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السالم علی خیر خلقه حممد وعلی ة ووالّصالوالعاقبة للمتقین هللا رّب العاملین،  احلمد
  .آله وصحبه أمجعین

   سخن مترجم

1  
كرد، و رسالت حفظ درود بر پيامبر اكرم كه قرآن مجيد را در صفحات قلب نورانيش 

باد كه مسئوليت سنگين آموزش  يشانپروردگارش را به جهانيان ابالغ فرمود، درود بر ا
شمار ديد، و  هاي بي شر و ترويج آن رنجاين كتاب بزرگ را به دوش كشيد، و در راه ن

طي بيست و سه سال شب و روز در پي به ثمر رسيدن معارف آن كوشيد، و از تالوت و 
هاي  ها و اخبار غيبي و تعليم علوم و معارف آن دمي نياسود، و كاخ بيان احكام و حكمت

  .بنياد ظلم و جهل را لرزاند پوشالي و سست
سلم اهللا عليه و ن و خاتم رسوالن صلير آخرين پيغمبراخداوند اين قرآن عظيم را ب

  : نازل فرمود كه
 y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù ¡ “W‰èδ z⎯Š É)−Fßϑ ù= Ïj9   )2 :بقره(  
 زكارانيپره تيهدا ي هياست كه شك در آن راه ندارد؛ و ما ين كتاب با عظمتآ«

  .»است
  و

 …çνy‰ΨÏã uρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹tó ø9$# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷ètƒ ω Î) uθ èδ 4 ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ † Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ 4 $ tΒ uρ 

äÝà)ó¡n@ ⎯ÏΒ >π s% u‘ uρ ω Î) $ yγ ßϑ n= ÷è tƒ Ÿω uρ 7π¬6 ym ’ Îû ÏM≈yϑ è= àß ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 5=ôÛu‘ Ÿω uρ 

C§Î/$ tƒ ω Î) ’Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫Î7•Β   )59 :انعام(  
او آنچه را در . داند يآنها را نم يتنها نزد اوست؛ و جز او، كس ب،يغ يدهايكلو «

از آن آگاه  نكهيمگر ا افتد، ينم) ياز درخت( يبرگ چيه داند؛ يم استيو در يخشك
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وجود دارد،  يتر و خشك چيو نه ه ن،يزم يهايكيدر تار يا دانه چياست؛ و نه ه

  .»ثبت است] در كتاب علم خدا[= آشكار  يدر كتاب نكهيجز ا
  و

 ¨β Î) #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# “Ï‰öκu‰ ©ÉL ¯=Ï9 š† Ïφ ãΠuθ ø% r& çÅe³u; ãƒ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ è= yϑ ÷ètƒ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# ¨β r& öΝçλm; #\ô_r& #ZÎ6 x.   )9 :اسرا(  
كه  يو به مؤمنان كند؛ يم تيهاست، هدا راه نيكه استوارتر يقرآن، به راه نيا«

  .»است يآنها پاداش بزرگ يبرا كه دهد يبشارت م دهند، ياعمال صالح انجام م
  و

 ãΑÍi”t∴çΡuρ z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$# $ tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ© ×π uΗ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ω Î) 

#Y‘$ |¡yz   )82 :اسرا(  
و ستمگران را  م؛يكن يمؤمنان، نازل م يو از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برا«

  .»ديافزا ينم) انيو ز(جز خسران 
  و 

 $ ºΡ#u™öè% $ ‡ŠÎ/ttã uöxî “ÏŒ 8l uθÏã öΝßγ ¯= yè ©9 tβθà)−G tƒ   )28 :زمر(  
 يزگاريآنان پره ديشا ،يو نادرست ياز هر گونه كج يو خال حياست فص يقرآن«
  .»!كنند شهيپ

  و 
 öθ s9 $ uΖø9t“Ρr& #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# 4’ n?tã 9≅ t6 y_ …çμ tF÷ƒ r&t©9 $ Yè Ï±≈yz % YæÏd‰|Á tF•Β ô⎯ÏiΒ ÏπuŠô±yz «!$# 4 

šù= Ï?uρ ã≅≈sVøΒ F{$# $ pκæ5ÎôØtΡ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 óΟßγ ¯= yè s9 šχρ ã©3xtG tƒ    )21 :حشر(  
 دش يكه در برابر آن خاشع م يديد يم م،يكرد ينازل م يقرآن را بر كوه نياگر ا«

در  ديشا م،يزن يمردم م ياست كه برا ييمثالها نهايا! تشكاف يو از خوف خدا م
  .»!دنشينديآن ب
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هايمان را از  پس بايد اين كتاب عزيز را در تمام شئون زندگي به كار بنديم، و سينه
زالل حكمتش سيراب  ي پايانش پر كنيم، و از سرچشمه هاي علوم و معارف بي گنجينه
و اين كار بدون راهنما و سرپرستي كه اين راه را تا به آخر پيموده و تمام جوانب . شويم

هايي كه بر سر  شته باشد ميسر نيست، وگرنه دزدان فكر و راهزنان دين با دامآن را گ
منحرف خواهند ما را اند گرفتارمان خواهند كرد، و به چپ و راست  راهمان گسترده

ساخت، و با ظواهري از حق، داروي اصلي دردهايمان را دور خواهند انداخت، و خالصه 
هنماي واقعي با تأويالت گوناگون و آراء مختلف اينكه قرآن بدون مفسر و مبين و را

دارد، آنگاه  شود، و آدمي را به ظلم كردن به قرآن و نگهبانان و پاسدارانش وا مي عرضه مي
  : جز زيان چيزي براي انسان نخواهد افزود كه

 Ÿω uρ ß‰ƒÌ“ tƒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ωÎ) #Y‘$|¡yz   )82 :اسرا(  

2  
ها پس از  گ مسلمان از پاي ننشستند، و در طول قرنشيفتگان قرآن و دانشمندان بزر

تا روزگار ما براي تعليم و تعلّم و تحقيق و تنسيق معارف و علوم  صرحلت رسول اكرم
هاي بس ارزشمندي به  ها كردند، و آثار و نوشتارها و كتاب كرانه كوشش اين درياي بي

هاي  خطوط زرين و كلك جامعة بشري عرضه نمودند، و تاالر بلند علم و فضيلت را با
  .گوهرزاي خويش زينت دادند

كران  دانشمندان بزرگ و انديشمندان زبردست چون از درك ژرفاي اين اقيانوس بي
هاي  اند، و از بوستان اند هر كدام به قدر تشنگي از آن چشيده و جامي پر كرده وامانده

  .اند منتهاي آن گلي چيده يا اندكي بوييده معرفت و كمال بي
ا اين حال هنوز شادابي و طراوت آن براي هر بيننده مشهود، و حقايق كشف نشدة ب

گيرد، و  اش نامعدود است، مشام جان از بوييدنش مالل نمي آن موجود، و درهاي ناسفته
روح از چشيدن معارف شيرينش  ي هشود، و ذائق گوش دل از لذت شنيدنش سير نمي

شود،  هاي رنگارنگ معانيش رنجور نمي در گلگردد، و ديده از دقت و گردش  خسته نمي
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ن گل و سنبل و شنيدن آهنگ بلبل دمگر كسي از آشاميدن آب و بوييدن مشك و دي

  شود؟ مي آزرده
3  

الدين عبدالرحمن  تأليف حافظ جالل »علوم القرآن يفتقان اإل«و اين كتاب ترجمة 
ل او را به زودي باشد، و شرح حا ميسالم سيوطي شافعي است كه از علماي بزرگ ا

  .خواهيد ديد
متن عربي اين كتاب بارها چاپ شده و در ميان آشنايان با علوم و معارف قرآني 

هاي خود از آن  شهرت فراواني دارد، و بسياري از دانشمندان اين فن در تدوين كتاب
  .اند ها برده بهره

اساس كار ما  چاپ جديد آن كه در مصر با تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم انجام شده
هاي چاپي ـ به چاپ ديگري مراجعه  در ترجمه بود، و احياناً ـ به خاطر برخي غلط

  .شد، و خداي را شكر كه توفيق ياريم كرد و آن را به پايان رساندم مي
االسالم آقاي  ةحجدانم از دو خويشاوند دانشمندم حضرت  در خاتمه بر خود الزم مي

لّ مشكالت و راهنمايي به كتب و مطالب بسيار ياريم سيدعلي حسيني ميالني ـ كه در ح
ها و تشويق و ترغيب به  كرد ـ و جناب آقاي بهاءالدين خرمشاهي ـ كه در تهيه كتاب

  .انجام ترجمه بسي همت گماشت ـ تقدير و تشكر نمايم
  سيدمهدي حائري قزويني  



  پيشگفتار

  محمد ابوالفضل ابراهيم

  الدين سيوطي جالل -1
فتم هجري به نصف نرسيده بود كه ملت مسلمان در موجي از ناتواني و هنوز قرن ه

، و حوادث پي در پي بر اين ملت وارد شد، به طوري كه كيان و خواري و انحالل افتاد
را از جاي برآورد،  آن دار شخصيت آن را لرزانده و نزديك بود كه تمدن اصيل و ريشه

در آن خطّه آنقدر كارهاي نكوهيده و  خالفت عباسيان در بغداد سقوط كرد و هوالكو
، پس از آن عراق و 1هاي فظيع انجام داد كه تاريخ آنها را فراموش نخواهد كرد خرابي

هاي كوچكي تبديل  فارس زير نفوذ مغول درآمدند و كار به جايي رسيد كه يمن به ايالت
ب به هاي مغر شد، در عدن و زبيد و صنعاء كشورهاي كوچكي تشكيل گشت و حكومت

كوچكي مبدل گرديد كه با يكديگر به جنگ و ستيز پرداختند، و در اندلس  هاي دولت
ساية اسالم رو به كوتاهي نهاد و اينكه عاقبت به گونة اسفباري از آن دور ] اسپانياي فعلي[

  .شد
ولي از آنجا كه خواست خداوند بود، چنين شد كه مصر و شام براي حفظ و حمايت 

ا خاستند، پرچم زعامت و رهبري ديني را برافراشتند، و زمام جنبش په كتاب و دينش ب
علمي و ادبي را بدست گرفتند و يگانه پناهگاه فرزندان زبان عربي گرديدند، در كشوري 

در آن كشور، حريم . اش حمايت دين و ملت كه قاهره مركز آن و عربي لغتش بود و ايده
پادشاهان ايوبي و امراي مماليك . را ديدندامن و ساية گسترده و آبشخور گوارا و نوش 

منزلت علماء را باال  گرفته،علم را اهل ند و دست رددين و اهل دين را تعظيم و تكريم ك
ها بر پا داشتند،  ها و خانقاه ند، لذا مدارس و مراكز آموزشي تأسيس كردند و عبادتكدهدبر

ها  طلبان نهادند و كتابخانه رفتهاي بسياري در اختيار دانشجويان و مع و اموال و زمين

                                                 
هاي خود را به كمك ابن علقمي رافضي و  ها اعمال فظيع، جنايات و كتابسوزي البته هالكو خان و مغول -1

  ]مصحح. [براي تفصيل بيشتر به تاريخ مغول مراجعه فرمائيد. تائيد خواجه نصير طوسي انجام داده اند
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ها را در آنها گرد آوردند و قاهره، اسكندريه،  ها و نوشته ترين كتاب تأسيس نموده، نفيس

زرگ اعم از فقها، و ادبا، و اسيوط، قوص، دمشق، حلب، و حمص از اعيان علماي ب
: لة آنهازد، از جم موج مي هاي بزرگ ؤلفان كتابها و م ين و شعرا و صاحبان معجممورخ

ابن تيميه، شيخ اإلسالم ابن خلكان، ابن منظور، الصفدي، ابن نباته، نويري، عمري، 
هاي علم و اعيان محققين  توان نام برد كه از استوانه سخاوي، مقريزي و غير اينها را مي

  .بودند
در اين عصر درخشان كه به انواع و اقسام فنون و معارف و آداب پر بود، عالم جليل 

بكر السيوطي پرورش يافت، وي در علم و  الدين عبدالرحمن ابن الكمال ابي لما جال
يت پيشواي مردم زمانش بوده است، بهتر است ص تصنيف از نوابغ روزگار و در شهرت و

در كتاب حسن المحاضره چنين : زندگاني و پرورش او را از زبان خودش بشنويم
  :گويد مي

ول ماه رجب سال هشتصد و چهل و نه اتفاق تولد من بعد از مغرب شب يكشنبه ا«
من يتيم بزرگ شدم، قرآن را پيش از رسيدن به هشت سالگي حفظ كردم، سپس . افتاد

ضي را از فرَ 1العمده و منهاج الفقه و نحو را از جمعي از اساتيد فرا گرفتم، و فن فرائض
تدريس عربي  ي اجازه 866زمانش عالمه شيخ شهاب شارمساحي آموختم و در اول سال 

را گرفتم و در همين سن نخستين كتابم را تأليف كردم و آن شرح االستعاذه و البسمله 
او تقريظي بر آن نگاشت، در فقه تا و الدين بلقيني عرضه كردم  بود، و آن را بر استادم علم

هاي پدرش را از  هنگام درگذشتش مالزم او گرديدم، پس از او مالزم پسرش شدم، نوشته
يب تا الوكاله نزد او خواندم، و نيز از اول الحاوي الصغير تا العدد و از اول المنهاج تا التدر
و قسمتي از الروضه از باب قضاء و قسمتي از شرح المنهاج  ةو اول التنبيه تا زكا ةزكا

زركشي و از احياءالموات تا حدود وصايا نزد او خواندم، وي از سال هشتصد و هفتاد و 
                                                 

كسي را گويند ) فرَضي(ي تقسيم ارث و تسلط در احكام آن، و  انستن نحوهفن الفرائض عبارت است از د -1
  .ـ م. كه در اين فن استاد باشد 
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ة تدريس و افتاء را داد، و هنگامي كه در سال هشتصد و هفتاد و هشت شش به من اجاز
قسمتي از المنهاج يعني  الدين المناوي شدم، و م شرفسالاإل وفات يافت، مالزم شيخ

او خواندم، و از شرح  نزدبخش التقسيم را ـ به استثناي چند مجلس كه از من فوت شد ـ 
ي گرفتم و تفسير البيضاوي را نيز از او فرا هاي البهجه و حاشية او بر همان كتاب درس

الدين شبلي حنفي گشتم، و  گرفتم، و در حديث و عربي مالزم استادمان امام عالمه تقي
م، و چهارده سال مالزم نمودمدت چهار سال ـ تا هنگام مرگش ـ بر خدمتش مواظبت 

 ير و اصول وشدم و از او فنون تفسالدين كافيجي  شيخمان استادالوجود عالمه محيي
هاي  مهمي برايم نوشت، و درس ي عربيت و معاني و غير اينها را فرا گرفتم و اجازه

هاي الكشاف، التوضيح و  كتابو  الدين حنفي حاضر شدم، نزد شيخ سيفمتعددي 
نزد او خواندم، و بحمداهللا تعالي به كشورهاي را آن، تلخيص المفتاح و العضد  ي هحاشي

، مغرب و التكرور مسافرت كردم، و چون به حج رفتم از آب زمزم شام، حجاز، يمن، هند
 .محجر برسبه نيت چند امر نوشيدم كه يكي از آنها اين بود كه در فقه به مرتبة حافظ ابن 

  .و براي امالء حديث از سال هشتصد و هفتاد و دو مجلسي ترتيب دادم
فقه، نحو، معاني، بديع،  حديث، ،تفسير: گفتني است كه من در هفت علم تبحر يافتم 

ها و بليغان نه به سبك عجم و اهل فلسفه ـ و چنين عقيده دارم  روش عربه و بيان ـ ب
ام  اي رسيده ام ـ به مرتبه كه در اين علوم هفتگانه ـ به استثناي فقه و منقوالتي كه آموخته

چنين ادعايي را اند تا چه رسد به ديگران، اما در فقه  كه هيچ يك از اساتيدم هم نرسيده
  .»…تر و آگاهي زيادتر و تسلط بيشتري دارد ندارم بلكه استاد فقهم بينش وسيع

هاي خود پرداخته و تأليفاتش را تا هنگام نوشتن آن كتاب ـ  سپس به شمارش كتاب
به استثناي (حسن المحاضره ـ نام برده و سيصد كتاب از مؤلفات خود را برشمرده است 

ها دربارة تفسير، حديث، قراءات،  اين كتاب) نش توبه كرده استآنچه شسته و از نوشت
  .باشد ه، ميداشتاي  هاي جداگانه فقه، و مسائل گوناگوني كه پيرامون آنها نوشته
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فلوگل و  تا دانسته است، و 415بوع ـ بروكلمان تأليفات او را ـ اعم از مخطوط و مط 

تأليفات او به «: ند، و ابن اياس گفتها استاد جميل العظم قريب همين تعداد را برشمرده
  .»ششصد رسيد

سيوطي عالمه هاي  ها هرچه باشد در مجموع نوشته اين كتاب ي هاختالف در شمار
هاي  ها و گفته تمام فروع فرهنگ اسالمي و عربي را شامل است و در آنها به نقل از كتاب

  .ل نشده استحدي است كه توسط نويسنده و مؤلف ديگري نقه علما و شارحين ب
منزلت واالي سيوطي و شخصيتي كه در زمان حيات خودش يافت، و كثرت فتواها و 

ها قرار  رشك و حسادت همقطارانش شد، و او را در معرض تهمت ي يهامالها و مصنّفاتش ما
هاي كتابخانة محموديه را به دست آورده و پس از كم  داد، از جمله به او نسبت دادند كه كتاب

ها را به خود نسبت داده است، و در رأس  پس و پيش كردن مطالب، تأليف آن كتاب و زياد و
الدين سخاوي مورخ است كه در كتاب الضوءالالمع خود مطالبي راجع به او  اين افراد شمس

آورده است، در درجة بعد كساني كه روش سخاوي را در مخالفت و حسادت با سيوطي 
الدين معروف به ابن الكركي و احمدبن الحسن  ين بن زينالد داشتند افرادي از قبيل برهان

البته سيوطي در . توان نام برد المكي معروف به  ابن العليف و احمدبن محمد القسطالني را مي
الكاوي علي تاريخ السخاوي و الجواب الزكي علي : چند كتاب از خود دفاع كرده است از جمله

. د علي المهمل و الصارم الهندي في عنق ابن الكركيالر قماه ابن الكركي و القول الجمل في
الدين قاسم  الدين االقصرائي و زين امين: اند، مانند همچنان كه چند نفر به كمك سيوطي شتافته

  .الدين عبادي و فخرالديمي، و بسياري ديگر از شاگردان و مريدان او الحنفي و سراج
رت گرفت ولي سيوطي سالم و البته خصومت بين آنها برخالف موازين صحيح صو

  .بخشوده شده از معركه خارج شد
اش بسنده  ها و مصنفات باالبلند و برجسته براي پي بردن به فضل سيوطي، نوشته

المزهر در لغت و االقتراح و : تأليفاتي كه در نسبت آنها به او ترديدي نيست از قبيل ؛است
و حسن المحاضره و تاريخ الخلفاء  ،آنائر در نحو و اصول ظشباه و النجمع الجوامع و األ



    

  33    پيشگفتار
 
رالمنثور در تفسير و الجامع الصغير در حديث، ، و الددر تاريخ و شرح حال ةالوعا ةبغيو 

هايي است كه او را در اوج ستارگان درخشان آسمان علم و تأليف و در عداد  اينها كتاب
  . دهد بزرگمردان زمان قرار مي

هاي مختلفي نيز انجام  أليف و تصنيف، در منصبسيوطي در كنار اشتغاالت علمي و ت
دار شد و دوراني در مدرسة شيخونيه و سپس در  وظيفه كرد، مدتي منصب افتاء را عهده

به تدريس پرداخت، و چون سن او باال رفت به استراحت پرداخت، از  1بيبرسيهي  مدرسه
د، و تمام اوقات ها دست كشيد و ملول شد، و در منزلش در الروضه عزلت گزي مسافرت

خويش را به عبادت و تصنيف اختصاص داد و كتاب التنفيس عن الفتيا و التدريس را 
  .تأليف كرد

اهللا گذشته از علم و اطالعات وسيع و كثرت دستاوردهايش، صفات  سيوطي رحمه
اي داشت، او عفيف، كريم، صالح، متقي و جوانمرد بود، دستش را نزد هيچ امير و  برجسته
نقل شده . زد اي درب خانة امير و وزيري نمي كرد، و براي هيچ خواسته ي دراز نميپادشاه

است كه يكبار سلطان الغوري يك غالم و هزار دينار برايش فرستاد، هزار دينار را پس 
  .قرار داد صداد و غالم را در راه خدا آزاد كرد و او را خدمتگزار حرم پيغمبر

دند، و عطاها و هداياي خودشان را بر او عرضه آم براي ديدارش مي ءامرا و وزرا
: گويد نويسندة كتاب السنا الباهر بتكميل النور السافر مي. كرد كردند ولي آنها را رد مي مي

سلطان . ك او نشدكسي از طرف مقامات دولتي متعرض ماترَ رفتهنگامي كه از دنيا 
ما هم پس از مرگش  استاد در زمان حياتش چيزي از ما نگرفت: الغوري گفته بود

  .شويم متعرّض اموالش نمي
االولي سال نهصد و يازده اين پيشواي بزرگ وفات  سحرگاه روز جمعه نوزدهم جمادي

القرافه در حوش قوصون به خاك سپرده شد در حالي كه  يافت و در شهر قاهره بيرون باب
  .كرده بود هايش به همه جا راه يافته و آوازة دانش و فضلش همه جا را پر كتاب

                                                 
ها و  اين پادشاه مجاهد قهرمانِ پيكار منصوره بر عليه صليبي. باشد اين مدرسه به الملك الظاهر بيبرس البندقداري منسوب مي - 1

  ]حمصح. [ي عين جالوت بر عليه مغول است معركه
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  تقان في علوم القرآنكتاب اإل -2

درخشد، و بلكه  هاي قرآني مي اين كتاب حلقة زريني است كه در ميان سلسله كتاب
ترين  ها در اين زمينه است و از نظر شمول و فراگيري مطالب، پرمحتوي بهترين كتاب

ست كه در هيچ در اين كتاب فوائد پراكنده و مسائل مختلف آنقدر زياد ا. هاست نوشته
اسالمي وضع  ي هاي اوليه ها در دوران بايد توجه داشت كه اين بحث. كتابي چنين نيست
اي نداشت بلكه در روايات محدثين و گفتار دانشمندان و  شده مستقل و كالسه

پيشگفتارهاي كتب مفسرين ـ از قبيل طبري، زمخشري، الحوفي ابن عطيه، و القرطبي ـ 
هاي  م در كتابشد، و مقداري از اين مباحث ه كنده يافت مياين مطالب به طور پرا

عجاز، اسرار البالغه، الصناعتين، نقد النثر، و مفتاح دالئل اإل: مانند بالغت و نقد ادبي
نتصار باقالني و هاي جدل و مناظره ـ مثل اإل همچنين در كتاب. شد العلوم ـ بيان مي

الخط قرآني و احكام ـ كه الكواشي  و رسم تئهاي قرا المغني قاضي عبدالجبار ـ و كتاب
، به اند و الكياالهراسي و الجعبري و النووي و ابن الجزري در تصنيفاتشان تدوين كرده

  .خورد چشم مي
البرهان في علوم القرآن داگانه در اين فن نوشته شد كتاب نخستين كتابي كه به طور ج

زركشي ـ از علماي شافعي مذهب قرن تأليف امام بدرالدين محمدبن عبداهللا بن بهادر ال
هاي متقدمين و چكيدة نظريات دانشمندان  هشتم ـ بود، وي در اين كتاب عصارة گفته

محقق را جمع كرد، و آن را در چهل و هفت باب تدوين نمود در اسباب نزول و ناسخ و 
 راالخط قرآني و داليل اعجاز قرآن و مطالب ديگري  منسوخ و انواع قراءات و رسم

  .اين كتاب مدتي از نظر علما حتي پيشينيان آنها دور ماند... . آوري نمود جمع
 يالدين عبدالرحمن بن عمربن رسالن عسقالني ـ از علما پس از مدتي امام جالل

در همانجا وفات يافته ـ كتابي در اين باره نگاشت كه   ه 824سال  بهحديث در مصر كه 
هاي محدودي از اسباب نزول، رجال  كه بخش. وم ناميدالعلوم من مواقع النج آن را مواقع
و  .هاي اداء و الفاظ مربوط به آنها و معاني مربوط به احكام را متضمن بود سند، راه
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هايي از  الدين كافيجي كتاب جالبي در اين زمينه نوشت كه قسمت خره امام محيباآل
جمع كرد، اين دو كتاب اخير اي از آداب عالم و متعلم را در آن  تفسير و تأويل و گوشه

اي را سيراب  آنچه در اينها آمده نه تشنه«: را سيوطي ديده و دربارة آنها چنين گفته است
  .»نمايد كند و نه به مقصود راهنمايي مي مي

الدين سيوطي احساس كرد كه انواعي از اين فن هست كه براي هيچ يك  سپس جالل
و مطالب مهمي در اين باب است كه احدي به آنها از علما بحث دربارة آنها ميسر نشده، 

راه نيافته، لذا به تأليف كتابي كه ابواب و فصول اين فن را جامع باشد همت گماشت و به 
هر نوع مسائل و فروع بسياري افزود و آن را التحبير في علوم التفسير ناميد كه براي آن 

ب را تنقيح و تهذيب كند و بيش از صد باب قرار داد، سپس تصميم گرفت كه آن كتا
هاي آن را در هم ادغام نمايد، و مطالب ديگري بر آنها بيفزايد و  قسمتي از ابواب و بخش

تقان في علوم با نكاتي كه بعد از تأليف آن بدست آورده بود، زينت بخشد، كتاب اإل
لبدرين البحرين و مطلع ا القرآن نتيجة اين تصميم است كه آن را مقدمة تفسيرش كه مجمع

البته قسمتي از مطالب را در هم ادغام كرد . نام دارد، قرار داد و آن را هشتاد بخش نمود
در . رسيد هاي كتاب به سيصد مي شد بخش كه اگر بنا بود انواع به طور جداگانه بيان مي

طور كه در  برد كه منابع اصلي كتاب هستند، همان مي مقدمة كتاب از صدها تأليف نام
 ةبغيهاي حسن المحاضره،  هاي ديگرش نيز همين كار را انجام داده مثالً كتاب بمقدمة كتا

تقان در تفسير و حديث و فقه و لغت و قراءات و منابع كتاب اإل. و الجامع الصغير ةالوعا
  .دهد المعارف اسالمي را تشكيل مي ةالخط قرآني و احكام و تاريخ، داير رسم

ري و ي و مدني آغاز كرده سپس آيات حضَسيوطي كتابش را با بحث دربارة مك
كند آنگاه  آنگاه دربارة نزول آيات در شب و روز مطلب را دنبال مي ،سفري را بيان داشته

ناسخ و منسوخ اسباب نزول، انواع قراءات، و آداب آموزش و حفظ قرآن را مورد بررسي 
ا بيان بشتادم قرار داده و بدين ترتيب موضوعات مختلف را مطرح كرده تا به نوع ه

  .طبقات مفسرين، كتاب را به پايان برده است
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كند و مشهورترين كساني را  شيوة تصنيف او چنين است كه ابتدا عنوان موضوعي را بيان مي

برد، آنگاه فايدة دانستن آن موضوع و اهميت  اند نام مي كه دربارة آن موضوع كتاب تأليف كرده
نمايد، سپس مسائل و فروع و نكاتش را  ي قرآن بيان ميو نقش آن را در شناخت و تفسير معان

كند، در بيان تمام اين مطالب به قرآن و حديث يا اقوال دانشمندان فن استشهاد  بازگو مي
هايي كه دربارة آن موضوع هست به طور كامل يا  هايي از كتاب نمايد، و گاهي قسمت مي

نگارد بعد از  ان فصل رأي خودش را نيز ميكند، و در موارد بسياري در پاي خالصه شده نقل مي
آورد، مثالً در نوع نهم در شناخت اسباب نزول چنين  را مي) گويم مي(آنكه در آغاز سخن كلمة 

  :گويد مي
ترين آنها علي بن  اند كه پيشقدم اي در اين باره نوشته هاي جداگانه گروهي كتاب«

هاي اين موضوع كتاب واحدي  تاببخاري است، و از مشهورترين كامام المديني استاد 
است ـ با همه نواقصي كه دارد ـ، جعبري آن كتاب را تلخيص نموده، سندهايش را 

االسالم ابوالفضل ابن حجر در اين  حذف كرده ولي چيزي بر آن نيافزوده است، و شيخ
د كه وفات يافت، و ما به طور كامل آن كتاب را تنقيح نشباره كتابي نگاشته اما هنوز 

نديديم، و من كتابي مختصر و خالي از زوائد كه مثل آن در اين نوع تأليف نشده است، 
  .سباب النزول ناميدمأدر اين باره تأليف كرده و آن را لباب النقول في 

مقدمه و  يك قسم بي: قرآن بر دو قسم فرود آمد: جعبري گفته است«: گويد ميسپس 
سپس به بيان فايدة . »آمد ش يا رويدادي فرود ميابتدائاً نازل شده و قسم ديگر پس از پرس

اي در آن نيست به دليل اينكه نظير تاريخ  اند كه نتيجه كساني كه گمان برده اين باب و رد
آورد، و نظرات  هايي از اسباب نزول را با ذكر آيات مي پردازد، سپس قسمت است، مي

در آنچه در اين «: رساند ايان ميكند و اين باب را چنين به پ علما و مفسرين را نقل مي
مسأله برايت ياد كردم دقت كن، و دست به آن بياز، كه من آن را از بررسي و استقراء 

 ي آنها با فكر خود تحليل دستاوردهاي پيشوايان و رهبران علوم ديني و از سخنان پراكنده
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و مانند آن  اين خط مشي. »و استخراج نمودم و كسي پيش از من اين كار را نكرده است
  .كند را در ابواب مختلف دنبال مي

سيوطي در آن بسياري از نصوص و : ن است كهايتقان و از بهترين امتيازات كتاب اإل
هاي جعبري و  از كتاب ؛هايي را آورده است كه اصل آنها به دست ما نرسيده متون نوشته

ها و ابواب  نها كه در فصلباقالني و الكياالهراسي و الزملكاني و ابن االنباري و غير اي
  .مختلف كتابش آنها را پراكنده است

شود اين است كه او در كتاب خود بسياري از  مي واردي كه بر سيوطي اعتراض
هاي ضعيف و احاديثي كه صحت آنها نزد محدثين ثابت نيست آورده است، ولي  روايت

علما آوردن سند خود  ـ كه در نزد ين روايات را با سند ذكر كردهناگفته نماند كه ا
  .تواند بين صحيح و ضعيف فرقي باشد مي

تقان با آن همه معارف و فنوني كه محتوي است، و با اخبار و كتاب اإل: اجماالً اينكه
هاي  ترين كتاب ، به حق يكي از گرانبهاترين ذخاير و نفيسكه جمع كردهاقوال فراواني 
  .گرانمايه است

  تحقيق كتاب -3
هايي است كه در قرن گذشته چاپ شده است، در  نخستين كتابو اين كتاب از 

و   ه 1279و در چاپخانه كاستليه سال   ه 1278و در مصر سال   ه 1271كلكته سال 
 ةالمطبعو در   ه 1317الميمنيه سال  ةالمطبعو در   ه 1306چاپخانة عثمان عبدالرزاق سال 

  .ته به چاپ رسيده است، و سپس پيوسچاپ شده... و   ه 1318يه سال االزهر
ها، چاپ كاستليه است، امتيازش اين است كه تصحيحات و  ترين چاپ صحيح

  .هايي از شيخ نصرالهوريني در دوازده صفحه به آن ضميمه شده است پاورقي
هنگامي كه تصميم گرفتم اين كتاب را تحقيق كنم، بر نسخة نفيس و خوبي دست 

 ي هآصفيه در حيدرآباد هند به شمار ةر كتابخانيافتم كه از روي نسخة اصلي آن ـ كه د
اين عكسبرداري را معهد . ـ عكسبرداري شده است باشد ميموجود ) تفسير 163(
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ها و نوادر مخطوطات  الدول العربيه انجام داده كه از نفايس كتاب ةبجامعالمخطوطات 

ممتاز و  نسخة اصل را امام جرامودالناصري الحنفي ـ شاگرد. عكسبرداري كرده است
اين كتاب را نوشته و سپس بر   ه 733هاي سيوطي ـ نگاشته است، او در سال  راوي كتاب

: به او اجازه روايت داده كه عين اجازه چنين است ايشانسيوطي خوانده آنگاه عالمه 
حمد مخصوص خداوند است و سالم بر بندگاني كه خداوند آنان را برگزيد و بعد تمام «

اش فاضل متقن مشتغل محصل ضابط نادرة بني  أليف من است، نويسندهاين كتاب را كه ت
جرامود الناصري المقري ـ كه خدايش سود بخشد و به وسيلة او به مردم سود : نوعش

رساند و بر فضل و علمش به خاطر خدماتش بيفزايد ـ بر من خواند، و من او را اجازه 
عبدالرحمن السيوطي . داز من روايت كندادم كه اين كتاب و تمام مرويات و مؤلفاتم را 

  .»أجمعين صحبهاهللا علي سيدنا محمد وعلي آله و و صلي 883ده سال القع در ذي
بردارش از ضابطين بوده و آن را بر مؤلف  اين نسخه ـ از آنجا كه نويسنده و نسخه

 ترين مخطوطات و ـ از نفيس باشد موجود مياش  خوانده و بر آن خط سيوطي و اجازه
سطر و هر سطر  29صفحه كه در هر صفحه  472نسخة مزبور در . ادرترين آنهاستن

  .كلمه نگاشته شده و به طور صحيح و متقن ضبط گرديده است 20تقريباً 
من اين نسخه را در تحقيق خودم اصل قرار دادم، ضمناً به نسخة چاپ كاستليه نيز 

 ؛يني به آن ضميمه شده استهاي شيخ نصر الهور مراجعه كردم كه تصحيحات و پاورقي
زيرا كه احتمال دارد كه اصل آن با نسخة نفيس ديگري مقابله شده باشد، براي اين نسخة 

  .رمز و عالمت گذاشتم) ط(اخير به حرف 
و نيز كوشش و اهتمام بسيار ورزيدم كه متن و تحقيق كتاب را به بهترين صورت 

معرفي كردم، و به قدر توانايي و ها و اعالم را  عرضه كنم، در ضمن بعضي از كتاب
دايت و از خداوند ه. همراهي توفيق به انجام فهرست موضوعات آن همت گماشتم

  .كرمهراهيابي خواهانم، بمنّه و
  محمد ابوالفضل ابراهيم
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  ي كتاب مقدمه

  .باد انصحابشا وو بر آل  عم بر سيد ما حضرت محمد درود و سال
الدين  جاللحافظ مجتهد  ةم العالّمه البحر الفهاممام العالاإلچنين گويد استاد و سرور ما 

  :اهللا في مدته السيوطي الشافعي فسحابوبكر الدين  كمال ةمام العالم العالّمسيدنا اإل ابن
كتاب را براي بصيرت صاحبان عقل ]  حضرت محمد[اش  حمد خداي را كه بر بنده

هاي مختلف علم و حكمت سرشار فرمود، و آن كتاب را  فرستاد، و آن را از شگفتي فرو
ترين خطاب قرار داد،  ترين نظم و بليغ ترين علوم و دلنشين ها با فراوان ترين كتاب ارزنده

هيچ شبهه و اشكالي در ، 1گونه كجي در آن نيست و نه مخلوق است قرآن عربي كه هيچ
همتاست و  دهم كه جز اهللا هيچ خدايي نيست، او يكتا و بي و شهادت مي. باشد آن نمي

ها براي قيوميتش خضوع  هيچ شريكي برايش نيست، پروردگار همه است و تمام چهره
بنده  صدهم كه سيد ما محمد و شهادت مي. ها براي عظمتش خميده است كرده و گردن

ها برگزيد و  ترين تيره شريف ها و ترين ملت باشد كه او را از ميان گرامي اش مي و فرستاده
و  خاندانها فرستاد، درود و سالم خداوند بر او و  ها با بهترين كتاب به سوي بهترين امت

  .اي كه تا روز بازپسين ادامه داشته باشد ش باد، درود و سالم پيوستهه اصحاب
 به تحقيق كه علم دريايي ژرف و مواج و بيكران است، و كوه بسيار بلندي: و بعد

تواند به تمام آن  است كه بر فراز آن نتوان رسيد و به قلة آن راه نشايد يافت، كسي نمي
هايش را شمارش كرد،  احاطه و دسترسي پيدا كند، و با سعي و كوشش نشود ميوه

  :فرمايد خداوند متعال ـ خطاب به بندگانش ـ مي

                                                 
قرآن مخلوق نيست، و از امام شافعي نقل شده است كه به حفص الفرد ـ كه در : گويند اهل سنت و جماعت مي -1

و هم چنين . به خداوند عظيم كفر ورزيدي: قرآن خلق شده ـ پرخاش كرد و گفت: موقع مناظره با ايشان گفته بود
اما معتزله معتقدند كه قرآن . گرايان مشهور است بدعتدر مقابل ) امام احمد بن حنبل(نظير امام اهل سنت  موقف بي

  ]مصحح. [مراجعه نمائيد) الملل و النحل شهرستاني(هاي  به كتاب. خلق شده است
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  .»و از علم داده نشديد مگر اندكي«

مركزي علوم  ةـ منبع و سرچشمه و نقطكريم و به راستي كتاب آسماني ما ـ قرآن 
باشد، خداوند متعال علم هر چيز را در آن سپرده و هرگونه راه هدايت يا ضاللت را  مي

تماد جويد و بر آن اع بينيد هر صاحب فني از آن كمك مي مي. در آن نمايانده است
آورد،  كند، فقيه؛ از قرآن احكام شرع استنباط نموده و حالل و حرام را به دست مي مي

نحوي؛ از كلمات و جمالت قرآن قواعد اعراب را به دست آورده و براي شناختن سخن 
به وسيلة قرآن ] دانشمند علم بيان[نمايد، و بياني  درست از نادرست به آن مراجعه مي

  .آموزد م، و نحوة به كار بردن بالغت را در سخن ميزيباسازي و تنظيم كال
كند،  همچنين قصص و اخباري در قرآن هست كه اهل بصيرت و بينش را يادآوري مي

گيرندگان را از كارهاي ناشايست باز  كنندگان و عبرت و مواعظ و امثالي هست كه انديشه
كسي ـ جز آنكه شمارة آنها را  اي كه قدر آنها را غير اينها از علوم ارزنده... دارد و  مي
اضافه بر همة اينها، لفظ فصيح و اسلوب بليغ قرآن  .شناسد ـ نمي) متعال اهللا(داند  مي
ه ها را شيدا نموده است، و نظم اعجازآميز آن همة گويندگان را ب ها را حيران و دل عقل

  .م الغيوب وا داشته استاظهار عجز در مقابل خداوند علّا
در شگفت بودم كه چرا  سلَفكردم، از علماي  وقع كه تحصيل علم ميو من در آن م

نسبت به علم حديث  اند ـ يعني همان كاري كه دهدر انواع علوم قرآن كتابي تدوين نكر
الزمان افتخار  ةعالماند ـ تا اينكه از استادم، استاد اساتيد و نور چشم بينندگان  انجام داده

ـ كه خداوند عمر او را طوالني  1الدين الكافيجي محي وان ابوعبداهللالعصر و عين األ
در علوم تفسير كتابي : گفت گرداند و ساية خويش را بر سر وي بگستراند ـ شنيدم كه مي

من آن كتاب را از . ام كه كسي پيش از من چنين كتابي تأليف نكرده است تدوين كرده
وچك بود و خالصة آنچه در آن اي از روي آن نوشتم، اما بسيار ك استادم گرفتم و نسخه

                                                 
. صحبت او بوده سال هم 14اسمش محمد بن سليمان، و از دانشمندان بزرگ بوده است، حافظ سيوطي بيش از : كافيجي -1

  ].مصحح). [326/ 7شذرات الذهب . (دهـ وفات نمو 879: كافيجي به سال
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باب اول در معني تفسير و تأويل و قرآن و سوره و آيه، و باب : كتاب آمده دو باب است

و با يك فصل در آداب عالم و متعلم كتاب  ،دوم در شروط اظهارنظر در مسائل قرآن
اشتم ام را سيراب نكرد و به سوي هدفي كه د خواندن اين كتاب روان تشنه. يابد پايان مي

و  ةسالم و قاضي القضااإل پس از چندي شيخ و استاد ما شيخ مشايخ. راهنماييم ننمود
اهللا تعالي مرا بر كتابي از  الدين البلقيني رحمه علم 1نام پرچمدار مذهب مطلبياأل ةصخال

مطّلع ساخت كه آن را مواقع العلوم  2الدين البلقيني جالل ةتأليفات برادرش قاضي القضا
اي ظريف يافتم كه با ترتيب و  النجوم ناميده بود، آن را تأليفي لطيف و مجموعهفي مواقع 

گفت و شنودي از امام شافعي «: گويد اش مي تقرير و تنوع و پرمحتوي بود، در مقدمه
العباس مشهور است كه در آن قسمتي از انواع معارف  با يكي از خلفاي بنيرحمه اهللا 

اي از گذشتگان و  نمايد، البته عده مقصود ما را حاصل مي قرآن ذكر شده كه اقتباس از آن
ها تنها در مورد  اند ولي در آن كتاب هايي تصنيف كرده معاصران دربارة علوم حديث كتاب

شود نه متن آن و يا راجع به اهل فن و اسناد دهندگان سخن به ميان  سند قرآن بحث مي
ب را شامل است و علوم قرآني را در همة آمده، و حال آنكه انواع معارف قرآن تمام جوان

خواهم در اين تصنيف  بدين جهت مي. ها به طور كامل و فراگير بايد بحث كرد رشته
ام، بيان نمايم و آن در چند امر منحصر  قرآن شريف به دست آورده ي آنچه از علوم ارزنده

  :است
: مر دوازده نوع هستها و حوادث و اوقات نزول قرآن، و در اين ا جايگاه): امر اول(

مكي، مدني، سفري، حضري، ليلي، نهاري، صيفي، شتائي، فراشي و نومي، اسباب نزول، 
  .اولين قسمتي كه از قرآن نازل شده و آخرين قسمتي كه نازل شد

                                                 
بوده  صگويند؛ زيرا كه شافعي از نوادگان عبدالمطلب جد پيغمبر اكرم امام شافعي را مطلبي نيز مي -1

  .ـ م. است
). 166/ 7شذرات الذهب . (هـ وفات نمود 824: عبدالرحمن بن عمر، از دانشمندان بزرگ حديث در مصر، به سال: البلقيني -2

  ].مصحح[
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، روات، صمتواتر، آحاد، شاذ، قراءات پيامبر: سند آن كه شش نوع است): امر دوم(
  .حفّاظ
  .وقف، ابتداء، اماله، مد، تخفيف، همزه، ادغام: ش نوع استاداء، و آن ش): امر سوم(
غريب، معرّب، مجاز، مشترك، مترادف، : الفاظ كه هفت نوع است): امر چهارم(

  .استعاره، تشبيه
ي كه بر عموم خود باقي عام: به احكام كه چهارده نوع استمعاني مربوط ): امر پنجم(

ه منظور از آن خاص باشد، آياتي كه سنت را باشد، عامي كه تخصيص يافته باشد، عامي ك
زند، مجمل، مبين، مؤول، مفهوم،  دهد، آنچه از سنت قرآن را تخصيص مي تخصيص مي

شود و  مطلق، مقيد، ناسخ و منسوخ و آن احكامي است كه براي مدت معيني عمل مي
  .عمل به آن مخصوص به بعضي از مكلفين است

فصل، وصل، ايجاز، اطناب، : اظ، و آن پنج نوع استمعاني مربوط به الف): امر ششم(
  .قصر

شود، انواع ديگري نيز هست كه تحت اين عناوين  و بدين ترتيب پنجاه نوع تكميل مي
اين همة انواعي . ها، مبهمات ها، لقب ها، كنيه اسم: گيرد و آنها عبارت است از قرار نمي

  .توان جمع و بيان نمود است كه مي
***  

الدين در مقدمة كتابش آورده، سپس دربارة هر نوع  ي است كه قاضي جاللمطالب هااين
از آنها سخن كوتاهي گفته كه نيازمند توضيح و تكميل و تهذيب و افزودن مطالب مهم 
است، لذا من در اين زمينه كتابي تصنيف كردم و آن را التحبير في علوم التفسير ناميدم، 

ورده بود به اضافة همان مقدار از انواع قرار دادم، و در اين كتاب انواعي را كه بلقيني آ
: ام به نقل آنها ياري كرد بر آنها افزودم و در مقدمه آن چنين گفتم فوايد بسياري كه قريحه

كراني است كه هر اندازه هم زياد شود و در شرق و غرب  علوم همانند درياي بي: اما بعد«
ها  رسيد، يا كوهي را ماند كه هر قدر انسان جهان منتشر گردد، باز به ژرفاي آن نتوان

جلوتر و جلوتر روند، باز قلة آن را نخواهند ديد، از اين روي براي هر دانشمندي درهايي 
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شود كه براي علماي پيش از او، وسايل رسيدن و دست يافتن به آنها  از علم گشوده مي
اند  تنظيم آن مسامحه كردهو از جمله اموري كه پيشينيان در تدوين و . فراهم نشده است

علم تفسير است كه همانند : تا اينكه در زمان  اخير به بهترين زيورها آراسته گرديده
علم تفسير را هيچ كس نه در قديم و نه در جديد . باشد اصطالحات علم حديث مي

 ةالعصر قاضي القضا ةمنام عالاأل ةسالم و عمداإل تدوين و تنظيم نكرده بود تا اينكه شيخ
اهللا تعالي، دست به اين كار زد، و كتاب مواقع العلوم في مواقع  الدين البلقيني رحمه جالل

بندي انواع،  النجوم را با تهذيب و تنقيح تصنيف كرد، و آن را با ترتيب جالب و تقسيم
ه بود و آن را پنجاه و چند نوع قرار تفنجام اين مهم كسي بر او پيشي نگرآراست كه در ا

شود، در هر نوع سخن به متانت رانده كه گفتة امام  ه شش بخش تقسيم ميداد كه ب
ثير اش در اين باره مصداق يافته است، ابن األ النهايه ي در مقدمه 1ثيرابوالسعادات ابن األ

را آغاز كند كه پيش از او كسي انجام نداده باشد، و ] از علوم[هر كس چيزي «: گويد مي
شود و  ابقه نداشته باشد، اول كم خواهد بود سپس زياد ميامري را ابتكار نمايد كه س

  .»...گردد  كوچك است و بعداً بزرگ مي
پس چنين به نظر رسيد كه انواعي را برآورم كه او نيز سابقة آنها را نداشته و مسائل 
مهمي به آن موضوعات بيفزايم كه سخنانش در آنها به طور كامل و فراگير نبوده است، 

 ي هشاءاهللا تعالي تمام مباحث متفرق م تا كتابي در اين علم تأليف كنم، و انلذا همت كرد
اين علم را در آن كتاب جمع آورده و فوائدي به آنها ضميمه نموده و گوهرهاي 
گرانقيمت اين علم را  منظم سازم، تا در ابتكار اين علم دومين نفر بوده و مانند كسي 

و دو رشتة تفسير و حديث را ـ به خاطر . بري كندباشم كه با هزار يا دو هزار تن برا
هاي آن كتاب  و هنگامي كه غنچه. تكميل تقسيم بندي مباحث آنها ـ به هم درآميزم

ها را معطر ساخت و بدر كمالش در افق تأليف  نمودار گرديد و بوي خوشش فضاي جان
انگ دادند، آن را ظهورش تابيد، و مژدة به كمال نشستن را ب دمِ آشكار گرديد، و سپيده

                                                 
  ].مصحح[ ).141/ 4وفيات األعيان (هـ  606: الكرم مشهور به حافظ ابن اثير، متوفاي سال المبارك بن ابي -1
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و اين است فهرست انواعي كه پس از مقدمه در آن كتاب . التحبير في علوم التفسير ناميدم
  :ام آورده

  مكي و مدني؛: نوع اول و دوم
  حضري و سفري؛: نوع سوم و چهارم
  ؛)نهاري و ليلي(آياتي كه روز فرود آمد و آياتي كه شب نازل شد : نوع پنجم و ششم
صيفي و (آياتي كه در تابستان نازل شد و آياتي كه در زمستان : نوع هفتم و هشتم

  ؛)شتائي
فراشي و (آياتي كه در رختخواب فرود آمده و آياتي كه در خواب : نوع نهم و دهم

  ؛)نومي
  اسباب نزول آيات؛: نوع يازدهم

  اولين قسمتي كه از قرآن نازل شد؛: نوع دوازدهم
  آخرين قسمتي كه نازل شد؛: نوع سيزدهم
  آنچه هنگام نزولش دانسته شده؛: نوع چهاردهم
  آنچه بر هيچ يك از پيامبران پيشين نازل نشده بود ولي در قرآن آمد؛: نوع پانزدهم
  نيز نازل شده؛ديگر آنچه بر پيامبران : نوع شانزدهم
  ازل شده؛آنچه مكرر ن: نوع هفدهم

  هايي كه به طور پراكنده فرود آمده؛ سوره: نوع هيجدهم
  هايي كه به طور كامل فرود آمده؛ سوره: وزدهمنوع ن

  چگونگي نازل شدن آيات قرآن؛: نوع بيستم
  تمام اين انواع مربوط به نزول قرآن است

  متواتر؛: نوع بيست و يكم
  آحاد؛: نوع بيست و دوم
  شاذّ؛: نوع بيست و سوم

  ؛صهاي پيامبر اكرم قراءت: نوع بيست و چهارم
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  كنندگان قرآن؛ راويان و حفظ: منوع بيست و پنجم و بيست و شش

  عالي و نازل؛] سندهاي: [نوع بيست و هفتم
  مسلسل، و اين انواع به سند مربوط است؛: نوع بيست و نهم

  ابتدا كردن؛: ام نوع سي
  وقف نمودن؛: نوع سي و يكم
  اماله؛: نوع سي و دوم
  مد؛: نوع سي و سوم

  تخفيف همزه؛: نوع سي و چهارم
  م؛ادغا: نوع سيو پنجم

  اخفاء؛: نوع سي و ششم
  اقالب؛: نوع سي و هفتم

مخارج حروف، و اين انواع به نحوة اداء و خواندن قرآن مربوط : نوع سي و هشتم
  شود؛ مي

  غريب؛: نوع سي و نهم
  معرّب؛: نوع چهلم

  مجاز؛: نوع چهل و يكم
  مشترك؛: نوع چهل و دوم
  مترادف؛: نوع چهل و سوم

  محكم و متشابه؛: منوع چهل و چهارم و چهل و پنج
  مشكل؛: نوع چهل و ششم

  مجمل و مبين؛: نوع چهل و هفتم و چهل و هشتم
  استعاره؛: نوع چهل و نهم

  تشبيه؛: نوع پنجاهم
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  كنايه و تعريض؛: نوع پنجاه و يكم و پنجاه و دوم
  ؛]يعني تخصيص نخورده باشد[عامي كه به حال خود باقي باشد : نوع پنجاه و سوم
  عامي كه تخصيص خورده باشد؛: هارمنوع پنجاه و چ

  عامي كه منظور از آن خاص باشد؛: نوع پنجاه و پنجم
  سنت را تخصيص زده است؛كه آنچه از آيات قرآن : نوع پنجاه و ششم
  آنچه از سنت، قرآن را تخصيص زده است؛: نوع پنجاه و هفتم
  تأويل شده؛كه آنچه از آيات قرآن : نوع پنجاه و هشتم

  مفهوم؛: نهمنوع پنجاه و 
  مطلق و مقيد؛: نوع شصتم و شصت و يكم

  ناسخ و منسوخ؛: نوع شصت و دوم و شصت و سوم
  آنچه يك نفر به آن عمل كرد و سپس نسخ شد؛: نوع شصت و چهارم
  آنچه تنها بر يك نفر واجب شد؛: نوع شصت و پنجم

  ايجاز و اطناب و مساوات؛ : نوع شصت و ششم و شصت و هفتم و شصت و هشتم
  اشباه؛: نوع شصت و نهم

  فصل و وصل؛: نوع هفتاد و هفتاد و يكم
  قصر،: نوع هفتاد و دوم
  احتباك؛: نوع هفتاد و سوم

  دربارة موجب؛: نوع هفتاد و چهارم
  مطابقت و مناسبت و مجانست؛: نوع هفتاد و پنجم و هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم

  ام؛توريه و استخد: نوع هفتاد و هشتم و هفتاد و نهم
  لف و نشر؛: نوع هشتادم

  التفات؛: نوع هشتاد و يكم
  ها؛ ها و هدف فاصله: نوع هشتاد و دوم
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بهترين آيات، و فاضل و : نوع هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم و هشتاد و پنجم

  مفضول قرآن؛
  مفردات قرآن؛: نوع هشتاد و ششم
  امثال،: نوع هشتاد و هفتم

آموزندة (و مقري ) خوانندة قرآن(آداب قاري : نوع هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم
  ؛)قرائت

  آداب مفسر قرآن؛: نوع نودم
  شود؟ چه كسي تفسيرش پذيرفته شده و چه كسي رد مي: نوع نود و يكم
  غرائب تفسير؛: نوع نود و دوم
  شناخت مفسرين؛: نوع نود و سوم

  نوشتن قرآن؛: نوع نود و چهارم
  ها؛ نامگذاري سوره: نوع نود و پنجم
  ها؛ ترتيب آيات و سوره: نوع نود و ششم

  ها؛ ها و لقب ها و كنيه اسم: نوع نود و هفتم و نود و هشتم و نود و نهم
  مبهمات؛: نوع صدم

  نام كساني كه دربارة آنها در قرآن چيزي نازل شده؛: نوع صد و يكم
  .تاريخ: نوع صد و دوم

و بحمداهللا تعالي در سال  و اين تمام مطالبي است كه در مقدمة التحبير ذكر كردم،
هفتاد و دو اين كتاب پايان يافت و مورد استفادة بعضي از كساني كه در طبقة  اساتيد من 

  .بود از صاحبان تحقيق قرار گرفت
سپس به خاطرم رسيد كه كتاب مبسوط و مجموعة مضبوطي تأليف نموده و روش 

ر هر باب تمام مطالب مربوط به بندي مباحث را پيش گرفته و راهي را بپيمايم كه د شماره
رسيد كه من يگانه كسي هستم كه اين كار را  آوري شود، البته چنين به نظر مي آن جمع
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ها قدم نگذاشته است، و در همان اثنا كه من  انجام داده، و پيش از من كسي در اين راه
خبر يافتم . مگذاشت انديشيدم و گامي به پيش و قدمي به عقب مي دربارة انجام اين مهم مي

مسلكان شافعي  كه جناب شيخ امام بدرالدين محمدبن عبداهللا زركشي ـ يكي از هم
مذهب ما ـ كتاب جامعي در اين زمينه تأليف كرده كه آن را البرهان في علوم القرآن 
ناميده است، پس در جستجوي آن برآمدم تا اينكه آن را يافتم، او در مقدمة كتابش چنين 

شود و معاني آن حد و حصري ندارد،  به اينكه علوم قرآن شمارش نمينظر «: گويد مي
الزم است به مقدار توانايي و امكان به آنها اهتمام ورزيد، و از جمله اموري كه متقدمين 

تأليف كتابي است كه بر انواع مختلف علوم قرآن مشتمل : اند فرصتش را از دست داده
اند ـ پس از خداوند متعال  حديث انجام داده باشد ـ يعني همان كاري كه نسبت به علم

ها، و مسائل  توفيق خواستم تا كتابي در اين باره تدوين نمايم كه آنچه دربارة فنون، نكته
اي را در آن قرار دهم  هاي ارزنده و معاني جالب و حكمت اند در آن جمع كنم قرآن گفته
اي بر آن كتاب الهي  قرآن و نشانهها را به شگفتي وا دارد تا كليدي براي درهاي  كه عقل

بوده باشد، و مفسر را بر شناخت حقايق آن كمك نمايد، و بر اسرار و دقائقش آگاه سازد، 
  :و آن را البرهان في علوم القرآن ناميدم، و اين است فهرست انواع آن

  شناخت سبب نزول؛  : اول   نوع
  شناخت تناسب بين آيات؛  : دوم  
  ؛ها شناخت فاصله  : سوم  
  شناخت وجوه و نظائر؛  :چهارم  
  علم متشابه؛  : پنجم  
  علم مبهمات؛  : ششم  
  ها؛ اسرار سرآغاز سوره  : هفتم  
  ها؛  پايان سوره  :هشتم  
  شناخت مكي و مدني؛  :نهم  
  در شناختن نخستين قسمتي كه از قرآن نازل شد؛  : دهم  
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  شناخت اينكه بر چند لغت نازل شد؟  :يازدهم  
  فرود آمدن قرآن؛ در چگونگي  :دوازدهم  
  در بيان جمع قرآن و كساني كه از صحابه آن را حفظ   :سيزدهم  
  بودند؛    
  بندي آن؛ شناخت تقسيم  :چهاردهم  
  هاي قرآن؛ شناخت نام  :پانزدهم  
  شناخت آنچه در قرآن از غير لهجة حجاز آمده؛  :شانزدهم  
  شناخت آنچه از غير لغت عرب در قرآن هست؛  :هفدهم  
  غريب و نامأنوس قرآن؛] لغات[ شناخت  :هجدهم  
  شناخت تصريف؛  :نوزدهم  
  شناخت احكام؛  :بيستم  
  تر و بهتر باشد؛ شناخت اينكه لفظ يا تركيبي فصيح  :بيست و يكم  
  شناخت تفاوت كردن الفاظ بر اثر زياد يا كم شدن؛  :بيست و دوم  
  شناخت توجيه قرآن؛  :بيست و سوم  
  شناخت وقف؛  : بيست و چهارم  
  الخط قرآني؛ علم رسم  :پنجم بيست و  
  شناخت فضائل قرآن؛  :بيست و ششم  
  هاي قرآن؛ شناخت خواص و ويژگي  :بيست و هفتم  
  آيا در قرآن قسمتي بهتر از قسمت ديگر هست؟  :بيست و هشتم  
  در آداب تالوت قرآن؛  :بيست و نهم  
  ها و در اينكه آيا جايز است كه در تصانيف و نامه  :ام سي  
  بعضي از آيات قرآن را آورد؟ ها سخنراني    
  شناخت امثالي كه در قرآن هست؛  :سي و يكم  
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  شناخت احكام قرآن؛  :سي و دوم  
  شناخت جدل قرآن؛  :سي و سوم  
  شناخت ناسخ و منسوخ قرآن؛  :سي و چهارم  
  ف است در قرآن؛م مختلهايي كه موه شناخت قسمت  :سي و پنجم  
  شابه؛شناخت محكم و تمييز آن از مت  :سي و ششم  
  در حكم آيات متشابهي كه در مورد صفات الهي است؛  :سي و هفتم  
  شناخت اعجاز قرآن؛  :سي و هشتم  
  شناخت وجوب متواتر قرآن؛  :سي و نهم  
  در بيان اينكه سنت پشتوانة قرآن است؛  :چهلم  
  شناخت تفسير قرآن؛  :چهل و يكم  
  ها؛ شناختن وجوه خطاب  :چهل و دوم  
  ت و مجاز قرآن؛بيان حقيق  :چهل و سوم  
  ها؛ يضرها و تع در كنايه  :چهل و چهارم  
  در اقسام معني كالم؛  :چهل و پنجم  
  هاي قرآن به قدر امكان؛ در ذكر روش  :چهل و ششم  
  .در شناخت ادوات  :چهل و هفتم  

يك از اين انواع نيست مگر اينكه اگر انسان بخواهد كامالً آن را بررسي  و بدان كه هيچ
يابد، ولي ما  خره به انجام آن دست نميكند و باآل مام عمرش را صرف ميكند، هر آينه ت

زيرا  ؛ها اكتفا كرديم، و به بعضي از فصول نيز اشاره نموديم از هر نوع بر اصول و ريشه
ها و تقصيرها را  دراز دارد و عمر كوتاه است، و زبان كجا تواند كوتاهي كه اين رشته سرِ

  .زركشي در مقدمة كتابش بوداين آخرين سخن  1»باز گويد

                                                 
  :در البرهان اين بيت آمده استسپس  -1

  العين فضلٌ و لكن ناظر العين في  قالوا خذ العين من كل فقلت لهم    
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و هنگامي كه بر اين كتاب دست يافتم، بسيار خوشحال شدم و خداوند را زياد حمد 

ر همت بستم تا تصنيفي نيت داشتم بيشتر قوت گرفت، و كمام بر آنچه در  گفتم، و اراده
ر معني كه در نظرم بود انشاء نمايم، پس اين كتاب واالشأن و روشن دليل، پرفايده و استوا

تر ترتيب دادم، و بعضي از انواع را  را تأليف نمودم، و انواع آن را از كتاب البرهان مناسب
در بعضي ديگر ادغام كردم، و مطالبي كه الزم بود بيان شود تفصيل دادم، و بر آنچه در 

ها را زينت  كتاب البرهان بود از فوائد و فرائد و قواعد و مطالب پراكنده آنقدر كه گوش
شاءاهللا تعالي در هر نوع آن  نإتقان في علوم القرآن نام نهادم، و خشد افزودم، و آن را اإلب

اي داشته باشد و  مطالبي خواهي ديد كه قابليت آن را دارد كه به تنهايي تصنيف جداگانه
شدني كه پس از آن ابداً تشنگي  سيراب سيراب خواهي شد؛ هاي گوارايش از سرچشمه

آن تفسير را و ام قرار دادم،  را مقدمة تفسير بزرگي كه شروع كرده نخواهد بود، و آن
هاي عقلي  هاي مناسب و استدالل ام، كه جامع روايت البدرين ناميده البحرين و مطلع مجمع

اند،  روايت و درايت در كنار هم در اين تفسير قرار داده شده: باشد، به عبارت ديگر مي
نه سميع إاز درگاه حضرت احديت خواستارم، را  توفيق و راهنمايي و كمك و عنايت

  :و اين است فهرست انواع اين كتاب. ليه انيبباهللا عليه توكّلت و إال إمجيب، و ما توفيقي 
  شناخت مكّي و مدني؛  : اول  
  شناخت حضري و سفري؛  : دوم  
  آياتي كه روز يا شب نازل شده است؛  : سوم  
  ي كه در زمستان نازل شده؛آياتي كه در تابستان و آيات  :  چهارم  
  آيا فراشي و نومي؛  :پنجم  
  آيات زميني و آيات آسماني؛  : ششم  
  نخستين قسمتي كه از قرآن نازل شد؛  :هفتم  

                                                                                                                              
ي چشم بدون  چشم اضافه هست ولي بيننده در: گفتند كه از هر چيز چشم آن را برگير، به آنها گفتم: يعني  

  . زيادي است
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  آخرين قسمتي كه از قرآن نازل شد؛  :هشتم  
  اسباب نزول؛  :نهم  
  آنچه بر زبان برخي از صحابه نازل شد؛  :دهم  
  آنچه مكرر نازل شد؛  : يازدهم  
  آنچه حكمش بعد از نزولش بوده و آنچه نزولش بعد از   : همدواز  
  حكمش بوده است؛    
  شناخت آنچه به صورت پراكنده نازل شد و آنچه   :سيزدهم  
  ؛]به صورت يك سورة كامل[مجموع     
  آنچه با مشايعت فرشتگان نازل شد و آنچه به طور انفراد   : چهاردهم  
  فرود آمد؛    
  پيامبران هم نازل شده بود و آنچه جز  آنچه بر بعضي از  :پانزدهم  
  بر هيچ يك از پيامبران قبلي فرود  صبر پيغمبر اكرم    
  نيامده بود؛    
  در چگونگي نازل كردن قرآن؛  :شانزدهم  
  هاي آن؛ هاي سوره هاي آن و نام در شناخت نام  :هفدهم  
  در جمع و ترتيب قرآن؛  :هيجدهم  
  ها و حروف قرآن؛ كلمهها و  ها و آيه در شمارة سوره  :نوزدهم  
  در حافظان و راويان قرآن؛  :بيستم  
  در بيان عالي و نازل؛  :بيست و يكم  
  شناخت متواتر؛  :بيست و دوم  
  در مشهور؛  :بيست و سوم  
  در آحاد؛  :بيست و چهارم  
  در شاذّ؛  :بيست و پنجم  
  موضوع؛  :بيست و ششم  
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  مدرج؛  :بيست و هفتم  
  تدا؛در شناخت وقف و اب  :بيست و هشتم  
  هايي كه از نظر لفظ به هم متصل و از  شناخت جمله  :بيست و نهم  
  اند؛ جهت معني منفصل    
  در اماله و فتح و آنچه ميان آن دو است؛  :ام سي  
  در ادغام و اظهار و اخفاء و اقالب؛  :سي و يكم  
  در مد و قصر؛  :سي و دوم  
  در تخفيف همزه؛  :سي و سوم  
  ري قرآن؛در چگونگي فراگي  :سي و چهارم  
  در آداب تالوت قرآن؛  :سي و پنجم  
  در شناخت لغات غريب قرآن؛  :سي و ششم  
  حجاز آمده؛] ي لهجه[آنچه در قرآن به غير لغت   :سي و هفتم  
  آنچه در قرآن به غير لغت عرب آمده؛  :سي و هشتم  
  در شناخت وجوه و نظاير؛  :سي و نهم  
  آن نيازمند است؛در شناخت ابزارهايي كه مفسر قرآن به   :چهلم  
  در شناخت اعراب قرآن؛  :چهل و يكم  
  در بيان قواعد مهمي كه مفسر قرآن به آنها نياز دارد؛  :چهل و دوم  
  در بيان محكم و متشابه؛  :چهل و سوم  
  در بيان مقدم و مؤخّر قرآن؛  :چهل و چهارم  
  در خاص و عام قرآن؛  :چهل و پنجم  
  در مجمل و مبين قرآن؛  :چهل و ششم  
  در ناسخ و منسوخ؛  :چهل و هفتم  
  در مشكل قرآن و آنچه موهم تناقض و اختالف است؛  :چهل و هشتم  
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  در مطلق و مقيد قرآن؛  :چهل و نهم  
  در منطوق و مفهوم قرآن؛  :پنجاهم  
  در وجوه مخاطبات قرآن؛  :پنجاه و يكم  
  در حقيقت و مجاز قرآن؛  :پنجاه و دوم  
  رة قرآن؛در تشبيه و استعا  :پنجاه و سوم  
  هاي قرآن؛ ها و تعريض در كنايه  :پنجاه و چهارم  
  در حصر و اختصاص؛  :پنجاه و پنجم  
  در ايجاز و اطناب؛  :پنجاه و ششم  
  در خبر و انشاء؛  :پنجاه و هفتم  
  در بدائع قرآن؛  :پنجاه و هشتم  
  ها؛ در فاصلة آيه  :پنجاه و نهم  
  ها؛ در سرآغاز سوره  :شصتم  
  ها؛ ن سورهدر پايا  :شصت و يكم  
  ها؛ آيات و سوره تناسبدر م  :شصت و دوم  
  آيات متشابه؛  :شصت و سوم  
  در اعجاز قرآن؛  :شصت و چهارم  
  شود؛ در علومي كه از قرآن استنباط مي  :شصت و پنجم  
  در امثال قرآن؛  :شصت و ششم  
  در سوگندهاي قرآن؛  :شصت و هفتم  
  در جدل قرآن؛  :شصت و هشتم  
  هاي قرآن؛ ها و لقب ا و كنيهه در اسم  :شصت و نهم  
  در مبهمات قرآن؛  :هفتادم  
  در نام كساني كه دربارة آنها آياتي در قرآن نازل شده؛  :هفتاد و يكم  
  در فضائل قرآن؛  :هفتاد و دوم  
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  ؛]ترين خوب و خوب[در فاضل و افضل قرآن   :هفتاد و سوم  
  در مفردات قرآن؛  :هفتاد و چهارم  
  هاي قرآن؛ ويژگي در خواص و  :هفتاد و پنجم  
  الخط قرآن؛ در نحوة نوشتن و رسم  :هفتاد و ششم  
  در بيان تأويل و تفسير قرآن و شرافت آن و نياز به آن؛  :هفتاد و هفتم  
  در شرايط و آداب تفسير و مفسر؛  :هفتاد و هشتم  
  در غرائب تفسير؛  :هفتاد و نهم  
  .در طبقات مفسرين  :هشتادم  

باشد، و اگر آن مطالب را به طور  ام مطالب در هم مياين هشتاد نوع به صورت ادغ
آوردم، از مرز سيصد نوع هم  نوع مي ام، به صورت جداگانه و نوع ادغام در هم آورده

اي دارند كه اغلب  هاي جداگانه گفتني است كه بيشتر اين انواع تصنيف .كرد تجاوز مي
  .ام آنها را ديده

ست، ولي در حقيقت با اين كتاب خيلي فرق و از جمله مصنفاتي كه از همين قبيل ا
فنان في األ فنون: باشد ها مي كند و بلكه مطالب بسيار كمتري در آنها هست، اين كتاب مي

الدين سخاوي، و المرشد  ء تأليف شيخ علماعلوم القرآن تأليف ابن الجوزي، و جمال القر
ابوالمعالي : مشكالت القرآن اثر ابوشامه و البرهان في: الوجيز في علوم تتعلّق بالقرآن، اثر

ها در مقايسه با اين كتاب مانند دانة  تمام اين كتاب. عزيزبن عبدالملك معروف به شيذله
  .ريگي است در كنار ريگزار و يا قطرة كوچكي در مقابل دريايي مواج و خروشان

مطالبي  ام و هايي كه از آنها ـ در تأليف اين كتاب ـ استفاده كرده و اينك نام كتاب
  :كنم ام ذكر مي خالصه نموده

حاتم، و ابن مردويه، و  تفسيرهاي ابن جرير، و ابن ابي: هاي نقلي و روايتي كتاب - 1
الشيخ بن حيان، و الفريابي، و عبدالرّزاق، و ابن المنذر، و سعيدبن منصور ـ كه  ابي

و  يك جزء از كتاب سنن او است ـ، و الحاكم ـ كه جزئي از مستدرك او است ـ
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تفسير حافظ عمادالدين ابن كثير و فضائل القرآن ابي عبيد، و فضائل القرآن ابن 
الضريس، و فضائل القرآن ابن ابي شيبه، و المصاحف ابن ابي داود، و المصاحف 
ابن اشته، و الرّدعلي من خاف مصحف عثمان ابي بكر ابن االنباري، و اخالق 

صحيح القرآن النووي، و شرح  ةحملالقرآن آجري، و التبيان في آداب  ةحمل
هاي حديث و مسندها بيش از حد شمارش،  و از مجموعه ،البخاري ابن حجر

 .ام استفاده كرده

، النشر و التقرير ابن الجزري جمال القراء سخاوي،: اداء قرآن هاي قرائت و كتاب - 2
الوقف  رشاد في القراءات الشعر واسطي، الشواذ ابن غلبون،اإلالكامل هذلي، 

االبتداء ابن االنباري، و السجاوندي، والنّحاس، والداني، و المعاني، و ابن و
 .ماله بين اللّفظين ابن القاصحالعين في الفتح و اإل ةالنكزاوي، و قر

مفردات القرآن : هاي غريب و ادبيات عرب و اعراب هاي لغت و لغت كتاب - 3
و النظائر نيسابوري، و ابن الراغب، و غريب القرآن ابن قتيبه، و العزيزي، و الوجوه 

خفش االوسط، و الزاهر ابن القرآن ابي الحسن األ عبدالصمد، والواحد و الجمع في
، و المغني ابن هشام، و الجني شاف ابوحيانتو شرح استيهل و االراالنباري، 

ء، والسمين، و االبق ابي القرآن بعراإف المعاني ابن ام قاسم، و لالداني في حرو
و منتخب الدين، والمحتسب في توجيه الشواذ ابن جنّي، و السفاقسي، 

همچنين،  »ذوالقد«نيز اثر ابن جني و  »طرياتاالخ«از همان مؤلف و  »الخصائص«
و امالي ابن الحاجب، و المعرّف الجواليقي، و مشكل القرآن ابن قتيبه، و اللّغات 

رماني، و قواعد في القرآن قاسم بن سالم، و الغرائب و العجائب ك التي نزل بها
 .ابن تيميهشيخ اإلسالم التفسير 

احكام القرآن اسماعيل قاضي، و بكربن : هاي احكام و مطالب مربوط به آن كتاب - 4
بكر الرازي، و الكيا الهراسي، و ابن العربي، و ابن الفرس، و ابن خويز  العالء، و ابي

و ابي جعفر النّحاس، منداد، والناسخ و المنسوخ مكّي، و ابن الحصار، و سعيدي، 
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صور و ابن العربي، و  ابي داود السجستاني، و ابي عبيد قاسم بن سالم، و ابي من

 .حكام شيخ عزالدين ابن عبدالسالماأل ةادلمام في ميمي، و اإلعبدالقاهربن طاهر الت

اعجازالقرآن خطابي، و : هاي مربوط به اعجاز و فنون مختلف بالغت كتاب - 5
ه، و قاضي ابوبكر الباقالني، و عبدالقاهر جرجاني، و امام الرماني، و ابن مراق

فخرالدين، و ابن ابي االصبع ـ كه البرهان نام دارد ـ و الملكاني ـ كه نام آن نيز 
البرهان است ـ و خالصة آن اثر خود زملكاني كه آن را المجيد ناميده است ـ، و 

التأميل في  يةقيم، و نهاال المجاز ابن يجاز فيمجاز القرآن ابن عبدالسالم، و اإل
التنزيل زملكاني، و نيز دو كتاب التبيان في البيان و المنهج المفيد في احكام  اسرار

الصبع، و از همان مؤلف دو كتاب  التوكيد تأليف زملكاني، و بدايع القرآن ابن ابي
، و التحبير و الخواطر السوانح في اسرار الفواتح، و اسرارالتنزيل الشرف البارزي

االقصي القريب تنوخي، و منهاج البلغاء الحازم، و المعده ابن رشيق، و الصناعتين 
عسكري، و المصباح بدرالدين بن مالك، و التبيان طيبي، و الكنايات جرجاني، و 

الدين سبكي، و االقتناص  و التعريض شيخ تقي ةيبين الكنا غريض في الفرقاإل
فراح از فرزندش مان مؤلف، و عروس األالفرق بين الحصر و االختصاص از ه في

الدين بن  ستفهام شيخ شمسفهام في اقسام اإلبهاءالدين سبكي، و روض األ
الظاهر مقام الضمير و  ةمقاإنشرالعبير في : الصائغ، و از همين مؤلف سه كتاب

المقدمه في سرّ االلفاظ المقدمه و احكام الراي في احكام اآلي، و مناسبات ترتيب 
جعفربن الزّبير، و فواصل اآليات الطوفي، و المثل السائر ابن االثير، و  ابيالسور 

، و كنزالبراعه ابن االثير، و شرح ]ابن ابي الحديد[الفلك الدائر علي المثل السائر 
 .الموفق عبداللطيف ةمبديع قدا

 هالبرهان في متشابه القرآن الكرماني، و در: باشد هايي كه در انواع ديگر مي كتاب - 6
عبداهللا الرازي، و كشف المعاني عن متشابه  المتشابه ابي التأويل في ةالتنزيل و غرّ
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المثاني قاضي بدرالدين ابن جماعه، و أمثال القرآن الماوردي، و أقسام القرآن ابن 
القرآن من االعالم  القيم، و جواهرالقرآن غزالي، و التعريف واالعالم فيما وقع في

ابن عساكر، والتبيان في مبهمات القرآن قاضي بدرالدين از  السهيلي، و دنبالة آن
ء من نزل فيهم القرآن اسماعيل الضرير، و ذات الرّشد في عدد اابن جماعه، و اسم

اآلي و شرح الموصلي، و شرح آيات الصفات ابن اللّبان، و الدرالنظيم في منافع 
 .القرآن العظيم يافعي

السخاوي، و شرح آن ابن  1لداني، و شرح الرائيهالمقنع ا: الخط هاي رسم و از كتاب - 7
 .جباره

، و كنزالفوائد شيخ عزّالدين بن قيملا الفوائد ابن بدائع: هاي جامع و از كتاب - 8
البدرين الصاحب، و  ةعبدالسالم، و الغرر و الدرر الشريف المرتضي، تذكر

بي اللّيث الفنون ابن شبيب الحنبلي، و النفيس ابن الجوزي، و البستان ا جامع
 .السمرقندي

 يرالكشاف طيبي، و تفس ةحاشيالكشّاف زمخشري، و : و از تفاسير غيرمحدثين - 9
و ابن  ،الحوفي، و ابي حيان: ، و تفسير االصبهاني، و تفسيرهايرازي فخرالدين

عطيه، و القشيري، و المرسي، و ابن الجوزي، و ابن عقيل، و ابن رزين، و 
، رّجانو ابن باوردي، و سليم الرازي، و امام الحرمين، الواحدي، و الكواشي، و الم

ر، و  زيزه،و ابن بتفسير ابن  ةمالي الرافعي بر سورة الفاتحه، و مقدمأو ابن المني
  .النقيب

  .و حاال وقت آن است كه مقصود را شروع كنيم، به ياري خداوند معبود
  
  

                                                 
باشد كه قاسم  ـ در رسم قرآن ـ مي» عقلية اتراب القصائد في أسني المقاصد«: ي موسوم به رائيه، قصيده -1

  .بن قيره شاطبي، آن را به نظم در آورده است



  :نوع اول
  شناخت آيات مكي و مدني

1  
: اند، از جملة آنها اي در اين زمينه تدوين كرده هاي جداگانه ن كتاببرخي از دانشمندا
  .باشند مكّي و عزّالديريني مي

يك از  دهيم كدام با اين فن تشخيص مي: از فوائد شناختن مكي و مدني اين است كه
كن است آيات بعدي ناسخ و يا زيرا كه مم ؛آيات پيشتر نازل شده و كداميك ديرتر

پيشين باشند ـ بنا به گفتة كساني كه آيات بعدي را مخصص حكم آيات  مخصص
  .1دانند ـ مي

در كتاب التنبيه علي فضل علوم القرآن  2بن محمدبن حبيب نيشابوري ابوالقاسم حسن
ترتيب نزول آيات در  -3علل و اسباب نزول  -2مواقع نزول قرآن  -1: دانستن«: گويد مي

آياتي كه در مدينه  -5لي در حكم مدني است آنچه در مكه نازل شد و - 4مكه و مدينه 
 - 7آنچه از قضاياي اهل مكه در مدينه فرود آمد  -6نازل شده ولي در حكم مكي است 

ماند كه مكي باشند ولي  آياتي كه به اين مي - 8آنچه دربارة مردم مدينه در مكه نازل شد 
اي  باشند ولي در سوره آياتي كه شبيه اين است كه مدني -9اي مدني قرار گرفته  در سوره

و در طائف  - 12المقدس  و در بيت - 11و آياتي كه در جحفه  -10اند  مكي جاي گرفته
آنچه با  -16و آنچه در روز  -15آنچه در شب فرود آمده  -14و در حديبيه  -13

آياتي كه مدني هستند  - 18و آنچه به صورت انفراد  -17مشايعت فرشتگان وحي شده 
                                                 

ا كه عنايت و اهتمام شديد شود؛ زير تر مي اعتمادمان به قرآن محكم -1: و از فوائدش اين است كه -1
شناخت صحيح رويدادهاي  -2. كند كه با اين مواظبت تحريف قرآن امكان ندارد مسلمين را ثابت مي

هاي مورخين  تواند مقياس صحيح و سقيم نوشته ي مستقيم دارد و مي تاريخي اسالم كه با اين فن رابطه
  .ـ م. باشد، و فوائد ديگر

. هـ وفات يافته است 406: خود در علوم و مفاهيم قرآن بوده و در سال او مفسر، واعظ و امام عصر -2
  ].مصحح). [280 -279/ 1، و البرهان 35: طبقات المفسرين سيوطي، ص: (نگا
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هاي مدني  آياتي كه مكي هستند اما در سوره -19اند  مكي قرار گرفته هاي ولي در سوره
و آنچه از مدينه به سوي  -21و آنچه از مكه به سوي مدينه حمل شده  -20قرار دارند 

آنچه به طور مجمل فرود  -23مكه حمل گرديد يا از مدينه به سرزمين حبشه حمل شد 
اند  اند كه بعضي گفته اتي كه مورد اختالفو آي -25و آنچه با تفسير نازل شده  -24آمد 

اينها . ترين علوم قرآن است شناختن اينها از شريف: اند مدني هستند مكي و برخي گفته
ز ندهد، جايز نيست يبيست و پنج وجه است كه هر كس آنها را نشناسد و بين آنها تمي

  .»...اظهارنظري كند و سخني بگويد  دربارة كتاب خدا
ام، براي بعضي از اين  من دربارة اين وجوه به حد كافي سخن گفته: بايد بگويم

ام و  اي قرار دادم، و برخي ديگر را ضمن انواع ديگر بيان كرده موضوعات بخش ويژه
دانيم كه در  به طور اجمال مي«: گويد در كتاب الناسخ و المنسوخ چنين مي 1العربي ابن

كه در سفر نازل شده و آياتي در حضر، قرآن آيات مكي و مدني وجود دارد، و آياتي 
باشند  اند، قسمتي آسماني و قسمتي زميني مي بعضي شبانگاه و بعضي در روز فرود آمده

  .»اند بعضي ميان زمين و آسمان، و بعضي زير زمين ـ يعني در غار ـ فرود آمده
 - 1: اند آيات قرآن چهار قسم نازل شده«: نويسد ابن النقيب در مقدمة تفسيرش مي

و آياتي كه نه مكي است  -4قسمتي مكي و قسمتي مدني ] هايي سوره[ -3مدني  - 2مكي 
  .»و نه مدني

اول ـ كه : بدان كه علما دربارة مالك مكي و مدني قرآن سه نوع نظريه دارند
آياتي كه پيش از هجرت نازل شده مكي؛ و آياتي كه بعد از : مشهورترين آنهاست اينكه
شود، چه در شهر مكه نازل شده باشد و چه در مدينه  ناميده مي هجرت فرود آمده مدني

به همة : خالصه[ صيا در يكي از سفرهاي رسول اكرم) الوداع ةحج(يا در ) الفتح عام(
  ].شود اند مدني گفته مي اينها كه بعد از هجرت بوده

                                                 
. هـ وفات نموده است 543: ي اندلس و به سال ابوبكر محمد بن عبداهللا حافظ مشهور و از اهل اشبيليه -1

  ].صححم. [293/ 4وفيات األعيان : نگا
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ر آنچه د«: بن سالم روايت كرده است كه سند خود از يحييه بن سعيد رازي ب عثمان

شود،  فرود آمده است مكي گفته مي] هنگام هجرت[مكه نازل شده و آنچه در راه مدينه 
نازل شده ـ پس از آنكه به مدينه هجرت فرمود  صاما آياتي كه در سفرها بر پيغمبر اكرم

  .»باشند ـ مدني مي
 آياتي كه در سفر هجرت در راه مدينه نازل گرديده،: كنيم كه از اين روايت استفاده مي

  .شوند اصطالحاً مكي ناميده مي

آياتي كه در مكه نازل شده ـ گرچه بعد از هجرت باشد ـ مكي است، و : نظرية دوم
واسطه ميان مكي و مدني الزم : بنابراين نظر. باشد آياتي كه در مدينه نازل شده مدني مي

  .شود گفت مكي است و نه مدني زيرا كه آنچه در سفرها نازل شده، نه مي ؛آيد مي
طبراني در تفسير كبير از طريق وليدبن مسلم، از عفيربن معدان، از ابن عامر، از ابي 

قرآن در سه جا نازل شده است؛ در «: فرمود صپيغمبر اكرم: امامه نقل كرده است كه
المقدس  منظور از شام، بيت: گويد وليدبن مسلم ـ راوي خبر ـ مي» مكه و مدينه و شام

تبوك، تفسير و معني ] در اين خبر[شام را  اگر: ن كثير گفتهيخ عمادالدين اباست و ش
  .كنيم بهتر است

مني، عرفات، : حومة مكه و اطراف آن ملحق به مكه است، مانند: بايد بگويم كه
  .حديبيه، و نيز اطراف مدينه ـ از قبيل بدر، احد، و سلع ـ ملحق به مدينه است

كه خطاب به اهل مكه باشد، و آياتي را  آياتي را مكي گويند: اين است كه: نظرية سوم
قول ابن مسعود ـ كه بعداً خواهيم آورد ـ بر . مدني نامند كه خطاب به اهل مدينه باشد

  .اين معني حمل شده است
در شناخت مكي و مدني آيات به «: نگارد نتصار ميقاضي ابوبكر در كتاب اإل

، صر اين باره از پيغمبر اكرمشود وگرنه د محفوظات صحابه و تابعين آنها مراجعه مي
ايم، و خداوند دانستن آن را  زيرا كه به آموزش اين فن امر نشده ؛روايتي نقل نشده است

از فرايض امت قرار نداده است ـ هر چند كه دانستن قسمتي از آن به جهت شناختن 
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 ناسخ و منسوخ، بر اهل علم واجب است ـ به هر حال اين فن بدون روايتي از پيغمبر
  .»شود ، شناخته ميصاكرم

قسم به خدايي كه جز او «: روايت كرده است كه گفت سبخاري از ابن مسعود امام و 
دانم كجا و دربارة چه نازل شده  اي نازل نشده مگر اينكه من مي خداي نيست؛ هيچ آيه

  .»است
: اي پرسيد، عكرمه ضمن جواب گفت مردي از عكرمه دربارة آيه«: گويد ايوب ميو 

اين روايت را ابونعيم در » اشاره كرد ـ  1علْن آيه در پايين آن كوه نازل شد ـ و به كوه ساي
  .2ولياء آورده استاأل ةحلي

هاي مكي و مدني را  و غير او نقل شده كه سوره بو رواياتي از ابن عباس 
نگارم، سپس مواردي كه  ام مي اند، من آنچه از اين روايات را بدست آورده برشمرده

  :كنم ختالفي است بيان ميا
از ابن واقدي از قدامه بن موسي، از ابوسلمة حضرمي، «: گويد ابن سعد در طبقات مي

ي در مدينه ها سورهچه : بن كعب پرسيدم از ابي: روايت كرده است كه گفت سعباس 
ابوجعفر . »ها در مكه نازل شد بيست و هفت سوره در مدينه و بقيه سوره: نازل شد؟ گفت

ع از ابوحاتم سهل بن يموت بن المزر«: گويد س در كتاب الناسخ و المنسوخ مينحا
بن حبيب، از ابوعمروبن العالء  محمد سجستاني، از ابوعبيده معمربن المثني، از يوسف

از مجاهد خواستم كه آيات مكي و مدني قرآن را برايم بيان : نقل كرده است كه گفت
فرود  در مكه األنعام ي سوره: ؤال را كردم پاسخ داداز ابن عباس همين س: كند، او گفت

≅ö﴿ :آمد ـ به استثناي سه آيه è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ﴾3  كه در مدينه نازل
: هاي باشند، و سوره اند همه مدني مي  األنعامهايي كه پيش از سورة  شده است، و سوره

                                                 
  ].مصحح. [به القاموس المحيط مراجعه شود. ي منوره كوهي در مدينه -1
  ].مصحح. [روايت نموده است) 2724( 387/ 2، و هم چنين آن را امام احمد در العلل 327/ 3حلية األولياء  -2

  .153-151انعام،  -3
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النحل در مكه نازل شدند ـ االّ سه  عد، ابراهيم، الحجر، واالعراف، يونس، هود، يوسف، ر

از غزوة احد بين مكه و مدينه نازل گرديد و  آية آخر سورة النحل كه هنگام مراجعت
#Èβ﴿نبياء و الحج ـ مگر سه آية آن از اسرائيل، الكهف، مريم، طه، األ بني: هاي سوره x‹≈ yδ 

Èβ$ yϑóÁ yz﴾1 المؤمنون، الفرقان، : هاي ده است ـ و سورهتا سه آيه كه در مدينه نازل ش

â™!#tyè﴿ي آخرش از  الشعراء ـ جز پنج آيه ’±9$#uρ ãΝßγ ãè Î7®Ktƒ tβ…ãρ$ tóø9$# ∩⊄⊄⊆∪﴾ )تا ) 224: الشعراء
  .آخر سوره كه در مدينه نازل شد

öθ﴿  اش از النمل، القصص، العنكبوت، الروم و لقمان ـ جز سه آيه :هاي و سوره s9uρ $ yϑ̄Ρr& ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# ⎯ÏΒ >οtyfx© ÒΟ≈ n= ø% r&﴾2 )تا سه آيه كه در مدينه فرود آمد ـ و سورة ) 27: لقمان

yϑ⎯﴿السجده غير از  sùr& tβ% x. $ YΖÏΒ ÷σãΒ ⎯yϑ x. šχ% x. $ Z)Å™$ sù...﴾3 سبأ، : هاي تا سه آيه ـ و سوره
اش كه دربارة وحشي، قاتل حمزه  فاطر، يس، الصافات، ص، و الزمر ـ مگر سه آيه

≅ö﴿در مدينه نازل شد، از ] صعموي پيغمبر اكرم[ è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #﴾4  تا سه آيه
ق، الذاريات، الطور، : هاي شوند، و سوره آغاز مي) حم(اي كه با  هاي هفتگانه ـ و سوره

د آمد سه آية آخرش كه در مدينه فرو ، الواقعه، الصف و التغابن ـ الّاالنجم، القمر، الرحمن
β¨﴿: هاي الملك، ن، الحاقه، سأل، نوح، الجن، المزمل ـ مگر دو آيه از ـ و سوره Î) y7−/ u‘ ÞΟn= ÷è tƒ 

y7̄Ρr& ãΠθà)s?﴾5 ذا جاء إذا زلزلت، إ: تا دو آيه ـ و از سورة المدثر تا آخر قرآن ـ به استثناي

                                                 
  .21-19حج،  -1
  27لقمان،  -2
  18سجده،  -3
  .55زمر،  -4
  21مزمل،  -5
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ه در مدينه نازل عوذ برب الناس كأعوذ برب الفلق و قل أنصراهللا، قل هو اهللا أحد، قل 
  .باشند ها مكّي مي شدند ـ اين سوره

محمد، الفتح، الحجرات، الحديد،  ي حزاب، سورهنفال، براءه، النور، األاأل: هاي و سوره
اين خبر را به همين . »التحريم، در مدينه نازل شدند ي ههاي بعد از آن تا سور و سوره

هاي آن  يث خوب است، و واسطهترتيب، ابوجعفر نحاس نقل كرده است، سند اين حد
  .باشند همگي افراد مورد اطمينان و علماي مشهور عربيت مي

از ابوعبداهللا الحافظ، از ابومحمدبن زياد العدل،  )142/ 7(النبوه  و بيهقي در كتاب دالئل
از محمدبن اسحق از يعقوب بن ابراهيم الدورقي از احمدبن نصربن مالك الخزاعي از 

از يزيد النحوي از عكرمه و حسين بن ] حسين بن واقد[واقد از پدرش بن حسين بن  علي
 أاقر: ها را در مكه نازل فرمود خداوند اين سوره: ابي الحسين روايت كرده است كه گفتند

سم ربك اذا الشمس كورت، سبح إلهب،  بيأت يدا باسم ربك، ن، المزمل، المدثر، تب
لهاكم ألم نشرح، والعصر، و العاديات، الكوثر، أي، ذا يغشي، الفجر، الضحإاالعلي، و الليل 

عوذ برب الناس، قل هو اهللا كافرون، اصحاب الفيل، الفلق، قل أال يهاأالتكاثر، ارأيت، قل يا 
ضحاها، و السماء ذات البروج، والتين و الزيتون، أنزلناه، والشمس ونا إاحد، النجم، عبس، 

قسم بهذا البلد، أمه، الهمزه، المرسالت، ق، ال اقيقسم بيوم الأيالف قريش، القارعه، ال إل
والسماء والطارق، اقتربت الساعه، ص، الجنّ، يس، الفرقان، طه، الواقعه، طسم، طس، 

، الصافات، لقمان، سبأ، األنعامصحاب الحجر، أ، هود، يوسف، 2اسرائيل، التاسعه ، بني1طسم
حقاف، الذاريات، لجاثيه، األالزخرف، ا المؤمن، حم السجده، حمعسق، حم الزمر، حم

نبياء، المؤمنون، الم السجده، الطور، براهيم، األإصحاب الكهف، النحل، نوح، أالغاشيه، 
ذا السماءانفطرت، الروم، إذا السماء انشقت، إتبارك، الحاقه، سأل، عم يتساءلون، النازعات، 

  .والعنكبوت

                                                 
  ]مصحح. [ي نمل است ي قصص، و طس سوره ي شعراء، و دوم سوره سم نخست سورهط -1
  ]مصحح. [ي يونس است؛ چنانكه مصنف به زودي بيان خواهد نمود هدف از آن سوره -2
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حزاب، نفال، األقره، آل عمران، األويل للمطففين، الب: ها در مدينه فرود آمد و اين سوره

نسان، اإل تي عليأهل  ،ذا زلزلت، الحديد، محمد، الرعد، الرحمنإالمائده، الممتحنه، النساء، 
ذا جاء نصراهللا، النور، الحج، المنافقون، المجادله، الحجرات، يا إالطالق، لم يكن، الحشر، 

  .و براءه م، الصف، الجمعه، التغابن، الفتح،يها النبي لم تحرّأ
سورة يونس : در اين خبر) التعاسعه(منظور از «: گويد بيهقي پس از نقل اين روايت مي

هايي كه در مكه نازل شده  عراف، و كهيعص ـ از سورهالفاتحه، األ: هاي است، و سوره
بن احمدبن عبدان، از احمدبن  همچنين بيهقي از علي. »است ـ از اين خبر افتاده است

ر، از محمدبن الفضل، از اسماعيل بن عبداهللا بن زراره الرقي، از عبدالعزيزبن عبيداهللا الصفا
: قرشي، از خصيف، از مجاهد، از ابن عباس روايت كرده است كه گفتعبدالرحمن ال

آنگاه » ...بود ) اقرأ باسم ربك(اي كه خداوند بر رسول خود نازل كرد  اولين سوره«
بيهقي . هايي كه از آن نقل افتاده بود آورده است رهمضمون خبر گذشته را بيان كرده، و سو

تفسير مقاتل، و غير آن به اضافة : شواهدي بر اين حديث هست از جمله«: گويد مي
  .»روايت مرسل صحيحي كه ذكر كرديم

محمدبن عبداهللا بن ابي جعفر الرازي، از : در كتاب فضائل القرآن از 1و ابن الضريس
عطاء خراساني از پدرش، از ابن عباس روايت كرده است كه عمروبن هارون از عثمان بن 

نوشتند، آنگاه  مي) مكي(شد، آن را به عنوان  اي در مكه نازل مي اگر سرآغاز سوره: گفت
اي كه نازل گرديد، سورة اقرأ  افزود، و نخستين سوره خواست در آن مي خداوند آنچه مي

يها المدثر ـ تبت يدا ابي لهب ـ اذا أ يها المزّمل ـ ياأيا  - 2ن: باسم ربك بود، سپس
لم أذا يغشي ـ و الفجر ـ و الضحي ـ إعلي ـ و الليل الشمس كورت ـ سبح اسم ربك األ

يت الذي يكذب ـ قل يا أرألهاكم التكاثر ـ أعطيناك ـ أنا إنشرح ـ والعصر ـ والعاديات ـ 
عوذ برب الناس ـ قل أ عوذ برب الفلق ـ قلأكيف فعل ربك ـ قل  لم ترأيها الكافرون ـ أ

                                                 
  ]مصحح. [مراجعه شود 195/ 2به تذكرة الحفاظ. هـ وفات نمود 294: محمد بن ايوب از حافظان حديث، به سال -1
  .ـ م. كشيديم) ـ(ها خط  است، بين سوره) ثم(سپس كه ترجمه  به جاي تكرار -2
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القد ـ والشمس و ضحاها ـ والسماء  ةليلنا انزلناه في إحد ـ و النجم ـ عبس ـ أهو اهللا 
لكل همزه ـ  مه ـ ويلاقسم بيوم القيأيالف قريش ـ القارعه ـ ال ذات البروج ـ والتين ـ إل
ه ـ ص ـ الطارق ـ اقتربت الساعأقسم بهذا البلد ـ و السماء و و المرسالت ـ ق ـ ال

وحي ـ يس ـ الفرقان ـ المالئكه ـ كهيعص ـ طه ـ الواقعه ـ طسم الشعراء أعراف ـ قل األ
ـ الصافات ـ  األنعامسرائيل ـ يونس ـ هود ـ يوسف ـ الحجر ـ إـ طس ـ القصص ـ بني 

لقمان ـ سبأ ـ الزمر ـ حم المؤمن ـ حم السجده ـ حم عسق ـ حم الزخرف ـ الدخان ـ 
 ي رسلنا نوحاً ـ سورهأنا إقاف ـ الذاريات ـ الغاشيه ـ الكهف ـ النحل ـ حالجاثيه ـ األ
نبياء ـ المؤمنون ـ تنزيل السجده ـ الطور ـ تبارك ـ الملك ـ الحاقه ـ سأل ـ ابراهيم ـ األ

ذا السماء انشقت ـ الروم ـ العنكبوت ـ إذا السماء انفطرت ـ إعم يتساءلون ـ النازعات ـ 
  .هايي است كه خداوند در مكه فرو فرستاد ا سورهاينه. ويل للمطففين

حزاب ـ نفال ـ آل عمران ـ األالبقره نازل شد، سپس األ ي سوره: سپس در مدينه
نسان ـ الطالق ـ ذا زلزلت ـ الحديد ـ القتال ـ الرعد ـ الرحمن ـ اإلإالممتحنه ـ النساء ـ 
نافقون ـ المجادله ـ الحجرات ـ ذا جاء نصراهللا ـ النور ـ الحج ـ المإلم يكن ـ الحشر ـ 

  .التحريم ـ الجمعه ـ التغابن ـ الصف ـ الفتح ـ المائده ـ براءه
طلحه  بن ابي ابوعبيد در فضائل القرآن از عبداهللا بن صالح و معاويه بن صالح از علي

البقره، آل عمران، النساء، المائده، االنفال، التوبه، : هاي سوره: روايت كرده است كه گفت
لممتحنه، ، الفتح، الحديد، المجادله، الحشر، ا]محمد[ حزاب، الذين كفروالحج، النور، األا

$﴿، التغابن، الحواريين، يعني الصف ـ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$#﴾ ،﴿$ pκš‰r'¯≈ tƒ ©É< ¨Ζ9 $# zΟÏ9 

ãΠÌhpt éB﴾ ،والفجر ـ والليل ،﴿!$̄ΡÎ) çμ≈ oΨø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï's#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9 در  إذا جاء نصراهللاذا زلزلت، إ، لم يكن، ﴾#$
  .ها در مكه نازل گرديد مدينه فرود آمد، و ساير سوره

بن منهال، از هشام،  نباري از اسماعيل بن اسحق القاضي، از حجاجو ابوبكربن األ - 1
البقره، آل : ها در مدينه نازل شد اين سوره: از قتاده روايت كرده است كه گفت

ران، النساء، المائده، براءه، الرعد، النحل، الحج، النور، االحزاب، محمد، الفتح، عم
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الحجرات، الحديد، الرحمن، المجادله، الحشر، الممتحنه، الصف، الجمعه، 

ذا إو  إذا زلزلت ،عشر سوره تا أيها النبي لم تحرّمالمنافقون، التغابن، الطالق، يا 
  .فرود آمدقرآن در مكه  و بقيةجاء نصراهللا، 

ي به اتفاق هاي مدن سوره: گويد خ و المنسوخ ميو ابوالحسن بن حصار در كتاب الناس
نظران بيست سوره است، و دوازده سوره مورد اختالف است، و غير اينها به  همة صاحب

  .اتفاق همه، مكي است
  : گويد سپس ابياتي در اين باره سروده است، مي

پرسي، و از ترتيب  كتاب اهللا از من مي ي ارهاي كسي كه با كوشش و جديت درب - 1
 .كني شود سؤال مي هايي كه تالوت مي سوره

چگونه آورد، ـ كه درود خداوند  1مضر ي ها را برگزيده از قبيله و اينكه اين سوره - 2
 .بر برگزيده از قبيله مضر باد ـ 

 .و آنچه پيش از هجرتش نازل شد، و آنچه بعداً در باديه و حضر فرود آمد - 3

تا كسي كه مجتهد است نسخ و تخصيص آن را بداند، و حكم خود را با تاريخ و  - 4
 .دقت توأم نمايد

ة روايتي كه دربارة آي[الكتاب تعارض دارند، ولي  روايات در مورد نزول ام - 5

﴿ô‰s) s9 uρ y7≈ oΨ÷s?# u™ $ Yè ö7y™ z⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑø9 تأويل شده، ] الحجر آمده است ي در سوره...  ﴾#$
 .گيرندگان قرار گيرد رت عبرتتا مايه عب

دليلش اين است [نازل شده است، ) مكه(القري  القرآن است، و در ام اين سوره ام - 6
 .الحمد واجب نبوده است ي نمازهاي پنجگانه پيش از نزول سوره] كه

بيست سوره در مدت بيست ] صحضرت محمد[و بعد از هجرت بهترين مردم  - 7
 .سال فرود آمد

                                                 
  .ـ م. باشد رسول گرامي اسالم مي همنظور حضرت محمد  -1
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نفال هفتگانه طوالني اول قرآن، و پنجمشان األ ايه چهار سوره از سوره - 8
 .انگيز است عبرت

 ي النور و سوره اي هالتوبه در شمارش، ششمين سوره است، و سور اي هو سور - 9
 .حزاب يادآوراأل

است و آياتش محكم ] صحضرت محمد[اي كه به نام نبي اهللا  و سوره -10
 .هاي نغز قرار دارند سورههاي الفتح و الحجرات نغز كه در ميان  باشد، و سوره مي

سپس الحديد، و پس از آن المجادله و الحشر، سپس امتحان خداوندي است بشر  -11
 ).الممتحنه(را 

الجمع  اي هو سور) المنافقون(اي كه خداوند نفاق را با آن رسوا كرد  و سوره -12
 .كه براي كسي كه متذكر بشود، يادآور و تذكار است) الجمعه(

يم احكام خودشان را دارند، والنصر و الفتح كه ماية همچنين الطالق و التحر -13
 1.آگاهي عمر است

نظر دارند، ولي تعداد ديگري از  هايي است كه راويان در آنها اتفاق اينها سوره -14
 .ها مورد اختالف است سوره

نظران  الرعد مورد اختالف است كه چه وقت نازل شده؟ ولي بيشتر صاحب -15
 ].يعني مكي است[ت برآنند كه مانند سوره القمر اس

و نظير آن سوره الرحمن است، و شاهد بر آن خبري است كه متضمن گفته  -16
 .جنيان است

شود، سپس التغابن و التطفيف  اي كه به نام حواريين شناخته مي و سوره -17
 ].فروشان به كم[اخطاركننده 

 لم يكن و اي هاختصاص يافته، و سور) مسلمين(القدر كه به ملت ما  و سوره ليله -18
 .پس از آن الزلزال

                                                 
وقتي اين دو سوره بعد از فتح مكه : بوده باشد و آن اينكه) مايه آگاهي عمر است(اي در جمله  شايد نكته -1

  .ـ م. رسد احساس كرد كه عمرش به آخر مي صنازل شد، پيغمبر اكرم
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ها و  قل هو اهللا كه از اوصاف خالق ماست، و دو معوذه كه مصيبت ي و سوره -19

 .كنند شدائد را با تقدير الهي دور مي

هايي از  باشند، و چه بسا آيه هايي است كه مورد اختالف راويان مي اينها سوره -20
 .ها استثنا شده است بعضي سوره

 .نظر مردم ناراحت نباشيد تالفها مكي است، شما از اخ بقيه سوره -21

  .هر اختالفي كه معتبر نيست مگر اختالفي كه سهمي از دقت و نظر داشته باشد -22

  هايي كه مورد  اختالف است سوره
2  

بيشتر صاحبنظران برآنند كه مكي است، بلكه ـ چنانكه در نوع دوم ) سوره الفاتحه(
ه نازل شده است و بر الحمد نخستين سور ي خواهد آمد ـ نقل شده است كه سوره

  : اند به صحت اين نقل استدالل كرده
 ô‰s)s9uρ y7≈oΨآيه  - 1 ÷ s?#u™ $Yè ö7y™ z⎯ÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9$# tβ#u™öà)ø9$#uρ tΛ⎧ Ïàyè ø9$#  )به توضيح  )87 :حجر

، چنانكه در ي الحمد تفسير كرده اند را به سوره) سبع مثاني( صاينكه پيغمبراكرم
الحجر است كه به  ي است، و اين آيه در سوره حديث صحيح اين مطلب آمده

منت نهاده كه  صبينيم كه در اين سوره خداوند بر پيغمبر مي. اتفاق مكي است
الفاتحه  ي هنازل فرموده است، پس الزم است كه سور يشانالحمد را بر ا ي هسور

 ؟دتواند باش مي قبالً نازل شده باشد وگرنه بر چيزي كه هنوز نازل نشده چه منتي

ترديدي نيست كه وجوب نماز در مكه بوده و احدي نگفته است كه وقتي در  - 2
اين دليل را ابن عطيه و . الحمد بوده باشد ي هاسالم نماز بدون خواندن سور

اند، همچنين واحدي و ثعلبي از طريق عالء ابن المسيب از فضل  ديگران آورده
الكتاب از گنجينة  ةفاتح«: موداند كه فر ابن ابي طالب نقل كرده علي ابن عمرو از

 .»زير عرش در مكه نازل گشت
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فريابي در تفسيرش و ابوعبيد . داند و مشهور است كه مجاهد سورة حمد را مدني مي
مجاهد : گويد حسين ابن الفضل مي. اند در فضائل القرآن اين گفته را از مجاهد نقل كرده

همچنين از ابن عطيه نقل . او قائلند زيرا كه علماء برخالف ؛در اينجا اشتباه كرده است
شده است كه او نيز به مدني بودن اين سوره قائل بوده است و ابن عطيه قول به مدني 

زهري، عطاء، سواده ابن زياد و عبداهللا ابن عمير، نقل كرده است و : بودن اين سوره را از
از عبيد ابن غنّام از  وسططبراني در األ. از ابوهريره نيز به سند معتبري روايت شده است

ابوبكر ابن ابي خشيبه از ابواالحوص از منصور از مجاهد از ابوهريره نقل كرده است كه 
و » اي كرد، و آن در مدينه فرود آمد الكتاب نازل گشت ابليس ناله ةفاتحوقتي «: گفت

و برخي . مجاهد باشد ي هگفت) و آن در مدينه فرود آمد(آخر  ي هاحتمال دارد جمل
رشان اين است كه سورة حمد دوبار نازل شد، يك مرتبه در مكه و بار ديگر در مدينه؛ نظ

اين سوره به دو نيم : گويد چهارمي هم هست كه مي ةو نظري. به جهت شرافت بسيار آن
حكايت  1اين نظر را ابوليث سمرقندي. نازل شد، نصفش در مكه و نيم ديگرش در مدينه

  .كرده است
: حاس تصور كرده است كه اين سوره مكي است، به استناد به اينكهن) النساء ي هسور(
β¨﴿آية  Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î=÷δ r&…﴾ )دربارة كليد كعبه در  )58: النساء

هيچ : زيرا كه اوالً ؛مكه نازل شد ـ به اتفاق همة صاحبنظران ـ ولي اين استناد سستي است
در مدينه فرود آمده در بيشتر آن اي طوالني كه  ندارد كه اگر آيه يا آياتي از سورهلزومي 

  .مكه نازل شده باشد، آن را مكي بخوانيم
شود،  ترين قول اين بود كه آنچه بعد از هجرت نازل شده مدني ناميده مي درست: ثانياً 

كه چگونه گفتة  و اگر كسي به اسباب نزول آيات اين سوره مراجعه كند خواهد فهميد
نقل كرده  ة صديقهبخاري از عايشامام نحاس مردود است، از جمله روايتي است كه 

                                                 
مراجعه  220: به الفوائد البهية، ص. هـ بوده است 373نامش نصر بن محمد از علماي بزرگ حنفي و متوفاي  -1

  ]مصحح. [شود
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. بودم صهاي البقره و النساء نازل نشدند مگر اينكه من نزد پيغمبر سوره: است كه گفت

: اند بعضي هم گفته. ، بعد از هجرت بوده استلدانيم كه ازدواج پيامبر با عايشه مي
  .گام هجرت نازل شداين سوره هن

اين سوره بنا بر مشهور مكي است، و از ابن عباس دو روايت نقل ): يونس ي سوره(
شده است، در يكي ـ كه قبالً آورديم ـ حكايت از مكي بودنش دارد، كه آن روايت را ابن 

از عطاء، و از طريق خصيف از مجاهد از  جمردويه از طريق عوفي، و از طريق ابن جري
ر از او نقل كرده است، و در روايت ديگري كه نيز ابن مردويه از طريق عثمان بن ابن الزبي

   .كند، به مدني بودنش قائل شده است عطاء از پدرش از ابن عباس نقل مي
مشهور روايتي است كه ابن ابي حاتم از طريق ضحاك از ابن عباس نقل  :مؤيد گفته

را به پيغمبري مبعوث  صهنگامي كه خداوند حضرت محمد: كرده است كه گفت
: كردند، گفتند اي از آنها كه نبوت آن حضرت را انكار مي يا عده فرمود، مردم عرب

خداوند بزرگتر از آن است كه انساني را به عنوان برگزيدة خود برانگيزد، آنگاه خداوند 
%tβ﴿ ي در پاسخ آنها آيه x.r& Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ ·6 yftã …﴾ )را نازل فرمود) 2: يونس .  

طلحه  ابن ابي قبالً از طريق مجاهد از ابن عباس و همچنين از علي): الرعد ي رهسو(
مانند همين . اخبار و آثار آمده كه مدني است ي روايت كرديم كه مكي است، ولي در بقيه
را از سعيدابن جبير ) مكي بودن(و قول اول . روايت را ابوالشيخ از قتاده آورده است

بشر روايت كرده  عوانه از ابي منصور در سنن خود از ابيسعيدابن . روايت كرده است
 ô⎯tΒآيه  ي است كه درباره uρ …çνy‰Ψ Ïã ãΝù=Ïæ É=≈ tG Å3ø9$#  )از سعيدابن جبير پرسيدم  )43 :رعد

در حالي كه اين ] منظور او باشد[چگونه : كه آيا منظور عبداهللا ابن سالم است؟ گفت
  .سوره مكي است

روايتي است كه طبراني و غير او از انس ابن مالك نقل  و مؤيد قول مدني بودنش
  : اند كه آيه كرده
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 ª!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ã≅Ïϑ øtrB ‘≅à2 4©s\Ρé& $ tΒ uρ âÙ‹Éó s? ãΠ$ ymö‘ F{$# $ tΒ uρ ßŠ#yŠ÷“ s? ( ‘≅ à2 uρ 

>™ó©x« …çνy‰Ψ Ïã A‘#y‰ø)Ïϑ Î/ ∩∇∪ ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íοy‰≈ pκ¤¶9$#uρ çÎ7x6ø9$# ÉΑ$ yè tFßϑ ø9$# ∩®∪ 

Ö™!#uθ y™ Οä3ΖÏiΒ ô⎯̈Β §| r& tΑöθ s)ø9$# ⎯tΒ uρ tyγ y_ ⎯Ïμ Î/ ô⎯tΒ uρ uθ èδ ¥#÷‚tG ó¡ãΒ È≅ øŠ©9$$ Î/ 7>Í‘$ y™ uρ 

Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ ∩⊇⊃∪ …çμ s9 ×M≈ t7Ée)yèãΒ .⎯ÏiΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïμ Ïù= yz …çμ tΡθ Ýàxøts† ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& «!$# 3 

χ Î) ©!$# Ÿω çÉitó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4©®L ym (#ρçÉitó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ 3 !#sŒÎ)uρ yŠ#u‘ r& ª!$# 5Θöθ s)Î/ 

#[™þθ ß™ Ÿξ sù ¨ŠttΒ …çμ s9 4 $ tΒ uρ Οßγ s9 ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ ⎯ÏΒ @Α#uρ ∩⊇⊇∪ uθ èδ “Ï% ©!$# ãΝà6ƒ Ìãƒ 

šX ÷y9 ø9$# $ ]ùöθ yz $ Yèyϑ sÛuρ à⋅Å´Ψãƒ uρ šU$ ys¡¡9$# tΑ$ s)ÏoW9$# ∩⊇⊄∪ ßx Îm7|¡ç„ uρ ß‰ôã §9$# 

⎯ÍνÏ‰ôϑ pt¿2 èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ ô⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏG x‹Åz ã≅Å™ öãƒ uρ t,Ïã≡uθ ¢Á9$# Ü=ŠÅÁ ãŠsù $ pκÍ5 ⎯tΒ â™!$ t±o„ 

öΝèδ uρ šχθ ä9Ï‰≈ pgä† ’ Îû «!$# uθ èδ uρ ß‰ƒÏ‰x© ÉΑ$ ysÎRùQ$#      )13-8 :رعد(   
 زيآگاه است؛ و ن كند يحمل م يا ماده) وانيح ايانسان (كه هر  ييها نياز جن اهللا«

، و هم از آنچه افزون )نديزا ياز موعد مقرر م شيو پ( كنند يكم م از آنچه رحمها
و  بياو از غ .دارد ينينزد او مقدار مع زي؛ و هر چ)نديزايو بعد از موقع م( كنند يم

از شما كه  ياست كسان كسانياو  يبرا !است يشهود آگاه، و بزرگ و متعال
حركت  انهيكه شبانگاه مخف يآن را آشكار سازند؛ و كسان اي ند،يسخن بگو يپنهان

 شياز پ ،يدر پ ياست كه پ يانسان، مأموران يبرا .روز ييدر روشنا اي كنند، يم
 كنند؛ يحفظ م]  يحتم ريحوادث غ[= رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا 

مگر آنكه آنان آنچه  دهد ينم رييرا تغ) يو ملت(قوم  چيخداوند سرنوشت ه) اما(
 ربخاط( يبه قوم يكه خدا اراده سوئ يو هنگام! دهند رييتغرا در خودشان است 

نخواهند  يمانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرست زيچ چيكند، ه) اعمالشان
ترس است و  هيكه هم ما دهد، ياست كه برق را به شما نشان م ذاتياو  !داشت
او  و حمد حيو رعد، تسب !كند يم جاديا بار نيسنگ يو ابرها د؛يام هيهم ما

و هر كس را  فرستد؛ يها را م و صاعقه! فرشتگان از ترس او) زين(و  د؛يگو يم
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باز  ،ياله اتيهمه آ نيكه آنها با مشاهده ا يدر حال( سازد، يبخواهد گرفتار آن م

) دردناك يو مجازات( انتها يب يو او قدرت! درباره خدا به مجادله مشغولند) هم
  »!دارد

يس و عامرابن الطفيل، هنگامي كه به مدينه آمدند نازل جريان اربد ابن ق ي درباره
شود بين اين دو روايت جمع كرد به اين نحو كه اين سوره ـ به استثناي چند  و مي .گشت

  .آيه ـ مكي است
رساند كه اين  روايتي كه از طريق مجاهد از ابن عباس نقل كرديم مي): الحج ي سوره(

باشد، ولي در بقيه آثار آمده  موده است ـ مكي ميسوره ـ به جز آياتي چند كه استثنا ن
و  جطريق ابن جرياز ابن مردويه از طريق عوفي از ابن عباس، و . است كه مدني است

طريق مجاهد از ابن الزبير روايت كرده است كه مدني از عثمان از عطاء از ابن عباس، و 
 ي سوره مكي است مگر آيهاند اين  بعضي گفته«ابن الفرس در احكام القرآن گفته . است

شود مدني است  اند مگر ده آيه، و گفته مي و بعضي گفته) 19: حج(  ﴾....هذان خصمان ﴿
اين سخن . )55 - 52: حج( ﴾عقيمتا  ...وما ارسلنا من قبلك من رسول ﴿به جز چهار آيه 
مهور تمام اين سوره مدني است، و ج: اند باشد و ضحاك و غير او گفته قتاده و غير او مي

 اينز جمهور نقل كرده اي كه ا مؤيد گفته .اند كه از مكي و مدني تركيب يافته است گفته
هست كه بر مدني بودن اين سوره  رواياتيدر سبب نزول آيات بسياري از : است كه
  .ايم كند، چنانكه در اسباب النزول آورده داللت مي

اين سوره مكي است و ضحاك  جمهور برآنند كه: گفته 1ابن الفرس): الفرقان ي سوره(
  .گفته مدني است

  .قول نامشهوري نقل كرده است كه مدني است 2ابوسليمان دمشقي): يس ي سوره(

                                                 
به كتاب قضاة األندلس، . هـ 599: عبدالمنعم بن فرس، قاضي اندلس و از علماي بزرگ حنفي و متوفاي سال -1

  ]مصحح. [مراجعه شود 364/ 21و سير أعالم النبالء  110: ي صفحه
  ]مصحح[. مراجعه شود» 148/ 1معرفة القراء الكبار «به كتاب . هـ 198: ايوب بن تميم تميمي متوفاي سال -2
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جعبري قول به مدني بودنش را حكايت كرده است ـ برخالف گروهي ): ص ي هسور(
  .اند كه بر مكي بودنش حكايت اجماع كرده

  .مكي است: ه است كهقول غريبي حكايت كرد 1نسفي): محمد ي هسور(
  .كه مكي است قول شاذّي حكايت شده): لحجراتا ي هسور(
جمهور برآنند كه مكي است و همين قول درست است، دليلش ): الرحمن ي هسور(

 صوقتي كه رسول اكرم: اند كه گفت روايتي است كه ترمذي و حاكم از جابر نقل كرده
چرا : ز خواندنش فراغت يافت، فرمودالرحمن را بر اصحاب خود تالوت كرد تا ا ي هسور

Äd“r'Î6﴿اي  گفتند، هيچ مرتبه ساكت هستيد، جنيان از شما بهتر پاسخ مي sù Ï™Iω#u™ $ yϑ ä3În/u‘ 

Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊇∉∪﴾ گفتند را بر آنها نخواندم مگر اينكه مي :ن نعمك ربنا نكذب وال بشيء م
شماريم و حمد  را دروغ نميهاي تو  هيچ يك از نعمت !يعني پروردگارا. فلك الحمد

اين حديث با شرط صحيحين صحيح است، و قصة جن : حاكم گفته. مخصوص تو است
  .در مكه بوده است
احمدبن حنبل در مسند با سند معتبري از اسماء امام تر روايتي است كه  از اين صريح

 پيش از آنكه رسالت خود را صپيغمبر اكرم: نقل كرده است كه گفتلبكر بنت ابي
Äd“r'Î6﴿: خواند شنيدند كه مي گزارد و مشركين مي آشكار سازد، كنار ركن نماز مي sù Ï™Iω#u™ 

$ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊇∉∪﴾ الرحمن پيش  ي كند كه سوره اين روايت داللت مي. من نيز شنيدم
  .الحجر نازل شده است ي هاز سور

اي آن را  دني است، ولي عدهكه م جمهور بر آنند: ابن الفرس گفته): الحديد ي هسور(
اند، و خالفي در اين نيست كه در آياتش مدني هست، اما مثل اينكه  مكي دانسته

و غير آن  زيرا كه در مسند بزّار ؛همين درست است: گويم مي. سرآغازش مكي است

                                                 
و 101: ي به كتاب الفوائد البهية، صفحه. هـ 710: عبداهللا بن احمد، ابوالبركات، فقيه و مفسر حنفي، متوفاي سال -1

  ]مصحح. [دمراجعه شو 247/ 2الدرر الكامنة 
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پيش از آنكه مسلمان شود بر خواهرش وارد شد  فاروق روايت شده است كه عمر

الحديد نوشته شده بود، آنها را خواند و  ي اولش آياتي از سوره اي ديد كه در صفحه
  .1همين سبب مسلمان شدنش بود

ميان مسلمان شدن ابن مسعود : اند كه روايت كرده و حاكم و غير او از ابن مسعود 
Ÿω﴿ :و نزول آيات uρ (#θ çΡθä3tƒ t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% tΑ$ sÜsù ãΝÍκö n= tã ß‰tΒF{$# ôM|¡s)sù 

öΝåκæ5θ è= è%﴾ )چهار سال فاصله شد )16 :حديد.  
شود، ابن الفرس ضمن ترجيح اين  قول به  مدني بودنش اختيار مي): الصف ي سوره(

قول آن را به جمهور نسبت داده است، و روايتي كه حاكم و غير او از عبداهللا بن سالم 
ما چند تن از اصحاب «: گويد بن سالم ميباشد، عبداهللا  اند دليل اين قول مي نقل كرده

: كرديم از جمله گفتيم مذاكره مي] معارف اسالم ي درباره[نشسته بوديم  صاهللال  رسو
داديم،  آيندتر است، آن را انجام مي دانستيم كدام عمل در پيشگاه خداوند خوش اگر مي

  :پس خداوند متعال اين آيات را نازل فرمود
 yx ¬7y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø: $# ∩⊇∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ zΝÏ9 

šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yè øs?    )2- 1 :صف(  
  .پس پيامبر آنها را تا آخر بر ما خواند

امام قول صحيح آن است كه مدني است، به دليل روايتي كه ): الجمعه ي سوره(
نشسته بوديم  صخدمت پيغمبر اكرم: نقل كرده است كه گفت از ابوهريره  2بخاري

                                                 
در آن صفحه : گويد ، جز اين دو نقل ديگر نيز هست، يك خبر ميي مسلمان شدن عمر فاروق  در مورد نحوه -1

ي الحاقه را  سوره صفاروق اعظم وارد مسجد شد، پيغمبر: گويد ي طه نوشته شده بود، و روايت ديگر مي  سوره
كند اين سوره يك سال پس از هجرت در  كه داللت مي خواند، خود سيوطي در اسباب النزول روايتي نقل كرده مي

  .مدينه نازل گشت
  ]مصحح. [ 4897: صحيح بخاري، حديث شماره -2
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$ t⎦⎪Ìyz#u™uρ öΝåκ÷]ÏΒ :اهللا منظور از يا رسول: ، پرسيدمالجمعه نازل شد ي كه سوره £ϑ s9 (#θ à)ysù= tƒ 

öΝÍκÍ5 4 uθèδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛ⎧Å3ptø: $# ∩⊂∪ y7 Ï9≡sŒ ã≅ôÒ sù «!$# Ïμ‹Ï?÷σãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ª!$#uρ ρ èŒ È≅ ôÒ xø9$# ÉΟŠÏàyè ø9$#  
دانيم كه ابوهريره مدتي پس از هجرت مسلمان  مي. تا آخر حديث... كيانند؟  )3 :جمعه(

  : خوانيم همچنين در اين سوره مي. شد
 ö≅è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#ÿρ ßŠ$ yδ β Î) ôΜ çFôϑ tã y— öΝä3̄Ρr& â™!$ uŠÏ9÷ρ r& ¬! ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

(#âθ ¨Ζyϑ tFsù |Nöθ pRùQ$# β Î) ÷Λä⎢Ψä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹   )6 :جمعه(  
اند، و نيز آخر سوره ناظر به بيرون رفتن بعضي از  خطاب به يهود است كه در مدينه بوده

باشد وقتي كه كارواني آمده بود، پس با اين روايات صحيح  مسجد، هنگام خطبه جمعه مي
  .ثابت است كه تمامي اين سوره مدني است

و برخي به استثناي آخرش ـ آن را مكي  1گويند مدني است مي): التغابن ي سوره(
  .اند شمرده

  .اند در قول غريبي آن را مدني دانسته): الملك ي هسور(
  اند مكي است به جز آيه  اند مدني است و بعضي گفته  بعضي گفته): نساناإل ي هسور(

 Ÿω uρ ôìÏÜè? öΝåκ÷]ÏΒ $ ¸ϑÏO#u™ ÷ρ r& #Y‘θ àx. 2  )24 :انسان(  
گويند به دليل اينكه در اين سوره اساطير و  مي«: ابن الفرس گفته): المطففين ي هسور(

اند مدني است، براي اينكه اهل  باشد، و برخي گفته هاي پيشينيان ياد شده، مكي مي داستان
مدينه در كيل اجناس فاسدترين مردم بودند، و بعضي قائلند كه اين سوره ـ به جز آية 

                                                 
  .ـ م. روايات گذشته نيز مؤيد اين قول است -1
اند، روايات گذشته نيز مؤيد است، و همچنين لفظ اسير كه در اين  بيشتر صاحبنظران، اين سوره را مدني دانسته - 2

آمده است بر مدني بودنش داللت دارد؛ زيرا كه در مكه جهاد مسلحانه نبود تا مسلمين اسير جنگي سوره 
  .ـ م. داشته باشند
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بين مكه و مدينه نازل : اند ـ در مكه نازل شده است، و گروهي گفته) فروشي كم(ف تطفي
  .شد

هنگامي : اند كه گفت نسائي و غير او به سند صحيحي از ابن عباس روايت كرده: گويم مي
ترين افراد در كيل كردن اجناس بودند، پس  به مدينه آمد، مردم آن از خبيث صكه رسول اكرم

  .را نازل كرد، و از آن پس خوب كيل كردند) طففينويل للم(خداوند 
گويند  مي: جمهور برآنند كه اين سوره مكي است، ابن الفرس گفته): علياأل ي هسور(

  .مدني است، براي اينكه نماز عيد و زكات فطر در آن ياد شده است
 امامكند،  نقل كرده اين گفته را رد مي1بخاريامام روايتي كه : گويد مي] سيوطي[

اصحاب  نخستين كساني از: كرده است كه گفتبخاري از براءبن عازب روايت 
به سوي ما آمدند مصعب بن عمير و ابن ام مكتوم بودند كه بر ما قرآن كه  صپيغمبر

آموختند، سپس عمار و بالل و سعد آمدند و بعد  خواندند و قراءتش را به ما مي مي
ند و ما با آمدن ايشان آمد صمبر اكرمعمربن الخطاب با بيست نفر آمد، و سپس پيغ

بسيار خوشحال شديم طوري كه قبل از آن هرگز چنين خرسند نشده بوديم، و قبل از 
  .هايي نظير آن فرا گرفتيم را با سوره) عليسبح اسم ربك األ( ي  سوره آمدن ايشان ما

اين سوره حكايت كرده است، و  ي هابن الفرس دو قول دربار): الفجر ي سوره(
  .جمهور برآنند كه اين سوره مكي است: ابوحيان گفته

همچنين ابن الفرس دو قول در مورد اين سوره حكايت كرده است، و ): البلد ي هسور(
  .كند قول مدني بودنش را رد مي) به اين شهر(  ﴾بهذا البلد﴿ ي هجمل
ل روايتي كه مدني است به دلي: اند قول مكي بودنش مشهورتر است و گفته): الليل ي هسور(

در سبب نزول اين سوره در جريان درخت خرما نقل شده است و ما آن را در اسباب النزول 
  .اند در اين سوره هم آيات مكّي هست و هم آيات مدني ايم، و بعضي گفته آورده

                                                 
  ]مصحح. [ 4941: صحيح بخاري، حديث شماره -1
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در آن دو قول است و بيشتر برآنند كه مكي است، و براي مدني ): القدر ي هسور(
اند استدالل شده است، روايت از حسن بن  مذي و حاكم نقل كردهبودنش به روايتي كه تر

، بني اميه را در خواب بر منبر خود ديد، اين امر بر آن صپيغمبر اكرم«: علي است كه
$!﴿حضرت ناگوار آمد پس دو سوره  ¯ΡÎ) š≈ oΨ ø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$#﴾  و﴿!$ ¯ΡÎ) çμ≈ oΨø9t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹s9 

Í‘ ô‰s)ø9$#﴾ 1اين حديث منكر است: مزّي گفته» نازل گرديد.  
 .»قول به مكي بودن اين سوره مشهورتر است«: ابن الفرس گفته): لم يكن ي هسور(
احمدبن حنبل امام دليل بر قول مقابل اين ـ يعني مدني بودن ـ روايتي است كه : گويم مي

...) لكتاب هل األم يكن الذين كفروا من (وقتي «: البدري نقل كرده كه گفت ةحباز ابي 
كند كه اين  امر ميپروردگارت تو را : جبرئيل به من گفت: فرمود صاهللا نازل شد، رسول

ابن كثير ضمن استدالل به اين حديث قول به مدني بودن اين » ...ي بخواني سوره را بر أب
  .سوره را قطعي دانسته است

به حديثي كه از ابن بر مدني بودنش . دو نظر دربارة اين سوره هست): الزلزله ي هسور(
نمايند، ابن ابي حاتم از ابوسعيد خدري روايت كرده  ابي حاتم روايت شده استدالل مي

: نازل گشت گفتم...) خيراً يره  ةفمن يعمل مثقال ذر( ي هنگامي كه آيه«: است كه گفت
  .»؟بينم من عمل خود را ميآيا  !اهللا يا رسول

  .ز جنگ احد به سن بلوغ رسيده استابوسعيد اهل و ساكن مدينه بوده و پس ا

                                                 
اميه خدمات قابل قدر و فراموش نشدني به اسالم و مسلمانان تقديم  قابل يادآوري است كه خلفاي مجاهد بني -1

پارچه نمود و فتوحات  امت اسالمي را بعد از تشتت و پراكندگي يك ؛ از جمله معاويه بن ابي سفيان نموده اند
جنگي به دست  بسياري در هنگام خالفتش واقع شد، و هم چنين يكبار ديگر امت بعد از سردرگمي و خانه

  .ي مشهور اموي يكپارچه شده و فتوحات از سر گرفته شد عبدالملك بن مروان خليفه
هاي طالئيش و وليد بن عبدالملك و فتوحات و عمرانش  ي عادل عمربن عبدالعزيز اموي و كارنامه  و نبايد خليفه

اين همه خدمات با  ،پس اين روايت بايد منكر باشد؛ زيرا بعيد است پيامبر گرامي اسالم . را فراموش كنيم
  ]ححمص. [ناراحت گردند آنهابر خالفت  اميه به اسالم شايسته بني
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در آن دو قول هست، و بر مدني بودنش به خبري كه حاكم و غير ): العاديات ي سوره(

 صپيغمبر اكرم«: گويد اند استدالل شده است، ابن عباس مي او از ابن عباس روايت كرده
ه اين ها و سواراني را به سويي فرستاد، چند ماه گذشت و از آنها خبري نشد، ك اسب

  .»نازل گشت) والعاديات(سوره 
قول به مكي بودنش مشهورتر است، و بر مدني بودنش ـ كه مختار ): لهاكمأ ي هسور(

اين «: كند كه ابن ابي حاتم از بريده نقل كرده است كه گفت ماست ـ روايتي داللت مي
و از » ...شد  دو قبيله از انصار ـ كه به هم فخر فروشي كرده بودند ـ نازل ي هسوره دربار

بخاري از ابي بن امام يهود نازل گرديده، و  ي هقتاده روايت شده است كه اين سوره دربار
را از قرآن  1...لوكان البن آدم واد من ذهب : ي هجمل«: كعب روايت كرده است كه گفت

  .»دانستيم تا اينكه اين سوره نازل شد مي
 ي ما پيوسته درباره«: روايت كرده است كه گفت إلو ترمذي از حضرت علي

أله سدانيم كه مطرح شدن م مي. »عذاب قبر در شك بوديم تا اينكه اين سوره نازل شد
زن يهودي نقل شده  ي هعذاب قبر در مدينه بوده است همچنانكه در خبر صحيح در قضي

  .است
 س آنها را حكايت كردهرَاين سوره دو قول است كه ابن الفَ ي هدربار): أرأيت ي هسور(
  .است
نووي . قول درست آن است كه اين سوره در مدينه نازل شده است): الكوثر ي هسور(

حديثي كه امام مسلم از انس بن مالك ضمن آن ار ترجيح داده؛ در شرح صحيح مسلم 
در ميان ما بود  صهمچنانكه پيغمبر اكرم«: فرمودند هنقل كرده است كه آن حضرت 

اي نازل  پيش از اين بر من سوره: سر برداشت و فرموداو را چرتي در ربود، پس با تبسم 
  :شده آنگاه شروع به خواندن كرد

                                                 
  ]مصحح[. روايت شده است 2415: اين حديث در صحيح مسلم، حديث شماره -1
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 ijk !$ ¯ΡÎ) š≈ oΨø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$# ∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7 În/tÏ9 öptùΥ$#uρ ∩⊄∪ χ Î) 

št∞ÏΡ$ x© uθ èδ çtIö/F{$#  )و تا آخر سوره را خواند )3-1 :كوثر«.  
است براساس دو حديث متعارض با هم كه در  لودر آن دو ق): االخالص ي سوره(

اند كه  سبب نزول اين سوره نقل شده است، و بعضي بين اين دو حديث چنين جمع كرده
البته پس از چندي مدني بودنش براي من ظاهر شد، . اين سوره مكرر نازل شده است

  . ام همچنانكه در اسباب النزول اين مطلب را بيان داشته
قول به مدني بودنشان مختار ] شوند عوذ آغاز ميأاي كه با قل  سورهدو ) [المعوذتان(

زيرا ـ چنانكه بيهقي در داليل النبوه آورده است ـ اين دو سوره دربارة سحر  ؛ماست
  .عصم نازل شدندلبيدبن األ

3  
هايي كه در مكه فرود آمده است  در بعضي از سوره«: گفته استبيهقي در دالئل النبوه 

همچنين ابن » اند در مدينه نازل گرديده، سپس به آن سوره ملحق شده آياتي هست كه
» شده است ءهر يك از دو نوع مكي و مدني آياتي دارند كه از آنها استثنا«: الحصار گفته

بدون اينكه بر روايتي اعتماد كنند در استثناي  برخي از مردماينكه  إال«: افزايد سپس مي
  .»نمايند آيات اجتهاد مي

  هاي مكي و مدني استثنا شده است ي كه از سورهآيات
4  

برخي از پيشوايان ديني به بيان «: گويد بخاري ميصحيح ابن حجر در شرح حافظ 
اند، ولي عكس  هاي مكي است اهتمام ورزيده در سوره اماآياتي كه در مدينه نازل شده 

سوره در مدينه فرود اي در مكه نازل شده باشد و بعد خود آن  اين ـ يعني آياتي از سوره
  .»ام آمده باشد ـ كمتر ديده

آورم ـ بنابر اصطالح اول  ام، در اينجا مي شده يافته ءمن آنچه از آيات استثنا: گويم مي
مكي و مدني نه اصطالح دوم ـ و به جهت گفتار ابن الحصار كه گذشت، به داليل استثنا 
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زيرا در كتاب آورم،  ختصار نميكنم، ولي لفظ آن داليل را به خاطر رعايت ا اشاره مي

  :اسباب النزول به تفصيل در اين مورد سخن گفته ام
سابقاً آورديم كه نصف اين سوره در مكه و نصف ديگرش ـ كه ظاهراً ): الفاتحه(

  .ولي دليلي بر اين قول نيست. نصف آخر آن باشد ـ در مدينه نازل گشت
 (#θàôã :دو آيه): البقره( $$ sù (#θ ßsxô¹$#uρ 4©®L ym u’ÎAù'tƒ ª!$# ÿ⎯ÍνÍöΔ r'Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 &™ó©x« 

Öƒ Ï‰s%  )109 ( و * }§øŠ©9 šø‹n= tã óΟßγ1 y‰èδ £⎯Å6≈ s9uρ ©!$# “Ï‰ôγ tƒ ∅ tΒ â™!$ t±o„ 3 $ tΒ uρ (#θà)ÏΖè? 

ô⎯ÏΒ 9öyz öΝà6Å¡àΡL| sù 4 $ tΒ uρ šχθ à)ÏΖè? ω Î) u™!$ tó ÏFö/$# Ïμô_uρ «!$# 4 $ tΒ uρ (#θ à)ÏΖè? ô⎯ÏΒ 9öyz ¤∃uθ ãƒ 

öΝà6ö‹s9Î) ÷Λä⎢Ρr&uρ Ÿω šχθ ãΚ n= ôàè?  )272 (از اين سوره استثنا شده.  
نه آيه از آن استثنا شده است ولي روايت صحيحي در : ابن الحصاب گفته): األنعام(

  .تمام آيات اين سوره يكجا نازل گشته است: اين باره نيست به خصوص كه روايت شده
≅ ö :وايت صحيح از ابن عباس منقول است كه ازر: گويم مي è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§ym 

öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ( ω r& (#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© ( È⎦ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿω uρ (#þθ è=çFø)s? Νà2 y‰≈ s9÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 

9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ós¯Ρ öΝà6è% ã— ötΡ öΝèδ$ −ƒ Î)uρ ( Ÿω uρ (#θ ç/tø)s? |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ uρ š∅ sÜt/ ( Ÿω uρ 

(#θ è= çGø)s? š[ø¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ysø9$$ Î/ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ ÷/ä3ª= yè s9 tβθ è=É)÷è s? ∩⊇∈⊇∪ Ÿω uρ 

(#θ ç/tø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# ω Î) ©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4©®L ym xè= ö7tƒ …çν£‰ä©r& ( (#θ èù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹x6ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 

ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω ß#Ïk= s3çΡ $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ ( #sŒÎ)uρ óΟçFù= è% (#θ ä9Ï‰ôã $$ sù öθ s9uρ tβ% Ÿ2 #sŒ 4’ n1öè% ( Ï‰ôγ yè Î/uρ «! $# 

(#θ èù÷ρ r& 4 öΝà6Ï9≡sŒ Νä38¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ ÷/ä3ª= yè s9 šχρ ã©.x‹s? ∩⊇∈⊄∪ ¨β r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãè Î7¨?$$ sù ( 

Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθ à)−G s?   )انعام: 
همچنين از ابن ابي حاتم  . كرده است ـ چنانكه گذشت ـ ءتا سه آيه را استثنا) 151-153
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$ آيه روايت شده است كه  tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿ⎯ÍνÍ‘ ô‰s% øŒÎ) (#θ ä9$ s% !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 4’ n?tã 9|³o0 ⎯ÏiΒ 

&™ó©x« 3 ö≅è% ô⎯tΒ tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# “Ï% ©!$# u™!% ỳ ⎯Ïμ Î/ 4©y›θãΒ #Y‘θçΡ “Y‰èδ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ( …çμ tΡθ è= yèøgrB }§ŠÏÛ#ts% 

$ pκtΞρ ß‰ö6 è? tβθ àøƒéBuρ #ZÏWx. ( ΟçFôϑ Ïk= ãæuρ $ ¨Β óΟs9 (#þθ çΗ s>÷è s? óΟçFΡr& Iω uρ öΝä.äτ !$ t/#u™ ( È≅è% ª!$# ( ¢ΟèO öΝèδ ö‘ sŒ ’Îû 

öΝÍκÅÎöθ yz tβθ ç7yè ù= tƒ  )91 (يف، و آيه ي دربارهي مالك بن الص:  ô⎯tΒ uρ ÞΟn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“utIøù $# 

’ n?tã «!$# $ ¹/É‹x. ÷ρ r& z> ¤‹x. ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 3 …çμ ¯ΡÎ) Ÿω ßx Î= øãƒ tβθ ßϑ Î=≈©à9$#  )21 ( تا دو آيه دربارة

% t⎦⎪Ï :ي هكذّاب، و دو آي ي همسيلم ©!$# ÞΟßγ≈ oΨ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çμ tΡθ èùÍ÷êtƒ $ yϑ x. šχθ èùÌ÷è tƒ ãΝèδ u™!$ oΨ ö/ r& 

¢ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ÿρ çÅ£yz öΝåκ|¦àΡr& óΟßγ sù Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ  )20 ( و t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ÞΟßγ≈ oΨ ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# tβθ ßϑ n= ôè tƒ 

…çμ ¯Ρr& ×Α̈”t∴ãΒ ⎯ÏiΒ y7 Îi/¢‘ Èd,ptø: $$ Î/ ( Ÿξ sù ¨⎦sðθ ä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎪ÎtIôϑ ßϑ ø9$#  )114 (نازل گرديده است.  
اش در مكه نازل  همه األنعام ي هسور: و ابوالشيخ از كلبي روايت كرده است كه گفت

ين يهودي همان است شد مگر دو آيه كه در مدينه راجع به مردي يهودي نازل گرديد، ا
$! : كه گفت tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 4’n?tã 9|³o0 ⎯ÏiΒ &™ó©x«  )91 ( يعني) خداوند بر بشري چيزي فرو

  ).نفرستاده است
األنعام ي هسور: بن بشر برايمان روايت كرده كه گفت سفيان از ليث: ريابي گفتهو ف 

  .مابعد آن ي هو آي) قل تعالوا اتل: (مكي است مگر آيه
االعراف مكي است : ابوالشيخ بن حيان از قتاده روايت كرده است كه گفت): عرافاال(

 öΝßγ: االّ آية ù= t↔ó™ uρ Ç⎯tã Ïπ tƒ ös)ø9$# ©ÉL©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nοuÅÑ% tn Ìóst7ø9$# øŒÎ) šχρ ß‰÷è tƒ ’Îû ÏMö6 ¡¡9$# øŒÎ) 

óΟÎγŠ Ï?ù's? öΝßγ çΡ$ tF‹Ïm tΠöθ tƒ öΝÎγ ÏFö; y™ $ Yã §ä© tΠöθ tƒ uρ Ÿω šχθ çFÎ6 ó¡o„   Ÿω óΟÎγ‹Ï?ù's? 4 y7Ï9≡x‹Ÿ2 Νèδθè= ö6 tΡ $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. tβθ à)Ý¡øtƒ  )163 .(از آنجا : ديگري گفته)آية ياد شده ( تا øŒÎ)uρ x‹s{r& y7 •/u‘ .⎯ÏΒ û©Í_ t/ 

tΠyŠ#u™ ⎯ÏΒ óΟÏδ Í‘θ ßγ àß öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô− r&uρ #’n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& àM ó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& 

(#θ ä9θ à)s? tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô⎯tã #x‹≈ yδ t⎦,Î#Ï≈ xî  )172 (مدني است.  
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uρ ãä3ôϑ( øŒÎآيه ): نفالاأل( tƒ y7 Î/ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. x8θ çG Î6 ø[ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θ è=çG ø)tƒ ÷ρ r& x8θ ã_Ìøƒä† 4 tβρ ãä3ôϑ tƒ uρ 

ãä3ôϑ tƒ uρ ª!$# ( ª!$#uρ çöyz t⎦⎪ÌÅ6≈ yϑ ø9$#  )30 (اين آيه در «: از آن استثنا شده است، مقاتل گفته
اين آيه در : روايت صحيحي كه از ابن عباس نقل شد به اينكه: گويم مي .»مكه نازل شده

  .ايم كند، چنانكه در اسباب النزول آورده مدينه فرود آمده، اين گفته را رد مي
$ و بعضي آية  pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# šç7ó¡ym ª!$# Ç⎯tΒ uρ y7 yè t7¨?$# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉⊆∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# 

ÇÚÌhym š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ’ n?tã ÉΑ$ tFÉ)ø9$# 4 βÎ) ⎯ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ tβρçô³Ïã tβρ çÉ9≈ |¹ (#θ ç7Î= øó tƒ È⎦÷⎫tG s($ ÏΒ 4 βÎ)uρ ⎯ä3tƒ 

Νà6ΖÏiΒ ×πs($ ÏiΒ (#þθ ç7Î= øótƒ $Zø9r& z⎯ÏiΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. óΟßγ ¯Ρr'Î/ ×Πöθ s% ω šχθ ßγ s)øtƒ  )65 ( را استثنا
 رروايتي كه بزّا: گويم مي. اند كرده است كه ابن العربي و غير او اين قول را صحيح دانسته

مسلمان شد نازل گشت  فاروق  از ابن عباس نقل كرده ـ كه ا ين آيه پس از آنكه عمر
  .كند ـ اين قول را تأييد مي

s9 öΝà2( ô‰s :ي مدني است مگر دو آيه: رس گفتهابن الف) براءه( u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ 

öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïμ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪ βÎ* sù 

(#öθ ©9uθ s? ö≅à)sù š_ É<ó¡ym ª!$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( Ïμ ø‹n= tã àM ù= 2 uθ s? ( uθ èδ uρ > u‘ Ä¸ öyè ø9$# ÉΟŠÏà yè ø9$#  )128 
  .تا آخر آن) 129 و

اين آيات آخرين : توجه به اينكه روايت شده اين قول غريبي است ـ با: گويم مي
$ هاي نازل شده است و بعضي آية  آيه tΒ šχ% x. Äc©É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ βr& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ 

t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθçΡ% Ÿ2 ’Í< 'ρ é& 2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ysô¹r& ÉΟŠÅspgø: $#  
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زيرا روايت شده است كه اين آيه هنگامي نازل شد كه پيغمبر  ؛اند را استثنا كرده) 113(

  1.كنم ام برايت استغفار مي تا وقتي كه نهي نشده: به ابوطالب فرمود صاكرم
 βاز ): يونس( Î* sù |MΖä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑÏiΒ !$ uΖø9t“Ρr& šø‹s9Î) È≅ t↔ó¡sù š⎥⎪Ï% ©!$# tβρâ™tø) tƒ |=≈ tFÅ6ø9$# 

⎯ÏΒ y7Î= ö6 s% 4 ô‰s)s9 š‚ u™!% ỳ ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ šÎi/¢‘ Ÿξ sù £⎯tΡθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎪ÎtIôϑ ßϑ ø9$# ∩®⊆∪ Ÿω uρ £⎯tΡθ ä3s? z⎯ÏΒ 

š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «!$# šχθ ä3tG sù z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ø9$#  )94  ي ، و آيه)95و  Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β 

ß⎯ÏΒ ÷σãƒ ⎯Ïμ Î/ Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β ω Ú∅ ÏΒ ÷σãƒ ⎯Ïμ Î/ 4 y7 š/u‘ uρ ÞΟn= ÷ær& t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$$ Î/  )40 (اند ـ  را استثنا كرده
تا چهل آيه از : اند يهود نازل شده ـ و بعضي گفته ي هاخير دربار ي هشود آي كه گفته مي

ال القرّاء و ابن الفرس باشد، اين قول را سخاوي در جم اولش مكي و بقيه مدني مي
  .اند حكايت كرده

= y7̄: اند سه آيه از آن  استثنا كرده): هود( yè n= sù 88Í‘$ s? uÙ ÷èt/ $ tΒ #† yrθãƒ šø‹s9Î) 7,Í← !$ |Ê uρ 

⎯Ïμ Î/ x8â‘ ô‰|¹ β r& (#θ ä9θ à)tƒ Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹n= tã î”∴x. ÷ρ r& u™!$ y_ …çμ yè tΒ î7 n= tΒ 4 !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& Öƒ É‹tΡ 4 ª!$#uρ 4’ n?tã 

Èe≅ ä. &™ó©x« î≅Š Å2 uρ ∩⊇⊄∪ ÷Πr& šχθ ä9θ à)tƒ çμ1 utIøù$# ( ö≅ è% (#θ è?ù'sù Îô³yè Î/ 9‘ uθ ß™ ⎯Ï& Î#÷VÏiΒ ;M≈tƒ utIøãΒ (#θ ãã÷Š$#uρ 

Ç⎯tΒ ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# β Î) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊂∪ óΟ©9Î* sù (#θ ç7ŠÉftFó¡o„ öΝä3s9 (#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù !$ yϑ ¯Ρr& tΑÌ“Ρé& 

ÄΝù= ÏèÎ/ «!$# β r&uρ Hω tμ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ( ö≅ yγ sù ΟçFΡr& šχθ ßϑÎ= ó¡•Β  )12-14 ( y7 ¯= yèn= sù 88Í‘$ s? uÙ ÷èt/ $ tΒ 

#† yrθãƒ šø‹s9Î) 7,Í← !$ |Ê uρ ⎯Ïμ Î/ x8â‘ ô‰|¹ βr& (#θ ä9θ à)tƒ Iωöθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹n= tã î”∴x. ÷ρ r& u™!$ y_ …çμ yè tΒ î7 n= tΒ 4 

!$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& Öƒ É‹tΡ 4 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« î≅Š Å2 uρ ∩⊇⊄∪ ÷Πr& šχθ ä9θ à)tƒ çμ1 utIøù$# ( ö≅ è% (#θ è?ù'sù Îô³yè Î/ 9‘ uθ ß™ 

                                                 
روايات صحيح و غيرقابل انكار ديگري نيز وجود دارد كه ابوطالب عموي پيامبر بر كفر مرده و  ،عالوه بر اين خبر -1

يت نموده كه روا از عباس  135 -134/ 1حديثي كه امام مسلم در صحيح خود : در جهنم است؛ از آن جمله
نفعي برساني؟ زيرا ) در تخفيف عذاب(آيا توانستي ابوطالب را ! يا رسول اهللا: گفت  او به رسول گرامي اسالم

ي جهنم است و  بلي، او در كناره: فرمودند پيامبر. شد كرد و بخاطر شما خشمگين مي ابوطالب از شما حمايت مي
  ]مصحح. [ل بيشتر به كتب عقيده مراجعه شودبراي تفصي. بود اگر من نبودم در درك اسفل مي
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⎯Ï& Î#÷VÏiΒ ;M≈tƒ utIøãΒ (#θ ãã ÷Š$#uρ Ç⎯tΒ ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊂∪ óΟ©9Î* sù (#θ ç7ŠÉftFó¡o„ 

öΝä3s9 (#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù !$ yϑ ¯Ρr& tΑÌ“Ρé& ÄΝù= ÏèÎ/ «!$# β r&uρ Hω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ ( ö≅ yγ sù ΟçFΡr& šχθ ßϑÎ= ó¡•Β  )17 ( 

ΟÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# Ç’ nûtsÛ Í‘$ pκ̈]9$# $ Zs9ã— uρ z⎯ÏiΒ È≅ øŠ©9$# 4 ¨βÎ) ÏM≈uΖ|¡ptø: $# t⎦÷⎤Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# 4 y7 Ï9≡sŒ 3“tø.ÏŒ 

š⎥⎪ÌÏ.≡©%#Ï9  )114 (دليل استثناي آيه سوم روايت صحيحي است كه به چند : گويم مي
  .ابواليسر در مدينه نازل گشت ي هاين آيه دربار: اند كه طريق نقل كرده

اين قول را ابوحيان حكايت كرده، ولي . سه آيه از اولش استثنا شده است): يوسف(
  .شود قول بسيار سستي است كه به آن اعتنا نمي

الرعد مدني است مگر يك آيه،  ي هسور: ابوالشيخ از قتاده نقل كرده كه گفت ):الرعد(
 Ÿω :و آن uρ ãΑ#t“ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. Νåκâ: ÅÁè? $ yϑ Î/ (#θ ãèoΨ |¹ îπ tãÍ‘$ s% ÷ρ r& ‘≅ çtrB $ Y7ƒ Ìs% ⎯ÏiΒ öΝÏδ Í‘#yŠ 4©®L ym 

u’ ÎAù'tƒ ß‰ôãuρ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# Ÿω ß#Î= øƒä† yŠ$ yè‹ÎRùQ$#  )31 (باشد مي.  

= ª!$# ãΝn: دانند آيات كساني كه آن را مكي مي ي هو بنا به گفت ÷è tƒ $ tΒ ã≅Ïϑ øtrB ‘≅ à2 4©s\Ρé& 

$ tΒ uρ âÙ‹Éó s? ãΠ$ ymö‘ F{$# $ tΒ uρ ßŠ#yŠ÷“ s? ( ‘≅à2 uρ >™ó©x« …çνy‰ΨÏã A‘#y‰ø)Ïϑ Î/ ∩∇∪ ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íοy‰≈ pκ¤¶9$# uρ 

çÎ7x6ø9$# ÉΑ$ yè tFßϑ ø9$# ∩®∪ Ö™!#uθ y™ Οä3ΖÏiΒ ô⎯̈Β §| r& tΑöθ s)ø9$# ⎯tΒ uρ tyγ y_ ⎯Ïμ Î/ ô⎯tΒ uρ uθ èδ ¥#÷‚tG ó¡ãΒ È≅ øŠ©9$$ Î/ 

7> Í‘$y™ uρ Í‘$pκ̈]9$$ Î/ ∩⊇⊃∪ …çμ s9 ×M≈t7Ée)yè ãΒ .⎯ÏiΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïμ Ïù= yz …çμ tΡθ Ýàxøts† ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& «!$# 3 χ Î) 

©!$# Ÿω çÉitó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4©®L ym (#ρ çÉitó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ 3 !#sŒÎ)uρ yŠ#u‘ r& ª!$# 5Θöθ s)Î/ #[™þθ ß™ Ÿξ sù ¨ŠttΒ …çμ s9 4 $ tΒ uρ 

Οßγ s9 ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ ⎯ÏΒ @Α#uρ ∩⊇⊇∪ uθ èδ “Ï% ©!$# ãΝà6ƒ Ìãƒ šX ÷y9 ø9$# $ ]ùöθ yz $ Yèyϑ sÛuρ à⋅Å´Ψãƒ uρ šU$ ys¡¡9$# 

tΑ$ s)ÏoW9$# ∩⊇⊄∪ ßx Îm7|¡ç„ uρ ß‰ôã §9$# ⎯ÍνÏ‰ôϑ pt¿2 èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ ô⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏG x‹Åz ã≅ Å™ öãƒ uρ t,Ïã≡uθ ¢Á9$# Ü=ŠÅÁ ãŠsù $ pκÍ5 

⎯tΒ â™!$ t±o„ öΝèδ uρ šχθ ä9Ï‰≈ pgä† ’ Îû «!$# uθ èδ uρ ß‰ƒ Ï‰x© ÉΑ$ ysÎRùQ$#  )8-13 ( استثنا شده است ـ
آخر آن استثنا شده، چنانكه ابن مردويه از جندب روايت  ي هچنانكه قبالً گفتيم ـ و نيز آي
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روزي عبداهللا بن سالم به درب مسجد آمد، گيرة آن را گرفت و : كه گفتكرده است 
 ô⎯tΒ: اش دانيد كه من همانم كه درباره شما را به خدا آيا مي: خطاب به مردم گفت uρ 

…çνy‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ É=≈ tG Å3ø9$#  )43 (آري: نازل شد؟ گفتند.  
ابراهيم مكي است  ي هسور: ابوالشيخ از قتاده روايت كرده است كه گفت): ابراهيم(

’ ? öΝs9r& ts: آن كه مدني هستند ي همگر دو آي n<Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ä9£‰t/ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# #\øä. (#θ= ymr&uρ 

öΝßγ tΒ öθ s% u‘#yŠ Í‘#uθ t7ø9$# ∩⊄∇∪ tΛ©⎝ yγ y_ $ yγ tΡöθ n= óÁ tƒ ( š[ø♥ Î/uρ â‘#ts)ø9$#  )28 -29.(  

≈s9uρ y7( ô‰s :ي هبعضي آي): الحجر( oΨ÷ s?#u™ $ Yè ö7y™ z⎯ÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9$# tβ#u™öà)ø9$#uρ tΛ⎧ Ïàyè ø9$#  )87 ( را

$  ô‰s)s9uρ :ي ههمچنين شايسته است كه آي: گويم مي. اند استثنا كرده oΨ ÷ΗÍ>tã t⎦⎫ÏΒ Ï‰ø)tG ó¡ßϑ ø9$# 

öΝä3Ψ ÏΒ ô‰s)s9uρ $ oΨ ÷ΗÍ>tã t⎦⎪ÌÏ‚ø↔tG ó¡çRùQ$#  )24 (سبب زيرا كه ترمذي و غير او در  ؛استثنا شود
  .هاي نماز فرود آمده است صف ي هاند كه دربار نزولش روايتي آورده

سابقاً از ابن عباس نقل كرديم كه آخرش را استثنا كرده است، و در بخش ): النحل(
: و ابوالشيخ از شعبي روايت كرده است كه گفت. آيات سفري مؤيد اين قول خواهد آمد

 ÷β: ن آياتالنحل در مكّه نازل شد مگر اي ي هسور ةهم Î)uρ óΟçG ö6 s%% tæ (#θç7Ï%$ yè sù È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 

ΟçFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïμ Î/ ( ⎦È⌡s9uρ ÷Λän ÷y9 |¹ uθ ßγ s9 ×öyz š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á=Ïj9  )126 (تا آخر سوره.  

 t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρ :النحل از ي هسور: و از قتاده نقل كرده است كه گفت ãy_$ yδ ’Îû «!$# .⎯ÏΒ 

Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ çΗ Í>àß öΝßγ ¨ΖsÈhθ t7ãΨ s9 ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ( ãô_V{uρ ÍοtÅzFψ$# çt9 ø.r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. tβθßϑ n= ôè tƒ  )41 ( تا
و در نوع اولين قسمتي  .آخر آيه مدني است و از ماقبل اين آيه تا آخر سوره مكي است

اش در  يهالنحل چهل آ ي هزيد خواهد آمد كه سورقرآن نازل شد روايتي از جابربن  كه از
احمدبن حنبل از عثمان امام ولي اين روايت را آنچه . آن در مدينه ي همكه نازل شد و بقي

 ¨βÎ) ©!$# ããΒ: العاص آورده است دربارة نزول آيه بن ابي ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$#uρ Ç› !$ tGƒ Î)uρ 
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“ÏŒ 4† n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ï™!$ t±ósxø9$# Ìx6Ψ ßϑø9$#uρ Ä©øöt7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6¯= yè s9 šχρ ã©.x‹s?  

  .كند و اين نكته در نوع ترتيب خواهد آمد رد مي) 90(
 štΡθ: آيه): ءسرااإل( è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# 

ω Î) WξŠ Î= s%  )85 ( بخاري از ابن مسعود امام به دليل روايتي كه از آن استنثا شده است
اين آيه در پاسخ به سؤال يهود راجع به روح، در مدينه نازل : روايت كرده است كه

 β :هاي همچنين آيه. گشت Î)uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 štΡρ –“ ÏtFó¡t s9 z⎯ÏΒ ÇÚö‘ F{$# x8θ ã_Ì÷‚ã‹Ï9 $ yγ ÷ΨÏΒ ( #]ŒÎ) uρ 

ω šχθèWt7ù= tƒ y7 x≈ n=Åz ω Î) WξŠ Î= s% ∩∠∉∪ sπ ¨Ζß™ ⎯tΒ ô‰s% $ uΖù= y™ ö‘ r& šn= ö6 s% ⎯ÏΒ $ oΨ Î= ß™ •‘ ( Ÿω uρ ß‰ÅgrB $ oΨ ÏK¨ΨÝ¡Ï9 

¸ξƒÈθ øtrB ∩∠∠∪ ÉΟÏ% r& nο4θ n= ¢Á9$# Ï8θä9à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9$# 4’ n< Î) È,|¡xî È≅ø‹©9$# tβ#u™öè% uρ Ìôfxø9$# ( ¨βÎ) tβ#u™öè% Ìôfxø9$# 

šχ% x. #YŠθåκô¶ tΒ ∩∠∇∪ z⎯ÏΒ uρ È≅ ø‹©9$# ô‰¤fyγ tFsù ⎯Ïμ Î/ \' s#Ïù$ tΡ y7 ©9 #©|¤tã β r& y7sWyè ö7tƒ y7 •/u‘ $YΒ$ s)tΒ 

#YŠθ ßϑ øt¤Χ ∩∠®∪ ≅ è% uρ Éb>§‘ ©Í_ ù=Åz÷Šr& Ÿ≅ yzô‰ãΒ 5−ô‰Ï¹ ©Í_ô_Ì÷zr&uρ yl tøƒèΧ 5−ô‰Ï¹ ≅ yèô_$#uρ ’ Ík< ⎯ÏΒ y7Ρà$ ©! 

$ YΖ≈ sÜù= ß™ #ZÅÁ ¯Ρ ∩∇⊃∪ ö≅ è% uρ u™!% ỳ ‘,ysø9$# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9$# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# tβ% x. $ ]%θ èδ y—  )76 -81( ، 

≅ è% È⎦È⌡©9 ÏM yè yϑ tG ô_$# ß§ΡM}$# ⎯Éfø9$#uρ #’ n?tã β r& (#θ è?ù'tƒ È≅ ÷VÏϑ Î/ #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# Ÿω tβθ è?ù'tƒ ⎯Ï& Î#÷WÏϑ Î/ öθ s9 uρ 

šχ% x. öΝåκÝÕ÷è t/ <Ù÷è t7Ï9 #ZÎγ sß  )88( ، $ tΒ uρ $ uΖù= yè y_ $ tƒ ö™”9$# û©ÉL ©9$# y7≈oΨ ÷ƒ u‘ r& ωÎ) Zπ uΖ÷FÏù Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 

nοtyf¤±9$# uρ sπ tΡθ ãè ù= yϑø9$# ’ Îû Èβ#u™öà)ø9$# 4 öΝßγ èùÈhθ sƒéΥuρ $ yϑ sù öΝèδ ß‰ƒ Ì“ tƒ ω Î) $ YΖ≈ u‹øó èÛ #ZÎ7x.  )60( ، ö≅è% 

(#θ ãΖÏΒ#u™ ÿ⎯Ïμ Î/ ÷ρ r& Ÿω (#þθ ãΖÏΒ ÷σè? 4 ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& zΝù= Ïèø9$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï& Î#ö6 s% #sŒÎ) 4‘n= ÷Fãƒ öΝÍκö n= tã tβρ”Ïƒs† Èβ$s% øŒF| Ï9 

#Y‰¤fß™  )107 (ايم اند، به دليل رواياتي كه در اسباب النزول آورده را استثنا كرده.  

  ß‰÷Κاز اول سوره تا ): الكهف( ptø:$# ¬! ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& 4’ n?tã ÍνÏ‰ö7tã |=≈ tG Å3ø9$# óΟs9uρ ≅ yèøgs† …ã& ©! 

2% ỳ uθ Ïã ∩⊇∪ $ Vϑ ÍhŠs% u‘ É‹ΖãŠÏj9 $ U™ ù't/ #Y‰ƒ Ï‰x© ⎯ÏiΒ çμ÷Ρà$ ©! tÏe±u; ãƒ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# z⎯ƒ Ï% ©!$# šχθ è= yϑ ÷ètƒ 
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ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# ¨β r& öΝßγ s9 #·ô_r& $ YΖ|¡ym ∩⊄∪ š⎥⎫ÏVÅ3≈ ¨Β ÏμŠ Ïù #Y‰t/r& ∩⊂∪ u‘ É‹Ζãƒ uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ä9$ s% x‹sƒªB$# 

ª!$# #V$ s!uρ ∩⊆∪ $ ¨Β Μçλm; ⎯Ïμ Î/ ô⎯ÏΒ 5Οù= Ïæ Ÿω uρ óΟÎγ Í←!$ t/Kψ 4 ôNuã9 x. Zπ yϑ Î= Ÿ2 ßl ãøƒrB ô⎯ÏΒ öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& 4 β Î) 

šχθ ä9θ à)tƒ ω Î) $ \/É‹x. ∩∈∪ y7 ¯= yè n= sù ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ø¯Ρ #’n?tã öΝÏδ Ì≈ rO#u™ β Î) óΟ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ #x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒ Ï‰y⇔ø9 $# 

$ ¸y™ r& ∩∉∪ $ ¯ΡÎ) $ oΨ ù= yèy_ $ tΒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# Zπ oΨƒÎ— $ oλ°; óΟèδ uθ è=ö7oΨ Ï9 öΝåκš‰ r& ß⎯|¡ômr& Wξ yϑ tã ∩∠∪ $ ¯ΡÎ)uρ tβθ è= Ïè≈yfs9 

$ tΒ $ pκö n= tæ #Y‰‹Ïè |¹ #·—ãã_  )1 -8 (ي هو آي:  ÷É9ô¹$#uρ y7|¡øtΡ yìtΒ t⎦⎪Ï%©!$# šχθããô‰tƒ Νæη−/u‘ 

Íο4ρy‰tóø9$$Î/ Äc©Å ýèø9$#uρ tβρß‰ƒÌãƒ …çμyγô_uρ ( Ÿωuρ ß‰÷ès? x8$uΖøŠtã öΝåκ÷]tã ß‰ƒÌè? sπoΨƒÎ— Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ÿωuρ ôìÏÜè? 

ô⎯tΒ $uΖù=xøîr& …çμt7ù=s% ⎯tã $tΡÌø.ÏŒ yìt7̈?$#uρ çμ1uθyδ šχ%x.uρ …çνãøΒr& $WÛãèù  )28 ( و از ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ 

(#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ôM tΡ% x. öΝçλm; àM≈̈Ζy_ Ä¨ ÷ρ yŠöÏø9$# »ω â“ çΡ  )107 ( تا آخر سوره استثنا شده
  .است
  ωسجده  ي هآي): مريم( Î) ⎯tΒ z>$ s? z⎯tΒ#u™uρ Ÿ≅ ÏΗ xåuρ $[sÎ=≈ |¹ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù tβθ è= äzô‰tƒ sπ ¨Ψpgø: $# Ÿω uρ 

tβθ ßϑ n=ôàãƒ $ \↔ø‹x©  )60 (ي هو آي:  β Î)uρ óΟä3ΖÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠÍ‘#uρ 4 tβ% x. 4’ n?tã y7 În/u‘ $ Vϑ÷Fym $ wŠÅÒ ø) ¨Β 

∩∠⊇∪ §ΝèO ©ÉdfuΖçΡ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ s)¨?$# â‘ x‹tΡ̈ρ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# $ pκ Ïù $ wŠÏWÅ_  )72 (استثنا شده است.  

 ÷É9 :ي هآي): طه( ô¹$$ sù 4† n?tã $ tΒ tβθä9θ à)tƒ ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθè= èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ ö6 s% uρ 

$ pκÍ5ρ ãäî ( ô⎯ÏΒ uρ Ç› !$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$# ôx Îm7|¡sù t∃#tôÛr&uρ Í‘$ pκ̈]9$# y7 ¯= yè s9 4©yÌös?  )130 (استثنا شده است .
بورافع روايت و ابويعلي از ا رشايسته است آية ديگري نيز استثنا شود كه بزا: گويم مي

وارد شدند پس مرا نزد مرد يهودي فرستاد  صهماناني بر پيغمبر اكرمم: اند كه گفت كرده
هن نسيه تا آردي به طور نسيه تا ماه رجب براي آن حضرت بخرم، يهودي گفت جز با ر

به : فروشم، به خدمت آن حضرت برگشتم و سخن يهودي را عرضه داشتم، فرمود نمي
ام، پس هنوز از نزد آن  ها و زمين به عنوان امين شناخته شده خدا قسم من در آسمان
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 Ÿω: حضرت بيرون نرفته بودم كه اين آيه نازل گشت uρ ¨β £‰ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹tã 4’n< Î) $ tΒ $ uΖ÷è −G tΒ ÿ⎯Ïμ Î/ 

% [`≡uρ ø— r& öΝåκ÷]ÏiΒ nοt÷δ y— Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ôΜ åκs]ÏG øuΖÏ9 ÏμŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ y7 În/u‘ ×öyz 4’s+ö/r&uρ  )131.(  
  .از آن استثنا شده است) 46(  افال يرون انا نأتي االرض  آيه ): نبيااأل(
  .آنچه از آن استثنا شده است سابقاً آورديم): الحج(
 #©¨Lآيه ): المؤمنون( ym !#sŒÎ) $ tΡõ‹s{r& ΝÍκ ÏùuøIãΒ É>#x‹yè ø9$$ Î/ #sŒÎ) öΝèδ šχρ ãt↔øgs† ∩∉⊆∪ Ÿω (#ρ ãt↔øgrB 

tΠöθ u‹ø9$# ( /ä3̄ΡÎ) $̈ΖÏiΒ Ÿω tβρ ç|ÇΖè? ∩∉∈∪ ô‰s% ôM tΡ% x. ©ÉL≈ tƒ#u™ 4’n?÷G è? öΝä3ø‹n= tæ óΟçFΖä3sù #’n?tã öΝä3Î7≈ s)ôã r& 

tβθ ÝÁÅ3Ζs? ∩∉∉∪ t⎦⎪ÎÉ9 õ3tG ó¡ãΒ ⎯Ïμ Î/ #\Ïϑ≈ y™ tβρ ãàfôγ s? ∩∉∠∪ óΟn= sùr& (#ρ ã−/£‰tƒ tΑöθ s)ø9$# ôΘr& Οèδ u™!% ỳ $ ¨Β óΟ s9 

ÏNù'tƒ ãΝèδ u™!$ t/#u™ t⎦,Î!̈ρ F{$# ∩∉∇∪ ôΘr& óΟs9 (#θèùÌ÷è tƒ öΝçλm;θß™ u‘ ôΜßγ sù …çμ s9 šχρ ãÅ3Ψ ãΒ ∩∉®∪ ôΘr& tβθ ä9θ à)tƒ ⎯Ïμ Î/ 

8π ¨ΖÅ_ 4 ö≅t/ Νèδ u™!% ỳ Èd,ysø9$$ Î/ ÷ΛèεçsYò2 r&uρ Èd,ysù= Ï9 tβθèδ Ì≈ x. ∩∠⊃∪ Èθ s9uρ yìt7©?$# ‘,ysø9$# öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& ÏNy‰|¡xs9 

ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯tΒ uρ  ∅ ÎγŠ Ïù 4 ö≅ t/ Νßγ≈ oΨ÷ s?r& öΝÏδÌò2 É‹Î/ óΟßγ sù ⎯tã ΝÏδ Ìø.ÏŒ šχθ àÊÌ÷è •Β 

∩∠⊇∪ ôΘr& öΝßγ è= t↔ó¡n@ % [ ö̀yz ßl#ty‚sù šÎn/u‘ ×öyz ( uθ èδ uρ çöyz t⎦⎫Ï% Î—≡§9$# ∩∠⊄∪ y7 ¯ΡÎ)uρ öΝèδθ ããô‰tG s9 4’ n< Î) 

:Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∠⊂∪ ¨β Î)uρ t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σãƒ ÍοtÅzFψ$$ Î/ Ç⎯tã ÅÞ≡uÅ_Ç9$# šχθ ç7Å3≈ uΖs9 ∩∠⊆∪ öθ s9uρ 

öΝßγ≈ oΨ÷Η ¿qu‘ $ uΖøt±x.uρ $ tΒ ΝÎγ Î/ ⎯ÏiΒ 9hàÑ (#θ’fn= ©9 ’ Îû öΝÎγ ÏΖ≈ uŠøó èÛ tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ ∩∠∈∪ ô‰s)s9uρ Νßγ≈ tΡõ‹yzr& 

É>#x‹yè ø9$$ Î/ $ yϑ sù (#θ çΡ% s3tG ó™ $# öΝÍκÍh5tÏ9 $ tΒ uρ tβθ ãã§|ØtG tƒ ∩∠∉∪ #©¨L ym #sŒÎ) $ oΨóstFsù ΝÍκö n= tã $\/$ t/ #sŒ 5>#x‹tã 

>‰ƒ Ï‰x© #sŒÎ) öΝèδ ÏμŠÏù tβθ Ý¡Î= ö7ãΒ   )60 -77 (استثنا شده است.  

 t⎦⎪Ï%©!$#uρ Ÿω šχθ :آيات): الفرقان( ããô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz#u™ Ÿω uρ tβθè= çFø)tƒ }§ø¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# 

tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ysø9$$ Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ÷“ tƒ 4 ⎯tΒ uρ ö≅ yè øtƒ y7 Ï9≡sŒ t,ù= tƒ $ YΒ$ rO r& ∩∉∇∪ ô#yè≈ŸÒ ãƒ ã& s! Ü>#x‹yè ø9$# 
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tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# ô$ é#øƒs† uρ ⎯ÏμŠ Ïù $ ºΡ$ yγ ãΒ ∩∉®∪ ω Î) ⎯tΒ z>$ s? š∅ tΒ#u™uρ Ÿ≅Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã $ [sÎ=≈ |¹ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù 

ãΑÏd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜ Îγ Ï?$ t↔Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ym 3 tβ%x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘  )68-70 ( استثنا شده استاز آن.  

 â™!#tyè :ي هابن عباس از آي): الشعراء( ’±9$#uρ ãΝßγ ãè Î7®Ktƒ tβ…ãρ$ tó ø9$# ∩⊄⊄⊆∪ óΟs9r& ts? öΝßγ ¯Ρr& ’ Îû Èe≅à2 

7Š#uρ tβθßϑ‹Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪ öΝåκ̈Ξr&uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ tΒ Ÿω šχθè= yè øtƒ ∩⊄⊄∉∪ ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# (#ρãx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. (#ρ ã|Á tFΡ$#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ (#θ ßϑ Î=àß 3 ÞΟn= ÷è u‹y™ uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθ ßϑ n= sß £“r& 

5=n= s)ΖãΒ tβθ ç7Î= s)Ζtƒ  )224 -227 (ي هتا آخر سوره استثنا كرده است، و ديگري آي:  Οs9uρ r& 

⎯ä3tƒ öΝçλ°; ºπtƒ#u™ β r& …çμ uΗ s>÷è tƒ (#àσ¯≈ yϑn= ãã û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î)  )197 (اين قول . را در استثنا افزوده است
  .را ابن الفرس حكايت كرده است

 z⎯ƒاز ): القصص( Ï% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ö7s% Νèδ ⎯Ïμ Î/ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪ #sŒÎ)uρ 4‘n= ÷Fãƒ 

öΝÍκö n= tã (#þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u™ ÿ⎯Ïμ Î/ çμ̄ΡÎ) ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ !$ uΖÎn/§‘ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ö7s% t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊂∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβ öθ s?÷σãƒ 

Νèδ tô_r& È⎦÷⎫s?§̈Β $ yϑ Î/ (#ρ çy9 |¹ tβρ â™u‘ ô‰tƒ uρ Ïπ uΖ|¡ysø9$$ Î/ sπ y∞ÍhŠ¡¡9$# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ šχθ à)ÏΨãƒ ∩∈⊆∪ #sŒÎ) uρ 

(#θ ãèÏϑ y™ uθ øó̄=9$# (#θàÊ tôã r& çμ ÷Ζtã (#θ ä9$ s% uρ !$ uΖs9 $ oΨè=≈ uΗùå r& öΝä3s9uρ ö/ä3è=≈ uΗ ùå r& íΝ≈ n= y™ öΝä3ø‹n= tæ Ÿω ©ÈötFö; tΡ 

t⎦⎫Î= Îγ≈ pgø: استثنا شده است، طبراني از ابن عباس روايت كرده است كه اين ) 55- 52( ﴾#$
 ي هاصحاب نجاشي ـ كه به مدينه آمدند و در غزو ي هالحديد دربار ي هآيات و آخر سور

 ¨β :ي هاحد شركت كردند نازل شده است، همچنين آي Î) “Ï%©!$# uÚt sù šø‹n= tã šχ#u™öà)ø9$# 

š‚ –Š!#ts9 4’ n<Î) 7Š$ yè tΒ 4 ≅ è% þ’ În1§‘ ãΝn= ÷ær& ⎯tΒ u™!% ỳ 3“y‰çλù; $$ Î/ ô⎯tΒ uρ uθ èδ ’Îû 9≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7•Β  )85 ( به
  .داليلي كه خواهد آمد، استثنا شده است

 £⎯yϑاز اولش تا ): العنكبوت( n= ÷è u‹s9uρ ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ £⎯yϑ n= ÷è u‹s9uρ š⎥⎫É)Ï≈ oΨ ßϑø9$#  
. ل روايتي كه ابن جرير در سبب نزولش نقل كرده استشده است به دلي ءاستثنا) 11(
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)Éi⎪r⎦﴿آيه : گويم مي Ÿ2 uρ ⎯ÏiΒ 7π−/!#yŠ ω ã≅ Ïϑ øtrB $ yγ s%ø— Í‘ ª!$# $ yγ è% ã— ötƒ öΝä.$ −ƒÎ)uρ 4 uθ èδ uρ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ãΛ⎧ Î= yè ø9$#﴾ 

ضميمه  ءحاتم در سبب نزول آن آورده است، به استثنا نيز به دليل روايتي كه ابن ابي
  .شود مي

 öθ :آياتابن عباس ): لقمان( s9uρ $ yϑ ¯Ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ÏΒ >οtyfx© ÒΟ≈ n= ø% r& ãóst7ø9$#uρ …çν‘‰ßϑ tƒ .⎯ÏΒ 

⎯ÍνÏ‰÷è t/ èπ yèö7y™ 9çtø2r& $ ¨Β ôNy‰ÏtΡ àM≈yϑ Î= x. «!$# 3 ¨β Î) ©!$# î“ƒ Ì“ tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊄∠∪ $ ¨Β öΝä3à)ù= yz Ÿω uρ öΝä3èW÷è t/ 

ω Î) <§øuΖŸ2 >οy‰Ïn≡uρ 3 ¨βÎ) ©!$# 7ì‹Ïÿxœ îÅÁ t/ ∩⊄∇∪ óΟs9r& ts? ¨β r& ©!$# ßk Ï9θ ãƒ Ÿ≅ ø‹©9$# ’Îû Í‘$yγ ¨Ψ9$# ßk Ï9θ ãƒ uρ 

u‘$ yγ ¨Ψ9$# † Îû È≅ øŠ©9$# t¤‚y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ @≅ä. ü“Ìøgs† #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β χ r&uρ ©!$# $ yϑÎ/ 

tβθ è= yϑ÷è s? ×Î7yz  )27 -29 (كه گذشت ـ را استثنا كرده است ـ چنان.  

 ⎯yϑ :آياتابن  عباس ): السجده( sùr& tβ% x. $ YΖÏΒ ÷σãΒ ⎯yϑ x. šχ% x. $ Z)Å™$ sù 4 ω tβ…âθ tFó¡o„ ∩⊇∇∪ 

$ ¨Β r& t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# öΝßγ n= sù àM≈̈Ζy_ 3“uρ ù'yϑ ø9$# Kω â“çΡ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇®∪ $ ¨Βr&uρ 

t⎦⎪Ï% ©!$# (#θà)|¡sù ãΝßγ1 uρ ù'yϑ sù â‘$ ¨Ψ9$# ( !$ yϑ ¯= ä. (#ÿρ ßŠ#u‘ r& β r& (#θ ã_ãøƒs† !$ pκ÷]ÏΒ (#ρ ß‰‹Ïã é& $ pκ Ïù Ÿ≅ŠÏ% uρ öΝßγ s9 (#θ è%ρ èŒ 

z>#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# “Ï% ©!$# ΟçFΖä. ⎯Ïμ Î/ šχθ ç/Éj‹s3è?  )18-20 (استثنا كرده است ـ چنانكه  را

$ 4’nû :ي هگذشت ـ و ديگري آي yftFs? öΝßγ ç/θãΖã_ Ç⎯tã ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# tβθ ããô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $]ùöθ yz $ Yè yϑ sÛuρ 

$ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ  )16 (از بالل نقل كرده  ررا نيز استثنا كرده است، روايتي كه بزّا
اي از  نشستيم و عده ما در مسجد مي: گويد كند، بالل مي است بر اين قول داللت مي

  .گزاردند، پس اين آيه نازل گشت شا نماز ميصحابه پس از نماز مغرب تا هنگام ع
 “ttƒ :ي هآي): سبأ( uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& zΝù= Ïè ø9$# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& šø‹s9Î) ⎯ÏΒ šÎi/¢‘ uθ èδ ¨,ysø9$# 

ü“Ï‰ôγ tƒ uρ 4’n< Î) ÅÞ≡uÅÀ Í“ƒ Í•yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ ptø: $#  )6 ( از آن استثنا شده است، و ترمذي از فروه بن
: رفتم و عرضه داشتم صخدمت رسول اكرم«: وايت كرده است كه گفتسيك مرادي رم
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در و . »...كنند جنگ نكنم؟  به دشمن مي اهللا آيا با كساني از افراد قومم كه پشت يا رسول
يا : سبأ نازل شد آنچه نازل شد، شخصي عرض كرد ي هدربار... «: اين حديث آمده است

كند كه اين جريان در  اين خبر داللت مي: تهابن الحصار گف» ...اهللا سبأ چيست؟  رسول
هجرت  ،ثقيف در سال نهم ي هزيرا كه فروه پس از مسلمان شدن قبيل ؛مدينه رخ داده

و نازل ( صپيغمبر اكرم ي هو احتمال دارد كه گفت: گويد و نيز ابن الحصار مي .است كرده
  .جرت نازل شده بودحكايت از آياتي باشد كه پيش از ه) شد درباره سبأ آنچه نازل شد

$ ): يس( ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ Ì©÷∏çΡ 4† tAöθ yϑ ø9$# Ü=çG ò6tΡuρ $ tΒ (#θ ãΒ£‰s% öΝèδ t≈ rO#u™uρ 4 ¨≅ ä.uρ >™ó©x« çμ≈ uΖøŠ|Á ôm r& 

þ’ Îû 5Θ$ tΒ Î) &⎦⎫Î7•Β  )12 (اند  نقل كرده خدري ـ به دليل روايتي كه ترمذي و حاكم از ابوسعيد
زيستند، پس خواستند  سلمه در گوشة مدينه مي يبن: گويد ـ استثنا شده است، ابوسعيد مي
 صمنتقل شوند كه اين آيه نازل شد، پيغمبر اكرم صبه نزديكي مسجد پيغمبر اكرم

  :ي هسلمه منتقل نشدند و بعضي آي شود، پس بني آثار شما نوشته و ضبط مي: فرمودند
#sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝçλm; (#θ à)ÏΡr& $ £ϑ ÏΒ â/ä3x% y— u‘ ª!$# tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#þθ ãΖtΒ#u™ ãΝÏè ôÜçΡr& ⎯tΒ öθ ©9 â™!$ t±o„ 

ª!$# ÿ…çμ yϑ yèôÛr& ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) † Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7•Β  )47 (شود اند كه گفته مي را استثنا كرده :
  .منافقين نازل شده است ي هدربار
$ ö≅è% y“ÏŠ :اتچنانكه گذشت، آي): الزمر( t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? 

⎯ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ z>θçΡ—%!$# $·è‹ÏΗ sd 4 …çμ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θàtó ø9$# ãΛ⎧ Ïm§9$# ∩∈⊂∪ (#þθ ç7 ÏΡr&uρ 4’ n< Î) öΝä3În/u‘ 

(#θ ßϑ Î=ó™ r&uρ …çμ s9 ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% β r& ãΝä3u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yè ø9$# §ΝèO Ÿω šχρç|ÇΖè? ∩∈⊆∪ (#þθ ãèÎ7¨?$#uρ z⎯|¡ômr& !$ tΒ tΑÌ“Ρé& 

Νä3ø‹s9Î) ⎯ÏiΒ Νà6În/§‘ ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& ãΝà6u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yè ø9$# Zπ tG øó t/ óΟçFΡr&uρ Ÿω šχρ ããè ô±n@  )53-55( 
ـ به روايت ابن عباس ـ استثنا شده است، و طبراني به وجه ديگري از ابن عباس روايت 

نازل شده   حمزهسيد الشهداء  اين آيه درباره وحشي بن حرب قاتل: هكرده است ك
$ ö≅è% ÏŠ :ي هو بعضي آي. است t7Ïè≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# öΝä3−/u‘ 4 t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#θãΖ|¡ômr& ’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ 
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$ u‹÷Ρ‘‰9$# ×π uΖ|¡ym 3 ÞÚö‘ r&uρ «!$# îπ yèÅ™≡uρ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ’®ûuθ ãƒ tβρçÉ9≈ ¢Á9$# Νèδtô_r& Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm  )10 ( را نيز

“ ª!$# tΑ̈القراء آورده است، ديگري  اند، قول اخير را سخاوي در جمال استثنا كرده tΡ 

z⎯|¡ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈t±tF•Β u’ ÎΤ$ sẄΒ ”Ïè t±ø)s? çμ ÷ΖÏΒ ßŠθ è= ã_ t⎦⎪Ï% ©!$# šχ öθ t±øƒs† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß⎦,Î#s? 

öΝèδ ßŠθè= ã_ öΝßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n<Î) Ìø.ÏŒ «!$# 4 y7 Ï9≡sŒ “y‰èδ «!$# “Ï‰öκu‰ ⎯Ïμ Î/ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑ sù 

…çμ s9 ô⎯ÏΒ >Š$ yδ  )23 ( ابن الجزري حكايت كرده استرا نيز استثنا كرده است، اين قول را.  

 ¨βاز ): غافر( Î) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ä9Ï‰≈ pgä† þ’ Îû ÏM≈tƒ#u™ «!$# Îötó Î/ ?⎯≈ sÜù= ß™ öΝßγ9s?r&   β Î) ’ Îû 

öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ ω Î) ×ö9 Å2 $ ¨Β Νèδ ÏμŠÉó Î=≈t6 Î/ 4 õ‹Ïè tGó™ $$ sù «!$$ Î/ ( …çμ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩∈∉∪ ß,ù= y⇐s9 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ çt9 ò2 r& ô⎯ÏΒ È,ù= yz Ä¨$̈Ψ9$# £⎯Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ  )56-57 (
استثنا شده است، ابن ابي حاتم از ابوالعاليه و غير او روايت كرده است كه اين آيات 

ول من اين مطلب را در اسباب النز. يهود نازل شد هنگامي كه دجال را ياد كردند ي هدربار
  .ام توضيح داده

 ÷Πr& tβθä9θاز ): شوري( à)tƒ 3“utIøù$# ’n?tã «!$# $ \/É‹x. ( βÎ* sù Î* t±o„ ª!$# óΟÏFøƒs† 4’ n?tã y7 Î7ù= s% 3 ßxôϑ tƒ uρ 

ª!$# Ÿ≅ÏÜ≈ t6 ø9$# ‘,Ïtä† uρ ¨,ptø: $# ÿ⎯Ïμ ÏG≈ yϑ Î= s3Î/ 4 …çμ ¯ΡÎ) 7ΟŠÎ= tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊄⊆∪ uθ èδ uρ “Ï% ©!$# ã≅ t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9$# 

ô⎯tã ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïã (#θ à÷è tƒ uρ Ç⎯tã ÏN$ t↔Íh‹¡¡9$# ãΝn= ÷è tƒ uρ $ tΒ šχθè= yè øs? ∩⊄∈∪ Ü=‹ÉftG ó¡o„ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# Νèδß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù 4 tβρãÏ≈ s3ø9$#uρ öΝçλm; Ò>#x‹tã Ó‰ƒÏ‰x© ∩⊄∉∪ öθ s9uρ xÝ|¡o0 ª!$# 

s−ø— Îh9$# ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïè Ï9 (#öθ tót7s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯Å3≈ s9uρ ãΑÍi”t∴ãƒ 9‘ y‰s)Î/ $ ¨Β â™!$ t±o„ 4 …çμ ¯ΡÎ) ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïè Î/ 7Î7yz ×ÅÁ t/   
به دليل روايتي كه طبراني و حاكم در سبب نزولش : گويم مي. استثنا شده است) 24-27(

 öθ :ي ههمچنين آي. انصار فرود آمد ي هدربار: اند كه آورده s9uρ xÝ|¡o0 ª!$# s−ø— Îh9$# ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïè Ï9 

(#öθ tó t7s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯Å3≈ s9uρ ãΑÍi”t∴ãƒ 9‘ y‰s)Î/ $ ¨Β â™!$ t±o„ 4 …çμ ¯ΡÎ) ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïè Î/ 7Î7yz ×ÅÁ t/  )27 ( كه دربارة
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 t⎦⎪Ï%©!$#uρ !#sŒÎ) ãΝåκu5$و بعضي . اصحاب صفه نازل شده است |¹r& Þ©øöt7ø9$# öΛèε tβρãÅÁ tG⊥ tƒ ∩⊂®∪ 

(#äτℜ t“ y_uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ ( ô⎯yϑ sù $ xtã yx n=ô¹r&uρ …çνãô_r'sù ’ n?tã «!$# 4 …çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊆⊃∪ 

Ç⎯yϑ s9uρ t|Á tGΡ$# y‰÷è t/ ⎯Ïμ Ïϑ ù=àß y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù $ tΒ ΝÍκö n= tã ⎯ÏiΒ @≅‹Î6 y™  )39 -41 (اند كه  را استثنا كرده
  .اين قول را ابن الفرس حكايت كرده است

≅ ö :ي هآي): الزخرف( t↔ó™ uρ ô⎯tΒ $ oΨù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Î= ö6 s% ⎯ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ •‘ $ uΖù= yè y_r& ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ Ç⎯≈ uΗ÷q§9$# 

Zπ yγ Ï9#u™ tβρ ß‰t7÷è ãƒ  )45 (در مدينه نازل شد، و برخي : شود استثنا شده است كه گفته مي
  .در آسمان وحي شد ـ يعني شب معراج ـ : گويند مي

≅ ): الجاثيه( è% š⎥⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ ãÏøó tƒ š⎥⎪Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθã_ötƒ tΠ$ −ƒ r& «!$# y“Ì“ ôfu‹Ï9 $ JΒ öθ s% 

$ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθç6 Å¡õ3tƒ  )14 ( استثنا شده است، اين قول را مؤلف جمال القرّاء از قتاده
  .حكايت كرده است

 (tβ%x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# Λänöxx.uρ ⎯ÏμÎ/ y‰Íκy−uρ Ó‰Ïδ$x© .⎯ÏiΒ û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î ( ö≅è% óΟçF÷ƒu™u‘r& βÎ): حقافاأل(

4’n?tã ⎯Ï&Î#÷VÏΒ z⎯tΒ$t↔sù ÷Λän÷y9õ3tGó™$#uρ ( χÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθs)ø9$# t⎦⎫ÏΗÍ>≈©à9$#  )11 ( ،استثنا شده است
اين آيه در جريان : طبراني به سند صحيحي از عوف بن مالك االشجعي روايت كرده است كه

هاي ديگري نيز دارد،  اين روايت طريق. مسلمان شدن عبداهللا بن سالم در مدينه نازل گشت
اين آيه در مكه نازل شد و حال آنكه : ز مسروق روايت كرده است كه گفتابن ابي حاتم ا اما

شده بود  صمسلمان شدن ابن سالم در مدينه بوده، اين آيه دربارة خصومتي كه با پيغمبر
  .نازل گشت

منظور عبداهللا بن سالم نيست، و اين آيه مكي : و نيز از شعبي روايت كرده است كه گفت
$ و بعضي از . است uΖøŠ¢¹uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ômÎ) ( çμ ÷Fn= uΗ xq …çμ •Β é& $ \δöä. çμ ÷G yè |Ê uρ uρ $ \δ öä. ( 

…çμ è= ÷Ηxquρ …çμ è=≈ |ÁÏùuρ tβθèW≈ n= rO #·öκy− 4 #©¨L ym #sŒÎ) xn= t/ …çν£‰ä©r& xn= t/uρ z⎯Š Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖy™ tΑ$ s% Éb> u‘ û©Í_ ôã Î—÷ρ r& ÷β r& 
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tä3ô©r& y7 tFyϑ ÷èÏΡ û©ÉL ©9$# |M ôϑ yè÷Ρr& ¥’n?tã 4’ n?tã uρ £“t$ Î!≡uρ ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗ ùår& $ [sÎ=≈ |¹ çμ9|Ê ös? ôxÎ= ô¹r&uρ ’Í< ’Îû 

û©ÉL −ƒ Íh‘èŒ ( ’ ÎoΤÎ) àM ö6 è? y7 ø‹s9Î) ’ ÎoΤÎ)uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$#  )15 (اند، همچنين  تا چهار آيه استثنا كرده

 ÷É9 :ي هآي ô¹$$ sù $ yϑ x. uy9 |¹ (#θ ä9'ρ é& ÏΘ÷“ yèø9$# z⎯ÏΒ È≅ ß™ ”9$# Ÿω uρ ≅ Éf÷è tG ó¡n@ öΝçλ°; 4 öΝåκ̈Ξr( x. tΠöθ tƒ tβ ÷ρ ttƒ $ tΒ 

šχρ ß‰tãθãƒ óΟs9 (#þθ èVt7ù= tƒ ω Î) Zπ tã$ y™ ⎯ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ô≈ n= t/ 4 ö≅yγ sù à7 n= ôγ ãƒ ω Î) ãΠöθ s)ø9$# tβθà)Å¡≈ xø9$#  )35 ( را
  .اين قول را صاحب جمال القراء حكايت كرده است. اند استثنا كرده

$ s9uρ( ô‰sاز ): ق( oΨ ø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& $ tΒ uρ $ uΖ¡¡tΒ ⎯ÏΒ 

5>θäó —9  )38 (يهود  ي هاند كه اين آيه دربار وايت كردهاند، حاكم و غير او ر را استثنا كرده
  .نازل گشت

% t⎦⎪Ï): النجم( ©!$# tβθç7Ï⊥ tG øgs† uÈ∝ ¯≈ t6 x. ÉΟøO M}$# |·Ïm≡uθ xø9$#uρ ω Î) zΝuΗ ©>9$# 4 ¨βÎ) y7−/u‘ ßìÅ™≡uρ ÍοtÏøó yϑ ø9$# 4 

uθ èδ ÞΟn= ÷ær& ö/ä3Î/ øŒÎ) /ä.r't±Σ r& š∅ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# øŒÎ)uρ óΟçFΡr& ×π ¨ΖÅ_r& ’ Îû Èβθ äÜç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Β é& ( Ÿξ sù (#þθ ’.t“ è? 

öΝä3|¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟn= ÷ær& Ç⎯yϑ Î/ #’s+¨?$#  )32 (اند استثنا شده است، و بعضي گفته : |M ÷ƒ u™tsùr& 

“Ï% ©!$# 4’ ¯< uθ s? ∩⊂⊂∪ 4‘sÜôã r&uρ Wξ‹Î= s% #“y‰ø.r&uρ ∩⊂⊆∪ …çνy‰ΖÏã r& ÞΟù= Ïæ É=ø‹tó ø9$# uθ ßγ sù #“ttƒ ∩⊂∈∪ ÷Πr& öΝs9 ù'¬6 t⊥ ãƒ 

$ yϑ Î/ ’Îû É#ßsß¹ 4©y›θãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠÏδ≡tö/Î)uρ “Ï% ©!$# #’®ûuρ ∩⊂∠∪ ω r& â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“t÷zé& ∩⊂∇∪ βr&uρ 

}§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ωÎ) $ tΒ 4©të y™ ∩⊂®∪ ¨β r&uρ …çμ uŠ÷èy™ t∃ôθ y™ 3“tãƒ ∩⊆⊃∪ §ΝèO çμ1t“ øgä† u™!#t“ yfø9$# 4’nû÷ρ F{$#  
  .تثنا شده  استتا نُه آيه اس) 33-41(

“ ãΠt): القمر( öκß y™ ßìôϑ pgø: $# tβθ —9uθ ãƒ uρ tç/‘$!$#  )45 ( استثنا شده است، ولي اين قول به

 ¨β: اند داليلي كه در نوع دوازدهم خواهد آمد، مردود است و بعضي گفته Î) t⎦⎫É)−FçRùQ$# ’ Îû 

;M≈̈Ζy_ 9pκtΞ uρ ∩∈⊆∪ ’Îû Ï‰yè ø)tΒ A−ô‰Ï¹ y‰ΨÏã 77‹Î= tΒ ¤‘ Ï‰tG ø)•Β  )54 -55 (شود استثنا مي.  
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& …ãآيه ): الرحمن( é#t↔ó¡o„ ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ¨≅ ä. BΘöθ tƒ uθ èδ ’ Îû 5β ù'x©  )8 ( ـ
  .چنانكه در جمال القراء حكايت شده ـ استثنا گرديده است

'× ): الواقعه( ©#èO š∅ÏiΒ t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊂®∪ ×' ©#èO uρ z⎯ÏiΒ t⎦⎪ÌÅzFψ$#  )39 -40 ( ،استثنا شده است

 Iξهمچنين  sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çμ ¯ΡÎ)uρ ÒΟ|¡s)s9 öθ ©9 tβθßϑ n= ÷è s? íΟŠÏàtã ∩∠∉∪ …çμ̄ΡÎ) 

×β#u™öà)s9 ×Λq Ìx. ∩∠∠∪ ’ Îû 5=≈ tG Ï. 5βθãΖõ3̈Β ∩∠∇∪ ω ÿ…çμ ¡yϑ tƒ ω Î) tβρ ã£γ sÜßϑ ø9$# ∩∠®∪ ×≅ƒ Í”∴s? ⎯ÏiΒ Éb> §‘ 

t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∇⊃∪ #x‹≈ pκÈ:sùr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# Λä⎢Ρr& tβθ ãΨ Ïδô‰•Β ∩∇⊇∪ tβθè= yè øgrBuρ öΝä3s% ø— Í‘ öΝä3̄Ρr& tβθ ç/Éj‹s3è?  )75 -
  .مسلم در سبب نزول اين آيات آورده استامام استثنا شده است، به دليل روايتي كه ) 82

  .بنا به قول مكي بودنش، آخرش استثنا شده است): الحديد(
$  :ي هآي):المجادله( tΒ Üχθ à6tƒ ⎯ÏΒ 3“uθ øgªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟßγ ãè Î/#u‘ Ÿω uρ >π |¡÷Η s~ ω Î) uθèδ 

öΝåκÞ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ÷Šr& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iω uρ usYò2 r& ω Î) uθ èδ óΟßγ yè tΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ( §ΝèO Οßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗxå 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 ¨β Î) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó©x« îΛ⎧ Î= tæ  )7 ( استثنا شده است، اين قول را ابن الفرس و غير
  .اند او حكايت كرده

بنا به قول مكي بودنش آخر آن استثنا شده است، به دليل روايتي كه ترمذي ): التغابن(
  .اند و حاكم در سبب نزولش آورده

اش مكي  مدني و بقيهاز قتاده نقل شده است كه تا ده آيه اولش : قبالً گفتيم): التحريم(
  .است
: ر در تفسيرش از ضحاك از ابن عباس روايت كرده است كه گفتبِيوج): تبارك(
  .آن ي هاهل مكه نازل شد مگر سه آي ي هالملك دربار ي سوره
$  :از): ن( ¯ΡÎ) öΝßγ≈ tΡöθ n= t/ $ yϑ x. !$ tΡöθ n= t/ |=≈ ptõ¾r& Ïπ ¨Ψ pgø: $# øŒÎ) (#θ ãΚ |¡ø% r& $ pκ̈]ãΒ ÎóÇu‹s9 t⎦⎫Ï⇔Î6 óÁ ãΒ ∩⊇∠∪ Ÿω uρ 

tβθ ãΖø[tG ó¡tƒ ∩⊇∇∪ t∃$ sÜsù $ pκö n= tæ ×#Í← !$ sÛ ⎯ÏiΒ y7 Îi/¢‘ óΟèδ uρ tβθ ãΚÍ← !$ tΡ ∩⊇®∪ ôM yst6 ô¹r'sù ÄΝƒ Î¢Ç9$% x. ∩⊄⊃∪ 

(#÷ρ yŠ$ oΨ tG sù t⎦⎫Ï⇔Î6 óÁ ãΒ ∩⊄⊇∪ Èβ r& (#ρ ß‰øî$# 4’n?tã ö/ä3ÏO öym βÎ) ÷Λä⎢Ζä. t⎦⎫ÏΒ Ì≈ |¹ ∩⊄⊄∪ (#θ à)n= sÜΡ$$ sù óΟèδ uρ 
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tβθ çG x≈ y‚tG tƒ ∩⊄⊂∪ β r& ω $ pκ̈]n= äzô‰tƒ tΠöθ u‹ø9$# /ä3ø‹n= tæ ×⎦⎫Å3ó¡ÏiΒ ∩⊄⊆∪ (#÷ρ y‰xî uρ 4’ n?tã 7Šöym t⎦⎪Í‘ Ï‰≈s% ∩⊄∈∪ 

$ ¬Η s>sù $ yδ ÷ρ r&u‘ (#þθä9$ s% $̄ΡÎ) tβθ—9!$ ŸÒ s9 ∩⊄∉∪ ö≅ t/ ß⎯øtwΥ tβθãΒρ ãøtxΧ ∩⊄∠∪ tΑ$ s% öΝßγ äÜy™ ÷ρ r& óΟs9r& ≅è% r& ö/ä3©9 Ÿω öθ s9 

tβθ ßsÎm7|¡è@ ∩⊄∇∪ (#θ ä9$ s% z⎯≈ ysö6 ß™ !$ uΖÎn/u‘ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. š⎥⎫Ïϑ Î=≈ sß ∩⊄®∪ Ÿ≅ t6 ø% r'sù öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ 

tβθ ãΒuθ≈ n= tG tƒ ∩⊂⊃∪ (#θ ä9$ s% !$ uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. t⎦⎫Éó≈ sÛ ∩⊂⊇∪ 4©|¤tã !$ uΖš/u‘ β r& $ oΨ s9Ï‰ö7ãƒ #Zöyz !$ pκ÷]ÏiΒ !$ ¯ΡÎ) 4’ n< Î) $ uΖÎn/u‘ 

tβθ ç7Ïî≡u‘ ∩⊂⊄∪ y7 Ï9≡x‹x. Ü>#x‹yè ø9$# ( Ü>#x‹yè s9uρ ÍοtÅzFψ$# çt9 ø.r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. tβθ ßϑ n=ôè tƒ  )17-33(و از ،: 

 ÷É9 ô¹$$ sù È/õ3çtÎ: y7În/u‘ Ÿω uρ ⎯ä3s? É=Ïm$ |Á x. ÏNθ çtø: $# øŒÎ) 3“yŠ$ tΡ uθ èδ uρ ×Πθ Ýàõ3tΒ ∩⊆∇∪ Iω öθ ©9 β r& 

…çμ x.u‘≡y‰s? ×π yϑ ÷è ÏΡ ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ În/§‘ x‹Î6 ãΖs9 Ï™!#tyè ø9$$ Î/ uθ èδuρ ×Πθ ãΒõ‹tΒ ∩⊆®∪ çμ≈t6 tG ô_$$ sù …çμš/u‘ …ã& s#yè yfsù z⎯ÏΒ 

t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$#  )48-50 (القراء  استثنا شده كه مدني است، اين قول را سخاوي در جمال
  .حكايت كرده است

 ÷É9 :اصفهاني حكايت كرده است كه از): المزمل( ô¹$#uρ 4’n?tã $ tΒ tβθä9θ à)tƒ öΝèδöàf÷δ $# uρ 

#\ôfyδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪ ’ÎΤö‘ sŒuρ t⎦⎫Î/Éj‹s3çRùQ$#uρ ’ Í< 'ρé& Ïπ yϑ ÷è̈Ζ9$# ö/àSù= Îdγ tΒ uρ ¸ξ‹Î= s%  )10 -11 ( استثنا شده

 ¨β :رس حكايت كرده كه ازابن الفَ است، و Î) y7 −/u‘ ÞΟn= ÷è tƒ y7 ¯Ρr& ãΠθ à)s? 4’ oΤ÷Šr& ⎯ÏΒ Ä©s\è= èO È≅ ø‹©9$# 

…çμ xóÁ ÏΡuρ …çμ sWè= èO uρ ×π xÍ← !$ sÛuρ z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# y7 yè tΒ 4 ª!$#uρ â‘ Ïd‰s)ãƒ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ 4 zΟÎ= tæ β r& ⎯©9 çνθ ÝÁøtéB 

z>$ tG sù ö/ä3ø‹n= tæ ( (#ρ â™tø% $$ sù $ tΒ uœ£uŠs? z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$# 4 zΝÎ= tæ β r& ãβθä3u‹y™ Οä3ΖÏΒ 4©yÌó£Δ   tβρ ãyz#u™ uρ 

tβθ ç/ÎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ äótG ö6 tƒ ⎯ÏΒ È≅ôÒ sù «!$#   tβρ ãyz#u™uρ tβθè= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ( (#ρ â™tø% $$ sù $ tΒ 

uœ£uŠs? çμ ÷ΖÏΒ 4 (#θãΚŠÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ nο4θ x.¨“9$# (#θàÊ Ìø% r&uρ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym 4 $ tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰s)è? /ä3Å¡àΡL{ 

ô⎯ÏiΒ 9öyz çνρß‰ÅgrB y‰ΖÏã «!$# uθ èδ #Zöyz zΝsàôã r&uρ #\ô_r& 4 (#ρãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àxî 7Λ⎧Ïm§‘   
نقل  لقول اخير را روايتي كه حاكم از عايشه اماتا آخر سوره استثنا شده است، ) 20(
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ت يك سال پس از نزول اين آيا: كند، در آن روايت آمده است كه كرده است رد مي
، هنگام واجب شدن نماز شب پيش از وجوب نمازهاي پنجگانه در اول ابتداي سوره

  .، نازل شداسالم
 ÷É9): ساناإل( ô¹$$ sù È/õ3ß⇔Ï9 y7În/u‘ Ÿω uρ ôìÏÜè? öΝåκ÷]ÏΒ $ ¸ϑ ÏO#u™ ÷ρ r& #Y‘θ àx.  )24 ( از آن استثنا شده
  .است
uρ Ÿ≅‹Ï% ÞΟçλm; (#θ( #sŒÎ): المرسالت( ãè x.ö‘$# Ÿω šχθ ãèx.ötƒ  )48 ( از آن استثنا شده است كه

  .اند ابن الفرس و غير او حكايت كرده
  .شش آيه از اولشمكي است مگر : شود گفته مي): المطففين(
  .مدني است مگر چهار آيه از اولش: اند گفته): البلد(
  .مكي است مگر اول آن: اند گفته): الليل(
  .اولش در مكه نازل شد و بقيه در مدينه ي گويند سه آيه مي): ارأيت(

  مكي و مدني ي چند قاعده درباره
از طريق اعمش از  در مستدرك و بيهقي در داليل النبوه و بزار در مسند خود حاكم

  هر آيه كه با : اند كه گفت ابراهيم از علقمه از عبداهللا روايت كرده
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™   آغاز شده، در مدينه نازل گشته، و هر آيه كه با $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$#  

ئل القرآن به طور اين روايت را ابوعبيد نيز در فضا. ابتدا گرديده، در مكه فرود آمده است
  هر چه : بن مهران روايت كرده است كه گفت همچنين ابوعبيد از ميمون. مرسل آورده

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$#   در قرآن هست مكي است، و آنچه ) يا بني آدم(و $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™  
  .باشد هست، مدني مي

$﴿ ي اين گفته درباره: ند كها ابن عطيه و ابن الفرس و غير اينها گفته pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™﴾  صحيح است ولي در مورد $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$#  زيرا كه در آيات  ؛صحيح نيست
  .مدني نيز آمده است
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اند، به اين خبر  آنهايي كه با نوشتن حديث خود را مشغول كرده: گويد ابن الحصار مي

همه  اند، و حال آنكه عيف بودنش آن را مورد اعتماد قرار دادهاهتمام ورزيده و با وجود ض
$ النساء مدني است، و در اولش  ي اتفاق دارند كه سوره yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$#   هست، و

$ : خوانيم دانند و در آن مي الحج را همه مكي مي ي هسور yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ ãèŸ2 ö‘ $# (#ρß‰àfó™ $#uρ  )77.(  
قيد و شرط بخواهيم بپذيريم،  اگر اين قول ـ ضابطة مكي و مدني ـ را بي: ديگري گفته

: خوانيم زيرا كه سوره البقره مدني است، با اين حال در آن مي ؛جاي اشكال و بحث است
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã $# ãΝä3−/u‘  )21( ، $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$#  )168 ( و

$ النساء مدني است با وجود اين با  ي هسور yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$#  آغاز گرديده است.  
اين ضابطه در بيشتر موارد صادق است ولي نه در همه جا، و در بسياري : مكي گفته

$ هاي مكي  از سوره pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™  آمده است.  
اين سخن را حمل كنيم بر : توجيه به صحت اين است كهترين  نزديك: ديگري گفته

اينكه اين آيات خطاب است و مقصود از اين خطاب ـ يا بيشترين افراد مقصود ـ اهل 
  .باشند مدينه يا مكه مي
پذيريم، ولي اگر دليل آن  اگر مدرك  اين قول نقل و روايت باشد، مي: قاضي گفته

 ؛اند، ضعيف است ه پيش از هجرت آنقدر نبودهبسياري مسلمين در مدينه باشد كه در مك
همچنانكه : زيرا كه امكان دارد مؤمنين به صفت يا اسم يا نوع خطاب شوند، اضافه بر اين

اين سخن را امام . مؤمنين دستور عبادت و استمرار آن را دارند، غيرمؤمنين نيز مأمورند
  .فخرالدين رازي در تفسيرش آورده است
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بن عروه از پدرش روايت  ل النبوه از طريق يونس بن بكير از هشامبيهقي در كتاب دالي
هاي پيشين ياد شده مكي  هاي گذشته و امت هرجا در قرآن از قرن: كرده است كه گفت

  .كند در مدينه نازل شده است هاي اسالم را بيان مي است، و آياتي كه واجبات و سنت
و ) روايت(يكي سماعي : ردشناختن آيات مكي و مدني دو راه دا: جعبري گفته
رواياتي است كه بيان : ، سماعي)هايي كه گفته شده اساس مقياس يعني بر(ديگري قياسي 

  اي كه در آن فقط  هر سوره: كند كدام آيه در كجا نازل شده، و قياسي مي
 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$#   ـ باشد مكي است ) كالً(باشد، يا با حروف مقطعه ابتدا شده يا در آن

آدم و ابليس باشد ـ  ي هاي كه در آن قص همچنين هر سوره ،و الرعد ـ 1به جز الزهراوين
هاي پيشين باشد مكي است، و  پيامبران و امت ي هالبقره ـ يا در آن قص ي هبه استثناي سور

  .اي كه در آن فريضه يا حدي بيان شده باشد مدني است هر سوره
ديگري . منافقين ياد شده باشد مدني است اي كه در آن از هر سوره: و مكي گفته

اي كه در آن سجده باشد  هر سوره: و در كامل هذلي آمده است. مگر عنكبوت: افزوده
  .مكّي است
  :اهللا گفته رحمه 2الديريني

 بيثرب فاعلمنو ما نزلت كلّا
  

 عليالقرآن في نصفه األ و لم تأت في 
  

شد اين را بدان و در نصف اول قرآن اين نازل ن) مدينه(در يثرب ) كال( ي كلمه: يعني
  .كلمه نيامده است

نصف بيشتر آخر قرآن در مكه نازل شده، و بيشتر مردم مكه : حكمتش اين است كه
اند لذا اين كلمه به خاطر نكوهش و تهديد آنها تكرار شده است،  متكبر و جبار بوده

نازل شده لزومي نداشت كه  )در مدينه(يهود  ي و اما آنچه درباره. برخالف نصف اول آن

                                                 
  .ـ م. نامند ي البقره و آل عمران را زهراوين مي دو سوره -1
  ]مصحح. [مراجعه شود 75/ 5به كتاب طبقات الشافعية . هـ 694: عبدالعزيز بن احمد، فقيه شافعي، از اهل مصر و متوفاي سال -2
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اين كلمه آورده شود به جهت پستي و زبوني و ضعف آنها، اين نكته را عماني آورده 

  .است

  دهـفائ
المفصل در مكه نازل شد، چند : روايت كرده است كه گفت طبراني از ابن مسعود 

  .شد خوانديم و جز آن چيزي نازل نمي سالي ما آن را مي

  تذكر
مكي و مدني، : ها بيان شد ه ابن حبيب گفته است اين موضوعاز جمله وجوهي ك

ها، و آيات  هايي كه مكي و مدني بودنشان مورد اختالف است، ترتيب نزول سوره سوره
وجوه ديگري كه به اين بخش . هاي مدني هاي مكي و آيات مكي در سوره مدني در سوره

  :آوريم ذكر كرده ما نيز ميهاي آنها را  شود باقي مانده كه چون او مثال مربوط مي
  : مثال آياتي كه در مكه نازل شد ولي در حكم مدني است

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ 

(#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧ Î= tã ×Î7yz  )حجرات: 
13 (  

بعد از هجرت نازل  ؛ زيراباشد كه روز فتح مكه، در مكه نازل گشت، ولي مدني است مي
   :شده است، همچنين
 tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# 

$ YΨƒÏŠ 4 Ç⎯yϑ sù §äÜôÊ $# ’ Îû >π |ÁuΚ øƒxΧ uöxî 7#ÏΡ$ yftG ãΒ 5ΟøO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ 

  )3 :مائده(  
  : همچنين: گويم مي
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 ¨β Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ–Šxσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n<Î) $ yγÎ= ÷δr& # sŒÎ)uρ ΟçF ôϑs3ym t⎦÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# β r& 

(#θßϑä3 øt rB ÉΑ ô‰yè ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# $ −Κ Ïè ÏΡ / ä3 ÝàÏè tƒ ÿ⎯ ÏμÎ/ 3 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $Jè‹Ïÿxœ #Z ÅÁ t/  )58 :نساء(  
و مثال آياتي كه در مدينه نازل شده ولي در حكم . با آيات ديگري همين حكم را دارند

زيرا كه اين سوره خطاب به اهل مكه در مدينه  ؛باشد الممتحنه مي ي سوره: مكي است
  : النحل آيه ي هنازل گشت، و در سور
 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#ρ ãy_$ yδ ’ Îû «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ çΗÍ>àß öΝßγ ¨ΖsÈhθ t7ãΨ s9 ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ( 

ãô_V{uρ ÍοtÅzFψ$# çt9 ø.r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. tβθßϑ n= ôè tƒ   )41 :نحل(  
البراءه در مدينه نازل شد خطاب  ي هخطاب به اهل مكه در مدينه فرود آمد، و اول سور

  .مكه به مشركين اهل
 ي هاي مكي باشد، در سور و مثال آياتي كه مثل اين است كه آياتي مدني در سوره

  : النجم
 t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ç7Ï⊥ tG øgs† uÈ∝ ¯≈ t6 x. ÉΟøO M}$# |·Ïm≡uθ xø9$#uρ ω Î) zΝuΗ ©>9$# 4 ¨β Î) y7 −/u‘ ßìÅ™≡uρ ÍοtÏøó yϑ ø9$# 4 

uθ èδ ÞΟn= ÷ær& ö/ä3Î/ øŒÎ) /ä.r't±Σ r& š∅ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# øŒÎ)uρ óΟçFΡr& ×π ¨ΖÅ_r& ’Îû Èβθ äÜç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Β é& ( 

Ÿξ sù (#þθ’.t“ è? öΝä3|¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟn= ÷æ r& Ç⎯yϑ Î/ #’s+¨?$#    )32 :نجم(  
كه فواحش گناهاني را گويند كه حدآور باشد، و كبائر گناهاني است كه مرتكب آنها 

جه داشت كه در مكه حد بين اين دو باشد، بايد تو: سرانجامش آتش جهنم است، و اللمم
  .و امثال آن نبوده است

والعاديات : (اي مدني باشد ماند كه آياتي مكّي در سوره و مثال آياتي كه به اين مي
  :نفالاأل ي هباشد، همچنين در سور مي) بحاًض

 øŒÎ)uρ (#θ ä9$ s% ¢Οßγ ¯=9$# β Î) šχ% x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨,ysø9$# ô⎯ÏΒ x8Ï‰ΖÏã öÏÜøΒ r'sù $ uΖøŠn= tã 

Zοu‘$ yfÏm z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# Íρ r& $ oΨÏKø$# A>#x‹yè Î/ 5ΟŠÏ9r&   )32 :انفال(  
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. االخالص بود ي هو مثال آنچه از مكه به مدينه حمل شد سورة يوسف و سور

  .بخاري گذشتصحيح ح نيز از اين قبيل است كه در حديث سب ي هسور: گويم مي
  : و مثال آنچه از مدينه به مكه برده شد

 y7tΡθè=t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tysø9$# 5Α$tFÏ% ÏμŠÏù ( ö≅è% ×Α$tFÏ% ÏμŠÏù ×Î6x. ( <‰|¹uρ ⎯tã È≅‹Î6y™ 

«!$# 7øà2uρ ⎯ÏμÎ/ Ï‰Éfó¡yϑø9$#uρ ÏΘ#ty⇔ø9$# ßl#t÷zÎ)uρ ⎯Ï&Î#÷δr& çμ÷ΨÏΒ çt9ø.r& y‰ΨÏã «!$# 4 èπuΖ÷GÏø9$#uρ 

çt9ò2r& z⎯ÏΒ È≅÷Fs)ø9$# 3 Ÿωuρ tβθä9#t“tƒ öΝä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ 4©®Lym öΝä.ρ–Šãtƒ ⎯tã öΝà6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) 

(#θãè≈sÜtGó™$# 4 ⎯tΒuρ ÷ŠÏ‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ ⎯tã ⎯ÏμÏΖƒÏŠ ôMßϑuŠsù uθèδuρ ÖÏù%Ÿ2 y7Í×̄≈s9'ρé'sù ôMsÜÎ7ym 

óΟßγè=≈yϑôãr& ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ ( y7Í×̄≈s9'ρé&uρ Ü=≈ysô¹r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $yγŠÏù šχρà$Î#≈yz  
  )217 :بقره(    

   :ي هبراءه و آي ي هربا و سرآغاز سور ي هو آي
 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ9©ùuθs? èπs3Í×̄≈n=yϑø9$# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝÍκÅ¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠÏù ÷Λä⎢Ζä. ( (#θä9$s% $̈Ζä. 

t⎦⎫ÏyèôÒtGó¡ãΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 (#þθä9$s% öΝs9r& ô⎯ä3s? ÞÚö‘r& «!$# ZπyèÅ™≡uρ (#ρãÅ_$pκçJsù $pκÏù 4 

y7Í×̄≈s9'ρé'sù öΝßγ1uρù'tΒ æΛ©⎝yγy_ ( ôNu™!$y™uρ #·ÅÁtΒ   )97 :نساء(  
  .باشد مي

  : و مثال آنچه به حبشه بردند
 ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 4’n< Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥™!#uθ y™ $ uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# 

Ÿω uρ x8Îô³èΣ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ x‹Ï‚−G tƒ $ uΖàÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ $\/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 β Î* sù (#öθ ©9uθ s? 

(#θ ä9θ à)sù (#ρ ß‰yγ ô©$# $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ    )64 :آل عمران(  
  .باشد مي
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خبر صحيحي هست كه اين آيات را به روم بردند، و شايسته است كه براي : گويم مي
مريم را مثال بياورند، كه خبر صحيحي آمده است كه  ي هشد سور آياتي كه به حبشه برده

احمد در مسند خود آورده امام طالب آن را بر نجاشي خواند، اين خبر را  جعفربن ابي
  .است

در نوع بعدي خواهد : المقدس و حديبيه نازل گشت و اما آنچه در جحفه، طائف، بيت
سد فان، تبوك، بدر، احد، حراء، و حمراءاألمني، عرفات، عس: آمد، به ضميمه آياتي كه در

  .اند نزول يافته



  :نوع دوم
  در شناخت آيات سفري و حضري

هايي دارد كه  مثال) آنچه در سفر نازل شده(هاي حضري بسيار است، و اما سفري  مثال
  :ام، از جمله آنها را جستجو كرده و به دست آورده

$  øŒÎ)uρآيه  - 1 uΖù= yè y_ |M øŠt7ø9$# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 $ YΖøΒ r&uρ (#ρä‹ÏƒªB$#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$ s)¨Β zΟ↵Ïδ≡tö/Î) ’ ~?|Á ãΒ ( 

!$ tΡô‰Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™ Î)uρ βr& #tÎdγ sÛ z©ÉL ø‹t/ t⎦⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ÏÅ3≈ yè ø9$#uρ Æì2 ”9$#uρ 

ÏŠθ àf¡9$#  )حاتم و  ابن ابي. الوداع در مكه نازل شد ةحجكه در سال ) 125 :بقره
 صهنگامي كه پيغمبر اكرم :اند كه گفت روايت كرده ابن مردويه از جابر 

اين مقام پدرمان ابراهيم خليل : به آن حضرت گفت فاروق كرد عمر طواف مي
پس آيا آن را نمازگاه نگيريم؟ پس اين : آري، عمر گفت: است؟ حضرت فرمود

 .آيه نازل شد

روايت كرده است كه  عمرابن خطاب وبن ميمون ازابن مردويه از طريق عمر
اهللا مگر نه اينست كه ما در جاي  يا رسول :بر مقام ابراهيم گذشت پس گفت

آري گفت آيا آن را مصلي : فرمود صخليل خدايمان هستيم؟ پيغمبر اكرم
: و ابن الحصار گفته. قرار ندهيم؟ پس ديري نپاييد كه اين آيه نازل شد) نمازگاه(

  .الوداع فرود آمد ةحجالقضاء يا در فتح مكه و يا در  ةاين آيه يا در عمر

 }§øŠs9uρ •É9 ي هآي - 2 ø9$# βr'Î/ (#θ è?ù's? šVθ ãŠç6ø9$# ⎯ÏΒ $ yδ Í‘θßγ àß £⎯Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# Ç⎯tΒ 4† s+¨?$# 3 (#θ è?ù&uρ 

šVθ ã‹ç7ø9$# ô⎯ÏΒ $ yγ Î/≡uθ ö/r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝà6¯= yè s9 šχθ ßsÎ= øè?  )جرير ابن ) 189 :بقره
حديبيه، و از سدي روايت است كه  ي هاز زهري روايت كرده كه در عمر

 .الوداع نازل گرديد ةحج

 (#θ‘ϑ :ي هآي - 3 Ï?r&uρ ¢k ptø: $# nοt÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝè?÷ÅÇômé& $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ô‰oλù; $# ( Ÿω uρ 

(#θ à)Î= øtrB óΟä3y™ρ â™â‘ 4©®L ym xè= ö7tƒ ß“ô‰oλù; $# …ã&©#ÏtxΧ 4 ⎯uΚ sù tβ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£Δ ÷ρ r& ÿ⎯Ïμ Î/ “]Œr& ⎯ÏiΒ 
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⎯Ïμ Å™ ù&§‘ ×π tƒ ô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 !#sŒÎ* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯yϑ sù yì−G yϑ s? Íοt÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’n< Î) 

Ædk ptø:$# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ô‰oλù; $# 4 ⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’Îû Ædk ptø:$# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) 

öΝçF÷è y_u‘ 3 y7 ù= Ï? ×οu|³tã ×' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 öΝ©9 ô⎯ä3tƒ …ã& é#÷δ r& “ÎÅÑ$ ym Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tptø: $# 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#þθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$#  )ابن ابي حاتم از ) 196: بقره
 صمردي به خدمت رسول اكرم :صفوان ابن اميه روايت كرده است كه گفت

اي در بر داشت، عرضه  آمد كه خود را با زعفران خوشبو ساخته بود و جبه
فرماييد؟ پس اين آيه نازل شد  اهللا در عمره چگونه دستور مي يا رسول :داشت

هايت را  عمره پرسيدي جامه ي هسي كه درباراي ك: فرمود صآنگاه رسول اكرم
 ... .بركن سپس غسل كن و 

  ⎯uΚ :ي هآي - 4 sù tβ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í£Δ ÷ρ r& ÿ⎯Ïμ Î/ “]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ Å™ ù&§‘ ×πtƒ ô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& 

>π s% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 !#sŒÎ* sù ÷Λä⎢ΨÏΒ r& ⎯yϑ sù yì−G yϑ s? Íοt÷Κ ãèø9$$ Î/ ’n< Î) Ædk ptø: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ô‰oλù; $# 4 

⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù ÏπsW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk ptø: $# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝçF÷è y_u‘ 3 y7ù= Ï? ×οu|³tã ×' s#ÏΒ% x. 3 

y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 öΝ©9 ô⎯ä3tƒ …ã& é#÷δ r& “ÎÅÑ$ ym Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tptø: $# 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#þθ ßϑ n= ôã $#uρ ¨β r& ©!$# 

ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$#  )بن عجزه  احمدبن حنبل از كعبامام به طوري كه ) 196 :بقره
در حديبيه نازل شد، : اش نازل شده ـ روايت كرده است ـ كه اين آيه درباره

 .واحدي نيز همين روايت را از ابن عباس نقل كرده است

 z⎯tΒ#u™ ãΑθ :ي هآي - 5 ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ä. z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ 

⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥÷⎫t/ 7‰ymr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ÷è Ïϑ y™ 

$ oΨ ÷èsÛr&uρ ( y7tΡ#tøäî $ oΨ−/u‘ šø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$#  )گويند روز فتح مكه  مي) 285 :بقره
 .ممن دليلي بر آن نيافت نازل شد، اما
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 (#θ :ي هآي - 6 à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_öè? ÏμŠ Ïù ’ n< Î) «!$# ( §ΝèO 4†̄ûuθ è? ‘≅ ä. <§øtΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ Ÿ2 

öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΚ n= ôàãƒ  )الوداع  ةحجبنا به نقل بيهقي در داليل النبوه سال ) 281 :بقره
 .در مني نازل شد

% t⎦⎪Ï :ي هآي - 7 ©!$# (#θç/$ yftG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §9$#uρ -∅ ÏΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ ãΝåκu5$ |¹r& ßy ös)ø9$# 4 t⎦⎪Ï% ©# Ï9 

(#θ ãΖ|¡ômr& öΝåκ÷]ÏΒ (#öθ s)¨?$#uρ íô_r& îΛ⎧ Ïàtã  )طبراني از ابن عباس به سند ) 172 :آل عمران
 .ءاالسد نازل شداصحيحي روايت كرده است كه در حمر

$  :النساء است ي هتيمم كه در سور ي هآي - 8 pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#θ ç/tø)s? nο4θ n= ¢Á9$# 

óΟçFΡr& uρ 3“t≈ s3ß™ 4©®L ym (#θ ßϑ n= ÷ès? $ tΒ tβθ ä9θ à)s? Ÿω uρ $ ·7ãΨ ã_ ω Î) “ÌÎ/$ tã @≅‹Î6 y™ 4©®L ym (#θè= Å¡tFøó s? 

4 β Î)uρ Λä⎢Ψä. #©yÌó£Δ ÷ρ r& 4’ n?tã @xy™ ÷ρ r& u™!$ y_ Ó‰tnr& Νä3ΨÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝÍ← !$ tó ø9$# ÷ρ r& ãΛä⎢ó¡yϑ≈ s9 u™!$ |¡ÏiΨ9$# 

öΝn= sù (#ρß‰ÅgrB [™!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y7ÍhŠsÛ (#θ ßs|¡øΒ $$ sù öΝä3Ïδθã_âθ Î/ öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ 3 ¨βÎ) ©!$# 

tβ% x. #‚θàtã #·‘θàxî  )بن شريك روايت كرده است  ابن مردويه از اسلع) 43 :نساء
 .نازل شد صكه اين آيه در يكي از سفرهاي رسول اكرم

 ¨β :ي هآي - 9 Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’n< Î) $ yγ Î= ÷δ r& #sŒÎ)uρ ΟçFôϑ s3 ym t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

β r& (#θ ßϑ ä3øtrB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# $−Κ Ïè ÏΡ /ä3ÝàÏè tƒ ÿ⎯Ïμ Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $ Jè‹Ïÿxœ #ZÅÁ t/  )نساء: 
58 (نيد در تفسير خود از ابن روز فتح مكه در ميان كعبه نازل شد چنانكه س
 .اند ، و ابن مردويه از ابن عباس روايت كردهججري

 #sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκ :ي هآي -10 Ïù |M ôϑ s% r'sù ãΝßγ s9 nο4θ n= ¢Á9$# öΝà)tFù= sù ×π xÍ← !$ sÛ Νåκ÷]ÏiΒ y7 tè ¨Β (#ÿρ ä‹äzù'u‹ø9uρ 

öΝåκtJ ysÎ= ó™ r& #sŒÎ* sù (#ρ ß‰y∨y™ (#θ çΡθ ä3uŠù= sù ⎯ÏΒ öΝà6Í←!#u‘ uρ ÏNù'tG ø9uρ îπ xÍ← !$ sÛ 2”t÷zé& óΟs9 (#θ= |Á ãƒ 

(#θ = |Áã‹ù= sù y7 yè tΒ (#ρä‹è{ù'uŠø9 uρ öΝèδ u‘ õ‹Ïn öΝåκtJ ysÎ= ó™ r&uρ 3 ¨Šuρ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. öθ s9 šχθ è= àøós? ô⎯tã 
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öΝä3ÏFysÎ= ó™ r& ö/ä3ÏG yè ÏGøΒ r&uρ tβθ è=‹Ïϑ uŠsù Νà6ø‹n= tæ \'s#ø‹̈Β Zοy‰Ïn≡uρ 4 Ÿω uρ yy$ oΨã_ öΝà6ø‹n= tã β Î) tβ% x. 

öΝä3Î/ “]Œr& ⎯ÏiΒ @sÜ̈Β ÷ρ r& ΝçFΖä. #©yÌö̈Β β r& (#þθ ãè ŸÒ s? öΝä3tG ysÎ= ó™ r& ( (#ρ ä‹è{uρ öΝä.u‘ õ‹Ïn 3 ¨βÎ) ©!$# 

£‰tã r& t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $ \/#x‹tã $YΨ‹Îγ •Β  )كه در عسفان بين نماز ظهر و عصر ) 102 :نساء
 .احمدبن حنبل از ابوعياش زرقي روايت كرده استامام نازل شد چنانكه 

 y7 :ي هآي -11 tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ÏFøãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 Èβ Î) (#îτ âöΔ$# y7 n= yδ }§øŠs9 …çμ s9 Ó$ s!uρ 

ÿ…ã& s!uρ ×M ÷zé& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èOÌtƒ β Î) öΝ©9 ⎯ä3tƒ $ oλ°; Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù $ tFtΡ% x. È⎦÷⎫tFuΖøO $# 

$ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sVè= ›V9$# $ ®ÿÊΕ x8ts? 4 β Î)uρ (#þθ çΡ% x. Zοuθ ÷zÎ) Zω%ỳ Íh‘ [™!$ |¡ÎΣ uρ Ìx.©%#Î= sù ã≅ ÷WÏΒ Åeáym È⎦÷⎫u‹s[ΡW{$# 3 

ß⎦Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝà6s9 β r& (#θ =ÅÒ s? 3 ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ >™ó©x« 7ΟŠÎ= tæ  )و غير او از  ربزّا) 176 :نساء
 .نازل گشت صاند كه اين آيه در مسير راهي بر پيغمبر اكرم حذيفه روايت كرده

يمان از اسماء بنت يزيد روايت اإل بيهقي در كتاب شعب: المائده ي هسرآغاز سور -12
كرده است كه اين آيه در مني نازل شد، و نيز در دالئل النبوه از ام عمرو و 

نازل  صت كرده است كه اين آيه در مسير راه بر حضرت رسولعمويش رواي
المائده در  ي هسور: و ابوعبيد محمدبن كعب روايت كرده است كه گفت. گشت
 .الوداع ميان مكه و مدينه نازل شد ةحج

 tΠöθ :ي هآي -13 u‹ø9$# àMù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# 

$ YΨƒÏŠ 4 Ç⎯yϑ sù §äÜôÊ $# ’ Îû >π |Á uΚøƒxΧ uöxî 7#ÏΡ$ yftG ãΒ 5ΟøO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘  )مائده: 
روز روايت شده است كه در شامگاه عرفه  فاروق در صحيح از عمر ) 3

ولي ابن مردويه از  1الوداع نازل شد، اين خبر طرق بسياري دارد ةحجسال جمعه 
سعيد خدري روايت كرده است كه اين آيه در روز غدير خم نازل گشت، مثل ابو

يعني روز (و آن : همين روايت را از ابوهريره نقل كرده كه در آن آمده است
                                                 

  ]مصحح. [ 7525: ديث شمارهو صحيح مسلم، ح 45: صحيح بخاري، حديث شماره -1
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الوداع بوده است و  ةحجالحجه هنگام بازگشت از  روز هيجدهم ماه ذي) غدير

 .تهيچ يك از اين دو روايت صحيح نيس

روايت شده كه  لصديقهدر صحيح از عايشه . تيمم ي و از آن جمله است آيه -14
شدند  در حالي كه مسلمانان به مدينه داخل مي. اين آيه در بيداء نازل گشته است

 .الجيش نازل شد و در روايت ديگر آمده است كه در بيداء يا ذات

المصطلق بوده و در  بني ي هگويند اين در غزو: ابن عبدالبر در تمهيد گفته
و قبل از او اين مطلب را ابن سعد و ابن  پافشاري كردهاين قول بر  »ارستذكاال«

و يكي از . باشد المصطلق، غزوه المريسيع مي بني ي هو مراد از غزو. اند حبان گفته
زيرا مريسيع از نواحي مكه است  :و گفته است خران اين گفته را بعيد شمردهمتأ

اين داستان در نواحي خيبر رخ  كه بين قديد و ساحل قرار گرفته، در حالي كه
و اين دو مكان بين » الجيش نازل شد در بيداء يا ذات«گويد  زيرا عايشه مي ؛داده

اند، همچنانكه نووي اين مطلب را تأييد كرده است، اما  مدينه و خيبر واقع شده
  .داند ابن التين بيداء را ذوالحليفه مي

و . ديك ذوالحليفه از طرف مكه استهاي نز بيداء بلندي :گويد مي 1ابوعبيد بكري
 .با مدينه فاصله دارد) تقريباً دوازده ميل(الجيش يك بريد  گويد ذات مي

$  :ي هو از آن جمله است آي -15 pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#ρ ãä.øŒ$# |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝà6ø‹n= tæ øŒÎ) 

§Νyδ îΠöθ s% β r& (#þθ äÜÝ¡ö6 tƒ öΝä3øŠs9Î) óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& £#s3sù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝà6Ζtã ( (#θà)¨?$#uρ ©!$# 4 ’ n?tã uρ «!$# 

È≅ ©.uθ tG uŠù= sù šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#  )اي مؤمنان به ياد آوريد نعمت خداوند را ) (11 :مائده
ابن جرير از قتاده روايت ...). بر خودتان زماني كه گروهي قصد شما را كردند 

نازل شد كه در  صاهللا مي بر رسولاند كه اين آيه هنگا كرده كه براي ما گفته
                                                 

هـ وفات  487: دان، اديب نامي و ثقه كه در سال هعبداهللا بن عبدالعزيز، ابوعبيد اندلسي، مؤرخ، جغرافي -1
  ]مصحح. [مراجعه شود 285: ي به كتاب بغية الوعاة، صفحه. نموده است
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خواستند  محارب مي هفتم، هنگامي كه بني ثعلبه و بني ي هبطن نخل بود، در غزو
 .او را غافلگير كرده به قتل رسانند و خداوند او را از اين امر باخبر ساخت

 ª!$#uρ šßϑÅÁ :ي هو از آن جمله است آي -16 ÷è tƒ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9 $# 

t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$#  )در صحيح ). كند و خداوند ترا از گزند مردم حفظ مي) (67 :مائده
نقل شده است كه اين آيه در سفر نازل شد و ابن ابي  ابن حبان از ابوهريره 

 واديالرقيع در  اند كه آيه در ذات روايت كرده حاتم و ابن مردويه از جابر 
 .نازل شده است بني انمار ي هدر غزو» نخل«

انفال كه در بدر بعد از جنگ نازل شده،  ي و از آن جمله است اول سوره -17
 .احمد از سعدبن ابي وقاص روايت نموده استامام همچنانكه 

 øŒÎ) tβθآيه  -18 èW‹Éó tG ó¡n@ öΝä3−/u‘ z>$ yftFó™ $$ sù öΝà6s9 ’ ÎoΤr& Νä.‘‰Ïϑ ãΒ 7#ø9r'Î/ z⎯ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# 

š⎥⎫ÏùÏŠóßΔ  )اين آيه نيز در بدر نازل گشت چنانكه ترمذي از عمر) 9 :فالان 
 .روايت كرده است فاروق 

% š⎥⎪Ïآيه  -19 ©!$#uρ šχρ ã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# sπ Ò Ïø9$#uρ Ÿω uρ $ pκtΞθ à)ÏΖãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Νèδ ÷Åe³t7sù 

A>#x‹yè Î/ 5ΟŠÏ9r&  )كرده  احمدابن حنبل از ثوبان روايتامام به طوري كه ) 34 :توبه
 .نازل شده است صاست اين آيه در يكي از سفرهاي رسول اكرم

 öθآيه  -20 s9 tβ% x. $ ZÊ {tã $ Y7ƒ Ìs% #\xy™ uρ #Y‰Ï¹$ s% x8θ ãè t7¨?̂ω .⎯Å3≈ s9uρ ôNy‰ãè t/ ãΝÍκö n= tã èπ ¤)’±9$# 4 

šχθ àÎ= ósu‹y™ uρ «!$$ Î/ Èθ s9 $ oΨ÷è sÜtFó™ $# $ uΖô_t sƒm: öΝä3yè tΒ tβθ ä3Î= öκç‰ öΝåκ|¦àΡr& ª!$#uρ ãΝn= ÷ètƒ öΝåκ̈ΞÎ) 

tβθ ç/É‹≈ s3s9  )چنانكه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده در غزوة ) 42 :توبه
 .تبوك نازل شد
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 ⎦È⌡s9uρ óΟßγآيه  -21 tFø9r'y™  ∅ ä9θ à)u‹s9 $ yϑ̄ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒwΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/r& ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™uρ 

⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ â™Ì“ öκtJ ó¡n@  )به طوري كه ابن  ابي حاتم از ابن عمر ) 65 :توبه
 .تبوك فرود آمد ي هنقل كرده است در غزو

$ آيه  -22 tΒ šχ% x. Äc©É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 

’ Í<'ρ é& 2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ysô¹r& ÉΟŠÅspgø: $#  )113 :توبه(  
اند كه اين آيه در وقتي نازل شد كه  طبراني و ابن مردويه از ابن عباس نقل كرده

ر مادرش را قب تگذش به عمره رفته بود و از ثنيه عسفان كه مي صپيغمبر اكرم
 .براي طلب آمرزش او از خداوند اذن طلبيد زيارت كرد و

اند كه  از ابوهريره روايت كرده رنبوه و بزاال بيهقي در دالئل: سوره النحل ي هخاتم -23
پس از شهادت عموي  صحد نازل شد هنگامي كه پيغمبر اكرماين آيه در اُ

بي بن كعب روايت گرامي خود بر بدنش ايستاده بود و ترمذي و حاكم از اُ
 .اند كه روز فتح مكه نازل شد كرده

 βÎ)uρ (#ρآيه  -24 ßŠ% Ÿ2 štΡρ –“ ÏtFó¡t s9 z⎯ÏΒ ÇÚö‘ F{$# x8θ ã_Ì÷‚ã‹Ï9 $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( #]ŒÎ)uρ ω šχθ èWt7ù= tƒ 

y7 x≈ n= Åz ωÎ) WξŠ Î= s%  )النبوه و ابوالشيخ از طريق شهر  بيهقي در دالئل) 76 :اسراء
كه اين آيه در تبوك نازل اند  روايت كردهابن حوشب از عبدالرحمن ابن غنم 

 .شد

اند كه گفت  كرده بن حصين روايت ترمذي و حاكم از عمران: الحج ي هاول سور -25
$   :وقتي آيات yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# öΝà6−/u‘ 4 χ Î) s' s!t“ ø9y— Ïπ tã$¡¡9$# í™ó©x« ÒΟŠÏàtã ∩⊇∪ 

tΠöθ tƒ $ yγ tΡ÷ρ ts? ã≅ yδ õ‹s? ‘≅ à2 >π yè ÅÊöãΒ !$ £ϑ tã ôM yè|Ê ö‘ r& ßìŸÒ s?uρ ‘≅ à2 ÏN#sŒ @≅ ôϑ ym $ yγ n= ÷Η xq 

“ts?uρ }̈ $ ¨Ζ9$# 3“t≈ s3ß™ $ tΒ uρ Νèδ 3“t≈ s3Ý¡Î0 £⎯Å3≈ s9uρ šU#x‹tã «!$# Ó‰ƒ Ï‰x©  )و  1 :حج
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و ابن مردويه از طريق كلبي از . در سفري بود صنازل شد پيغمبر اكرم) 2
بني  ي هابوصالح از ابن عباس روايت كرده است كه اين آيات هنگام رفتن به غزو

 .نازل شد صالمصطلق در مسير راه بر پيغمبر اكرم

≈› Èβ#xآيه  -26 yδ Èβ$ yϑóÁ yz (#θ ßϑ |Á tG ÷z$# ’Îû öΝÍκÍh5u‘ ( t⎦⎪Ï% ©!$$ sù (#ρ ãxŸ2 ôM yèÏeÜè% öΝçλm; Ò>$uŠÏO ⎯ÏiΒ 

9‘$ ¯Ρ =|Á ãƒ ⎯ÏΒ É−öθ sù ãΝÍκÅρ â™â‘ ãΝ‹Ïϑ ptø: $#  )الدين بلقيني  كه قاضي جالل) 19 :حج
كه در اين ) هذان( ي هروز بدر نازل شد نظر به اشار ي هگفته ظاهراً هنگام مبارز

 .آيه هست

 tβ :ي هآي -27 ÏŒé& t⎦⎪Ï% ©#Ï9 šχθ è= tG≈ s)ãƒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ßϑ Î= àß 4 ¨β Î)uρ ©!$# 4’ n?tã óΟÏδ ÎóÇtΡ íƒ Ï‰s)s9  
وقتي پيغمبر  :از ابن عباس روايت كرده است كه گفت1ترمذي) 39 :حج(

از مكه بيرون شد ابوبكر گفت پيغمبرشان را بيرون كردند حتماً هالك  صاكرم
ابن حصار گفته بعضي از اين حديث چنين . زل شدشوند پس اين آيه نا مي

 .اند كه اين آيه در سفر هجرت نازل شده است استنباط كرده

’ öΝs9r& ts? 4 :ي هآي -28 n< Î) y7 În/u‘ y#ø‹x. £‰tΒ ¨≅ Ïjà9$# öθ s9uρ u™!$ x© …çμ n= yè yfs9 $ YΨÏ.$ y™ ¢ΟèO $ uΖù= yè y_ 

}§ôϑ ¤±9$# Ïμ ø‹n= tã Wξ‹Ï9yŠ  )اين آيه در طائف نازل شد  :فتهابن حبيب گ) 45 :فرقان
 .ام ولي براي اين گفته مدرك مورد اعتمادي نديده

% ¨βÎ) “Ï :ي هآي -29 ©!$# uÚtsù šø‹n= tã šχ#u™öà)ø9$# š‚ –Š!#ts9 4’ n< Î) 7Š$ yè tΒ 4 ≅ è% þ’ În1§‘ ãΝn= ÷ær& ⎯tΒ 

u™!% ỳ 3“y‰çλù; $$ Î/ ô⎯tΒ uρ uθ èδ ’Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7•Β  )بي حاتم از چنانكه ابن ا) 85 :قصص
 .ضحاك روايت كرده است در جحفه به هنگام سفر هجرت نازل شد

همان روز كه  :ترمذي از ابوسعيد روايت كرده است كه گفت: الروم ي هاول سور -30
ها در جنگ بدر شركت كرده بودند روم هم بر فارس پيروز شد، پس  مسلمان

                                                 
  ]مصحح. [3172: سنن ترمذي، حديث شماره -1
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 $Ο!9# ∩⊇∪ ÏM :مؤمنين در شگفت شدند آنگاه اين آيه نازل گشت t7Î= äñ ãΠρ ”9$# ∩⊄∪ þ’ Îû 

’ oΤ÷Šr& ÇÚö‘ F{$# Νèδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ óΟÎγ Î6 n= yñ šχθ ç7Î= øóu‹y™ ∩⊂∪ ’Îû ÆìôÒ Î/ š⎥⎫ÏΖÅ™ 3 ¬! 

ãøΒ F{$# ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% .⎯ÏΒ uρ ß‰÷è t/ 4 7‹Í≥ tΒöθ tƒ uρ ßy tøtƒ šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∪ ÎóÇuΖÎ/ «!$# 4 çÝÇΖtƒ ∅ tΒ 

â™!$ t±o„ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟŠÏm§9$#   )غالببا اين فتح  روم :ترمذي گفته) 5-1 :روم 
 .شدند

≅ ö ي هآي -31 t↔ó™ uρ ô⎯tΒ $ oΨù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Î=ö6 s% ⎯ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ •‘ $ uΖù= yè y_r& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# Zπ yγÏ9#u™ 

tβρ ß‰t7÷èãƒ  )المقدس  اين آيه شب معراج در بيت: ابن حبيب گفته) 45 :زخرف
 .نازل شد

 ⎦Éi⎪r'x.uρ ⎯ÏiΒ >πآيه  -32 tƒ ös% }‘Ïδ ‘‰x©r& Zο§θ è% ⎯ÏiΒ šÏG tƒ ös% û©ÉL©9$# y7 ÷Fy_t÷zr& óΟßγ≈ oΨõ3n= ÷δ r& Ÿξ sù 

uÅÀ$ tΡ öΝçλm;  )گويند هنگامي كه  القراء گفته مي سخاوي در جمال) 13 :محمد
كرد ايستاد به مكه نگريست و گريه  به سوي مدينه هجرت مي صپيغمبر اكرم

 .كرد پس اين آيه نازل شد

بن الحكم روايت كرده است كه  حاكم از مسوربن مخرمه و مروان: الفتح ي هورس -33
 ي هالفتح بين مكه و مدينه نازل شد از  اول تا آخر آن دربار ي هسور: گفتند

حديبيه است و نيز در مستدرك ضمن حديثي از مجع بن جاريه آمده است كه م
 .اين سوره در كراع الغميم نازل گشت

$ آيه  -34 pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í← !$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 

4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧ Î= tã ×Î7yz  )واحدي از ) 13 :حجرات
بالل بر بام كعبه  ن مليكه روايت كرده است كه در روز فتح مكه هنگامي كهبا
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گويد؟  رفت و اذان گفت، بعضي از مردم گفتند اين غالم سياه بر بام كعبه اذان مي
 .پس اين آيه نازل شد

“ãΠt﴿آيه  -35 öκß y™ ßìôϑ pgø: $# tβθ—9uθ ãƒ uρ tç/‘$!$# ∩⊆∈∪ È≅ t/ èπtã$ ¡¡9$# öΝèδ ß‰Ïãöθ tΒ èπ tã$ ¡¡9$#uρ 4‘yδ ÷Šr& 

”tΒ r&uρ﴾ )ل را ابن الفرس در نازل شد، اين قوشود، روز ب گفته مي) 45 :قمر
 .مردود است ي كه در بخش دوازدهم خواهد آمد،حكايت كرده است اما به داليل

 .كرد ناگفته نماند كه روايتي از ابن عباس ديدم كه اين قول را تأييد مي

'×  :گويد نسفي مي -36 ©#èO z⎯ÏiΒ t⎦,Î!̈ρ F{$#  )و ) 13 :واقعه #x‹≈ pκÈ:sùr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# Λä⎢Ρ r& 

tβθ ãΨÏδ ô‰•Β  )به سوي مدينه نازل شد، ولي  صدر سفر پيغمبر اكرم) 81 :واقعه
 .من مدركي براي اين قول نديدم

 tβθ :ي هآي -37 è= yè øgrBuρ öΝä3s% ø— Í‘ öΝä3̄Ρr& tβθ ç/Éj‹s3è?  )حاتم از طريق  ابن ابي) 82 :واقعه
 ي هدر غزوهنگامي كه : يعقوب از مجاهد از ابوحرزه روايت كرده است كه گفت

آنان را امر فرمود كه از آب آن  صتبوك در حجر منزل كردند رسول اكرم
برندارند، سپس عزيمت كردند تا در منزل ديگري فرود آمدند كه آب نبود، به 

شكوه كردند آنگاه آن حضرت دعا فرمود، خداوند متعال  صپيشگاه رسول خدا
د، آنگاه يكي از منافقين ابري فرستاد و باران باريد تا از آن آب سيراب شدن

 .پس اين آيه نازل شد 1»نوء كذاطرنا بِ مُ « :گفت

                                                 
ي مائل به غروب يا آن طالع است و آن منزلي است قمر را از منازل بيست و  ستاره نوء ـ بفتح نون و سكون واو ـ -1

انواء و نوآن جمع كبطن و بطنان، يا آن غروب منزلي است به مغرب وقت فجر و طلوع رقيب آن به مشرق . هشت
ي از منازل در همان ساعت در مقابل آن در هر شب تا سيزده يوم كه هر منزل راست و قمر در هر شب به منزل

/ منتهي األرب(دهد  كند نسبت مي اي كه سقوط مي ها و گرما و سرما را به ستاره و عرب بادها و باران. فرود آيد
  ).نؤ

نمايي  و قدرت صخواسته است تأثير دعاي پيغمبر اكرم) مطرنا بنوء كذا: (ي در اينجا آن منافق با گفتن جمله
  . م ـ. خداوند را انكار كند
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$  :امتحان ي هآي -38 pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ãΝà2 u™!% ỳ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ;N≡tÉf≈ yγ ãΒ 

£⎯èδθ ãΖÅstG øΒ $$ sù ( ª!$# ãΝn= ÷ær& £⎯ÍκÈ]≈ yϑƒ Î* Î/ ( ÷β Î* sù £⎯èδθßϑ çFôϑ Î= tã ;M≈uΖÏΒ ÷σãΒ Ÿξsù £⎯èδθ ãèÅ_ös? ’n< Î) 

Í‘$ ¤ä3ø9$# ( Ÿω £⎯èδ @≅ Ïm öΝçλ°; Ÿω uρ öΝèδ tβθ= Ïts† £⎯çλm; ( Νèδθ è?#u™uρ !$ ¨Β (#θ à)xΡr& 4 Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ 

öΝä3ø‹n= tæ β r& £⎯èδθßsÅ3Ζs? !#sŒÎ) £⎯èδθ ßϑçG ÷ s?#u™ £⎯èδ u‘θã_é& 4 Ÿω uρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á Ïè Î/ ÌÏù#uθ s3ø9$# 

(#θ è= t↔ó™ uρ !$ tΒ ÷Λä⎢ø)xΡr& (#θ è= t↔ó¡uŠø9uρ !$ tΒ (#θ à)xΡr& 4 öΝä3Ï9≡sŒ ãΝõ3ãm «!$# ( ãΝä3øts† öΝä3oΨ ÷ t/ 4 ª!$#uρ îΛ⎧Î= tæ 

ÒΟŠÅ3ym  )در پايين : ابن جرير از زهري روايت كرده است كه گفت) 10 :ممتحنه
 .حديبيه نازل شد

ترمذي از زيدابن ارقم روايت كرده است كه اين سوره : المنافقين ي هسور -39
ه در غزوه و از سفيان روايت كرده است ك. تبوك نازل شد ي هشبانگاه در غزو

 .اند اين روايت جزم كرده ابن اسحق و غير او به .بني المصطلق فرود آمد

در حالي كه : اند كه گفت شيخين از ابن مسعود روايت كرده :المرسالت ي هسور -40
 .نازل شد يشانبر ا... در مني در غاري بوديم، و المرسالت  صما با پيغمبر اكرم

اند كه  نسفي و غير او روايت كرده :المطففين ـ يا قسمتي از اين سوره ـ ي هسور -41
 .به مدينه نازل شد صيش از ورود پيغمبر اكرمدر سفر هجرت پ

 .چنانكه در صحيحين آمده است، در غار حراء نازل شد: اقرأ ي هسرآغاز سور -42

ابن جرير از سعيدبن جبير روايت كرده است كه اين سوره در : الكوثر ي هسور -43
 .روز حديبيه  نازل شد، ولي در اين قول اشكال است

اند كه اين  دالئل النبوه از ابن عمر روايت كرده و بيهقي در ربزّا: النصر ي هسور -44
$!™  #sŒÎ) u: سوره y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx÷G xø9$#uρ  صيق بر پيغمبر اكرمردر وسط ايام تش 

نازل شد، پس آن حضرت دانست كه وقت وداع رسيده، امر فرمود شتر 
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. اش را آوردند و بر آن رحل نهادند پس به پا خواست و خطبه خواند)قصوأ(
 .سپس ابن عمر خطبة مشهور آن حضرت را نقل كرده است



  :نوع سوم
  شناخت آياتي كه در شب يا روز نازل شده

بيشتر قرآن در  :گويد هاي بسياري دارد، ابن حبيب مي آياتي كه در روز نازل شده مثال
  :ام هايي از آنها فراهم آورده روز نازل شده، اما آياتي كه در شب نازل شده مثال

در صحيحين ضمن حديث ابن عمر آمده است هنگامي كه : تحويل قبله ي هآي - 1
 صمردم در مسجد قبا مشغول نماز صبح بودند ناگاه كسي از طرف رسول اكرم

بر پيغمبر اكرم وحي نازل شده و امر گرديده است كه به سوي قبله  :آمد و گفت
 .نماز خوانده شود

المقدس نماز  به سوي بيت صمسلم از انس روايت كرده است كه پيغمبرامام و 
= ô‰s% 3“ttΡ |=: گذارد تا اينكه اين آيه  نازل شد مي s)s? y7 Îγô_uρ ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ( 

y7 ¨ΨuŠÏj9uθ ãΨ n= sù \'s#ö7Ï% $ yγ9|Ê ös? 4 ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_uρ tôÜx© Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# 4 ß]øŠymuρ $ tΒ óΟçFΖä. 

(#θ —9uθ sù öΝä3yδθ ã_ãρ …çνtôÜx© 3 ¨βÎ)uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# tβθßϑ n= ÷è u‹s9 çμ ¯Ρr& ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ öΝÎγ În/§‘ 3 

$ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $£ϑ tã tβθè= yϑ ÷è tƒ  )بني سلمه بر  ي هپس مردي از قبيل) 144 :بقره
گذشت كه در ركوع نماز صبح بودند، و يك ركعت آن را خوانده  گروهي مي

پس همگي به سوي قبله رو . نيد كه قبله تغيير يافتبودند، آن مرد صدا زد بدا
 صپيغمبر اكرم :روايت شده است ء چنيناولي در صحيحين از بر. كردند

اش  المقدس نماز خواند، و مايل بود كه قبله شانزده يا هفده ماه به سوي بيت
كعبه باشد و نخستين نمازي كه به سوي كعبه خواند نماز عصر بود،  ي خانه
آن حضرت نماز خواندند، يكي از افراد كه با آن حضرت نماز خوانده  اي با عده

بود به مسجدي گذشت كه جمعي در حال ركوع نماز بودند، با صداي بلند 
به سوي كعبه نماز خواندم، پس  صگفت خدا شاهد است كه با پيغمبر اكرم

  .همگي در حال نماز به سمت كعبه روي گرداندند
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قاضي . اين آيه بين نماز ظهر و عصر نازل شده استكند كه  اين خبر داللت مي
به مقتضاي استدالل قول بهتر اين است كه اين آيه در شب : الدين گفته جالل

زيرا كه جريان مسجد قبا صبح بوده است، و قبا نزديك مدينه  ؛نازل شده است
بيان حكم تغيير قبله را براي آنها  صاست، بنابراين بعيد است كه پيغمبر اكرم

اقوي اين است كه نزول  :ابن حجر گفته. از عصر تا صبح تأخير انداخته باشد
اين سوره در روز بوده است، و جواب از حديث ابن عمر اين است كه نزول 

حارثه ـ هنگام عصر خبر رسيد،  اين آيه به كساني كه در مدينه بودند ـ يعني بني
كه فرزندان عمروبن  و به كساني كه خارج از مدينه بودند صبح خبر رسيد ـ

) امشب اين آيه بر او نازل شد( :بودند و اينكه آن مرد گفته) اهل قباء(عوف 
  .باشد مجاز است، از قبيل ـ اطالق شب بر قسمتي از روز قبل و پيوست آن مي

مؤيد اين قول روايتي است كه نسائي از ابوسعيد ابن المعلي نقل كرده : گويم مي
بر  صگذشتيم ديديم كه پيغمبر اكرم مسجد مي روزي از كنار :است كه گفت

 صمنبر نشسته با خود گفتم اتفاقي افتاده، پس پاي منبر نشستم، پيغمبر اكرم
= ô‰s% 3“ttΡ |= :اين آيه را خواند s)s? y7 Îγô_uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ( y7 ¨ΨuŠÏj9uθ ãΨ n= sù \' s#ö7Ï% $ yγ9|Ê ös? 4 

ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_uρ tôÜx© Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# 4 ß]øŠymuρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù öΝä3yδθ ã_ãρ …çνtôÜx© 3 

¨β Î)uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# tβθ ßϑ n= ÷èu‹s9 çμ ¯Ρr& ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ öΝÎγ În/§‘ 3 $ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $ £ϑ tã 

tβθ è= yϑ÷è tƒ  )144 (آنگاه از منبر پايين آمد و نماز ظهر را خواند.  
ابن حبان در صحيح خود و ابن المنذر و ابن مردويه و : انآل عمر ي هاواخر سور - 2

بالل به : اند كه روايت كرده ي صديقه هابن ابي الدنيا در كتاب التفكر از عايش
تا اذان صبح بگويد، پس ديد آن حضرت گريان آمد  صخدمت پيغمبر اكرم

شود و  ام چه چيزي مانع گريه: چه باعث گرية شماست؟ فرمود: است پرسيد
 χ :حال آنكه امشب اين آيه بر من فرودآمد Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 
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É#≈ n= ÏF÷z$#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈tƒ Uψ ’Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{$#  )190 (واي بر كسي : دسپس فرمو

 .كه اين آيه را بخواند و نيانديشد

 šßϑ :ي هآي - 3 ÅÁ÷è tƒ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$#  )67 :مائده (
پاسداري و ص پيغمبر اكرم: اند كه گفت ترمذي و حاكم از عايشه روايت كرده

به بيرون آورد و قشد تا اينكه اين آيه نازل شد، پس سر خود را از  نگهباني مي
 .اي مردم برويد كه خداوند مرا نگهباني كرد: فرمود

ما شبها از پيامبر : ز عصمه بن مالك الخطمي روايت كرده كه گفتو طبراني ا
كرديم تا اينكه اين آيه نازل شد پس پاسداري آن حضرت  پاسداري مي صاكرم

 .ترك شد

اند كه  ابوعبيد در فضائل خود و طبراني از ابن عباس روايت كرده: األنعام ي هسور - 4
شد در حالي كه هفتاد هزار شبانگاه در مكه نازل  األنعام ي هتمامي سور :گفت

 .گفتند فرشته در اطرافش بودند كه با صداي بلند تسبيح خدا مي

’  :ي هآي - 5 n?tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θ àÏk= äz #©¨L ym #sŒÎ) ôM s%$ |Ê ãΝÍκö n= tã ÞÚö‘ F{$# $ yϑ Î/ 

ôM t6 ãmu‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟÎγ øŠn= tæ óΟßγ Ý¡àΡr& (#þθ ‘Ζsßuρ β r& ω r'yfù= tΒ z⎯ÏΒ «!$# Hω Î) Ïμø‹s9Î) ¢ΟèO z>$s? 

óΟÎγ øŠn= tæ (#þθç/θ çFu‹Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# uθ èδ Ü>#§θ−G9$# ÞΟŠÏm§9$#  )كه در صحيحين ضمن ) 118 :توبه
ما را هنگامي كه ثلث آخر شب  ي هتوب ي هپس خداوند آي: حديث كعب آمده

 .باقي مانده بود نازل كرد

اند كه  ي از ابن عباس روايت كردهابوعبيد در كتاب فضائل و طبران: مريم ي هسور - 6
ديشب برايم دختري : آمده عرض كردم صاهللا روزي به خدمت رسول: گفت
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مريم بر من نازل شد اسم نوزاد را  ي هاتفاقاً همين ديشب سور: فرمود 1متولد شد
 .مريم بگذار

در كتاب الناسخ و  2ابن حبيب و محمدبن بركات سعيدي: الحج ي هاول سور - 7
القراء به آن جزم كرده و براي اين قول  اند و سخاوي در جمال كردهالمنسوخ ذكر 

يا (شود كه عمران بن حصين نقل كرده كه اين آيه  به روايتي نيز استدالل مي
زدند و  رت ميدر سفري نازل شد در حالي كه بعضي از صحابه چ) آيات
 ... .د كرد ها هم پراكنده شده بودند پس پيغمبر با  اين آيات صدا را بلن بعضي

ظاهراً  :الدين گفته قاضي جالل. االحزاب ي هها در سور آيه اجازه بيرون رفتن زن - 8
$ آن آيه  pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖt/uρ Ï™!$ |¡ÎΣ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# š⎥⎫ÏΡô‰ãƒ £⎯Íκö n= tã ⎯ÏΒ 

£⎯Îγ Î6 Î6≈n= y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& β r& z⎯øùt÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ø⎪sŒ÷σãƒ 3 šχ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘  
روايت شده لي صديقه هباشد كه در صحيح بخاري از عايش مي) 59 :احزاب(

پس از آنكه حجاب واجب شده بود براي حاجتي از خانه بيرون لاينكه سوده
شد  شناخت متوجه مي رفته بود ـ او زني تنومند بود و هر كس او را از سابق مي

به خدا قسم بر ما  !اي سوده :او را ديد، گفتفاروق عمر كه كيست ـ پس 
من به سوي  :گويد آيي؟ سوده مي ماني پس ببين چگونه بيرون مي پوشيده نمي
خورد و در دستش  برگشتم در حالي كه آن حضرت شام مي صپيغمبر اكرم

براي بعضي كارهايم بيرون رفته بودم عمر  !اهللا يا رسول :استخواني بود پس گفتم
ه من چنين و چنان گفت، پس خداوند ـ در حالي كه استخوان در دست آن ب

                                                 
. كرده است طفلي بيش نبوده و در مكه زندگي مي در هنگام حيات پيامبر بعباس  آوري است كه ابنقابل ياد -1

اش اتفاق افتاده؛ يعني زن و يا كنيز پدرش دختري تولد  توان روايت را اينطور تأويل نمود كه اين واقعه در خانه  مي
  ]مصحح[واهللا اعلم . كرده باشد

دانشمندان مصري و شيخ مصر در علم لغت و صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ، متوفاي بن بركات از  ابوعبداهللا محمد -2
مراجعه  62/ 4و شذرات الذهب  307/ 1حسن المحاضرة : براي تفصيل سوانح زندگي او به كتاب. هـ 520: سال
  ] مصحح. [شود



    
  اإلتقان في علوم القرآن      122

 
البته اجازه داده شده به شما : حضرت بود ـ وحي نازل فرمود، آنگاه به ما فرمود

گويم  اينكه مي :الدين گفته قاضي جالل. به شرط آنكه براي حوائجتان بيرون رويد
ها براي كارهاي خود از  باين آيه در شب نازل شده براي اين است كه زنها ش

عايشه در حديث افك ام المؤمنين شدند ـ چنانكه در صحيح از  خانه خارج مي
 .روايت شده است

≅ ö :ي آيه - 9 t↔ó™ uρ ô⎯tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Î= ö6 s% ⎯ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ •‘ $ uΖù= yè y_r& ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# Zπ yγ Ï9#u™ 

tβρ ß‰t7÷èãƒ  )بيب اين آيه شب معراج نازل شدبنا به قول ابن ح) 45 :زخرف. 

چنين  صدر صحيح بخاري ضمن حديثي از پيغمبر اكرم: الفتح ي هاول سور -10
اي نازل شده كه از تمام چيزهايي كه آفتاب بر آنها  امشب بر من سوره(آمده 
$  پس ...) تابد خوشايندتر است  مي ¯ΡÎ) $ oΨóstFsù y7s9 $ [s÷G sù $ YΖ Î7•Β  را خواند. 

گويد از ابن مسعود روايت شده  القراء مي سخاوي در جمال: رسالتالم ي هسور -11
اين روايت شناخته  :گويم مي .در حراء نازل شد) الجن ةليل(كه اين سوره در 

اي نيست و نيز من روايتي در صحيح اسماعيلي ـ كه احاديث آن را بر  شده
نازل  صحيح بخاري استخراج كرده ـ ديدم كه اين سوره شب عرفه در غار مني

شد، و همين روايت در صحيحين بدون قيد شب عرفه آمده است، و بايد دانست 
الحجه است يعني همان شبي كه پيغمبر  كه شب عرفه همان شب نهم ماه ذي

 .ماند در مني مي صاكرم

ابن أشته در كتاب المصاحف از محمدبن : )قل اعوذ ي هدو سور(المعوذتان  -12
شيبه از جرير از بيان از قيس از عقبه بن  بيبن ا يعقوب از ابوداود از عثمان

امشب آياتي بر من (فرمود  صپيغمبر اكرم :عامرالجهني روايت كرده كه گفت
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  ö≅è% èŒθنازل شد كه مانند آنها ديده نشده  ããr& Éb> tÎ/ È,n= xø9$#   و  ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> tÎ/ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# . 

  اي از همين بحث شاخه
است كه بين شب و روز، هنگام صبح نازل شده و آن آياتي چند و از همين باب آياتي 

  :است
عايشه روايت ام المؤمنين المائده كه در خبر صحيح از  ي هتيمم در سور ي هآي - 1

پس به جستجوي آب شدند ولي آب نيافتند، پس  هنگام صبح شد،و (... شده 
$  :اين آيه نازل شد pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο4θ n=¢Á9$# (#θ è=Å¡øî $$ sù 

öΝä3yδθ ã_ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n< Î) È,Ïù#tyϑ ø9$# (#θ ßs|¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ öΝà6n= ã_ö‘ r&uρ ’n< Î) È⎦÷⎫t6 ÷è s3ø9$# 4 

β Î)uρ öΝçGΖä. $ Y6 ãΖã_ (#ρ ã£γ ©Û$$ sù 4 β Î)uρ ΝçGΨ ä. #©yÌó£Δ ÷ρ r& 4’ n?tã @xy™ ÷ρ r& u™!% ỳ Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ 

ÅÝÍ← !$ tó ø9$# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡yϑ≈ s9 u™!$ |¡ÏiΨ9$# öΝn= sù (#ρ ß‰ÅgrB [™!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs|¡øΒ $$ sù 

öΝà6Ïδθã_âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çμ ÷Ψ ÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôfuŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 8l tym ⎯Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Ìãƒ 

öΝä.tÎdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9uρ …çμtG yϑ ÷è ÏΡ öΝä3ø‹n= tæ öΝà6¯= yè s9 šχρ ãä3ô±n@  )6 :مائده.( 

 }§øŠs9 šs9 z⎯ÏΒ ÌøΒ :ي هآي - 2 F{$# í™ó©x« ÷ρ r& z>θ çG tƒ öΝÍκö n= tæ ÷ρ r& öΝßγ t/Éj‹yè ãƒ öΝßγ ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑÎ=≈ sß 

 )در خبر صحيح است كه اين آيه در حالي نازل شد كه ) 128 :آل عمران
خواست قنوت  صبح بود هنگامي كه مي در ركعت آخر نماز صرسول اكرم

 .د و ابوسفيان و همدستانش را نفرين كندخوانب

  رتذكّ
ترين  راست(آمده كه  صكه حديثي مرفوع از جابر از رسول اكرم: اگر اشكال كنيد

زيرا كه خداوند وحي بر مرا مخصوص به روز  ؛ها آن است كه در روز باشد خواب
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ريخش آورده است، مطالب فوق را با اين حديث اين حديث را حاكم در تا) گردانيده

  كنيد؟ چگونه جمع مي
  .شود اين حديث منكر است و به آن استدالل نمي: گويم مي



  :نوع چهارم
  آيات تابستاني و زمستاني

يكي از آنها را در : دو آيه نازل فرموده است 1كالله ي هخداوند دربار: واحدي گفته
ء هست ـ و ديگري را در تابستان ـ و آن همان است النسا ي هزمستان ـ كه در اول سور

گاه  هيچ: روايت شدهفاروق و در صحيح مسلم از عمر . باشد النساء مي ي هكه در آخر سور
كالله مراجعه كردم، و  ي همراجعه نكردم آنقدر كه دربار صدر مطلبي به پيغمبر اكرم

اينجا حتي با انگشتانش  هيچ جا مانند اين مورد با من به تندي سخن نگفت، صپيغمبر
 ي هتابستاني كه در آخر سور ي هاي عمر براي تو بسنده نيست آي«: ام زد و فرمود به سينه

  .»النساء هست؟
مردي عرض  كرد يا : و در كتاب المستدرك از ابوهريره روايت شده كه گفت

  : شد اي را كه در تابستان نازل اي آيه آيا نشنيده: اهللا كالله چيست؟ فرمود رسول
 y7 tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ÏFøãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 ÈβÎ) (#îτâöΔ $# y7 n= yδ }§øŠs9 …çμ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã& s!uρ ×M÷zé& $ yγ n= sù 

ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èOÌtƒ β Î) öΝ©9 ⎯ä3tƒ $ oλ°; Ó$ s!uρ 4 β Î* sù $ tFtΡ% x. È⎦÷⎫tFuΖøO $# $ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sVè= ›V9$# $ ®ÿÊΕ x8ts? 4 

β Î)uρ (#þθ çΡ% x. Zοuθ ÷zÎ) Zω%ỳ Íh‘ [™!$ |¡ÎΣ uρ Ìx.©%#Î= sù ã≅ ÷WÏΒ Åeáym È⎦÷⎫u‹s[ΡW{$# 3 ß⎦Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝà6s9 βr& (#θ =ÅÒ s? 3 ª!$# uρ 

Èe≅ ä3Î/ >™ó©x« 7ΟŠÎ= tæ  )الوداع نازل شد،  ةحجو قبالً آورديم كه اين آيه در سفر ) 176 :نساء
اول : شوند، مانند اند از آيات تابستاني شمرده مي ازل شدهپس آياتي كه در اين سفر ن

 tΠöθ :ي هالمائده، و آي ي هسور u‹ø9$# àMù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉLyϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ 

ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ 4 Ç⎯yϑ sù §äÜôÊ $# ’ Îû >π|Á uΚ øƒxΧ uöxî 7#ÏΡ$ yftG ãΒ 5ΟøO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘  

                                                 
و خواهراني كه از شخص  كالله در لغت به  معني از بين رفتن قوت و توانايي است، و در قرآن به برادران -1

برند گفته شده است، اين استعمال شايد بدين مناسبت باشد كه برادران و خواهران جزء  متوفي ارث مي
برند، و چنين كسي كه پدر و مادر و  ي دوم ارث هستند و تنها با نبودن پدر و مادر و فرزند ارث مي طبقه

  .ـ م. خويش را از دست داده فرزندي ندارد مسلماً در رنج است و قدرت و توانايي
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   :و) 3 :مائده(
 (#θ à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθãè y_öè? ÏμŠ Ïù ’ n<Î) «!$# ( §ΝèO 4† ¯ûuθ è? ‘≅ä. <§øtΡ $ ¨Β ôMt6 |¡Ÿ2 öΝèδuρ Ÿω tβθãΚ n= ôà ãƒ 

 النصر ي هدين و سور ي هو آي.  
در شدت زيرا كه اين غزوه  ؛تبوك  نازل شد نيز از اين قسم است ي هآياتي كه در غزو

بن عمربن قتاده و عبداهللا بن  بيهقي در داليل النبوه از طريق ابن اسحاق از عاصم. گرما بود
از [در هيچ يك از غزوات خود،  صابي بكربن حزم روايت كرده است كه پيغمبر اكرم

خواهد برود جز در  كرد كه جاي ديگري مي رفت مگر اينكه وانمود مي بيرون نمي] مدينه
و بدين ترتيب به » خواهم به سوي روم بروم اي مردم مي«: كه اعالم فرمودتبوك  ي هغزو

روند، و اين در وقت سختي و شدت گرما و كمي  اطالع مسلمين رسانيد كه كجا مي
مهياي بيرون شدن بود به  صمحصول شهرها بود، در يكي از روزهايي كه پيغمبر اكرم

يا : عرضه داشت» رغبتي داري؟) ميرو(= االصفر  آيا به زنان بني«جدبن قيس فرمود 
ترسم اگر  مند نيست، مي دانند كه هيچ كس بيشتر از من به زنان عالقه اهللا قوم من مي رسول

ام ده كه با شما نيايم پس اين آيه  االصفر را ديدم مرا به فتنه اندازند پس اجازه زنان بي
 Νßγ: نازل شد ÷ΖÏΒ uρ ⎯̈Β ãΑθ à)tƒ β x‹ø$# ’Ík< Ÿω uρ û©Íh_ ÏGøs? 4 Ÿω r& ’ Îû Ïπ uΖ÷G Ïø9$# (#θ äÜs)y™ 3 χ Î)uρ zΟ̈Ψ yγ y_ 

8π sÜŠÅsßϑ s9 š⎥⎪ÍÏ≈ x6ø9$$ Î/  )49 :توبه.(  
در گرمي هوا بيرون نرويد، پس خداوند اين آيه را : و يكي از منافقين به مسلمين گفت

≅ ö: نازل كرد è% â‘$ tΡ zΟ̈Ζyγ y_ ‘‰x©r& #vym 4 öθ ©9 (#θ çΡ% x. tβθßγ s)øtƒ  )81 :توبه.(  
  

***  
 ¨β :هاي آيات زمستاني آيات و از مثال Î) t⎦⎪Ï% ©!$# ρâ™!% ỳ Å7øùM}$$ Î/ ×π t6 óÁãã ö/ä3Ψ ÏiΒ 4 Ÿω çνθ ç7|¡øtrB 

#uŸ° Νä3©9 ( ö≅t/ uθ èδ ×öyz ö/ä3©9 4 Èe≅ ä3Ï9 <› ÍöΔ$# Νåκ÷]ÏiΒ $ ¨Β |=|¡tFø.$# z⎯ÏΒ ÉΟøO M}$# 4 “Ï% ©!$#uρ 4† ¯< uθ s? …çνuö9 Ï. 



    

  127    آيات تابستاني و زمستاني
 

öΝåκ÷]ÏΒ …çμ s9 ë>#x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊇∪ Iω öθ ©9 øŒÎ) çνθ ãΚ çF÷è Ïÿxœ £⎯sß tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ #Zöyz 

(#θ ä9$ s% uρ !#x‹≈ yδ Ô7 øùÎ) ×⎦⎫Î7•Β ∩⊇⊄∪ Ÿω öθ©9 ρ â™!% ỳ Ïμø‹n= tã Ïπyè t/ö‘ r'Î/ u™!#y‰pκà− 4 øŒÎ* sù öΝs9 (#θè?ù'tƒ Ï™!#y‰pκ’¶9$$ Î/ 

šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù y‰ΖÏã «!$# ãΝèδ tβθ ç/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇⊂∪ Ÿω öθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çμ çG uΗ÷qu‘ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ 

ö/ä3¡¡yϑ s9 ’Îû !$ tΒ óΟçFôÒ sùr& ÏμŠ Ïù ë>#x‹tã îΛ⎧ Ïàtã ∩⊇⊆∪ øŒÎ) …çμ tΡöθ ¤)n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9r'Î/ tβθ ä9θ à)s?uρ /ä3Ïδ#uθ øùr'Î/ $ ¨Β 

}§øŠs9 Νä3s9 ⎯Ïμ Î/ ÒΟù= Ïæ …çμ tΡθ ç7|¡øtrBuρ $ YΨÍh‹yδ uθèδ uρ y‰Ψ Ïã «!$# ×Λ⎧Ïàtã ∩⊇∈∪ Iω öθ s9uρ øŒÎ) çνθ ßϑ çG÷è Ïϑ y™ ΟçFù= è% $ ¨Β 

ãβθä3tƒ !$ uΖs9 β r& zΝ¯= x6tG ¯Ρ #x‹≈ pκÍ5 y7 oΨ≈ysö6 ß™ #x‹≈ yδ í⎯≈ tG öκæ5 ÒΟŠÏàtã ∩⊇∉∪ ãΝä3ÝàÏè tƒ ª!$# β r& (#ρ ßŠθ ãès? 

ÿ⎯Ï& Î#÷WÏϑ Ï9 #´‰t/r& β Î) Λä⎢Ζä. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∪ ß⎦Îi⎫t7ãƒ uρ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# 4 ª!$#uρ íΟŠÎ= tæ íΟŠÅ3ym ∩⊇∇∪ χ Î) 

t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ™7Ïtä† β r& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ xø9$# ’Îû š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝçλm; ë>#x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ 4 

ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇®∪ Ÿωöθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «!$# öΝà6ø‹n= tæ …çμ çG uΗ ÷qu‘ uρ ¨β r&uρ ©!$# Ô∃ρ â™u‘ ÒΟ‹Ïm§‘ 

∩⊄⊃∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ ãèÎ6 −G s? ÏN≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 ⎯tΒ uρ ôìÎ7®Ktƒ ÏN≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# …çμ ¯ΡÎ* sù 

âßΔ ù'tƒ Ï™!$ t±ósxø9$$ Î/ Ìs3Ζßϑ ø9$# uρ 4 Ÿω öθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çμ çG uΗ ÷qu‘ uρ $ tΒ 4’ s1y— Νä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr& #Y‰t/r& 

£⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ’ Éj1t“ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿxœ ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄⊇∪ Ÿω uρ È≅ s?ù'tƒ (#θ ä9'ρ é& È≅ôÒ xø9$# óΟä3ΖÏΒ Ïπ yè ¡¡9$#uρ β r& 

(#þθ è?÷σãƒ ’ Í< 'ρ é& 4’ n1öà)ø9$# t⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ š⎥⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$#uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ( (#θ à÷è u‹ø9uρ (#þθ ßsxóÁ u‹ø9uρ 3 Ÿω r& 

tβθ ™7ÏtéB β r& tÏøó tƒ ª!$# óΟä3s9 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî îΛ⎧ Ïm§‘ ∩⊄⊄∪ ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ ãΒ ötƒ ÏM≈ uΖ|Á ósãΚ ø9$# ÏM≈ n= Ï≈ tóø9$# 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ ãΖÏè ä9 ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ öΝçλm; uρ ë>#x‹tã ×Λ⎧Ïàtã ∩⊄⊂∪ tΠöθ tƒ ß‰pκô¶ s? öΝÍκö n= tã öΝßγ çFt⊥ Å¡ø9r& 

öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r&uρ Νßγ è= ã_ö‘ r&uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ ãΝÍκ Ïjùuθ ãƒ ª!$# ãΝßγ oΨƒ ÏŠ ¨,ysø9$# tβθ ßϑ n= ÷ètƒ uρ ¨β r& ©!$# 

uθ èδ ‘,ysø9$# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ àM≈sW Î7sƒø: $# t⎦⎫ÏW Î7y‚ù= Ï9 šχθ èW Î7y‚ø9$#uρ ÏM≈sW Î7y‚ù= Ï9 ( àM≈t6 Íh‹©Ü9$#uρ t⎦⎫Î6 Íh‹©Ü= Ï9 

tβθ ç7ÍhŠ©Ü9$#uρ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü= Ï9 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& šχρ â™§y9 ãΒ $£ϑ ÏΒ tβθä9θ à)tƒ ( Νßγ s9 ×οtÏøó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒ ÌŸ2  )نور: 
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عايشه آمده است كه در يك روز ام المؤمنين باشد كه در روايت صحيح از  مي) 11-26

  .ل شدسرد زمستاني ناز
خندق نازل شد در سرما بود چنانكه در  ي هاالحزاب در غزو ي هو نيز آياتي كه از سور

پراكنده شدند  صاحزاب مردم از دور پيغمبر اكرم ي هشب غزو«: حديث حذيفه آمده
برخيز و به سوي سپاه احزاب : نزد من آمد و فرمود صاهللا پس رسول. مگر دوازده تن

يم برنخاستم مگر از سم به آنكه تو را به حق مبعوث كرد، از جااهللا ق يا رسول: برو، گفتم
   :ي هپس خداوند آي: و در همين حديث آمده» ...حيا، از سرما 

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ ãä.øŒ$# sπ yϑ ÷è ÏΡ «!$# ö/ä3ø‹n= tæ øŒÎ) öΝä3ø?u™!% ỳ ×Šθ ãΖã_ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÍκö n= tã $ \t†Í‘ 

#YŠθ ãΖã_uρ öΝ©9 $ yδ ÷ρ ts? 4 tβ% Ÿ2 uρ ª!$# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? #·ÅÁ t/  )اين حديث . را فرستاد) 9 :احزاب
  .را بيهقي در داليل النبوه آورده است

  
  



  :نوع پنجم
  آيات فراشي و نومي

 ª!$#uρ šßϑ :از جمله آياتي كه در رختخواب نازل شد ÅÁ÷è tƒ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω 
“Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$#  )بود ـ چنانكه گذشت ـ و نيز آيه مربوط به سه نفري ) 67 :مائده

كه از جنگ تخلّف كرده بودند كه در خبر صحيح آمده است كه اين آيه در وقتي نازل 
  .بود لنزد ام سلمه صشد كه ثلثي از شب باقي مانده بود، و پيغمبر اكرم
در حق  صايت و گفته پيغمبر اكرمو اشكال شده است در جمع بين اين رو

وحي بر من نازل ) عايشه(گاه در رختخواب زن ديگري غير او  هيچ«: كه لعايشه
اي بوده است كه در  شايد اين سخن پيغمبر پيش از قضيه: الدين گفته قاضي جالل .»نشده

در  به روايتي دست يافتم كه از اين بيان بهتر است: گويم مي. رختخواب ام سلمه نازل شد
نه چيز «: ابويعلي در مسند خود از عايشه روايت كرده است كه گفت: دفع اشكال مزبور
شد اگر ميان  و اينكه وحي بر او نازل مي«: در اين حديث آمده» ...به من داده شده 

رفتند، ولي گاهي من زير لحافش بودم و در اين حال وحي بر  خاندانش بود از كنارش مي
اي بين اين دو حديث نيست، چنانكه مطلب روشن  اين هيچ معارضهبنابر» شد او نازل مي

  .است
الكوثر  ي هسور: نازل شد، از جمله صما مثال آياتي كه در خواب بر پيغمبر اكرمو ا

در اثنائي كه پيغمبر : مسلم از انس نقل كرده كه گفتامام است، به دليل روايتي كه 
يا : پس با تبسم سر بر داشت، گفتيمرتي در ربود، سميان ما بود، او را چ صاكرم

» اي نازل شد پيش از اين بر من سوره«: اهللا چه چيزي شما را به خنده آورد؟ فرمود رسول
$!  : آنگاه سوره را چنين خواند ¯ΡÎ) š≈ oΨø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$# ∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7 În/tÏ9 öptùΥ$#uρ ∩⊄∪ χ Î) 

št∞ÏΡ$ x© uθ èδ çtIö/F{$#  )كوثر.(  
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اند كه  اي از علما از اين حديث چنين فهميده پاره«: گويد در امالي خود مي 1مام رافعيا

قسمتي از وحي : اند كه اين سوره در همان حالت خواب بر آن حضرت نازل شد و گفته
اين «: گويد آنگاه مي. »زيرا كه خواب پيامبران وحي است ؛شد در خواب بر او نازل مي

تمامي قرآن در : تر به واقعيت آن است كه گفته شود مطلب درست است ولي نزديك
الكوثر كه در بيداري نازل شده بود در خواب به  ي هبيداري نازل شده است، و شايد سور

خاطر آن حضرت گذشته است، يا خود كوثر كه در اين سوره آمده است بر او عرضه 
و در «: افزايد مي سپس. »شده، پس سوره را بر اصحاب خواند و براي آنها تفسير كرد

و اين تعبير، بر آن حالتي كه به هنگام نزول » بيهوش شد«بعضي از روايات آمده است كه 
گفته ) رحاءالوحيب(شد حمل گرديده است كه به آن  عارض مي صوحي بر پيغمبر اكرم

  .»شود مي
مطلبي كه رافعي گفته كامالً موجه است و همان است كه من پيش از آنكه : گويم مي

تر  او دست يابم تمايل به آن داشتم، ولي تأويل اخير از توجيه نخستين صحيح ي هه گفتب
اين قول را » اي بر من نازل شد پيش از اين سوره« صزيرا كه فرمايش پيغمبر اكرم ؛است

آن حالت : گوييم كند كه اين سوره مدتي پيش از آن نازل شده باشد، بلكه مي رد مي
م بر هم نهادن خواب نبود بلكه همان وضعي بود كه به مخصوص وحي بوده و اين چش

از  صاند كه پيغمبر اكرم شد، كه علماء يادآور شده هنگام وحي بر آن حضرت عارض مي
  .شد دنيا گرفته مي

  

                                                 
عبدالكريم بن محمد غزويني، از بزرگان فقهاي شافعي، صاحب كتاب األمالي الشارحة لمفردات الفاتحة، و متوفاي  -1

  ] مصحح. [مراجعه شود 55/ 4و األعالم  119/ 5طبقات الشافعية : براي تفصيل سوانح او به كتاب. هـ 623: سال



  :نوع ششم
  آيات زميني و آسماني

آيات قرآن آسماني و زميني دارد و قسمتي بين : سخن ابن العربي را قبالً آورديم كه
العربي از ابوبكر الفهري  ابن. و آسمان و بخش زيرزمين ـ در غار ـ نازل شده استزمين 

قرآن در مكه و مدينه نازل شد مگر : اهللا مفسر روايت كرده است كه گفت ةهباز تميمي از 
$  :سه آيه در سوره الصافات از: شش آيه كه نه در زمين نازل شده و نه در آسمان tΒ uρ 

!$ ¨ΖÏΒ ω Î) …çμ s9 ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è=÷è ¨Β ∩⊇∉⊆∪ $ ¯ΡÎ)uρ ß⎯ósuΖs9 tβθ —ù!$ ¢Á9$# ∩⊇∉∈∪ $ ¯ΡÎ)uρ ß⎯ósuΖs9 tβθ ßsÎm7|¡çRùQ$#  )صافات: 

≅ ö :الزخرف ي هتا سه آيه و يك آيه در سور) 164-166 t↔ó™ uρ ô⎯tΒ $ oΨ ù= y™ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Î= ö6 s% ⎯ÏΒ 

!$ uΖÎ= ß™ •‘ $ uΖù= yè y_r& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# Zπ yγÏ9#u™ tβρ ß‰t7÷è ãƒ  )ي هو دو آيه از آخر سور) 45 :زخرف 
  .البقره كه شب معراج نازل شد

اهللا اين باشد كه اين آيات در فضا بين زمين و  ةهبشايد منظور «: گويد العربي مي ابن
 ي هو اما آنچه در زير زمين نازل شد سور«: افزايد سپس مي» اند آسمان نازل شده

  .»از ابن مسعود روايت شده استالمرسالت است چنانكه در خبر صحيح 
توان به  البقره كه مي ي همدركي مربوط به آيات ياد شده نيافتم مگر آخر سور: گويم مي

وقتي «: مسلم از ابن مسعود روايت كرده است كهامام حديثي استدالل كرد كه 
پس «: در اين حديث آمده» ...المنتهي رسيد  ةبه معراج برده شد، به سدر صاهللا رسول

البقره و  ي هنمازهاي پنجگاه و اواخر سور: سه امر از آنها را داده شد صاهللا سولر
  .»اند بخشودگي از گناهان كبيره براي آناني كه شرك نورزيده

 z⎯tΒ#u™ ãΑθ: آمده 1ليو در كتاب الكامل هذ ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïμø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 

<≅ ä. z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥÷⎫t/ 7‰ymr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θä9$ s% uρ $ uΖ÷è Ïϑ y™ 

                                                 
: بن جباره، از دانشمندان بزرگ در علم قراءات و صاحب كتاب الكامل، و متوفاي سال ابوالقاسم، يوسف بن علي -1

  ]مصحح. [مراجعه شود 367/ 1معرفة القراء الكبار : براي تفصيل زندگي او به كتاب. هـ 465
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$ oΨ ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ#tøäî $ oΨ−/u‘ šø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊄∇∈∪ Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. 

$ pκö n= tã uρ $ tΒ ôMt6 |¡tFø.$# 3 $ oΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{#xσè? β Î) !$ uΖŠÅ¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷zr& 4 $ oΨ−/u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑóss? !$ uΖøŠn= tã #\ô¹Î) 

$ yϑ x. …çμ tFù= yϑ ym ’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ $ uΖÎ= ö6 s% 4 $ uΖ−/u‘ Ÿω uρ $ oΨù= Ïdϑ ysè? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 ⎯Ïμ Î/ ( ß#ôã $#uρ $ ¨Ψ tã 

öÏøî $#uρ $ oΨ s9 !$ uΖôϑ ymö‘ $#uρ 4 |MΡr& $ uΖ9s9öθ tΒ $ tΡöÝÁΡ$$ sù ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ÍÏ≈ x6ø9$#  )286-285 :بقره (
  .در قاب قوسين نازل شد



  :نوع هفتم
  نخستين قسمتي كه از قرآن نازل شد

در اينكه كدام آيه از آيات قرآن اول نازل شد اختالف است، قول اول ـ كه صحيح 
%  ù&tø ي سوره: است ـ آن است كه $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘  )ام بوده، شيخين و غير آنها از ) 1 :علق

هاي  خواب صسرآغاز وحي بر پيغمبر اكرم«: اند كه گفت عايشه روايت كردهالمؤمنين 
شد، سپس  ديد مگر اينكه مانند سپيدة صبح تعبير مي راست بود كه هيچ خوابي نمي

هاي  رفت و در آنجا شب يخلوت كردن برايش خوشايند شد، گاهي به سوي حراء م
برد، سپس به نزد  نشست كه آب و غذاي آن مدت را با خود مي معيني را به عبادت مي

هاي ديگري نظير آنها برايش  اهللا عنها ـ براي شب گشت، و خديجه ـ رضي خديجه باز مي
ء كرد، تا اينكه به طور ناگهاني پيام حق را دريافت نمود، و در غار حرا آذوقه مهيا مي

ما : به او گفتم: فرمود مي صاهللا رسول. بخوان: مخصوص به نزدش آمد و گفت ي فرشته
من توانايي خواندن ندارم پس مرا گرفت و سخت فشار داد تا اينكه : أنا بقاري، يعني

من توانايي خواندن ندارم، بار ديگر مرا به : بخوان، گفتم: طاقتم تمام شد، سپس گفت
من توانايي : بخوان، گفتم: د آنگاه رهايم ساخت و باز گرفتفرسايي فشار دا طور طاقت

%  ù&tø: خواندن ندارم، گفت $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{  ي تا جمله  $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ  پس ،
  .1»لرزيد هايش مي با اين آيات از غار مراجعت فرمود در حالي كه شانه صاهللا رسول

روايتي ـ كه آن را  ة صديقهالنبوه از عايش در داليل و حاكم در مستدرك و بيهقي
%  ù&tø :اي كه نازل شد نخستين سوره: اند كه گفت اند ـ نقل كرده صحيح دانسته $# ÉΟó™ $$ Î/ 

y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{  بود.  
و طبراني در المعجم الكبير خود، با سندي بر شرط صحيح بخاري از ابورجاء عطاردي 

نشاند، دو جامة  وار مي آموخت و ما را حلقه ابوموسي قرآن را به ما مي: تنقل كرده كه گف

                                                 
  ] ححمص[ 25959: و مسند امام احمد، حديث شماره 403: ، صحيح مسلم، حديث شماره3: صحيح بخاري، حديث شماره -1
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%  ù&tø ي سفيد به بر داشت، پس هرگاه سوره $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{  خواند،  را مي

  .نازل شد صاي است كه بر محمد اين نخستين سوره: گفت مي
ن دينار از عبيدبن عمير روايت و سعيدبن منصور در سنن خود از سفيان از عمروب

بخوان، : آمد و به آن حضرت گفت صيل به نزد پيغمبر اكرمئجبر: كرده است كه گفت
%  ù&tø: دانم، پس جبرئيل گفت چه بخوانم؟ به خدا قسم من خواندن نمي: فرمود $# ÉΟó™ $$ Î/ 

y7 În/u‘ “Ï%©!$# t,n= y{  و ابوعبيد در . زل شداين اولين وحي است كه نا: گفت پيامبر گرامي مي
نجيح از مجاهد روايت كرده است  عبدالرحمن از سفيان از ابن ابي: نويسد القرآن مي فضائل

%  ù&tø: نخستين آياتي كه از قرآن نازل شد: كه گفت $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{   و   úχ 4 
ÉΟn= s)ø9$#uρ  بود.  

جبرئيل با : عمير روايت كرده است كه گفت و ابن أشته در كتاب المصاحف از عبيدبن
: دانم، گفت من خواندن نمي: بخوان، فرمود: آمد و گفت صاهللا لوحي به خدمت رسول

%  ù&tøبخوان به نام پروردگارت  $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{ كنند كه اين  ، پس روايت مي
  .اي بود كه از جانب آسمان نازل شد نخستين سوره

اي با لوحي از  در حراء بودند كه فرشته صزهري روايت شده كه پيغمبر اكرم و از
% ù&tø: ديبا فرود آمد، در آن نوشته بود $# ÉΟó™ $$ Î/ y7În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ÏΒ @,n= tã 

∩⊄∪ ù&tø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠtø.F{$# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄= tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ  )5-1 :علق.(  

$ : قول دوم pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑ ø9$#  اند  باشد، شيخين از سلمه بن عبدالرحمن روايت كرده مي
 : تر نازل شد؟ گفت قرآن از همه پيش ي كدام سوره: از جابربن عبداهللا پرسيدم: كه گفت
$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑ ø9$# و يا : ، گفتم ù&tø% $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘  ؟ جواب داد، شما را خبر دهم به آنچه
من در حراء مجاورت گزيدم، پس هنگامي كه مدت «: براي ما فرمود كه صاهللا رسول
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او ـ يعني جبرئيل ـ  و آمدم تا به دشت رسيدم دمجاورتم را به پايان رسانيدم از آنجا فرو
و به سمت راست و چپم نظري افكندم،  ، پس به پيش رو و پشت سرم نگاه كردمرا ديدم

ام گرفت، به نزد خديجه رفتم، و  را ديدم، پس لرزهاو سپس به سوي آسمان نگريستم كه 
$ دستور داد كه مرا بپوشانند، آنگاه خداوند  pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑ ø9$# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρr'sù  را نازل كرد.  

  :اند دهملتزمين به قول اول از اين حديث چند جواب دا
اينكه سؤال از نزول نخستين سوره كامل بوده است، جابر هم بيان داشته كه : اول

اقرأ فرود آمد، كه اولين آياتي  ي هالمدثر به طور كامل پيش از تمامي سور ي تمامي سوره
كه از آن نازل شد سرآغازش بود، و روايتي كه در صحيحين آمده نيز اين امر را تأييد 

از دوران  صشنيدم كه رسول خدا: ي سلمه از جابر نقل شده كه گفتكند كه از اب مي
رفتم از طرف آسمان  هنگامي كه من راه مي: گفت، از جمله فرمود فترت وحي سخن مي

اي را كه در غار حراء به نزدم آمده بود ديدم كه  صدايي شنيدم، سر برداشتم ناگاه فرشته
مرا بپوشانيد، مرا : نه برگشتم و گفتمميان زمين و آسمان بر كرسي نشسته، پس به خا

$  ي هپوشانيدند، آنگاه خداوند سور pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑ ø9$#  صاينكه پيغمبر اكرم. را فرو فرستاد 
داللت دارد كه اين جريان بعد ) اي كه در غار حراء به نزدم آمده بود ديدم فرشته: (فرموده
% ù&tøآن اقعة غار حراء رخ داده است كه در از و $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘  نازل شده بود.  

از نزول اولين سوره، بعد از فترت وحي است نه اولين  اينكه منظور جابر  :دوم
  .نازل شده به طور مطلق ي هسور

اي كه فرمان ابالغ رسالت را داشته اين بوده، و  منظور آن است كه نخستين سوره: سوم
% ù&tøي نبوت نازل شد اي كه برا اولين آيه: به تعبير بعضي $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘  اي  و اولين آيه

$ كه بر رسالت فرود آمد  pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑ ø9$#  بود.  
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اي است كه با سبب قبلي نازل شده ـ كه همان پيچيدن  مراد نخستين آيه: چهارم

% ù&tøخويش است به علت رعب ـ و اما  $#   و شأن اولين آياتي است كه بدون سبب
  .اين سخن را ابن حجر آورده است. نزول فرود آمده است

ن مطلب را از روي اجتهاد خود گفته، نه اينكه آن را روايت كرده باشد، يا جابر: پنجم
اين جواب را كرماني . ترجيح داردبر اين گفته  ي صديقه روايت شده هبنابراين آنچه عايش

  .ها اولين و آخرين آنهاست بايد توجه داشت كه بهترين جواب. گفته است
اند كه  گويد ابن عباس و مجاهد قائل شده الفاتحه، مؤلف كشاف مي ي هسور: قول سوم

% ù&tøاي كه نازل شد  نخستين سوره $#   بود، ولي نظر بيشتر مفسرين اين است كه اولين
  .بود) الكتاب ةفاتح(اي كه نازل شد  سوره

ان برآنند قول اول است، و اما آنچه مؤلف آنچه بيشتر پيشواي: گويد ابن حجر مي
كشاف به اكثر مفسرين نسبت داده است، در مقايسه با قول اول تعداد قائلين به آن از كم 

النبوه و واحدي از يونس  هم كمتر است، دليل قول اخير روايتي است كه بيهقي در دالئل
اند كه پيغمبر  نقل كرده يلحببن بكير از يونس بن عمرو از پدرش از ابوميسره عمروبن شر

شنوم، به خدا  كنم ندايي مي من هرگاه به تنهايي خلوت مي«: به خديجه فرمود صاكرم
بر تو  معاذاهللا، خداوند چنين چيزي: خديجه گفت. »ترسم كه اين امر نامطلوبي باشد مي

گو نمايي و در سخن راست كني و صلة رحم مي امانت را ادا مي نخواهد آورد، واهللا كه تو
 صبر خديجه وارد شد، خديجه ماجراي سخن پيغمبرصديق پس چون ابوبكر . هستي

با محمد به نزد ورقه برو، پس به نزد ورقه رفتند، و جريان را : را براي او گفت، و افزود
كنم پشت سرم صدايي  هرگاه خلوت مي«: براي او بازگو نمودند، و پيغمبر فرمود

چنين مكن، هرگاه آن گوينده : ورقه گفت» كنم رار مييا محمد، يا محمد، پس ف: شنوم مي
گويد، سپس به نزد من بيا و خبرم ده،  به سوي تو آمد به جاي خود باش تا بشنوي چه مي

 #$!»  ÉΟó¡Î0: اي محمد بگو: آنگاه چون آن حضرت خلوت كرد او را ندا نمود كه
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Ç⎯≈ yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊇∪ ß‰ôϑ ysø9$# ¬! u‘بš⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#  تا رسيد به : Ÿω uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$#  ... « اين
  .خبر مرسل و رجالش مورد اطمينان هستند

حمد   ي هرود كه خبر از نزول سور اگر اين خبر محفوظ باشد احتمال مي: بيهقي گفته
  .پس از نزول اقرأ و المدثر باشد

≈⎯ ÉΟó¡Î0 «!$# Ç: قول چهارم yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$#  ،تفسيرش اين  ي هدر مقدم 1بابن النقي
واحدي با سندي از عكرمه و حسن نقل . قول را به عنوان قول زائدي حكايت كرده است

≈⎯ ÉΟó¡Î0 «!$# Çاي كه از قرآن نازل شد  اولين آيه: كرده كه گفتند yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$#   و اولين

% ù&tøسوره  $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘  او از طريق ضحاك از ابن عباس  و ابن جرير و غير. بوده است
نازل كرد چنين بود كه  صنخستين مطلبي كه جبرئيل بر پيغمبر اكرم: اند كه روايت كرده

سپس ] باشد عوذباهللا من الشيطان الرجيم ميأمنظور گفتن [يا محمد استعاذه كن : گفت
≈⎯ ÉΟó¡Î0 «!$# Ç: بگو yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$# .  

زيرا كه از ضروريات نزول سوره اين  ؛آيد ل به شمار نميبه نظر من اين يك قول مستق
≈⎯ ÉΟó¡Î0 «!$# Çاست كه  yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$#   با آن نازل شود، بنابراين به طور كلي اولين

  .اي كه نازل شد بسم اهللا بوده است آيه
ي  هحديث ديگري نيز دربارة اولين سوره نازل شده آمده است، شيخين از عايش

در آن بهشت و و اولين سوره از مفصل نازل شده «: اند كه گفت يت كردهروا صديقه
اي از مردم زير پرچم اسالم جمع شدند، مسائل حرام و  تا اينكه وقتي عده هنم ياد شد،ج

  .»حالل نازل گرديد

                                                 
التحرير «: محمد بن سليمان بلخي مقدسي، عمرش را در تحقيق علوم قرآني سپري نمود، و تفسيري به اسم -1

. تر از آن نخوانده ام تفسيري مشروح: شعراني گفته. نگاشت» والتحبير ألقوال أئمة التفسير في معاني السميع البصير
  ]مصحح. [مراجعه شود 382/ 3وانح او به فوات الوفيات براي تفصيل س. هـ وفات نمود 698: ابن النقيب به سال
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  اي كه نازل شد  اولين سوره: در پذيرش اين حديث اشكال شده به اينكه اما
 &tø% $#  اند كه اد بهشت و جهنم نيست و بعضي جواب دادهبود، و در آن ي) :در ) نم

هايي كه  از اولين سوره...) (= ول ما نزل أمن (اي در تقدير دارد يعني  حديث مزبور كلمه
اي  زيرا كه بعد از فترت وحي نخستين سوره ؛المدثر است ي هو منظور سور) نازل شد

ت، پس شايد آخر سوره المدثر است كه نازل شده و در آخرش ذكر بهشت و جهنم اس
  .نازل شده است) اقرأ( ي هپيش از نزول بقي

  اي از بحث شاخه
از علي بن الحسين شنيدم كه : واحدي از طريق حسين بن و اقد روايت كرده كه گفت

% ù&tøاي كه در مكه نازل شد  اولين سوره: گفت مي $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ اي كه  ، و آخرين سوره
اي كه در مكه  بود، و نيز گفته شده است كه آخرين سوره) المؤمنون(آمد در آن فرود 

و ) ويل للمطففين(اي كه در مدينه نازل شد  و اولين سوره. بود) العنكبوت(نازل شد 
آن را در مكه اعالن  صاي كه پيغمبر اكرم بود، و نخستين سوره) براءه(آخرين سوره 

  .بود) النجم( ي هفرمود سور
البقره  ي ههمه اتفاق دارند كه سور«: ابن حجر آمدهحافظ بخاري يح صحو در شرح 

ولي اين ادعا مورد اشكال است به » اي است كه در مدينه نازل شده است اولين سوره
: و در تفسير نسفي از واقدي روايت است كه. بن الحسين كه گذشت جهت قول علي

  .بود) القدر(اي كه در مدينه نازل گشت  اولين سوره
بوبكر محمدبن الحارث بن ابيض در جزء مشهور خود روايت كرده است كه از ا

ميه االزدي، از ابن ابراهيم كرماني از  ابوالعباس عبيداهللا بن محمدبن أعين بغدادي از حسان
اقرأ باسم : اولين قسمتي كه از قرآن خداوند در مكه نازل فرمود: جابربن زيد كه گفت

تبت يدا أبي  �الفاتحه  �يها المدثر أ يا �ايها المزمل  يا �ربك بود سپس ن و القلم 
 �والفجر  �ذا يغشي إعلي و اليلي سبح اسم ربك األ �رت ذا الشمس كوإ �لهب 
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أرأيت الذي  �الهاكم  �الكوثر  �والعاديات  �والعصر  �ألم نشرح  �والضحي 
 �ب الناس قل اعوذ بر �عوذ برب الفلق أقل  �ألم تر كيف  �الكافرون  �يكذب 

 �البروج  �والشمس و ضحاها  �نا انزلناه إ �عبس  �والنجم  �قل هواهللا احد 
البلد  �ق  �و المرسالت  �ويل لكل همزه  �القيامه  �القارعه  �يالف إل �والتين 
المالئكه  �الفرقان  �يس  �الجن  �عراف األ �ص  �اقتربت الساعه  �الطارق  �
بني  �طسم القصص  �طس سليمان  �شعراء ال �الواقعه  �طه  �كهيعص  �

 �الصافات  � األنعام �الحجر  �يوسف  �هود  �) يعني يونس(التاسعه  �اسرائيل 
 �حم الدخان  �حم الزخرف  �حم السجده  �حم المؤمن  �الزمر  �سبأ  �لقمان 

تنزيل  �حمعسق  �الكهف  �الغاشيه  �الذاريات  �حقاف حم األ �حم الجاثيه 
نا إ: اش در مدينه نازل گشت اش در مكه و بقيه النحل تا چهل آيه �نبياء األ �السجده 

 �عم يتساءلون  �سأل  �الحاقه  �تبارك  �المؤمنون  �الطور  �ارسلنا نوحاً 
ويل  �العنكبوت  �الروم  �ذا السماء انشقت إ �ذا السماء انفطرت إ �والنازعات 

  :نازل شده، و اما آنچه در مدينه نازل شد هايي است كه در مكه للمطففين اينها سوره
ذا جاء نصراهللا إ �الممتحنه  �المائده  �حزاب األ �نفال األ �آل عمران  �البقره 

سبح الحواريين  �التغابن  �الجمعه  �التحريم  �المجادله  �المنافقون  �الحج  �
  .التوبه كه سورة پاياني قرآن است �الفتح  �

ت غريب است، و در اين ترتيب نزول اشكال است و جابربن سياق اين رواي: گويم مي
برهان جعبري بر اين روايت . شود زيد از علماي تابعين ـ نسبت به قرآن ـ محسوب مي

اش كه آن را تقريب المأمول في ترتيب النزول ناميده، چنين  اعتماد كرده و در قصيده
  :گويد مي

 ثمانون اعتلتتسايهمك  -1
  

 النزول لمن تالنظمت علي وفق  
  

 مدثرٌاقرأ و نون مزملٌ  -2
  

 علي عالوالحمد تبت كورت األ 
  

 ليل و فجرٌ و الضحي شرح وعصر  -3
  

 العاديات و كوثر ألهاكم تال 
  

 أرأيت قل بالفيل مع فلق كذا  -4
  

 ناس و قل هو نجمها عبس جال 
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 قدر و شمس و البروج و تينها  -5

  

 اليالف قارعه قيامه أقبال 
  

 المرسالت وقاف معويل لكل  -6
  

 بلد و طارقها مع اقتربت كال 
  

 صاد و اعراف و جنّ ثم يا  -7
  

 سين و فرقان و فاطر اعتلي 
  

  الشعرا و نم 2ةثلطه و 1كاف  -8
  

 ل قص االسرا يونس هود وال 
  

 قل يوسف حجر و انعام و ذبح  -9
  

 ثم لقمان سبا زمر خال 
  

 مع غافر مع فصلت مع زخرف  -10
  

 قاف تالو دخان جاثيه و اح 
  

 و كهف ثم شو ةغاشيو  روذَ  -11
  

 ري و الخليل و االنبيا نحل حال 
  

 و مضاجع نوح و طور والفال  -12
  

 ح الملك واعيه و سال و عم ال 
  

 غرق مع انفطرت و كدح ثم رو  -13
  

 المم العنكبوت و طففّت فتك 
  

 و بطيبه عشرون ثم ثمان الطو  -14
  

 لي و عمران و انفال جال 
  

 ه امتحان والنساالحزاب مائد  -15
  

 الحديد تأمال مع زلزلت ثم 
  

 نسانو محمد والرعد و الرحمن اإل  -16
  

 مال رٌشحالطالق و لم يكن  
  

 نصر و نور ثم حج و المنا  -17
  

 فق مع مجادله و حجرات وال 
  

 تحريمها مع جمعه و تغابن  -18
  

 ختمت اولي ةٌتوبصف و فتح  
  

 هسفرياما الذي قد جاءنا  -19
  

 م قد كمالعرفي أكملت لك 
  

 لكن اذا قمتم فحبشي بدا  -20
  

 سأل من ارسلنا الشامي أقبالاو 
  

 حفيهان الذي فرض انتمي جإ  -21
  

 و هو الذي كف الحديبي انجال 
  

  :ترجمه ابيات چنين است
هاي مكي قرآن هشتاد است كه برتري يافته، و مطابق نزول براي هر كس  سوره - 1

 .كه قرآن را تالوت كند نظم شده است

 .علي كه برتري يافتهأ، ن، مزمل، مدثر، الحمد، تبت، كورت، األاقر - 2

                                                 
  ]مصحح. [ي مريم است منظور سوره - 1
  ]مصحح[ .ي واقعه است منظور سوره - 2
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كم التكاثر، العاديات، الكوثر، الهاوالليل، والفجر، والضحي، الم نشرح، والعصر، و - 3
 .پيوسته و پشت سر هم است

الكافرون، الفيل، الفلق، الناس، قل هو اهللا ستارة درخشان  أرأيت، قل يا ايها - 4
 .ها عبس آشكار گشت سوره

 .القدر، والشمس، والبروج، والتين، اليالف، القارعه، القيامه - 5

 .ويل لكل همزه، المرسالت، ق، البلد، الطارق، اقتربت الساعه - 6

 .ص، االعراف، الجنّ، يس، الفرقان، فاطر - 7

 .، الشعراء، النمل، القصص، االسراء، يونس، هود)ثله(كهيعص، طه، الواقعه  - 8

 .مان، سبأ زمر، الصافات، لقاألنعاميوسف، الحجر،  - 9

 .غافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجاثيه، االحقاف -10

 .، االنبيا، النحل)السجده(الذاريات، الغاشيه، الكهف، الشوري، تنزيل  -11

 .، الملك كه آگاه كننده است، سأل، عم)الفالح(نوح، الطور، المؤمن  -12

ويل ذا السماء انشقت، الروم، العنكبوت، إانفطرت،  والنازعات، اذا السماء -13
 .شود هاي مكي تكميل مي للمطففين، كه سوره

، آل عمران، )الطولي(البقره : ، بيست و هشت سوره نازل شد)مدينه(و در طيبه  -14
 .االنفال، منجلي شد

 .االحزاب، المائده، الممتحنه، النساء، الزلزله، الحديد، كه بايد در آنها تأمل نمود -15

 .كن، الحشرمحمد، الرعد، الرحمن، االنسان، الطالق، لم ي -16

 .اذا جاءنصراهللا، النور، الحج، المنافقون، المجادله، الحجرات -17

هاي قرآني  ـ كه پايانبخش سوره التحريم، الجمعه، التغابن، الصف، الفتح، التوبه -18
 .تسا

مطلب را كامل ...) اكملت لكم : (در عرفات: و اما آنچه در سفر نازل شده -19
 .گردانيد
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شامي ) سئل من ارسلناوا(حبشي است، شود كه  ميآشكار ) متاذاقم(ولي  -20

 .باشد مي

كه به جحفه منسوب است، و صحت اين آيه همان است كه ...) ن الذي فرض إ( -21
  1.در حديبيه آشكار شد

  اي از بحث گذشته شاخه
جنگ نازل شد، حاكم در مستدرك از ابن عباس روايت ي  بارهاي كه درباره  اولين آيه

 tβر قتال نازل شد، اي كه د اولين آيه: كرده كه گفت ÏŒé& t⎦⎪Ï% ©#Ï9 šχθ è= tG≈ s)ãƒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ßϑ Î= àß 4 

¨β Î)uρ ©!$# 4’ n?tã óΟÏδ ÎóÇtΡ íƒ Ï‰s)s9  )العاليه روايت كرده كه  بود و ابن جرير از ابي) 39 :حج

= (#θèاي كه درباره جنگ نازل شد در مدينه  اولين آيه: گفت ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# t⎦⎪Ï% ©!$# 

óΟä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Ÿω uρ (#ÿρß‰tG ÷è s? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG ÷èßϑ ø9$#  كليل حاكم آمده و در اإل

 ¨βÎ) ©!$# 3“utIô©$# š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ :اي كه در مورد قتال آمد نخستين آيه ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡ r& 

Νçλm;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψ yfø9$# 4 šχθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tβθè= çG ø)uŠsù šχθ è= tFø)ãƒ uρ ( #´‰ôãuρ Ïμ ø‹n= tã 

$ y)ym † Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Éβ#u™öà)ø9$#uρ 4 ô⎯tΒ uρ 4† nû÷ρ r& ⎯ÍνÏ‰ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «!$# 4 (#ρ çÅ³ö6 tFó™ $$ sù 

ãΝä3Ïè ø‹u; Î/ “Ï% ©!$# Λä⎢ ÷è tƒ$t/ ⎯Ïμ Î/ 4 šÏ9≡sŒuρ uθ èδ ã— öθ xø9$# ÞΟŠÏàyè ø9$#  )اي كه  اولين آيه. بود )111 :توبه

 ⎯tΒاالسراء  ي در مورد قتل نازل شد، در سوره uρ Ÿ≅ ÏFè% $ YΒθè= ôàtΒ ô‰s)sù $ uΖù= yè y_ ⎯Ïμ Íh‹Ï9uθ Ï9 

$ YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξ sù ’Ìó¡ç„ ’Îpû È≅÷Fs)ø9$# ( …çμ ¯ΡÎ) tβ% x. #Y‘θ ÝÁΖtΒ  )بود كه ابن جرير از ) 33 :اسراء
طيالسي در مسند خود از . خمر نازل شد ي هاي كه دربار ضحاك روايت كرده اولين آيه

 y7 :خمر سه آيه نازل شد، نخست ي هدربار: ابن عمر روايت كرده است كه گفت tΡθ è= t↔ó¡o„ 

                                                 
  .ـ م. هايي بين اين ابيات و روايت جابرابن زيد هست كه بر خواننده عزيز پوشيده نيست تفاوت -1
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Ç∅ tã Ìôϑ y‚ø9$# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝøO Î) ×Î7Ÿ2 ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγ ßϑ øO Î)uρ çt9 ò2 r& ⎯ÏΒ 

$ yϑ Îγ Ïèø¯Ρ 3 štΡθ è= t↔ó¡o„ uρ #sŒ$ tΒ tβθà)ÏΖãƒ È≅ è% uθ øyè ø9$# 3 šÏ9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t7ãƒ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# öΝà6¯= yè s9 

tβρ ã©3xtFs?  )اهللا  يا رسول: بود، آنگاه گفته شد كه خمر حرام گرديد پس گفتند) 219 :رهبق
مند شويم چنانكه خداي متعال فرمود، پس حضرت در جواب ساكت  بگذار از خمر بهره

 Ÿω (#θç/tø)s? nο4θ :، سپس اين آيه نازل شدشد n= ¢Á9$# óΟçFΡr&uρ 3“t≈ s3ß™  )گفته شد ) 43 :نساء
حضرت از پاسخ . يمنوش اهللا نزديك وقت نماز نمي يا رسول: پس گفتند. خمر حرام گرديد

$  :ي هگفتن خودداري فرمود سپس آي pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u™ $ yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ 

ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ÏiΒ È≅yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_$$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθßsÎ= øè?  ) نازل شد، ) 90/ مائده
غذاها در مكه  ي هاي كه دربار اولين آيه. ، فرمود خمر حرام گرديدصپس پيغمبر اكرم
≅  :انعام بود ي هنازل شد، از سور è% Hω ß‰É r̀& ’ Îû !$ tΒ z©Çrρé& ¥’ n< Î) $ ·Β §ptèΧ 4’n?tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çμ ßϑ yèôÜ tƒ 

Hω Î) β r& šχθ ä3tƒ ºπtG øŠtΒ ÷ρ r& $YΒ yŠ %·nθ àó¡̈Β ÷ρ r& zΝóss9 9ƒ Í”∴Åz …çμ ¯ΡÎ* sù ê[ô_Í‘ ÷ρ r& $ ¸)ó¡Ïù ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 

«!$# ⎯Ïμ Î/ 4 Ç⎯yϑ sù §äÜôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨βÎ* sù š−/u‘ Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘  )سپس از ) 145 :انعام

 (#θ :النحل ي هسور è= ä3sù $ £ϑ ÏΒ ãΝà6s% y— u‘ ª!$# Wξ≈n= ym $Y7Íh‹sÛ (#ρ ãà6ô©$#uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «!$# β Î) óΟçFΖä. 

çν$ −ƒ Î) tβρß‰ç7÷è s?  )البقره  ي هاي از سور و در مدينه آيه) 114 :نحل $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym ãΝà6ø‹n= tæ 

sπ tG øŠyϑ ø9$# tΠ¤$!$#uρ zΝóss9uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ø9$# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδ é& ⎯Ïμ Î/ Îötó Ï9 «!$# ( Ç⎯yϑ sù §äÜôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξsù zΝøO Î) 

Ïμ ø‹n= tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ àxî íΟŠÏm§‘  )المائده  ي هسپس از سور). 173 :بقره ôM tΒ Ìhãm ãΝä3ø‹n= tæ 

èπ tG øŠyϑ ø9$# ãΠ¤$!$#uρ  )بخاري از ابن مسعود امام و . ر گفتهاين مطلب را از ابن الحصا) 3 :مائده
بود و فريابي ) النجم(اي كه در آن سجده باشد نازل شد  روايت كرده است اولين سوره

 ô‰s)s9 ãΝà2 ي هنجيح از مجاهد دربار يگفته ورقاء از اب u|ÇtΡ ª!$# ’ Îû z⎯ÏÛ#uθ tΒ ;οuÏWŸ2  
و  ،برائه نازل شد ي هاز سور اي است كه روايت كرده است كه اين نخستين آيه) 25 :توبه(
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: حي، روايت كرده كه گفتضاسرائيل براي ما از سعيد از مسروق از أبي ال :نيز گفته

 (#ρ :برائه نازل شد ي هاي كه از سور نخستين آيه ãÏΡ$# $ ]ù$ xÅz Zω$ s)ÏO uρ (#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ 

öΝà6Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝä3Å¡àΡr&uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 β Î) óΟçFΖä. šχθ ßϑ n= ÷è s?  )41 :توبه (
أشته در كتاب المصاحف از ابي  و ابن. بود، سپس اولش و بعد از آن آخرش فرود آمد

 (#ρبرائه  ي هاول سور: مالك روايت كرده است كه گفت ãÏΡ$# $ ]ù$ xÅz Zω$ s)ÏO uρ   بود، تا
، و همچنين از طريق داود از چند سال سپس اول آن نازل شد كه تا چهل آيه تكميل شد

 (#ρ :ي هعامر دربار ãÏΡ$# $ ]ù$ xÅz Zω$ s)ÏO uρ  )اين : نقل كرده است كه گفت) 41 :توبه
تبوك نازل شد و پس از آنكه از تبوك  ي هبراءه در غزو ي هاي است از سور نخستين آيه

ق سفيان و و از طري. مگر سي و هشت آيه از اول آن. براءه نازل شد ي هبازگشت، سور
اي كه  اولين آيه: بن ابي عمره از سعيدابن جبير كه گفت غير او روايت كرده است از حبيب

≈› #x :آل عمران نازل شد ي هاز سور yδ ×β$ u‹t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 “Y‰èδ uρ ×π sàÏã öθ tΒ uρ š⎥⎫É)−G ßϑ ù= Ïj9  ) آل
  .اش در روز احد نازل گشت بود، سپس بقيه) 138 :عمران



  :نوع هشتم
  آخرين آيهشناخت 

شيخين از براءبن عازب روايت . اش اختالف است اي كه نازل شد درباره آخرين آيه
 y7 :اي كه نازل شد آخرين آيه: اند كه گفت كرده tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅è% ª!$# öΝà6‹ÏFøãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$#  

ي از ابن بخارامام براءه بود، و  ي هاي كه نازل شد سور بود و آخرين سوره) 76 :نساء(
ربا بود و بيهقي مثل آن را  ي هاي كه نازل شد آي آخرين آيه: عباس روايت كرده كه گفت

$  :روايت كرده و مراد اين آيه است فاروق از عمر yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ 

$ tΒ u’Å+t/ z⎯ÏΒ (##θ t/Ìh9$# β Î) ΟçFΖä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β  )احمد و ابن ماجه و چنين امام و نزد ) 278 :بقره
ربا بود و نزد ابن مردويه از ابي  ي هاز آخرين آياتي كه نازل شد آي: روايت كرده است كه

از : روزي سخنراني كرد و گفتفاروق عمر : سعيد خدري چنين روايت است كه گفت
ن عباس روايت و نسائي از طريق عكرمه از اب. آخرين آيات فرود آمده قرآن آية ربا است

 (#θ: اي كه از قرآن نازل گشت آخرين آيه: آورده است كه گفت à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_öè? 

ÏμŠ Ïù  )بود و ابن مردويه نظير اين آيه را از طريق سعيدبن جبير از ابن عباس ) 281 :بقره
وفي و اي كه نازل گشت، و ابن جرير از طريق ع روايت كرده با اين بيان كه آخرين آيه

سفيان : تهضحاك از ابن عباس همين معني را روايت كرده است و فريابي در تفسيرش گف
اي كه نازل  آخرين آيه: بي از ابن صالح از ابن عباس كه گفتبراي ما حديث كرد از كل

 (#θگشت  à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãèy_öè? ÏμŠ Ïù ’ n< Î) «!$#   بود و بين نزول اين آيه و وفات
و ابن ابي حاتم از سعيدبن جبير روايت كرده . شتاد و يك روز فاصله شده صپيغمبر

 (#θاي كه از تمام قرآن نازل شد  آخرين آيه: است كه گفت à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãèy_öè? ÏμŠÏù ’ n<Î) 

«!$#  سپس شب دوشنبه دو . پس از نزول اين آيه نه شب زنده بود صبود و پيغمبر
 جوفات يافت و ابن جرير مثل همين روايت را از ابن جرياالول گذشته  شب از ربيع
  (#θà)¨?$#uρآخرين آيه : و از طريق عطيه از ابي سعيد روايت كرده كه گفت. آورده است
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$ YΒ öθ tƒ šχθ ãèy_öè? ÏμŠ Ïù ’n< Î) «!$#   از ابن شهاب روايت كرده ) الفضائل(بود و ابوعبيد در

 ي هربا و آي ي هقرآني به عرش از نظر زمان آي ي هترين آي آخر قرآن نزديك: است كه گفت
از طريق ابن شهاب از سعيدبن المسيب روايت كرده  جاست و ابن جري) يند(قرض 

اين حديث مرسل و صحيح . قرض بود ي هقرآن به عرش آي ي هترين آي است كه نزديك
  .االسناد است

 (#θ ي هربا و آي ي هبه نظر من بين روايات مربوط به آي: گويم مي à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ  ي هو آي 
اند، چنانكه در قرآن هم  زيرا كه ظاهراً آنها يك مرتبه نازل شده ؛دين منافاتي نيست

اند، پس هر كسي از آنچه نازل  اند و چون در يك قضيه فرود آمده طور نوشته شده همين
نازل  ي هرين آيآخ: اء گفتهاست، و اين صحيح است، و اينكه بردهد كه آخر  شده خبر مي

  .فرائض است ي هباشد، منظورش آخرين آيه دربار مي) يستفونك: (شده
 ي هآي ي هراه جمع بين دو قول دربار: بخاري گفتهصحيح ابن حجر در شرح حافظ و 

 (#θ: ربا à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ   آن است كه اين آيه آخرين آيات نازل شده دربارة ربا است كه بر
دو آيه با هم نازل : اء آن است كهمع بين اين قول و قول برديده و جآنها عطف گر

و ممكن است . كند كه نسبت به غير آن دو آخر است اند، پس بر هر كدام صدق مي شده
اي كه در  ها باشد برخالف آيه النساء است آخرين آيه در موضوع ميراث ي هآنكه در سور

حتماالً اولي أرجح است چون در البقره است، عكس اين نيز محتمل است، ولي ا ي هسور
  .باشد البقره اشاره به معني وفات است كه مستلزم خاتمة نزول مي ي هآيه سور

  : اي كه  نازل شد آخرين آيه: و در مستدرك از أبي بن كعب آمده كه گفت
 ô‰s)s9 öΝà2 u™!% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïμ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒÌym Νà6ø‹n= tæ 

š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪ βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? ö≅ à)sù š_ É<ó¡ym ª!$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( Ïμø‹n= tã 

àM ù=2 uθ s? ( uθ èδ uρ >u‘ Ä ö̧yè ø9$# ÉΟŠÏàyè ø9$#  )بوده است )129-128 :توبه.  
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اند كه  كرده روايت ي زوائد المسند و ابن مردويه از أباحمد در امام و عبداهللا بن 
نوشتند چون به  بكر جمع كردند و مرداني بودند كه آن را مي قرآن را در زمان خالفت ابي

 §ΝèO (#θبراءه رسيدند  ي هاين آيه از سور èùt|ÁΡ$# 4 š’u|À ª!$# Νåκu5θ è= è% öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ s% ω tβθßγ s)øtƒ 

 )127 (د آمده، پس ابي بن كعب به اي است كه فرو گمان كردند كه اين آيه آخرين آيه
 ô‰s)s9 öΝà2اهللا بعد از اين دو آيه بر من خواند  رسول: آنها گفت u™!% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ÏiΒ 

öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïμ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪ βÎ* sù 

(#öθ ©9uθ s? ö≅ à)sù š_ É<ó¡ym ª!$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( Ïμ ø‹n= tã àMù= 2 uθ s? ( uθ èδuρ > u‘ Ä¸ öyè ø9$# ÉΟŠÏàyè ø9$#  )توبه: 
خداوند  :آنگاه فرمود ،اي است كه از قرآن نازل شده اين آخرين آيه: و فرمود) 128-129

% ª!$# “Ï: به ؛ يعنيبر آنچه كتابش را به آن آغاز كرده بود ختم فرمود ©!$# Iω tμ≈s9Î) ω Î) uθ èδ  

$! آن قول خداوند است كه  و tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ= ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) û©ÇrθçΡ Ïμ ø‹s9Î) …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈s9 Î) 

Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù  )25 :انبياء(.  
همچنين ابن مردويه از أبي روايت كرده است كه گفت آخرين قسمت قرآن كه از  

 ô‰s)s9 öΝà2: سوي خداوند آمد اين دو آيه است u™!% ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒÍ•tã Ïμ ø‹n= tã 

$ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒÌym Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘   و ابن االنباري همين مطلب را
 بن زيد با مختصر تغيير لفظي روايت كرده است و ابوالشيخ در تفسير خود از طريق علي

  :اي كه فرود آمد آخرين آيه: روايت كرده است كه گفت از يوسف مكّي از ابن عباس
ô‰s)s9 öΝà2 u™!% ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïμø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ 

š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘   مسلم از ابن عباس روايت كرده است كه گفتامام بود و :

$!™  #sŒÎ) u :اي كه نازل شد آخرين سوره y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷G xø9$#uρ   بود و ترمذي و حاكم از
اي كه نازل شد المائده بود پس  آخرين سوره«: اند كه گفت روايت كرده ي صديقه هعايش
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و نيز از عبداهللا بن عمر روايت كرده » ...آنچه حالل در آن ديديد آن را حالل بشماريد 

  گويم يعني  المائده و الفتح بود مي ي هل شد سوراي كه ناز است كه گفت آخرين سوره
#sŒÎ) u™!$ y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷G xø9$#uρ  براءه از آخرين : و در حديث مشهور عثمان چنين آمده

اگر اين روايات صحيح باشد اختالف آنها چنين : هاي فرود آمده است، بيهقي گفته سوره
   .گفته است داشته جواب مي شود كه هر يك از راويان به آنچه يقين جمع مي

 صهيچ كدام از اين اقوال منتسب به پيغمبر اكرم: و قاضي ابوبكر در االنتصار گفته
نيست و هرچه گفته شده از روي اجتهاد و گمان قوي بوده است و احتمال دارد كه هر 

به هنگام وفات آن حضرت و يا كمي پيش  صاي كه از پيغمبر آيه ينيك از آنها از آخر
. بيماريش شنيده است خبر داده، و ديگري بعد از آن چيزي از آن حضرت شنيده استاز 

است با آيات ديگري نازل شده  صاي كه آخرين تالوت شدة پيغمبر و محتمل است آيه
باشد، پس آنچه را با آن نازل گرديده امر فرمايد بعد از آن بنويسند، پس گمان رفته باشد 

  .ي است كه نازل شده استا كه از نظر ترتيب آخرين آيه
سفيان  و از غرائب رواياتي كه در اين باب آمده آن است كه ابن جرير از معاويه بن ابي

 ⎯yϑ: نقل كرده كه اين آيه را تالوت كرد sù tβ% x. (#θ ã_ötƒ u™!$ s)Ï9 ⎯Ïμ În/u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ù= sù Wξ uΚ tã $ [sÎ=≈ |¹ 

Ÿω uρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïμ În/u‘ #J‰tnr&  )اي است كه از قرآن  آخرين آيه«: و گفت) 110 :هفك
  .»نازل شده

اين روايت دشواري است و شايد منظورش اين بوده كه بعد از : ابن كثير گفتهحافظ  
تغيير دهد بلكه اين آيه مثبت و  اي نيامده كه آن را نسخ كند و نه اينكه حكمش را آن آيه

  .محكم است
اند كه  بخاري و غير او از ابن عباس آوردهامام كه  و مانند همين است روايتي: گويم مي
 ⎯tΒاين آيه نازل شد : گفت uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yètG •Β …çνäτ !#t“ yfsù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$ Î#≈ yz $ pκÏù |=ÅÒ xî uρ 

ª!$# Ïμ ø‹n= tã …çμ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ …çμ s9 $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ïàtã  )نازل اي است كه  و اين آخرين آيه) 93 :نساء
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نقل ) ابن عباس(احمد و نسائي از او امام و . اي آن را نسخ نكرده است شده و هيچ آيه
اي آن را نسخ نكرده  از جمله آخرين آياتي است كه نازل گشته و هيچ آيه: اند كه كرده

اي  آخرين آيه: است و ابن مردويه از طريق مجاهد از ام سلمه روايت كرده است كه گفت
$< z: آيه بودكه نازل شد اين  yftFó™ $$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 9≅Ïϑ≈ tã Νä3ΨÏiΒ ⎯ÏiΒ @x.sŒ 

÷ρ r& 4©s\Ρé& ( Νä3àÒ÷è t/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷è t/ ( t⎦⎪Ï% ©!$$ sù (#ρ ãy_$ yδ (#θ ã_Ì÷zé&uρ ⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρ èŒρ é&uρ ’ Îû ’ Í?‹Î6 y™ (#θ è= tG≈ s% uρ 

(#θ è= ÏFè% uρ ¨βtÏex._{ öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔Íh‹y™ öΝßγ ¨Ψn= Ï{÷Š_{uρ ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# $ \/#uθ rO ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã 

«!$# 3 ª!$#uρ …çνy‰Ψ Ïã ß⎯ó¡ãm É>#uθ ¨W9$#  )يا : ام سلمه گفت زيرا كه: گويم مي) 195 :آل عمران
  ي ويد؟ پس آيهگ كند ولي از زنان چيزي نمي بينم خداوند مردان را ياد مي اهللا، مي رسول

Ÿω uρ (#öθ ¨Ψyϑ tG s? $ tΒ Ÿ≅Ò sù ª!$# ⎯Ïμ Î/ öΝä3ŸÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷è t/  )و سپس ) 32 :نساء ¨β Î) 

š⎥⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ  )آنگاه آيه مورد بحث نازل شد پس اين آيه ) 35 :احزاب
باره مردها فقط گانه است كه نازل شده يا آخرين آيات، پس از آنچه در آخرين آيات سه
: فرمود صاهللا رسول: جرير از انس روايت كرده كه گفتو ابن  .باشد نازل شده بود مي

و عبادت او عمر شريك است  كه بيكسي كه در حال خلوص نيت براي خداوند يكتا «
مالش را پرداخته باشد، در حالي زندگي را  تخود را سپري كرد و نماز به پا داشته و زكا

تصديق اين مطلب در قرآن : گويد انس مي» د كه خداوند از او راضي استگوي بدرود مي
*  βÎها  است در آخرين نازل شده sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 

¨β Î) ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘  )5 :توبه(.  
: و در برهان تأليف امام الحرمين آمده .زل شداي كه نا يعني در آخرين سوره: گويم مي 
 ≅è% Hω ß‰É ي هآي r̀& ’Îû !$ tΒ z©Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §ptèΧ 4’ n?tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çμ ßϑ yèôÜtƒ Hω Î) β r& šχθ ä3tƒ ºπ tG øŠtΒ ÷ρ r& 

$ YΒ yŠ % ·nθ àó¡̈Β ÷ρ r& zΝóss9 9ƒ Í”∴Åz …çμ ¯ΡÎ* sù ê[ô_Í‘ ÷ρ r& $ ¸)ó¡Ïù ¨≅ Ïδé& Îötó Ï9 «!$# ⎯Ïμ Î/ 4 Ç⎯yϑ sù §äÜôÊ $# uöxî 

8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨β Î* sù š−/u‘ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘  )از آخرين آياتي است كه نازل شده ) 145 :انعام
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اين سوره به اتفاق مكي است و روايتي «ولي ابن الحصار اشكال كرده است به اينكه 

مناظره با مشركين و  اينكه اين آيه پس از نزول سوره آمده باشد، بلكه اين آيه در رنيامده ب
  . »اند مجادله با آنهاست كه در مكه بوده

  توجه
 tΠöθ ي هبنابر آنچه گذشت از مسائل مشكل آي u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ  )3 :مائده (

الوداع نازل گشت و ظاهر آن كامل شدن تمام  ةحجزيرا كه اين آيه در عرفه سال  ؛باشد مي
نظران از جمله سدي به اين مطلب تصريح  گروهي از صاحب واجبات و احكام است كه

با اينكه در خبر وارد است كه » بعد از آن حالل و حرامي نازل نشد«: اند، سدي گفته كرده
: اند، ابن جرير در طرح اشكال چنين گفته ربا و قرض و كالله پس از آن نازل شده ي هآي
داوند دين را كامل كرد به اين صورت كه تر است اين آيه را تأويل كنيم به اينكه خهب«

بلدالحرام را مخصوص مسلمين گردانيد و مشركين را از آن دور ساخت تا اينكه مسلمين 
سپس اين مطلب » حج را به جاي آورند بدون اينكه مشركين با آنها مخالطت داشته باشند

: كرده كه گفترا با روايتي تأييد كرده كه از طريق ابن ابي طلحه از ابن عباس نقل 
  .آوردند مشركين و مسلمين همگي با هم حج به جاي مي

كعبه تبعيد شدند و  ي هبراءه نازل شد مشركين از كنار خان ي هپس وقتي كه سور
الحرام احدي از مشركين با آنها مشاركت نكرد و  مسلمين حج نمودند در حالي كه در بيت

 àMها تمام شد كه  بدين ترتيب نعمت خدا بر مسلمان ôϑ oÿøC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ .  
  



  :نوع نهم
  شناخت سبب نزول

اند كه  اي در اين باره تدوين كرده هاي جداگانه گروهي از دانشمندان تصنيف
باشد، و از مشهورترين آنها  بخاري ـ ميامام بن المديني ـ استاد  ترين آنها علي قديمي

ست ـ، جعبري اين كتاب را تلخيص كتاب واحدي است ـ با كمبودهايي كه در آن ه
ابوالفضل االسالم  شيخ. كرده، سندهايش را حذف نموده، ولي چيزي بر آن نيافزوده است

ابن حجر كتابي در اين باره نگاشته كه پيش از آنكه آن را تكميل كند در گذشته است، و 
ام كه مانندش در  ما كامل آن را نيافتيم، من نيز در اين زمينه كتابي جامع و مختصر نگاشته

  .ام النقول في اسباب النزول ناميده اين نوع تأليف نشده، و آن را لباب
شد، و قسم ديگر  نزول قرآن بر دو قسم بود، يك قسم ابتدا نازل مي: گويد مي 1جعبري

  :گشت، و در اين نوع چند مسأله هست پس از واقعه يا سؤالي نازل مي
اي نيست، به دليل اينكه اين هم  ه در اين فن فايدهاند ك برخي گمان كرده :اول ي همسأل

  :نوعي تاريخ است، ولي اين گمان باطل است، بلكه فوايدي در آن هست از جمله
  .شناختن حكمت و فلسفه احكام و قوانيني كه در قرآن آمده است - 1
حكم را به همان مورد : دانند بنا به گفتة كساني كه مورد نزول را مخصص مي - 2

 .بيق دادننزول آيه تط

شود، كه اگر سبب نزول  گاهي لفظ عام است ولي دليلي بر تخصيص آن اقامه مي - 3
زيرا كه داخل بودن صورت سبب  ؛كنيم را بدانيم در غير آن مورد آيه را تطبيق مي

نزول قطعي و بيرون كردن آن با اجتهاد ممنوع است، چنانكه قاضي ابوبكر در 
ه قول شاذّي كه آن را جايز شمرده التفات كتاب التقريب حكايت اجماع كرده، و ب

 .نبايد كرد

                                                 
براي تفصيل سوانح زندگي او به . هـ وفات نمود 732: شافعيه كه در سال ابراهيم بن عمر، دانشمند علم قراءات و از فقهاي -1

  ]مصحح. [مراجعه شود 50/ 1و الدرر الكامنة  743/ 2كتاب معرفة القراء الكبار تأليف ذهبي 
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ي آيه و از ميان رفتن شك و ترديد، واحدي اواقف شدن و اطالع يافتن بر معن - 4

و » اي جز با دانستن قصه و بيان نزولش ممكن نيست شناسايي تفسير آيه«: گفته
محكم و دانستن موجبات نزول، براي فهم معاني قرآن راه «: العيد گفته ابن دقيق

شناخت سبب نزول بر فهم آيه «: ابن تيميه گفتهشيخ اإلسالم و » استواري است
 .»زيرا كه علم به سبب موجب علم به مسبب است ؛كند كمك مي

 Ÿω ¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# tβθ :و فهميدن معني آيه ãmtøtƒ !$ yϑ Î/ (#θ s?r& tβθ ™6 Ïtä†̈ρ βr& (#ρ ß‰yϑ øtä† $ oÿÏ3 

öΝs9 (#θè= yè øtƒ Ÿξ sù Νåκ̈]u; |¡øtrB ;οy—$ xyϑ Î/ z⎯ÏiΒ É>#x‹yè ø9$# ( öΝßγ s9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r&  )آل عمران: 
اگر بنا باشد هر كس : گفت بر مروان بن الحكم مشكل شده بود و چنين مي) 188

رسد خوشحال شود، و خوشايندش باشد كه به خاطر كارهايي كه  از آنچه به او مي
ب شود، پس همگي ما معذّب خواهيم بود، تا اينكه انجام نداده ستايش گردد، معذّ

ابن عباس براي او بيان كرد كه دربارة اهل كتاب نازل شد هنگامي كه پيغمبر 
چيزي از آنها پرسيد، حقيقت را مخفي كردند، و چيز ديگري جواب  صاكرم

براي اند و  دادند و چنين وانمود كردند كه آنچه پرسيده بود درست جواب داده
شيخين . خواستار ستايش و تقدير آن حضرت شدندكه انجام نداده بودند كاري 

  .اند اين روايت را نقل كرده
كرب حكايت شده كه اين دو نفر  بن مظعون و عمروبن معدي و از عثمان

  :كردند كه خمر مباح است و به اين آيه استدالل مي: گفتند مي
 }§øŠs9 ’ n?tã š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# Óy$ uΖã_ $ yϑŠ Ïù (#þθ ßϑÏè sÛ #sŒÎ) $ tΒ 

(#θ s)¨?$# (#θ ãΖtΒ#u™̈ρ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# §ΝèO (#θ s)¨?$# (#θ ãΖtΒ#u™̈ρ §ΝèO (#θ s)¨?$# (#θ ãΖ|¡ômr&̈ρ 3 

ª!$#uρ =Ïtä† t⎦⎫ÏΨ Å¡ósçRùQ$#   )93 :مائده(  
اند در آنچه  گناهي نيست بر كساني كه ايمان آورده و كارهاي نيك كرده«

  .»اند چشيده
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گاه چنين عقيده  دانستند هيچ و حال آنكه اگر آن دو نفر سبب نزول اين آيه را مي
اي از اصحاب  داشتند، سبب نزول اين آيه چنين بود كه عده فاسدي را ابراز نمي

وضع كساني كه در راه خدا : عرضه داشتند صپس از تحريم خمر به رسول خدا
شود؟ پس اين  شراب بودند چه مينوشيدن ز آنها آلوده به كشته شدند و بعضي ا

  .اند احمد و نسائي و غير اينها آوردهامام اين روايت را . آيه نازل شد
≈¯↔ ‘Ï: ي هكند آي و از مواردي كه دانستن سبب نزول بر فهم آيه كمك مي ©9$#uρ 

z⎯ó¡Í≥ tƒ z⎯ÏΒ ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ⎯ÏΒ ö/ä3Í← !$ |¡ÎpΣ Èβ Î) óΟçFö; s?ö‘ $# £⎯åκèE£‰Ïè sù èπsW≈ n= rO 9ßγ ô©r& ‘Ï↔¯≈ ©9$#uρ óΟs9 z⎯ôÒ Ïts† 4 

àM≈s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £⎯ßγ è= y_r& β r& z⎯÷è ŸÒ tƒ £⎯ßγ n= ÷Η xq 4 ⎯tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã& ©! ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÍöΔ r& #Zô£ç„ 

 )معني آيه را بر ) اگر ترديد كرديد= ان ارتبتم (باشد، كه شرط  مي) 4 :طالق
يائسه اگر ترديد : پيشوايان مشكل كرده است به طوري كه ظاهريه گفتندبعضي از 

: نكرد عده ندارد، ولي اين مشكل را شأن نزول بيان كرده و آن چنين است كه
ها  البقره نازل شد، مسلمان ي ههاي زنان در سور مربوط به احكام عده ي هوقتي آي
ياد نشده است، پس اين آيه ها ـ كودكان و سالخوردگان ـ  بعضي از عده: گفتند

با اين سبب نزول دانسته شد . ي نقل كرده استحاكم اين روايت را از اب. ازل شدن
دانند، و شك كنند كه آيا  خود را نمي ي هكه خطاب آيه به زناني است كه حكم عد

هاي ديگر است كه در  اي هست يا نه؟ و اگر هست مانند زن براي آنها هم عده
چنين ) ان ارتبتم(اند يا به نحو ديگري است؟ پس معني  ياد شدهالبقره  ي هسور
اگر بر شما مشكل شد دانستن حكم اين گروه از زنان و ندانستيد كه : شود مي

  ... .چگونه بايد عده بگيرند، حكم آنها اين است 
$  :ي هو از همين نمونه آي yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çμ ô_uρ «!$# 4 χ Î) ©!$# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ  

شود بدست آورد كه سعي بين صفا و  باشد، كه از ظاهر لفظ نمي مي) 115 :بقره(
اند كه سعي واجب نيست ـ از باب  م كردهمروه واجب باشد، و بعضي نيز توه

گونه معني كردن را بر عروه رد كرد  اين ي صديقه هتمسك به ظاهر آيه ـ ولي عائش
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بعضي از اصحاب سعي را ـ به خيال اينكه  :اشتشأن نزول آيه را چنين بيان د و

  .پنداشتند، پس اين آيه نازل شد از اعمال دوران جاهليت است ـ گناه مي
 ي هباشد، شافعي دربار م حصر از آيه ميدفع توه: و از فوائد دانستن شأن نزول - 5

 ≅è% Hω ß‰É: آيه r̀& ’Îû !$ tΒ z©Çrρé& ¥’ n< Î) $ ·Β §ptèΧ 4’n?tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çμ ßϑ yèôÜtƒ Hω Î) β r& šχθä3tƒ 

ºπ tG øŠtΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àó¡̈Β ÷ρ r& zΝóss9 9ƒ Í”∴Åz …çμ ¯ΡÎ* sù ê[ô_Í‘ ÷ρ r& $ ¸)ó¡Ïù ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# ⎯Ïμ Î/ 4 

Ç⎯yϑ sù §äÜôÊ $# uö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨β Î* sù š−/u‘ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘  )چنين گفته ) 145 :انعام
را خداوند حالل كرده بود حرام دانستند، و حالل وقتي كه كفّار آنچه «: است

شمردند آنچه را كه خداوند حرام كرده بود و در مقام ضديت برآمدند، اين آيه 
جز آنچه شما حرام : گويد براي نقض و شكستن غرض آنها نازل شد، انگار كه مي

ايد،  شمرديد حاللي نيست، و حرامي نيست مگر چيزهايي كه شما حالل دانسته
من امروز جز : امروز شيريني نخور، و تو در جواب گويي: انكه كسي بگويدچن

خورم، پس در اينجا منظور ضديت با كفار است نه اينكه واقعاً  شيريني چيزي نمي
: چيزي نفي با اثبات شده باشد، و اين چنان است كه خداوند فرموده باشد

بيل مردار، خون، ايد از ق حرامي نيست جز چيزهايي كه شما حالل پنداشته«
و قصد حالل شمردن جز اينها را » گوشت خوك و آنچه به نام غير خدا ذبح شده

 .»...نداشته، چه منظور اثبات تحريم است نه اثبات حالل 

اين سخن در كمال زيبايي است، و اگر شافعي پيشرو «: امام الحرمين گفته است
محرمات در آنچه اين آيه  اين معني نبود، مخالفت با مالك را در منحصر دانستن

 .»دانستيم ذكر كرده، جايز نمي

او نازل  ي هشناختن نام كسي است كه آيه دربار: ديگر دانستن شأن نزول ي هفائد - 6
 : ي هگفت آي ميبن حكم باشد، چنانكه مروان  شده و تعيين مطالب مبهم آن مي

“Ï% ©!$#uρ tΑ$ s% Ïμ÷ƒ t$ Î!≡uθ Ï9 7e∃é& !$ yϑ ä3©9 û©Í_ ÏΡ#y‰Ïè s?r& ÷β r& yl t÷zé& ô‰s% uρ ÏM n= yz ãβρãà)ø9$# ⎯ÏΒ ‘Î= ö7s% 
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$ yϑ èδ uρ Èβ$ sWŠÉó tG ó¡o„ ©!$# y7 n= ÷ƒ uρ ô⎯ÏΒ#u™ ¨β Î) y‰ôã uρ «!$# A,ym ãΑθ à)u‹sù $ tΒ !#x‹≈ yδ Hω Î) çÏÜ≈ y™ r& 

t⎦⎫Ï9̈ρ F{$#  )بكر نازل شده است، تا اينكه  در حق عبدالرحمن بن ابي) 17 :احقاف
 .سبب نزول آيه اين معني را رد كرد با بيان ي صديقه هعايش

  :دوم ي همسأل
آيا عموم لفظ معتبر است يا سبب خاص؟ به نظر ما : اند كه اهل اصول اختالف كرده

تفاق به لي است، البته آياتي در موارد خاصي نازل شده است كه باإلقول اصح همان او
سلمه بن  ي هر كه دربارظها ي هآي: اند از قبيل غير آن موارد خاص حكم آنها را كشيده

زنندگان به  بن اميه، و حد قذف كه مربوط به تهمت لعان كه در شأن هالل ي هصخر، و آي
اما كساني كه عموم . باشند ولي به ديگران نيز سرايت داده شده است مي ي صديقه هعايش

ـ خارج اين موارد به دليل ديگري ـ غير از عموم لفظ : گويند دانند مي لفظ را معتبر نمي
است، همچنانكه آياتي باالتفاق تنها به مورد نزولشان اختصاص يافته به خاطر دليلي كه 

 در اينجا ممكن است«: گويد مي الهمزه ي هزمخشري در تفسير سور. در آن مقام بوده است
عام باشد و هر آنكه آن عمل زشت را انجام دهد شامل  سبب نزول خاص ولي وعيد

  .»واقع شود گردد و به صورت تعريض
احتجاج صحابه و غير آنهاست كه در : از جمله داليل معتبر بودن عموم لفظ: گويم مي

كردند، و اين روش در  وقايعي به عموم آياتي كه در موارد خاصي نازل شده استدالل مي
  .ميان آنها شيوع داشته است

است كه روايت كرده  حمحمدبن ابي معشر از پدرش ابومعشر نجي«: ابن جرير گفته
در بعضي : كرد، سعيد گفت شنيدم سعيد مقبري با محمدبن كعب قرظي مذاكره مي :گفت

تر ولي  خداوند بندگاني دارد كه زبانشان از عسل شيرين: هاي الهي آمده است كه از كتاب
هاي دنيوي خود را به  تر است، پوست گوسفند در بر كرده و بهره هايشان از صبر تلخ دل

z⎯ÏΒ﴿: اين معني در قرآن آمده: كنند، آنگاه محمدبن كعب گفت يوسيلة دين جلب م uρ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯tΒ y7 ç6Éf÷è ãƒ …ã& è!öθ s% ’ Îû Íο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ ©!$# 4’n?tã $ tΒ ’ Îû ⎯Ïμ Î6 ù= s% uθ èδ uρ ‘$ s!r& 
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ÏΘ$ |Á Ï‚ø9$#﴾ )؟ كي نازل شده ي داني كه اين آيه درباره آيا مي: سعيد گفت) 204 :بقره

شد ولي بعداً نسبت به غير او  بله؛ آيه در حق مردي نازل مي: محمدبن كعب جواب داد
   1.»كند نيز عموميت مي

% Ÿω ¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï :ي هپس چرا ابن عباس عموم آي: اگر اشكال كنيد كه ©!$# tβθ ãmtøtƒ !$ yϑ Î/ 

(#θ s?r& tβθ ™6 Ïtä†̈ρ β r& (#ρ ß‰yϑ øtä† $ oÿÏ3 öΝs9 (#θ è= yèøtƒ Ÿξ sù Νåκ̈]u; |¡øtrB ;οy—$ xyϑ Î/ z⎯ÏiΒ É>#x‹yè ø9$# ( öΝßγ s9uρ ë>#x‹tã 

ÒΟŠÏ9r&  )اش  را معتبر ندانست و تنها به آنكه ـ از اهل كتاب ـ آيه درباره) 188 :آل عمران
بر او : اند كه از اين اشكال چنين پاسخ گفته: گويم آمده بود اختصاص داد؟ در جواب مي

خواسته اين معني را بفهماند كه  نزول اعم است ولي او ميمخفي نبوده كه لفظ از سبب 
در بيان معني ظلم در  صدر اين آيه مورد خاصي منظور است، نظير آنچه پيغمبر اكرم

% t⎦⎪Ïآيه  ©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ •Β  )انعام: 

$uρ tΑ( øŒÎ :ديگر چنين آمده ي هدر آي هكفرمودند كه منظور شرك است چنان  )82 s% ß⎯≈ yϑ ø)ä9 

⎯Ïμ ÏΖö/eω uθ èδ uρ …çμ ÝàÏè tƒ ¢©o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Îô³è@ «!$$ Î/ ( χ Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠÏàtã  )با اينكه ) 13 :لقمان
ابن عباس روايتي نقل  دانستند، و از صحابه به طور عموم هرگونه ظلم را از آن آيه مي

همين مطلب ) دزدي(= سرقت  ي هكند، او در آي اند كه بر اعتبار عموم لفظ داللت مي كرده
علي بن «: گويد زني نازل شده است، ابن ابي حاتم مي ي هرا گفته با اينكه اين آيه دربار

از ابن : تالحنفي كه گف ةالحسين از محمدبن أبي حماد از ابوثميله بن عبدالمؤمن از نجد

 ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπعباس دربارة  s% Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãè sÜø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7|¡x. Wξ≈s3tΡ z⎯ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ 

î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym  )بلكه عام است: پرسيدم كه آيا عام است يا خاص؟ گفت) 38 :مائده« .  

                                                 
  .31، 4تفسير طبري  -1
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اين آيه در : گويند شود كه مي بسيار مي در اين باب«: ابن تيميه گفته استشيخ اإلسالم 
ظهار  ي هآي: اند فالن موضوع نازل شده بخصوص اگر شخص باشد ـ چنانكه گفته

  :ي هجابربن عبداهللا نازل شده، و آي ي هكالله دربار ي ههمسر ثابت بن قيس و آي ي هدربار
Èβ r&uρ Νä3ôm$# Νæη uΖ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& öΝèδö‘ x‹÷n$#uρ β r& š‚θ ãΖÏFøtƒ .⎯tã ÇÙ÷è t/ !$ tΒ 

tΑt“Ρr& ª!$# y7 ø‹s9Î) ( β Î* sù (#öθ ©9uθ s? öΝn= ÷æ$$ sù $ uΚ ¯Ρr& ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& Νåκz: ÅÁ ãƒ ÇÙ ÷è t7Î/ öΝÍκÍ5θ çΡèŒ 3 ¨βÎ)uρ #ZÏW x. z⎯ÏiΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθà)Å¡≈ xs9  )ير است، و امثال اينها كه النض مربوط به بني قريظه و بني) 49 :مائده
قومي از مشركين مكه يا گروهي از يهود و نصاري يا گروهي  ي هگويند فالن آيه دربار مي

گويند اين نيست كه حكم آيه به  از مؤمنين نازل گرديده، ولي منظور كساني كه چنان مي
گويد، و  عين آن افراد اختصاص دارد، چه اينكه اين سخن را هيچ مسلمان و يا عاقلي نمي

بايد توجه داشت كه هرچند دربارة لفظ عامي كه در سبب نزول معيني آمده باشد اختالف 
آيا به مورد سبب نزول اختصاص دارد يا نه؟ ولي هيچ كس نگفته است كه : اند كه كرده

عمومات قرآن و سنت به شخص معيني اختصاص دارد، بلكه آخرين مطلبي كه گفته 
ع آن شخص اختصاص دارد، و عموم آنها به حسب لفظ لفظ به نو: شود اين است كه مي

اي كه سبب خاصي براي نزولش هست اگر امر يا نهي باشد هم بر آن  نيست، و آيه
شود، و اگر مدح يا ذم باشد كه  او باشند منطبق مي ي هشخص و هم بر آناني كه به منزل

  .»شود باز شامل آن شخص و هر كس هم وصف او است مي

  توجه
چه گذشت دانستيد كه فرض مسأله در مورد لفظي است كه عموم داشته باشد، اما از آن

   :ي هاي كه در يك معني خاص نازل گشته و لفظ آن عام نيست مانند آي آيه
 $ pκâ:¨Ζyfã‹y™ uρ ’ s+ø?F{$# ∩⊇∠∪ “Ï% ©!$# ’ ÎA÷σãƒ …ã& s!$ tΒ 4’ ª1u”tItƒ  )ـ كه به اجماع دربارة ) 18-17 :ليل

شود، و فخر رازي با اين آيه به  زل گرديده قطعاً بر همان مورد اقتصار مينا صديق ابوبكر
$ آيه  ي هضميم pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ 
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(#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î= tã ×Î7yz  )استدالل ) 13 :حجرات

بعضي كه توهم . بهترين مردم است صبعد از پيغمبر اكرم صديق كرده است كه ابوبكر
توان به هر كس كه عمل او را انجام دهد  اند كه مي اند آيه عام است، پنداشته كرده

در اين آيه  زيرا كه ؛اند عموميت داد، از باب اجراي موضوع بر قاعده، ولي اشتباه كرده
چون الف و الم وقتي مفيد عموم است كه بر اسم موصول يا اسم . صيغة عموم نيست

اند به شرط اينكه عهدي در بين نباشد، و  اي مفرد را نيز افزوده جمع معرفه باشد، عده
زيرا كه به اجماع ثابت است كه موصول  ؛موصول نيست) تقياأل(حال آنكه الف و الم در 

جمع هم نيست بله مفرداست ولي عهد موجود ) االتقي(آيد، و نيز  ل نميبا افعل التفضي
كند، و حكم خود را از مشاركت  افادة تميز مي) أفعل(است ـ باتوجه به اينكه صيغة 

سازد پس قول به عموم در اين آيه باطل و قول به خصوص قطعي است،  ديگران جدا مي
  .شود اقتصار مي اش نازل شده صديق كه آيه درباره و بر ابوبكر

صورت سبب نزول قطعاً در عام وارد است، و گاهي اتفاق : گفتيم كه: سوم ي همسأل
آن را به خاطر مراعات شد ولي  افتاد كه آياتي بر اثر اسباب و موجبات خاصي نازل مي مي

: دادند نتيجه اينكه در ميان آيات عام به طور مناسبي قرار ميزيبايي سخن و نظم قرآني 
مطالب خاصي داللت دارد مثل اين است كه سبب نزول خاصي داشته  ي هكه دربار آياتي

رتبة : باشد ـ در جهت داخل بودن آن در حكم عام ـ، چنانكه سبكي نظر داده است كه
آياتي كه بدون سبب، (= خاص رتبة متوسطي است بين سبب نزول و مجرّد از سبب 

’ ? öΝs9r& ts: ي ه، مانند آي)يافتند نزول مي n< Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& $ Y7ŠÅÁ tΡ z⎯ÏiΒ É=≈ tG Å6ø9$# tβθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 

ÏM ö6Éfø9$$ Î/ ÏNθ äó≈©Ü9$#uρ tβθ ä9θ à)tƒ uρ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#ρ ãxx. Ï™Iω àσ¯≈ yδ 3“y‰÷δ r& z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ ¸ξ‹Î6 y™  
ز جنگ بن االشرف و امثال او از علماي يهود كه پس ا كه اشاره است به كعب) 51 :نساء(

جويي و جنگ با  بدر وقتي به مكه رفتند و كشتگان مشركين را ديدند، آنها را بر انتقام
كداميك : تشويق و ترغيب نمودند، و چون مشركين از آنها پرسيدند كه صپيغمبر اكرم
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راه هدايت است؟ علماي يهود ـ با اينكه اوصاف پيامبر  براز ما و محمد و اصحاب او 
ي خود ديده بودند و يقين داشتند كه آن اوصاف منطبق بر آن را در كتابها صاكرم

حضرت است و با آنها پيمان بسته شده بود كه حقايق را مخفي نكنند و آن پيمان در واقع 
: ينها در جواب مشركين گفتندنوعي امانت بود كه اداي آن الزم و واجب بود ـ با همة ا

ن را از روي حسادت نسبت به پيغمبر تر است، و اين سخ راهتان به هدايت نزديك شما
كند ـ كه  گفتند، كه اين آيه آنها را تهديد نموده و ضمناً به عمل مقابل آن امر مي صاكرم

را همانطور كه در  صعبارت است از اداي امانت يعني اوصاف پيغمبر گرامي
 & ¨βÎ) ©!$# öΝä.ããΒù'tƒ βr :ي ههايشان هست به مردم ابالغ كنند، و اين معني مناسب با آي كتاب

(#ρ–Šxσè? ÏM≈uΖ≈tΒF{$# #’n<Î) $yγÎ=÷δr& #sŒÎ)uρ ΟçFôϑs3ym t⎦÷⎫t/ Ä¨$̈Ζ9$# βr& (#θßϑä3øtrB ÉΑô‰yèø9$$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ /ä3ÝàÏètƒ 

ÿ⎯ÏμÎ/ 3 β̈Î) ©!$# tβ%x. $Jè‹Ïÿxœ #ZÅÁ t/  )باشد كه عام است در هر امانتي و آن آيه  مي) 58 :نساء
باشد ـ با بياني كه  صه امانت معيني است ـ كه همان اوصاف پيغمبر اكرممخصوص ب

. الخط قرآني بعد از خاص قرار گرفته و بعد از آن نازل شده گذشت، و عام در رسم
العربي در  خالصه مناسب است آنچه خاص بر آن داللت دارد، در عام داخل باشد، لذا ابن

چون خداوند از مخفي نمودن اهل الكتاب : نكهوجه نظم در اين آيات، اي«: تفسيرش گفته
را و گفتار آنها را به مشركين كه شما راهتان به هدايت  صاوصاف حضرت محمد

ها  تر است، خبر داد ـ كه اين عمل خيانتي بود از آنها ـ سپس سخن به تمام امانت نزديك
  .»كشيده شد

د شش سال بعد از آية اين اشكال وارد نيست كه آية االمانات حدو: اند بعضي گفته
زيرا كه زمان در سبب نزول شرط است نه در مناسبت، زيرا كه هدف از  ؛قبلي نازل شده

اي را در جاي مناسبش قرار دهند، البته آيات به موجب اسباب  مناسبت آن است كه آيه
فرمود تا در جاهايي كه از سوي خداوند  امر مي صشدند و پيغمبر اكرم خود نازل مي

  .ا را دانسته بود، قرارشان دهندجاي آنه
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جايز نيست دربارة اسباب نزول آيات قرآن جز با «: واحدي گفته: چهارم ي همسأل

روايت و شنيدن از كساني كه شاهد و ناظر فرود آمدن آن آيات  ؛روايت سخن گفته شود
ن و محمدب. »اند اند، و از علم و فن آن بحث كرده بوده و بر اسباب نزول آگاهي داشته

از خدا بترس و از روي : اي از قرآن پرسيدم، گفت از عبيده دربارة آيه«: سيرين گفته
. »اي نازل شده از دنيا رفتند دانستند قرآن در چه باره درستي سخن بگوي، كساني كه مي

شناخت سبب نزول امري است كه با قرائني كه پيرامون قضاياست براي «: ديگري گفته
اند ـ به يك سبب نزول ـ لذا  ه بسا بعضي يقين پيدا نكردهو چ ،شود صحابه حاصل مي

ششگانه از  ي هكنم اين آيه در اين باره نازل شد، چنانكه ائم گمان مي: اند چنين گفته
مسائل آبياري زمين حره  ي هزبير با مردي دربار: اند كه گفت عبداهللا بن زبير روايت كرده

 صزاع پرداخت، آنگاه نزد پيغمبر اكرمبه ن) هاي سياه دارد زميني است كه سنگ(= 
اي زبير تو كشتزارت را آبياري كن سپس آب را : مرافعه كردند، رسول خدا به زبير فرمود

اهللا براي  يا رسول: ات جاري ساز، مرد انصاري ـ با اعتراض ـ عرضه داشت براي همسايه
تا  1...ر كرد تغي صات بود چنين حكم كردي؟ پس رنگ پيغمبر اكرم اينكه او پسر عمه

 Ÿξكنم آية ذيل جز در اين باره نازل شده باشد  پس گمان نمي: آخر حديث، زبير گفت sù 

y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym x8θ ßϑ Åj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyfx© óΟßγ oΨ ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym 

$ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@  )65 :نساء.(  
ـ كه شاهد وحي و  صهرگاه صحابي پيغمبر«: حاكم در علوم الحديث گفته است

قرآن خبر داد كه در فالن موضوع نازل شده، اين حديث  ي هتنزيل بوده ـ از يك آي
و به عنوان مثال . اند ابن الصالح و غير او نيز همين گفته را معتبر دانسته» مسندي است

هر : گفتند يهود مي: اند، كه جابر گفت روايت كرده آورده ر مسلم از جابامام روايتي كه 
(= كس از پشت با همسرش مواقعه نموده ولي در جلو او دخول كند، فرزندش احول 

                                                 
  .122النزول،  اسباب -1
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 öΝä.äτ: شود، پس اين آيه نازل شد مي) چشم چپ !$ |¡ÎΣ Ó^öym öΝä3©9 (#θ è?ù'sù öΝä3rO öym 4’ ¯Τr& ÷Λä⎢ ÷∞Ï© ( 

(#θ ãΒ Ïd‰s% uρ ö/ä3Å¡àΡL{ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#þθßϑ n= ôã $#uρ Νà6¯Ρr& çνθ à)≈ n= •Β 3 ÌÏe±o0uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  )223 :بقره.(  
اين آيه در فالن مطلب نازل شد : گويند اينكه مي«: گويد ابن تيميه مي شيخ اإلسالم و

گاهي مراد سبب نزول است و گاهي مراد اين است كه حكم آن موضوع داخل در آيه 
منظور از اين آيه : كنند سبب نزول آن آيه نباشد، چنانكه چنين تعبير مي است هرچند

اند  نزاع كرده. اين آيه در فالن امر نازل شد: چنين است و علما دربارة گفته صحابي كه
كرد؟  آيا از قبيل روايت مسند است و چنان است كه سببي براي نزول آن آيه ذكر مي: كه

دانست،  بخاري آن را داخل در مسند ميامام مسند نيست؟ يا از قبيل تفسير آيه است كه 
دانند، و بيشتر مسندها بنابراين اصطالح است مانند  و ديگران آن را در مسند داخل نمي

حمد و غير آن، به خالف آن موردي كه سببي ذكر كند كه به دنبال آن آيه نازل مام امسند ا
  .»دانند مي شده كه همه باالتفاق اين قسم را در مسند داخل

است  هاي صحابه و تابعين اين از جمله عادت«: و زركشي در البرهان چنين گفته است
اين آيه در فالن موضوع نازل شد، منظورش آن است كه آيه : كه اگر يكي از آنها بگويد

پس اين از قسم استدالل  1متضمن آن حكم است نه اينكه سبب نزول آن آيه بوده باشد
  .»ت، نه از قسم نقل و خبر دادن از امري كه واقع شده باشدبر حكم با آيه اس

سبب نزول امري : توان تحرير كرد اينكه آنچه در تعريف سبب نزول مي: گويم مي
سوره  ي هاست كه آيه در ايام وقوع آن نازل شده باشد تا خارج شود آنچه واحدي دربار

كه اين از اسباب نزول . دباش كه سببش، فيل آوردن اهالي حبشه مي: الفيل گفته است
نوح و عاد و ثمود و  ي هنيست بلكه از باب خبر دادن از وقايع گذشته است مانند قص

 ô⎯tΒ: بناي كعبه و امثال اينها، و نيز اينكه خداوند در uρ ß⎯|¡ômr& $ YΨƒ ÏŠ ô⎯£ϑ ÏiΒ zΝn= ó™ r& …çμ yγ ô_uρ ¬! 

                                                 
ي نزول آيه در مورد خاص تصريح داشته  بنابراين هر سبب نزولي كه مستند به روايت صحيحي باشد كه درباره -1

  .ـ م. توان پذيرفت نه هر روايتي باشد را مي
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uθ èδ uρ Ö⎯Å¡øtèΧ yìt7¨?$#uρ s' ©#ÏΒ zΟŠÏδ≡tö/Î) $ Z‹ÏΖym 3 x‹sƒªB$#uρ ª!$# zΟŠÏδ≡tö/Î) WξŠÎ= yz  )سبب ) 125: نساء

  .، چنانكه پوشيده نيستباشد ميكند از اسباب نزول قرآن ن خليل گرفتن ابراهيم را بيان مي

  توجه
است، اگر از تابعي نقل شود نيز مرفوع صحابي از قبيل مسند  آنچه قبالً گفتيم كه

تفسير باشد  ي هد آن تابعي صحيح باشد و از ائمخواهد بود ولي مرسل است، پس اگر سن
اند ـ از قبيل مجاهد و عكرمه و سعيدبن جبير ـ يا با مرسل ديگري  كه از صحابه آموخته

  .معتضد باشد و امثال اينها، پذيرفته است
كنند،  اي اسباب متعددي نقل مي شود كه مفسرين براي نزول آيه بسا مي: پنجم ي همسأل

  :هاي وارد شده مالحظه گردد، پس رد راه اعتماد اين است كه عبارتدر اين قبيل موا
: فالن موضوع نازل شد ديگري هم بگويد ي هدربار: اگر يكي از آنها بگويد - 1

فالن موضوع  نازل شد و يك امر ديگري ذكر كند كه قبالً گفتيم منظور  ي هدربار
يست ـ چنانچه لفظ تفسير آيه است نه ذكر سبب نزول، منافاتي بين آن دو گفته ن

 .هر دو را شامل گردد ـ و در نوع هفتاد و هشتم تحقيق اين مطلب خواهد آمد

فالن موضوع آمد، و ديگري  ي هدربار: ولي اگر يكي از آنها چنين تعبير كند - 2
تصريح نمايد به ذكر سببي برخالف آن، همان مورد اعتماد بايد بشود و ديگري 

بخاري از ابن عمر آورده است كه امام كه  استنباط است، مثال آن روايتي است
 öΝä.äτ: گفت !$ |¡ÎΣ Ó^öym öΝä3©9 (#θ è?ù'sù öΝä3rO öym 4’̄Τr& ÷Λä⎢÷∞Ï© ( (#θ ãΒ Ïd‰s% uρ ö/ä3Å¡àΡL{ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 

(#þθ ßϑ n= ôã$#uρ Νà6¯Ρr& çνθ à)≈ n= •Β 3 ÌÏe±o0uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  )درباره جماع با ) 223 :نساء
آنها نازل شد، و از جابر روايتي كه تصريح برخالف اين ) دبر(پشت  همسران در

زيرا كه اين نقل  ؛گفته داشت قبالً گذشت، بنابراين حديث جابر مورد اعتماد است
ابن عباس نيز آن قول را توهم دانسته و نظير . است و قول ابن عمر استنباط
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ين مطلب را از او روايت حديث جابر را نقل كرده است، چنانكه ابوداود و حاكم ا
 .اند كرده

و اگر يكي سبب نزول ذكر كرد و ديگري سبب ديگري، پس اگر سند يكي از آن  - 3
دو صحيح باشد كه آن خبر صحيح معتمد است و مثال آن روايتي است شيخين و 

بيمار شد، پس يك يا دو شب  صاهللا رسول: اند كه غير آنها از جندب نقل كرده
كنم  اي محمد گمان نمي: كه زني به خدمتش آمد و گفت براي تهجد برنخاست،

: مگر اينكه شيطانت تو را ترك گفته است، پس خداوند اين آيات را نازل فرمود
  4©y∏‘Ò9$#uρ ∩⊇∪ È≅ ø‹©9$#uρ #sŒÎ) 4©y√y™ ∩⊄∪ $ tΒ y7 tã ¨Šuρ y7 •/u‘ $ tΒ uρ 4’ n?s%  )3-1 :ضحي.( 

مادرش ـ كه مادر مادرش، از  بن ميسره از شيبه از حفص و طبراني و ابن ابي
 ي ه سگي به خانهتول: اند كه بود ـ روايت كرده صخدمتكار خانة پيغمبر اكرم

رد پس چهار روز گذشت كه داخل شد و زير سرير رفت و م صرسول خدا
اي خوله، در خانه رسول خدا چه رخ : شد، فرمود وحي بر پيامبر گرامي نازل نمي

آيد؟ من با خود گفتم خوب است خانه را جاروب و  داده كه جبرئيل به نزدم نمي
منظم كنم، پس زير سرير را جاروب كردم و آن بچه سگ را بيرون افكندم، پس 

ـ و چنان بود كه  لرزيد آمد در حالي كه محاسنش مي صاز آن پيغمبر اكرم
: گرفت ـ پس خداوند آيات شد لرزش مي هرگاه وحي بر آن حضرت نازل مي

  .را نازل فرمود) رضيفتَ(تا ) والضحي(
آمدن جبرئيل به  جريان دير«: بخاري گفتهصحيح ابن حجر در شرح حافظ و 

ولي سبب نزول آيه بودنش غريب است، و در سند  ه سگ مشهور استتولسبب 
اين خبر كسي هست كه شناخته شده نيست، بنابراين همان روايت صحيح مورد 

  .»اعتماد است
حاتم از طريق  يتي است كه ابن جرير و ابن ابيروا: هاي اين مبحث و از مثال

وقتي كه به  صپيغمبر اكرم: اند اينكه بن طلحه از ابن عباس روايت كرده علي
المقدس رو كند، پس  مدينه هجرت كرد خداوند او را امر فرمود كه به سوي بيت
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خواند ـ ولي قبلة  المقدس نماز مي يهود خوشحال شدند، چند ماه به سوي بيت

نگريست  خواند و به آسمان مي داشت و خداوند را مي را دوست مي إلهيمابرا
 ô⎯ÏΒـ پس خداوند  uρ ß]ø‹ym |Mô_tyz ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_uρ tôÜx© Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# 4 

ß]øŠymuρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù öΝà6yδθ ã_ãρ …çνtôÜx© ξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝä3ø‹n= tæ îπ¤fãm ω Î) 

š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ßϑ n= sß öΝåκ÷]ÏΒ Ÿξsù öΝèδ öθ t±øƒrB ’ ÎΤöθ t±÷z$#uρ §ΝÏ?T{uρ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ ö/ä3ø‹n= tæ öΝä3̄= yès9uρ 

tβρ ß‰tG öη s?  )را نازل فرمود، و يهود بر اثر آن ناراحت شدند و گفتند) 150 :بقره :

≅  ي هاي كه بر آن بودند بازداشت؟ پس خداوند آي چه چيز آنها را از قبله è% °! 

ä−Îô³pRùQ$# Ü> Ìøó yϑ ø9$#uρ 4 “Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β  )را نازل كرد ) 142 :بقره

 ¬!uρ ä−Ìô±pRùQ$# Ü>Ìøó :و فرمود pRùQ$#uρ 4 $ yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çμô_uρ «!$# 4 χ Î) ©!$# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ 

 )115 :بقره.(  
 #$ ¬!uρ ä−Ìô±pRùQ ي هآي: اند كه گفت ر روايت كردهو حاكم و غير او از ابن عم

Ü> Ìøó pRùQ$#uρ 4 $ yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çμô_uρ «!$# 4 χ Î) ©!$# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ   در اين باره نازل شد
تواني نماز مستحبي  كه هرگاه بر مركب خود سوار باشي به هر طرف كه بگردد مي

  .بخواني
ه آن را ضعيف دانسته ـ از عامربن ربيعه نقل كرده است كه و ترمذي روايتي ـ ك

 .دانستيم كه قبله كدام سمت است در يكي از سفرها در شب تاريكي نمي: گفت
لذا هر كدام از ما به سمت خودش نماز خواند چون صبح كرديم و جريان را 

دارقطني نيز مثل همين . عرضه داشتيم اين آيه نازل شد صبراي پيغمبر اكرم
و از ابن جرير از مجاهد ا و هم. حديث را به سند ضعيفي از جابر نقل كرده است

$ tΑ :ي ههنگامي كه آي: روايت كرده كه گفت s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 
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¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è= äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ÌÅz#yŠ  )60 :غافر (
اين حديث مرسل . به كدام سو دعا كنيم؟ پس اين آيه نازل شد: ل شد، گفتندناز

  .است
يكي از برادران شما «: روايت كرده است كه فرمود صو از قتاده از پيغمبر اكرم

پس » خواند به سوي قبله نماز نمي«: گفتند» بياييد بر او نماز بخوانيداست، مرده 
  .ريب و معضل استولي اين خبر جداً غ. اين آيه نازل شد

باشند، و اضعف از همة اينها روايت  اينها پنج سبب نزول است كه مختلف مي
اخير است چون معضل است، در مرحلة بعد ماقبلش به علت مرسل بودن ضعيف 

سوم ماقبل آن به علت ضعيف بودن راويان آن، روايت دوم  ي هاست، و در مرحل
نازل شد و تصريح به سبب نزول  در فالن موضوع: صحيح است ولي در آن گفته

نكرده، اما اولي هم سندش صحيح است و هم به ذكر سبب نزول در آن تصريح 
  .باشد شده است، پس همان مورد اعتماد مي

حاتم از طريق ابن  هاي ديگر نيز روايتي است كه ابن مردويه و ابن ابي و از مثال
اند از ابن عباس  يت كردهمحمد از عكرمه ـ يا سعيد ـ روا اسحق از محمدبن ابي

اميه بن خلف و ابوجهل بن هشام و مرداني از قريش به خدمت : كه گفت
بيا با خدايان ما مسامحه كن، ما هم داخل  !يا محمد: آمده و گفتند صاهللا رسول

داشت كه قومش مسلمان شوند ـ  شويم ـ و آن حضرت دوست مي در دين تو مي
 β: د، پس خداوند اين آيه را نازل فرمودپس آن بزرگوار به حال آنها رقت كر Î)uρ 

(#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖÏFøu‹s9 Ç⎯tã ü“Ï% ©!$# !$ uΖøŠym÷ρ r& šø‹s9Î) y“ÎtIø tFÏ9 $ uΖøŠn= tã …çνuöxî ( #]ŒÎ)uρ x8ρ ä‹sƒªB ^ω 

WξŠ Î= yz  )73 :اسراء.(  
و ابن مردويه از طريق العوفي از ابن عباس روايت كرده است كه قبيلة ثقيف به 

ما را مدت يك سال مهلت بده تا به خدايانمان «: عرضه داشتند صيغمبر اكرمپ
شود قبض كرديم پس از آن  ها داده شود و چون آنچه به آنها هديه مي هديه
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خواست كه آنها را مهلت دهد اين آيه نازل  مي صپيامبر اكرم. »شويم مسلمان مي

د، و اسنادش ضعيف اين خبر مقتضي آن است كه در مدينه نازل شده باش. شد
سن است و روايت اول مقتضي اين است كه در مكه نازل شده باشد و اسنادش ح

الشيخ از سعيدبن جبير كه تا درجة  است و براي آن شاهد نيز هست به گفتة ابي
  .رود پس همين روايت مورد اعتماد است صحيح باال مي

صورت يكي از آن اينكه دو سند در صحت مساوي باشند، در اين : حالت چهارم - 4
دو كه راويش در جريان حاضر بوده يا مانند آن از وجوه مختلف ترجيح، امتياز 

نقل كرده است كه  بخاري از ابن مسعود امام شود، مثل روايتي كه  داده مي
آن حضرت بر چوب رفتم در حالي كه  در مدينه راه مي صبا پيغمبر اكرم«: گفت

خوب : ، يكي از آنها گفتنداز يهود گذشتچند تن  ه بود پسكرد خرمايي تكيه 
پرسيم، پس در اين باره  از روح از او مي: است از او چيزي بپرسيم، با هم گفتند

دانستم كه بر او  سؤال كردند، آن حضرت ساعتي ايستاد و سر بر داشت، من مي
 štΡθ: شود، تا اينكه حالت وحي برطرف شد، سپس گفت وحي مي è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã 

Çyρ ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠ Î= s%  )85 :اسراء.( 

: و ترمذي روايتي ـ كه آن را صحيح دانسته ـ از ابن عباس آورده است كه گفت
: به ما چيزي ياد بدهيد كه از اين مرد بپرسيم، يهود گفتند: قريش به يهود گفتند

روح از او بپرسيد، پس از آن حضرت راجع به همين موضوع سؤال  ي هدربار
 štΡθ :كردند، كه پس از آن اين آيه نازل شد è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅ è% ßyρ”9$# ô⎯ÏΒ 

ÌøΒ r& ’ În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïèø9$# ω Î) WξŠÎ= s% .  
شده باشد، ولي روايت اول اين خبر چنين اقتضا دارد كه اين آيه در مكه نازل 

تر  آنچه بخاري روايت كرده از غير او صحيح: اند كه برخالف آن است و گفته
  .خود شاهد جريان بوده است است، ديگر اينكه ابن مسعود 
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اي  اينكه پس از وقوع دو يا چند سبب ـ كه ذكر شده است ـ آيه: حالت پنجم - 5
ن اسباب و نزول آيه ثابت نباشد ـ نازل شده باشد به طوري كه فاصلة زيادي بين آ

مثال آن . گردد چنانكه در آيات گذشته چنين بود ـ كه بر اين معني حمل مي
بن  هالل: بخاري از طريق عكرمه از ابن عباس آورده است كهامام روايتي است كه 

بن سحماء را داد،  به همسرش نسبت زنا با شريك صاميه در حضور پيغمبر اكرم
عرضه . زنيم يا بينه بياور يا حد تهمت بر پشتت مي: به او فرمود صپيغمبر گرامي

اهللا اگر كسي از ما مرادي را با همسرش خلوت كرده ديد، بيرون  يا رسول: داشت
  t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθãΒötƒ öΝßγy_≡uρø—r& óΟs9uρپس خداوند متعال ! رود و به جستجوي بينه بپردازد

⎯ä3tƒ öΝçλ°; â™!#y‰pκà− HωÎ) öΝßγÝ¡àΡr& äοy‰≈yγt±sù óΟÏδÏ‰tnr& ßìt/ö‘r& ¤N≡y‰≈uηx© «!$$Î/   …çμ̄ΡÎ) z⎯Ïϑs9 

š⎥⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$#  )را نازل فرمود) 6 :نور. 

بن عدي  عويمر نزد عاصم: اند كه گفت بن سعد روايت كرده و شيخين از سهل
با ] در حال زنا[اگر كسي مردي اجنبي را : بپرس صاهللا از رسول: آمد و گفت

شود يا چگونه با او رفتار  كشته مي] به قصاص[سرش ديد و او را كشت، آيا هم
  گردد؟ مي

كننده غايب بود، پس  در اين باره پرسيد، ولي سؤال صپس عاصم از رسول خدا
به خدا سوگند به خدمت : از آن عاصم جواب را به عويمر گفت، عويمر گفت

پس به محضر آن  خواهم رسيد و از آن حضرت خواهم پرسيد، صرسول خدا
اي از  دربارة تو و همسرت آيه: فرمود صبزرگوار شرفياب گرديد، پيغمبر اكرم

  1... قرآن نازل گرديده است 
بين اين دو حديث جمع شده است به اينكه نخستين كسي كه اين اتفاق برايش 
افتاد هالل بود، بر حسب تصادف عويمر نيز ـ براي همين پرسش ـ آمد، پس آيه 

                                                 
  .267، 3تفسير ابن كثير  -1
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هر دو نازل شد، تمايل نووي نيز به همين معني بوده و پيش از او خطيب در شأن 
  .شايد براي آن دو در يك وقت اتفاق افتاده باشد: چنين گفته استبغدادي 

 صديقبه ابوبكر صاهللا رسول: روايت كرده است كه گفت از حذيفه  رو بزّا
او را [كنم  ه پا ميشر ب: كني؟ گفت رومان مردي را ببيني چه مي اگر با ام: فرمود
خداوند آن كس : گويم مي: و تو اي عمر چه خواهي كرد؟ گفت: فرمود] كشم مي

  .لعنت كند كه خبيث است] از كشتن آن شخص[را كه عاجز بماند 
  .تعدد اسباب نزول مانعي ندارد: ابن حجر گفته

هرگاه جمع بين روايات ممكن نباشد، بر تعدد و تكرار نزول حمل : حالت ششم - 6
وقتي : اند كه گفت گردد، مثال آن روايتي است كه شيخين از مسيب آورده مي

بر او وارد شد در حالي كه ابوجهل و  صاهللا هنگام وفات ابوطالب رسيد، رسول
بگو ال اله اال اهللا تا اينكه به  !اي عمو: ميه نزد او بودند، فرمودعبداهللا بن ابي اُ

اي ابوطالب آيا : ابوجهل و عبداهللا گفتند. خاطر تو در پيشگاه خداوند محاجه كنم
: گرداني؟ پس آنقدر با او حرف زدند تا اينكه گفت از كيش عبدالمطلب رو بر مي

تا وقتي كه نهي نشوم برايت : فرمود صبر ملت عبدالمطلب هستم، پيغمبر اكرم
$ كنم، پس اين آيه نازل شد  استغفار مي tΒ šχ% x. Äc©É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& 

(#ρ ãÏøó tG ó¡o„ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθçΡ% Ÿ2 ’Í< 'ρ é& 2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ š⎥ ¨⎫t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& 

Ü=≈ ysô¹r& ÉΟŠÅspgø: $# . 

روايتي ـ كه آن را حسن دانسته ـ نقل كرد است كه  علي پو ترمذي از 
كند، به  لب مغفرت ميمشرك بودند طشنيدم مردي براي پدر و مادرش كه : فرمود
ابراهيم : كني؟ گفت براي پدر و مادرت كه مشركند طلب مغفرت مي: ماو گفت

من اين جريان را به خدمت پيغمبر  .براي پدرش كه مشرك بود طلب مغفرت كرد
  .عرضه داشتم، پس اين آيه نازل شد صاكرم
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 صرمپيغمبر اك: اند كه گفت روايت كرده و حاكم و غير او از ابن مسعود 
روزي به سمت قبرستان رفت، و در كنار قبري نشست، مناجات كرد و سپس 

قبري كه كنارش نشستم قبر مادرم است، و من از خداوند : گريست، آنگاه فرمود
$  :ام نداد، پس اين آيه را بر من نازل كرد اذن خواستم براي دعاي به او اجازه tΒ 

šχ% x. Äc©É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& (#ρãÏøó tG ó¡o„ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθçΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 

2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ysô¹r& ÉΟŠÅspgø: $#   پس بين اين روايات
  .كنيم به اينكه اين آيه چند بار نازل شده است جمع مي
اند  نقل كرده هريره  ز ابيا رنيز روايتي است كه بيهقي و بزا: هاي ديگر و از مثال

ـ هنگامي كه حمزه شهيد شد و او را مثله كرده بودند ـ بر  صكه پيغمبر اكرم
» هفتاد تن از آنها را به جاي تو مثله خواهم كرد«: بدن حمزه ايستاد، سپس فرمود
ايستاده بود نازل شد و خاتمة سوره النحل را  صپس جبرئيل در حالي كه پيغمبر

 ÷βÎ)uρ óΟçGاز  ö6 s%% tæ (#θ ç7Ï%$ yèsù È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ ΟçFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïμ Î/ ( ⎦È⌡s9uρ ÷Λän ÷y9 |¹ uθ ßγ s9 ×öyz š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á= Ïj9 
 )126 :نحل.(  

وقتي جريان احد پايان : اند كه گفت بن كعب روايت كرده و ترمذي و حاكم از ابي
 يافت، شصت و چهار تن از انصار و شش تن از مهاجرين كشته شده بودند كه

اگر روزي : حمزه از جملة آنها بود و او را مثله كرده بودند، پس انصار گفتند
چنين برخوردي با آنها داشتيم بيشتر از اين بر سرشان خواهيم آورد پس چون 

 ÷βÎ)uρ óΟçGروز فتح مكه پيش آمد، خداوند  ö6 s%% tæ (#θ ç7Ï%$ yè sù È≅÷VÏϑ Î/ $ tΒ ΟçFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïμ Î/ ( 

⎦È⌡s9uρ ÷Λän ÷y9 |¹ uθ ßγ s9 ×öyz š⎥⎪ÎÉ9≈¢Á= Ïj9  ظاهر اين خبر اين است كه. را نازل فرمود :
آيد كه  نزول آيه تا هنگام فتح مكه تأخير افتاده باشد، و از حديث گذشته برمي

شود به  بي اين دو روايت جمع مي: ابن الحصار گفته. روز احد نازل گشته باشد
ه نازل شده با تمام سوره ـ چون آية مزبور يك بار پيش از هجرت در مك: اينكه
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براي اينكه مردم . سوره مكي است ـ بار دوم روز احد، و بار سوم روز فتح مكه

  .روح را از همين قسم قرار داده است ي ابن كثير آيهحافظ متذكر شوند، و 

  توجه
پس تالوت (شود در يكي از دو قضيه ـ پس از ذكر موجبات نزول ـ عبارت  گاه مي

بوده است، مثال آن روايتي است كه ) پس نازل شد(كند  لي راوي توهم ميهست، و) كرد
اي بر رسول  يهودي: ترمذي از ابن عباس نقل كرده و آن را صحيح دانسته است كه گفت

ها را بر اين نحو و  يا ابالقاسم، اگر خداوند آسمان: گذشت، پس عرضه داشت صاكرم
داد،  طور قرار مي را چنان و ساير خلق را اين ها ها را اين شكل و آب را چنين و كوه زمين

$  :بهتر نبود؟ پس خداوند اين آيه را نازل كرد tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿ⎯ÍνÍ‘ ô‰s% øŒÎ) (#θ ä9$ s% !$ tΒ tΑt“Ρr& 

ª!$# 4’n?tã 9|³o0 ⎯ÏiΒ &™ó©x« 3 ö≅è% ô⎯tΒ tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# “Ï%©!$# u™!% ỳ ⎯Ïμ Î/ 4©y›θãΒ #Y‘θ çΡ “Y‰èδ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ( 

…çμ tΡθ è= yèøgrB }§ŠÏÛ#ts% $ pκtΞρ ß‰ö6 è? tβθàøƒéBuρ #ZÏWx. ( ΟçFôϑ Ïk= ãæuρ $ ¨Β óΟs9 (#þθ çΗ s>÷è s? óΟçFΡ r& Iω uρ öΝä.äτ !$ t/#u™ ( È≅ è% ª!$# ( 

¢ΟèO öΝèδ ö‘sŒ ’ Îû öΝÍκÅÎöθ yz tβθç7yè ù= tƒ  )پس (اين حديث در صحيح با عبارت ). 91 :انعام
زيرا كه اين آيه  ؛آمده است و همان درست است) ه را تالوت كرداين آي صاهللا رسول

  .مكّي است
نقل كرده است كه  بخاري از انس امام هاي ديگرش روايتي است كه  و از مثال

به مدينه مطلع شد، به خدمت آن  صعبداهللا بن سالم چون از آمدن رسول اكرم: گفت
نخستين : داند امبر كسي آنها را نميپرسم كه جز پي از تو سه چيز مي: حضرت آمد و گفت

چيست؟ و اولين غذاي اهل بهشت كدام است؟ و چه چيز ] قيامت[= شرايط ساعت 
جبرئيل درگذشته جواب اينها را به من : سازد؟ فرمود فرزند را از پدر يا مادر هراسناك مي

ود است، او از ميان فرشتگان دشمن يه: آري، گفت: جبرئيل؟ فرمود: ابن سالم گفت. گفته
% ö≅è% ⎯tΒ šχ: اين آيه را خواند صپس حضرت رسول x. #xρ ß‰tã Ÿ≅ƒÎö9 ÉfÏj9 …çμ ¯ΡÎ* sù …çμ s9̈“ tΡ 
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4’ n?tã y7 Î6 ù= s% Èβ øŒÎ* Î/ «!$# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š⎥÷⎫t/ Ïμ÷ƒ y‰tƒ “Y‰èδuρ 2” uô³ç0uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9  . ابن حجر در
اين آيه را در رد گفتة  صي گراميظاهر سياق روايت اين است كه نب: شرح بخاري گفته

و : وقت اين آيه نازل شده باشد، سپس گفته يهود خوانده است، و لزومي ندارد كه همان
زيرا كه در سبب نزول اين آيه خبر صحيحي داريم كه در مورد  ؛همين مورد اعتماد است

  .ابن سالم نازل شده است ةديگري غير از قص ي هقص

  تذكر
يك سبب در مورد نزول چند آيه روايت شده باشد و : اينكه برعكس آنچه كه گذشت

هاي  هيچ اشكالي ندارد، براي اينكه گاهي در مورد يك واقعه آيات متعددي در سوره
شده است، مثال آن روايتي است كه ترمذي و حاكم از ام سلمه نقل  گوناگون نازل مي

زنان چيزي ياد كرده باشد، پس نشنيدم خداوند در هجرت  !اهللا يا رسول: اند كه گفت كرده
$< z: خداوند اين آيه را نازل فرمود yftFó™ $$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅uΗ xå 9≅ Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ 

⎯ÏiΒ @x.sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& ( Νä3àÒ ÷è t/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷èt/ ( t⎦⎪Ï% ©!$$ sù (#ρ ãy_$ yδ (#θ ã_Ì÷zé&uρ ⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρèŒρ é&uρ ’ Îû 

’ Í?‹Î6 y™ (#θ è= tG≈s% uρ (#θ è= ÏFè% uρ ¨β tÏex._{ öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔Íh‹y™ öΝßγ ¨Ψ n= Ï{÷Š_{uρ ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# 

$ \/#uθ rO ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# 3 ª!$#uρ …çνy‰Ψ Ïã ß⎯ó¡ãm É>#uθ ¨W9$#   )و حاكم از همان ام ) 195 :آل عمران
ولي زنان  دكني اهللا مردان را ياد مي ردم يا رسولعرض ك: سلمه روايت كرده است كه گفت

 ¨βÎ) š⎥⎫Ïϑ :ي هپس آي! دكني را ياد نمي Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈ yϑÎ= ó¡ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 

t⎦⎫ÏG ÏΖ≈ s)ø9$#uρ ÏM≈ tFÏΖ≈ s)ø9$#uρ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈ s%Ï‰≈ ¢Á9$#uρ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#uρ ÏN≡uÉ9≈ ¢Á9$#uρ t⎦⎫Ïè Ï±≈ y‚ø9$#uρ 

ÏM≈yè Ï±≈ y‚ø9$#uρ t⎦⎫Ï% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ ÏM≈s% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Í×̄≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈yϑ Í×̄≈ ¢Á9$#uρ š⎥⎫ÏàÏ≈ ptø: $#uρ 

öΝßγ y_ρ ãèù ÏM≈sàÏ≈ ysø9$#uρ š⎥⎪ÌÅ2≡©%!$#uρ ©!$# #ZÏVx. ÏN≡tÅ2≡©%!$#uρ £‰tã r& ª!$# Μçλm; ZοtÏøó ¨Β #·ô_r&uρ 

$ Vϑ‹Ïàtã  )ي هو نيز آي )35 :احزاب:  Ÿω uρ (#öθ ¨Ψ yϑ tG s? $ tΒ Ÿ≅ Ò sù ª!$# ⎯Ïμ Î/ öΝä3ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ 4 
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ÉΑ% ỳ Ìh= Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ (#θç6 |¡oKò2 $# ( Ï™!$ |¡ÏiΨ= Ï9uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $ ®ÿÊeΕ t⎦÷⎤|¡tG ø.$# 4 (#θ è= t↔ó™ uρ ©!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï& Î#ôÒ sù 3 ¨β Î) 

©!$# šχ%Ÿ2 Èe≅ ä3Î/ >™ó_ x« $ VϑŠ Î= tã  )32 :نساء (ي هو آي:  ¨βÎ) š⎥⎫Ïϑ Î=ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈ yϑ Î=ó¡ßϑ ø9$#uρ 

 را نازل فرمود.  
بخاري از حديث زيدبن ثابت آورده امام هايش همچنين روايتي است كه  و از مثال

 ω “Èθ :ي هبر او آي صاست كه رسول اكرم tGó¡o„ tβρß‰Ïè≈ s)ø9$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# çöxî ’Í< 'ρ é& 

Í‘ uœØ9$# tβρß‰Îγ≈ yfçRùQ$#uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$#  )را امالء فرمود، پس ابن ام مكتوم آمد و ) 95 :نساء
، پس خداوند )او نابينا بود(كردم  توانستم جهاد كنم جهاد مي اهللا، اگر مي يا رسول: گفت

  .را نازل كرد) ولي الضررأغير (
اي رسول بر: همچنين روايت كرده است كه گفت و ابن ابي حاتم از زيدبن ثابت 

كردم پس در حالي كه من قلم را روي گوشم نهاده بودم دستور  نويسندگي مي صاكرم
: در انتظار وحي ماند كه نابينايي آمد و گفت صاهللا رزم داده شد، در اين هنگام سول

  : براي من چه دستوري هست كه نابينا هستم؟ پس اين آيه نازل شد
 }§øŠ©9 ’ n?tã Ï™!$ xyè ‘Ò9$# Ÿω uρ ’ n?tã 4©yÌöyϑ ø9$# Ÿω uρ ’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω šχρß‰Ågs† $ tΒ šχθà)ÏΨ ãƒ 

ël tym #sŒÎ) (#θ ßs|Á tΡ ¬! ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 $ tΒ ’n?tã š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ⎯ÏΒ 9≅ŠÎ6 y™ 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘  
  ).91 :توبه(

كه روايتي است كه ابن جرير از ابن عباس آورده است : اند هايي كه آورده و از مثال
اكنون كسي خواهد آمد كه : اي نشسته بود، پس فرمود حجره ةدر ساي صاهللا رسول: گفت

پيغمبر او را فرا  ، طولي نكشيد كه مردي چشم زاغ برآمد،نگرد با دو چشم شيطان مي
دهيد؟ آن مرد رفت و يارانش را آورد،  چرا تو و يارانت مرا دشنام مي: خواند و فرمود

اند تا اينكه از آنها گذشت، پس  حضرت را دشنام ندادههمگي قسم خوردند كه آن 
 šχθ: خداوند اين آيه را نازل كرد àÎ= øts† «!$$ Î/ $ tΒ (#θä9$ s% ô‰s)s9uρ (#θ ä9$ s% sπ yϑÎ= x. Ìøä3ø9$# 
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(#ρ ãxŸ2 uρ y‰÷è t/ ö/ÏSÏϑ≈ n=ó™ Î) (#θ ‘ϑ yδ uρ $ yϑ Î/ óΟs9 (#θ ä9$ oΨ tƒ 4 $ tΒ uρ (#þθßϑ s)tΡ HωÎ) ÷β r& ãΝßγ9uΖøî r& ª!$# …ã&è!θ ß™ u‘ uρ ⎯ÏΒ 

⎯Ï& Î#ôÒ sù 4 βÎ* sù (#θ ç/θ çG tƒ à7tƒ #Zöyz öΝçλ°; ( βÎ)uρ (#öθ©9uθ tG tƒ ãΝåκö5Éj‹yè ãƒ ª!$# $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ 4 

$ tΒ uρ öΝçλm; ’Îû Ä⇓ö‘ F{$# ⎯ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 9ÅÁ tΡ  )احمد اين حديث را به امام حاكم و ) 74 :توبه

 tΠöθ: ي هپس خداوند آي: اند و در آخرش آمده مين عبارت نقل كردهه tƒ ãΝåκçZ yè ö7tƒ ª!$# $ Yè‹ÏΗ sd 

tβθ àÎ=ósuŠsù …çμ s9 $ yϑ x. tβθ àÎ= øts† ö/ä3s9 ( tβθç7|¡øts† uρ öΝåκ̈Ξr& 4’ n?tã >™ó©x« 4 Iω r& öΝåκ̈ΞÎ) ãΝèδ tβθ ç/É‹≈ s3ø9$#  
  ).18 :مجادله(

  توجه
در اين مسأله دقت كن و محكم به آن دست بياز كه من آن در آنچه برايت ذكر كردم 

را با فكر خودم از استقراء تحقيقات پيشوايان اين فن و متفرقات كلمات آنان تحرير و 
  .استخراج كردم، و پيش از من كسي اين مطالب را نگفته است

  



  :نوع دهم
  آنچه از قرآن بر زبان بعضي از اصحاب نازل شد

 فاروقسباب نزول است، و اصل در آن موافقات عمر در حقيقت نوعي از ا
و ترمذي از ابن عمر . اند باشد، و گروهي به طور جداگانه در اين زمينه تصنيف كرده مي

. خداوند حق را بر دل و زبان عمر قرار داد :فرمود صاهللا روايت كرده است كه رسول
حث و گفتگو كردند آنها هيچ امري بر مردم عارض نشد كه دربارة آن ب: ابن عمر گفته

مگر اينكه قرآن به نحوي كه عمر گرفته بود نازل  ؛چيزي گفتند و عمر چيز ديگر گفت
عمر فكري به نظرش : و ابن مردويه از مجاهد روايت كرده است كه گفت .شد مي
روايت  بخاري و غير او از انس امام شد و  رسيد، پس قرآن به همان نحو نازل مي مي

اهللا  يا رسول :در سه چيز با خداي خود موافقت كردم، گفتم: عمر گفت: گفتاند كه  كرده
  برگيريم؟ وب است از مقام ابراهيم نمازگاهخ

 (#ρ: پس اين آيه نازل شد ä‹ÏƒªB$#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$ s)¨Β zΟ↵Ïδ≡tö/Î) ’~?|Á ãΒ  اي رسول خدا: گفتم و! 
 ي هه حجاب برگيرند، پس آيشوند اگر دستور دهي ك بر زنان تو نيكوكار و بدكار وارد مي

چه بسا اگر : به هم حسادت ورزيدند به آنها گفتم صحجاب فرود آمد، و زنان پيغمبر
خداوند شما را طالق دهد به جاي آن همسراني بهتر از شما قسمت او گرداند پس اين 

 4©|¤tã ÿ…çμš/u‘ β: آيه نازل شد Î) £⎯ä3s)¯= sÛ β r& ÿ…ã& s!Ï‰ö7ãƒ % ¹`≡uρ ø— r& #Zöyz £⎯ä3Ψ ÏiΒ .  
نظر من در سه مورد با : مسلم از ابن عمر از عمر روايت كرده است كه گفتامام و 

  .پروردگارم موافق آمد، در حجاب و در اسيران بدر و در مقام ابراهيم
در چهار مطلب : عمر گفت: روايت كرده است كه گفت حاتم از انس  و ابن ابي

$  ô‰s)s9uρ :يه كه نازل شداين آ: نظر من با پروردگارم موافق آمد oΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ...  من

$‘ x8u: گفتم t7tFsù ª!$# ß⎯|¡ômr& t⎦⎫É)Î=≈ sƒø: $#  پس اين آيه نازل شد : x8u‘$ t7tFsù ª!$# ß⎯|¡ôm r& 

t⎦⎫É)Î=≈ sƒø: $# .  
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و از عبدالرحمن بن ابي ليلي روايت كرده است كه يك يهودي عمر را مالقات كرد و 
% ⎯tΒ tβ: عمر گفت. كند دشمن ماست ل كه رفيق شما ياد ميجبرئي: گفت x. #xρ ß‰tã °! 

⎯Ïμ ÏG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒÎö9 Å_uρ Ÿ≅8s3‹ÏΒ uρ  χ Î* sù ©!$# Aρ ß‰tã z⎯ƒ ÌÏ≈ s3ù= Ïj9  )سپس ) 98 :بقره
نيد در تفسير خود از سعيدبن جبير آنگاه بر زبان عمر اين آيه نازل شد، و س: افزوده
ت كرده است كه سعدبن معاذ وقتي اتهامي كه به عايشه نسبت داده شده بود شنيد رواي
 y7: گفت oΨ≈ysö6 ß™ #x‹≈ yδ í⎯≈ tG öκæ5 ÒΟŠÏàtã  )و ابن . ازل شدطور اين آيه ن پس همين) 16: نور

دو تن از : در فوائدش از سعيدبن المسيب روايت كرده است كه گفت 1اخي ميمي
 y7: گفتند شنيدند مي رچه در اين باره ميبودند كه ه صاصحاب پيغمبر oΨ≈ysö6 ß™ #x‹≈ yδ 

í⎯≈ tG öκæ5 ÒΟŠÏàtã  گونه نازل شد، آن دو زيدبن حارثه و ابو ايوب بودند پس اين آيه به همان .
وقتي اخبار احد از زنان قطع شد و : و ابن ابي حاتم از عكرمه روايت كرده است كه گفت

براي كسب خبر بيرون شدند كه دو مرد را بر شتري كردند  گزارشي از جنگ دريافت نمي
آن زن . زنده است: در چه حال است؟ گفت صاهللا رسول: ديدند يكي از زنان پرسيد

گيرد، پس  دهم به ديگران كه خداوند از بندگان خود شهيدان برمي پس اهميت نمي: گفت
 x‹Ï‚−Gنازل شد قرآن چنانكه گفته بود  tƒ uρ öΝä3ΖÏΒ u™!#y‰pκà−  )و ابن سعد ) 140 :آل عمران

واقدي به ما خبر داد از ابراهيم بن محمد ابن شرحبيل العبدري از : گفته] طبقات[در 
مصعب بن عمير روز احد علم اسالم به دست داشت، پس دست : پدرش كه گفت

  : گفت راستش قطع شد، علم را به دست چپ گرفت در حالي كه مي
 $ tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# 4 ⎦'⎪Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä⎢ö6 n= s)Ρ$# #’ n?tã öΝä3Î6≈ s)ôã r& 

 )سپس دست چپش قطع شد، خم شد و علم را با بازوانش به سينه ) 144 :آل عمران

                                                 
 47/ 3هـ است براي تفصيل حياتش به العبر  390ي بغدادي و متوفاي سال  او محمد بن عبداهللا دقاق محدث ثقه -1

  ]مصحح. [مراجعه شود
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$ : گفت گرفت در حالي كه باز مي tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘   سپس كشته شد، پس علم بر

$ اين آيه هنوز نازل نشده بود : ين افتاد، محمدبن شرحبيل گفتهزم tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘  
  .تا اينكه پس از اين واقعه نازل شد

  اي از بحث گذشته دنباله
بر زبان غير خداوند مانند كريم نزديك به همين معني آياتي است كه در قرآن 

و تصريح نشده است اضافة آيات به آنها  و جبرئيل و فرشتگان وارد شده و به صپيغمبر
%!™ ô‰s% Νä.u :محكي به قول هم نيست مانند y` ãÍ← !$ |Á t/ ⎯ÏΒ öΝä3În/§‘ ( ô⎯yϑ sù u|Çö/r& ⎯Ïμ Å¡øuΖÎ= sù ( ô⎯tΒ uρ 

}‘Ïϑ tã $ yγ øŠn= yè sù 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïpt¿2  )كه اين آيه از زبان آن حضرت نازل ) 104 :انعام

$! : گويد ي اينكه در آخرش ميشده برا tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïpt¿2  ي هو آي : uötó sùr& «!$# 

©ÈötG ö/r& $ Vϑ s3ym uθ èδ uρ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& ãΝà6øŠs9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Wξ ¢Á xãΒ 4 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ÞΟßγ≈ oΨ ÷s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# 

tβθ ßϑ n=ôè tƒ …çμ ¯Ρr& ×Α̈”t∴ãΒ ⎯ÏiΒ y7 Îi/¢‘ Èd,ptø: $$ Î/ ( Ÿξ sù ¨⎦sðθä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎪ÎtIôϑ ßϑ ø9$#  )كه ) 114 :انعام

$  ي هو آي. همچنين از زبان آن حضرت است tΒ uρ ãΑ̈”t∴tG tΡ ω Î) ÌøΒ r'Î/ y7 În/u‘ ( …çμ s9 $ tΒ t⎦÷⎫t/ $ uΖƒ Ï‰÷ƒ r& 

$ tΒ uρ $ oΨxù= yz $ tΒ uρ š⎥ ÷⎫t/ y7 Ï9≡sŒ 4 $ tΒ uρ tβ% x. y7 •/u‘ $ |‹Å¡nΣ  )فرشتگان است كه از زبان ) 64 :مريم

 x‚$−ƒو همچنين  Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ   كه از زبان بندگان آمده است، مگر اينكه
اول  ي ه، و همچنين دو آي)بگوييد(را تقدير بگيريم يعني ) واقول(در اينجا امكان دارد 

  .پيش از آن تقدير بگيريم به خالف سوم و چهارمرا ) بگو(قُل يعني درست است كه 
  
  



  :نوع يازدهم
  آياتي كه مكرر نازل شده است

اند به اينكه آياتي از قرآن مكرر نازل شده  گروهي از متقدمين و متأخرين تصريح كرده
» شد اي به طور مكرر نازل مي گاهي به خاطر موعظه و تذكر، آيه«: است، ابن الحصار گفته

ابن  حافظ و. نوع برشمرده است الروم را از اين ي هالنحل و اول سور ي هآنگاه اواخر سور
الفاتحه را از  اين نوع  ي هروح را از همين قبيل دانسته و گروهي سور ي هكثير آي
$ اند، و بعضي  شمرده tΒ šχ% x. Äc©É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#þθãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ 

(#þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ysô¹r& ÉΟŠÅspgø: $#  )را به ) 113 :توبه
  . اند همين حساب ذكر كرده

اي دو بار  چه بسا به جهت تعظيم شأن و تذكر بيشتر آيه«: زركشي در البرهان گفته
آمد ـ تا مبادا فراموش  شد، البته هنگامي كه براي مرتبة ديگر موجبات آن پديد مي نازل مي
% ÉΟÏ :ي هروح و آي ي ه، سپس آي» شود ـ r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# Ç’ nûtsÛ Í‘$ pκ̈]9$# $ Zs9ã— uρ z⎯ÏiΒ È≅ øŠ©9$# 4 ¨β Î) 

ÏM≈uΖ|¡ptø: $# t⎦÷⎤Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# 4 y7 Ï9≡sŒ 3“tø.ÏŒ š⎥⎪ÌÏ.≡©%#Ï9  )را از اين قبيل دانسته ) 114 :هود
  .است

ستند، ولي سبب نزول آنها داللت هود مكي ه ي هاالسراء و سور ي هسور: وي گفته
اند؛ به همين جهت براي بعضي مورد اشكال واقع شده  كند بر اينكه در مدينه نازل شده مي

و همچنين است : وي گفته. اند زيرا كه چند بار نازل شده ؛است، اما اشكالي در كار نيست
و جواب االخالص وارد شده كه جواب مشركين است در مكه  ي هسور ي هآنچه دربار

$ : در مدينه، و نيز فرموده خداوند ل كتاب استاه tΒ šχ% x. Äc©É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#þθãΖtΒ#u™ β r& 

(#ρ ãÏøó tG ó¡o„ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’Í< 'ρ é& 2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ysô¹ r& 

ÉΟŠÅspgø: $#  )آمد ـ  ت تمام اينها آن است كه گاهي سببي پديد ميو حكم: گفته) 113 :توبه
اي كه  اي بود، و حال آنكه پيش از آن آيه از قبيل سؤال يا حادثه ـ كه مقتضي نزول آيه
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عين همان آيه بار ديگر وحي  صمتضمن آن معني باشد نازل شده، پس به پيغمبر اكرم

كه آيه متضمن بيان حكم اين ها باشد و نيز يادآوري كند  شد؛ تا تذكري براي مسلمان مي
  .قضيه هم هست

  تذكر
هايي كه به دو وجه و بيشتر قرآن بدانها  چه بسا از اين نوع قرار داده شود حرف

آورده كه  بي مسلم از حديث اُامام كند آنچه  شود، و بر اين داللت مي خوانده مي
ف بخوان، به پروردگارم به نزدم فرستاد كه قرآن را بر يك حر«: فرمود صرسول خدا

بر امت من آسان كن، پس به نزد من فرستاد كه آن را بر هفت : كه شگاهش عرض كردمپي
اين حديث داللت دارد كه قرآن از اولين وهله نازل نشده بلكه پي در پي . »حرف بخوان

  .نازل گرديده است
را الفاتحه  ي هالقراء سخاوي پس از اينكه قول به دو بار نازل شدن سور و در جمال

: گويم اي دارد؟ مي دوباره نازل شدن آن چه فايده: اگر گفته شود: حكايت كرده گفته است
مالك و ملك : ممكن است بار اول بر يك حرف نازل شده و بار دوم بر بقيه وجوه، مانند

  .و السراط و الصراط و امثال اينها

  توجه
در كتاب الكفيل اند كه چيزي از قرآن نزولش تكرار شده باشد،  برخي منكر شده

  . فايده است بمعاني التنزيل چنين ديدم، و علت آورده كه اين كار تحصيل حاصل و بي
تكرار نزول آن  ي ، و اينكه الزمهمردود است ولي اين گفته به آنچه از فوايدش گذشت

است كه هرچه در مكه نازل شده در مدينه فرود آمده باشد، اين دليل نيز مردود است به 
ي انزال آن است كه ااي در بين نيست، دليل ديگرش اين است كه معن زمهاينكه مال

آورد كه پيش از آن نياورده بود، پس بر آن حضرت  قرآني مي صيل بر رسول خدائجبر
سپس . »پيش از آن نياورده بود«قبول نداريم شرط باشد كه : اند در رد اين گفته. خواند مي
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زول آن اين است كه جبرئيل هنگام تغيير قبله نازل و شايد منظورشان از دو بار ن: گفته
الفاتحه ركن واجبي در نماز است همچنانكه  ي هخبر داد كه سور صشد و به رسول خدا

اند كه بار ديگر نازل شده است، يا قرائت ديگري بر آن  در مكه بوده، پس اينها گمان كرده
اند كه بار ديگر نزول  شتهحضرت خواند كه در مكه نخوانده بود، و از اين جهت پندا

  .يافته است
  



  :نوع دوازدهم
  آياتي كه حكم آنها پس از نزول يا نزولشان بعد از حكم بوده است

، باشداي پيش از حكم آن  شود كه نزول آيه گاهي مي: زركشي در البرهان گفته است
 ô‰s% yx: مانند n= øùr& ⎯tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ tx.sŒuρ zΟó™ $# ⎯Ïμ În/u‘ 4’©?|Á sù  )كه بيهقي و غير ) 15-14: اعلي

 رنازل شد، و بزا فطر ي هصدق ي هاين آيه دربار: اند كه گفت او از ابن عمر روايت كرده
  .نظير اين روايت را مرفوعاً نقل كرده است

دانم وجه اين تأويل چيست؟ زيرا كه  اين سوره  نمي«: گويد يكي از دانشمندان مي
و بغوي جواب داده است كه » اي ود و نه زكات و نه روزهمكي است و در مكه نه عيدي ب

: فرمايد ممكن است  نزول اين آيات پيش از حكم زكات بوده است، چنانكه خداوند مي
  Iω ãΝÅ¡ø% é& #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# ∩⊇∪ |MΡr&uρ B≅ Ïn #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$#   حل(كه اين سوره مكي است، و اثر (

كه [يك ساعت از روز برايم حالل شد : آن حضرت فرمودروز فتح مكه ظاهر شد، كه 
  ].بدون احرام وارد شوم

“ ãΠt: همچنين öκß y™ ßìôϑ pgø: $# tβθ —9uθ ãƒ uρ tç/‘$!$#  )در مكه نازل شد، عمربن ) 45 :قمر
كند؟ تا اينكه وقتي روز بدر شد و  من گفتم كدام جمع فرار مي: گويد مي الخطاب 

نظر كردم در حالي كه پشت سر آنها شمشير  صاهللا ه رسولقريش پا به فرار گذاشت ب
“ ãΠt: فرمود اي در دست داشت و مي برهنه öκß y™ ßìôϑ pgø: $# tβθ —9uθ ãƒ uρ tç/‘$!$#   پس اين آيه
  .وسط آورده استطبراني اين روايت را در األ. روز بدر بود ي هدربار

$ _ Ó‰Ζã ي ههمچنين آي ¨Β šÏ9$ uΖèδ ×Πρ â“ ôγ tΒ z⎯ÏiΒ É>#t“ ômF{$#  )گويد قتاده مي) 11 :ص :
كه لشكرياني از مشركين را هزيمت وعده فرمود خداوند به آن حضرت ـ در مكه ـ 

  .اين روايت را ابن ابي حاتم نقل كرده است. دهد پس تأويلش روز بدر معلوم شد مي
%!™ ö≅è% u :و مانند همين است قول خداي متعال ỳ ‘,ptø: $# $ tΒ uρ ä—Ï‰ö7ãƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# $ tΒ uρ ß‰‹Ïèãƒ  .

≅ öابن ابي حاتم از ابن مسعود راجع به همين آيه  è% u™!% ỳ ‘,ptø: $#   روايت كرده است كه
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دانيم كه اين آيه مكي است و پيش از وجوب جهاد نازل گرديده،  مي .يعني شمشير: گفت
ـ ابن مسعود ـ كند روايت ديگري كه شيخين از او  و اين تفسير ابن مسعود را تأييد مي

روز فتح مكه در حالي كه سيصد و شصت بت  صپيغمبر اكرم: اند كه گفت نقل كرده
پيرامون كعبه نصب شده بود، به مكه وارد شد، پس با چوبي كه در دست داشت آنها را 

≅ ö: گفت زد و مي مي è% uρ u™!% y` ‘,ysø9$# t,yδ y— uρ ã≅ÏÜ≈ t6 ø9$# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9$# tβ% x. $ ]%θ èδy—  )81: اسراء (

 ö≅ è% u™!% ỳ ‘,ptø: $# $ tΒ uρ ä—Ï‰ö7ãƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# $ tΒ uρ ß‰‹Ïèãƒ  )49: سبأ.(  
هاي مكي زكات را بسيار ياد كرده است ـ با  خداوند در سوره: گويد ابن الحصار مي

كند و دينش را  خود را وفا مي ي صراحت يا به كنايه ـ كنايه از اينكه خداوند متعال وعده
سازد، به طوري كه نماز و زكات و ساير شرايع و دستورات فرض شد  و ظاهر ميبه پا 

 uθ ي هگفتگو زكات جز در مدينه از كسي گرفته نشد، آي ولي بي èδuρ ü“Ï% ©!$# r't±Σ r& ;M≈̈Ψ y_ 

;M≈x©ρ á÷è ¨Β uöxî uρ ;M≈x©ρ â÷êtΒ Ÿ≅ ÷‚¨Ζ9$#uρ tí ö‘ ¨“9$#uρ $ ¸Î= tFøƒèΧ …ã& é#à2 é& šχθçG ÷ƒ ¨“9$#uρ šχ$ ¨Β”9$#uρ 

$ \κÈ:≈ t±tFãΒ uöxî uρ 7μ Î7≈ t±tFãΒ 4 (#θ è=à2 ⎯ÏΒ ÿ⎯ÍνÌyϑ rO !#sŒÎ) tyϑ øO r& (#θ è?#u™uρ …çμ ¤)ym uΘöθ tƒ ⎯ÍνÏŠ$ |Á ym ( Ÿω uρ (#þθ èùÎô£è@ 

4 …çμ ¯ΡÎ) Ÿω =Ïtä† š⎥⎫ÏùÎô£ßϑ ø9$#  )ي هاند، و نيز فرمود را از همين قبيل شمرده) 141 :انعام 

 (#θ: ملالمز ي هخداوند در سور ãΚŠÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ nο4θ x.¨“9$#  )20 ( و در همين سوره 

tβρ ãyz#u™uρ tβθè= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$#  )20 (و از همين قبيل است . اند را از همين باب دانسته

 ô⎯tΒ :قول خداي تعالي uρ ß⎯|¡ômr& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ tΑ$ s% uρ ©Í_ ¯ΡÎ) z⎯ÏΒ 

t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#  )و ابن عمر و عكرمه و گروهي روايت  ي صديقه هكه از عايش) 33 :فصلت
گويان نازل شد، و حال آنكه آيه مكي است و اذان در  اذان ي هشده است كه اين آيه دربار

  .مدينه مشروع شد
باشد، كه در صحيح  يوضو م ي هآي: هاي آنچه بعد از حكم نازل شده است و از مثال

شديم  در حالي كه داخل مدينه مي: روايت شده است كه گفت ة صديقهبخاري از عايش
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متذكر شدم كه گردنبندي از من در بيداء به جاي مانده است، پس كاروان متوقف شد و 

آمد صديق فرود آمد و سر در دامن من نهاد و به خواب رفت، پس ابوبكر  صاهللا رسول
آنگاه رسول ! مردم را به خاطر يك گردنبند معطل كردي: زد و گفت و مرا سخت مشت

بيدار شد، و سپيدة صبح طالع گشت پس به جستجوي آب برآمد ولي آب  صاكرم
$  :ي هنيافت، پس آي pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθ ãΨtΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ãρ 

öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n< Î) È,Ïù#tyϑ ø9$# (#θ ßs|¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ öΝà6n= ã_ö‘ r&uρ ’n< Î) È⎦÷⎫t6 ÷è s3ø9$# 4 βÎ)uρ öΝçGΖä. $ Y6 ãΖã_ 

(#ρ ã£γ ©Û$$ sù 4 β Î)uρ ΝçGΨä. #©yÌó£Δ ÷ρ r& 4’ n?tã @xy™ ÷ρ r& u™!% ỳ Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝÍ← !$ tó ø9$# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡yϑ≈ s9 u™!$ |¡ÏiΨ9$# 

öΝn= sù (#ρ ß‰ÅgrB [™!$ tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs|¡øΒ $$ sù öΝà6Ïδθ ã_âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çμ÷Ψ ÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒÌãƒ ª!$# 

Ÿ≅ yèôfuŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 8l tym ⎯Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Ìãƒ öΝä.tÎdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9uρ …çμ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝä3ø‹n= tæ öΝà6¯= yè s9 

šχρ ãä3ô±n@  اين آيه به اجماع مدني است در حالي كه وجوب وضوء با . نازل شد
  .وجوب نماز در مكه بوده است

جز  صم است كه پيغمبر اكرمبر تمام اهل مغازي معلوم و مسلّ«: گويد ابن عبدالبر مي
سپس » كند خواند و اين مطلب را جز جاهل يا معاند كسي رد نمي با وضوء نماز نمي

شده اين  وضوء ـ با اينكه پيش از نزول آن بدان عمل مي ي هنزول آي و حكمت«: افزايد مي
  .»مربوط به آن توأم باشد ي هوجوب با تالوت آي: است كه

زمان با وجوب وضو نازل گرديده،  احتمال دارد كه اول آيه پيشتر هم«: ديگري گفته
اجماع بر : گويم مي. »اش كه در آن ذكر تيمم آمده در اين قضيه نازل شده باشد سپس بقيه

  .كند نزول اين آيه در مدينه اين احتمال را رد مي
الجمعه است كه مدني است، در صورتي كه نماز  ي ههاي آن همچنين آي و از مثال

  .جمعه در مكه واجب شد
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كند  رد مي» نماز جمعه اصالً در مكه به پا نشد«: الفرس را كه گفته است و سخن ابن
هنگامي «: بن كعب بن مالك نقل كرده است كه گفت الرحمنروايتي كه ابن ماجه از عبد

بردم، پس  گرفتم و به نماز جمعه مي كه پدرم چشم خود را از دست داد، من دستش را مي
كرد،  شنيد براي ابي امامه بن اسعد بن زراره طلب مغفرت مي هرگاه صداي اذان را مي

فرستي؟  اسعدبن زراره درود مي ي بروشن بينم هرگاه نداي جمعه را مي اي پدر مي: گفتم
از  صپسرم او نخستين كسي بود كه پيش از آمدن رسول اكرم: اين براي چيست؟ گفت

  .مكه براي ما نماز جمعه خواند
$ : هايش قول خداي تعالي و از مثال  yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t⎦,Î#Ïϑ≈ yè ø9$# uρ 

$ pκö n= tæ Ïπ x©9xσßϑ ø9$#uρ öΝåκæ5θ è= è% † Îûuρ É>$ s%Ìh9$# t⎦⎫ÏΒ Ì≈ tó ø9$#uρ † Îûuρ È≅‹Î6 y™ «!$# È⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# ( ZπŸÒƒ Ì sù 

š∅ ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟ‹Å6ym  باشد كه در سال نهم هجري نازل شد و حال آنكه  مي
  .زكات پيش از آن در اوايل هجرت واجب شده بود

پيش از نزول اين آيه مصرف زكات معلوم بوده ولي آية شايد «: گويد ابن الحصار مي
قرآني كه تالوت شود نداشته چنانكه وضوء گرفتن از پيش معلوم بود، سپس براي تأكيد 

  .»قرآني نازل گرديد ي هآن، آي
  
  
  



  :نوع سيزدهم
  هايي كه جمعاً نازل شد هايي كه پراكنده و سوره سوره

غالب قرآن است، و ] به طور پراكنده نازل شد هايي كه به تدريج و سوره: [= قسم اول
بعداً [نازل شد ) مالم يعلم(باشد كه نخست تا  مي» اقرأ«هاي كوتاه  هاي آن در سوره از مثال

والضحي چنانكه در حديث طبراني آمده، اول  ي هو همچنين سور] سوره فرود آمد ي هبقي
  .نازل گرديد) فترضي(تا 

خالص، الكوثر، تبت، لم يكن، النصر، و الفاتحه، اإل: هاي سوره: هاي قسم دوم و از مثال
  .باشد المعوذتان ـ كه هر دو با هم نازل شدند ـ مي

هاي طوال المرسالت است كه در المستدرك از ابن  و از همين قسم در سوره
والمرسالت (بوديم كه  صدر غاري همراه پيغمبر اكرم«: روايت شده كه گفت مسعود
زل شد، پس اين سوره را تازه تازه از دهان آن حضرت فرا گرفتم، و يادم بر او نا) عرفاً

 Äd“r'Î7sù ¤]ƒ: نيست كه به كدام يك از دو آيه سوره را ختم كرد Ï‰tn …çνy‰÷è t/ šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ  

uρ Ÿ≅‹Ï% ÞΟçλm; (#θ( #sŒÎيا ) 50 :مرسالت( ãèx.ö‘ $# Ÿω šχθ ãè x.ötƒ  )48 :مرسالت.(  
باشد، چنانكه در حديث مربوط به آن در نوع  الصف مي ي هسورو نيز از همين قسم 

است، كه ابوعبيد و طبراني از ابن عباس  األنعام ي هاول گذشت، و از همين قبيل سور
شبانگاه در مكه نازل شد در حالي كه هفتاد  األنعام ي هسور«: اند كه گفت روايت كرده

وسف بن عطيه الصفار ـ كه متروك و طبراني از طريق ي. »هزار فرشته دور و برش بود
: فرمود صاهللا رسول«: است ـ از عون بن نافع از ابن عمر روايت كرده است كه گفت

يكجا بر من نازل شد در حالي كه هفتاد هزار تن از مالئكه آن را مشايعت  األنعام ي هسور
  .»كردند مي

 ست از عليو بيهقي در الشعب با سندي كه در آن كسي هست كه شناخته شده ني
كه يكجا  األنعام ي هآيات قرآن پنج پنج نازل شد مگر سور«: روايت كرده است كه فرمود

كردند، تا اينكه به  با هزار فرشته آمد از هر آسماني هفتاد تن از مالئكه آن را مشايعت مي
  .»رسانيدند صپيغمبر
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: فرمود] صرسول اكرم[و ابوالشيخ از ابي بن كعب مرفوعاً روايت كرده است كه 
يكجا بر من نازل شد در حالي كه هفتاد هزار فرشته آن را مشايعت  األنعام ي هسور«

يكجا نازل شد و با  األنعام ي هسور«: و از مجاهد روايت كرده است كه گفت» كردند مي
اش يكبار نازل  همه األنعام«: و از عطاء روايت كرده است كه گفت» آن پانصد فرشته بود

اينها شواهدي است كه هر يك ديگري را تقويت . »هفتاد هزار فرشته بود گرديد و با آن
  .كند مي

گويد اين سوره يكجا نازل  حديثي كه مي«: و ابن الصالح در فتاوي خود گفته است
ايم ولي سندش ضعيف است، و براي آن سند  شده از طريق ابي بن كعب روايت كرده

اين سوره يكجا نازل : روايت شده است اينكه صحيحي نيافتيم، بلكه در مخالفت با آن نيز
اند، بعضي  نشد بلكه آياتي از آن در مدينه نازل گرديد كه در عدد آن آيات اختالف كرده

  .واهللا اعلم .»اند سه آيه، و بعضي عدد ديگري گفته: اند گفته
  
  
  
  
  
  
  



  :نوع چهاردهم
  ل شدآياتي كه با مشايعت فرشتگان و آياتي كه به طور انفراد ناز

قسمتي از قرآن با مشايعت فرشتگان « :اند ابن حبيب و به پيروي از او ابن النقيب گفته
كه هفتاد هزار فرشته آن را  األنعام ي  هسور: نازل شد، و اين قسمت عبارت است از

الكرسي كه با  ةيالكتاب كه هشتاد هزار فرشته با آن فرود آمد، و آ ةفاتحمشايعت كردند، و 
 يس كه با آن سي هزار فرشته نازل شد، و  ي هفرشته نازل شد، و سورآن سي هزار 

ö≅ t↔ó™ uρ ô⎯tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Î= ö6 s% ⎯ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ •‘ $ uΖù= yè y_r& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# Zπyγ Ï9#u™ tβρß‰t7÷è ãƒ  )زخرف: 
هايي آورد كه با آن بيست هزار فرشته نازل گرديد، و ساير آيات قرآن را جبرئيل به تن) 45

كه حديث آن به طرق مختلف  األنعام ي هسور: گويم مي. »اي بدون مشايعت فرشته
گذشت، از طرق ديگرش نيز روايتي است كه بيهقي در الشعب و طبراني با سند ضعيفي 

در حالي كه هيأتي از فرشتگان كه  األنعام ي هسور«: اند كه بن مالك مرفوعاً آورده از انس
كردند فرود آمد، از زمزمة تسبيح و تقديس فرشتگان زمين  ا پر ميبين مشرق و مغرب ر

نازل  األنعام ي هوقتي سور«: اند كه گفت و حاكم و بيهقي از حديث جابر آورده. »لرزيد مي
كردند  فرشتگان بسياري كه افق را پر مي: تسبيح گفت و سپس فرمود صاهللا شد رسول

اين حديث بر : نقل اين روايت ـ گفته حاكم ـ پس از» اين سوره را مشايعت نمودند
در آن انقطاع هست و به گمانم جعل شده : ولي ذهبي گفته. مسلم صحيح استامام شرط 
  . باشد

≅ öيس و  ي هالفاتحه و سور ي هاما راجع به سور t↔ó™ uρ ô⎯tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&   به حديث و
البقره يك  ي هم آيات سورآن و تما ي هالكرسي كه دربار ةيام، و اما آ روايتي بر نخورده

كه نقل كرده است احمد در مسندش از معقل بن يسار امام حديث وارد شده است كه 
آن است با هر آيه از آن هشتاد  ي البقره ركن قرآن و قله: فرمود صل اكرم رسو«: گفت

≈ Iω tμهزار فرشته نازل گشت، و  s9Î) ωÎ) uθ èδ ©y∏ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$#  رون آورده شد از زير عرش بي
  .»و به آن متصل گرديد
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: بن مزاحم روايت كرده است كه گفت و سعيدبن منصور در سنن خود از ضحاك
البقره را جبرئيل در حالي آورد كه آنچه خدا خواسته بود فرشته با آن  ي هاواخر سور«

ريس ابن الض. الكهف است ي هماند كه از آنها سور هاي ديگري از اين قبيل مي سوره. »بود
يزيدبن عبدالعزيز الطيالسي از اسمعيل بن عياش از اسمعيل «: در فضائلش آورده است كه

به شما : فرمود صبه ما رسيده است كه پيغمبر اكرم: بن رافع روايت كرده است كه گفت
اي كه عظمتش بين زمين و آسمان را پر كرد و هفتاد هزار فرشته آن را  خبر ندهم از سوره
  .»ي الكهف است هسورن آمشايعت كردند؟ 

  توجه
توان جمع كرد بين روايات گذشته و روايتي كه ابن ابي  بايد دقت شود كه چگونه مي

گاه جبرئيل قرآن را  هيچ«: سند صحيح نقل كرده است كه گفته حاتم از سعيدبن جبير ب
اه ن ـ به منظور محافظت ـ با او همرانياورد مگر اينكه چهار تن از فرشتگ صبراي پيامبر

اي بر  هر وقت فرشته«: و نيز ابن جرير از ضحاك روايت كرده است كه گفت. »بودند
ديگري براي حراست و پاسداري از آن  ي شد، مالئكه نازل مي صحضرت رسول اكرم
شدند از پيش رو و پشت سر او تا مبادا شيطان به صورت فرشته تشبه  فرشته فرستاده مي

  .»پيدا كند

  فايده
: محمودبن غيالن از يزيدبن هارون روايت كرده است اينكه: گويد الضريس مي ابن

چهار آيه از : وليد ـ يعني ابن جميل ـ از قاسم از ابو امامه به من خبر داد كه گفت«
الكرسي،  ةيالكتاب، آ ام: گنجينة عرش نازل شد كه غير اينها از آنجا چيزي نازل نگرديد

  .»البقره، و الكوثر ي هآخر سور
الكتاب را كه بيهقي در الشعب از حديث انس مرفوعاً  ةفاتح ي هاما سور: گويم مي

از جمله چيزهايي كه خداوند متعال بر «: فرمود] صرسول اكرم[روايت كرده است كه 
هاي  الكتاب را دادم و آن از گنجينه ةفاتحمن به تو : من منت نهاده اينكه فرموده است
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: مرفوعاً روايت كرده است كه گفت بن يسار و حاكم از معقل. »عرش من است

و ابن اهويه در مسندش . »البقره را از زير عرش داده شدم ي هالكتاب و اواخر سور ةتحفا«
الكتاب سؤال شد، در جواب  ةتحآن حضرت از فا«: روايت كرده است كه از علي
  .»اي زير عرش نازل گشت خبر داد كه از گنجينه صنبي اكرم: فرمود

دارمي در مسندش از ايفع الكالعي روايت كرده است كه : البقره ي هو اما آخر سور
كدام آيه را دوست داري كه به تو و امتت : اهللا شخصي عرضه داشت اي رسول«: گفت

امام و . »رحمت از زير عرش است ي هالبقره كه از گنجين ي هآخر سور: برسد؟ فرمود
 صرسول اكرم[اند كه  ت كردهاحمد و غير او از حديث عقبه بن عامر مرفوعاً رواي

  .»اين دو آيه را بخوانيد كه پروردگارم اين دو آيه را از زير عرش به من داد«]: فرمود
البقره از گنجي  ي هاين آيات از آخر سور«: و از حديث حذيفه روايت است كه فرمود

ديث و براي اين ح. »زير عرش به من عطا شد كه هيچ پيامبري پيش از من داده نشده بود
 ،نقل شده است طرق روائي بسياري هست كه از عمر و علي و ابن مسعود و غير اينها 

  .در حديث معقل بن يسار گذشت الكرسي ةيو اما آ
هرگاه  صپيغمبر اكرم«: و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده است كه گفت

ند رحمن از زير اين آيه از گنجينة خداو: گفت خنديد و مي خواند مي الكرسي را مي ةيآ
الكرسي را پيامبرتان  ةيآ«: روايت كرده است كه فرمود و ابوعبيد از علي» باشد عرش مي

و اما راجع به » از گنجينة عرش داده شده و هيچ پيامبري پيش از او داده نشده بود
الكوثر حديثي نيافتم، و گفتار ابو امامه در اين باره حكم حديث مرفوع را دارد كه  ي هسور

الديلمي و غير اينها از طريق محمدبن عبدالملك دقيقي از  آن را ابوالشيخ ابن حيان و
  .اند روايت كردهيزيدبن هارون به همان سندي كه ذكر شد از ابي امامه مرفوعاً 

  



  

  :نوع پانزدهم
آنچه بر بعضي از پيامبران پيشين نازل شده و آنچه بر 

  يك از پيامبران پيشين نازل نشده هيچ

البقره است ـ  ي هالكرسي و آخر سور ةيالفاتحه و آ ي هسور: جمله قسم دوم اين نوع از
: چنانكه در احاديث گذشته خوانديم ـ و مسلم از ابن عباس روايت كرده است كه گفت

بشارت باد تو را به دو نور كه آنها را «: آمد و گفت صاي به خدمت رسول  اكرم فرشته
 ي هالكتاب و اواخر سور ةفاتح: پيش از تو داده نشده استاي و هيچ پيامبري  داده شده

 البقره ي هآخر سور ةدو آي«: و طبراني از عقبه بن عامر روايت كرده است كه گفت. »البقره
 z⎯tΒ#u™ ãΑθرا بسيار بخوانيد  ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ 

⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥ ÷⎫t/ 7‰ymr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θä9$ s% uρ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ oΨ ÷èsÛr&uρ ( 

y7 tΡ#tøäî $ oΨ−/u‘ šø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$#  )زيرا كه خداوند حضرت  ؛تا آخر سوره) 285 :بقره
وعبيد در فضائلش از كعب ، و اب»را به وسيلة اين دو آيه برتري داده است صمحمد

؛ چهار آيه داده شد كه به موسي صحضرت محمدبه «: روايت كرده است كه گفت
سپس » داده نشده صاي داده شده كه به حضرت محمد آيه ؛موسيبه داده نشده و 

$ !° : وحي شد صآياتي كه ـ بخصوص ـ به حضرت محمد«: افزوده tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

$ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 βÎ)uρ (#ρ ß‰ö7è? $ tΒ þ’Îû öΝà6Å¡àΡr& ÷ρ r& çνθ à÷‚è? Νä3ö7Å™$ y⇔ãƒ ÏμÎ/ ª!$# ( ãÏøó u‹sù ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 

Ü> Éj‹yèãƒ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 3 ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 &™ó©x« íƒ Ï‰s%  )البقره اين  ي تا آخر سوره) 284 :بقره
ي كه موسي ـ به تنهايي ـ داده شده ا باشد و اما آيه الكرسي مي ةيچهارم آ ي هسه آيه و آي
يد ن لک امللكوت واألأجل أخلصنا منه من لهم ال تولج الشيطان فی قلوبنا وال«: چنين است

: ترجمه »آمني آمني .بداً أبدًا أالسامء, الدهر الداهر رض ووالسلطان وامللک واحلمد واأل
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زيرا كه ملكوت و  ؛كنپروردگارا شيطان را به دلهاي ما راه مده و ما را از او خالص 

قدرت و حكومت و ملك و حمد و آسمان و زمين هميشه و تا ابد مخصوص تو است، 
  .»اجابت كن اجابت كن] پروردگارا[

 ي ههاي هفتگان سوره: (و بيهقي در شعب از ابن عباس روايت كرده است كه گفت
دو تا از  ؛ي اند، ولي موس داده نشده صطوال را هيچ يك از پيامبران جز پيامبر اكرم

  .»آنها را داده شده است
امت «]: فرمود صپيغمبر اكرم[و طبراني از ابن عباس مرفوعاً روايت كرده است كه 

$ : اند، به هنگام مصيبت گفتن من چيزي داده شدند كه هيچ يك از امتان داده نشده ¯ΡÎ) ¬! 

!$ ¯ΡÎ)uρ Ïμ ø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘ «.  
: است كه حاكم از ابن عباس آورده است كه گفت روايتي: هاي قسم اول و از مثال

  Ëxهنگامي كه « Îm7y™ zΟó™ $# y7 În/u‘ ’ n?ôã F{$#  تمام اين سوره : فرمود صنازل شد پيامبر اكرم
فرود آمد، و تا آية ) ذا هويإوالنجم ( ي هدر صحف ابراهيم و موسي هست، و چون سور

 zΟŠÏδ≡tö/Î) uρ “Ï% ©!$# #’®ûuρ  ا كرد كهاد: رسيد گفت : ω r& â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“t÷zé& ∩⊂∇∪ β r&uρ 

}§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4©të y™ ∩⊂®∪ ¨βr&uρ …çμ uŠ÷è y™ t∃ôθ y™ 3“tãƒ ∩⊆⊃∪ §ΝèO çμ1t“ øgä† u™!#t“ yfø9$# 4’ nû÷ρ F{$# ∩⊆⊇∪ 

¨β r&uρ 4’ n< Î) y7 În/u‘ 4‘pκtJΨ ßϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ …çμ ¯Ρr&uρ uθ èδ y7 ysôÊ r& 4’ s5ö/r&uρ ∩⊆⊂∪ …çμ ¯Ρr&uρ uθ èδ |N$ tΒ r& $ uŠômr&uρ ∩⊆⊆∪ …çμ ¯Ρr&uρ 

t,n= y{ È⎦÷⎫y_÷ρ ¨“9$# tx.©%!$# 4©s\ΡW{$#uρ ∩⊆∈∪ ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ #sŒÎ) 4©o_ ôϑ è? ∩⊆∉∪ ¨βr&uρ Ïμ ø‹n= tã nοr'ô±̈Ψ9$# 3“t÷zW{$# ∩⊆∠∪ 

…çμ ¯Ρr&uρ uθ èδ 4©o_ øî r& 4©o_ ø% r&uρ ∩⊆∇∪ …çμ ¯Ρr&uρ uθ èδ Uu‘ 3“t÷è Ïe±9$# ∩⊆®∪ ÿ…çμ ¯Ρr&uρ y7 n= ÷δ r& #·Š% tæ 4’ n<ρ W{$# ∩∈⊃∪ 

(#yŠθ ßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ö/r& ∩∈⊇∪ tΠöθ s% uρ 8yθ çΡ ⎯ÏiΒ ã≅ö6 s% ( öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝèδ zΝn= øßr& 4©xöôÛr&uρ ∩∈⊄∪ sπ s3Ïs?÷σßϑ ø9$#uρ 

3“uθ ÷δ r& ∩∈⊂∪ $ yγ9¤±tó sù $ tΒ 4©¤´xî ∩∈⊆∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω#u™ y7În/u‘ 3“u‘$ yϑ tFs? ∩∈∈∪ #x‹≈ yδ Öƒ É‹tΡ z⎯ÏiΒ Í‘ä‹‘Ζ9$# 

#’ n<ρW{$# .  
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خالدبن عبداهللا ما را حديث گفت از عطاءبن السائب از «: گويد و سعيد بن منصور مي
همين روايت » اين سوره در صحف ابراهيم و موسي هست: كرمه از ابن عباس كه گفتع

آورده » ي استبرداري شده از صحف ابراهيم و موس نسخه«: حاتم با عبارت را ابن ابي
اين سوره در صحف ابراهيم و موسي همانند اين «: و نيز از سدي آورده كه گفت. است

  .»نازل شده صاست كه بر پيامبر اكرم
ن هذا لفي الصحف إ: (سفيان از پدرش از عكرمه براي ما گفت كه: و فريابي گفته

روايت كرده است كه  امامه و حاكم از طريق قاسم از ابي. منظور همين آيات است) االولي
نيز  ؛نازل فرموده بر حضرت ابراهيم صخداوند از آنچه بر حضرت محمد«: گفت

 šχθ: نازل كرده چنين است ç6 Í≥̄≈ −F9$# šχρ ß‰Î7≈ yèø9$# šχρ ß‰Ïϑ≈ ptø:$# šχθ ßsÍ×̄≈ ¡¡9$# 

šχθ ãèÅ2≡§9$# šχρ ß‰Éf≈¡¡9$# tβρ ãÏΒ Fψ$# Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχθ èδ$̈Ψ9$#uρ Ç⎯tã Ìx6Ψ ßϑø9 $# 

tβθ ÝàÏ≈ ysø9$#uρ ÏŠρ ß‰çtÎ: «!$# 3 ÎÅ e³o0uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  )و ) 112 :توبه ô‰s% yx n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$# ∩⊇∪ 

t⎦⎪Ï% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΝèδ Ç⎯tã Èθ øó ¯=9$# šχθàÊ Ì÷è ãΒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΝèδ 

Íο4θ x.¨“= Ï9 tβθè= Ïè≈ sù ∩⊆∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρãàÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’n?tã öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ 

öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù çöxî š⎥⎫ÏΒθè= tΒ ∩∉∪ Ç⎯yϑ sù 4©xötG ö/$# u™!#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρßŠ$ yè ø9$# ∩∠∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ 

öΝèδ öΝÎγ ÏF≈ oΨ≈tΒ L{ öΝÏδ Ï‰ôγ tã uρ tβθ ãã≡u‘ ∩∇∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ö/ãφ 4’ n?tã öΝÍκÌE≡uθ n= |¹ tβθÝàÏù$ ptä† ∩®∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθ èOÍ‘≡uθ ø9$# ∩⊇⊃∪ š⎥⎪Ï%©!$# tβθ èO Ìtƒ }̈ ÷ρ yŠöÏø9$# öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$Î#≈ yz  )و ) 11- 1 :مؤمنون ¨β Î) 

š⎥⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ t⎦⎫ÏG ÏΖ≈ s)ø9$#uρ ÏM≈tFÏΖ≈ s)ø9$#uρ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# uρ 

ÏM≈s% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#uρ ÏN≡uÉ9≈ ¢Á9$#uρ t⎦⎫Ïè Ï±≈ y‚ø9$#uρ ÏM≈ yèÏ±≈ y‚ø9$#uρ t⎦⎫Ï% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ ÏM≈s% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ 

t⎦⎫Ïϑ Í×̄≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈yϑ Í×̄≈ ¢Á9$#uρ š⎥⎫ÏàÏ≈ ptø: $#uρ öΝßγ y_ρ ãèù ÏM≈ sàÏ≈ ysø9$#uρ š⎥⎪ÌÅ2≡©%!$#uρ ©!$# #ZÏVx. 

ÏN≡tÅ2≡©%!$#uρ £‰tã r& ª!$# Μ çλm; ZοtÏøó ¨Β #·ô_r&uρ $ Vϑ‹Ïàtã  )ي هاي كه در سور و آيه) 35 :احزاب 
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% t⎦⎪Ï: سأل هست ©!$# öΝèδ 4’ n?tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ßϑ Í←!#yŠ ∩⊄⊂∪ š⎥⎪É‹©9$#uρ þ’Îû öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& A,ym ×Πθ è= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ 

È≅ Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãósyϑ ø9$#uρ ∩⊄∈∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθè% Ïd‰|Á ãƒ ÏΘöθ u‹Î/ È⎦⎪Ïd‰9$# ∩⊄∉∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Νèδ ô⎯ÏiΒ É>#x‹tã ΝÍκÍh5u‘ 

tβθ à)Ïô±•Β ∩⊄∠∪ ¨β Î) z>#x‹tã öΝÍκÍh5u‘ çöxî 5βθ ãΒ ù'tΒ ∩⊄∇∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ö/ãφ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩⊄®∪ ωÎ) 

#’ n?tã óΟÎγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù çöxî t⎦⎫ÏΒθ è= tΒ ∩⊂⊃∪ Ç⎯yϑ sù 4©xötG ö/$# u™!#u‘ uρ y7Ï9≡sŒ y7Í×̄≈ s9'ρ é'sù 

ç/èφ tβρ ßŠ$ yèø9$# ∩⊂⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΛèε öΝÍκÉJ≈ oΨ≈tΒ L{ ôΜ Ïδ Ï‰ôγ tã uρ tβθ ãã≡u‘ ∩⊂⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Νèδ öΝÍκÌE≡y‰≈ pκy¶ Î/ tβθßϑ Í←!$ s% 

 )وفا نكرده است صپس اين امور را كسي جز ابراهيم و محمد) 33-23 :معارج«.  
گفت او ـ يعني «العاص روايت كرده است كه  بخاري از عبداهللا بن عمروبنامام و 
$ : قرآن نيز آمده كهـ بعضي از اوصافش كه در تورات آمده در  صپيغمبر pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# 

!$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© #ZÅe³t6 ãΒ uρ #\ƒ É‹tΡuρ  )و ابن  .»...ميين لأل) پناه(= و حرزاً ) 45 :احزاب
 :تورات با اين آيات ابتدا شد است«: اند كه گفت الضريس و غير او از كعب روايت كرده

 ß‰ôϑ ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Ÿ≅ yèy_uρ ÏM≈uΗ ä>—à9$# u‘θ ‘Ζ9$#uρ ( ¢ΟèO t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. 

öΝÍκÍh5tÎ/ šχθ ä9Ï‰÷è tƒ  )و با اين آيه پايان يافته است) 1 :انعام : È≅è% uρ ß‰ôϑ ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# óΟs9 

õ‹Ï‚−G tƒ #V$ s!uρ óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã&©! Ô7ƒÎŸ° ’ Îû Å7 ù=ßϑ ø9$# óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã&©! @’Í< uρ z⎯ÏiΒ ÉeΑ—%!$# ( çν÷Éi9 x.uρ #MÎ7õ3s?  
  .»)111 :اسراء(

سرآغاز تورات همان ابتداي «: و از كعب نيز روايت كرده است كه گفتا و هم
 ß‰ôϑ :انعام است ي هسور ptø: $# ¬! “Ï%©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Ÿ≅ yè y_uρ ÏM≈ uΗä>—à9$# u‘θ ‘Ζ9$#uρ 

 باشد هود مي ي هآن آخر سور ي هتمو خا:  ¬!uρ Ü=ø‹xî ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ Ïμø‹s9Î)uρ ßìy_öãƒ 

ãøΒF{$# …ã&—#ä. çνô‰ç6ôã$$sù ö≅2uθs?uρ Ïμø‹n=tã 4 $tΒuρ y7•/u‘ @≅Ï≈tóÎ/ $£ϑtã tβθè=yϑ÷ès?  )123 :هود.(  
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در تورات نازل شده  اولين قسمتي كه«: و از وجه ديگري نيز از او نقل كرده كه گفت
 / ö≅è% (#öθs9$yès? ã≅ø?r& $tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn=tæ ( ωr& (#θä.Îô³è@ ⎯ÏμÎ :باشد انعام مي ي هده آيه از سور

$\↔ø‹x© ( È⎦ø⎪t$Î!≡uθø9$$Î/uρ $YΖ≈|¡ômÎ) ( Ÿωuρ (#þθè=çFø)s? Νà2y‰≈s9÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈n=øΒÎ) ( ß⎯ós̄Ρ öΝà6è%ã—ötΡ öΝèδ$−ƒÎ)uρ ( Ÿωuρ 

(#θç/tø)s? |·Ïm≡uθxø9$# $tΒ tyγsß $yγ÷ΨÏΒ $tΒuρ š∅sÜt/ ( Ÿωuρ (#θè=çGø)s? š[ø̈Ζ9$# ©ÉL©9$# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9$$Î/ 4 

ö/ä3Ï9≡sŒ Νä38¢¹uρ ⎯ÏμÎ/ ÷/ä3ª=yès9 tβθè=É)÷ès?  )منظور از «: اند بعضي گفته. »تا آخر ده آيه) 151 :انعام
اي كه خداوند براي حضرت  اين آيات بر معني آيات دهگانهاين سخن آن است كه 

: اولين بار در تورات فرو فرستاد مشتمل است، و اين معاني عبارت است از ؛موسي
اهللا، نهي از شرك، و از قسم دروغ و عقوق والدين و كشتن بناحق، و زنا، و  توحيد

دار قطني و . »روز شنبهن، و امر به تعظيم دزدي، و دروغ، و چشم به دست ديگران دوخت
آموزم  اي را به تو مي آيه«: به او فرمود صپيامبر اكرم: از حديث بريده آورده است اينكه

 #$!»  ÉΟó¡Î0: كه بر هيچ پيامبري بعد از حضرت سليمان غير از من نازل نشده است

Ç⎯≈ yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$# .  
اي از قرآن ـ كه بر هيچ  از آيه مردم«: و بيهقي از ابن عباس روايت كرده است كه گفت

نازل نشده ـ  إلكدام از پيامبران قبل از رسول اكرم به جز حضرت سليمان بن داود
≈⎯ ÉΟó¡Î0 «!$# Ç :اند و آن غفلت ورزيده yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$#  باشد مي«.  

اين آيه در تورات معادل هفتصد آيه «: و حاكم از ابن ميسره روايت كرده است اينكه
  ßx: ه شدهنوشت Îm7|¡ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Å7 Î= pRùQ$# Ä¨ρ ‘‰à)ø9$# Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟ‹Å3ptø: $#  

  ).1 :جمعه(
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  فائده

كرده است كه  حاتم از محمدبن كعب روايت شود آنچه ابن ابي در همين نوع داخل مي
) قرآن(آيه از  كتاب الهي برهاني كه از جانب خداوند به يوسف ارائه شد سه «: گفت
= ¨βÎ)uρ öΝä3ø‹n -1: است tæ t⎦⎫ÏàÏ≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $ YΒ#tÏ. t⎦⎫Î6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗ s>ôè tƒ $ tΒ tβθè= yè øs?  )10 :انفطار-

12 (2-  $ tΒ uρ ãβθ ä3s? ’ Îû 5β ù'x© $ tΒ uρ (#θè= ÷G s? çμ÷ΖÏΒ ⎯ÏΒ 5β#u™öè% Ÿω uρ tβθ è= yϑ ÷ès? ô⎯ÏΒ @≅ yϑ tã ω Î) $ ¨Ζà2 

ö/ä3ø‹n= tæ #·Šθ åκà− øŒÎ) tβθàÒ‹Ïè? Ïμ‹Ïù 4 $ tΒ uρ Ü>â“ ÷è tƒ ⎯tã y7 Îi/¢‘ ⎯ÏΒ ÉΑ$ s)÷WÏiΒ ;ο§‘ sŒ † Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ ’Îû 

Ï™!$ yϑ ¡¡9$# Iω uρ ttó ô¹r& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iω uρ uy9 ø.r& ω Î) ’Îû 5=≈ tG Ï. A⎦⎫Î7•Β ∩∉⊇∪ Iω r& χ Î) u™!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω 
ê’öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øts†  )3) 61 :يونس -  ô⎯yϑ sùr& uθèδ íΟÍ← !$ s% 4’ n?tã Èe≅ ä. ¤§øtΡ 

$ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. 3 (#θ è= yèy_uρ ¬! u™!% x.uà° ö≅ è% öΝèδθ‘ϑ y™ 4 ÷Πr& …çμ tΡθ ä↔Îm6 t⊥ è? $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷ètƒ † Îû ÇÚö‘ F{$# Πr& 

9Îγ≈ sàÎ/ z⎯Ï iΒ ÉΑöθ s)ø9$# 3 ö≅ t/ z⎯Îiƒ ã— t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#ρãxx. öΝèδ ãõ3tΒ (#ρ ‘‰ß¹uρ Ç⎯tã È≅‹Î6 ¡¡9$# 3 ⎯tΒ uρ È≅Î= ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑ sù 

…çμ s9 ô⎯ÏΒ 7Š$ yδ  )و ديگري آيه ذيل را نيز افزوده است. »)33 :رعد : Ÿω uρ (#θ ç/tø)s? #’ oΤÌh“9$# ( …çμ ¯ΡÎ) 

tβ% x. Zπt±Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹Î6 y™  )32 :اسراء.(  

 Iω: اين آيه ي هحاتم همچنين از ابن عباس روايت كرده كه دربار ابن ابي öθ s9 β r& #u™§‘ 

z⎯≈ yδ öç/ ⎯Ïμ În/u‘  اي از كتاب الهي را ديد كه او را نهي كرد، آن آيه در  آيه«: چنين گفته است
  .»ديوار براي او تمثّل يافت

  



  :نوع شانزدهم
  قرآن چگونه نازل شد؟

  . شود در اين نوع چند مسأله بحث مي

  : اول ي همسأل
$ ãöκy− tβ: فرمايد خداوند مي ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρé& ÏμŠ Ïù ãβ# u™ öà)ø9 $# ” W‰èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨÉit/ uρ z⎯ ÏiΒ 

3“y‰ßγø9 $# Èβ$s% öàø9 $# uρ 4 ⎯ yϑsù y‰Íκy− ãΝä3ΨÏΒ töκ¤¶9 $# çμôϑÝÁ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³ÒƒÍ sΔ ÷ρ r& 4’ n? tã 9x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ 

BΘ$ −ƒr& tyz é& 3 ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ u ô£ ãè ø9 $# (#θè= Ïϑò6çGÏ9 uρ nο £‰Ïè ø9 $# (#ρ ç Éi9 x6çGÏ9 uρ ©!$# 4†n? tã 

$ tΒ öΝä31y‰yδ öΝà6̄= yè s9 uρ šχρ ãä3 ô±n@  )فرمايد و نيز مي) 185 :بقره : !$ ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# 

 )1 :قدر.(  

  :در چگونگي نزول قرآن از لوح محفوظ به سه قول اختالف شده است
تمامي قرآن به طور كامل به آسمان : تر و مشهورتر است اينكه كه صحيح: قول اول
عرض بيست سال يا بيست و سه سال و يا بيست  سپس به طور پراكنده در. دنيا فرود آمد

در  صو پنج سال به پيغمبر نازل شد ـ بنابر اختالفي كه در مدت اقامت حضرت رسول
و حاكم و بيهقي و غير او از طريق منصور از سعيدبن جبير از . مكه پس از بعثت هست
  :اند كه گفت ابن عباس روايت كرده

هاي ستارگان  دنيا فرود آمد و آن در جايگاه قرآن شب قدر به طور كامل به آسمان«
  . »كرد بود؛ آنگاه خداوند هر قسمتي را پس از قسمت ديگر بر پيغمبر نازل مي

اند  و حاكم و بيهقي و نسائي از طريق داودبن هند از عكرمه از ابن عباس روايت كرده
بيست به آسمان دنيا فرود آمد سپس به مدت ) شب قدر(قرآن در يك شب : كه گفت

 Ÿω :آنگاه ابن عباس اين دو آيه را خواند. سال نازل گشت uρ y7 tΡθ è?ù'tƒ @≅ sVyϑ Î/ ω Î) y7≈ oΨ ÷∞Å_ 

Èd,ysø9$$ Î/ z⎯|¡ômr&uρ #·Å¡ø s?  )و ) 33 :فرقان $ ZΡ#u™öè% uρ çμ≈ oΨø% tsù …çνr&tø)tG Ï9 ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4’n?tã ;]õ3 ãΒ 
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çμ≈ oΨø9̈“ tΡuρ WξƒÍ”∴s?  )روايت كرده و  وجهاين حديث را ابن ابي حاتم از همين ) 106 :اسراء

دادند خداوند جوابي براي آنها پديد  پس اگر مشركين كاري انجام مي«: در آخر آن آمده
شيبه از طريق حسان بن حريث از سعيدبن جبير از ابن عباس  و حاكم و ابن ابي .»آورد مي

آسمان دنيا نهاده شد، در  ةالعز بيت قرآن از ذكر جدا شد پس در: اند كه گفت روايت كرده
سند تمام اين روايات صحيح . آورد بر پيغمبر فرود مي) به تدريج(پس جبرئيل آن را 

  .است
قرآن شب قدر در ماه : و طبراني از باب ديگري از ابن عباس روايت كرده كه گفت

و اين . رمضان به آسمان دنيا به طور مجموع نازل شد سپس به طور پراكنده فرود آمد
اند كه  از وجه ديگري از ابن عباس روايت كرده رو طبراني و بزّا. خبر سندش بد نيست

آسمان دنيا گذاشته شد و در العزه  قرآن به طور كامل فرود آمد تا اينكه در بيت: گفت
در جواب سخنان بندگان و كارهايشان فرود آورد، و ابن ابي شيبه  صجبرئيل بر محمد
قرآن شب قدر به طور : قرآن از وجه ديگري از ابن عباس روايت كردهال در كتاب فضائل

العزه قرار داد، آنگاه آن را به تدريج فرود  كامل به جبرئيل داده شد پس آن را در بيت
  .آورد مي

سماء و الصفات از طريق سدي از محمد از ابن ابي و ابن مردويه و بيهقي در كتاب األ
المجالد از ماين دو «: اند اينكه عطيه بن االسود به او گفت س روايت كردهم از ابن عباقس

$ ãöκy− tβآيه در دلم شك افكنده  ŸÒ tΒu‘ ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏμŠ Ïù ãβ#u™öà)ø9$#  )و ) 185 :بقره !$ ¯ΡÎ) 

çμ≈ oΨø9t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$#  م، الحجه، محر القعده، ذي بينيم قرآن در شوال، ذي و حال آنكه مي
به طور ماه رمضان شب قدر در قرآن : نازل شد؟ ابن عباس گفت... االول و  صفر، و ربيع

كامل نازل شد سپس بر مواقع نجوم رابن شامه . ها و در روزها نازل گرديد ال در ماهس
باشد يعني قرآن  رسال يعني رفقاً است و منظور از مواقع نجوم، سقوط ستارگان مي: گفته

  .»گشت قسمت به قسمت با تأني و تدريج نازل مي به طور پراكنده
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اين است كه، قرآن در بيست شب قدر يا بيست و سه شب قدر يا بيست و : قول دوم
پنج شب قدر به آسمان دنيا نازل شد كه هر مرتبه آنچه خداوند مقدر كرده است كه در 

اين . شد ل وحي ميكم به طور پراكنده در تمام سا آمد بعد كم آن سال نازل شود فرود مي
رود  احتمال مي: الدين رازي به صورت يك تئوري ذكر كرده و گفته است قول را امام فخر

كه قرآن در هر شب قدري آنچه مردم تا شب قدر سال ديگر به آن نياز داشته اند از لوح 
سپس در اينكه كدام قول برتر است اين قول يا . »شده محفوظ به آسمان دنيا منتقل مي

اين سخن را كه رازي به عنوان احتمال ذكر «. ابن كثير گفتهحافظ . توقف كرده است اولي
كرده، قرطبي از مقاتل بن حيان نقل نموده، و حكايت اجماع كرده بر اينكه قرآن به طور 

  .»نازل گرديده استدنيا العزه در آسمان  كامل از لوح محفوظ به بيت
 ي گفته. باشند اند حليمي و ماوردي مي رفتهو از كساني كه قول مقاتل را گ: گويم مي

  .باشد موافق اين قول مي: آخرين عهد قرآن به عرش آية قرض است: ابن شهاب كه
قول سوم، اينكه ابتداي فرود آمدن قرآن در شب قدر بوده سپس به طور جدا جدا در 

حيح صابن حجر در شرح . شعبي اين نظر را داشته است. اوقات مختلف فرود آمده است
ماوردي قول  :اول صحيح و مورد اعتماد است و همو گفته ي ههمان گفت :گويد بخاري مي

قرآن از لوح محفوظ يك مرتبه نازل شده «و آن اينكه  ؛چهارمي را حكايت كرده است
و جبرئيل بر كردند  قسمت قسمت ميولي نگهبانان وحي آن را بر جبرئيل در بيست شب 

و اين قول هم غريب است و مورد » آورد ه قسمت ميدر بيست سال قسمت ب صپيغمبر
اعتماد همان است كه جبرئيل در هر ماه رمضان آنچه در طول آن سال بنا بود نازل شود 

خواسته بين دو قول اول و دوم  گويي صاحب اين قول مي: ابوشامه گفته .داشت عرضه مي
ن ابي حاتم از طريق اين قولي كه ماوردي حكايت كرده اب :گويم مي. جمع كرده باشد

قرآن به طور كامل از نزد خداوند « :ضحاك از ابن عباس روايت كرده است كه گفت
الكاتبين نازل شد در آسمان دنيا، پس آن سفيران آن  متعال از لوح محفوظ به سفيران كرام

در بيست  صكردند و جبرئيل بر پيغمبر را بر جبرئيل در بيست شب قسمت قسمت مي
  .آورد به قسمت ميشب قدر قسمت 
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  چند تذكر

گفته شده سرّ فرود آوردن قرآن به طور كامل به آسمان دنيا براي تفخيم و اهميت : اول
آيد بوده است، به توضيح  دادن به شأن قرآن و اهميت دادن به كسي كه بر او فرود مي

است كه هاي آسماني  هاي هفتگانه اعالم شود كه اين آخرين كتاب به ساكنان آسمان: اينكه
شود و ما كه آن را به آنها نزديك  ترين امتان نازل مي بر خاتم پيامبران براي شريف

بر ايم براي اين است كه بر آنها فرو بفرستيم و اگر حكمت الهي مقتضي اين نبود كه  كرده
آورد، مانند ساير  به تدريج نازل شود آن را يكجا به زمين فرود مياثر وقايع مختلف 

اند ولي خداوند متعال ميان اين كتاب و آن  ماني كه قبل از قرآن نازل شدههاي آس كتاب
هم يكجا : ها فرق و تفاوت گذاشت، پس هر دو جهت را در مورد قرآن قرار داد كتاب

نازلش كرد و هم ـ پس از آن ـ متفرق فرود آورد به جهت شرافت بخشيدن به كسي كه 
  .شامه در المرشد الوجيز متذكر شده استاين مطلب را ابو. شود قرآن بر او نازل مي
قرآن يكجا به آسمان دنيا فرود آمد تا آنچه خداوند با برانگيختن : گفته 1حكيم ترمذي

زيرا كه بعثت آن حضرت  ؛براي اين امت قسمت كرده بود به آنها تسليم كند صپيغمبر
قرآن را آورد، پس قرآن در  صرحمت بود، و چون درب رحمت گشوده شد محمد

العزه در آسمان دنيا گذاشته شد تا به مرز دنيا وارد گشته باشد، و نبوت در دل  بيت
نهاده شد، و جبرئيل رسالت و سپس وحي را فرود آورد، انگار كه خداوند  صمحمد

خواست اين رحمت را كه قسمت اين امت بود، از سوي خود به اين امت تسليم  مي
يكجا فرود آوردن قرآن به آسمان دنيا، تكريم «: گويد القراء مي و سخاوي در جمال .نمايد

و گرامي داشتن بني آدم و تعظيم مقام آنها نزد مالئكه است، و اينكه به آنها عنايت 
آدم تفهيم گردد، به همين خاطر هم هفتاد هزار فرشته را  خداوند متعال و رحمت او به بني

افزود كه جبرئيل ) قرآن(= يت آن را مشايعت كنند و بر اهم األنعام ي امر فرمود تا سوره
                                                 

/ 5لسان الميزان : براي تفصيل زندگي او به. هـ و صاحب كتاب نوادر األصول 320: محمد بن علي، متوفاي سال -1
  ]مصحح. [قابل يادآوري است كه او را نبايد با ترمذي صاحب سنن مشهور اشتباه گرفت. مراجعه شود 308
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آن را ديكته كند و از آن نسخه ) الكرام ةمالئكه سفر(= را فرمود تا بر سفراي گرامي 
و در اين كار مساوي قرار دادن حضرت «: گويد آنگاه مي» برگيرند و تالوتش كنند

در اينكه كتاب او را هم يكجا نازل فرمود، و  ؛است با حضرت موسي صمحمد
  .»كتابش تدريجاً نازل شد تا آن را حفظ كند: در اينكه صقام حضرت محمدفزوني م

$! : فرمايد اگر بگويي پس قول خداوند تعالي كه مي«: گويد ابوشامه مي ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& ’ Îû 

Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$#   از جمله همان قرآني است كه يكجا نازل شده يا نه؟ اگر از اين قرآن نباشد
دو وجه : گويم پس وجه درستي اين جمله چيست؟ مي آن باشدمده و اگر از كه يكجا نيا

معني اين سخن اين است كه ما در شب قدر فرمان فرود آمدنش را داديم : دارد اول اينكه
لفظ ماضي است ولي معنايش استقبال و : و از ازل آن را مقدر كرديم و وجه دوم اينكه

: گويد ابوشامه همچنين مي: دوم. »ا در شب قدرآوريم آن ر فرود مي: آينده است يعني
  .»است صيكجا فرود آمدن قرآن به آسمان دنيا ظاهراً پيش از نبوت حضرت محمد

  .»رود كه پس از نبوت بوده و احتمال مي«: سپس گفته
ابن عباس  ي ظاهراً همان احتمال دوم درست است، و سياق روايت گذشته: گويم مي 

احمد و «: بخاري گفتهصحيح ابن حجر در شرح حافظ و  در اين مطلب صراحت دارد
 :فرمود صكه پيغمبر اكرماند بيهقي در كتاب الشعب از واثله بن االسقع روايت كرده 

تورات شش روز از ماه رمضان گذشته نازل شد، و انجيل در سيزده روز از آن گذشته و 
ن گذشته و در روايتي زبور هيجده روز از آن گذشته، و قرآن بيست و چهار روز از آ

اين حديث مطابق با  :ابن حجر گفته» و صحف ابراهيم اولين شب آن نازل شد: آمده
 ãöκy− tβ$ŸÒآيات  tΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏμŠ Ïù ãβ#u™öà)ø9$#   و !$ ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ô‰s)ø9$#  باشد مي :

شب بوده و قرآن يكجا به آسمان دنيا  همانرود كه شب قدر در آن سال  پس احتمال مي
%  ù&tøفرود آمده، سپس در روز بيست و چهارم اول  $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{   نازل شده

  .»باشد
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رسول : شود كه آنچه مشهور است اينكه ولي بنابراين بيان اشكال مي: گويم مي
شود به آنچه ذكر  واب داده ميو از اين اشكال ج .االول مبعوث شد در ماه ربيع صاكرم
آن حضرت نخست ـ در ماه والدتش ـ به پيامبري رسيد، و تا شش ماه : اند از اينكه كرده

اين نكته را بيهقي . اين شكل پيامبري ادامه داشت، سپس در بيداري بر او وحي نازل شد
ن ابي شيبه در شود روايتي كه اب اند، بله بنا به حديث گذشته اشكال مي و غير او ذكر كرده

هاي آسماني به طور كامل شب بيست  كتاب«: القرآن از ابي قالبه نقل كرده كه گفت فضائل
  .»و چهارم ماه رمضان نازل شد

سرّ فرود آمدن تدريجي قرآن : اگر گفته شود«: گويد همچنين ابوشامه مي: سوم
ين سؤالي است ا: گويم هاي آسماني يكجا نازل نشد؟ مي چيست؟ و چرا مانند ساير كتاب

$ tΑ: فرمايد كه خداوند خود پاسخش را داده است، خداوند متعال مي s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 

Ÿω öθ s9 tΑÌh“ çΡ Ïμø‹n= tã ãβ#u™öà)ø9$# \' s#÷Η äd Zοy‰Ïn≡uρ 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 |MÎm7s[ãΖÏ9 ⎯Ïμ Î/ x8yŠ#xσèù ( çμ≈ oΨù= ¨?u‘ uρ Wξ‹Ï?ös?  
هاي آسماني يكباره  د كه چنانكه بر پيامبران پيشين كتابمنظور كافران اين بو) 32 :فرقان(

يعني به طور پراكنده ) اينچنين= كذلك : (شد، پس خداوند به آنان جواب فرمود نازل مي
زيرا كه اگر وحي در هر ) تا قلب  تو را با آن تثبيت و تقويت كنيم(آن را فرو فرستاديم 

عنايت آن به مرسل اليه شديدتر  گيرد و حادثه تجديد شود، در دل بيشتر قوت مي
گردد، و اين جهت مستلزم آن است كه فرشته زياد بر پيغمبر فرود آيد و با وي تجديد  مي

هايي كه از جانب پروردگار عزيز بر آن  به سبب رسالت: عهد نمايد، خالصه اينكه
داد كه عبارت و الفاظ از  شد به قدري خوشحالي به او دست مي حضرت نازل مي

 نمود؛ زيرا به كثرت سخاوت مي هپيامبر ف آن عاجز است، لذا در ماه رمضان توصي
  .»ديد جبرئيل را بسيار مي
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 ؛آن حضرت ي حفظ مطالب است در سينه) ت به فؤادكلنثب(معني : و گفته شده كه
شد تا حفظ آن  مينوشت پس پراكنده بر او نازل  خواند و نه مي زيرا كه امي بود كه نه مي

  .خواندند نوشتند و مي د به خالف پيامبران ديگر كه ميثابت بمان
نوشت  خواند و مي تورات ـ نظر به اينكه بر پيامبري كه مي: اند گفته«: گفته 1ابن فورك

ا چر ؛شد ـ يكجا نازل گشت، و خداوند قرآن را متفرق نازل فرمود يعني موسي نازل مي
  .»كه بر پيامبري امي و به صورت نانوشته نازل شد

براي اين جهت يكباره نازل نشد كه از جمله آياتش ناسخ و منسوخ : يگري گفتهد
پذير نبود، و نيز آياتي هست كه در  باشد، و اين امر جز با متفرق نازل شدن آيات امكان مي

اي يا نكوهش عمل باطلي است و در سخن ابن عباس  جواب سؤال يا انكار قول گوينده
و به همين » ...پاسخ گفتار و كردار بندگان آن را نازل كرد  و جبرئيل در... «: گذشت اينكه

 Ÿω: ي معني تفسير شده است آيه uρ y7 tΡθè?ù'tƒ @≅ sVyϑ Î/ ω Î) y7≈oΨ ÷∞Å_ Èd,ysø9$$ Î/ z⎯|¡ômr&uρ #·Å¡øs?  
  .حاتم آن را از ابن عباس آورده است كه ابن ابي) 33 :فرقان(

  .متفرق نازل شدن قرآن بيان كرده است مورد بحث دو حكمت براي ي هآي: حال آنكه

  اي از بحث گذشته دنباله
ساير كتب آسماني يكجا نازل شده است، در : آنچه از كلمات اين بزرگان گذشت كه

كلمات و بر زبان علماء مشهور و نزديك به اجماع است، ولي يكي از فضالي عصر را 
ر آن نيست بلكه قول صحيح اين دليلي ب«: گفت كرد و مي ديدم كه اين مطلب را انكار مي

: گويم و من مي» اند ها نيز ـ همانند قرآن ـ به طور پراكنده نازل شده است كه آن كتاب
  .الفرقان است كه گذشت ي هسي و دوم سور ي هقول اول درست است و از داليل آن آي

                                                 
ظ شيرين بياني بود، ابوبكر، محمد بن حسن اصفهاني مشهور به ابن فورك، در علم كالم، اصول فقه و نحو مهارت داشته و واع -1

هـ به علت زهري كه به او داده شد وفات  406: در سال. اهللا متعال به سبب او برخي علوم را در نيشابور زنده نگه داشت
  ]مصحح. [مراجعه نمائيد 272/ 4وفيات األعيان : براي تفصيل زندگي اش به. نمود
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: نديهود گفت«: ابن ابي حاتم از طريق سعيدبن جبير از ابن عباس روايت كرده كه گفت

نازل گشت ـ يكجا نازل  ؛طور كه تورات بر موسي  يا ابالقاسم چرا اين قرآن ـ همان
و از وجه ديگري همين روايت را از ابن » نشد؟ پس اين آيه در پاسخ به آنان نازل گرديد

و نظير همين را از قتاده و سدي ...) مشركين گفتند «: عباس با اين عبارت آورده است
  .آورده است
در قرآن تصريح به اين مطلب نيست، و اگر باشد از قول كفار است؟ : ال كنيداگر اشك

همان سكوت خداوند از رد ادعاي آنها و عدول كردن از آن به بيان : گويم در جواب مي
هاي آسماني به طور  حكمت و سرّ قضيه، دليل بر صحت آن است، و اگر تمام كتاب

اين يك سنت الهي است : كه در رد آنها بفرمايد متفرق و پراكنده نازل شده بود، كافي بود
كند، چنانكه در نظاير اين اشكال چنين كرده  طور نازل مي هاي آسماني را اين كه كتاب

  :است، به اين آيات توجه كنيد
 (#θ ä9$ s% uρ ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ ÉΑθ ß™ §9$# ã≅ à2 ù'tƒ uΘ$ yè ©Ü9$# ©Å´ôϑ tƒ uρ † Îû É−#uθ ó™ F{$# 

  )7 :فرقان(  
  .»رود خورد و در بازارها راه مي چرا اين پيامبر غذا مي: و گفتند«

 !$ tΒ uρ $ oΨù= y™ ö‘ r& šn= ö6 s% z⎯ÏΒ š⎥⎫Î= y™ ößϑ ø9$# Hω Î) öΝßγ ¯ΡÎ) šχθ è=ä.ù'u‹s9 tΠ$ yè ©Ü9$# 

šχθ à±ôϑ tƒ uρ ’ Îû É−#uθ ó™ F{$# 3 $ oΨù= yè y_uρ öΝà6ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷è t7Ï9 ºπ uΖ÷FÏù šχρ çÉ9 óÁ s?r& 3 

tβ% Ÿ2 uρ y7 •/u‘ #ZÅÁ t/   )20 :نفرقا(  
و نفرستاديم هيچ رسولي را پيش از تو براي خلق مگر آنكه آنها نيز غذا «

  .»رفتند خوردند و در بازارها راه مي مي

 y]yè t/r& ª!$# #Z|³o0 Zωθß™ §‘   )94 :اسراء(  
  .»آيا هرگز خداوند بشري را به رسالت برانگيخته است«

 !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ=ö6 s% ω Î) Zω% ỳ Í‘ û©Çrθ œΡ ΝÍκö s9Î)   )109 :يوسف(  
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  .»كرديم و ما پيش از تو نفرستاديم جز مرداني را كه بر آنها وحي مي«
اين چگونه پيغمبري است كه به زنان اهتمام : و در جواب اشكال آنها كه گفتند

  : ورزد، فرمود مي
 ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘ ⎯ÏiΒ y7 Î=ö6 s% $ uΖù= yè y_uρ öΝçλm; % [`≡uρ ø— r& Zπ −ƒ Íh‘ èŒuρ 4 $ tΒ uρ tβ% x. @Αθ ß™ tÏ9 

β r& u’ÎAù'tƒ >π tƒ$ t↔Î/ ω Î) Èβ øŒÎ*Î/ «!$# 3 Èe≅ ä3Ï9 9≅ y_r& Ò>$tG Å2    )38 :رعد(  
و به تحقيق ما پيش از تو رسوالني فرستاديم و براي آنان زنان و فرزنداني قرار «

  .»داديم
  ... .و آيات ديگر 

ي فرو فرستادن  هخداوند متعال دربار: آن است كه و از جمله داليل ديگر اين موضوع
  :فرمايد چنين مي) بيهوش شدن موسي(= روز صعقه  ؛موسي تورات بر

 õ‹ä⇐sù !$ tΒ y7çG ÷ s?#u™ ⎯ä.uρ š∅ ÏiΒ t⎦⎪ÌÅ3≈ ¤±9$# ∩⊇⊆⊆∪ $ oΨ ö; tFŸ2 uρ …çμ s9 ’ Îû Çy#uθ ø9F{$# ⎯ÏΒ 

Èe≅ à2 &™ó©x« Zπ sàÏã öθ ¨Β Wξ‹ÅÁ øs?uρ Èe≅ ä3Ïj9 &™ó©x« $ yδ õ‹ä⇐sù ;ο§θ à)Î/ öãΒ ù&uρ y7 tΒ öθ s% (#ρ ä‹è{ù'tƒ 

$ pκÈ]|¡ômr'Î/ 4 ö/ä3ƒ Í‘ 'ρ é'y™ u‘#yŠ t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$#    )145-144 :اعراف(  
ها براي او از همه  پس آنچه به تو دادم بگير و از شكر گذاران باش و در لوح«

  .»... چيز موعظه و تفصيل همه امور نوشتيم كه با قوت آنها را بگير

 ’ s+ø9r&uρ yy#uθ ø9F{$#   )150 :اعراف(  
  .»ها را افكند و لوح«

 $ £ϑ s9uρ |M s3y™ ⎯tã ©y›θ•Β Ü=ŸÒ tó ø9$# x‹s{r& yy#uθ ø9F{$# ( ’ Îûuρ $ pκÉJ y‚ó¡èΣ “W‰èδ ×π uΗ ÷qu‘ uρ 

t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 öΝèδ öΝÍκÍh5tÏ9 tβθç7yδ ötƒ   )154 :اعراف(  
آن  يصحيفه ها را برگرفت كه در و چون خشم از موسي فرو نشست لوح«

  .»هدايت و رحمت بود
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 øŒÎ)uρ $ uΖø)tG tΡ Ÿ≅t6 pgø: $# ôΜßγ s% öθ sù …çμ ¯Ρr( x. ×' ©#àß (#þθ‘Ζsßuρ …çμ̄Ρr& 7ìÏ%#uρ öΝÍκÍ5 (#ρ ä‹è{ !$ tΒ Νä3≈ oΨ ÷ s?#u™ 

;ο§θ à)Î/ (#ρãä.øŒ$#uρ $ tΒ ÏμŠ Ïù ÷/ä3ª= yè s9 tβθ à)−G s?   )171 :اعراف(  
هاي ابر برانگيختيم  همچون قطعه) هودياني(= و آن هنگام كه كوه طور را بر آنها «

كه گمان بردند بر سرشان خواهد افتاد كه آنچه از دستورات  تورات به شما داديم 
  .»با قوت ايمان بگيريد

  .داده شد ؛موسي تورات يكجا به: ارد بر اينكهتمام اين آيات داللت د
: كه گفتحاتم از طريق سعيدبن جبير از ابن عباس روايت كرده  و ابن ابي

تورات را در هفت لوح از زبرجد داده شد كه در آن موعظه و تبيان هر شيء  ؛موسي«
بود، پس هنگامي كه به سوي قومش بازگشت، بني اسرائيل را ديد كه به عبادت گوساله 

تورات را بر زمين زد كه پاره و خرد شد، پس خداوند شش ] از روي خشم[اند  پرداخته
  .»يك هفتمش باقي ماندهفتم آن را باال برد و 

: و از طريق جعفربن محمد از پدرش از جدش مرفوعاً روايت كرده است كه گفت
. »نازل شد از سدر بهشت بود و طول هر لوح دوازده ذراع بود الواحي كه بر موسي«

پس از آنكه «: اند كه گفت و نسائي و غير او از ابن عباس در حديث الفتون روايت كرده
الواح را برگرفت، و قومش را ـ به آنچه خداوند فرمان داده  ستنش فرو خشم موسي

امتناع ورزيدند، تا  آنها گران آمد و از اقرار به آنبود به آنها تبليغ كند ـ امر فرمود، ولي بر 
اينكه خداوند كوه را بر سرشان نگاه داشت و به طوري به آنها نزديك شد كه ترسيدند بر 

حاتم از ثابت بن الحجاج روايت كرده  و ابن ابي. »رار كردندآنها خراب شود، آنگاه اق
نازل شد، پس بر آنها گران آمد و از ) يهود(= تورات يكجا بر آنها «: است كه گفت

پذيرفتن دستورات آن امتناع ورزيدند تا اينكه خداوند كوه را بر سر آنها نگاه داشت، آن 
  .»وقت آن را اخذ نمودند

صريحي است در اينكه تورات يكجا نازل شد، و از حديث اينها روايات صحيح و 
زيرا كه در پذيرفتن  ؛شود اخير حكمت ديگري براي متفرق فرود آمدن قرآن فهميده مي
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شد، كه  آن مؤثرتر است كه به تدريج نازل شود، به خالف اينكه اگر يكجا نازل مي
ن برمند، و اين نكته را بسياري از مردم به علت واجبات و محرمات زياد، ممكن بود از آ

 لدهد، عايشه روايت كرده است توضيح مي ي صديقه هبخاري از عايشامام روايتي كه 
بدين جهت اولين سوره از مفصل كه نازل شد از بهشت و دوزخ در آن ياد «: گويد مي

اي نازل د، و اگر اول آيهشده بود كه وقتي مردم به اسالم گرويدند حالل و حرام نازل شو 
زنا (گوييم، يا اگر  ي را ترك نمينوش ابداً شراب: گفتند مي) يدشراب ننوش: (شد كه مي
سپس در كتاب الناسخ و المنسوخ مكي . »كنيم ابداً زنا را رها نمي: گفتند آمد مي مي) كنيد

  .ديدم كه به اين حكمت تصريح شده است

  اي از بحث گذشته شاخه
قرآن بر حسب نياز پنج آيه و : د كهشو ميته دانساز احاديث صحيح و غير آنها استقراء 

افك ده آيه يكجا  ي هدر قص شد، و اين صحيح است؛ زيرا تر نازل ميده آيه يا بيشتر يا كم
المؤمنون يك مرتبه نازل گشت، و  ي هنازل شد، و نيز صحيح است كه ده آيه از اول سور

> çöxî ’Íصحت دارد كه  'ρ é& Í‘ uœØ9$#  )اينكه بخشي از يك آيه است، به با ) 95 :نساء

  ÷βتنهايي نازل شد، چنانكه  Î)uρ óΟçFøÅz \'s#øŠtã  )با اينكه قسمتي از يك آيه ) 28 :توبه
و ابن . ام طور كه در اسباب النزول بيان كرده است، بعد از نزول اول آيه فرود آمد ـ همان

 ìÏ%≡uθ ي هاشته در كتاب المصاحف از عكرمه دربار yϑ Î/  )روايت كرده است ) 75 :اقعهو
و . »خداوند قرآن را به تدريج نازل فرمود، سه آيه و چهار آيه و پنج آيه«: كه گفت
قرآن به طور متفرق ـ يك آيه، دو آيه، سه آيه و «: در كتاب الوقف گفته است 1نكزاوي

ت كه و ابن عساكر از طريق ابن نضره روايت كرده اس. »شد چهار آيه و بيشتر ـ نازل مي

                                                 
براي تفصيل سوانح حياتش به . هـ 683: متوفاي سال عبداهللا بن محمد اسكندراني، دانشمند علم قراءات و نحو، -1

  ]مصحح. [مراجعه شود 650/ 2معرفة القراء الكبار 
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آموخت، پنج آيه صبح و پنج آيه شب، و نقل  ابوسعيد خدري به ما قرآن مي«: گفت
  .»كرد كرد كه جبرئيل قرآن را پنج آيه پنج آيه نازل مي مي

نقل كرده كه  فاروق اما روايتي كه بيهقي در كتاب الشعب از طريق ابوخلده از عمر 
جبرئيل قرآن را پنج تا پنج تا بر  زيرا كه ؛قرآن را پنج آيه پنج آيه بياموزيد«: گفت
آيات قرآن پنج «: آورده كه گفت علي  و از طريق ضعيفي از» كرد مي نازل صپيغمبر

، و كسي كه آن را پنج پنج حفظ كند فراموشش األنعام ي هپنج نازل شد مگر سور
: ـ اگر اين روايت صحيح باشد ـ جواب اين است كه منظور آن است كه» شود نمي

كرد تا حفظ كند، سپس بقيه را  القا مي صاين مقدار از آيات را به پيغمبر اكرمجبرئيل 
كرد، اين توضيح را از روايتي كه باز بيهقي نقل  كرد نه اينكه اين مقدار نازل مي القا مي

يه به ما لابوالعا«: توان به دست آورد، روايت از خالدبن دينار است كه گفت كرده مي
آن را پنج پنج از  صيه پنج آيه بياموزيد، به تحقيق كه پيغمبرقرآن را پنج آ: گفت مي

  .»كرد جبرئيل اخذ مي

  چگونگي وحي و نزول قرآن: دوم ي همسأل
نازل اهللا  اند كه كالم اهل سنت و جماعت متفق«: گويد اصفهاني در اوايل تفسيرش مي
منظور اظهار  :اند اند، بعضي گفته اختالف كرده) انزال( شده، ولي در معني نازل شدن
خداوند متعال كالم خود را به جبرئيل الهام كرد، و : اند قرائت است، و بعضي ديگر گفته

در او در آسمان در جايي بلند است، و به او خواندنش را تعليم فرمود، سپس جبرئيل ـ 
: و فرود آوردن دو راه دارد. كند ـ آن را به زمين رسانيد كه در جايگاهي هبوط ميحالي 
از صورت بشر بيرون شده به صورت فرشته درآمد و آن را  صپيغمبر اكرم: اينكه يكي

 صفرشته به صورت بشر درآمد تا اينكه رسول خدا: از جبرئيل اخذ نمود، دوم اينكه
  .»وحي را از او دريافت نمايد، و راه اول دشوارترين دو حالت است
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كه فرشته آن را از خداوند  گونه بود اين صشايد نزول قرآن بر پيغمبر«: طيبي گفته
متعال با جنبة روحاني بگيرد، يا آن را از لوح محفظ حفظ كند، سپس بر رسول خدا فرود 

  .»آورده و بر آن حضرت القا كند
و به ) جا دادن(= انزال در لغت به معني ايواء «: و قطب رازي در حواشي كشّاف گفته

ـ و هيچ كدام از اين دو در كالم  باشد معني حركت دادن چيزي از بلندي به پستي مي
قرآن : پذيرد، پس در معني مجازي استعمال شده است، و كساني كه قائلند تحقق نمي

كلمات و : كنند كه معني قائم به ذات خداوندي است، انزال قرآن را چنين توجيه مي
و كند ايجاد فرموده و در لوح محفوظ ثبت نمايد،  كه بر آن معني داللت ميرا حروفي 

قرآن همان الفاظ است، انزال را همان ثبت كردن آن در لوح محفوظ : كساني كه معتقدند
و ممكن است منظور از . دانند، و اين قول از دو معني لغوي گرفته شده مناسب است مي

لوح محفوظ ـ، و اين احتمال با معني  انزال ثبت كردن آن در آسمان دنيا باشد ـ پس از
ها بر پيغمبران اين باشد كه فرشته آن را  و منظور از انزال كتابدوم لغوي مناسب است، 

از جانب خداوند با جنبة روحاني دريافت نمايد يا آن را از لوح محفوظ حفظ كند و با 
  .»ران القا سازدمبآن فرود آيد، پس آن را بر پيا

  :نازل شده سه قول است صآنچه بر پيغمبر اكرم ي هدربار: ديگري گفته
كه لفظ و معني با هم نازل شده و جبرئيل قرآن را از لوح محفوظ حفظ كرد و اين: اول

اند كه حروف قرآن در لوح محفوظ است، هر حرفش  با آن فرود آمد، و بعضي ذكر كرده
هايي هست كه كسي جز خداوند بر آنها احاطه  به قدر كوه قاف، و زير هر حرف آن معني

  .ندارد
آن معاني را درك كرد و به لغت  صورده و پيغمبراينكه جبرئيل معاني را آ: دوم

“ tΑt: عرب از آن تعبير نمود، و قائل اين گفته به ظاهر اين آيه تمسك جسته كه tΡ Ïμ Î/ 

ßyρ ”9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’ n?tã y7Î7ù= s% tβθ ä3tG Ï9 z⎯ÏΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ζßϑ ø9$#  )194-193 :شعراء.(  
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قا كرد، و با اين الفاظ به لغت عرب تعبير اينكه جبرئيل معني را بر آن حضرت ال: سوم

  .طور نازل گشت خوانند، و بعد همان نمود، و اينكه اهل آسمان آن را به زبان عربي مي
$!  و بيهقي در معني  ¯ΡÎ) çμ≈ oΨ ø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$#  منظور اين است ـ واهللا «: گويد مي

گونه كه مالئكه  و فهمانديم، و آن را به آن اعلم ـ كه ما به فرشتگان قرآن را شنوانديم
منتقل ] زمين[به پستي ] آسمان[شنيده بودند نازل كرديم، بنابراين فرشته آن را از بلندي 

اين معني همة الفاظ انزال را كه به قرآن اضافه شده است : گويد ابوشامه مي. »نموده است
دم قرآن كه صفتي است دالل به قشود يا قسمتي از آن را كه اهل سنت براي است شامل مي

  .قائم به ذات خداوند به آن نياز دارند
مؤيد اينكه جبرئيل قرآن را از خداوند متعال شنيد، روايتي است كه طبراني : گويم مي

هنگامي كه خداوند متعال به وحي «: از حديث نواس بن سمعان مرفوعاً نقل كرده كه
گيرد، پس اهل آسمان مدهوش شده  لرزه ميتكلم كند، آسمان از خوف خداوند به شدت 

دارد جبرئيل است، خداوند با او آنچه  افتند، و نخستين كسي كه سر بر مي و به سجده مي
به هر آسماني كه مرور ] جبرئيل وحي را گرفته و[گويد،  اراده فرمايد از وحي سخن مي

حق را، پس به هر : دگوي پروردگارمان چه فرمود؟ مي: پرسند كند اهل آن آسمان از او مي
  .»رساند جا كه مأمور است آن وحي را مي

چون خداوند به وحي «: و ابن مردويه در حديثي از ابن مسعود مرفوعاً نقل كرده كه
ها صدايي شبيه صداي كشيده شدن زنجير بر سنگ صاف  سخن گويد، اهل آسمان

اصل . »اي قيامت باشده پندارند كه از نشانه شوند و چنين مي شنوند، پس بيمناك مي مي
  .اين حديث در صحيح است

قرآن يكجا : اند گروهي از علما گفته«: و در تفسير علي بن سهل نيشابوري چنين آمده
خوانند، نازل شد، پس  مي) العزه بيت(اي كه آن را  شب قدر از لوح محفوظ به خانه

شتند، سپس ها از هيبت كالم الهي بيهوش گ جبرئيل آن را حفظ كرد، و اهل آسمان
: گفتند جبرئيل بر آنها گذشت در حالي كه به هوش آمده بودند، به يكديگر مي
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حق ـ يعني قرآن ـ و همين است معني قول : دهند پروردگارتان چه گفت؟ پاسخ مي
 #©¨L: فرمايد خداوند كه مي ym #sŒÎ) tí Ìh“ èù ⎯tã óΟÎγ Î/θ è= è% (#θ ä9$ s% #sŒ$ tΒ tΑ$ s% öΝä3š/u‘ ( (#θ ä9$ s% ¨,ysø9$# ( uθ èδ uρ 

’ Í?yèø9$# çÎ6 s3ø9$#  )العزه آورد و آن را بر فرشتگان  پس جبرئيل آن را به بيت) 23 :سبا
  : خداوند ي هنويسنده و گرامي امالء كرد، و اين است كه معني فرمود

 “Ï‰÷ƒ r'Î/ ;οtxy™ ∩⊇∈∪ ¤Θ#tÏ. ;οu‘ tt/  )15 :عبس.(  
قسمتي را خداوند به : ازل شده بر دو قسم استآنچه از كالم اهللا ن«: و جويني گفته

: گويد خداوند مي: شوي بگو به آن پيغمبري كه به سويش فرستاده مي: فرمود جبرئيل مي
چنين و چنان كاري انجام بده، و فالن امر را فرموده، پس جبرئيل آنچه پروردگارش گفته 

، و عبارت كند ابالغ مي مودهشود آنچه خداوند به او فر فهمد، و بر آن پيامبر نازل مي مي
به : هم همان عبارت الهي نيست، چنانكه سلطان به كسي كه مورد اعتمادش هست بگويد

را براي مقاتله جمع كن،  لشكردر خدمت كوشا باش و : گويد فالني بگو پادشاه به تو مي
خدمت من سستي نكن و سپاهيان را در : گويد پادشاه مي: پس اگر آن رسول بگويد

ذار كه پراكنده شوند، و آنها را بر جنگ تشويق كن، عقالء آن فرستاده را به وامگ
و قسمتي ديگر . شناسند دهند، و او را در اداي پيغام مقصر نمي دروغگويي نسبت نمي

اين كتاب را بر پيغمبر بخوان، پس جبرئيل با : خداوند به جبرئيل فرمود: چنين است كه
نازل شد، كما اينكه پادشاه كاغذي نوشته و آن را به  سخنان الهي ـ بدون هيچ تغييري ـ

بر فالني بخوان پس آن شخص امين هيچ كلمه و حرفي از : شخص اميني بسپارد و بگويد
  .»آن تغيير ندهد

قرآن همان قسم دوم است، و قسم اول همان سنت است، چنانكه در خبر : گويم مي
كرد، و به همين جهت  قرآن را نازل مي گونه كه آورد همان جبرئيل سنت را فرود مي: آمده

ي آن را ادا كرد، ولي ازيرا كه جبرئيل معن ؛است كه جايز است سنت را نقل به معني كنيم
معني جايز نيست زيرا كه جبرئيل آن را با لفظ اداء نمود، و مباح نبود كه  قراءت قرآن به

فظ قرآن و اعجاز آن معني قرآن را وحي كند، و سرّ اين مطلب آن است كه تعبد به ل
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تواند لفظي بياورد كه جانشين آن شود، و در پشت هر حرف  مقصود است و احدي نمي

توان به آنها احاطه پيدا كرد، و كسي  هايي است كه به علت كثرت آنها نمي آن معني
تواند به جاي آن لفظي بياورد كه مشتمل بر آن همه معاني باشد و از جمله تسهيالتي  نمي

امت انجام شده اينكه آنچه به سوي آنان نازل شده بر دو قسمت است تا يك  كه براي
قسمت را با همان لفظي كه با آن وحي شده روايت كنند، و قسمت ديگر را به معني هم 

اش از قسم اول بود كه فقط به لفظ نقل شود، براي مردم  بتوانند نقل كنند، كه اگر همه
كردند از تبديل و  وم بود كه به معني روايت مياش از قسم د مشقت داشت، و اگر همه

  .ماند تحريف در امان نمي
  .كند ام كه سخن جويني را تقويت مي و از پيشينيان روايتي ديده

حاتم از طريق عقيل از زهري آورده است كه از وحي سؤال شد، در جواب  ابن ابي و
نمايد،  پيغمبر ثابت مي فرستد و در قلب وحي آن است كه خداوند بر پيامبرانش مي: گفت

اهللا است، و قسمتي ديگر از وحي را  نويسد، و آن كالم كند و آن را مي پس با آن تكلم مي
نويسد و به نوشتن آن مأمور نيست  كند و آن را براي كسي نمي پيغمبر به آن گفتگو نمي

كه آن  كند كه خداوند او را امر فرموده ولي به صورت حديث آن را براي مردم بازگو مي
  .مطلب را براي مردم بيان نموده و به آنان تبليغ كند

  فصلي در چگونگي وحي
  :اند علماء وحي را چندگونه بيان كرده

مانند صداي زنگ به نزدش بيايد، چنانكه در خبر صحيح آمده، و ه اينكه فرشته ب: اول
: پرسيدم صماز پيغمبر اكر: احمد از عبداهللا بن عمر روايت است كه گفتامام در مسند 

كنم،  شنوم و در آن هنگام سكوت مي صداهايي مي: كني؟ فرمود آيا وحي را احساس مي
  .شود برم كه جانم گرفته مي پس هرگز وحي بر من نازل نشود مگر اينكه گمان مي

اول صدايي : منظور اين است كه صدا پيوسته و متصل است به اينكه: خطابي گفته
اند كه آن صداي بر هم  فهمد، و گفته ت، سپس آن را ميشنود ولي بيانش معلوم نيس مي
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شنود  هاي فرشته است، و حكمت اينكه قبل از شنيدن صداي وحي آن صدا را مي زدن بال
تنها صداي وحي و سخن وحي را بشنود، و جايي براي كس ديگري در آن : اين است كه

باشد، و بعضي  مينگذارد، و در خبر صحيح است كه اين حالت شديدترين احوال وحي 
  .گشت وعيد و تهديدي نازل مي ي آمد كه آيه هنگامي اين چنين وحي بر او مي: اند گفته

ان «: فرمود مي صشد، چنانكه رسول اكرم اينكه سخن حق در خاطر او دميده مي: دوم
حاكم اين روايت را . دمد روح القدس در خاطرم مي: يعني» روح القدس ينفث في روعي

توان به حالت سابق يا حالت بعدي الحاق كرد به اينكه در  اين حالت را مي و. آورده است
  .القدس بيايد و در خاطرش بدمد يكي از اين دو كيفيت روح

اينكه فرشته به صورت مردي به نزدش بيايد و با او سخن بگويد چنانكه در خبر : سوم
پس با من سخن شود  احياناً فرشته به صورت مردي برايم متمثل مي«: صحيح آمده

اي  ابو عوانه در صحيح خود بر اين خبر دنباله. »گويد كنم چه مي گويد و من درك مي مي
  .»ترين وحي بر من است و اين آسان«: ذكر كرده است

الكوثر را از همين  ي اي سوره اينكه فرشته در خواب به نزدش بيايد، و عده: چهارم
  .گذشتآن  ي هاند، ولي سخن ما دربار قبيل دانسته
(= اينكه خداوند با او سخن بگويد، چه در بيداري ـ چنانكه در شب اسراء : پنجم
پروردگارم به نزدم آمد «: بود، و چه در خواب ـ چنانكه در حديث معاذ آمده ـ كه) معراج
  »كنند؟ علي دربارة چه نزاع ميا مأل: و گفت

ت، بله ممكن است آخر دانم از اين قسم وحي در قرآن چيزي نيس و تا آنجا كه من مي
رده شود، ابن ابي لم نشرح از اين قبيل شمي الضحي و ا هالبقره و قسمتي از سور ي هسور

از «: فرمود صاهللا رسول: دي بن ثابت روايت كرده است كه گفتحاتم از حديث ع
 !اپروردگار: پروردگارم چيزي درخواست كردم كه اي كاش درخواست نكرده بودم، گفتم

اي محمد آيا : خليل خود گرفتي و با موسي تكلّم فرمودي؟ پس خداوند فرمودابراهيم را 
نياز و  تو را يتيم نديدم كه پناهت دادم و تنها نبودي كه هدايت نمودم و عيالمندي كه بي



    
  اإلتقان في علوم القرآن      212

 
ها از پشتت برانداختم و نامت را  ات را فراخ نمودم و سنگيني غني ساختم، و سينه

  .»شوي مگر اينكه با من ياد مي شوم بلندآوازه ساختم كه ياد نمي

  فائده
: امام  احمد در تاريخش از داود بن ابي هند از شعبي روايت كرده است كه گفت

نازل شد، پس سه سال اسرافيل بر  صفرمان نبوت در چهل سالگي بر حضرت رسول«
كرد ولي قرآن بر زبان او نازل  آن حضرت گماشته شده بود و كلمه و اشياء را تعليم مي

داوند جبرئيل را قرين نبوت آن حضرت ساخت، پس خشد، پس چون سه سال گذشت ن
  .»قرآن در بيست سال بر زبان او نازل گشت

حكمت گماشتن اسرافيل اين است كه چون اسرافيل بر صور موكل : كر گفتهاابن عس
و انقطاع  صباشد، نبوت پيغمبر اكرم است كه با آن هالك خلق و بر پا شدن قيامت مي

كند، شد كه زمين را تا  هم نزديك قيامت است، چنانكه ريافيل بر ذوالقرنين موكل وحي
حاتم از ابن سابط  شده بود و ابن ابي ، مالك ـ خازن جهنم ـ گماشته1ن سنانبدو بر خال

شود، هست،  ام الكتاب همة اموري كه تا روز قيامت واقع مي در«: روايت كرده كه گفت

                                                 
  .او پيامبر بوده است: برخي گفته اند. خالد بن سنان عبسي - 1

حضرت آمد، و آن  كريم دختر خالد بن سنان نزد نبي: از ابن عباس روايت نموده كه گفت 12250: طبراني در المعجم الكبير
: گويد عالمه الباني مي. »اين، دخترِ پيامبري است كه قومش او را ضايع نمودند«: رداي خويش را براي او گسترانيد و فرمود

  .مراجعه شود 280: به السلسلة الضعيفة. اين روايت صحيح نيست
  .خواند فرا مي عبس بوده و مردم را به دين عيسي خالد بن سنان در سرزمين بني: گفته اند

قول صحيح اينست كه او هرگز پيامبر نبوده بلكه انسان صالحي بوده كه كراماتي از او سر زده است، : گويد حافظ ابن كثير مي
من نسبت به همه به عيسي بن مريم اولي هستم، بين من و او : ثابت است كه ايشان فرمود و در صحيح بخاري از پيامبر 

بوده اما امكان ندارد پيامبر بوده باشد؛ زيرا اهللا متعال در قرآن كريم  ل از پيامبر خالد اگر چه قب. پيامبري نيامده است

‘ôu﴿: فرموده است É‹ΖçF Ï9 $YΒöθ s% !$̈Β Ν ßγ9s?r& ⎯ÏiΒ 9ƒÉ‹ ¯Ρ ⎯ÏiΒ y7Î=ö6 s% öΝ ßγ ¯=yès9 šχρ ß‰ tG öκ u‰ ∩⊂∪ ﴾ )3: السجده.(  

  ] مصحح. [مراجعه شود 296/ 2: مو األعال 251 – 250/ 3: البداية والنهايه: براي تفصيل بيشتر به
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هاي  اند، جبرئيل بر كتاب مأمور شده] تا روز قيامت[فظ آن لذا سه تن از مالئكه به ح
ها و هالكت اقوامي كه خداوند خواسته  آسماني و وحي به پيغمبران و ياري آنها در جنگ

الموت بر قبض  باشد، گماشته شده است، و ميكائيل بر باران و گياه گماشته شده، و ملك
كنند بين  اين سه ملك مقابله مي ارواح گماشته شده است، پس چون روز قيامت شود 

  .»بينند برابر است الكتاب هست، مي آنچه حفظ دارند و آنچه در ام
نخستين كسي كه به پاي حساب «: و نيز از عطاءبن السائب روايت كرده كه گفت

  .»زيرا كه او امين خداوند بر پيغمبرانش بوده است ؛شود جبرئيل است كشيده مي

  دوم ي فائده
قرآن همانند «: فرمود صاند كه پيغمبر اكرم ي از زيدبن ثابت روايت كردهحاكم و بيهق

‘·# ظاهرش ـ از قبيل  õ‹ãã ÷ρ r& #·‘ õ‹çΡ  )6 :مرسالت ( و ⎦÷⎫sùy‰¢Á9$#  )و ) 96 :كهف 

Ÿω r& ã& s! ß,ù= sƒø: $# âöΔ F{$#uρ  )و امثال اينها ـ با تفخيم نازل شد) 54: اعراف«.  
بتداء آورده و تذكر داده كه اين حديث را در كتاب الوقف و اإلابن االنباري : گويم مي

، بقيه از سخنان »قرآن با تفخيم نازل شد«: قسمت مرفوع آن فقط همين جمله است
  .عماربن عبدالملك ـ يكي از راويان حديث ـ است

  سوم ي هفائد
به مگر  نازل نشد اي هيچ وحي: ه كه گفتحاتم از سفيان ثوري روايت كرد ابن ابي

  .كرد هر پيغمبري آن را براي قومش ترجمه مي سپس، عربي

  چهارم ي هفائد
هنگامي كه وحي نازل  صپيغمبر«: روايت كرده كه گفت ي صديقه ابن سعد از عايشه

هاي خود احساس سردي  كرد، و در دندان پوشاند و رنگش تغيير مي شد سرش را مي مي
  .»شد ريد از صورتش سرازير ميكرد به طوري كه مانند مروا كرد، و عرق مي مي
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  اي كه قرآن بر آنها نازل شد حروف هفتگانه: سوم ي همسأل

اي از اصحاب روايت  عده را» قرآن بر هفت حرف نازل شد«: حديث: گويم مي
بن كعب، انس، حذيفه بن اليمان، زيدبن ارقم، سمره بن جندب،  ابي: اند، از جمله كرده

سعود، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفّان، عمربن سليمان بن صرد، ابن عباس، ابن م
بكره، ابي  بن حكيم، ابي الخطاب، عمربن ابي سلمه، عمروبن العاص، معاذبن جبل، هشام
كه اينها بيست و يك  جهم، ابوسعيد خدري، ابوطلحه انصاري، ابوهريره و ابو ايوب 

اند، و ابوعبيد به  هستند كه اين حديث را روايت كرده صنفر از اصحاب رسول اكرم
ذي و ابويعلي در مسندش آورده است كه عثمان . متواتر بودن آن تصريح كرده است

 صاندازم كه از پيغمبر اكرم خداي را به ياد مردي مي«: روزي بر منبر گفتالنورين 
به تحقيق قرآن بر هفت حرف نازل شد كه هر كدامش شافي و «: شنيده باشد كه فرمود

بيشماري برخاستند و شهادت دادند كه  ي پس عده» ينكه بپاخيزدمگر ا» كافي است
  .دهم من هم با شما شهادت مي: گفت اند، عثمان  شنيده

  اختالف اقوال در نزول قرآن بر حروف هفتگانه
در معني : آورم، پس بايد گفت آنچه از روايات قوم در اين باب مورد حاجت است مي

  :اين حديث حدود چهل قول مختلف هست
زيرا كه حرف در  ؛اين حديث از احاديث مشكل است كه معني آن معلوم نيست: يكم
اين قول ابن سعدان . شود حرف هجاء، كلمه، معني و جهت اطالق و استعمال مي: لغت به

  .نحوي است
حقيقت عدد هفت نيست، بلكه ) هفت(= سبعه  ي هدر اين حديث منظور از كلم: دوم

است، كه لفظ سبعه در جاهايي كه كثرت در آحاد را  آسان گرفتن و توسعه در مطلب
در عشرات، و لفظ ) هفتاد(= طور كه لفظ سبعين  شود، همان بخواهند برسانند استعمال مي

گردد، كه عدد معيني موردنظر  در صدها به صورت مبالغه اطالق مي) هفتصد(= سبعمائه 
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اي در حديث  ولي نكته. اند دهعياض و بعضي به تبعيت از او به اين قول گردن نها. نيست
رسول «: كند، اينكه ابن عباس كه در صحيحين نقل شده، آمده است كه اين قول را رد مي

برخواند، و پيوسته از او خواستم ] قرآن را[جبرئيل بر يك حرف بر من : فرمود صاكرم
روايت  مسلم از ابيامام و نيز حديثي كه . »كه بيفزايد تا اينكه به هفت حرف منتهي شد

پروردگارم پيام فرستاد كه قرآن را بر يك حرف بخوانم، پس بر او باز «: كرده كه گفت
فرستادم كه بر امتم آسان بگير، بار ديگر پيام فرستاد كه بر دو حرف بخوان، دوباره 

در تعبير . »كه آن را بر هفت حرف بخوان: بر امتم آسان كن، پيغام فرمود: مراجعه كردم كه
جبرئيل و ميكائيل به نزدم آمدند، جبرئيل در «: سائي نقل كرده آمده استديگري كه ن

قرآن را بر يك حرف : سمت راست و ميكائيل در سمت چپم نشستند، پس جبرئيل گفت
بكره  و در حديث ابي. »تا اينكه به هفت حرف رسيد... او را بيفزا : بخوان، ميكائيل گفت

يل نگاه كردم ديدم سكوت كرد، دانستم كه پس به ميكائ«: چنين است صاز رسول اكرم
توان فهميد كه حقيقت عدد هفت و انحصار آن  بنابراين مي. »به آخرين عدد رسيده است

  .منظور است
اي كه  اند كه در قرآن كلمه گرفته ايرادمنظور هفت قراءت است، ولي به اين قول : سوم

 و ) 60 :مائده(  y‰t7tãuρ |Nθäó≈©Ü9$# : بر هفت وجه قراءت شود نيست مگر اندكي مانند

Ÿξ sù ≅à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é&  )23 :اسراء.(  
اي بر يك يا دو يا سه يا بيشتر  مراد آن است كه هر كلمه: اند كه و جواب داده: چهارم

شود، خالصه اينكه آخرين حد قراءت هفت است، ولي به اين  تا هفت وجه خوانده مي
. عضي از كلمات به بيش از هفت صورت هم خوانده شدهب: اند كه حرف هم اشكال گرفته

  .شود قول چهارمي حساب كرد اين را مي
اينكه، منظور از اين حديث وجوهي است كه با آنها در معني مغايرات پديد : پنجم

اي  آنكه كلمه: اول«: هايي به اين شرح آورده ابن قتيبه پس از اين اظهارنظر مثال. آيد مي
 Ÿω: كند مثل د ولي معني و صورتش تغيير نميكن حركتش تغيير مي uρ §‘ !$ ŸÒãƒ Ò=Ï?% x.  
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كند  آنكه در فعل تغيير مي: دوم. كه هم به فتح و هم به رفع خوانده شده) 282 :بقره(

≈ ô‰Ïè: مانند t/   و ô‰Ïè≈t/  )كه به صورت ماضي و امر ـ هر دو ـ خوانده ) 19 :سباء

$ : يابد، نظير ر مياي تغيي آنكه با نقطه: سوم. شده yδ ã”Å³⊥ çΡ   و  نُنشرها )259 :بقره .(

= 8xù: يابد، همانند المخرج تغيير مي اي كه با تبديل يك حرف قريب كلمه: چهارم sÛuρ 

7Šθ àÒΖ̈Β   يابد، مثل اي تغيير مي آنكه با پس و پيش شدن كلمه: پنجم) طلع(و : ôNu™!% ỳ uρ 

äοtõ3y™ ÏNöθ yϑ ø9$# Èd,ptø: $$ Î/  )و ) 19 :ق الحق بالموت ةسكر  .آنكه با زياد يا كم : ششم

$ : نمايد، مانند شدن تغيير مي tΒ uρ t,n= y{ tx.©%!$# #©s\ΡW{$#uρ  )و ) 3 :ليل و خلق الذكر واالنثي 

 .اي به كلمه ديگري، همچون تبديل كردن كلمه: هفتم : Ç⎯ôγ Ïè ø9$$ Ÿ2 Â\θàΖyϑ ø9$#   و  
 وش كالصوف المنف« .تغيير دادن : ه كهاعتراض نمودبر اين نظر  1قاسم بن ثابت

نوشتند، بلكه  شناختند و نه چيزي مي كلمات در زماني اجازه داده شد كه نه خطي را مي
با اين اشكال لزومي : اند كه ولي جواب داده. شناختند تنها حروف و مخارج آنها را مي

زيرا كه ممكن است اتفاقاً امور مذكوره واقع  ؛تدندارد كه حرف ابن قتيبه هم از ارزش بياف
  .شده باشد و ابن قتيبه استقراء كرده باشد

اختالف در كالم از هفت وجه بيشتر «: در كتاب اللوائح گفته 2ابوالفضل رازي: ششم
اختالف در : اختالف در اسماء از نظر تثنيه و جمع و تذكير و تأنيث، دوم: نيست، اول

اختالف در وجوه اعراب و تركيب كلمات : ضي و مضارع و امر، سومتصريف افعال به ما

                                                 
مراجعه  346/ 1براي تفصيل بيشتر به نفح الطيب . هـ 302: ابو محمد قاسم بن ثابت سرقُسطي، محدث و لغوي و متوفي سال -1

  ]مصحح. [شود

با فخر الدين و او را نبايد . »درة التنزيل و غرة التأويل في المتشابه«هـ و صاحب كتاب  606: محمد بن عمر متوفاي سال -2
 198/ 2به البرهان . ي وفات با هم مشترك اند اشتباه گرفت؛ اگر چه در اسم و نسبت و سنه) صاحب تفسير(رازي مشهور 
  ]مصحح. [مراجعه شود



    

  217    قرآن چگونه نازل شد؟
 

تبديل : پس و پيش نمودن كلمات، ششم: كم و زياد بودن كالم، پنجم: با يكديگر، چهارم
فتح، اماله، ترقيق، تفخيم، : مانند) ها لهجه(= اختالف لغات : كلمات به يكديگر، هفتم

  .ل استو اين ششمين قو. »ادغام، اظهار و مانند آن
منظور از اين حديث چگونگي تالوت كردن قرآن است از : اند كه بعضي گفته: هفتم

ادغام، اظهار، تفخيم، ترقيق، اماله، اشباع، مد، قصر، تشديد، تخفيف، تليين، و : قبيل
  .و اين قول هفتم است. تحقيق

 هاي صحيح و شاذ و ضعيف و منكر قرآن را من قراءت«: ابن الجزري گفته: هشتم
يا  -1: بررسي و جستجو كردم، دريافتم كه اختالفشان از هفت وجه خارج نيست، و آن

≅ : تنها در حركات است بدون تغيير معني و صورت مانند ÷‚ç7ø9$$ Î/ 1 )كه ) 37 :نساء
يابد  و يا فقط در معني تغيير مي -2 .شود چهار صورت دارد ولي دو وجه محسوب مي

= #‘¤)n: مثل tG sù ãΠyŠ#u™ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘ ;M≈yϑ Î= x.   )يابد كه  يا در حروف تغيير مي -3) 37 :بقره

 #θ: دهد نه صورت و شكل كلمه، نظير معني را تغيير مي è= ö7s?   و  تتلو 4 -  يا عكس

السراط  و ) 6 :فاتحه(  xÞ≡uÅ_Ç9$# : آن ـ يعني تغيير در لفظ است نه در معني ـ همچون

 5-  ـ لفظ و معني ـ ماننديا تغيير در هر دو : #θ àÒøΒ $#uρ  )و ) 65 :حجر  واسعوا 

 tβθ: ها با مقدم و مؤخر شدن آنها مثل جايي كلمه با به تغيير و جابه - 6 è= çGø)uŠsù šχθè= tFø)ãƒ uρ 

 )111 :توبه (و يا در كم و زياد نمودن كلمات نظير -7 : ©œ»uρ  )و ) 13 :شورا 
اما «: سپس گفته. »تالف است كه غير از اينها نيست، اينها هفت وجه اخاوصي 
هايي كه در اظهار، ادغام، روم، اشمام، تحقيق، تسهيل، نقل و ابدال است، از قسم  اختالف

اختالفي نيست كه لفظ و معني با آن فرق كند و تغيير يابد، زيرا كه اينها صفات گوناگون 

                                                 
اند و  ـ كه حمزه و كسائي و خلف به فتح باء و خاء خوانده) بالبخل(و ) بالبخل: (دو وجه عبارت است از -1

  .ـ م). 249، ص 2النشر ج (اند ـ  و سكون خاء خوانده بقيه قرّاء به ضم باء
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اين هشتمين قول . »آورد ون نمياداء لفظ است كه از صورت يك حرف بودن آن را بير

  šÏ9≡x‹x. ßìt7ôÜtƒ: اند جمهور قراء خوانده: هاي ديگر تقديم و تأخير اينكه و از مثال. است

ª!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 É=ù= s% 9Éi9 s3tFãΒ 9‘$ ¬6 y_  )ولي ابن مسعود خوانده) 35 :غافر  
 ر بكعلي قلب كل مت.  

، عجل ماقبل، تعال، هل: مختلف است مانندها مراد معاني متفقي است كه الفاظ آن: نهم
اند،  اي قائل شده بن عيينه و ابن جرير و ابن وهب و عده اين نظر را سفيان) بيا(= و أسرع 

امام و ابن عبدالبر آن را به اكثر علما نسبت داده، و دليل بر اين قول روايتي است كه 
يا محمد قرآن را بر : جبرئيل گفت«: اند كه احمد و طبراني در حديثي از ابي بكره آورده

تمامش : تا به هفت حرف رسيد، و گفت... او را بيفزا : يك حرف بخوان، ميكائيل گفت
شافي و كافي است مشروط بر اينكه آية عذاب را به رحمت يا آيه رحمت را به عذاب 

احمد امام اين عين روايت : و اذهب و أسرع و عجل متعال و اقبل و هل: م نكني، مانندخت
  .است) نيك(= است و سندش هم جيد 

و ابوداود از . اند احمد و طبراني نظير اين روايت را از ابن مسعود آوردهامام همچنين 
سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً، تا وقتي كه آيه عذابي را با آية : بگويي«: بي چنين نقل كردهاُ

احمد عبارت حديث از امام نزد  و. »يخلط نكنرحمت يا آية رحمتي را با آية عذاب 
و همو  »عليماً حكيماً غفوراً رحيماً: قرآن بر هفت حرف نازل شد«: ابوهريره چنين است

است مادام كه مغفرت را  تمام قرآن صواب و درست«: ي آوردهدر حديثفاروق از عمر 
  .سند تمام اينها جيد است. »عذاب يا عذاب را مغفرت نكني

با اين بيان خواسته براي حروفي كه قرآن بر آنها نازل شده مثل «: گويد ابن عبدالبر مي
مفهومشان يكي ولي الفاظ مسموعشان متعدد و مختلف است، نه دو معني : بزند، يعني كه

متضاد در آنها هست و نه وجوه متعدد به طوري است كه يكديگر را نفي و با هم ضديت 
بن  سپس خبر مسندي از ابي» استداشته باشند، مثل رحمت كه مخالف و ضد عذاب 
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$! )  ي آيه: كعب آورده كه yϑ ¯= ä. u™!$ |Ê r& Νßγ s9 (#öθ t±̈Β ÏμŠ Ïù  )را) 20 :بقره :  مروافيه  و 

% š⎥⎪Ï ي هخوانده، و ابن مسعود آي مي سعوافيه  ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u™ $ tΡρ ãÝàΡ$#  )را ) 13 :حديد
  .خوانده است مهلونا و اخرونا ميأ

 ي كرام  اين رخصت بدان سبب بوده كه براي بيشتر صحابه: ته استگف 1طحاوي
دانسته اند، سپس چون عذر  تالوت به يك لفظ مشكل بوده است؛ زيرا خط نوشتن را نمي

ابن عبدالبر، . برداشته شد و خط نوشتن را فرا گرفتند تالوت به احرف سبعه منسوخ شد
  .باقالني و ديگران نيز چنين گفته اند

عبيد از طريق عون بن عبداهللا روايت كرده كه ابن مسعود به شخصي  ضائل ابيو در ف
 χ: كرد كه تعليم مي Î) |Ntyfx© ÏΘθ —% ¨“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$ yè sÛ ÉΟŠÏO F{$#  )بگويد، ولي ) 44 :دخان

طعام اليتيم، چند بار ابن مسعود آيه را تكرار : گفت توانست ادا كند و مي آن شخص نمي
طعام : تواني بگويي مي: توانست ادا كند، آنگاه ابن مسعود به او گفتكرد ولي آن شخص ن

  .همين كار را بكن: الفاجر؟ بله، گفت
ازهري و افراد ديگري اين نظر و ثعلب  كه منظور هفت لهجه است، ابوعبيد،اين: دهم

 را دارند، ابن عطيه نيز آن را اختيار كرده، و بيهقي در كتاب الشعب آن را صحيح دانسته،
هاي عرب بيشتر از هفت تا است ولي طرفداران  د كه لهجهشو وارد مياشكال بر اين قول 

از ابوصالح از ابن عباس : ترين آنهاست كه اند كه منظور فصيح اين نظريه جواب داده
ز از هاي عج اش از تيره قرآن بر هفت لهجه نازل شد كه پنج لهجه«: ده است كه گفتورآ

سعدبن بكر و جشم بن بكر و نصربن معاويه و ثقيف، اينها : از كه عبارتند» هوازن است
شود، از اين روي ابوعمروبن  گفته مي) عليا هوازن(باشند و به آنها  همه از هوازن مي

  .باشند دارم ـ مي علياهوازن و سفلي تميم ـ يعني بني: ترين عرب فصيح: العالء گفته

                                                 
براي تفصيل به لسان . ها در مصر به او پايان يافت هـ، رياست حنفي 321: احمد بن محمد طحاوي متوفي سال -1

  ]مصحح. [مراجعه شود 102/ 1و الجواهر المضية  274/ 1الميزان 
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 ي قرآن به لهجه«: كرده است كه گفتو ابو عبيد از وجه ديگري از ابن عباس روايت 
در براي اينكه : چگونه؟ گفت: گفتند» كعبيين ـ كعب قريش و كعب خزاعه ـ نازل شد

  .خانه يكي بودند ـ يعني خزاعه همساية قريش بودند لذا لهجة آنها براي ايشان آسان بود
ربيعه و و  دقريش و هذيل و تميم و از: ه لهجةقرآن ب«: گفته 1و ابو حاتم سجستاني

قرآن به «: ولي ابن قتيبه آن را مردود دانسته و گفته است» هوازن و سعدبن بكر نازل شد
$!  ي و بر اين گفته به آيه» غير لهجة قريش نازل نشد tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$ |¡Î= Î/ 

⎯Ïμ ÏΒ öθ s%  )تگانه بايد از هاي هف لهجه: گيري كرده كه استدالل كرده، و نتيجه) 4 :ابراهيم
  .ابوعلي اهوازي نيز به اين قول جزم كرده است. هاي قريش باشد تيره

اي به هفت لهجه خوانده  منظور اين نيست كه هر كلمه«: ابوعبيد توضيح داده كه
هاي هفتگانه بين قرآن پراكنده است، قسمتي با لهجة قريش و قسمتي  شود، بلكه لهجه مي

: و افزوده كه» ة هوازن و قسمتي به لهجة يمن و غير اينهاهذيل و مقداري به لهجبا لهجة 
  .»تري دارند ها سهم بيشتر و سعادت فراوان بعضي لهجه«

قرآن به «: گفتهفاروق تنها به لهجة مضر نازل شد، به دليل اينكه عمر قرآن : اند و گفته
ها را از  هو بعضي ـ چنانكه ابن عبدالبر حكايت كرده ـ تمام لهج. »لهجة مضر فرود آمد

اند كه هذيل و كنانه و قيس و ضبه و تيم الرباب و اسدبن خزيمه و قريش  مضر دانسته
و . گيرد هاي هفتگانه را در بر مي هاي مضر هستند كه تمام لهجه باشند، اينها همه قبيله

قرآن ابتدا به زبان قريش و مجاورين «: ابوشامه از بعضي شيوخ نقل كرده است كه گفت
هاي مورد عادت  با لهجهآن را هاي فصيح نازل شد سپس مباح شد كه  عربآنها از 

هايي كه در الفاظ و اعراب با هم دارند ـ و هيچ يك از آنها  خودشان بخوانند ـ با تفاوت
زيرا كه براي آنها مشقت  ؛ديگري منتقل شود ةمكلف نشد كه از لهجة خودش به لهج

. »فهمند تر مي ود، البته منظور را هم آسانداشت، به عالوه تعصب و حميت در آنها ب

                                                 
  ]مصحح. [مراجعه شود 58/ 2به انباه الرواة . ر لغت و شعرهـ از علماي بزرگ د 248: سهل بن محمد متوفاي سال -1
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هاي مختلف از روي هوس و اشتها نبود،  جايز شدن قراءت به لهجه«: ديگري افزوده كه
اي را با مرادف آن در لهجة خودش عوض كند، بلكه شنيدن از پيغمبر  كه هر كس كلمه

  . »شد بايست رعايت مي مي صاكرم
آيد كه جبرئيل يك لفظ را هفت مرتبه بر  مي بنابراين الزم: اند كه و اشكال كرده

اين اشكال در صورتي وارد است كه : اند كه خوانده است؟ و جواب داده مي صپيغمبر
حروف سبعه در يك لفظ جمع شود، و حال آنكه ما گفتيم كه جبرئيل هر بار با يك لهجه 

ها بايد گفت  حرف خره بعد از همه اينو باآل. آورد تا به هفت لهجه تمام شد قرآن را مي
بن حكيم ـ با اينكه هر دو قرشي و  عمربن الخطاب و هشام: اين قول رد شده به اينكه: كه

از يك قبيله هستند و داراي يك لهجه ـ در قراءت با هم اختالف دارند، و محال است كه 
عمر لهجة او را نپذيرفته باشد، پس اين دليل است بر اينكه احرف سبعه ـ كه در حديث 

  .هاست مده ـ غير از لهجهآ
ولي احاديث گذشته اين رأي . اينكه منظور از حديث مزبور هفت صنف است: يازدهم
اند،  كند، و كساني كه اين نظر را دارند در تعيين هفت صنف اختالف كرده را رد مي
امر و نهي و حالل و حرام و محكم و متشابه و امثال است، و استدالل : گويند بعضي مي

: فرمود صاند كه پيغمبر اكرم ند به روايتي كه حاكم و بيهقي از ابن مسعود آوردها كرده
شد ولي قرآن از هفت درب و بر  كتاب آسماني، اول از يك باب و بر يك حرف نازل مي«

  .»...زاجر و آمر و حالل و حرام و محكم و متشابه و امثال : هفت حرف نازل گشت
هاي هفتگانه آنهايي كه در احاديث سابق  ز حرفمراد ا: اند كه و گروهي جواب داده

زيرا كه سياق آن احاديث ابا دارد كه بر آنها حمل گردد، بلكه آن احاديث  ؛گذشت، نيست
اي بر دو يا سه تا هفت وجه خوانده شود تا  ظهور دارد در اينكه منظور آن است كه كلمه

شود هم حالل  يه نميسان باشد، و بايد توجه داشت كه شيء واحد در يك آآسهل و 
  .باشد و هم حرام
احرف، انواعي است كه قرآن بر آنها نازل شد،  ةسبعدر اينجا منظور از «: بيهقي گفته

  .»شود هايي است كه با آنها خوانده مي ولي در احاديث قبل منظور لهجه
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زيرا كه  ؛هر كس اين حديث را اين طور تأويل كند سخن باطلي گفته: ديگري گفته

اي فقط حرام يا فقط حالل باشد الغير، و نيز براي اينكه جايز نيست  ست كلمهمحال ا
  .اش مثل باشد اش حالل يا تمامش حرام يا همه قرآن را با اين اعتقاد خواند كه همه

اين قول ضعيف است، چون كه اجماع بر اين است كه در تحريم «: و ابن عطيه گفته
و . »ديگر توسعه و رخصت داده نشده استحالل يا تحليل حرام يا معاني ياد شدة 

اند كه جايز است  فرموده صزيرا كه پيغمبر اكرم ؛اين سخن اشتباه است«: ماوردي گفته
به هر يك از آن حروف خوانده شود و هركدام از هفت حرف به حرف ديگر بدل گردد، 

ي از احكام حرام ا اي از امثال به آيه و حال آنكه مسلمانان اجماع دارند كه بدل نمودن آيه
  .»است

و  زاجر«: فرموده صاينكه پيامبر گرامي: اند و ابوعلي اهوازي و ابوالعالء همداني گفته
... استيناف و شروع در سخن ديگري است، يعني كه قرآن زاجر و آمر و » ...آمر و 

هاي هفتگانه نيست، و اين توهم از  باشد، و منظور آن حضرت تفسير و بيان حرف مي
در بعضي از طرق اين : در عدد هفت براي بعضي پيدا شده، مؤيد اين مطلب آنكه اتفاق

  .زاجراً و آمراً ـ يعني با اين صفت در بابهاي هفتگانه نازل شده است: حديث چنين است
احتمال دارد كه بيان مذكور براي ابواب باشد نه حروف يعني هفت : و ابوشامه گفته

خداوند قرآن را : شود كه نتيجه مفاد حديث چنين ميباب از ابواب مختلف سخن، كه در 
هاي ديگر چنان  بر اين اصناف و ابواب هفتگانه قرار داد نه بر يك باب چنان كه كتاب

  .بوده
منظور مطلق و مقيد و عام و خاص و نص و مؤول و ناسخ و : اند و نيز گفته: دوازدهم

يذله از فقها نقل اين قول را شَ. اشدب منسوخ و مجمل و مبين و اقسام مختلف استثناء مي
  .كرده است، و اين دوازدهمين رأي است
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مراد صله و حذف و تقديم و تأخير و استعاره و تكرار و كنايه و : اند و گفته: سيزدهم
باشد، كه از اهل لغت حكايت كرده  حقيقت و مجاز و مجمل و مفسر و ظاهر و غريب مي

  .و اين سيزدهمين نظر است. است
منظور مذكر و مؤنث و شرط و جزاء و تصريف و اعراب و : اند كه و گفته: ردهمچها

اين . باشد سوگندها و جواب آنها و جمع و مفرد و تصغير و تعظيم، و اختالف ادوات، مي
  .ها حكايت كرده است نظر چهاردهم را از نحوي

زهد : عملي است هاي ها و برنامه مراد به آن هفت نوع از روش: اند كه و گفته: پانزدهم
و قناعت توأم با يقين و جزم، و خدمت با حيا و كرم، و فتوت و جوانمردي با فقر و 
مجاهدت، و مراقبت نفس با خوف و رجاء، و تضرّع و استغفار با رضا و شكر، و صبر با 
محاسبه و بررسي خويش و محبت، و شوق توأم با ديدن و مشاهده، اين رأي را از 

  .كه پانزدهم است ندا صوفيان حكايت كرده
علم ايجاد و علم توحيد و تنزيه و علم صفات : مراد از آن هفت علم است: شانزدهم

  .ها ذات و علم صفات فعل و علم عفو و عذاب و علم حشر و حساب و علم نبوت
 ي اختالف آراء درباره: قرطبي از ابن حبان نقل كرده است كه«: و ابن حجر گفته

و پنج قول رسيده، ولي قرطبي بيش از پنج رأي نيافته و من  حديث احرف سبعه تا سي
  .»نيافتم، پس از آنكه مظانّ آن را جستجو كردم ي هسخن ابن حبان را در اين بار

المزّني المرسي  دمه تفسيرش از او به واسطة الشرفالنقيب نيز در مق ابن: گويم مي
علم در معني احرف سبعه به اهل : گويد ابن حبان مي«: حكايت كرده و چنين گفته است

  :اند سي و پنج قول اختالف كرده
  .زجر و امر و حالل و حرام و محكم و متشابه و امثال است: اند بعضي گفته - 1
 .شود و امثال حالل و حرام و امر و نهي و زجر و خبر از آنچه بعداً مي - 2

 .وعده و وعيد و حالل و حرام و مواعظ و امثال و احتجاج - 3

 .رت و انذار و اخبار و امثالامر و نهي و بشا - 4

 .ها محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ و خصوص و عموم و قصه - 5
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 .امر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و قصص و مثل - 6

 .امر و نهي و حد و علم و سرّ و ظهر و بطن - 7

 .و انذار بناسخ و منسوخ و وعد و وعيد و رغم و تأدي - 8

 .عقوباتحرام و افتتاح و اخبار، و فضائل و  حالل و - 9

 .ها اوامر و زواجر و امثال و اخبار و عتاب و وعظ و قصه -10

 .حالل و حرام و امثال و منصوص و قصص و اباحات -11

 .ظاهر و باطن و فرض و استحباب و خصوص و عموم و امثال -12

 .امر و نهي و وعد و وعيد و اباحه و ارشاد و اعتبار -13

 .لمقدم و مؤخر، و فرائض و حدود و مواعظ و متشابه و امثا -14

 .مفسر و مجمل و مقضّي و ندب و حتم و امثال -15

) مكروه(= و نهي مستحب ) الزم(يك امر حتمي و امري مستحب، و نهي حتمي  -16
 .و اخبار و اباحات

 .امر فرض و نهي حتم، و امر مستحبي و نهي ارشادي، و وعد و وعيد و قصص -17

از لفظ خاصي كه منظور : هفت جهت مختلف است كه كالم از آن خالي نيست -18
آن نيز خاص است، و لفظ عامي كه از آن عموم منظور باشد، و لفظ خاصي كه 
از آن عموم منظور باشد، و لفظ عامي كه خصوص از آن منظور باشد، و لفظي 

توان از تأويل مستغني شد، و لفظي كه غير از علما كسي  كه با تنزيل آن مي
خون در علم كسي تواند آن را بفهمد، و لفظي كه معني آن را جز راس نمي
 .داند نمي

اظهار ربوبيت و اثبات وحدانيت، و تعظيم الوهيت، و تعبد براي خداوند، و  -19
 .از عذاب او) ترس(= دوري از شرك و ترغيب به پاداش الهي، و ترهيب 

 .هفت لهجه است پنج تا از آن هوازن و دو تا از ساير عرب -20

 .شهوراي م متفرق از همه عرب هر حرف از قبيله ةهفت لهج -21
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سعدبن بكر و جشم بن بكر و . اش از عجز هوازن چهار لهجه ؛هفت لهجه -22
 .نصربن معاويه و سه تايش از قريش

 .طي هفت لهجه از قريش و يمن و جرهم و هوازن و قضاعه و تميم و -23

كعب بن عمرو و كعب بن لؤي كه اين دو قبيله هفت لهجه : ينهاي كعب لهجه -24
 .دارند

هلم وهات و : اي عرب كه به يك معني است، مثله هاي مختلف آبادي لغت -25
 .تعال و اقبل

ابوبكر و عمر و عثمان و علي و ابن مسعود و ابن : هفت قراءت از هفت صحابي -26
 .اهللا عنهم عباس و ابي بن كعب رضي

 .همز و اماله و فتح و كسر و تفخيم و مد و قصر -27

در يك هاي مختلفي كه  تصريف و مصدرها و عروض غريب و سجع و لهجه -28
 .كلمه هست

شود به طوري كه معني يك است هرچند  يك كلمه كه به هفت وجه اعراب مي -29
 .يابد كه لفظ تغيير مي

زيرا كه به  ؛الف و باء و جيم و دال و راء و سين و عين: اصول حروف هجاء -30
 .زند طور كلي سخنان عرب بر اينها دور مي

 .، البصير، العليم، الحكيمالغفور و الرحيم، السميع: هاي پروردگار مانند نام -31

اي كه  اي كه تفسيرش در آيه ديگري است و آيه اي در صفات ذات و آيه آيه -32
پيامبران و فرستادگان الهي و  ةاي در قص بيانش در حديث صحيح هست و آيه

 .اي در وصف جهنم اي در وصف بهشت و آيه اي در خلقت اشياء و آيه آيه

اي در اثبات  اي در اثبات وحدانيت او، و آيه اي در وصف صانع متعال، و آيه آيه -33
هاي آسماني  اي در اثبات كتاب اي در اثبات رسالت پيامبران و آيه صفات او و آيه

 .اي در نفي كفر اي در اثبات اسالم و آيه و آيه
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هفت جهت از صفات ذات خداوند متعال است كه بر آنها چگونگي و تكليف  -34

 .شود واقع نمي

يت با شرك و اثبات اوامر و دوري از زواجر و ثبات بر ايمان ايمان به خدا و ضد -35
 .و تحريم آنچه خداوند حرام فرموده و اطاعت از پيغمبر خدا

باشد كه در معني حديث  اينها سي و پنج قول از اهل علم و لغت مي«: ابن حبان گفته
آنها احتمال  ناگفته نماند كه اين اظهارات مشابه يكديگرند و همه .اند سبعه احرف آورده

هم  اينها وجوهي است متداخل در«: و مرسي گفته. »رود است و غير اينها هم احتمال مي
دانم و معلوم نيست كه از چه كسي گرفته شده، و چرا هر يك از اينها  و مستندشان را نمي

حروف هفتگانه را به آنچه ذكر كرد اختصاص داد ـ و حال آنكه در قرآن همه اينها هست 
لت تخصيص چيست؟ و در اين وجوه چيزهايي هست كه معني آنها را حقيقتاً ـ پس ع

اند، آن  صحيح آمده معارضبن حكيم كه در  هشاماينها با حديث عمر و و بيشتر دانم،  نمي
دو در تفسير قرآن اختالف داشتند و نه در احكام آن بلكه اختالفشان در خواندن حروف 

 ي ههاي هفتگان اند كه منظور از اين حديث قراءت كردهو بسياري از عوام گمان  .قرآن بود
  .»جهل زشتي استاين گمان مشهور است كه 

  هاي عثماني تمام حروف سبعه را متضمن است يا نه آيا مصحف: توجه
هاي عثماني تمام حروف سبعه را متضمن است يا نه؟  اند كه آيا مصحف اختالف كرده

اند كه مشتمل است، و بر اين مبنا  ين معتقد شدههايي از فقها، و قّراء و متكلم جماعت
بر امت جايز نيست كه چيزي از آن را اهمال و در نقل آن كوتاهي نمايد، به : اند كه گفته

نوشته صديق اند كه مصاحف عثماني از صحفي كه ابوبكر  اجماع كرده عالوه صحابه 
  .بود گرفته شده و اجماع دارند كه غير آن ترك شده است

مصاحف : اند كه هايي از علماي سلف و خلف و پيشوايان مسلمين قائل وهو گر
، مشتمل است، و كه امكان داشته رسم كنند از حروف هفتگانه عثماني تنها بر آن مقدار
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جامع است و هيچ حرفي  واقع شد صاي كه بين جبرئيل و پيغمبر اكرم نيز آخرين مقابله
  .اش ظاهر است خني است كه درستياين س: ابن الجزري گفته. از آن كم نشده

خواندن قرآن مطابق : دهند به آنچه از ابن جرير آمده كه و از قول اول جواب مي
اند، و چون  حروف هفتگانه بر امت واجب نبوده بلكه جايز بوده و در آن رخصت داشته

صحابه اختالف و تفرق امت را در صورت عدم اجتماع آنها بر يك حرف ديدند، آن 
اين كار ترك واجب يا اند، و  معصوم گمراهي  معروف را انجام دادند و آنها از اجتماع

ير نهايي مقابله و تغي ارتكاب حرامي نبوده، و شكي نيست كه قرآن پس از آخرين
آنچه قرآن بوده با تحقيق و اطمينان از آن نوشتند و غير آن را  استنساخ شد، پس صحابه

  .ترك كردند
شيبه در فضائلش از طريق ابن سيرين از  ف و ابن ابيو ابن اشته در المصاح

در سال آخر عمر  صقرائتي كه بر پيغمبر اكرم: اند كه گفت السلماني روايت كرده عبيده
  .خوانند آن حضرت، عرضه شد، همان قرائتي است كه امروزه مردم آن را مي

اه رمضان قرآن جبرئيل هر سال يك بار در م: و ابن اشته از ابن سيرين آورده است كه
كرد، و چون سال آخري كه پيغمبر در آن درگذشت، فرا  مقابله مي صرا با پيغمبر اكرم

رسيد، جبرئيل دو بار قرآن را با آن حضرت مقابله نمود، و چنين مي دانند كه اين قراءت 
  .ما برمبناي همان آخرين مقابله باشد

مقابله اخير را شاهد و ناظر  گويند زيدبن ثابت مي: و بغوي در شرح السنه گفته است
بوده است كه در آن آنچه نسخ شده و آنچه باقي مانده بيان گرديده، و آن را براي رسول 

آموخت تا وفات يافت، لذا  نوشته و بر آن حضرت خوانده، و به مردم آن را مي صاكرم
نوشتن النورين  ذيدر جمع او اعتماد كردند و عثمان فاروق و عمر صديق ابوبكر 

  .او گذاشت ي مصاحف را به عهده



  :نوع هفدهم
  ها هاي سوره هاي قرآن و نام در شناخت نام

هايي كه عرب بر  خداوند كتابش را به نامي خواند مخالف نام«: گويد مي 1جاحظ
سخن ـ تمام  ي نهاد ـ چه بر سخنان كوتاه و چه بر تمام و مجموعه سخنان خود مي

خواند، و قسمتي از  كتاب خود را ديوان مي ةمجموعكتابش را قرآن ناميد چنانكه عرب 
گفتند و بخشي از آن را آيه خواند مانند بيت، و  آن را سوره ناميد چنانكه آنها قصيده مي

  .»آخرش را فاصله داد مانند قافيه
بدان كه : در كتاب البرهان گفته2معروف به شيذلهزيزي ابن عبدالملك و ابوالمعالي ع
  :را به پنجاه و پنج اسم ناميده خداوند متعال قرآن

≈=  üΝm ∩⊇∪ É: كتاب و مبين - 2و  1 tG Å6ø9$#uρ È⎦⎫Î7ßϑ ø9$#  )2- 1 :دخان(  

 …çμقرآن و كريم  - 4و  3 ¯ΡÎ) ×β#u™öà)s9 ×Λq Ìx.  )77 :واقعه(  

 4©®Lكالم  - 5 ym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. «!$#  )6 :توبه(  

$! نور  - 6 uΖø9t“Ρr&uρ öΝä3ö‹s9Î) #Y‘θ çΡ $ YΨÎ6 •Β  )174 :نساء(  

 “Y‰èδهدايت و رحمت  - 8و  7 uρ ×π uΗ ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9  )57 :يونس(  

“ tΑ̈فرقان  - 9 tΡ tβ$ s% öàø9$# 4’ n?tã ⎯ÍνÏ‰ö6 tã  )1 :فرقان(  

$  ãΑÍi”t∴çΡuρ z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$#ء اشف -10 tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ©  )82 :اسراء(  

$!™ ô‰s% Νä3ø?uموعظه  -11 y_ ×π sàÏã öθ̈Β ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ Ö™!$ xÏ©uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰Á9$#  )يونس: 
57(  

                                                 
  ]مصحح. [مراجعه شود 212/ 21به تاريخ ادب . ي ادب هـ، از بزرگترين ائمه 250: ي سالعمرو بن بحر متوفا -1
مراجعه  318/ 1و وفيات األعيان  401/ 3به شذرات الذهب . هـ و از فقهاي شافعيه است 494: او متوفاي سال -2

  ]مصحح. [شود



    

  229    ها هاي سوره هاي قرآن و نام در شناخت نام
 

≈› #xذكر و مبارك  -13و  12 yδ uρ Öø.ÏŒ î8u‘$ t6 •Β çμ≈ oΨø9t“Ρr&  )50 :انبياء(  

 …çμعلي  -14 ¯ΡÎ)uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈ tG Å3ø9$# $ uΖ÷ƒ t$ s! ;’ Í?yè s9  )4 :زخرف(  

 8πحكمت  -15 yϑ ò6Ïm ×π tó Î=≈t/  )5 :قمر(  

 y7حكيم  -16 ù=Ï? àM≈ tƒ#u™ É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟ‹Å3ptø: $#  )1 :يونس(  

$ مصدق و مهيمن  -18و  17 ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š⎥ ÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ z⎯ÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# $ ·ΨÏϑ ø‹yγ ãΒ uρ Ïμø‹n= tã 
 )48 :مائده(  

 (#θحبل  -19 ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ö7pt¿2 «!$#  )103 :آل عمران(  

 ¨βتقيم صراط مس -20 r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ  )153 :انعام(  

$ قيم  -21 Vϑ ÍhŠs% u‘ É‹ΖãŠÏj9 $ U™ ù't/ #Y‰ƒ Ï‰x©  )2 :كهف(  

 …çμقول و فصل  -23و  22 ¯ΡÎ) ×Αöθ s)s9 ×≅ óÁ sù  )13 :طارق(  

  §Νtã tβθنبأ عظيم  -24 ä9u™!$ |¡tFtƒ ∩⊇∪ Ç⎯tã Î* t6 ¨Ζ9$# ÉΟ‹Ïàyè ø9$#  )2- 1 :نبأ(  

“ ª!$# tΑ̈احسن الحديث، و متشابه و مثاني  - 27و  26و  25 tΡ z⎯|¡ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# $ Y6≈ tG Ï. 

$ Yγ Î6≈t±tF•Β u’ÎΤ$ sẄΒ  )23 :زمر(  

 …çμتنزيل  -28 ¯ΡÎ)uρ ã≅ƒ Í”∴tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$#  )192 :شعراء(  

$! روح  -29 uΖø‹ym÷ρ r& y7ø‹s9Î) % [nρ â‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÌøΒ r&  )52 :شوري(  

$! وحي  -30 yϑ ¯ΡÎ) Νà2 â‘ É‹Ρé& Ä©óruθ ø9$$ Î/   )45 :انبياء(  

$ عربي  -31 ºΡ≡u™öè% $ wŠÎ/ttã  )2 :يوسف(  

≈› #xبصائر  -32 yδ ãÍ← !$ |Á t/  )203 :اعراف(  

≈› #xبيان  -33 yδ ×β$ u‹t/ Ä¨$̈Ψ=Ïj9  )138 :آل عمران(  
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 .⎯ÏiΒ Ï‰÷èعلم  -34 t/ $ tΒ x8u™!$ y_ š∅ÏΒ ÄΝù= Ïèø9$#  )145 :بقره(  

≈› ¨βÎ) #xحق  -35 yδ uθ ßγ s9 ßÈ |Á s)ø9$# ‘,ysø9$#  )62 :آل عمران(  

 ¨βهدي  -36 Î) #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# “Ï‰öκu‰  )9 :اسراء(  

37- جب ع $ ºΡ#u™öè% $ Y7pgx”  )1 :جن(  

 …çμ هتذكر -38 ¯ΡÎ)uρ ×οtÏ.õ‹tF s9  )48 :الحاقه(  

 y7الوثقي  ةعرو -39 |¡ôϑ tG ó™ $# Íοuρ óãèø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$#  )256 :بقره(  

% “Ïصدق  -40 ©!$#uρ u™!% ỳ É−ô‰Å_Á9$$ Î/  )33 :زمر(  

 ôMعدل  -41 £ϑ s?uρ àM yϑ Î= x. y7 În/u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zωô‰tã uρ  )115 :انعام(  

 y7Ï9≡sŒ âöΔامر  -42 r& «!$# ÿ…ã& s!t“Ρr& óΟä3ö‹s9Î)  )5 :قطال(  

$ منادي  -43 oΨ ÷èÏϑ y™ $ ZƒÏŠ$ oΨ ãΒ “ÏŠ$ oΨ ãƒ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9  )193 :آل عمران(  

  )2 :نمل(  “W‰èδ 3“uô³ç/uρ بشري  -44

≅ öمجيد  -45 t/ uθèδ ×β#u™öè% Ó‰‹Åg¤Χ  )21 :بروج(  

$  ô‰s)s9uρزبور  -46 oΨ ö; tFŸ2 ’ Îû Í‘θ ç/¨“9$#  )105 :انبياء(  

  Ò=≈tGÏ. ôMn=Å_Áèù …çμçG≈tƒ#u™ $ºΡ#u™öè% $|‹Î/ttã 5Θöθs)Ïj9 tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂∪ #ZÏ±o0بشير و نذير  - 48و  47

#\ƒÉ‹tΡuρ uÚtôãr'sù öΝèδçsYò2r& ôΜßγsù Ÿω tβθãèyϑó¡o„  )4- 3 :فصلت(  

 …çμعزيز  -49 ¯ΡÎ)uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒ Ì“ tã  )41 :فصلت(  

≈› #xبالغ  -50 yδ Ô≈ n= t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9  )52 :ابراهيم(  

 z⎯|¡ômr& ÄÈقصص  -51 |Á s)ø9$#  )3 :يوسف(  
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 ’Îû 7#çtà¾ 7π: و به چهار نام در دو آيه آن را ناميده -55و  54و  53و  52 tΒ §s3•Β ∩⊇⊂∪ 

7π tãθèùó£Δ ¥οt£γ sÜ•Β  )14- 13 :عبس(  
ترين  ها و اخبار را با بليغ و بدين جهت كتاب ناميده شده است كه انواع علوم و قصه

  .باشد ع كردن ميصورت جمع كرده است، و كتاب در لغت به معني جم
  .والمبين گفته شده است براي اينكه حق را از باطل جدا و آشكار نموده است

اسمي است : اند آن به قرآن اختالف شده است، گروهي گفته ي هو اما در وجه تسمي
ابن كثير به حافظ م كه مشتق نيست و به كالم الهي اختصاص دارد و مهموز نيست، علَ

بيهقي و خطيب و . ست و از شافعي نيز روايت شده استهمين صورت قراءت كرده ا
را بدون ) قرآن(خواند ولي  را با همزه مي) قرأت(اند كه  غير اينها از شافعي روايت كرده

قرآن اسم است، مهموز نيست و از قراءت گرفته نشده «: گفت كرد و مي همزه تلفظ مي
اي كه از جمله  و عده» يلاست بلكه اسمي براي كتاب خداوند است مثل تورات و انج

چيزي را با (يعني ) الشيء بالشيء قرنت(قرآن مشتق است از «: اند آنها اشعري است گفته
اگر يكي را با ديگر منضم كنيم، و وجه اين تسميه آن است كه ) چيز ديگر پيوستم

مشتق قرآن از قرائن «: ء گفتهاو فر» اند ها و حروف مقرون و پيوسته به هم ها و آيه سوره
كند و هر قسمت با قسمت ديگر  زيرا كه آيات آن بعضي بعض ديگر را تصديق مي ؛است

و بنا بر هر دو قول قرآن بدون » باشند مي) همتاي يكديگر(= شباهت دارد و اينها قرائن 
  .همزه و نونش اصلي است

اين سخن اشتباه است و صحيح آن است كه ترك همزه در آن از باب «: و زجاج گفته
و » اند باشد و حركت همزه را به دو حرف ساكن ماقبلش داده خفيف و آساني تلفظ ميت

آنها لحياني  ي هاند، گروهي كه از جمل دانند اختالف كرده كساني كه قرآن را مهموز مي
مانند رجحان و غفران، كتاب خوانده شده را به آن . مصدر قرأت است: اند است گفته

  .مفعول به مصدر ي هاند از باب تسمي ناميده
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قرآن بر وزن فعالن وصف مشتق  ي هكلم«: اند اي ديگر از جمله زجاج گفته و عده
يعني آب ) قرأت الماء في الحوض(به معني جمع و از همين باب است » القرء«است از 

  .»را در حوض جمع كردم
جمع ها را با هم  بدين جهت به اين اسم ناميده شده است كه سوره: گفته 1و ابوعبيده

  .كرده است
نه به هر جمع كردني و نه به جمع هر سخني قرآن گويند، بلكه : و راغب گفته است

هاي پيشين را جمع  بدين جهت كتاب الهي قرآن ناميده شده كه ثمرات و نتايج كتاب
  .زيرا كه همة انواع علوم را جمع كرده است: اند كرده است، و گفته

بدين جهت قرآن ناميده شده كه قاري : است طرب قولي را بدين شرح نقل كردهو قُ
اند  سازد، و اين مناسبت را از گفتة عرب آورده آن را از دهان خود ظاهر مي) خواننده(= 
يعني ماده شتر هيچ فرزندي بيرون نيانداخت، يعني اصالً ) سالً قط ُةالناقما قرأت (كه 

آورد لذا قرآن  بيرون ميحامله نشد، و قرآن را خواننده از دهان خويش تلفظ كرده و 
  .ناميده شد

  .شافعي به آن تصريح كردهامام مختار نزد من در اين مسأله همان است كه : گويم مي
اي را  زيرا كه آن در ذهن شنونده فايده ؛باشد مشتق از كلم به معني تأثير مي: و اما كالم

  .گذارد كه قبالً نبود تأثير مي
آن درك و فهميده  ي هحالل و حرام به وسيل ي هدبراي اينكه مطالب پيچي: و اما نور

  .شود مي
به خاطر اينكه در آن راهنمايي به حق است، و اين اسم از باب اطالق مصدر : الهدي و

  .بر فاعل است براي مبالغه

                                                 
. 316/ 2و طبقات المفسرين داودي  189/ 3الميزان : نگا. هـ 209: ي علم ادب و لغت و متوفاي سال معمر بن مثني از ائمه - 1

  ]مصحح[
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حاتم از  گذارد، اين بيان را ابن ابي براي اينكه بين حق و باطل فرق مي: الفرقان و
  .مجاهد نقل كرده

توزي ـ و  هاي قلبي ـ از قبيل كفر و جهل و كينه براي آن است كه از بيماري: و شفاء
  .بخشد هاي بدني شفا مي بيماري

هاي گذشته است كه در آن هست، و نيز معني  به خاطر مواعظ و اخبار امت: و ذكر
 :زخرف(  …çμ̄ΡÎ)uρ Öø.Ï%s! y7©9 y7ÏΒöθs)Ï9uρ : فرمايد ديگر ذكر، شرف است ـ چنانكه قرآن مي

  .زيرا كه به لغت آنها نازل شد ؛يعني اين قرآن شرفي است براي تو و قومت) 44
به خاطر اينكه قرآن براساس قانون معتبري نازل شده كه هر شيء در جاي : و حكمت

  .خود قرار گرفته باشد يا بدين جهت كه مشتمل بر حكمت است
لبي استوار است، و از راه براي اين است كه قرآن بر نظم بديع و معاني جا: و حكيم

  .يافتن تبديل و تحريف و اختالف و تباين محكم است
  .هاي پيشين شاهد است ها و امت بدين علت است كه بر تمام كتاب: و مهيمن
رسد، و  براي اينكه هر كس به آن تمسك جويد به بهشت ـ يا هدايت ـ مي: و حبل

  .حبل به معني سبب است
اينكه راه محكمي است به سوي بهشت كه هيچ كژي در آن براي : و اما صراط مستقيم

  .نيست
(= هاي امم گذشته در آن ياد شده، پس اين قرآن ثاني  به جهت اينكه قصه: و مثاني

ها و مواعظ است، و بعضي ديگر  شود به علت تكرار قصه هاست و گفته مي گذشته) دومي
 ¨βلفظ و معني نازل شد، مانند براي اينكه يك بار با معني و بار ديگر با : اند گفته Î) #x‹≈ yδ 

’ Å∀s9 É#ßsÁ9$# 4’n<ρ W{$#  )اين قول را كرماني در كتاب عجائب خود حكايت ) 18 :اعلي
  .كرده است

براي آنكه هر قسمت آن با قسمت ديگر از نظر زيبايي و استواري لفظ و : و اما متشابه
  .معني شباهت دارد
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  .شود و نفوس به واسطة آن زنده مي ها به خاطر اينكه دل: و اما روح
  .به علت شرافت و مجد آن است: و اما مجيد
  .براي آنكه بر كسي كه بخواهد با آن معارضه كند دشوار است: و اما عزيز
براي اينكه اوامر و نواهي خداوند به وسيلة آن به مردم رسيده است، يا به : و اما بالغ

  .كند يت ميخاطر آنكه بليغ است و از غير خودش كفا
گفت از  از ابوالكرم نحوي شنيدم كه مي: در بعضي از اجزاء كتاب خود گفته1السلفي

اي دارد  ابوالحسن رماني را پرسيدند هر كتابي ترجمه: ابوالقاسم تنوخي شنيدم كه گفت
≈› #x :قرآن چيست؟ جواب داد ي پس ترجمه yδ Ô≈ n= t/ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 (#ρ â‘ x‹ΖãŠÏ9uρ ⎯Ïμ Î/  )ابراهيم :

  .»باشد مي) 52
— ä−ø :ي قول خداي تعالي و ابو شامه و غير او درباره Í‘ uρ y7 În/u‘ ×öyz 4’ s+ö/r&uρ ∩⊇⊂⊇∪  )طه :

  .منظور قرآن است :اند گفته) 131

  فايده
قرآن را جمع كرد  صديق مظفري در تاريخش حكايت كرده است كه وقتي ابوبكر 

گفتند اسمش را انجيل بگذاريم، ولي اين به صحابه گفت آن را نامگذاري كنيد، بعضي 
اسم خوشايند نشد، بعضي ديگر گفتند آن را سفر بناميم، ولي اين اسم هم به علت يهود 
مورد پسند واقع نگرديد، آنگاه ابن مسعود گفت در حبشه كتابي ديدم كه به آن مصحف 

  .گفتند، پس آن را مصحف ناميدند مي

                                                 
مراجعه  31/ 1براي تفصيل سوانح حياتش به وفيات األعيان . هـ 576: احمد بن محمد سلفي از حفاظ حديث و متوفاي سال -1

  ]مصحح. [شود
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ف از طريق موسي بن عقبه از ابن شهاب روايت در كتاب المصاح1ابن اشته: گويم مي
وقتي كه قرآن را جمع كردند آن را در ورق نوشتند پس ابوبكر گفت  :كرده است كه گفت

نامي بر آن بگذاريد، پس بعضي گفتند سفر بناميد، و بعضي ديگر گفتند مصحف زيرا كه 
را جمع كرد و آن و ابوبكر نخستين كسي بود كه قرآن . نامند در حبشه آن را مصحف مي

سپس همين روايت را از طريق بريده باز گفته است، و در نوع بعدي . را مصحف ناميد
  .خواهد آمد

  اي ديگر فائده
اي محمد من : الضريس و غير او از كعب روايت كرده اند كه گفت در تورات آمده ابن

اي بسته را ه هاي كر و دل هاي كور و گوش تورات نويني بر تو خواهم فرستاد كه چشم
  .باز و روشن نمايد

الواح را گرفت   حاتم از قتاده روايت كرده است كه گفت وقتي كه موسي و ابن ابي
هايشان هست  هايشان در دل بينم كه انجيل پروردگارا من در الواح امتي مي :عرضه داشت

  .آنها امت احمد هستند :آنها را امت من قرار ده، خداوند فرمود
قرآن به عنوان تورات و انجيل ناميده شده با وجود اين جايز نيست  در اين دو روايت

  گونه كه تورات فرقان ناميده شده در  اين دو نام را بر آن اطالق كنيم، همان
 øŒÎ)uρ $ oΨ÷ s?#u™ ©y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# tβ$ s%öàø9$#uρ  زبور را قرآن خوانده آنجا كه  صو پيغمبر اكرم

  ).فيف يافتقرآن بر داود تخ(فرمود 
  

                                                 
براي تفصيل سوانح حياتش به طبقات . هـ 306: حمد بن عبداهللا از دانشمندان علم قراءات و عربي، متوفاي سالم -1

  ]مصحح. [مراجعه شود 1842: القراء
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  ها فصلي در نام سوره

آنها ) سؤره ـ سوره(شود و هم بدون همزه  سوره هم با همزه خوانده مي :گفته 1قتبي
و آن ) سؤر(اند، از  گرفته) رت يعني زياد آوردنأسأ(خوانند آن را از  كه با همزه مي

آنها كه و . اي از قرآن است باشد گويي سوره قطعه آشاميدني در ظرف مي ي باقيمانده
اش را به جهت آساني  اند آن را از همان معني گذشته دانسته ولي همزه بدون همزه خوانده

) هر رده از بنا و نيكو و دراز از بناها) (= سورالبنا(اند و بعضي اين كلمه را به  حذف كرده
=  سورالمدينه(شود از  و گفته مي. اي از آن و منزلت پي در پي اند يعني قطعه تشبيه كرده
هاي قرآن احاطه دارند و اجتماع آنها  ها بر آيه گرفته شده نظر به اينكه سوره) ديوار شهر

نيز از همين باب ) بازوبند= سوار (هاي شهر با يكديگر است، و كلمه  مانند اجتماع خانه
  .زيرا كه به بازو احاطه دارد ؛است

هستند، سوره در لغت  زيرا كالم الهي ؛گويند براي رفعت و برجستگي آنها است و مي
  :گويد به معني منزلت رفيع آمده نابغه مي

 ةً أمل تر أّن اهللا أعطاک سور
 

 تذبذُب يتری كل ملک حوهلا  
 

هاي  بيني كه خداوند چنان جايگاهي از منازل شرف به تو بخشيده كه كاخ يعني نمي
  .نمايد پادشاهي نزد آن كوتاه مي

ها با يكديگر سوره ناميده شده از باب  به علت تركيب يافتن قسمت :و گفته شده
)به معني تصاعد و باال رفتن و سوار شدن قسمتي بر قسمت ديگر و از همين باب ) رتسو

 øŒÎ) (#ρاست  â‘ §θ |¡n@ z>#tósÏϑ ø9$# ∩⊄⊇∪  )تعريف سوره، داخل  :و جعبري گفته) 21: ص
دارد و اقل آن سه آيه  اي قرآن است مشتمل بر آياتي كه سرآغاز و خاتمه ي مرزهاي سوره

  .است

                                                 
براي تفصيل سوانح حياتش به شذرات . سرود هـ و از اهالي بصره كه شعر نيكو مي 228: محمد بن عبيداهللا متوفاي سال -1

  ]مصحح. [جعه شودمرا 65/ 2: الذهب
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اي از آيات است يعني به نام مخصوصي به  سوره ترجمان طائفه: ديگري گفته
  .شود خوانده مي هاهللا  رسول ي هفرمود
كنيم، و اگر ترس  ها از احاديث و روايات رسيده و بر آنها بسنده مي هاي سوره نام

روايتي : كند بر اين موضوع داللت مي از جمله اموري كه. داشتم اطاله نبود آنها را بيان مي
: گفتند مشركين ـ با تمسخر ـ مي :حاتم از عكرمه نقل كرده كه گفت است كه ابن أبي

 $̄ΡÎ) y7≈oΨ :پس اين آيه نازل شد! العنكبوت ي هالبقره و سور ي هسور ø‹xx. š⎥⎪Ï™Ì“ öκtJ ó¡ßϑ ø9$# 
 )95 :حجر.(  

به علت روايتي كه طبراني و ... فالن  ي هسور: اند كه گفته شود و بعضي كراهت داشته
آل عمران و  ي هالبقره و نه سور ي هنگوييد سور: (اند كه بيهقي از انس مرفوعاً نقل كرده

اي كه در آن بقره ياد شده و  النساء ـ تمام قرآن را نيز ـ بلكه بگوييد سوره ي هسور
ولي سندش ) رتيب ياد كنيداي كه در آن آل عمران ياد شده و تمام قرآن را بدين ت سوره

  .ضعيف است بلكه ابن الجوزي ادعا كرده كه اين حديث مجعول است
شود، سپس به  به صورت موقوف بر ابن عمر اين حديث شناخته مي: و بيهقي گفته

 صو در خبر صحيحي رسيده كه رسول خدا ،سند صحيحي از او روايت كرده است
  .ستسوره البقره و غير آن را اطالق فرموده ا

البقره بر او  ي هاين مقام كسي است كه سور: و در صحيح آمده كه ابن مسعود گفت
  .اند نازل شده است، و از اينجاست كه جمهور اين تعبير را اكراه نداشته

  ها فصلي در اسامي سوره
اي يك اسم دارد ـ كه بسيار است ـ و گاهي دو اسم يا بيشتر، از آن  چه بسا سوره

  :جمله است
 ؛كند ام، و اين بر شرافت آن داللت مي من بيست و چند اسم برايش يافته) فاتحهال( - 1

  .زيرا كه كثرت اسماء بر شرافت مسمي داللت دارد
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ذئب از مقبري از ابوهريره از رسول  الكتاب، ابن جرير از طريق ابن ابي ةتحفا: اول
الكتاب و سبع مثاني  ةتحالقرآن و فا اين سوره، ام« :روايت كرده است كه فرمود صاكرم
  .»است

شود، و  ها با اين سوره آغاز مي و بدين جهت به اين اسم ناميده شده است كه مصحف
اند براي اينكه اولين  و بعضي گفته. گردد ـ  آموزش قرآن و قرائت نماز نيز با آن آغاز مي

لوح  اي است كه در براي اينكه نخستين سوره :اي است كه نازل شده، و گفته شده سوره
محفوظ نگاشته شده، مرسي اين قول را حكايت كرده سپس گفته است اين قول به نقل و 

 :اند اند چون كه حمد و سپاس آغاز هر سخن است، و گفته و نيز گفته. روايت احتياج دارد
اند به  زيرا كه سرآغاز هر كتاب است، اين قول را مرسي حكايت كرده ولي آن را رد كرده

يا هر كتاب ـ حمد تنها است نه تمام سوره، و اينكه ظاهراً منظور از اينكه هر سخن ـ 
هاي آن  كتاب قرآن است نه جنس كتاب، آنگاه افزوده لذا روايت شده كه يكي از نام

  .است پس منظور از كتاب و قرآن يكي است) القرآن ةتحفا(
  .القرآن، چنانكه مرسي به آن اشاره نموده است ةتحفا: دوم

الكتاب ناميده شود  القرآن، و ابن سيرين اكراه داشته كه ام الكتاب و ام ام: سوم و چهارم
با آن دو موافقت كرده 1القرآن خوانده شود، و بقي بن المخلد و حسن اكراه داشته كه ام

 ÿ…çνy‰Ψ :فرمايد الكتاب، لوح محفوظ است كه خداوند مي است به دليل اينكه ام Ïãuρ ‘Πé& 

É=≈ tG Å6ø9$#  )39 :رعد ( و …çμ̄ΡÎ)uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈ tG Å3ø9$#  )و نيز آيات حالل و ) 4 :زخرف

≈ ×M≈tƒ#u™ ìM :فرمايد الكتاب خوانده شده، خداوند مي حرام، ام yϑ s3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$#  ) آل

                                                 
براي تفصيل سوانح . هـ وفات نمود 276: ي ابوعبدالرحمن اندلسي، حافظ و مفسر پيشواي سترگ كه در سنه -1

  ]مصحح. [مراجعه شود 184/ 2: حياتش به تذكرة الحفاظ
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الكتاب  كسي نگويد ام( :ي آمده كه صحيح نيستحديثاين در  :و مرسي گفته) 7 :عمران
  ).الكتاب ةتحابلكه بگويد ف

هاي حديث اصلي ندارد، بلكه ابن الضريس  اين حديث در هيچ يك از كتاب: گويم مي
آن را از ابن سيرين نقل كرده است و بر مرسي مشتبه شده، به عالوه در احاديث صحيحي 

قطني در حديثي كه از ابوهريره روايت كرده و سوره به اين اسم ناميده شده، دارنيز اين 
اهللا الرحمن الرحيم  حمد را خوانديد بسمي  سورهاگر « :دانسته آورده است آن را صحيح

  .»الكتاب و سبع مثاني است القرآن و ام بگوييد زيرا كه آن ام
براي  :اند اند كه چرا اين سوره بدين نام خوانده شده؟ بعضي گفته و اختالف كرده

اين مطلب  .شود ره خوانده مياينكه نوشتن قرآن به آن آغاز گرديده و در نماز پيش از سو
. به آن جزم كرده است شبخاري در صحيحامام را ابوعبيده در كتاب مجاز خود آورده و 

الكتاب،  الكتاب به آن بگويند نه ام ةتحاند كه مناسب اين بود كه فا ولي ديگران اشكال كرده
داي وجود فرزند ابت) مادر(= است كه ام  اند كه مناسبتش اين ال جواب دادهو از اين اشك

ها  علت اين نامگذاري آن است كه اين سوره مقدم و بقيه سوره :است و ماوردي گفته
پس از آن هستند، و اين سوره پيشاپيش آنها قرار دارد، و از همين روي به پرچم جنگ 

گويند كه  مي) ام(گويند كه لشكريان تابع آن هستند، و نيز گذشته از عمر انسان را  مي) ام(
خوانند چون كه بر ساير قري  القري مي ايام عمر جلوتر است، همچنين مكه را ام ي قيهاز ب

باشد و اين سوره هم اصل  م هر شيء اصل آن ميگويند اُ ها مقدم است، و مي و آبادي
هاي آن را متضمن است  هاي قرآن و علوم و حكمت قرآن است كه تمام اغراض و هدف

  .ان خواهد شدـ چنانكه در نوع هفتاد و سوم بي
هاست  براي اين جهت به اين اسم ناميده شده كه افضل سوره :اند و بعضي گفته

براي اينكه حرمتش مانند  :شود گويند، و گفته مي مي) القوم ام(چنانكه به رئيس قوم 
برند، چنانكه  حرمت تمام قرآن است، و نيز گفته شده براي اينكه اهل ايمان به آن پناه مي

شود كه مفزع و پناهگاه سپاهيان است، و گفته شده به علت اينكه  گفته مي )ام(به پرچم 
  .باشند الكتاب مي آيات آن محكمات است و محكمات ام
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از  صروايت كرده كه پيغمبر اكرم احمد از ابوهريره امام  - القرآن العظيم: پنجم

، و علت »يم استالمثاني و قرآن عظ القرآن و سبع آن ام« :القرآن چنين توصيف فرمود ام
  .اين تسميه آن است كه بر آنچه در قرآن هست مشتمل است

بسيار ديگري اين اسم آمده است،  در حديث گذشته و احاديث -السبع المثاني: ششم
نقل كرده،  قطني اين را از عليسبع آن است كه هفت آيه است، دار اما علت تسميه به

ب از آداب ديني است، ولي اين توجيه بعيد براي اينكه در آن هفت اد :اند و بعضي گفته
تا، جيم، خا، زاي، شين، ظا، و  ؛اين سوره از هفت حرف خالي است :اند است، و نيز گفته

شي را به آنچه در آن  زيرا كه اسم هر ؛تر است مرسي گفته اين از قول سابق ضعيف. فا
رود از ثناء گرفته  ل ميو اما مثاني احتما. گذارند نه چيزي كه از آن خالي باشد هست مي

گرفته شده ) ثنيا(شده باشد به خاطر ثناي الهي كه در اين سوره هست و احتمال دارد از 
باشد براي اينكه خداوند متعال آن را براي اين امت استثنا كرده است، و شايد از تثنيه 

و اين اند به علت دو بار تكرار شدنش در نماز به اين اسم ناميده شده  باشد كه گفته
كند،  نقل كرده تقويت مي فاروقتوجيه را روايتي كه ابن جرير به سند حسني از عمر 

براي  :اند و گفته. شود الكتاب است كه در هر ركعت تكرار مي ةتحالسبع المثاني فا :كه گفته
و  .براي اينكه دو بار فرود آمده :اند و گفته .شود و تثنيه ميرار اينكه با سورة ديگري تك

براي اينكه  :اند به خاطر اينكه دو قسمت است قسمتي دعا و قسمتي ثنا، و گفته :اند هگفت
دهد ـ چنانكه  خواند، خداوند نيز با هر آيه پاداش او را خبر مي هر بار كه بنده آن را مي
 .چون فصاحت مباني و بالغت معاني در آن جمع شده است :اند در حديث آمده ـ و گفته

  .فته شدهو غير اينها نيز گ
زيرا كه تمام معاني قرآن در  ؛خواند سفيان بن عيينه آن را بدين اسم مي -الوافيه: هفتم

توان  براي اينكه هر سوره را مي :آن ايفا شده است، اين نكته در كشّاف آمده و ثعلبي گفته
در نماز دو نيم كرد نيمي را در يك ركعت و نيمي در ركعت ديگر به جز اين سوره را كه 
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ف ناپذير است، و مرسي گفته به خاطر اينكه آنچه براي خداوند و آنچه براي بنده نص

  .هست جمع كرده است
به دليل آنچه در ام القرآن گذشت اين اسم را در كشّاف آورده، و علت  -الكنز: هشتم

  .بن مالك گذشت اين نامگذاري آن است كه در روايتي در نوع چهاردهم از انس
هاي  كند ولي چيزي از سوره آنكه در نماز از غيرخودش كفايت مي براي -الكافيه: نهم

  .كند ديگر از آن كفايت نمي
  .آن ي ساس، براي اينكه اصل قرآن است و نخستين سورهاأل: دهم

  .النور: يازدهم
  .الشكري  هالحمد و سور ي هسور: دوازدهم و سيزدهم
  .د القصريالحم ي هالحمد االولي و سور ي هسور: چهاردهم و پانزدهم

الرقيه و الشّفاء و الشافيه، به جهت رواياتي كه در نوع : شانزدهم و هفدهم و هيجدهم
  .خواص خواهيم آورد

  .براي اينكه نماز متوقف بر خواندن آن است ةالصال ي هسور: نوزدهم
 :گويد است، به دليل حديث قدسي كه مي ةهاي آن صال اند يكي از نام و گفته: بيستم

براي  :گويد مرسي مي. يعني سوره را» ...ام به دو نيم تقسيم كردم  ن خود و بندهنماز را بي«
  .باشد اينكه اين سوره از لوازم نماز است كه از باب نامگذاري شيء به اسم الزمش مي

  .كنيم دعا مي) اهدنا(الدعاء براي اينكه در  ي هسور: بيست و يكم
اين نام را رازي ده امام فخرالدين السؤال كه به دليل ياد ش ي هسور: بيست و دوم

  .آورده است
براي اينكه در آن آداب سؤال و  :مرسي گفته. تعليم المسأله ي هسور: بيست و سوم

  .درخواست از خداوند هست كه به ثناگويي خداوند پيش از سؤال ابتدا شده است
جات المناجات براي اينكه بنده پروردگارش را در آن منا ي هسور: بيست و چهارم

$‚ x :گويد كند و مي مي −ƒ Î) ß‰ç7÷ètΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tGó¡nΣ .  
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 زيرا كه مشتمل است بر ) واگذاري امر به خداوند(التفويض  ي هسور: بيست و پنجم

x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ  .هايي كه بر آنها آگاهي يافتم اينهاست نام.  
خواند و در حديث مرفوعي  را فسطاط القرآن مي خالدبن معدان آن) بقره ي هسور( - 2

در مسند الفردوس اين نام وارد است، اين نامگذاري به جهت عظمت آن است و آنچه از 
) سنام القرآن(احكام كه در غير آن ياد نشده در آن جمع است و در حديث مستدرك 

  .ناميده شده است و سنام هر شيء باالي آن است
اسم  :عطاف روايت كرده كه گفت منصور در سنن خود از ابيسعيدبن ) آل عمران( - 3

البقره را  ي هآل عمران در تورات طيبه است، و در صحيح مسلم آمده كه اين سوره و سور
  .نامند زهراوين مي

براي اينكه  :رس گفتهفشود ابن ال همچنين العقود و المنقذه ناميده مي) المائده( - 4
  .كند خالص و انقاذ ميصاحب خود را از فرشتگان عذاب 

به ابن عباس گفتم  :ابوالشيخ از سعيدبن جبير روايت كرده كه گفت) نفالاأل( - 5
  .بدر است ي هآن سور :گفت ،االنفال ي سوره
$9 šU©( ‰s :شود به خاطر قول خداوند توبه نيز ناميده مي) براءه( - 6 ¨? ª!$# ’ n?tã Äc©É<̈Ζ9 $# 

š⎥⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$#uρ Í‘$ |ÁΡF{$#uρ š⎥⎪Ï%©!$# çνθ ãèt7¨?$# ’ Îû Ïπ tã$ y™ Íοtó¡ãè ø9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ yŠ$ Ÿ2 àƒ Ì“ tƒ 

Ü>θè= è% 9,ƒ Ìsù óΟßγ ÷ΨÏiΒ ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγ øŠn= tæ 4 …çμ ¯ΡÎ) óΟÎγ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘  )الفاضحه هم به )117 :توبه ،
باس گفتم به ابن ع: بخاري از سعيدبن جبير روايت كرده كه گفتامام شود،  آن گفته مي

...) نهم مو... ومنهم (شد  پيوسته نازل ميتوبه؟ بلكه آن فاضحه است  :التوبه گفت ي هسور
تا اينكه گمان برديم هيچ يك از ما ...) افرادي از آنها چنان ... اي از آنها چنين  عده(= 
  .ياد شوداز او ماند مگر اينكه در اين سوره  نمي

براءه  ي هورنزول س :گفت فاروق عمر  :كه گفتو ابوالشيخ از عكرمه روايت كرده 
ماند مگر اينكه دربارة او چيزي  تمام نشد مگر اينكه گمان برديم كه احدي از ما باقي نمي
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حاكم در مستدرك از  .شد العذاب ناميده مي ي هاين سوره، الفاضحه و سور. شود نازل مي
و . العذاب است ي هسور نامند اش مي توبه اي كه روايت كرده كه گفت سوره حذيفه

براءه  ي هعمربن الخطاب هنگامي كه سور :ابوالشيخ از سعيدبن جبير روايت كرده كه گفت
تر است  اين سوره به عذاب نزديك :گفت توبه مي ي هگفتند سور شد مي نزدش ياد مي

  .كشيد تا اينكه چيزي باقي نمانده بود كه كسي را باقي نگذارد دست از سر مردم نمي
ابوالشيخ از زيدبن اسلم روايت كرده است كه مردي به ابن عمر گفت  :هقشقشمو ال
آيا هيچ يك از  :گفت .براءه :ها توبه است؟ گفت التوبه، گفت كداميك از سوره ي سوره
ه قشقشبر سر مردم آوردند به جز آن؟ و ما آن را جز به نام الم اين كارها راها  سوره
  .نفاق خوانديم، يعني دوركننده از نمي

ره، ابوالشيخ از عبيدبن عمير روايت كرده كه گفت سوره براءه المنقره خوانده و المنقِّ
  .داد هاي مشركين بود خبر مي شد كه از آنچه در دل مي

و البحوث ـ به فتح باء ـ ، حاكم از مقداد روايت كرده كه به او گفته شد اگر امسال از 
آيد، يعني  البحوث بر عليه ما مي :گفتخوب است، ) به جهاد نروي(جنگ دست بكشي 

  ...براءه 
دل مشركين ذكر كرده ) كندن(= رس علت اين تسميه را حفر كردن فو الحافره، ابن ال

  .است
اين سوره فاضحه خوانده  :ابن ابي حاتم از قتاده روايت كرده كه گفت ،و المثيره

هاي آنان  ها و بدي زيرا كه زشتي ؛گفتند شد ـ رسواكنندة منافقين ـ و به آن مثيره نيز مي مي
هاي اين سوره المبعثره را ياد كرده كه به گمانم  رس از نامفابن ال. داده است را خبر مي

هاي اين سوره ده تا  تصحيف المنقره باشد؟ و اگر به همين نحو صحيح باشد عدد نام
براي  :و گفتهالقراء ديدم  به خط سخاوي در جمال) المبعثره(شود، سپس به همين اسم  مي

هاي ديگري ـ المخزيه و المنكله و   اينكه از اسرار منافقين پرده برداشت، همچنين اسم
  .المشرده و المدمدمه ـ نيز ذكر كرده است
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شود، ابن ابي حاتم اين را روايت  عم ناميده ميالنِّ ي هسور :گويد قتاده مي) النحل( - 7

هايش را بر بندگانش  در اين سوره نعمت رس گفته براي اينكه خداوندفكرده است، ابن ال
  .شمرده است

  .شود ناميده مي) بني اسرائيل( ي هو سور) سبحان( ي ههمچنين سور) سراءاإل( - 8
گويند، چنانكه در حديثي كه ابن  اصحاب الكهف نيز مي ي هبه آن سور) الكهف( - 9

رده است كه اين مردويه روايت كرده است، و بيهقي در حديثي از ابن عباس مرفوعاً آو
اش با آتش جهنم حائل و مانع  سوره در تورات الحائله خوانده شده كه بين خواننده

  .اين خبر مردود است :شود، و گفته مي
  .القراء آمده شود كه در جمال الكليم نيز ناميده مي ي هسور) طه( -10
  .الجامعه نام برده شده است ي هدر تفسير امام مالك سور) الشعراء( -11
  .سليمان نيز خوانده شده ي هسور) النمل( -12
  .المضاجع نيز ناميده شده) السجده( -13
  .المالئكه هم ناميده شده است ي هسور) فاطر( -14
روايت  قرآن ناميده، ترمذي از حديث انس آن را قلب صپيغمبر اكرم) يس( -15

ه معس در تورات المي ي هسور«مرفوعاً روايت كرده كه  صديق كرده و بيهقي از ابوبكر 
دهد و الدافعه و القاضيه نيز  شود چون كه به خير دنيا و آخرت عموميت مي خوانده مي

اين  :و گفته» آورد خوانده شده كه از صاحبش هر بدي را دور كرده و حوائجش را بر مي
  .حديث منكر است

  .رف خوانده شدهالغُ ي هسور) رزمال( -16
د به نخوان نيز گفته شده، همچنين آن را المؤمن هم ميول الطَّ ي هسور) غافر( -17

$ tΑ :جهت قول خداوند s% uρ ×≅ã_u‘ Ö⎯ÏΒ ÷σ•Β  )28 :غافر.(  
  .شود المصابيح نيز خوانده مي ي هالسجده و سور ي هسور) فصلت( -18
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الشريعه و الدهر نيز خوانده شده چنانكه كرماني در العجائب حكايت ) الجاثيه( -19
  .كرده است

  .شود القتال هم خوانده مي ي هسور) محمد ي هسور( -20
  .شود الباسقات نيز به آن گفته مي ي هسور) ق( -21
شود، بيهقي از ابن عباس روايت كرده كه  القمر خوانده مي ي هسور) اقتربت( -22
كند روزي كه  در تورات المبيضه خوانده شده چون كه روي صاحبش را سفيد مي«گفت 
  .اين حديث منكر است :سپس گفته» رددها سياه گ چهره

  .مرفوعاً ذكر كرده ناميده شده كه بيهقي از علي) عروس القرآن(در حديثي : الرحمن
  .ناميده شده است) الظهار(بي در مصحف اُ: المجادله
 ي هسور: به ابن عباس گفتم: بخاري از سعيدبن جبير آورده است كه گفتامام : الحشر

مثل اينكه كراهت داشت كه نام حشر : ابن حجر گفته. ي النضيربن ي هسور: الحشر، گفت
بر آن ببرد تا مبادا خيال شود كه منظور روز قيامت است، بلكه مراد بيرون راندن 

  .باشد النضير مي بني
اين تسميه به فتح حاء مشهور است، و احياناً مكسور : ابن حجر گفته: الممتحنه

كه سوره به سبب او نازل شد، و بنا بر دوم صفت  شود، بنا بر اول صفت آن زني است مي
القراء آمده كه  و در جمال. براءه الفاضحه گفته شده ي هسوره خواهد بود، چنانكه به سور

  .خوانند الموده نيز مي ي هاالمتحان و سور ي هاين سوره را سور
  .شود الحواريين نيز ناميده مي ي هسور: الصف
شود ـ چنانكه ابن مسعود آن را به اين  نيز ناميده مي النساء القصري ي هسور: الطالق

 :بخاري و غير او، ولي داودي آن را انكار كرده و گفته استامام اسم ناميده ـ به نقل 
هاي قرآن قصري يا  دانم و به هيچ يك از سوره را از حديث نمي) القصري( ي هكلم

بار مستند است بدون دليل، اين سخن رد اخ: ابن حجر گفتهحافظ . شود صغري گفته نمي
بخاري از زيدبن ثابت امام امام و . امري است نسبي) كوتاهي و بلندي(= و قصر و طول 

  .تعبير نموده است) طولي الطوليين(االعراف به  ي هروايت كرده كه از سور
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  .شود م نيز به آن گفته ميحرّلم تُ ي هم و سورالمتحرّ ي هسور: التحريم
اند كه  شود حاكم و غير او از ابن مسعود آورده ك هم ناميده ميالمل ي هسور: تبارك

شود، و  الملك است، و المانعه است كه از عذاب قبر مانع مي ي هدر تورات سور :گفت
هي المانعه هي المنجيه «: ترمذي ضمن حديثي از ابن عباس مرفوعاً ـ آورده است كه

اش را از عذاب قبر  است كه خوانندهآن مانعه است و آن منجيه = تنجيه من عذاب القبر 
اين سوره منجيه است و المجادله كه « :و در مسند عبيد ضمن حديثي آمده» دهد نجات مي

و در تاريخ » اش مجادله و بحث خواهد كرد روز قيامت نزد پروردگارش براي خواننده
ي از ابن و طبران. آن را المنجيه ناميد صرسول اكرم: ابن عساكر از حديث انس آمده كه

القراء  و در جمال. ناميديم در زمان پيغمبر اين سوره را المانعه مي :مسعود آورده كه گفت
  . نامند آمده كه آن را الواقيه و المناعه نيز مي

  .شود المعارج و الواقع ناميده مي: ساءل
شود و التساؤل و المعصرات به آن گفته مي أالنب: عم.  

شود ـ و به اين اسم در مصحف ابي ناميده  اميده مياهل الكتاب ن ي هسور: لم يكن
اك نيز خوانده شده كه در جمال كاالنف ي هالبريه و سور ي هالبينه و سور ي هشده ـ و سور

  .القراء آمده است
  .شود الماعون ناميده مي ي هالدين و سور ي هسور: أرأيت

بن اوفي نقل كرده و در حاتم از زراره  شود كه ابن ابي المقشقشه ناميده مي: الكافرون
  .شود العباده نيز ناميده مي ي هالقراء آمده كه سور جمال

شود زيرا كه در آن به وفات  التوديع ناميده مي ي هالنصر، سور ي هو نيز گفته سور
  .اشاره شده است صپيغمبر اكرم

  .شود المسد ناميده مي ي هتبت سور ي هو گفته سور
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زيرا كه بر توحيد ـ كه اساس دين است  ؛شود ه ميساس ناميداالخالص، األ ي هو سور
خوانند، و نيز  ـ بكسر واو ـ ميرا المعوذتان ) الفلق والناس(ـ مشتمل است و گفته 

  ).خطيب مشقشق(مشقشقتان به آنها گفته شده از باب 

  توجه
ها بحث شود كه آيا  شايسته است در شمارش اسامي سوره: زركشي در البرهان گفته

آيد؟ اگر فرض دوم را  اي است كه از آنها به دست مي يا به تناسب معاني توقيفي است
تواند از هر سوره معاني بسياري استخراج كند كه  درست بدانيم پس هر فرد زيركي مي

  .هايي براي آن سوره باشد ولي اين فرض بعيد است اق اسمقمقتضي اشت
به آنچه بدان ناميده شده  اختصاص يافتن هر سوره ي هشايسته است در انگيز: و گفته

دقت شود، و البته ترديدي نيست كه عرب در بسياري از مسميات خود، امر نادر يا 
انگيزي كه در آن شيء باشد مانند صفت يا وضع مخصوص آن را هنگام  شگفت

رسد، لذا يك  آورد، و يا اينكه با آن اسم معني زودتر به ذهن مي نامگذاري در نظر مي
گذارند،  طوالني را با آنچه در آن مشهورتر است اسم مي ي ها يك قصيدمجموعه گفتار ي

البقره به اين اسم ناميده  ي ههاي قرآن نيز بر اين مبني است چنانكه سور هاي سوره اسم
 ي هاسرائيل و حكمت عجيبي كه در آن هست، و سور شده به قرينة ماجراي گاو بني

مت زيادي از احكام زنان كه در اين سوره آمده النساء به اين اسم ناميده شده به خاطر قس
در ) چهارپايان(= به اين اسم به جهت تفصيل و بيان احوال انعام  األنعام ي هسور ةو تسمي

هاي ديگر هم آمده ولي تفصيلي كه در اين  در سوره) األنعام(اين سوره است ـ گرچه لفظ 
∅ šسوره از  ÏΒ uρ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# \' s!θ ßϑ ym $ V©ósùuρ 4 (#θ è=à2 $ £ϑ ÏΒ ãΝä3x% y— u‘ ª!$# Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? ÏN≡uθ äÜäz 

Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çμ ¯ΡÎ) öΝä3s9 Aρ ß‰tã ×⎦⎫Î7•Β ∩⊇⊆⊄∪ sπ uŠÏΖ≈ yϑ rO 8l≡uρ ø— r& ( š∅ ÏiΒ Èβù'Ò9$# È⎦÷⎫uΖøO $# š∅ ÏΒ uρ Ì“ ÷è yϑ ø9$# 

È⎦÷⎫uΖøO $# 3 ö≅ è% È⎦ø⎪tŸ2 ©%!!#u™ tΠ§ym ÏΘr& È⎦÷⎫uŠs[ΡW{$# $ ¨Β r& ôMn= yϑ tG ô©$# Ïμø‹n= tã ãΠ% tnö‘ r& È⎦÷⎫uŠs[ΡW{$# ( ’ ÎΤθ ä↔Îm7tΡ AΟù= Ïè Î/ 
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È⎦÷⎫u‹sVΡW{$# $ ¨Β r& ôM n= yϑ tG ô©$# Ïμø‹n= tã ãΠ% tnö‘ r& È⎦÷⎫u‹sVΡW{$# ( ÷Πr& óΟçGΨ à2 u™!#y‰pκà− øŒÎ) ãΝà68 ¢¹uρ ª!$# #x‹≈ yγ Î/ 4 

ô⎯yϑ sù ÞΟn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“utIøù$# ’n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 ¨≅ ÅÒã‹Ïj9 }̈ $̈Ζ9$# Îötó Î/ AΟù= Ïæ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9 $# 

š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$#  )هاي ديگر نيست، كما اينكه زنان در  ذكر شده در سوره) 144-142 :انعام
النساء احكام و شؤون  ي هاند ولي نه به آن مقدار كه در سور ديگر نيز ياد شده هاي سوره

زيرا كه  ؛المائده به چيزي اختصاص به آن دارد ناميده شده ي همربوط به آنها آمده، و سور
  .مائده در غير اين سوره ذكر نگرديده است

لوط و شعيب و ، نوح و صالح و ابراهيم و )هود ي هسور(و گفته اگر سؤال شود در 
اند پس چرا تنها به نام هود ناميده شده و باتوجه به اينكه قصة نوح در  موسي نيز ذكر شده
 هاي االعراف و هود ها در سوره اين قصه :گوييم تر است؟ مي تر و طوالني اين سوره مفصل

 و الشعراء رساتر از جاهاي ديگر بيان شده ولي در هيچ يك از اين سه سوره نام هود به
خودش ياد شده نيامده است چه اينكه در اين سوره چهارجا  ي همقداري كه در سور

، سپس ترين اسباب نامگذاري است نامش تكرار شده، و تكرار ـ چنانكه گفتيم ـ از قوي
كه شش بار در اين سوره آمده است؟ در جواب  ؛اگر بگويند نام نوح  :گفته
كاملي اختصاص يافته كه در  ي هومش سورچون براي نوح و ماجراهايش با ق: گوييم مي

اي كه متضمن  آن سوره هيچ چيز جز آن نيامده، اولي بود كه به نام او ناميده شود از سوره
   .جريان او و غير او است

هايي به نام پيغمبراني ناميده شده كه در آنها  سوره: توانيد سؤال كنيد كه مي: گويم مي
يونس،  ي هابراهيم، سور ي هنوح، سوره هود، سور ي هرسو: هايشان ذكر گرديده مانند قصه
 ي ه، سورصمحمد ي هيوسف، سور ي هطس سليمان، سور ي هآل عمران، سور ي هسور

هايي نيز به همين صورت به نام اقوامي  مؤمن، و سوره ي هلقمان، و سور ي همريم، سور
سبأ،  ي ه، سورحجر ي هاصحاب كهف، سور ي هاسرائيل، سور بني ي هسور: آمده مانند

اي به  مطففين، با اين حال سوره ي ه، و سورمنافقين ي هجن، سور ي همالئكه، سور ي هسور
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نيست در صورتي كه در قرآن از او بسيار ياد شده به حدي كه بعضي  ؛نام موسي 
طه يا  ي هنزديك بود همه قرآن موسي شود، پس آيا اولي اين نبود كه سور: اند گفته

تر بيان  شد؟ ـ چون در اين چند سوره قصة او مفصل ه نام او ناميده ميقصص يا اعراف ب
  گرديده ـ

اي به نام او  هاي متعددي ياد شده ولي هيچ سوره در سوره ؛آدم  ي ههمچنين قص
اسماعيل ذبيح ـ كه از  ي هنسان اكتفا شده باشد ـ و نيز قصاإل ي هنيامده ـ شايد به سور

داود  ي هالصافات به نامش نيست؟ و يا قص ي هه سورهاست ـ چرا ك ترين جريان بديع
  .ص آمده ولي به آن نامگذاري نشده؟ در حكمت آن نظر كن ي هدر سور ؛

» نامند الكليم هم مي ي هطه را سور ي هسور«: القراء آمده ام كه در جمال با اينكه من ديده
ص،  ي هسور: موسي ناميده، همچنين آمده كه ي هو هذلي در كامل خود آن را سور

 ي هالصافات، سور ي هام كه سور ن جعبري ديدهداود ناميده شده، و نيز در سخ ي هسور
  .خواهد ها احاديث مستندي مي الذبيح خوانده شده، ولي اين گفته

  

  نكته

هايي نيز هست كه تنها يك اسم  هايي داراي چند اسم هستند، سوره طور كه سوره همان
ها نام  اند ـ بنابر اينكه فواتح سوره ناميده شده) الر(و ) الم(ه هايي كه ب سوره: دارند، مانند
  .آنها باشد ـ
  :ها اي در اعراب اسامي سوره فائده

) وحيأقل : (هر كدام كه نامشان يك جمله است مثل«: در شرح تسهيل گفته 1ابوحيان
آن شود ـ مگر  يا فعل بدون ضمير است، همچون غيرمنصرف اعراب مي) أتي امراهللا(و 

                                                 
: نگا .هـ وفات نمود 745: اثير الدين، محمد بن يوسف، از علماي بزرگ علوم عربي، تفسير و حديث، در سال -1

  ]مصحح[. 247/ 8و شذرات الذهب  302/ 4الدرر الكامنة 
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وصل باشد كه ألف آن قطع و تاء آن در حالت وقف قلب به هاء  ي هفعلي كه اولش همز

و در حالت وقف ) تقرأت إقترب: (گويي شود ـ مي گونه هم نوشته مي گردد و به همان مي
اند مگر در جايي  ها معرب علت اينكه معرب هستند اسم شدن آنها است كه اسم). اقتربه(

همزة وصل در اسم : د، و علت قطع خواندن همزة وصل اينكهكه سببي براي بناء باش
شود ـ و اما سبب تبديل نمودن تاء به  نيست ـ به جز در موارد معيني كه بر آنها قياس نمي

قاعده تاء تأنيثي كه در اسم باشد چنين است، و علت هاء نوشتن تاء : هاء آن است كه
  .باشد غالباً خط تابع وقف مي: اينكه

يك اسم نامگذاري شده؛ اگر از حروف هجاء، و يك حرف باشد  ي هوسيل و آنچه به
بايد بر آن وقف كرد و اعرابي ندارد، و  1به آن اضافه گردد، به نظر ابن عصفور ي هو سور

چون اينها : هر دو گونه وقف و اعراب جايز است، دليل وقف اينكه 2وبينبه نظر شلَ
شوند ـ كه از وقف تعبير  تلفظ و حكايت ميطور كه هستند  اند لذا همان حروف مقطعه

چون اين لفظ را اسمي براي : و اما دليل اعراب اينكه. رود ـ  حكايت نيز به كار مي
ها را به صورت منصرف خواند  توان اين اسم اند، بنابراين مي حروف هجاء قرار داده

اما در . آن توان غيرمنصرف خواند بنابر مؤنث بودن بنابراين مذكر بودن حرف، و مي
صورتي كه سوره به آن اضافه نشود ـ نه به لفظ و نه به تقدير ـ هم وقف جايز است و 

  .هم اعراب به صورت منصرف يا غيرمنصرف
طاسين : هاي عجمي باشد مانند ولي اگر از يك حرف بيشتر باشد، هرگاه به وزن اسم

و اعراب ) وقف= (و حاميم، چه سوره به آن اضافه شود و چه اضافه نشود، حكايت 
باشد، ولي اگر بر اين وزن  وزن قابيل و هابيل مي زيرا كه هم ؛غيرمنصرف جايز است

اگر بتوان به تركيب خواند مثل طاسين ميم و لفظ سوره به آن اضافه گردد، : نباشد
حكايت و اعراب هر دو جايز است، به عنوان مركب كه يا نون را مفتوح كنيم مانند 

                                                 
  ]مصحح. [330/ 5شذرات الذهب : نگا. هـ 669: علي بن مؤمن، نحوي اندلسي و متوفاي سال -1
  ]مصحح. [382/ 1وفيات األعيان : هـ نگا 465: ي نحو و لغت در اندلس، متوفاي سال عمر بن محمد، از ائمه -2
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ا معرب بدانيم به عنوان اضافه به مابعد، منصرف يا غيرمنصرف ـ بنا حضرموت، يا نون ر
 - 1: خواند توان اضافه نگردد بر سه گونه مي و اگر سوره به آن. بر مذكر يا مؤنث بودن ـ

اعراب غيرمنصرف و اما در جايي كه  - 3عشر  ةخمسبناء مانند  - 2وقف بنابر حكايت 
اه سوره به آن اضافه شود و خواه نشود تركيب ممكن نباشد فقط بايد وقف كرد، خو

هاي معرب نظير  زيرا كه در اسم ؛كهيعص، و حم عسق، و اعراب آن روا نيست: مانند
هاي زيادي  شود، چنانكه اسم ندارد، و نبايد به تركيب مزجي خواند؛ چون تركيب نمي

  .اعراب آن را به صورت غيرمنصرف جايز شمرده است 1چنين نيست، البته يونس
اگر الف الم داشته : ها به غير حروف هجاء نامگذاري شده هاي سوره آنچه از اسمو 

، وگرنه به صورت غيرمنصرف األنعاماألنفال و األعراف و : گردد، مانند باشد مجرور مي
و  هذه هود و نوح، و قرأت هود: خواهد بود، در صورتي كه سوره به آن اضافه نشود مثل

ماند كه اگر سبب  فه گردد به همان حال قبل از اضافه باقي مينوح، و اگر سوره به آن اضا
اال  يونس، و ةَقرأت سور«: شود، مانند منع صرف در آن است غيرمنصرف خوانده مي

به طور خالصه از شرح تسهيل پايان » هود ةو سور نوحٍ ةسور: منصرف خواهد بود مثل
  .يافت

  خاتمه
احمد و غير امام سم اسمي قرار داده شده، قرآن به چهار قسم تقسيم شده و براي هر ق

به جاي تورات سبع «: فرمود صاند كه پيغمبر اكرم او از واثله بن األسقع روايت كرده
الطول و به جاي زبور مئين و به جاي انجيل مثاني را داده شدم و با عطا شدن مفصل 

  .شاءاهللا تعالي مد اندر نوع آتي در اين باره توضيح و بيان بيشتري خواهد آ» فزوني يافتم
ها و  ها و بوستان در قرآن ميدان: اند بعضي از پيشينيان گفته«: و در جمال القراء آمده

) الم(هايي است كه با  هايش سوره ها هست، ميدان ها و باغ ها و ديباج ها و عروس كاخ
                                                 

: ي، امام زمان خود در نحو، لغت و ادب، شيخ سيبويه و كسائي و فراء، و در ساليونس بن حبيب بصر -1
  ]مصحح. [216/ 2و وفيات األعيان  231/ 2المزهر : نگا. هـ وفات نمود 182
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و  هايش الحمدها، گردد، و كاخ شروع مي) الر(هايش آنچه با  شود، و بوستان آغاز مي
و در . باشد هايش مفصل مي هايش آنچه تسبيح دارد، و ديبايش آل عمران، و باغ عروس

  .»حم و الحواميم لآالطواسيم و الطواسين و : اند نام بردن گفته
  .حواميم ديباي قرآن است: و حاكم از ابن مسعود آورده كه گفت: گويم مي

شوند و به آنها پناه  ت ميآيات كوبندة قرآن كه به وسيلة آنها محافظ: سخاوي گفته
باشد، علت اين نامگذاري آن است كه  الكرسي و معوذتين و امثال اينها مي ةيبرند، آ مي

  .شود شيطان با اين آيات دفع و كوبيده مي
   :عزت ي آيه«: احمد ضمن حديث معاذبن أنس مرفوعاً آمدهامام و در مسند : گويم مي
 È≅ è% uρ ß‰ôϑ ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚−G tƒ #V$ s!uρ óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! Ô7ƒ ÎŸ° ’ Îû Å7ù= ßϑ ø9$# óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! @’ Í< uρ 

z⎯ÏiΒ ÉeΑ—%!$# ( çν÷Éi9 x.uρ #MÎ7õ3s?  )باشد مي) 111 :اسراء«.  



  :جدهمينوع ه
  در جمع و ترتيب قرآن است

زهري از عبيد  ابراهيم بن بشّار از سفيان بن عيينه از«: در فوائد خود گفته 1دير عاقولي
قبض روح شد در حالي كه  صپيغمبر اكرم: از زيدبن ثابت براي ما حديث گفت كه

   .»قرآن در چيزي جمع نشده بود
قرآن را در مصحف جمع نكرد كه در  صبدين جهت پيغمبر اكرم: خطابي گفته

ل انتظار نسخ احتمالي بعضي از احكام يا نسخ تالوت قسمتي از آن بود، و هنگامي كه نزو
الهام فرمود كه قرآن را  آن با وفات آن حضرت پايان يافت خداوند به خلفاي راشدين 

جمع كنند تا وعدة راستين خود را در مورد ضمانت حفظ آن در اين امت تحقق بخشد، 
و آنچه مسلم . انجام گرفت  بفاروقپس آغاز اين كار به دست صديق و با مشورت 

از من غير از قرآن «: فرمود صرسول خدا: فتضمن حديثي از ابوسعيد آورده كه گ
زيرا كه اين سخن دربارة نوشتن قرآن به  ؛با اين مطلب منافات ندارد» ...چيزي ننويسيد 

نوشته شد ولي در  صگونة مخصوصي است، چون حتماً تمام قرآن در دوران پيغبر
  .ها مرتب نشده بود يكجا جمع نشده و سوره

  مرتبه جمع شداينكه قرآن سه  ي سخن درباره
  :آوري شد قرآن سه بار جمع: گويد حاكم در مستدرك مي

سپس حديثي با سندي به شرط شيخين از زيدبن  -صدر حضور پيغمبر اكرم: اول
  .»...كرديم  ها جمع مي قرآن را از نوشته صما نزد رسول خدا«: ثابت آورده كه گفت

هاي  شد در سوره ميشايد كه منظور اين باشد كه آياتي كه نازل : بيهقي گفت
  .صپيغمبر اكرم ي اند با اشاره كرده مخصوص خودشان تأليف و جمع مي

  
***  

                                                 
  .دير عاقول يكي از روستاهاي نزديك بغداد است -1
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بخاري در صحيح خود از زيدبن ثابت آورده كه امام  - صديق در حضور ابوبكر: دوم
هنگام جنگ يمامه مرا فرا خواند، ديدم عمربن الخطاب هم نزد او  صديق ابوبكر: گفت

كشتار در قرّاء قرآن شدت يافته و من : به نزدم آمد و گفت عمر: است، پس ابوبكر گفت
اء قرآن در جاهاي ديگر هم واقع شود و در نتيجه قسمت زيادي از ترسم كه كشتار قّر مي

چگونه كاري : قرآن از بين برود، به نظر من تو به جمع كردن قرآن امر كن، به عمر گفتم
ه خدا اين كار خير است، آنگاه پيوسته ب: عمر گفت! نكرد ما انجام دهيم؟ صكه پيغمبر

ام را براي اين اقدام باز فرمود، و من  در اين باره با من گفتگو كرد تا اينكه خداوند سينه
تو جوان عاقلي : ابوبكر خطاب به من گفت: گويد زيد مي. نيز رأي و نظر عمر را يافتم

نوشتي، پس قرآن  مي صهستي اتهامي نزد ما نداري، وحي را هم در خدمت رسول خدا
كردند كه  آوري نما ـ به خدا قسم اگر به من تكليف مي را جستجو كن و آن را جمع

: آوري قرآن را امر كرد ـ گفتم تر نبود كه به من جمع جا كنم از اين سنگين كوهي را جابه
اين كار به خدا قسم خير : گفت! دهيد نكرده بود انجام مي صچگونه كاري كه پيغمبر

پيوسته ابوبكر در اين باره با من سخن گفت تا اينكه خداوند سينة مرا مانند پس . است
سينة ابوبكر و عمر براي اين كار فراخ گردانيد آنگاه به جستجوي قرآن پرداختم و آن را 

و سينة ) لخاف(= هاي نازك  و سنگ) عسب(= هاي درخت خرما  هاي بر چوب از نوشته
ة توبه را نزد ابوخزيمة انصاري يافتم كه نزد كس آوري نمودم، و آخر سور مردها جمع

 ô‰s)s9 öΝà2: ديگري نيافتم، از u™!% ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïμø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ìym 

Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪ βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? ö≅à)sù š_ É<ó¡ym ª!$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθèδ ( 

Ïμ ø‹n= tã àMù= 2 uθ s? ( uθ èδ uρ > u‘ Ä¸ öyè ø9$# ÉΟŠÏàyè ø9$#  )ها نزد  پس اين نوشته. )129-128: توبه
ابوبكر بود تا اينكه خداوند مرگش را رسانيد، سپس تا عمر زنده بود نزد او بود، و سپس 

  .رحفصه دختر عمام المؤمنين نزد 
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شنيدم : خير آورده كه گفتسندي حسن از عبد ه و ابن ابي داود در المصاحف ب
ها ابوبكر است، خدا  ترين افراد از نظر پاداش به خاطر مصحف عظيم: گفت مي علي

  .ابوبكر را رحمت كند او نخستين كسي بود كه كتاب الهي را جمع كرد
وقتي پيغمبر : فرمود علي: ولي از طريق ديگري از ابن سيرين روايت كرده كه گفت

دم كه ردايم را برنگيرم مگر براي نماز جمعه تا اينكه قرآن وفات يافت عهد كر صاكرم
  .را جمع كنم، و آن را جمع كرد

باشد، و با  اين روايت ضعيف است چون سندش منقطع مي: ابن حجر گفتهحافظ 
باشد، و آنچه در روايت  اش مي فرض صحت آن منظور از جمع قرآن حفظ آن در سينه

  .باشد ر است و همان مورد اعتماد ميت عبد خير از آن حضرت نقل شد صحيح
يس در فضائلش آن را آورده چنين روايت از طريق ديگري كه ابن الضر: گويم مي
: از بشربن موسي از هوده بن خليفه از عون از محمدبن سيرين از عكرمه كه گفت: است

 اش نشست، پس به در خانه طالب بن ابي وقتي مراسم بيعت با ابوبكر پايان يافت، علي
: او بيعت با تو را كراهت داشت، پس ابوبكر در پي او فرستاد و گفت: ابوبكر گفته شد كه

پس چه باعث شد كه از ما كناره : نه به خدا، گفت: آيا بيعت مرا كراهت داشتي؟ گفت
ديدم ممكن است در كتاب خدا افزوده شود پس با خود گفتم كه ردايم را : گرفتي؟ گفت

خوب فكري : اينكه آن را جمع نمايم، ابوبكر به او گفتجز براي نماز نپوشم تا 
  .انديشيدي

كه نازل شد آن را جمع به ترتيبي ) قرآن(آيا : به عكرمه گفتم: محمدبن سيرين گويد
اگر جن و : ؟ جواب داد؛ يعني آياتي كه نخست نازل شده آن را اول نوشته باشندكردند

  .توانستند شده تأليف كنند نميگونه كه نازل  شدند تا آن را بدان انس جمع مي
و ابن اشته در كتاب المصاحف به وجه ديگري روايتي از ابن سيرين آورده است كه 

: كه او در مصحفش ناسخ و منسوخ را نوشته، ابن سيرين گفته: در آن روايت چنين آمده
  .تمآن كتاب را طلبيدم و ـ به توسط نامه ـ آن را از مدينه خواستم ولي به آن دست نياف
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اي از قرآن سراغ  از آيهفاروق عمر : و ابن ابي داود از طريق حسن روايت كرده كه

هللا گفت و   ناإاين آيه نزد فالني بود كه در جنگ يمامه كشته شد، عمر : گرفت، گفته شد
سند . به جمع قرآن امر كرد، پس او نخستين كسي است كه آن را در مصحفي جمع نمود

آن است كه به ) جمع كرد... نخستين كسي است كه : (ور ازاين خبر قطع شده، و منظ
  .آوريش اشاره نمود جمع

) اولين كسي كه قرآن را جمع كرد(هايي كه در اين باره  ترين حرف از غريب: گويم مي
س از ابن بريده همروايتي است كه ابن اشته در كتاب المصاحف از طريق كَ: گفته شده

رآن را در مصحفي جمع كرد سالم مولي ابي حذيفه بود، اولين كسي كه ق: آورده كه گفت
قسم خورد كه ردا نپوشد تا اينكه آن را جمع نمايد، پس آن را جمع كرد آنگاه با هم 

آن اسمي است كه : سفر بناميد گفت: مشورت كردند كه آن را چه بنامند؟ بعضي گفتند
همانندش را : آمد، آنگاه گفتاند، پس اين اسم ناخوشايند  يهود آن را بر كتاب خود نهاده

شد، پس نظرشان بر اين جمع شد كه آن را مصحف  در حبشه ديدم مصحف ناميده مي
  .بنامند

كنندگان قرآن به  يكي از جمع) سالم(شود بر اينكه او  سندش نيز قطع شده، و حمل مي
  .صديق بوده است امر ابوبكر

: روايت كرده است كه گفت داود از طريق يحيي بن عبدالرحمن بن حاطب و ابن ابي
فرا گرفته آن را  صهر كس چيزي از قرآن را از پيغمبر اكرم: عمر آمد و اعالم كرد«

نوشتند، و او از كسي چيزي  ها و ألواح و عسب مي بياورد، پس قرآن را در صفحه
كند  و اين داللت مي. »دادند پذيرفت مگر اينكه دو نفر به صحت ادعاي او شهادت مي نمي
كرد تا اينكه كسي كه با گوش خودش آن را  ينكه زيد به صرف ديدن نوشته اكتفا نميبر ا

داد، با وجودي كه زيد قرآن را حفظ بود براي  شنيده بود به آن گواهي مي صاز پيغمبر
  .كرد شدت احتياط اين كار را مي
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عمر  ابوبكر به«: و نيز ابن ابي داود از طريق هشام بن عروه از پدرش روايت كرده كه
اهللا نزد شما  بر در مسجد بنشينيد پس هر كس با دو شاهد بر چيزي از كتاب: و زيد گفت

شايد : ابن حجر گفته. با وجود انقطاع اين روايت رجالش ثقه هستند. »آمد آن را بنويسيد
مراد اين است : گفته ءالقرّا ولي سخاوي در جمال. حفظ و نوشتن باشد: منظور از دو شاهد

نگاشته شده، يا  صدادند كه آن قسمت در محضر پيغمبر اكرم شهادت ميكه دو نفر 
دادند كه آن نوشته از وجوهي است كه قرآن بر آن  منظور آن است كه دو نفر گواهي مي

  .نازل شده است
 صاي كه در خدمت پيغمبر خواستند ننويسند جز از عين نوشته آنها مي: ابوشامه گفته

با : توبه گفته است ي لذا زيد دربارة آخر سوره: و گفته. ظنوشته شده بود نه به مجرد حف
آن را نيافتم ـ يعني نوشته نديدم، چون به حفظ تنها ] انصاريبن ثابت خزيمه [غير او 

  .كرد بدون نوشته اكتفا نمي
دادند كه آن نوشته در سال  دو نفر شهادت مي: يا شايد منظور اين باشد كه: گويم مي

ر آن حضرت عرضه شده است، چنانكه از آنچه آخر نوع ب صوفات پيغمبر اكرم
  .آيد شانزدهم گذشت برمي

اولين كسي كه قرآن را : بن سعد آورده كه گفت و ابن اشته در كتاب المصاحف از ليث
آمدند و او  بود و زيد آن را نوشت، مردم به نزد زيدبن ثابت ميصديق جمع كرد ابوبكر 

براءه يافت نشد مگر نزد  ي هنوشت، و آخر سور نمياي  جز با شهادت دو نفر عادل آيه
شهادت او را معادل  صخزيمه بن ثابت، پس گفت آن را بنويسيد كه رسول خدا
) سنگسار كرد(= رجم  ي هشهادت دو مرد قرار داده است، آنگاه آن آيه را نوشتند، ولي آي

  .آوردند، آن را ننوشت چون آورنده فقط يك نفر بودفاروق را نزد عمر 
: نوشتن قرآن كار جديدي نيست زيرا كه: و حارث محاسبي در كتاب فهم السنن گفت

پراكنده  1ها و عسب ها و كتف فرمود، ولي در رقعه به نوشتن آن امر مي صپيغمبر اكرم
آوري شده استنساخ نمايند، و اين كار مثل  امر كرد كه آن را به صورت جمع صديقبود و 

                                                 
  .م ـ. معاني اينها و نظايرشان از وسايل نوشتن آن زمان به زودي خواهد آمد -1
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شد كه قرآن در آن  يافت مي صرسول خدا ي هاي در خان اوراق پراكنده: اين است كه

اوراق نوشته شده بود، كسي آمد و آنها را جمع كرد و با ريسماني به هم بست تا چيزي 
 ي هها و سين چگونه به صاحبان رقعه: اگر اشكال گردد كه: و نيز گفته. از آنها گم نشود

نكه آنها تأليف معجزآميز و نظم براي اي: گوييم مردها اطمينان حاصل شد؟ در جواب مي
كردند كه تالوت آن را در مدت بيست سال از پيغمبر  معروف و بديعي آشكار مي

، بلكه ترس از امكان نداشتشنيده بودند، پس تزوير كردن چيزي كه از آن نبود  صاكرم
  .ها گم شود و از بين برود اين بود كه چيزي از آن صحيفه
آن را از عسب و لخاف جمع كرد، و در روايتي او قر: در حديث زيد گذشت كه

) االقتاب(، و )االضالع(، )واالكتاف(و در رواياتي ) قطع االديم: (و روايت ديگر) ها رقعه(
كندند و  هايش را مي جمع عسيب و آن چوب نخل خرماست كه برگ: عسب. آمده است

د و در آخر فاء ـ و خاء بدون تشدي ،لخاف ـ به كسر الم. نوشتند در طرف عريض آن مي
: هاي كوچك است، خطابي گفته جمع لخفه ـ به فتح الم و سكون خاء ـ به معني سنگ

جمع رقعه است كه از پوست يا پوست نازك يا كاغذ بوده : و رقاع. هاي سنگي صفحه
شد بر آن  جمع كتف، استخوان شتر يا گوسفند است كه وقتي خشك مي: و أكتاف. است
نهادند كه بر آن  اي است كه بر پشت شتر مي جمع قتب، تخته: و أقتاب. نوشتند مي

  .بنشينند
بن عبداهللا بن عمر روايت شده است كه  و در كتاب موطأ ابن وهب از مالك از سالم

جمع كرد، او ابتدا زيدبن ثابت را براي ) قراطيس(ها  قرآن را در نامهصديق ابوبكر : گفت
امتناع ورزيده بود تا اينكه از عمر ياري خواست و انجام اين كار فرا خوانده بود ولي زيد 

  .او را قانع كرد
وقتي مسلمين : بن عقبه از ابن شهاب روايت است كه گفت و در كتاب مغازي موسي

ترسيد كه بخشي از قرآن از بين برود، آنگاه مردم  با واقعة يمامه مواجه شدند، ابوبكر 



    

  259    قرآن است بيدر جمع و ترت
 

كه در عهد ابوبكر قرآن در ورق جمع گرديد، آنچه از قرآن با خود داشتند آوردند تا اين
  .اولين كسي بود كه قرآن را در ورق جمع كردصديق پس ابوبكر 
پس : زيدبن ثابت گفت: بن غزيه آمده كه در روايت عماره: گويد ابن حجر ميحافظ 

هاي خرما نوشتم، و چون ابوبكر  هاي چرم و شاخه ابوبكر به من امر كرد قرآن را در تكه
  .اي نگاشتم و نزد او بود در زمان عمر آن را در صحيفه ودوفات نم

هاي  بكر در شاخه ولي روايت اول اصح است كه نخست پيش از عهد ابي: و گفته
ها جمع شد ـ  بكر در صحيفه هاي چرم نوشته شده بود، و سپس در زمان ابي خرما و پاره

  .كند چنانكه اخبار صحيح مترادف بر آن داللت مي
***  

واقع النورين  ذيهاست در زمان عثمان  جمع سوم كه همان ترتيب سوره: فتهحاكم گ
بن اليمان نزد عثمان آمد، او كه در  بخاري از انس روايت كرده است كه حذيفهامام . شد

كرد از  ارمينيه و آذربايجان جنگ مي) مرج(آن هنگام در معيت اهل شام براي فتح فرج 
امت را درياب : عثمان گفتاميرالمؤمنين بود، به  اختالف در قراءت قرآن بيمناك شده

آنگاه عثمان به نزد حفصه . پيش از آنكه اختالف كنند مانند اختالف يهود و نصاري
ها را به نزد ما بفرست تا از روي آنها نسخه برداريم و دوباره به تو  فرستاد كه صحيفه

عاص و عبدالرحمن بن برگردانيم، پس زيدبن ثابت و عبداهللا بن زبير و سعيدبن ال
شي يرقها نوشتند، عثمان به آن سه تن  بن هشام را امر كرد آن را در مصحف الحارث
اگر شما با زيدبن ثابت دربارة چيزي از قرآن اختالف كرديد آن را به زبان قريش : گفت

را ها  زيرا كه قرآن به زبان آنها نازل شد، پس همين كار را كردند تا اينكه صحيفه ؛بنويسيد
ها را به حفصه بازگردانيد و به هر شهري  در مصاحف نوشتند، سپس عثمان آن صحيفه

يك نسخه از آن استنساخ شده را فرستاد و دستور داد كه به جز آن هر صحيفه و مصحف 
  .را بسوزانند

االحزاب مفقود  ي هاي از سور كرديم آيه هنگامي كه مصحف را استنساخ مي: زيد گويد
خواند، پس جستجو كرديم و آن را نزد  آن را مي صيدم پيغمبر اكرمشن گرديد كه مي
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  .اش در مصحف نگاشتيم سوره

يكي از آنها : و افزوده. اين جريان در سال بيست و پنجم هجري بود: ابن حجر گفته
كه زمانشان را درك كرديم از اين امر غفلت كرده و گمان برده است كه در حدود سال 

  .ام بوده است و براي سخنش سندي ذكر نكرده سي
مردي از بني عامر : قالبه روايت كرده است كه گفت ب از ابيو ابن اشته از طريق ايو

در عهد عثمان اختالفات شديدي درباره قراءت پديد : بن مالك به من گفت به نام انس
آمد به طوري كه شاگردان و معلمان به نزاع و خونريزي پرداختند، اين خبر به گوش 

كنيد و در آن لحن  يب ميدر زمان من قرآن را تكذ: عثمان بن عفان رسيد، وي گفت
نماييد؟ هر كس از من دوري گزيند تكذيبش شديدتر و لحنش بيشتر است، اي  مي

جمع شويد و براي مردم امامي بنويسيد پس جمع شدند و اين كار را  صاصحاب محمد
اين آيه : گفتند كردند به هم مي اي اختالف و مخاصمه مي كردند، پس هرگاه در مورد آيه

فرستاد در حالي كه  به فالني آموخته است، پس به سراغ آن شخص مي صرا رسول خدا
فالن آيه و  صرسول خدا: گفت در سه فرسخي مدينه سكونت داشت، پس به او مي

طور  چنين و چنان، پس آن را همان: داد فالن آيه را چگونه به تو آموخت؟ پس جواب مي
  .گذاشتند نوشتند، قبالً جاي آن را خالي مي مي

هنگامي : داود از طريق محمدبن سيرين از كثيربن افلح روايت كرده كه گفت ابي و ابن
ها را بنويسد دوازده نفر از قريش و انصار  خواست مصحف عثمان مياميرالمؤمنين كه 

بود فاروق هاي قرآن را كه در خانة عمر  جمع كرد، پس آنها فرستادند و جعبة جزوه
كردند  چيزي با هم اختالف مي ي هكرد، و چون دربار آوردند، عثمان بر كارشان نظارت مي

به گمان من : گويد محمد مي. انداختند جايش را خالي گذاشته و نوشتنش را به تأخير مي
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علت تأخير در نوشتن آن اين بود كه يقين كنند كداميك آنها به آخرين عرضة قرآن بر 
  .نوشتند تر است، برمبناي قول او مي نزديك صپيغمبر

جز خير : فرمود علي: داود به سند صحيح از سويدبن غفله آورده كه گفت ابي و ابن
چيزي دربارة عثمان مگوييد، به خدا قسم آنچه در مصاحف انجام داد جز با مشورت ما 

گوييد؟ به من رسيده كه  اين قراءت چه مي ي هدربار: نبود، به ما گفت) جماعت صحابه(
ن بهتر از قراءت تو است و اين نزديك به كفر قراءت م: گويند بعضي به يكديگر مي

رأي من آن است كه مردم بر يك مصحف جمع : چه نظري داري؟ گفت: گفتيم. است
  .خوب نظري داري: شوند و ديگر تفرقه و اختالفي نباشد، گفتيم

: فرق بين جمع كردن ابوبكر و جمع عثمان اين است كه: اند التين و غير او گفته ابن
زيرا كه قرآن در  ؛س اينكه چيزي از قرآن كاسته شود آن را گردآوري كردابوبكر از تر

هايي گرد آورد با ترتيب دادن آيات و  يكجا جمع نبود، پس او قرآن را در صحيفه
آنها را آگاه ساخته بود، ولي عثمان هنگامي كه اختالف  صهايش آنچنان كه پيغمبر سوره

هاي  هاي زياد ـ قرآن را با لهجه جود لهجهدر وجوه قراءت زياد شد به حدي كه ـ با و
  .خواندند، در اين هنگام عثمان همه را بر يك لهجه جمع كرد خود مي

آن  چون اختالف در وجوه قراءت سبب تخطئه يكديگر شده بود، لذا عثمان 
ها را به همان ترتيب قرار داد و از  ها را در يك مصحف استنساخ كرد، سوره مصحف

قرآن به لغت آنها نازل شده : كرد ه لهجة قريش اكتفا نمود ـ كه استدالل ميها ب ساير لهجه
هرچند كه توسعه داده شده بود كه به لغت ديگران نيز خوانده شود تا در ابتداي امر 

  .مشقت  نباشد، عثمان ديد احتياج به اين كار تمام شده پس به يك لغت اكتفا كرد
نظور عثمان در جمع قرآن همان منظور ابوبكر م: نتصار گفتهقاضي ابوبكر در كتب اإل

نبود كه آن را ميان دو لوح جمع نمايد، بلكه مقصودش جمع كردن مسلمين بر 
هاي ديگر بود، او مردم را وادار  و لغو قراءت صهاي ثابت و معروف زمان پيغمبر قراءت

در كنار آنها برگيرند كه تقديم و تأخيري در آن نباشد، و تأويل آيات را  يكرد كه مصحف
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ننوشته باشند، و آنچه تالوتش نسخ شده بود با آنچه تالوتش ثابت بود درج نگردد، تا 

  .هاي بعدي پديد بيايد مبادا فساد و شبهه در نسل
مشهور در ميان مردم آن است كه عثمان جامع قرآن است ولي : و حارث محاسبي گفته

ندن قرآن واداشت ـ برمبناي قرائتي طور نيست، بلكه عثمان مردم را بر يك وجه خوا اين
كه او و مهاجرين و انصاري كه ديده بود اختيار كرده بودند ـ چون هنگامي كه اختالف 

ها  ها پيش آمد از فتنه ترسيد، اما پيش از آن مصحف اهل عراق و شام در حروف قراءت
ا نازل شد اي كه قرآن بر آنه هاي مطلقي كه براساس حروف هفتگانه به وجوهي از قراءت

بود، و اكبر نوشته شده بودند و اما كسي كه براي جمع تمام قرآن سبقت جست صديق 
  .كردم يافتم همان كار عثمان را مي ها واليت مي اگر در مصحف: گفت مي علي

  فايده 
به شهرها فرستاد اختالف است، و مشهور آن  هايي كه عثمان  دربارة تعداد مصحف

: بن ابي داود از طريق حمزة زيات روايت كرده است كه گفتاست كه پنج عدد بوده و ا
: گفت و شنيدم ابوحاتم سجستاني مي: عثمان چهار مصحف فرستاد، ابن ابي داود گفته

هفت مصحف نوشت به مكه و شام و يمن و بحرين و بصره و كوفه فرستاد و ] عثمان[
  .يكي را در مدينه قرار داد

  فصلي در بيان توقيفي بودن آيات
اي در آن  اجماع و نصوص مترادف بر آن است كه ترتيب آيات توفيقي است و شبهه

الزبير  زركشي در البرهان و ابوجعفر ابن: اند، از جمله نيست اما اجماع را بسياري نقل كرده
ها با  ترتيب آيات در سوره«: در كتاب مناسبات خود آورده، و عبارت وي چنين است

و امر آن حضرت واقع شد بدون اينكه اختالفي در اين  صتوقيف و آگاهي خود پيغمبر
  .و نصوصي كه بر اين معني داللت دارد از علما خواهد آمد. »باره بين مسلمين باشد
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قرآن را  صما خدمت پيغمبر«: از جمله حديث زيد است كه گذشت: و اما نصوص
ابوداود و ترمذي و  احمد وامام و از جمله روايتي است كه . »كرديم ها تأليف مي از رقعه

چه واداشت شما : به عثمان گفتم: دفتابن عباس گ: اند كه نساني و ابن حبان و حاكم آورده
را كه انفال را كه از مثاني است و براءه را كه از مئين است كنار هم گذاشته و بين آنها 

با اعداد بر هايي  سوره: اهللا ننوشتيد و در ميان سبع طول قرارشان داديد؟ عثمان گفت بسم
گشت، يكي از  شد، پس هرگاه چيزي از قرآن بر او نازل مي نازل مي صپيغمبر

اي قرار دهيد كه در  اين آيات را در سوره: فرمود خواند و مي نويسندگان وحي را فرا مي
هايي بود كه در مدينه نازل شد، و  و انفال از نخستين سوره. آن چنين و چنان ذكر گرديده

هاي نازل شده قرآن بود و مطالبش شبيه مطالب آن، پس من گمان  ن سورهبراءه از آخري
بدرود حيات گفت و براي ما بيان نكرد كه اين از  صكردم اين سوره از آن است، پيغمبر

اهللا ننوشتم، و در  آن است، بدين جهت آن دو را قرين هم قرار دادم و بينشان بسم
  .الطوال قرارشان دادم سبع

العاص روايت  بن ابي احمد به سندي حسن از عثمانامام يتي است كه روا: و از جمله
بودم كه ناگاه آن حضرت ديدة خود را باال  صاهللا در خدمت رسول: كرده است كه گفت

جبرئيل به نزدم آمد و امر كرد كه : برد و پس از اندكي باز به حال اول بازگشت و فرمود
 ¨β: دهم اين آيه را در اين قسمت از اين سوره قرار Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$#uρ 
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گويي؟  نويسي و ترك نمي آن را مي ا آية ديگري نسخ كرده است، چرار) 234 :بقره(

  .دهم اي پسر برادرم، من چيزي را از جايش تغيير نمي: گفت
از : نقل كرده كه گفتفاروق مسلم از عمر امام روايتي است كه : و از جمله

ام زد و  كه با انگشتانش به سينهبيش از كالله نپرسيدم تا اين اي هيچ مسأله صپيغمبر
  .است تو را بس واقع شدهالنساء  ي هآية تابستاني كه در آخر سور: گفت

البقره آمده است بر اين معني داللت دارد، و  ي هو نيز احاديثي كه دربارة اواخر سور
: الدرداء مرفوعاً ذكر كرده است كه مسلم از ابيامام باز از جمله نصوص روايتي است كه 

در لفظ . ماند مي نالكهف را از بر كند از شرّ دجال در اما ي هكسي كه ده آيه از اول سور
  .هر كس آيات دهگانة سوره الكهف را بخواند: ديگري چنين است

ثابت شده پيغمبر : كند آنكه و از نصوصي كه به طور اجمال بر اين مطلب داللت مي
 ي هآل عمران و سور ي هالبقره و سور ي هسور: هاي متعددي را خواند مانند سوره صاكرم

آن را در نماز : االعراف كه در صحيح بخاري آمده ي هو سور -حذيفه در حديث –النساء 
نسائي روايت كرده كه آن را در نماز صبح خواند تا به : قد افلح ي همغرب خواند، و سور

طبراني : مالرو ي هو سور. اش گرفت پس ركوع كرد ذكر موسي و هارون رسيد سرفه
به : نساناإل الم تنزيل و هل اتي علي ي هروايت كرده كه در نماز صبح خواند، و سور

در صحيح : ق ي هخواند، و سور روايت شيخين اين دو سوره را در نماز صبح جمعه مي
در مستدرك و غير آن است : الرحمن ي هخواند، و سور مسلم است كه آن را در خطبه مي

در صحيح است كه بر كفار در مكه : والنجم ي هن خوانده، و سوربر جآن را كه حضرتش 
ق  ي همسلم با سورامام روايت `اقتربت كه به  ي هخواند و در آخرش سجده كرد و سور

المنافقون در صحيح مسلم است كه آن  ي هخواند، و سور در نمازهاي عيد و جمعه مي
در مستدرك از عبداهللا بن سالم : الصف ي هخواند، و سور حضرت آن را در نماز جمعه مي

آن را تا آخر بر آنها خواند، و دربارة  صاست كه هنگامي كه اين سوره نازل شد پيغمبر
هاي مختلفي از قسم مفصل رواياتي هست كه آن حضرت آنها را در حضور صحابه  سوره
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الف ترتيب آيات توقيفي است، و صحابه آيات را برخ: كند كه خوانده، و اينها داللت مي
  .دادند، و اين مطلب به مرتبة تواتر رسيده است خواند قرار نمي مي صترتيبي كه پيغمبر

آيد به خاطر روايتي كه ابن ابي داود در كتاب  البته بر اين مبني اشكالي پيش مي
 هپدرش آورد ازبن عبادبن عبداهللا بن الزبير  المصاحف از طريق محمدبن اسحق از يحيي

: براءه آورد و گفت ي هخزيمه اين دو آيه را از آخر سور بن حارث: است كه گفت
من نيز : شنيدم و درك كردم، عمر گفت صدهم كه آنها را از پيغمبر اكرم شهادت مي
اگر سه آيه بود آنها را يك سوره : ام، سپس گفت دهم كه از آن حضرت شنيده شهادت مي

  .دو آيه را به آن محلق كنيدقرآن را بنگريد و اين  ي هدادم، ولي آخرين سور قرار مي
ها را به  آيات سوره] يعني صحابه[ظاهر اين خبر آن است كه آنها : ابن حجر گفته

كردند، ولي ساير اخبار داللت دارد كه آنها جز با توقيف كاري  اجتهاد خود تأليف مي
  .دادند انجام نمي

طريق ابوالعاليه از داود از  و معارض اين خبر روايتي است كه همان ابن ابي: گويم مي
 ي هاي كه در سور آنها قرآن را جمع كردند و چون به آيه: بن كعب آورده است كه ابي

 §ΝèO (#θ: براءه است èùt|ÁΡ$# 4 š’u|À ª!$# Νåκu5θ è= è% öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ s% ω tβθßγ s)øtƒ  )127 :توبه (
 صاهللا رسول: بي گفتاي است كه نازل شده، ولي ا رسيدند گمان كردند اين آخرين آيه

  : پس از اين آيه دو آيه ديگر به من آموخت
 ô‰s)s9 öΝà2 u™!% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïμ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒÌym Νà6ø‹n= tæ 
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بود و چون در اول  صها به امر پيامبر ترتيب آيات در سوره: اند و مكي و غير او گفته

  .طور آن را قرار دادند اهللا امر نفرمود همين براءه به بسم ي هسور
يب آيات امري واجب و حكمي الزم است ترت: نتصار گفتهو قاضي ابوبكر در كتاب اإل

به نظر ما تمام : و نيز گفته). فالن آيه را در فالن قسمت بگذاريد: (گفت كه جبرئيل مي



    
  اإلتقان في علوم القرآن      266

 
قرآني كه خداوند آن را نازل فرمود و نوشتن آن را دستور داد و آن را نسخ نكرد و پس از 

ت و در ميان دو نزول تالوتش را رفع ننمود همين است كه مصحف عثمان محتوي آن اس
جلد آن قرار دارد، و از آن چيزي كم نشده و به آن اضافه نگشته و نظم و ترتيبش بر آنچه 
خداوند منظم فرموده و رسول خدا ترتيب داده ثابت است، آنچه مقدم بوده مؤخر نشده و 
آنچه مؤخر بوده مقدم نگرديده، و ترتيب آيات هر سوره و جاها و مواقع آنها را امت از 

اند، و  ها و تالوتش را ضبط كرده اند همچنان كه خود قراءت ضبط كرده صسول اكرمر
هايش را ترتيب داده باشد و ممكن است آن را به  سوره صاحتمال دارد كه خود پيغمبر

امت واگذارده باشد كه پس از خودش اين كار را انجام دهند و خود آن حضرت اقدام 
  .تر است م به واقع نزديكاحتمال دو: سپس گفته. ننموده باشد

بنابر آنچه از : گفت از مالك شنيدم كه مي: و از ابن وهب آورده است كه گفت
  .شنيدند قرآن تأليف شد مي صپيغمبر

صحابه ـ رضي اهللا عنهم ـ قرآن را كه خداوند : السنه گفته است و بغوي در كتاب شرح
زياد و كم نمايند، تا مبادا با از  بر پيامبرش نازل كرده بود گرد آوردند بدون اينكه آن را

شنيده  صگونه كه از پيامبر بين رفتن حافظانش چيزي از آن كم شود، پس آن را همان
بودند نوشتند بدون اينكه مطالب آن را پس و پيش كنند يا از براي آن ترتيبي قرار دهند 

شد به  مي آنچه از قرآن بر او نازل صنگرفته باشند، و پيغمبر اكرم صكه رسول اكرم
كرد و به آنان  هاي ما موجود است به اصحاب خود تلقين مي ترتيبي كه اكنون در مصحف

اين آيه بعد از فالن آيه در : آموخت، با اعالم و اطالع جبرئيل به هنگام نزول هر آيه كه مي
فالن سوره نوشته شود، پس ثابت شد كه كوشش صحابه بر اين بود كه قرآن را يكجا 

زيرا كه قرآن در لوح محفوظ به همين نحو نوشته  ؛ه اينكه آن را ترتيب دهندجمع كنند ن
شده است؛ خداوند متعال آن را يكجا به آسمان دنيا فرو فرستاد سپس آن را به طور 

كرد، و ترتيب نزول غير از ترتيب تالوت و خواندن آن  متفرق هنگام احتياج نازل مي
  .است
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ها و جا دادن آيات در مواضع مخصوص براساس  ترتيب سوره: و ابن الحصار گفته
و از روايت » فالن آيه را در فالن موضع قرار دهيد«: فرمود مي صوحي بوده، رسول خدا

متواتر يقين حاصل است كه رسول اكرم بدين ترتيب تالوت فرموده و از اينكه صحابه 
  .اند كه آيات را اين طور در مصحف قرار دهند اجماع كرده

  ها توقيفي است يا به اجتهاد اصحاب؟ نكه ترتيب سورهفصلي در اي
ها توقيفي است يا به اجتهاد صحابه؟ اختالفي است، جمهور علما از  آيا ترتيب سوره

ابن فارس . مالك و قاضي ابوبكر در يكي از دو قولش احتمال دوم را معتقدندامام جمله 
مقدم داشتن سبع طوال : مانند ها جمع قرآن دو گونه انجام گرفت، يكي تأليف سوره: گفته

گردآوري آيات در : اي است از صحابه، و اما جمع ديگرش و پس از آنها مئين، كه شيوه
ـ به ترتيبي كه جبرئيل به امر خداوند به آن حضرت  صها توقيفي است كه پيغمبر سوره

 اختالف: و از جمله اموري كه به آنها استدالل شده. خبر داده بود ـ متصدي آن شد
ها با هم تفاوت داشته بعضي آن را به ترتيب  هاي سلف است كه در ترتيب سوره مصحف

اقرأ بعد ن و بعد  ي هچنين بوده ـ اولش سور اند ـ كه مصحف علي نزول قرار داده
هاي مكي و مدني،  به اين صورت تا آخر سوره... المزمل و سپس تبت و سپس تكوير و 
البقره بود سپس النساء و سپس آل عمران ـ كه  ي هولي ابتداي مصحف ابن مسعود سور

  .هاي ديگر اختالف دارد و مصحف ابي و غير او نيز چنين بوده است شديداً با مصحف
بن يحيي از  و ابن اشته در كتاب المصاحف از طريق اسماعيل بن عياش از حبان

سر هم هاي طول را پشت  عثمان امر كرد سوره: ابومحمد قرشي روايت كرده كه گفت
االنفال و سوره توبه را در آن هفت تا قرار دادند و بين آنها با  ي هقرار دهند، پس سور

  .اهللا الرحمن الرحيم فاصله نشد بسم
ابوبكر . اند اي ـ از جمله قاضي در يكي از دو قولش ـ احتمال اول را پذيرفته و عده

ا نازل فرمود سپس در بيست و خداوند تمام قرآن را يكجا به آسمان دني: ابن االنباري گفته
شد يا  چند سال به طور پراكنده آن را وحي كرد، هر سوره بر اثر امري كه حادث مي
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گشت، و جبرئيل پيغمبر را به جاي سوره و آيه آگاه  آمد نازل مي سؤالي كه پيش مي

اش از  ها مانند سياق آيات و حروف قرآن است كه همه كرد، بنابراين سياق سوره مي
اي را پس و پيش كند نظم قرآن را بر هم زده  باشد و هر كس سوره مي صاكرم رسول
  .است

ها به همين ترتيب نزد خداوند در لوح  سوره: گويد و كرماني در كتاب البرهان مي
نمود ـ  هر سال آن را با جبرئيل مقابله مي صمحفوظ است، و بر همين نحو پيغمبر اكرم

د ـ و در سالي كه وفات يافت دو مرتبه مقابله كرد، قسمتي كه در آن سال نازل شده بو
 (#θآخرين آيات نازل شده  à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãèy_öè? ÏμŠ Ïù ’ n< Î) «!$# ( §ΝèO 4† ¯ûuθ è? ‘≅ ä. <§øtΡ $ ¨Β 

ôM t6 |¡Ÿ2 öΝèδuρ Ÿω tβθ ãΚ n= ôàãƒ  )از (بود كه جبرئيل به آن حضرت امر كرد ) 281 :بقره
  .آيه ربا و دين قرارش دهدكه بين دو ) جانب خداوند

قرآن اول يكجا از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل شد سپس به طور : و طيبي گفته
ها به همان صورت كه در  پراكنده ـ به حسب مصالح ـ نازل گشت، و بعد در مصحف

  .لوح محفوظ تأليف و تنظيم شده بود ثبت گرديد
زيرا كه آنها كه احتمال  ؛ه لفظي استنزاع بين دو گرو«: گويد و زركشي در البرهان مي

دانست اصحاب اسباب نزول و  كه مي صپيغمبر اكرم: گويند دوم را قبول دارند مي
دانند، به آنان اشاره فرمود كه آن را به اين صورت تدوين  مواضع كلمات قرآن را مي

ده ـ گفته مالك ـ كه خود قائل است كه ترتيب قرآن به اجتهاد اصحاب بو امام نمايند، لذا
شنيدند تأليف كردند، بنابراين اختالف به اينجا  قرآن را مطابق آنچه از پيغمبر مي: است

شود كه آيا توقيفي بودن برمبناي قول و سخن پيامبر است يا به استناد فعل و  منتهي مي
  »عمل به طوري كه جايي براي نظر دادن اصحاب هم باقي باشد؟

  .نيز اين نظر را داشته است پيش از زركشي ابوجعفربن الزبير
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قرآن در عهد رسول گرامي بر همين ترتيب بود ـ چه «: گويد و بيهقي در المدخل مي
و . »االنفال و براءه به موجب حديث سابق عثمان ي هها ـ مگر دو سور آيات و چه سوره

و  ها ـ از قبيل سبع طوال ابن عطيه به اين نظر متمايل بوده كه ترتيب بسياري از سوره
معلوم بوده، و شايد امر بقيه را بعد از  صحواميم و المفصل ـ در زمان حيات پيغمبر

اخبار بر بيش از آنچه ابن : ابوجعفربن الزبير گفته. خودش به امت تفويض كرده باشد
ماند كه در آنها اختالف شده  ها باقي مي عطيه گفته داللت دارد، و مقدار كمي از سوره

مسلم امام كه » بقره و آل عمران را بخوانيد: زهراوين«: اينكه صكرممانند فرمودة رسول ا
آن حضرت سبع طوال را در يك ركعت «: آن را روايت كرده، و حديث سعيدبن خالد كه

: ـ كه ابن ابي شيبه در تصنيفش روايت كرده ـ و در همين حديث آمده است كه» خواند
  .فرمود آن حضرت مفصل را در يك ركعت جمع مي

اسرائيل، كهف،  بني: هاي بخاري از ابن مسعود روايت كرده كه دربارة سورهمام او 
ها  هاي كهن اول است، و از ديرينه ها از سوره اين سوره«: ، طه، و االنبياء گفتيممر

  .سپس به همين ترتيب آنها را ذكر كرد» هستند
هر شب هنگامي كه به رختخواب  صحضرت رسول: و در صحيح بخاري است كه

اهللا احمد  هو هاي قل دميد و سوره آورد و در آنها مي رفت دو كف دستش را كنار هم مي يم
  .خواند و معوذتين را مي

ها بر اين ترتيب از رسول  مختار اين است كه تأليف سوره: و ابوجعفر نحاس گفته
اين  :گويد مي» ...الطول را داده شدم  به جاي تورات سبع«: اكرم است به دليل حديث واثله

كند كه تأليف قرآن از خود پيغمبر است و اين نظم از همان وقت بوده  حديث داللت مي
 صزيرا كه اين حديث با تعبير و لفظ خود پيغمبر ؛و بر يك وضع در مصحف جمع شد

  .ـ كه داللت بر تأليف قرآن دارد ـ آمده است
ز وحي سرچشمه ها به تحقيق ا ها و جا دادن آيه ترتيب سوره: و ابن الحصار گفته

  .گرفته
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ها بر بعضي ديگر يا بيشتر آنها ممنوع نيست كه  ترتيب بعضي سوره: و ابن حجر گفته

احمد و امام از داليل توقيفي بودن ترتيب آنها روايتي است كه : توقيفي باشد و نيز گفته
 من از نمايندگان«: اند كه گفت ابوداود از اوس بن ابي اوس حذيفه الثقفي روايت كرده

و در » مسلمان شدة ثقيف بودم كه به خدمت پيغمبر از طرف قوم خود اعزام شده بودم
هنگام آن : يعني »قضيهأخرج حتی أال أحزبی من القرآن فأردت  طرأ علّی «اين حديث آمده 

خواستم بيرون نروم مگر اينكه آن را  رسيده بود كه يك حزب از قرآن بخوانم، پس مي
: كنيد؟ گفتند بندي مي قرآن را چگونه حزب: پرسيديم صبربخوانم، ما از اصحاب پيغم

به صورت سه سوره و پنج سوره و هفت سوره و نه سوره و يازده سوره و سيزده سوره «
اين حديث داللت : ابن حجر گفته» قرآن است ي هق تا خاتم ي هو حزب مفصل از سور

ه اكنون در مصحف به همين صورت ك صاهللا ها در عهد رسول كند كه ترتيب سوره مي
رود كه آنچه در آن وقت مرتب بوده فقط  احتمال هم مي: و گفته ،است بوده

ها داللت دارد  و از اموري كه بر توقيفي بودن ترتيب سوره: گويم مي .المفصل باشد حزب
ها ولي مسبحات پشت  طور طاسين اند، همين ها پشت سر هم قرار داده شده اينكه حاميم

د بلكه بين آنها فاصله شده است، و نيز بين طسم الشعراء و طسم سر هم واقع نيستن
تر از آن دو است، پس اگر ترتيب  القصص با طس فاصله شده، با اينكه اين سوره كوتاه

دادند و طس را بعد از  ها از روي اجتهاد بود، مسبحات را پشت سر هم قرار مي سوره
بيهقي اختيار كرده كه ترتيب تمام قصص،  البته آنچه دلچسب است همان قولي است كه 

ها توقيفي است به جز براءه و انفال، و درست نيست كه به قراءت پيغمبر استدالل  سوره
نساء را  ي هشود ـ كه پشت سر هم خوانده ـ بنابراين اشكال به اينكه آن حضرت سور

ها واجب  زيرا كه به ترتيب خواندن سوره ؛آل عمران خوانده وارد نيست ي هپيش از سور
چنين خواندن آنطور قراءت فرموده  نيست، پس شايد آن حضرت براي بيان جواز اين

  .است
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و ابن اشته در كتاب المصاحف از طريق ابن وهب از سليمان بن بالل روايت كرده كه 
آل عمران مقدم شدند در  ي هالبقره و سور ي هچرا سور: پرسيد شنيدم كه ربيعه مي«: گفت

اينها در : ن دو هشتاد و چند سوره در مكه نازل شده بود؟ جواب دادحالي كه پيش از آ
آوري شد  حالي مقدم شدند كه قرآن از روي آگاهي و اطالع كسي كه با قرآن بوده، جمع

و از روي علم بر اين كار اجتماع كردند و آن را انجام دادند، پس در اين مورد نبايد 
  .اشكال كرد

  خاتمه
. باشد براءه مي ي هالبقره و آخرشان سور ي اند اولشان سوره فتهاي گ عده: الطول السبع

البقره، : السبع الطول: اند كه گفت ولي حاكم و نسائي و غير اينها از ابن عباس روايت كرده
نام هفتمين : باشد ـ كه راوي گفته مي... و االعراف و  األنعامآل عمران، النساء، المائده، 
در روايت صحيحي از ابن ابي حاتم و غير او از سعيدبن  و. سوره را فراموش كردم ـ 

يونس است، نظير همين روايت در نوع اول از  ي جبير منقول است كه هفتمين آنها سوره
  .كهف است ي هابن عباس گذشت، در روايت ديگري آمده كه آن سور

هر  باشند، و علت اين تسميه آن است كه هاي بعد از السبع الطول مي سوره: و مئون
  .ها يا چند آيه بيشتر و يا كمتر از صد آيه است يك از اين سوره

زيرا كه با واقع شدن اين  ؛اند هايي هستند كه بعد از مئين قرار گرفته سوره: والمثاني
هايي  مثاني سوره: ، ولي فرّاء گفتههاي مئين آنها را تثنيه نموده است ها بعد از سوره سوره

ته باشد، و علت تسمية آنها به اين نام اين است كه بيش از است كه از صد آيه كمتر داش
امثال آنها با : علتش آن است كه: شود اند و گفته مي ل و مئين تكرار شدهاهاي طو سوره

  . نكزاوي اين قول را روايت نموده است. عبرت و خبر تثنيه شده است
ها تكرار و بازگو  هايي است كه در آنها قصه مثاني سوره: القراء گفته و مؤلف جمال

  .گردد ـ چنانكه گذشت ـ  الفاتحه نيز مثاني اطالق مي ي هگاهي بر تمام قرآن و سور: شده
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هاي كوتاه پس از مثاني است، اين نامگذاري بدين جهت است كه  نام سوره: والمفصل

ها براي اينكه منسوخ از آن: اند و گفته. اهللا زياد فاصله شده است ها با بسم بين اين سوره
بخاري از سعيدبن جبير امام شود ـ چنانكه  كمتر است لذا محكم نيز به آنها گفته مي

  .خوانيد همان محكم است مفصل مي هايي كه شما سوره: ده كه گفت ـ روايت كر
اولين  ي هالناس است، ولي دربار ي هسور: مفصل بدون اختالف ي هو آخرين سور

  .آن دوازده قول است ي هسور
 .به دليل روايت اوس كه كمي قبل گذشتق،  ي هسور - 1

 .الحجرات، نووي اين قول را صحيح دانسته - 2

 .ماوردي اين قول را به اكثر نسبت داده است: القتال - 3

 .كه قاضي عياض حكايت كرده است: الجاثيه - 4

 الصافات - 5

 الصف - 6

هايي كه بر التنبيه نگاشته،  در نكته 1تبارك، اين سه قول را ابن ابي الصيف يمني - 7
 .رده استحكايت ك

 .الكمال الذماري در كتاب شرح التنبيه حكايت كرده است: الفتح - 8

ابن السيد در امالي خود كه بر موطأ نگاشته، اين قول را حكايت كرده : الرحمن - 9
 .است

 نساناإل -10

 .در تعليق خود از مرزوقي حكايت كرده است 2ابن الفركاح: سبح -11

                                                 
: نگا. هـ وفات نمود 609: محمد بن اسماعيل، فقيه شافعي و  از اهل يمن، به علم حديث دسترسي داشت و به سال -1

  ]مصحح. [19/ 5طبقات الشافعية 
عبدالرحمن بن ابراهيم، امامي مدقق و فقيه از اهالي شام كه فقه را نزد شيخ اإلسالم عز بن عبدالسالم فرا گرفت،  -2

  ]مصحح. [60/ 5طبقات الشافعية : نگا. هـ 690: متوفاي سال
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ست كه قاري قرآن بين خطابي اين قول را حكايت كرده و وجهش اين ا: الضحي -12
اندازد، و عبارت راغب در مفردات چنين  ها با تكبير گفتن فاصله مي اين سوره

 .المفصل يك هفتم از آخر قرآن است: است

  فايده
هاي  سوره«: گويد هاي طوالني و متوسط و كوتاه دارد، ابن معن مي بخش مفصل سوره
و از اين سوره تا آخر قرآن  ها تا الضحي عم است و متوسط ي طوالني آن تا سوره

  .ترين قول به واقعيت است كه نزديك» هاي كوتاه است سوره

  توجه
هاي  سوره: داود در كتاب المصاحف از نافع از ابن عمر روايت كرده است كه ابن ابي

كداميك از آيات قرآن مفصل نيست؟ بلكه چنين : مفصل قرآن نزد او ياد شد او گفت
  .هاي كوچك ، سورههاي كوتاه سوره: بگوييد

هاي كوتاه يا كوچك ـ  و به اين خبر استدالل شده بر اينكه جايز است گفته شود سوره
اند كه اينچنين تعبير كنند ـ ولي ديگران  اي از جمله ابوالعاليه كراهت داشته كه عده

  .اين مطلب را ابن ابي داود اظهار نموده است. اند رخصت داده
زيرا كه  ؛سبك ي نگو سوره: اند يه روايت كرده كه گفتهو از ابن سيرين و ابوالعال

  : فرمايد خداوند مي
 $ ¯ΡÎ) ’ Å+ù= ãΖy™ šø‹n= tã Zωöθ s% ¸ξ‹É)rO   )5 :مزمل (  
  .»به تحقيق ما گفتار سنگيني بر تو القا خواهيم كرد«

  .آسان ي هسور: توان گفت ولي مي
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  ]بي و ابن مسعوداُهاي  ترتيب مصحف[اي در  فائده

محمدبن يعقوب از ابوداود از ابوجعفر كوفي : اشته در كتاب المصاحف گفتهابن 
الحمد ـ البقره ـ النساء ـ : بي چنين استترتيب مصحف اُ: گزارش كرده است كه گفت

ـ يونس ـ االنفال ـ براءه ـ هود ـ مريم ـ  هـ االعراف ـ المائد األنعامالحج ـ آل عمران ـ 
حل ـ االحزاب ـ بني اسرائيل ـ الزمر ـ حم ـ طه ـ االنبياء الشعراء ـ يوسف ـ الكهف ـ الن

ـ النور ـ المؤمنون ـ سبأ ـ العنكبوت ـ المؤمن ـ الرعد ـ القصص ـ النمل ـ الصافات ـ 
ص ـ يس ـ الحجر ـ حم عسق ـ الروم ـ الحديد ـ الفتح ـ القتال ـ الظهار ـ تبارك الملك 

ـ ق ـ الرحمن ـ الواقعه ـ الجن ـ النجم ـ سأل نا ارسلنا نوحاً ـ االحقاف إـ السجده ـ 
سائل ـ المزمل ـ المدثر ـ اقتربت ـ حم الدخان ـ لقمان ـ حم الجاثيه ـ الطور ـ الذاريات 
ـ ن ـ الحاقه ـ الحشر ـ الممتحنه ـ المرسالت ـ عم يتساءلون ـ ال اقسم بيوم القيمه ـ اذا 

ـ النازعات ـ التغابن ـ عبس ـ المطففين ـ  ذا طلقتم النساءإالشمس كورت ـ يا ايها النبي 
اذا السماء ـ انشقت ـ والتين و الزيتون ـ اقرأ باسم ربك ـ الحجرات ـ المنافقون ـ الجمعه 
ـ لم تحرم ـ الفجر ـ ال اقسم بهذا البلد ـ و الليل ـ اذا السماء انفطرت ـ والشمس و 

الصف ـ سوره اهل كتاب كه لم  ضحاها ـ والسماء و الطارق ـ سبح اسم ربك ـ الغاشيه ـ
 ي هالخلع ـ سور ي هباشد ـ الضحي ـ الم نشرح ـ القارعه ـ التكاثر ـ العصر ـ سور يكن مي

الحفد ـ ويل لكل همزه ـ اذا زلزلت ـ العاديات ـ الفيل ـ اليالف ـ أرايت ـ انا اعطيناك ـ 
  .الناسالقدر ـ الكافرون ـ اذا جاء نصراهللا ـ تبت ـ الصمد ـ الفلق ـ 

ابوالحسن بن نافع خبر داد كه ابوجعفر محمدبن عمروبن : همچنين ابن اشته گفته
موسي براي آنها گفته بود كه محمدبن اسماعيل بن سالم از علي بن مهران الطائي از 

مصحف عبداهللا بن مسعود به اين ترتيب : جريربن عبدالحميد روايت كرده است كه گفت
  :است

  .ـ المائده ـ يونس األنعامعراف ـ اء ـ آل عمران ـ األالبقره ـ النس: لاالطو
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براءه ـ النحل ـ هود ـ يوسف ـ الكهف ـ بني اسرائيل ـ االنبياء ـ طه ـ : المئين
  .المؤمنون ـ الشعراء ـ الصافات

نفال ـ مريم ـ العنكبوت االحزاب ـ الحج ـ القصص ـ طس النمل ـ النور ـ األ: المثاني
ان ـ الحجر ـ الرعد ـ سبأ ـ المالئكه ـ ابراهيم ـ ص ـ الذين كفروا ـ ـ الروم ـ يس ـ الفرق

حم المؤمن ـ الزخرف ـ السجده ـ حم عسق ـ االحقاف ـ : ها لقمان ـ الزمر ـ و حاميم
الجاثيه ـ الدخان ـ انا فتحنا لك ـ الحشر ـ تنزيل السجده ـ الطالق ـ ن و القلم ـ 

المنافقون ـ الجمعه ـ الصف ـ قل اوحي ـ انا ارسلنا الحجرات ـ تبارك التغابن ـ اذا جاءك 
  .ـ المجادله ـ الممتحنه ـ يا أيها النبي لم تحرم

الرحمن ـ النجم ـ الطور ـ الذاريات ـ اقتربت الساعه ـ الواقعه ـ النازعات ـ : والمفصل
سأل سائل ـ المدثر ـ المزمل ـ المطففين ـ عبس ـ هل اتي ـ المرسالت ـ القيامه ـ عم 

يتساءلون ـ اذا الشمس كورت ـ اذا السماء انفطرت ـ الغاشيه ـ سبح ـ الليل ـ الفجر ـ 
البروج ـ اذا السماء انشقت ـ اقرا باسم ربك ـ البلد ـ الضحي ـ الطارق ـ العاديات ـ 

الم تر كيف أرأيت ـ القارعه ـ لم يكن ـ و الشمس و ضحاها ـ و التين ـ ويل لكل همزه ـ 
نا انزلناه ـ اذا زلزلت ـ العصر ـ اذا جاء نصراهللا ـ الكوثر ـ قل إكم ـ ـ الها ـ اليالف قريش

يا ايها الكافرون ـ تبت ـ قل هو اهللا احد ـ الم نشرح ـ و در اين مصحف الحمد و 
  .المعوذتان نيست



  :نوع نوزدهم
  ها، آيات، كلمات و حروف قرآن سوره ي در شماره

ه اجماعشان اهميت دارد ـ صد و چهادره سوره هاي قرآن ـ به اجماع كساني ك سوره
ـ ابوالشيخ  .است، صد و سيزده نيز گفته شده ـ كه االنفال و براءه يك سوره حساب شود

االنفال و براءه يك سوره است و از ابورجاء روايت : از ابي روق روايت كرده كه گفت
است يا دو سوره؟  از حسن دربارة االنفال و براءه پرسيدم كه يك سوره: شده كه گفت

و نظير سخن ابي روق از مجاهد نيز نقل شده، و ابن ابي حاتم آن را . اند دو سوره: گفت
  .از سفيان روايت كرده

براءه از  ي هاند كه اول سور گفته: و ابن اشته از ابن لهيعه روايت كرده كه گفت
اهللا  بسم(براءه  و علت اينكه در اول] يعني براءه جزء االنفال است[باشد  يسألونك مي

آنها اين  ي هباشد، شبه نوشته نشده آن است كه اول آن يسألونك مي) الرحمن الرحيم
اهللا نيست، ولي اين شبهه مردود  است كه اين دو سوره شبيه يكديگرند و بر اول براءه بسم

  .اهللا گفته است در اول هر دو بسم صاست به اينكه پيغمبر اكرم
 ي هدر مصحف ابن مسعود سور: قل كرده كه در آن آمدهو صاحب االقناع روايتي ن

  .شود به اين روايت عمل نمي: سپس گفته. اهللا نوشته شده براءه با بسم
اهللا نبوده، و جبرئيل آن را با  بسم] براءه[قول صحيح آن است كه در آن : قشيري گفته

  .اين سوره فرود نياورده است
: پرسيدم طالب بن ابي از علي: گفتو در مستدرك از ابن عباس روايت است كه 

اهللا امان است و براءه فرمان  براي اينكه بسم: اهللا نوشته نشده؟ فرمود چرا براءه با بسم
  .شمشير زدن را آورد

اهللا نيز با آن ساقط  هنگامي كه ابتداي آن افتاد، بسم«: مالك نقل است كه گفتامام و از 
  .»نظر طوالني بودن معادل بقره بودزيرا كه ثابت شده كه اين سوره از  ؛گشت
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و در مصحف ابن مسعود صد و دوازده سوره ثبت است، براي اينكه معوذتين را 
 ي هننوشته است و در مصحف ابي صد و شانزده سوره است چون كه در آخرش، دو سور

  .حفد و خلع را نوشته است
خود ابي بن كعب در مصحف : ابوعبيد از ابن سيرين روايت كرده كه گفت

را ـ كه ابن ) اللهم اياك نعبد(و ) اللهم انا نستعينك(و ) المعوذتين(و ) الكتاب ةتحفا(
الكتاب و المعوذتين را نگاشته  ةتحمسعود ترك كرده ـ آورده است، و عثمان از آنها فا

  .است
بن يعلي األسلمي از  و طبراني در كتاب دعاء از طريق عبادبن يعقوب االسدي از يحيي

عبدالملك : رير الغافقي روايت كرده است كه گفته از ابن هبيره از عبداهللا بن زابن لهيع
داري، چون  دانم كه به چه خاطر ابوتراب را دوست مي مي: بن مروان به من گفت

  .صحرانشين خشكي هستي
به خدا قسم من قرآن را پيش از آنكه پدر و مادرت با هم جمع شوند گرد : گفتم

اهللا به او آموخته بود ـ كه  طالب دو سوره به من آموخت ـ كه رسول آوردم، و علي بن ابي
نثنی عليک وال نا نستعينک ونستغفرک وإاللهم : (ايد نه تو و نه پدرت آنها را ندانسته
نسعی  إليکنسجد, وياک نعبد ولک نصلی وإاللهم ) (نكفرک و نخلع و نرتک من يفجرک

 ).ک بالكفار ملحقن عذابإنحفد, نرجو رمحتک و نخشی عذابک, و
: از عطاء از عبيدبن عمير روايت كرده كه جو بيهقي از طريق سفيان ثوري از ابن جري

اللهم إنا  الرحيم, الرمحن اهللا بسم: عمربن الخطاب پس از ركوع قنوت گرفت و گفت
اهللا الرمحن  بسم. نثنی عليک وال نكفرک و نخلع و نرتک من يفجرکنستعينک ونستغفرک, و

نخشی ليک نسعی ونحفد, نرجو رمحتک, وإنسجد ولک نصّلی وبد, وعياک نإللهم الرحيم ا
 .ّن عذابک بالكافرين ملحقإنقمتک, 

اهللا در وسط آمده اين است كه در مصحف بعضي  حكمت اينكه بسم: گفته جابن جري
  .از صحابه دو سوره ضبط شده است
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با اين دو : رش كرده كهو محمدبن نصر المروزي در كتاب الصاله از ابي بن كعب گزا

مذكور را ذكر كرد ـ و اينها را در مصحف خود  ي هكرد ـ و اين دو سور سوره قنوت مي
  .نگاشته است

احمدبن جميل مروزي از عبداهللا بن المبارك از أجلح از عبداهللا : و ابن الضريس گفته
وسي در بنا به قراءت ابي و ابوم: بن عبدالرحمن از پدرش روايت كرده است كه گفت

نستغفرک, ستعينک ون ناإ اللهم الرحيم الرمحن اهللا بسم: مصحف ابن عباس چنين آمده است
ياک نعبد, إاللهم  :و در آن آمده. نخلع و نرتک من يفجرکال نكفرک, وري وخلنثنی عليک او

ّن عذابک إنرجو رمحتک, ليک نسعی ونحفد, نخشی عذابک وإنسجد وولک نصّلی و
 .بالكفار ملحق

اميه بن عبداهللا بن : اني به سند صحيحي از ابواسحاق روايت كرده كه گفتو طبر
انا : خالدبن اسيد در خراسان امام جماعت ما شد، پس با اين دو سوره نماز خواند

  ...نستعينك و نستغفرك 
اند كه جبرئيل  و بيهقي و ابوداود در روايات مرسل از خالدبن ابي عمران روايت كرده

 }§øŠs9 šs9 z⎯ÏΒ ÌøΒ :ي هآياين سوره را با  F{$# í™ó©x« ÷ρ r& z>θ çG tƒ öΝÍκö n= tæ ÷ρ r& öΝßγ t/Éj‹yè ãƒ öΝßγ ¯ΡÎ* sù 

šχθ ßϑÎ=≈ sß  )در نماز قنوت گرفت تا بر  صنازل كرد هنگامي كه پيغمبر) 128 :بقره
  .قبيلة مضر نفرين كند

  توجه
حال آنكه قول  اند كه در مصحف ابي صد و شانزده سوره هست، و اي نقل كرده عده

الفيل و سوره  ي هزيرا كه سور ؛درست اين است كه در آن صد و پانزده سوره باشد
از سخاوي در ) دو سوره را يكي دانستن(و اين . اليالف قريش در آن يك سوره است

  .هيك نيز منقول استو ابونَ القراء و از جعفر صادق جمال
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م و طبراني از ام هاني، در حديثي اين قول مردود است به روايتي كه حاك: گويم مي
خداوند به وسيلة هفت امر به قريش برتري داد «: فرمود صاند كه پيغمبر اكرم نقل كرده

اي از قرآن نازل كرده كه غير آنها  و اينكه خداوند دربارة آنها سوره«: در اين خبر آمده» ...
  .»اليالف قريش: در اين سوره ياد نشده

امام . الضحي و الم نشرح يك سوره است: ي نقل شده كهو در كامل هذلي از بعض
  .رازي در تفسيرش اين سخن را از طاوس و عمربن عبدالعزيز نقل كرده است

  فايده
حكمت اينكه قرآن سوره سوره است اين است كه معجزه و آيت بودن : شود گفته مي

اي دارد،  ويژه ي هها تأكيد گردد، و اشاره به اينكه هر سوره اسلوب و شيو يك يك سوره
براءه احوال و اسرار منافقين را  ي هاو است و سور ةيوسف ترجمان قضي ي هسور: مثالً

ها طوالني و متوسط و كوتاه  و بدين جهت است كه سوره... كند، و غير اينها  بازگو مي
 ي هاند تا مردم بدانند كه طوالني بودن سوره شرط اعجاز نيست، مثالً سور قرار داده شده

البقره است، حكمت عملي نيز  ي هلكوثر كه سه آيه است اعجازش همانند اعجاز سورا
هاي كوتاه  براي اين امر هست و آن آموختن قرآن به كودكان است كه به تدريج از سوره

  .به باالتر بياموزند، و حفظ كتاب خداوند براي بندگانش آسان باشد
: گويم هاي پيشين چنين نبود؟ مي تابپس چرا ك: اگر بگوييد: زركشي در البرهان گفته

آيات : ها از نظر نظم و ترتيب معجزه نبودند، دوم اينكه آن كتاب: اول اينكه: براي دو وجه
  .قرآن براي حفظ كردن آسان باشد

فاصله دادن و تقسيم قرآن به «: ولي زمخشري برخالف اين سخن در كشاف گفته
ت و انجيل و زبور را نازل فرمود و به طور هاي بسيار ـ همانگونه كه خداوند تورا سوره

هاي خود ابواب مختلفي قرار  كلي آنچه بر پيامبران فرود آمد و مصنفين براي كتاب
تر از  اينكه اگر انواع و اصنافي تحت جنس باشد بهتر و مهم - 1: دهند ـ فوائدي دارد مي

تاب را بخواند اگر خواننده يك سوره يا يك باب از ك -2. آن است كه يك باب باشد
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آورتر است و او را به تحصيل و  ديگر شود برايش نشاط ي هسپس وارد باب يا سور

دارد تا به طور مستمر كتابي را مطالعه كند، مانند ـ مسافري كه يك ميل  فراگيري آن وا مي
تر است و براي  يا فرسنگ راه بپيمايد و بر سر يك آبادي استراحتي كند، برايش آسان

تقسيم شده  ت كه قرآن به صورت اجزاء و اخماستر، از همين جاس بكپيشرفت چا
اي تسلط و مهارت يافت چون معتقد است كه  حافظ قرآن وقتي بر سوره - 3. است

آيد، حديث  قسمت مستقلي از كتاب اهللا را فرا گرفته، آنچه حفظ كرده مهم به نظرش مي
] جل[قرأ البقره و آل عمران جد  كان الرجل اذا«: كند كه انس نيز بر اين معني صدق مي

آموخت در ميان ما اهميت  البقره و آل عمران را مي ي هچون كسي سور: يعني) فينا
 -4. و از همين رو است كه قراءت يك سوره در نماز فضيلتش بيشتر است. يافت مي

تفصيل به سبب به هم پيوستن اشكال و نظاير و متناسب بودن آنها با يكديگر، كه 
  1.»و فوايد بسيار ديگر. شود ها مالحظه و شناخته مي وسيله معاني و نظم بدين

ها گفته صحيح بلكه صواب  آنچه زمخشري راجع به سوره سوره بودن ساير كتاب
با هم بحث و گفتگو داشتيم كه : است، و ابن ابي حاتم از قتاده روايت كرده كه گفت

و در آن مسائل حالل و حرام، زبور صد و پنجاه سوره است تمامش موعظه و ثناء، 
  .االمثال هست ي  هاي به نام سور در انجيل سوره: اند كه و گفته. واجبات و حدود نيست

  فصلي در شمارش آيات قرآن
تعريف آيه : اي در اين باره دارند، جعبري گفته هاي جداگانه گروهي از قراء تصنيف

در و كه مبدأ يا مقطعي دارد  هايي ولو تقديراً اين است كه قرآني است مركب از جمله
 ¨βآيه به معني عالمت است  ي هسوره مندرج است، و اصل كلم Î) sπ tƒ#u™ ÿ⎯Ïμ Å6ù= ãΒ  )بقره: 

اين  ةزيرا كه آيه نشانة فضل و صدق است، يا اينكه ريش ؛نيز از اين باب است) 248
  .هاست زيرا كه آيه جماعتي از كلمه ؛باشد كلمه به معني جماعت مي

                                                 
  .265، 1برهان  -1
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آيه : اند و گفته. اي از قرآن است كه از قبل و بعدش جداست آيه طائفه: ي گفتهديگر
اي براي  هاست، بدين جهت اين اسم را يافته كه نشانه ها در سوره شده يكي از شمرده

كسي است كه آن را تصديق كند، و نيز نشانه براي ناتواني كسي است كه درصدد مقابله 
اند كه عالمت قطع شدن سخن  ين سبب آن را آيه ناميدهبد: شود با آن باشد، و گفته مي

و بر اين مبني است كه بعضي : باشد، واحدي گفته پيش از آن و انقطاع آن از مابعدش مي
دانند كه كمتر از يك آيه را نيز آيه بخوانند ـ البته اگر اين نحو كه  از اصحاب ما جايز مي

اي كه به تنهايي يك آيه باشد  لمهك: و ابوعمرو الداني گفته. -هست توقيفي نبود
$ βشناسم مگر  نمي tG ¨Β!$ yδ ô‰ãΒ  )بلكه غير از اين هم در قرآن : ديگري گفته). 64 :رحمن

ها ـ بنا به گفته كساني كه آنها را  والنجم، والضحي، والعصر، و فواتح سوره: هست، مثل
  .شمارند ـ يك آيه مي

اند ـ و  ها اينگونه شناخت ـ چنانكه سوره آيه را بايد از طريق شارع: اند بعضي گفته
اي از حروف قرآن است كه به توقيف انقطاع آنها دانسته شده،  پس آيه مجموعه: گفته

يعني از سخني كه بعد از آنها بوده و در اول قرآن واقع گشته، و از كالمي كه قبل از آنها 
ر غير اين مورد هم جداست، بوده و در آخر قرآن قرار گرفته، و نيز از ماقبل و مابعدش د

  .مثل آن را هم شامل نيست
در هر ) الم(شناخت آيات توقيفي است كه قياس در آن راه ندارد، لذا : زمخشري گفته

اند،  را آيه نشمرده) الر(و ) المر(ولي ) المص(جاي قرآن باشد آيه شمرده شده، همچنين 
) طس(، ولي )يس(و ) طه(هست، آيه محسوب شده، چنانكه ) حم(هايي كه  و در سوره

  .اند را يك آيه به شمار نياورده
احمد در امام از داليل اينكه شناخت آيات توقيفي است، روايتي است كه : گويم مي

: از ابن مسعود آورده است كه گفت رالنجود، از زِ مسند خود از طريق عاصم ابن ابي
سوره  آموخت ـ يعني هاي ثالثين از آل حم را اي از سوره سوره صپيغمبر اكرم«

  .»...شد  اي بيش از سي آيه داشت ثالثين ناميده مي هرگاه سوره«و سپس گفته » االحقاف ـ
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الفاتحه هفت آيه و  ي هيادآور شده است كه سور صنبي اكرم«: و ابن العربي گفته

الملك سي آيه است، و اين خبر صحيح است كه آن حضرت ده آيه پاياني از  ي هسور
شمارش آيات از معضالت قرآن است، «: و نيز گفته» عمران خوانده استآل  ي هسور

رسد و در  رسد بعضي هم نمي آيات كوتاه و بلند دارد، و بعضي از آيات به آخر سخن مي
  .»گردد اثناي كالم ختم مي

 صعلت اختالف گذشتگان در شمارش آيات آن است كه رسول اكرم«: ديگري گفته
شد  ـ چون آيات توقيفي است ـ پس چون جاي آن معلوم ميكرد  ها وقف مي بر سر آيه

پنداشت كه آنجا  كرد، شنونده ـ احياناً ـ چنين مي براي تكميل كردن سخن آن را وصل مي
  .»اي نيست فاصله

: و ابن الضريس از طريق عثمان بن عطاء از پدرش از ابن عباس آورده است كه گفت
ت و تمام حروف آن سيصد و بيست و سه تمام آيات قرآن شش هزار و ششصد آيه اس«

  .»هزار و ششصد و هفتاد و يك حرف است
آيات قرآن شش هزار آيه است، ولي در  ي هاند كه شمار اجماع كرده«: الداني گفته

آيه  204شناسند و بعضي ديگر  بيشتر از آن اختالف دارند، بعضي بيش از اين عدد نمي
 ي هبه اضاف: چهارده آيه، و نيز گفته شده ي هاضافبه : اند دانند، و برخي گفته بيشتر مي

  .»اند نوزده آيه، و بيست و پنج آيه، و سي و شش آيه هم گفته
بن وثيق از فرات بن سلمان از  ديلمي در كتاب مسندالفردوس از طريق فيض: گويم مي

درجات بهشت به مقدار «: ميمون بن مهران از ابن عباس مرفوعاً روايت كرده كه گفت
ات قرآن است، هر آيه يك درجه، پس آيات قرآن شش هزار و دويست و شانزده آيه آي

سپس فيض . »است، فاصله بين هر دو درجه به مقدار مسافت ميان آسمان و زمين است
  .در سند اين حديث ابن معين ـ دروغگوي خبيث ـ است: گفته

: يثي آمدهمرفوعاً ضمن حد لعايشهام المؤمنين االيمان بيهقي از  و در شعب
شماره درجات بهشت به مقدار شماره آيات قرآن است، پس هر كه از اهل قرآن وارد «
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 اسناد اين حديث صحيح،: گفتهحاكم » اي نيست او درجه ي هبهشت شود، باالتر از درج
  .ولي شاذّ است، و آجري از وجه ديگري مرفوعاً از او نقل  كرده در شأن عالمان قرآن

اهل مكه و مدينه «: گويد العدد مي الرشد في ذات: اش ر شرح قصيدهابوعبداهللا موصلي د
اند، اهل مدينه در تعداد آيات دو  و شام و بصره و كوفه در شمارش آيات اختالف كرده

عدد ابوجعفر يزيدبن القعقاع و شيبه بن نصاح، و ديگري عدد اسماعيل : قول دارند، يكي
هل مكه از عبداهللا بن كثير از مجاهد از ابن كثير انصاري، اما شمارش ا أبيبن جعفربن 

هارون بن موسي األخفش : عباس از ابي بن كعب روايت شده، و اما شمارش اهل شام را
و غير او از عبداهللا بن ذكوان و احمدبن يزيد الحلواني و غير او  از هشام بن عمار روايت 

ري از يحيي بن الحارث اند، همچنين ابن ذكوان و هشام از ايوب بن تميم القا كرده
اين نحوه تعداد آيات ـ كه ما آن را شمارش اهل شام : اند كه گفت الذماري نقل كرده

اند، و عبداهللا بن عامر  ناميم ـ از اموري است كه اساتيد ما از صحابه روايت كرده مي
ه عاصم و اما منبع شمارش اهل بصر. اند اليحصبي و غير او براي ما از ابوالدرداء نقل كرده

و اما عدد اهل كوفه منسوب به حمزه بن الزيات و ابوالحسن . بن العجاج الجحدري است
ابن ابي ليلي از عبدالرحمن السلمي از : حمزه گفته. باشد الكسائي و خلف بن هشام مي

  .طالب اين تعداد را خبر داده است علي بن ابي
  

***  
  

آن هيچ اختالف  ي هم درباريك قس: هاي قرآن سه قسم است سوره«: موصلي گفته
نشده، نه در اجمال و نه در تفصيل آن، و قسم دوم آن است كه در تفصيل آن اختالف 
شده نه در اجمالش، و قسم سوم آن است كه هم در تفصيل آن اختالف است و هم در 

  .اجمال آن
يوسف صد و يازده آيه، الحجر نود و نه آيه، النحل صد و : قسم اول چهل سوره است

بيست و هشت آيه الفرقان هفتاد و هفت آيه، االحزاب هفتاد و سه آيه، الفتح بيست و نه 
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آيه، الحجرات و التغابن نوزده آيه، ق چهل و پنج آيه، الذاريات شصت آيه، القمر پنجاه و 
پنج آيه، الحشر بيست و چهار آيه، الممتحنه سيزده آيه، الصف چهارده آيه، الجمعه و 

ي و العاديات يازده آيه، التحريم دوازده آيه، ن پنجاه و دو آيه، االنسان المنافقون والضح
سي و يك آيه، المرسالت پنجاه آيه، التكوير بيست و نه آيه، االنفطار و سبح نوزده آيه، 
التطفيف سي و شش آيه، البروج بيست و دو آيه، الغاشيه بيست و شش آيه، البلد بيست 

لم نشرح و التين و الهاكم هشت آيه، الهمزه نه آيه، الفيل و آيه، الليل بيست و يك آيه، ا
  .الفلق و تبت پنج آيه، الكافرون شش آيه، الكوثر و النصر سه آيه

در اين اجمال [القصص هشتاد و هشت آيه است : چهار سوره است: قسم دوم
را يك آيه ) طسم(اهل كوفه ] گونه اختالفي نيست ولي در تفصيل شماره كردن هيچ
 Zπاند و بقيه به جاي آن  ردهشم ¨Β é& š∅ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9$#  )را يك آيه به حساب ) 23 :قصص

  .اند آورده
بصره به دانند و اهل  را يك آيه مي) الم(شصت و نه آيه است كه اهل كوفه : العنكبوت

 tβθãèsÜو اهل شام ) 60 :عنكبوت( مخلصين له الدين  جاي آن  ø) s? uρ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $#  
  .اند را يك آيه شمرده) 29 :عنكبوت(

را ) 22 :جن(   ⎯s9 ’ÎΤuÅgä† z⎯ÏΒ «!$# Ó‰tnr& ها  بيست و هشت آيه است كه مكي: الجن

 ô⎯s9uρ y‰Éاند و سايرين به جاي آن  يك آيه شمرده r̀& ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ #´‰ystG ù= ãΒ   را يك آيه
  .اند دانسته

 (#öθاش را  ها آخرين آيه سه آيه است كه مدني: العصر |¹#uθ s?uρ Èd,ysø9$$ Î/ (#öθ |¹#uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ 

 )اند، و ديگران به عكس را يك آيه ندانسته) والعصر(اند كه  شمرده) 3 :عصر.  
  :هفتاد سوره است: قسم سوم
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را يك آيه ) اهللا بسم(جمهور برآنند كه هفت آيه است، كوفيان و اهل مكه : الفاتحه - 1
هشت آيه : و حسن گفته. را، بقيه عكس اين را معتقدند )انعمت عليهم(اند نه  شمرده

را جداگانه شمرده است، و برخي شش آيه ) اهللا و انعمت عليهم بسم(= است ـ كه هر دو 
اند، و ديگري نه آيه  اند كه هيچ يك از اين دو آيه را مستقل به حساب نياورده دانسته

قول اول را . جدا آيه دانسته است را جدا) اياك نعبد(شمرده است كه هر يك از آن دو و 
احمد و ابوداود و ترمذي و ابن خزيمه و حاكم و دار قطني و غير اينها امام روايتي كه 

اين  صپيغمبر اكرم: كند، اين روايت از ام سلمه چنين نقل شده كه اند تقويت مي آورده
≈⎯ Οó¡Î0 «!$# Ç: خواند سوره را اينطور مي yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊇∪ ß‰ôϑ ysø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $# 

∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊂∪ Å7 Î=≈tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$!$# ∩⊆∪ x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪ 

$ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï% ©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ 

t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$#   خواند و  و مانند اعراب آيات را شمرده مي كرد آيه به آيه قطع مي آن راكه
و دار قطني به سند صحيحي از . »را نه) عليهم(را يك آيه به حساب آورد، ولي ) اهللا بسم(

الحمدهللا : (از علي سؤال شد كه سبع مثاني چيست؟ فرمود«: عبد خير نقل كرده كه گفت
≈⎯ Οó¡Î0 «!$# Ç: وره شش آيه است؟ فرموداين س: عرض شد) العالمين رب yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$# 

 يك آيه است.  
  .دويست و هشتاد و پنج، يا شش، يا هفت آيه ـ به اختالف اقوال ـ : البقره - 2
  ).صد و نود و نه(يك آيه كم : اند دويست آيه، و بعضي گفته: آل عمران - 3
د و شش و صد و هفتاد و هفت نيز گفته صد و هفتاد و پنج آيه، صد و هفتا: النساء - 4
  .شده
صد و بيست و دو، و صد و بيست و سه نيز گفته شده . صد و بيست آيه: المائده - 5
  .است
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صد و هفتاد و پنج آيه، صد و هفتاد و شش و صد و هفتاد و هفت هم : األنعام - 6
  .اند گفته
  .آيهدويست و شش : اند دويست و پنج آيه است، و گفته: االعراف - 7
  .اند هفتاد و پنج آيه، هفتاد و شش، و هفتاد و هفت آيه هم گفته: األنفال - 8
  .يك آيه كم: اند صد و سي آيه است؛ بعضي گفته: براءه - 9

  .يك آيه كم: اند صد و ده آيه است، و نيز گفته: يونس -10
صد و بيست و يك آيه، صد و بيست و دو، و صد و بيست و سه هم گفته : هود -11

  .هشد
  .چهل و سه آيه است، چهل و چهار و چهل و هفت نيز گفته شده است: الرعد -12
  .اند پنجاه و يك آيه، پنجاه و دو، و پنجاه و چهار، و پنجاه و پنج نيز گفته: ابراهيم -13
  .صد و يازده آيه است: اند صد و ده آيه، و بعضي گفته: االسراء -14
  .صد و ده و صد و يازده نيز گفته شدهصد و پنج آيه، صد و شش و : الكهف -15
  .اند نود و نه آيه است و بعضي نود و هشت دانسته: مريم -16
صد و سي و چهار و صد و سي و پنج و صد و . صد و سي و دو آيه است: طه -17

  .چهل نيز گفته شده است
  .اند صد و يازده آيه است، بعضي صد و دوازده نيز گفته: األنبياء -18
هفتاد و چهار آيه است، هفتاد و پنج، هفتاد و شش و هفتاد و هشت نيز : الحج -19
  .اند گفته

  .اند صد و هيجده آيه است، برخي نوزده آيه نيز گفته: قد افلح -20
  .شصت و دو آيه است، شصت و چهار نيز گفته شده: النور -21
دويست و بيست و شش آيه است، دويست و بيست و هفت هم : الشعراء -22
  .اند گفته

  .اند نود و دو آيه است، برخي نود و چهار و بعضي نود و پنج نيز گفته: النمل -23
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  .اند شصت آيه است، و برخي پنجاه و نه آيه گفته: الروم -24
  .اند سي و سه آيه است، وبرخي سي و چهار آيه نيز گفته: لقمان -25
  .يك آيه كم: اند سي آيه است، برخي گفته: السجده -26
  .اند پنجاه و چهار آيه است، پنجاه و پنج آيه نيز گفته: أسب -27
  .اند چهل و شش آيه است، بعضي چهل و پنج گفته: فاطر -28
  .اند هشتاد و سه آيه است، هشتاد و دو نيز گفته: يس -29
  .صد و هشتاد و يك آيه است، صد و هشتاد و دو نيز گفته شده: الصافات -30
برخي هشتاد و شش و بعضي هشتاد و هشت هم  هشتاد و پنج آيه است،: ص -31
  .اند گفته

  .هفتاد و سه، و نيز هفتاد و پنج: اند هفتاد و دو آيه است، و گفته: الزمر -32
هشتاد و دو آيه است، برخي هشتاد و چهار و بعضي هشتاد و پنج و هشتاد : غافر -33

  .اند و شش نيز گفته
اه و سه و برخي پنجاه و چهار هم پنجاه و دو آيه است، بعضي پنج: تفصل -34
  .اند گفته

  .اند پنجاه آيه است، برخي پنجاه و سه آيه هم گفته: الشوري -35
  .اند هشتاد و نه آيه است، برخي هم هشتاد و هشت آيه دانسته: الزخرف -36
  .اند پنجاه و شش آيه است، پنجاه و هفت و پنجاه و نه نيز گفته: الدخان -37
  .اند و شش آيه است، برخي سي و هفت آيه هم گفتهسي : الجاثيه -38
  .اند سي و چهار آيه است، و برخي سي و پنج هم گفته: حقافاأل -39
  .اند چهل آيه است، برخي يك آيه كم و بعضي دو آيه كمتر گفته: القتال -40
چهل و هفت آيه است، بعضي چهل و هشت و برخي چهل و نه نيز : الطور -41
  .اند گفته

  .اند شصت و يك آيه است، شصت و دو آيه نيز گفته: نجمال -42
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هفتاد و هفت آيه است، بعضي هفتاد و شش و برخي هفتاد و هشت هم : الرحمن -43
  .اند گفته

نود و نه آيه است، برخي نود و هفت و بعضي نود و شش آيه نيز : الواقعه -44
  .اند گفته

  .ه شده استسي و هشت آيه است، سي و نه نيز گفت: الحديد -45
  .اند و دو آيه است، بيست و يك نيز گفته] بيست: [قدسمع -46
  .دوازده آيه است: اند يازده آيه، و برخي گفته: الطالق -47
 (#θبا شمردن : اند سي آيه است، و گفته: تبارك -48 ä9$ s% 4’n?t/ ô‰s% $ tΡu™!% ỳ Öƒ É‹tΡ  )ملك: 

قول اول صحيح : موصلي گفته. شود سي و يك مي: يك آيه مستقل شماره آياتش) 9
روا نيست كه احدي با آن مخالفت نمايد به خاطر رواياتي كه در : گفته ذاست، ابن شنبو
از اند، و ترمذي آن را  نقل كرده آن را احمد و اصحاب سننامام  كه اين باره آمده

دارد  اي در قرآن هست سي آيه سوره«فرمود  صاهللا رسول: حسن شمرده، اينكهابوهريره 
و » الملك تبارك الذي بيده«: كند تا آمرزيده شود و براي صاحب خودش شفاعت مي

اي  سوره: فرمود صرسول اكرم«: طبراني به سند صحيحي از انس روايت كرده كه گفت
در قرآن هست كه جز سي آيه نيست، آنقدر از طرف صاحبش گفتگو و بحث خواهد 

  .»و آن سوره تبارك استكرد تا اينكه او را به بهشت وارد كند، 
  .پنجاه و دو ـ آيه است: اند پنجاه و يك ـ و بعضي گفته: الحاقه -49
  .چهل و چهار آيه است، چهل و سه نيز گفته شده: المعارج -50
  .اند سي آيه است، يك آيه كم، و دو آيه كم نيز گفته: نوح -51
  .ه شدهبيست آيه است، يك آيه كم، و دو آيه كم نيز گفت: المزمل -52
  .پنجاه و شش آيه است: اند پنجاه و پنج، و نيز گفته: المدثر -53
  .يك آيه كم: اند چهل آيه است، برخي گفته: القيامه -54
55- اند چهل آيه است، بعضي چهل و يك دانسته: عم.  
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  .اند چهل و پنج آيه است، بعضي چهل و شش گفته: النازعات -56
  .و چهل و دو هم گفته شدهچهل آيه است، چهل و يك : عبس -57
بيست و سه آيه است، برخي بيست و چهار و بعضي بيست و پنج : نشقاقاإل -58
  .اند دانسته
  .اند هفده آيه و بعضي شانزده آيه گفته: الطارق -59
  .اند سي آيه است، برخي يك آيه كم و بعضي سي و دو آيه دانسته: الفجر -60
  .اند ه آيه دانستهپانزده آيه و بعضي شانزد: الشمس -61
  .اند گفته بيست آيه است، بعضي يك آيه كم: اقرأ -62
  .اند پنج آيه، و برخي شش آيه دانسته: القدر -63
  .هشت آيه است، نه آيه هم گفته شده: لم يكن -64
  .نه آيه، و به قولي هشت آيه است: الزلزله -65
  .تهشت، و به قولي ده، و به قولي يازده آيه اس: القارعه -66
  .باشد پنج آيه مي: اي چهار آيه، و به گفته: قريش -67
  .شش آيه است: اند هفت آيه، و گفته: أرأيت -68
  .باشد اند پنج آيه مي چهار آيه است، و گفته: اإلخالص -69
  .اند هفت، و برخي شش آيه گفته: الناس -70

  چند ضابطه
ه، كساني كه آن حرف را كه ها نازل شد با سوره) اهللا بسم(در بعضي از حروف هفتگانه 

كنند، ولي ديگران كه  هست پذيرفته باشند، آن را يك آيه حساب مي) اهللا بسم(در آن 
  .شمرند اهللا را يك آيه نمي اند بسم حروف ديگر را قبول كرده

اند، همچنين  را هر جاي قرآن واقع باشد يك آيه به حساب آورده) الم(اهل كوفه 
اند، و  و يس و حم را، ولي حم عسق را دو آيه شمردهالمص و طه و كهيعص و طسم 
  .اند غير آنها هيچ يك را آيه ندانسته
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المر و طس و ص و : اند كه الر هر جا يك آيه نيست، همينطور اهل عدد اجماع كرده

اين : اند ق و ن، ولي در استدالل اختالف دارند كه بعضي رواياتي را دليل آورده و گفته
علت اينكه ص و ن و ق را يك : اند قياس راه ندارد، و برخي گفته امري است كه در آن

اند اين است كه اينها يك حرفي هستند، و طس براي اينكه برخالف دو  آيه حساب نكرده
ميم آن حذف شده و نيز شبيه مفرد است نظير قابيل، و اما يس هرچند ) طسم(همتايش 

زيرا كه ما مفردي  ؛مع شباهت يافتهكه به همين وزن است ولي چون اولش ياء است به ج
اند براي اينكه برخالف الم كه  نداريم كه با ياء آغاز شده باشد، و اما الر را يك آيه نشمرده

يك ) يا ايها المدثر(شباهت آن به فواصل آيات بيشتر است، همچنانكه اجماع دارند كه 
اختالف ) ا المزمليا ايه(باشد، ولي در  آيه است چون مشابه فواصل بعدي سوره مي

  .اند كرده
تر از اين  اند، و در قرآن كوتاه را يك آيه دانسته) 21 :مدثر(  §ΝèO tsàtΡ : موصلي گفته

  .باشد عم، والفجر، و الضحي مي: اي نيست اما نظير آن آيه

  اي از بحث دنباله
ي كه هاي اي در قرائن و اخوات نظم كرده كه در آن سوره علي بن محمد فالي ارجوزه

الفاتحه و الماعون، الرحمن و االنفال، يوسف و : اند ـ مانند آيات همتا و متفق ي در شماره
  .توان فهميد الكهف و االنبياء ـ را آورده است، كه از آنچه گذشت مي

  1 فايده
  :اي بر شناخت آيات و فواصل آنها مبتني است، از جمله احكام فقهي

الفاتحه را كامالً نداند، واجب است  ي هكسي كه سورمعتبر بودن آن در مورد  - 1
   .)بخواند( هفت آيه بشمارد عوض آن

در خطبة جمعه واجب است يك آيه كامل خوانده شود، و خواندن قسمتي از يك  - 2
اند  آيه ـ چه طوالني نباشد و چه طوالني باشد چنانكه جمهور به طور مطلق گفته
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ام كسي متذكر شده باشد و آن  كند، در اينجا سؤالي هست كه نديده ـ كفايت نمي
شود در خطبه به  هرگاه جايي اختالف باشد كه آخر آيه است يا نه، آيا مي: اينكه

 .آن اكتفا نمود؟ محل نظر است

شود ـ يا مانند نماز ـ چنانكه در  اي كه در نماز خوانده مي معتبر بودن آن در سوره - 3
 .خواند آيه ميدر نماز صبح شصت تا صد  صخبر صحيح آمده كه رسول خدا

كسي كه ده آيه بخواند از غافلين «: اعتبار آن در نماز شب كه در احاديثي آمده - 4
كسي كه پنجاه آيه در يك شب بخواند در حافظين نوشته «و » شود محسوب نمي

هر كس «و » شود كسي كه صد آيه بخواند از قانتين شمرده مي«و » شود مي
كسي كه سيصد آيه بخواند قنطاري «و » دويست آيه بخواند در عداد فائزين است

كه » ...هر كس پانصد آيه، هفتصد آيه، هزار آيه و «و » از اجر برايش خواهد بود
 .دار قطني به طور پراكنده اين احاديث را آورده است

 .وقف نمودن آيات مشروط شناختن آن است ـ چنانكه خواهد آمد ـ  - 5

هميت شناختن عدد آيات جهل بدان كه گروهي به ا«: هذلي در كامل خود گفته
عدد علمي نيست : اند كه در آن چه فوائدي نهفته است، چنانكه زعفراني گفته ورزيده

سپس هذلي در جواب اين » اند بلكه بعضي براي رونق بازار خود به آن مشغول شده
اينطور نيست بلكه فوائدي در آن هست، از جمله شناختن وقف بر سر «: حرف گفته

اند كه نماز به خواندن نصف آيه صحيح نيست، و جمعي از علما  ماع كردهآيات، چون اج
سه آيه، و ديگران : اند معتقدند كه خواندن يك آيه در نماز كافي است و بعضي ديگر گفته

شود، بنابراين،  و اعجاز به كمتر از يك آيه محقق نمي. هفت آيه بايد خواند: اند گفته
  .»شناخت عدد آيات فوائد مهمي دارد

  2فائده 
آيات آمده، مانند در احاديث و آثار بسياري كه بيش از حد شمارش است، ياد :

الكرسي، و  ةيالبقره، و آ ي هالفاتحه و چهار آيه از سر آغاز سور ي هاحاديث مربوط به سور
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اسم اعظم خداوند در اين دو : گويد البقره، و مانند حديثي كه مي ي هپاياني سور ي هدو آي

≈ ö/ä3ßγ: آيه است s9Î)uρ ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tμ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈ yϑôm§9$# ÞΟŠÏm§9$#  )و ) 163 :بقره  $Ο!9# 

∩⊇∪ ª!$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ‘y⇔ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$#  )بخاري امام و در خبري به نقل ) 2و  1 :آل عمران
به  ي صد و سي آيهبداني از  داري كه جهل عرب را اگر دوست مي: از ابن عباس آمده كه

% ô‰s% uÅ£yz t⎦⎪Ï: بخوان األنعام ي هبعد از سور ©!$# (#þθ è= tG s% öΝèδ y‰≈ s9÷ρ r& $ Jγ xy™ Îötó Î/ 5Οù= Ïæ (#θ ãΒ §ymuρ $ tΒ 

ÞΟßγ s% y— u‘ ª!$# ¹™!#uÏIøù$# ’ n?tã «!$# 4 ô‰s% (#θ = |Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 š⎥⎪Ï‰tG ôγ ãΒ  )140 :انعام.(  
به عبدالرحمن بن عوف : يعلي از مسوربن مخرمه روايت شده كه گفت و در مسند ابي

از بعد از آيه صد و : از ماجراي خودتان روز احد برايمان بگو، گفت !ماما/اي دايي: گفتم
 øŒÎ)uρ |N÷ρ: آل عمران را بخوان جريان ما را خواهي يافت ي هبيست سور y‰xî ô⎯ÏΒ šÎ= ÷δr& 

ä—Èhθ t7è? t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# y‰Ïè≈ s)tΒ ÉΑ$ tFÉ)ù= Ï9 3 ª!$#uρ ììŠÏÿxœ îΛ⎧Î= tæ  )121 :مرانل عآ.(  
  

  فصل
اند،  گروهي كلمات قرآن را هفتاد و هفت هزار و نهصد و سي و چهار كلمه برشمرده

هفتاد و هفت هزار و چهارصد و سي و هفت و دويست و هفتاد و : شود و نيز گفته مي
  .هفت كلمه است، اقوال ديگري نيز هست

كلمات اين است كه كلمه داراي حقيقت و مجاز و  ي هسبب اختالف در شمار: اند گفته
باشد كه هر كدام را در نظر بگيرند درست و جايز است، و هر يك از علما  لفظ و رسم مي

  .يكي از آنها را گرفته است
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  فصلي ديگر
 پيش از اين شمارش حروف قرآن به نقل از ابن عباس گذشت، در اين باره اقوال

االفنان  الجوزي در كتاب فنون اي ندارد، ابن ديگري هم هست كه فراگيري تمام آنها فائده
ها تا عشرها را برشمرده است و به طور گسترده در  ها و ثلث اين كار را كرده، و نيز نصف

خواهد به آن مراجعه كند كه كتاب ما براي مطالب مهم  اين باره سخن گفته كه هر كه مي
  .مطالبراي اين قبيل وضع شده نه ب

زيرا اين  ؛بينم اي نمي براي شمارش كلمات و حروف قرآن فايده: گويد و سخاوي مي
اي داشته باشد در مورد كتابي درست است كه كم و زياد شدن در آن راه  كار اگر فايده

داشته باشد، در حالي كه اين ا حتمال دربارة قرآن ممكن نيست و از جمله احاديث دربارة 
هركس يك حرف از «: ترمذي از ابن مسعود مرفوعاً نقل كرده كه: بار حروف اينكهاعت

گويم الم  دهند، نمي كتاب خدا بخواند براي او حسنه هست، و حسنه را ده برابر به او مي
  .»حرف است بلكه الف يك حرف، الم يك حرف، و ميم يك حرف است

قرآن هزار هزار حرف است، كسي «: از عمربن الخطاب مرفوعاً نقل كرده كه ينو طبرا
كه با صبر و براي خدا آن را بخواند، به هر حرف يك همسر از حورالعين براي او خواهد 

محمدبن عبيدبن آدم : ، رجال اين حديث ثقه و مورد اعتماد هستند مگر استاد طبراني»بود
ين حديث گرفته، از طرف ديگر ا ايرادابن ابي اياس، ذهبي به خاطر همين حديث بر او 

آنها از قرآن نسخ شده حمل گرديده چون آنچه اكنون در قرآن  ي هبر مطالبي كه نوشت
  .هست اين عدد نيست

  فايده
به : هايي دارد قرآن عظيم به اعتبارات و وجوه مختلف نصف: اند بعضي از قرّاء گفته

ف دوم نصف اول، و كاف همين كلمه آغاز نص) 74 :كهف(  #[õ3œΡ نون : اعتبار حروف
  .الكهف ـ ي هقرآن است ـ در سور
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 Šθدال از : و به اعتبار كلمات è= ègø: $#uρ  )نصف اول قرآن، و ) 20 :حج Νçλm; uρ ßìÏϑ≈ s)¨Β 

 )الحج ـ  ي هدوم آن است ـ در سور ي هاول نيم) 21 :حج.  
’ uآخر نصف اول و   tβθä3Ïùù'tƒ : و به اعتبار آيات Å+ø9é'sù äοtys¡¡9$# t⎦⎪Ï‰Éf≈ y™  

 ي هآخر سور: ها الشعراء ـ و به ا عتبار سوره ي هاول نصف دوم سور) 46و  45 :شعراء(
المجادله است، و حال آنكه در حزب  ي هالحديد نصف اول، و آغاز نصف دوم سور

  .حزب كردن قرآن ده بخش است
: قوليباشد، و به  مي  #[õ3œΡ نصف قرآن ـ به اعتبار حروف ـ كاف : شود و گفته مي

= ô#©Ünفاء در  tG uŠø9uρ  )19 :كهف.(  
  



  :نوع بيستم
  در شناختن حفاظ و راويان قرآن

 صشنيدم رسول اكرم: بخاري از عبداهللا بن عمروبن العاص روايت كرده كه گفت
عبداهللا بن مسعود، و سالم، و معاذ، و أبي بن : قرآن را از چهار تن بگيريد«: فرمود مي

اد بگيريد و اين چهار نفر، دو نفر اولي از مهاجرين هستند، و دو ، يعني از اينها ي»كعب
نفر ديگر از انصار، و سالم همان فرزند معقل غالم حذيفه است، و معاذ همان معاذبن 

خواسته از آنچه بعد از  صرود كه رسول خدا احتمال مي: كرماني گفته. جبل است
مانند تا آنجا كه اين كار  ي ميشود خبر دهد، يعني اين چهار نفر باق خودش واقع مي

اين چهار تن در اين كار : اند كه منحصر به آنها شود، ولي بر اين احتمال خرده گرفته
منفرد نبودند، بلكه كساني كه بعد از عصر نبوي در تجويد مهارت داشتند چند برابر اينها 

خالفت عمر  اند، و سالم غالم ابوحذيفه در ماجراي يمامه كشته شد، و معاذ در بوده
وفات يافتند، و النورين  ذيبي و ابن مسعود در خالفت عثمان اُ فاروق از دنيا رفت، و

زيدبن ثابت بعد از آنها زنده ماند تا اينكه رياست قراءت به او رسيد و پس از آنها مدتي 
طوالني زندگي كرد، ظاهراً اين امر مربوط به همان زماني است كه صادر شده، البته لزومي 
هم ندارد كه در آن هنگام ديگران با اينها در تعليم شريك نبوده باشند، بلكه جمعي از 
صحابه به مقدار اينها و حتي بيشتر از اينها از قرآن حفظ كرده بودند، و در خبر صحيح 

) قرّاء(شدند  يدشهغزوه به آنها كه از صحابه در اين : بئر معونه آمده كه ي هغزو ي هدربار
  .آنها هفتاد نفر بود تعداد گفتند، و مي

چه كسي : از انس بن مالك پرسيدم«: بخاري از قتاده روايت كرده كه گفتامام و نيز 
ابي بن : چهار تن كه همگي از انصار بودند: جمع كرد؟ گفت صقرآن را در عهد پيامبر

 ييكي از عموها: ابوزيد كيست؟ گفت :كعب، معاذبن جبل، زيدبن ثابت و ابوزيد، گفتم
در حالي  صرسول اكرم«و باز از طريق ثابت روايت كرده از انس كه گفت » نم

ابوالدرداء و معاذبن جبل و : درگذشت كه غير از چهار نفر قرآن را جمع نكرده بودند
با : اين نقل با حديث قتاده از دو وجه اختالف دارد يكي اينكه. »زيدبن ثابت و ابوزيد
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ابوالدرداء به : ر به چهار نفر است، ديگر اينكهصيغة حصر تصريح شده كه تجويد منحص

اند كه تجويد به چهار  اي از پيشوايان انكار كرده بن كعب ياد شده، و اين را عده جاي ابي
غير از اينها كسي قرآن را جمع «گفتار انس كه  ي هالزم: گفته 1مازري. نفر منحصر باشد

ا كه تقدير اين است كه او غير از اينها زير ؛طور بوده اين نيست كه واقعاً همين» ...نكرد 
توان تمام حافظان قرآن  شناخته، وگرنه چطور مي كسي را كه قرآن را جمع كرده باشد نمي

اند، و اين  را شناخت و بر آنها احاطه يافت با اينكه در شهرها پراكنده و صحابه بسيار بوده
و آنها از خودشان خبر داده باشند  امر ميسر نيست مگر به اينكه فرد فرد آنها را ديده باشد

اند، كه معموالً چنين كاري بعيد است، و  حفظ نكرده صاهللا كه قرآن را در عهد رسول
اش نيست كه در واقع هم چنين  هرگاه مرجع و اصل اين گفته علم خود انس باشد، الزمه

  .بوده
آنكه دليل  اند و حال انس تمسك جسته ي هگروهي از مالحده به اين گفت: سپس گفته

از : پذيريم، و بر فرض كه قبول كنيم زيرا كه ما حمل به ظاهرش را نمي ؛و مدركي ندارند
اش اين نيست كه هر كدام  طور بوده؟ اگر اين را هم بپذيريم الزمه كجا كه واقعاً هم همين

كه همة قرآن را حفظ نكرده بودند، قسمتي از آن را هم حافظ ) صحابه(از آن افراد بسيار 
نباشند كه به طور مجموع تمام قرآن را همگي حفظ نكرده باشند، شرط تواتر اين نيست 

اش را ـ هر چند به طور  كه هر فردي تمام آن را حفظ كرده باشد، بلكه اگر همه
  .كند بندي ـ حفظ كرده باشند، كفايت مي تقسيم

در  صامبر اكرمشدند، و در عهد پي شهيدروز يمامه هفتاد تن از قرّاء : و قرطبي گفته
حفظ قرآن را به اين  و علت اينكه انس. قدر به شهادت رسيدند ي بئرمعونه همين هغزو

اش با اينها بوده، يا اينكه فقط اينها در  شدت عالقه و رابطه: چهار نفر منحصر كرد
  .اند خاطرش بوده و غير اينها نبوده

                                                 
هـ دار  536: محمد بن علي مازري، محدث و از فقهاي مالكيه، صاحب كتاب المعلم بفوائد مسلم، ايشان به سال -1

  ]مصحح. [169: تاريخ حكماء اإلسالم: نگا. فاني را وداع گفت
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  : شود پاسخ گفته مي چند وجه هانس ب روايتاز «: و قاضي ابوبكر باقالني گفته
اش اين نيست كه غير از اين چهار نفر  مفهوم ندارد، بنابراين الزمه روايت اين - 1

 .قرآن را جمع نكرده باشند

 .اينكه كسي غير از اينها با همة وجوه و قراءات جمع نكرده است - 2

 .كسي غير از اينها با شناختن منسوخ التالوه از غيرمنسوخ، جمع نكرده بود - 3

فرا گرفتن است، به خالف ديگران  صواسطه از رسول اكرم مع بيمنظور از ج - 4
 .كه ممكن است قسمتي از آن را به واسطه آموخته باشند

اينها متصدي آموزش و تعليم آن شدند، لذا شهرت يافتند، ولي حال ديگران  - 5
دانست اطالع داده است، نه اينكه واقعاً هم  مخفي ماند، بدين جهت از آنچه مي

 .چنان باشد

كند ديگران آن را از بر كرده باشند،  منظور از جمع نوشتن آن است كه نفي نمي - 6
 .ولي اينها به عالوه آن را نوشته باشند

مراد اين است كه كسي جز اينها اظهار نكرده بود كه آن را جمع كرده ـ يعني در  - 7
كامالً آن را حفظ نموده باشد ـ زيرا كه هيچ كدام از افراد جز  صعهد پيامبر

ـ يعني هنگامي كه آخرين آيه نازل شد ـ قرآن را  صگام وفات پيغمبر اكرمهن
تكميل نكرد، بنابراين شايد اين آية آخري و مانند آن را كساني كه تمام آيات 

دند، هر چند كه عدة بسياري فظ نكرقبلي را حفظ باشند غير از اين چهار نفر ح
 .اند ناظر نزول آن بوده

احمد در امام باشد،  و اطاعت و عمل بر طبق آن مي منظور از جمع قرآن شنودن - 8
: مردي به نزد ابوالدرداء آمد و گفت: الزهد از طريق ابوالزاهريه روايت كرده كه

قرآن را جمع  بيامرز، كسي! خدايا«: ، ابوالدرداء گفتپسرم قرآن را جمع كرده
 .»ه استدراطاعت كاز آن و  شنيدهكرده كه آن را 

در غالب اين احتماالت تكلّف هست، به خصوص در احتمال  :حجر گفتهابن حافظ 
اين معني را تنها به قبيلة خزرج : احتمال ديگري به نظرم رسيده اينكه: سپس گفته. اخير
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هاي ديگر كه از مهاجرين بودند  شود از قبيله توان اختصاص داد نه اوس، بنابراين نمي مي

در مقام مفاخره بين اوس و خزرج گفته  زيرا كه انس اين سخن را ؛با اين خبر نفي كرد
: عروبه از قتاده از انس روايت كرده كه گفت است، چنانكه ابن جرير از طريق سعيدبن ابي

چهار تن از ما : دو قبيلة اوس و خزرج به يكديگر فخرفروشي كردند، قبيله اوس گفتند
عادل گواهي كسي كه عرش به خاطر او لرزيد سعدبن معاذ، و آنكه شهادتش م: هستند

دادن دو نفر بود خزيمه بن ثابت، و آنكه فرشتگان غسلش دادند حنظله بن ابي عامر، و 
چهار : بن ابي ثابت، پس قبيلة خزرج گفتند كسي كه زنبورها او را حمايت كردند عاصم

تن از ما هستند كه قرآن را جمع كردند كه غير از آنها كسي جمع نكرد، پس نام آن چهار 
  .نفر را برد

قرآن را در  صديق ابوبكر: شود اين است كه آنچه از احاديث ظاهر مي: و نيز گفته
خود مسجدي بنا  ي هاو در خان: حفظ بود، چنانكه در صحيح آمده كه صزمان پيغمبر

خواند، اين خبر بر آنچه از قرآن در آن موقع نازل شده بود  كرده بود كه در آن قرآن مي
شود، باتوجه به شدت حرص  ت كه در آن ترديد نميو اين چيزي اس. گردد حمل مي

و جمع كردن حواسش به فراگيري از آن  صبر دريافت قرآن از پيغمبرصديق ابوبكر 
حضرت، از همان هنگام كه در مكه بودند، و نيز كثرت مالزمت و آمد و شد با يكديگر تا 

آمد و اين  مي هر صبح و شام به نزد آنها صآن حضرت: گفته ي صديقه هآنجا كه عايش
دار  امامت قوم را كسي عهده= القوم اقرؤهم لكتاب اهللا  مؤي«: حديث صحيح است كه
در بيماري خود او را به  ص، و به تحقيق پيغمبر»تر است خوان شود كه از همة آنها قرآن

. اصحاب بوده) أقرأ(كند كه او  امامت مهاجرين و انصار مقدم داشت، پس داللت مي
  .ر در اين سخن از او پيشي گرفته استابن كثيحافظ 
ولي ابن أشته در المصاحف به سند صحيحي از محمدبن سيرين آورده كه : گويم مي
فاروق به در حالي كه هنوز قرآن جمع نشده بود، و عمر  صديق وفات نمودابوبكر : گفت

يعني : دان بعضي گفته: ابن اشته گفته. در حالي كه هنوز قرآن جمع نشده بود شهادت رسيد
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منظور جمع كردن مصاحف : اند تمام قرآن از حفظ خوانده نشده بود، و بعضي ديگر گفته
  .است

قرآن را به  صكه او پس از فوت رسول اكرم هرسيدخبر از علي : گويد ابن حجر مي
  .اين خبر را ابن ابي داود آورده است. ترتيب نزول جمع كرده است

قرآن را جمع «: عمر روايت كرده كه گفت و نسائي به سند صحيحي از عبداهللا بن
آن را در عرض : خبر رسيد، به من فرمود صخواندم، به پيغمبر كردم، هر شب آن را مي

  .»...ماه بخوان 
پنج نفر : و ابن ابي داود به سندي حسن از محمدبن كعب قرظي روايت كرده كه گفت

بن الصامت، ابي بن  ، عبادهمعاذبن جبل: قرآن را جمع كردند صاز انصار در عهد پيغمبر
  . كعب، ابوالدرداء، و ابو ايوب انصاري

چهار تن  صاهللا در عهد رسول: و بيهقي در المدخل از ابن سيرين آورده كه گفت
معاذبن جبل، أبي بن كعب، زيد، و : قرآن را جمع كردند كه در آنها اختالفي نيست

كه النورين  ذيابوالدرداء و عثمان : اند دو تن از سه نفر اختالف كرده ي هابوزيد، و دربار
  .عثمان و تميم الداري: گفته شده

 صدر زمان نبي گراميرا قرآن : اند كه گفت و هم او و ابوداود از شعبي روايت كرده
بن جاريه  أبي، زيد، معاذ، ابوالدرداء، سعدبن عبيد، و ابوزيد و مجمع: شش تن جمع كردند

  .ن را دريافت كرده بودكه به استثناي دو يا سه سوره آ
: از مهاجرين: و ابوعبيد در كتاب القراءات قرّاء اصحاب پيغمبر را چنين برشمرده است

خلفاي اربعه، طلحه، سعد، ابن مسعود، حذيفه، سالم، ابوهريره، عبداهللا بن السائب، و 
اش  هبن الصامت، معاذ ـ كه كني عباده: و از انصار. العبادله، عائشه، حفصه، و ام سلمه

و تصريح كرده . ابوحليمه است ـ، مجمع بن جاريه، فضاله بن عبيد، و مسلمه بن مخلد
قرآن را تكميل كردند، پس با اين  صاست كه بعضي از اينها بعد از عهد پيغمبر اكرم

شود حصري كه در حديث انس آمده نقض نمود، ابن ابي داود، تميم الداري  حديث نمي
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اند ابوموسي  و نيز از كساني كه قرآن را جمع كرده. مرده استو عقبه بن عامر را نيز برش

  .اشعري است ـ چنانكه ابوعمر والداني گفته ـ

  توجه
سعدبن : قولي ابوزيد كه در حديث انس ذكر شده، در اسمش اختالف است، به

اند كه  است، ولي اين گفته را به اين دليل رد كرده فعبيدابن النعمان، از بني عمروبن عو
باشد،  اوسي است در حالي كه انس خزرجي است و گفته كه او يكي از عموهايش مياو 

اند  و اينكه شعبي ـ چنانكه گذشت ـ انس و ابوزيد را در كساني كه قرآن را جمع كرده
  .برشمرده است، داللت دارد بر اينكه اين غير از او است

و ابن . ن را جمع نكرداز اوس غير از سعدبن عبيد كسي قرآ: و ابواحمد عسكري گفته
 صسعدبن عبيد از كساني است كه قرآن را در عهد نبي اكرم: حبيب در المحبر گفته

  .جمع كرده است
قيس ابن أبي : اند ابن ابي داود در ميان كساني كه قرآن را جمع كرده: و ابن حجر گفته

دبن اش ابوزيد است، شايد همان باشد، سع صعصعه را نام برده كه خزرجي و كنيه
المنذربن أوس بن زهير را نيز نام برده ولي نديدم كه مكني بودنش به ابوزيد تصريح شده 

  .باشد
داود چيزي ديدم كه اشكال را برطرف  هاي ابن ابي سپس در نوشته: همچنين گفته

بخاري از ثمامه از انس روايت كرده كه ابوزيدي كه امام كند، كه به سندي بر شرط  مي
او مردي از ما از بني عدي بن : بن السكن است، و گفته نامش قيس قرآن را جمع كرده

  .النجار يكي از عموهايم بود كه بدون فرزند درگذشت و ما وارث او شديم
او قيس بن السكن بن زعوراء از بني : انس بن خالد انصاري گفت: ابن ابي داود گفته
  .عدي بن النجار است
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درگذشت و علمش هم از ميان  صغمبر اكرمنزديك وفات پي: گويد داود مي ابن ابي
ثابت : اسم ابوزيد ي هو از جمله اقوال دربار. قبي بدري بودرفت و از او اخذ نشد، وي ع

  .باشد و اوس و معاذ مي

  فايده
ياد يكي از بانوان اصحاب را يافتم كه قرآن را جمع كرده، ولي كساني كه در اين باره 

  .اند اند او را نشمرده سخن گفته
فضل بن دكين از وليدبن عبداهللا بن جميع از : گويد ابن سعد در الطبقات مي

رفت  به ديدارش مي صمادربزرگش از ام ورقه دختر عبداهللا بن حارث ـ كه پيغمبر اكرم
 ي هبه غزو صوقتي پيغمبر اكرم: به او داده بود ـ روايت كرده است كه) الشهيده(و لقب 
دهيد با شما بيرون شوم، تا  اجازه مي: رضه داشترفت اين زن به آن جناب ع بدر مي

مجروحان را مداوا و بيماران را پرستاري كنم كه شايد خداوند شهادت را به من هديه 
به او  صپيغمبر. خداوند شهادتي به تو هديه خواهد داد :فرمود صدهد؟ رسول خدا

غالم و كنيزي كه اش امامت كند، مؤذني هم داشت، پس  امر كرده بود كه براي اهل خانه
آنها را مخالفتخره او را كشتند اين واقعه در ساخته بود، با وي نزاع كردند و باآل1ردب 

بياييد به : فرمود راست گفت كه مي صاهللا رسول: اتفاق افتاد، پس عمر گفتفاروق عمر 
  .ديدار شهيده برويم

  كساني كه به آموزش قرآن مشهورند ي هدربار: فصلي
عثمان، و علي، و : ي كه به آموزش قرآن مشهورند عبارتند از هفت نفراز صحابه كسان

ذهبي در طبقات . بي، و زيدبن ثابت، و ابن مسعود، و ابوالدرداء، و ابوموسي اشعرياُ
اند، از  قرآن آموخته يبگروهي از صحابه نزد اُ: القراء آنان را چنين ذكر كرده است و گفته

                                                 
  .ـ م. گ وي آزاد باشنديعني قرار گذاشته بود كه آنها پس از مر -1
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ابن عباس از زيد نيز فرا گرفته،  .داهللا بن السائبباس و عبابوهريره و ابن ع: جمله

  .اند جماعتي از تابعين نيز از آنها فرا گرفته
ابن المسيب، عروه، سالم، عمربن عبدالعزيز، سليمان و : از كساني كه در مدينه بودند

ـ ، عبدالرحمن ابن ) معاذ قاري(عطاء ـ دو فرزند يسار ـ معاذبن الحارث ـ معروف به 
  .باشند ج، ابن شهاب زهري، مسلم بن جندب، و زيدبن أسلم، ميهرمز اعر

عبيدبن عمير، عطاءبن ابي رباح، طاوس، مجاهد، عكرمه، و ابن ابي مليكه، : و در مكه
  .باشند مي

بن  بن قيس، ربيع علقمه، االسود، مسروق، عبيده، عمروبن شرحبيل، الحارث: و در كوفه
ن حبيش، عبيدبن نضيله، سعيدبن بي، زرمللسثيم، عمروبن ميمون، ابوعبدالرحمن اخُ

  .جبير، نخعي، و شعبي
ابوالعاليه، ابورجاء، نصربن عاصم، يحيي بن يعمر، الحسن، ابن سيرين، و : در بصره

  .قتاده
مغيره بن ابي شهاب مخزومي ـ رفيق عثمان ـ، و خليفه بن سعد ـ رفيق و : در شام

  .شاگرد ابوالدرداء
وقف اين كار كردند، و بيشترين اهتمام را به اين امر  اي خود را فقط سپس عده

شد و به  اختصاص دادند، تا جايي كه پيشوايي و رهبري يافتند كه به آنها اقتدا مي
ابوجعفر يزيدبن القعقاع بود سپس شيبه بن : كردند، از اين افراد در مدينه سويشان سفر مي

بن كثير و حميدبن قيس اعرج و  عبداهللا: و در مكه ،نصاح و سپس نافع بن أبي نعيم
النجود و سليمان اعمش،  بن ابي يحيي بن وثّاب و عاصم: و در كوفه. محمدبن محيصن

عبداهللا بن ابي اسحاق، و عيسي بن عمر، و : سپس حمزه و سپس كسائي، و در بصره
عبداهللا بن عامر، : و در شام. ابوعمروبن العالء، و عاصم الجحدري، سپس يعقوب حضرمي

عطيه بن قيس كالبي، و اسماعيل بن عبداهللا ابن المهاجر، و سپس يحيي بن الحارث و 
  .ذماري و سپس شريح بن يزيد حضرمي
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  :از ميان اينها رهبران هفتگانه در همه جا مشهور شدند
  .نافع، كه از هفتاد تن از تابعين از جمله ابوجعفر قرآن را فرا گرفته است

  .السائب صحابي آموخته است و ابن كثير، كه از عبداهللا بن
  .و ابوعمرو، كه از تابعين قرآن را آموخته است

  .فرا گرفته استو ابن عامر، كه از ابوالدرداء، و ياران عثمان قرآن را 
  .و عاصم، كه از تابعين آموخته است

  . و حمزه، كه از عاصم و اعمش و سبيعي و منصوربن المعتمر و ديگران ياد گرفته
  .ز حمزه و ابوبكربن عياش فرا گرفته استو كسائي، كه ا
ها پي در پي از هم فرا گرفتند، و از  ها در اقطار منتشر گشت، و امت سپس قراءت

  :راويان هر طريق از طرق هفتگانه دو راوي شهرت يافتند
  .واسطه از او ـ  رش ـ بيقالون و و: از نافع

  .ي از اصحاب او از خودشنبل و البزّقُ: و از ا بن كثير
  .الدوري و السوسي، از يزيدي از ابوعمر: عمرو و از ابي

  .هشام و ابن ذكوان از اصحاب ابن عامر از خودش: و از ابن عامر
  .ابوبكربن عياش و حفص از او: و از عاصم
  .د از سليم از اوخلف و خلّا: و از حمزه
  .الدوري و ابوالحارث: و از كسايي

سنجان  يك بود كه باطل به حق اشتباه شود، نكتهآنگاه وقتي دروغگويي زياد شد، و نزد
ها را جمع  امت دست به كار شدند، كوشش را به حد اعلي رساندند، و حروف و قراءت

آوردند، و وجوه و روايات را به صاحبان آنها منتسب نمودند، و به وسيلة اصول و اركان 
 نيختند، و نخستشاذ را از هم جدا ساو قواعدي كه تأسيس كردند صحيح و مشهور و 

بير كوفي، و بن سالم بود، سپس احمدبن ج ابوعبيد قاسم: كسي كه در قراءت تصنيف كرد
بن اسحاق مالكي ـ مالزم قالون ـ سپس ابوجعفربن جرير طبري، سپس  سپس اسماعيل

ابوبكر محمدبن احمدبن عمرالداجوني، سپس ابوبكربن مجاهد كه از عصر او به بعد 
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هاي زيادي ـ جامع مباحث يا جداگانه، مختصر  ءت بسيار شد، و كتابتأليف در انواع قرا

يا مفصل ـ تدوين نمودند و در اين فن پيشوايان از حد حصر بيرونند، طبقات قراء را 
القراءت  االسالم ابوعبداهللا ذهبي در كتابي تصنيف كرده، و پس از او حافظ حافظ

  .ابوالخيربن الجزري به اين كار دست زده است



  :وع بيست و يكمن
  شناخت اسانيد عالي و نازل آن

زيرا كه آدمي را به خداوند  ؛بدان كه علو و بلندي اسناد را طلب كردن سنت است
اند، كه ديدم تمام  و اصحاب حديث آن را به پنج قسم تقسيم كرده. كند متعال نزديك مي

  :آن اقسام در اينجا جاري است
، با سندي پاكيزه كه ضعيف صـ به رسول نزديك بودن ـ به لحاظ كمي عدد: اول

باشد؛ باالترين سندي كه براي اسانيد اين  ترين انواع علو مي نباشد، و اين بهترين و ارزنده
زمان هست سندي است كه رجال آن چهارده نفرند، اين نوع اسانيد از قراءت عاصم به 

  .پذيرد روايت حفص، و قراءت يعقوب به روايت رويس تحقق مي
***  

نزديك بودن به يكي از پيشوايان حديث است : از اقسام علو در اصطالح محدثين: ومد
قرب : مالك، نظيرش در بحث ماامام و االوزاعي و  جاعمش و هشيم و ابن جري: از قبيل

ترين اسنادي كه امروزه براي شيوخ واقع است  به يكي از پيشوايان قراءت است، كه عالي
  .باشد نافع دوازده و تا عامر نيز دوازده واسطه مي ـ اسناد توأم با تالوت ـ تا

***  
هاي ششگانه است،  نسبت به يكي از كتاب: از اقسام علو در اصطالح محدثين: سوم

هاي ششگانه آن را نقل نمايد  به اينكه حديثي را روايت كند كه اگر از طريق يكي از كتاب
علو : د، و نظير آن در بحث ما اينكهتر است از اينكه از طريقي ديگر آن را روايت كن نازل

موافقات و ابدال . تيسير و شاطبيه: هاي مشهور قراءت باشد، مانند نسبت به يكي از كتاب
  .و مساوات و مصافحات نيز از اين نوع است

ها در اسنادش جمع گردد،  طريق او با يكي از صاحبان كتاب: پس موافقت آن است كه
است، و گاهي نه، مثالش در اين فن، قراءت ابن كثير به و اين گاهي با علو نيز همراه 

روايت بزّي، از طريق ابن بنان از أبو ربيعه از او است، كه ابن الجزري آن را از كتاب 
كند، و از كتاب المصباح  يرون روايت ميالمفتاح ابومنصور محمدبن عبدالملك بن خَ
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روايت را بر عبدالسيدبن عتاب  ابوالكرم شهرزوري نيز، و هر كدام از اين دو مؤلف آن

اند، پس روايت آن از يكي از اين دو طريق را ـ در اصطالح اهل حديث ـ  خوانده
  .نامند موافقت با طريق ديگر مي

آن است كه طريقش با استاد استادش تا باالتر جمع گردد، گاهي علو نيز دارد : و بدل
وري از طريق ابن مجاهد از ه روايت دو گاهي ندارد، مثال آن در اينجا قراءت ابوعمر و ب

باشد، اين قرائت را ابن الجزري از كتاب التيسير روايت كرده كه  ابوالزّعراء از ابوعمرو مي
الداني بر ابوالقاسم عبدالعزيزبن جعفر بغدادي خوانده، و نيز بر ابوطاهر از ابن مجاهد 

آن را بر ابوالقاسم يحيي بن  و از كتاب المصباح روايت كرده كه ابوالكرم. خوانده است
بر ابوطاهر خوانده  ابوالحسن بر ابوالحسن حمامي، و نيزيحيي احمد سبتي خوانده، و 

  .شود است، پس روايت آن از طريق المصباح بدل از الداني در استاد استادش ناميده مي
، يا بين راوي و صحابي يا راوي و صآن است كه بين راوي و پيغمبر: و مساوات

قدر افراد باشند كه بين يكي از مؤلفين  ها، همان قة بعد از صحابي تا استاد يكي از كتابطب
  .يا صحابي يا طبقة بعدي هستند صكتب تا پيغمبر
آن است كه يك عدد بيشتر باشد، انگار كه صاحب آن كتاب را مالقات : و مصافحه

مثالش . س گرفته باشدو از او در) دست به دست او داده(كرده، و با او مصافحه نموده 
قرائت نافع است، كه شاطبي آن را از ابوعبداهللا محمدبن علي نفري از ابوعبداهللا بن غالم 
الفرس، از سليمان بن نجاح و غير او، از ابوعمرو الداني، از ابوالفتح فارس بن احمد، از 

أبوبكربن عبدالباقي بن الحسن، از ابراهيم بن عمر مقري، از ابوالحسن بن بويان، از 
و . االشعث، از أبوجعفر ربعي معروف به أبي نشيط، از قالون، از نافع روايت كرده است

بن فارس، از  ابن الجزري از ابوبكر خياط از ابومحمد بغدادي و غير او، از صائغ، از كمال
اهللا بن أحمد حريري، از ابوبكر خياط، از فرضي، از ابن  ةهبابواليمن كندي، از ابوالقاسم 

و اين مساوات براي ابن الجزري است؛ چون بين او تا ابن بويان . ويان روايت كرده استب
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الجزري  باشند، كه همان عدد بين او تا شاطبي است، و براي كسي كه از ابن هفت تن مي
  .گرفته مصافحه با شاطبي است

ت را قرّاء سندهاي قرائ: هايي كه با تقسيم أهل حديث دارند اينكه و از جمله شباهت
اند، پس اگر اختالف مربوط به يكي از  به قرائت و روايت و طريق و وجه تقسيم كرده

پيشوايان هفتگانه يا دهگانه يا مانند آنها بود، و روايات و طرق از او متّفق باشند آن را 
بود روايت خوانند، و اگر اختالف به بعد از  ءقرائت نامند، و هرگاه مربوط به راوي از قرّا

شود آن را طريق گويند، و اگر مربوط  اي كه بعد از آن باشد ـ مربوط مي ـ هر طبقهراوي 
  .به تخيير قاري در آن باشد وجه است

***  
پيشتر بودن فوت استاد از همتايش كه هر دو از استادي فرا : چهارم از اقسام علو

سي كه از اند بنابراين مثالً كسي كه از تاج بن مكتوم آموخته برتر است از ك گرفته
ابوالمعالي بن اللبان آموخته، و كسي كه بر ابن اللبان شاگردي كرده رتبة روايتش برتر 
است از آنكه از برهان شامي فرا گرفته است، هرچند كه اين سه همگي شاگرد ابوحيان 

  .اند، چون فوت اولي پيش از دومي، و دومي پيش از سومي بوده است بوده
***  

اد است بدون توجه به امري ديگر، يا اينكه استاد ديگري بوده علو به مرگ است: پنجم
اسناد را به علو توصيف كنند هرگاه كه از فوت استاد : گويد يكي از محدثين مي. يا نه

سي سال بگذرد؛ بنابراين فرا گرفتن از ياران ابن : پنجاه سال بگذرد و ابن منده گفته
چون ابن الجزري آخرين كسي است  الجزري از سال هشتصد و شصت و سه عالي است؛

  .كه سنش زياد بوده، و در آن هنگام سي سال از فوتش گذشته است
ها را بر آنها تخريج  اين است آنچه از قواعد حديث تحرير نمودم، و قواعد قرائت

كردم و پيش از من كسي اين كار را نكرده بود، حمد و منت خداي را كه چنين توفيقي 
  .داد



    
  اإلتقان في علوم القرآن      308

 
تواني بشناسي چون ضد آن است، و  لوم را دانستي نزول را نيز ميو چون اقسام ع

يا  اينكه نزول هرگاه جبران نشده باشد به اينكه رجالش أعلم و أحفظ و أتقن و يا أجلّ
اشهر يا أورع باشند مذموم است، و هرگاه با اين امور جبران شود مذموم و مفضول 

  .نخواهد بود



يست و چهارم، بيست و نوع بيست و دوم، بيست و سوم، ب
  :پنجم، بيست و ششم و بيست و هفتم

  در شناخت متواتر و مشهور و آحاد و شاذ و موضوع و مدرج

شود،  قرائت به متواتر و آحاد و شاذ تقسيم مي: الدين بلقيني گفته بدان كه قاضي جالل
ه قرائت گانه ـ كه تا د هاي سه قرائت: هاي هفتگانة مشهور است، و آحاد قرائت: متواتر

هاي تابعين ـ از  قرائت: شود ـ قرائت صحابه نيز ملحق به اين قسم است، و شاذّ تمام مي
  .باشد بن وثّاب و ابن جبير و مانند اينها ـ مي قبيل اعمش و يحيي

شود، بهترين  ولي اين گفته جاي بحث و نظر است كه از آنچه خواهد آمد معلوم مي
القراء در زمان خودش استاد اساتيد ما ابوالخيربن  امام: كسي كه در اين نوع سخن گفته

هر قرائتي كه با عربيت ـ ولو : الجزري است كه در اول كتاب النشر خود چنين گفته است
وجهي ـ موافق باشد، و با يكي از مصاحف عثماني ـ ولو به احتمال ـ موافق باشد، و ه ب

ز و انكار آن حالل نيست اسنادش صحيح باشد، قرائت صحيحي است كه رد آن غيرجاي
اي است كه قرآن به آنها نازل شده، و قبول آنها بر مردم  بلكه آن قرائت از حروف هفتگانه

واجب گرديده ـ خواه از پيشوايان هفتگانه يا دهگانه رسيده باشد يا از غير ايشان از 
ر آن گانه خللي يافت، ب پيشواياني كه مورد قبول هستند ـ ولي اگر يكي از شروط سه

گردد، هرچند كه از پيشوايان هفتگانه و  قراءت عنوان ضعيف يا شاذّ يا باطل اطالق مي
  .تر از آنها هم رسيده باشد حتي از بزرگ

و همين حرف نزد پيشوايان و پرچمداران تحقيق ـ از سلف و خلف ـ صحيح است، 
ده كه خالف آن اند، نظر گذشتگان نيز همين بو كه الداني و مكي و ابوشامه تصريح كرده

  .از هيچ يك از آنان ثابت نيست
نبايد به هر قرائتي كه به يكي از پيشوايان : گويد ابوشامه در كتاب المرشدالوجيز مي

گردد، و اينكه چنين نازل  شود، و عنوان صحت بر آن اطالق مي هفتگانه نسبت داده مي
هيچ كتابي در نقل شده، فريب خورد، مگر آنكه در اين ضابطه وارد شود، بنابراين 

توان به موارد و يا افراد معيني اختصاص داد بلكه اگر از قراء  انحصاري نيست، و نمي
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صحت ندارد، چون بودن آن اوصاف و : شود گفت ديگري غير از آنها هم نقل شد، نمي

زيرا كه قرائت  ؛شود ها معتبر و مالك است نه كسي كه به او نسبت داده مي ويژگي
ع عليه و شاذ تقسيم مجم: ك از قرّاء هفتگانه يا غير آنها به دو قسممنسوب به هر ي

اينكه به خاطر شهوت و كثرت قرائت صحيح مجمع عليه از اين هفت نفر،  گردد، الّا مي
  .تر از ديگران است شود، دلچسب آنچه از ايشان نقل مي

ن يكي از منظورما) وجهيه لو ب و: (اينكه در ضابطه گفتيم: سپس ابن الجزري گفته
أفصح باشد يا فصيح، مجمع عليه باشد يا مختلف فيه ـ البته اختالفي كه  ؛وجوه نحو است

ضرر نرساند ـ، در صورتي كه قرائت شايع و معروفي باشد و پيشوايان آن را با سند 
ترين اصل و استوارترين ركن و پايه همين است و چه بسيار  صحيح دريافته باشند كه مهم

اند ولي به  ت كه بعضي از اهل نحو يا بسياري از آنها آن را انكار كردههايي هس قرائت
← Νä3Íانكار آنها اعتنا نشده، از قبيل سكون  Í‘$t/  )و ) 54 :بقره Μ ä.âßΔ ù'tƒ  )و )67 :بقره ،

% Πكسره  tnö‘ F{$#uρ  )و نصب )1 :نساء ، y“Ì“ ôfu‹Ï9 $ JΒ öθ s%  )و فاصلة بين دو ) 14 :جاثيه

≅ Ÿر مضاف د ÷Fs% öΝÏδÏ‰≈ s9÷ρ r& öΝèδ äτ!$ Ÿ2 tä©  )و موارد ديگر)137 :انعام ،.  
پيشوايان قرّاء در هيچ يك از حروف قرآن برمبناي شهرت در لغت يا : و الداني گفته

ترين آثار و  كنند، بلكه مالك آنها ثابت مطابقت بيشتر با اصول عربيت، عمل نمي
تواند آن را رد كند  بت شود نه قياس عربي ميترين روايت است كه اگر روايتي ثا صحيح

و نه شهرت لغوي، چون قرائت سنتي است كه بايد متابعت شود، قبول و ميل به سوي آن 
  .الزم است

قرائت «: سعيدبن منصور در سنن خود از زيدبن ثابت روايت كرده كه گفت: گويم مي
ا از ه پيروي كردن ممنظور اين است ك: بيهقي گفته» سنتي است كه بايد پيروي شود

عي است، كه مخالفت با مصحفي كه امام است، يا گذشتگانمان در حروف سنت متّب
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هايي كه مشهور است جايز نيست، هرچند كه غير آن در لغت جايز يا اظهر از آن  قرائت
  .باشد

مقصود ما از اينكه موافق يكي از مصاحف باشد، آن است كه : سپس ابن الجزري گفته
  : البقره ي آنها ثبت شده مانند قرائت ابن عامر كه در سوره در برخي از

 (#θ ä9$ s% uρ x‹sƒªB$# ª!$#  )را بدون واو خوانده، و ) 116 :بقره Ìç/–“9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ  )آل عمران: 
را در هر دو كلمه با باء خوانده است؛ كه در مصحف شامي ثبت است، و مانند ) 184

$ ? “Ìôfsقرائت ابن كثير كه  yγ tFøtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$#  )را در آخر سورة براءه با زيادتي ) 100 :توبه

 ⎯ÏΒ   خوانده كه در مصحف مكي آمده، و امثال اينها، پس اگر در هيچ كدام از
الخطي كه بر آن  مصاحف عثماني نبود آن قرائت شاذ است به خاطر مخالفت آن با رسم

  .اجماع شده است
منظورمان اين است كه هرچند به طور مقدر با آن ) و به احتمالل و: (و اينكه گفتيم

≈= Å7Î: مصاحف موافق باشد، مانند tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$!$#  ها بدون الف  كه در تمام مصحف
آمده، بنابراين تحقيقاً قرائت بدون الف با آن موافق است قرائت با الف هم تقديراً موافق 

 y7صار حذف شده نظير است، چون در نوشتن براي رعايت اخت Î=≈tΒ Å7 ù= ßϑ ø9$#  ) آل
  ).26 :عمران

 šχθ: و گاهي اختالف قرائت با خط موافق است تحقيقاً مانند ßϑ n= ÷è s?   ،با تاء و ياء

 Ïøóو  tƒ Νà6s9  كند  با ياء و نون و نظاير اينها كه بدون نقطه نوشته شدنش داللت مي
اند، و باز  ونه علمي به ويژه علم هجاء داشتهدر تحقيق هرگ شبر فضل بزرگي كه صحابه

اند، و از  كه با صاد به جاي سين آن را نوشته  Þ≡uÅ_Ç9$# دقت كنيد در نحوة نوشتن 
اند تا قرائت با سين ـ هرچند به وجهي با  آوردن آن با سين كه اصل است خودداري كرده

متعادل و ) ا سين و صادب(الخط مخالف است ـ مطابق اصل بيايد و هر دو قرائت  رسم
پذير گردد، ولي اگر ـ بنا بر اصل ـ با سين  مساوي شود، و قرائت با اشمام نيز امكان
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رفت و قرائت با غير سين برخالف رسم و اصل به  شد اين فوايد از دست مي نوشته مي
 πsÜ)Áآمد، لذا در  حساب مي t/  )االعراف اختالف شده برخالف  ي هسور) 69 :اعراف

 ةسطب  )البقره است چون در البقره با سين نوشته شده ولي  ي هكه در سور) 237 :بقره
م يا مبدل يا ثابت يا محذوف، مخالف با صاد، از اينها گذشته در حرف مدغ در االعراف با

الخط، خالف نيست ـ در صورتي كه با روايت مشهوري قرائت به آن نحو ثابت  رسم
 Ÿξياء زوائد، و حذف ياء  باشد ـ بدين جهت باقي گذاشتن sù ©Í_ù= t↔ó¡s?  )در ) 70 :كهف

≈=z⎯ÏΒ t⎦⎫ÅsÎ وأكون الكهف، و حذف واو  ي هسور ¢Á9$#   و ظاء ⎦⎫ÏΨ ŸÒÎ/  )و ) 24 :تكوير
اند، بلكه در اين قبيل موارد  الخط نشمرده هاي مردود با رسم مانند اينها را در عداد مخالفت

گردند  ه اصل كلمه نزديك است و به يك ريشه برميمخالفت بخشوده شده است چون ب
اندازد،  رساند، صحت قرائت و پذيرفته شدن آن نيز آن را به راه مي و يك معني را مي

جايي آن ـ هرچند يك حرف  برعكس زياد و كم شدن كلمه يا پيش و پس افتادن و جابه
ن موارد جايز الخط در اي ار حروف بامعني باشد ـ درست نيست، و مخالفت با رسم

  .الخط باشد، و همين است مرز بين تبعيت و مخالفت با رسم نمي
عادل : منظورمان اين است كه) و اسنادش صحيح باشد: (اينكه گفتيم: و نيز گفته

اي از مثل خودش آن قرائت را روايت كرده باشد، و همة سلسلة سند عادل  كننده ضبط
قرائت نزد علما و پيشوايان اين فن مشهور  كننده باشند، با اين وصف الزم است آن ضبط

  .بوده و آن را غلط يا شاذ نشمارند
در اينجا يكي از متأخرين تواتر را هم شرط دانسته و به صحت سند بسنده : و گفته

شود، و آنچه به صورت آحاد  نكرده است و چنين پنداشته كه قرآن جز با تواتر ثابت نمي
اشكال اين سخن پوشيده نيست؛ زيرا كه هرگاه . گردد باشد، بحث قرآني با آن ثابت نمي

الخط و مانند آن نيست، چه اينكه هركدام از حروف  تواتر ثابت شود ديگر نيازي به رسم
به ثبوت رسد، پذيرفتنش واجب است، و از قرآن بودنش  صخالف با تواتر از نبي اكرم
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مام حروف خالف؛ تواتر را الخط باشد و خواه نباشد و اگر در ت قطعي، خواه موافق رسم
شرط بدانيم، ديگر بسياري از آنها كه از پيشوايان هفتگانه ثابت است منتفي خواهد شد و 

بر زبان گروهي از متأخرين قراء و غير آنها كه مقلّد هستند شايع شده : ابوشامه گفته است
ند ـ همه متواتر كن هاي هفتگانه ـ يعني هر فرد فرد آنچه از آنان روايت مي كه تمام قرائت
قطع داشتن بر اينكه آنها از سوي خداوند نازل گرديده واجب است، ما : اند است، و گفته

ها بر  ها نقل كنند و همة فرقه گوييم ولي در جايي كه قرائتي را تمام طريق هم همين را مي
شرط ها كه تواتر نيست اين  كم در بعضي قرائت آن متفق باشند و انكار ننمايند، يا دست

  .بشود
صحت نقل، و آن دوتاي ديگر الزمة اين شرط : تنها يك شرط است: جعبري گفته

باشند، بنابراين هر كس وضع و حال ناقالن را خوب بشناسد و در عربيت تسلط يابد  مي
  .شود الخط را كامالً بداند اين شبهه برايش حل مي و رسم

  :است آنچه دربارة قرآن روايت شده بر سه قسم: و مكي گفته
گردد، اين همان است كه  شود، و منكر آن تكفير مي خوانده مي: آن است كه قسم اول

  .الخط قرآني هم موافق است اند و با لغت عربي و رسم ثقات نقل كرده
به وسيلة اخبار آحاد نقل شده، و در عربيت هم صحيح است، : آن است كه قسم دوم

شود ولي به دو جهت خوانده  يرفته ميالخط موافق نيست، كه پذ ولي لفظ آن با رسم
از اجماع گرفته نشده بلكه با خبر  -2اينكه با مجمع عليه مخالف است  - 1: شود نمي

شود ـ به ما رسيده است، و اگر كسي آن را انكار نمايد  واحد ـ كه قرآن با آن ثابت نمي
  .شود، و چه كار بدي كرده كه آن را انكار نموده است تكفير نمي

ثقة مورد اطميناني آن را نقل كرده، ولي در عربيت وجهي : آن است كه مقسم سو
  .الخط باشد ـ پذيرفته نيست ندارد، يا آن را غيرثقه نقل كرده، كه ـ هرچند مطابق رسم

و ) يخدعون(، و )ملك(و ) مالك(مثال قسم اول بسيار است، مانند : الجزري گفته ابن
و ) 3 :ليل( tx.©%!$# #©s\ΡW{$#uρ ون مسعود و غير او قرائت اب: ، و مثال قسم دوم)يخادعون(
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% tβقرائت ابن عباس  x.uρ أمامهم Ô7Î= ¨Β ä‹è{ù'tƒ ¨≅ä. >π uΖŠÏy™ صالحة  )و مانند اينها، ) 79 :كهف

اند چون به تواتر  اند، و بيشتر آنها منع كرده و علما در اين چنين قرائتي اختالف كرده
) پيغمبر و جبرئيل(آن به ثبوت رسيده، كه در آخرين عرضه نرسيده است، هرچند روايت 

  .يا به اجماع صحابه بر مصحف عثماني نسخ شده است
هاي شاذ آمده كه غالب سندهايش  اند و در كتاب و مثال آنچه افراد غيرثقه نقل كرده

ضعيف است، بسيار است، و مانند قرائت منسوب به امام ابوحنيفه كه ابوالفضل محمدبن 
$ : ر خزاعي جمع كرده و ابوالقاسم هذلي از او نقل نموده است، از جملهجعف yϑ ¯ΡÎ) ©ý øƒs† 

$ô⎯ÏΒ ÍνÏŠ اهللاُ t6 Ïã العلماء  )خوانده است، البته دار ) العلماء(و نصب ) اهللا(را با رفع ) 28 :فاطر
  .اين كتاب جعلي و ساختگي است، و اصلي ندارد: اند كه اي نوشته قطني و عده
اي آن را نقل كرده ولي وجهي در زبان عربي ندارد كم است و به  آنچه ثقه و مثال

) معائش(اند كه  دست آوردنش مشكل، برخي روايت خارجه از نافع را از اين قبيل دانسته
  .را با همزه خوانده است

ماند كه آن هم مردود است، و آن قرائتي است كه با  قسم چهارمي مي: سپس گفته
الخط مطابق باشد ولي حتماً روايت و نقلي در آن باره نيست، كه رد  مقواعد عربي و رس

اي انجام داده  تر و منع آن شديدتر است، و مرتكب آن گناه كبيره چنين قرائتي شايسته
دادند و بر اي تشكيل  و از ابوبكربن مقسم جواز آن نقل شده، به همين خاطر جلسه. است

قرائت برمبناي قياس مطلقي كه مدرك نقلي نداشته ع آن اجماع كردند از اينجاست كه من
توان  اما اگر پاية روايتي داشته باشد، مي. اي براي آن نيست، ممنوع است باشد و پايه

و ) قال رب(بر ادغام ) قال رجالن(پذيرفت كه بر آن قياس شود، مانند قياس كردن ادغام 
كند، با اينكه  اعي را هم رد نمياي مغايرت ندارد و اجم مانند آن كه با هيچ نص و قاعده

  .بسيار كم است
***  
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جداً امام ابن الجزري اين فصل را با استواري نگاشته است، و براي من اين : گويم مي
  :نكته معلوم شد كه قرائت چند نوع است

متواتر، كه جماعتي آن را نقل كنند كه دست به يكي شدنشان بر دروغ گفتن : اول
ها چنين  كساني مثل خودشان تا به آخر سند برسد، و غالب قرائت امكان نداشته باشد، از

  .است
باشد ولي به درجة تواتر نرسد، موافق قواعد عربي و  يحمشهور، كه سندش صح: دوم
الخط هم باشد و نزد قراء مشهور باشد، كه آن را غلط يا شاذ نشمارند، و قرائت هم  رسم

شود، نظير  خن ابوشامه كه آورديم استفاده ميبشود، چنانكه ابن الجزري ذكر كرده و از س
هاي نقل آن اختالفي واقع گردد كه بعضي آن را از قراء هفتگانه روايت  اينكه در طريق

هاي اين نوع در بيان حروف از كتب قرائت بسيار است، و از مشهورترين  كنند، نمونه
ت العشر و ءاشر في القراالن ةعيتصانيف در اين باره التيسير الداني و قصيدة شاطبي و او

  .باشد تقريب النشر ابن الجزري مي
الخط يا عربيت باشد، يا شهرت  آحاد، كه سندش صحيح باشد ولي مخالف رسم: سوم

شود، ترمذي در جامع خود و حاكم  آن به حد شهرت سابق نرسد، و اين نوع خوانده نمي
ر زيادي از روايات اند و مقدا در مستدرك باب مخصوصي براي اين نوع قرار داده

الجحدري از ابوبكره روايت  حاكم از طريق عاصم: اند، از جمله را آوردهاالسناد  صحيح
 t⎦⎫Ï↔Å3−G: اين آيه را چنين خواند صكرده كه پيغمبر ãΒ 4’ n?tã 9رفارفôØäz Ad5وعباقريβ$ |¡Ïm  

  ).76 :رحمن(
= Ÿξsù ãΝn: دچنين خوان صو نيز از ابوهريره حديثي آورده كه پيغمبر اكرم ÷è s? Ó§øtΡ !$ ¨Β 

u’ Å∀÷zé& Μ çλm; ⎯ÏiΒ Í  قُرّات&⎦ã⎫ôã r&  )صهمچنين از ابن عباس آورده كه رسول اكرم) 17 :سجده 

 ô‰s)s9 öΝà2: چنين خواند u™!% ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ ö كمأنفَس  )ـ به فتح فاء ـ و از ) 128 :توبه

$ Óy÷ρsù ×β: صعايشه آورده كه نبي اكرم ptø†u‘ uρ  )ـ به ضم راء ـ خواند) 89 :واقعه.  
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هايي هم در اين باره تأليف شده، از  شاذّ، كه سندش صحيح نيست، كتاب: چهارم

≈= Å7Îخواندن : جمله tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$!$#   و نيز خواندن)يوم(به صيغة ماضي، و نصب ، : 

x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ  به صيغة مجهول.  
  .هاي خزاعي قرائتمانند ) جعلي(= موضوع : پنجم

هم به نظر من رسيده كه شبيه همين قسم است از انواع حديث مدرج، و  قسم ششمي

& ÿ…ã: قرائت سعدبن ابي وقاص: باشد، مانند ها به صورت تفسير مي آن افزودن در قرائت s!uρ 

îˆr& ÷ρ r& ×M÷zé&  ن أُممÈe≅ ä3Î= sù 7‰Ïn≡uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏiΒ  )وايت كردهكه سعيدبن منصور ر) 12 :نسا.   

= }§øŠs9 öΝà6ø‹n: و مانند قرائت ابن عباس tã îy$ oΨã_ β r& (#θ äótG ö; s? WξôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘   في

  .روايت كرده امام بخاريكه ) 198 :بقره( مواسم الحج
 ⎯ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β: و مانند قرائت ابن عباس é& tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Îösƒø: $# tβρããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψ ßϑø9$#  ويستعينون باهللا علي ما أصابهم )گفت ميفاروق عمر ) 104 :آل عمران :
دانم اين قرائت او است يا تفسير كرده است؟ اين خبر را سعيدبن منصور آورده، ابن  نمي

  .االنباري نيز ضمن آوردن آن جزم كرده كه اين تفسير است
 β: خواند چنين ميو از حسن آورده كه  Î)uρ óΟä3ΖÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠÍ‘#uρ الورود الدخول  )مريم: 

تفسيري از حسن است كه ورود را  »الورود الدخول«: اينكه آورده: ي گويدراالنبا ابن) 71
  .معني كرده، ولي بعضي راويان به غلط آن را به قرآن ملحق كرده است

تفسير را ـ براي توضيح و بيان ـ در  و چه بسا«: الجزري در آخر سخن خود گفته ابن
اند كامالً يقين  به عنوان قرآن گرفته صكنند، چون آنها آنچه از پيغمبر قرائت داخل مي

اما كسي . نوشتند دارند، لذا از اشتباه در امان هستند، و احياناً آن تفسير را با خود قرآن مي
  .»ستند دروغ گفته استدان اصحاب قرائت قرآن را به معني جايز مي: گويد كه مي



    

  317  در شناخت متواتر، مشهور، احاد، شاذ، موضوع و مدرج
 

تأليف مستقلي خواهم پرداختبه ج ـ من براي اين نوع ـ يعني مدر.  

  چند تذكر
خالفي در اين باره نيست كه تمام آنچه از قرآن است بايد در اصل و : تذكر اول

محققان اهل سنت همان را : اجزاي آن تواتر باشد؛ اما در محل و وضع و ترتيب آن
والً در تفصيالت چنين مواردي بايد تواتر باشد، چون اين معجزة معتقدند، زيرا كه معم

هاي نقل و روايت كل و جزء  عظيم كه اساس دين قويم و صراط مستقيم است، كه انگيزه
شود  آن موجود است، اگر به طور اخبار آحاد نقل شود و به تواتر نرسد، يقين حاصل مي

تواتر در ثبوت اصل : اند كه ل قائل شدهكه قطعاً از قرآن نيست و بسياري از علماي اصو
شود كه خبرهاي  قرآن بودن شرط است نه در محل و وضع و ترتيب آن؛ كه بسيار مي

شافعي در امام توان مالك عمل  و همين را مي: اند واحدي در اين باره هست، و گفته
  .در هر سوره، دانست) اهللا بسم(اثبات 

ابق مقتضي آن است كه در تمام قرآن تواتر بوده دليل س: ولي اين نظر رد شده به اينكه
اش اين است كه بتوان گفت بسياري از  اگر اين شرط را نكنيم الزمه: باشد، و براي اينكه

آيات متكرر قرآن را بيندازيم و بسياري از آنچه قرآن نيست را ثابت نماييم، به خاطر 
بسياري از متكررات به تواتر اگر تواتر در محل را شرط ندانيم، احتمال اينكه : اينكه

 Äd“r'Î6شود مانند  نرسيده باشد تقويت مي sù Ï™Iω#u™ $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊇⊂∪    )و ) 13: الرحمن
نيز اگر بپذيريم كه قسمتي از قرآن از لحاظ محل متواتر نيست، جايز خواهد بود كه آن 

  .قسمت را در همانجا ـ با اخبار آحاد ـ باقي بگذاريم
حكم قرآن : اي از فقها و متكلمين معتقدند كه عده«: قاضي ابوبكر در االنتصار گفته و

توان اثبات  بودن ـ نه علم و يقين به آن ـ را به وسيلة خبر واحدي كه مستفيض نباشد، مي
  .اند ولي اهل حق اين حرف را نپسنديده و آن را منع كرده. كرد

دن رأي و اجتهاد، در اثبات قرائت يا وجوه و به كار بر: اند و گروهي از متكلمين گفته
آن  صباشد، هر چند ثابت نشود كه پيغمبر حروفي كه در زبان صحيح است، جايز مي
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ولي اهل حق اين نظر را انكار كرده و معتقد به آن را بر خطا . طور خوانده باشد

  .»اند دانسته
سخن خود را بر همين اصل  اهللا هستند، بودن بسم ي ها و غير ايشان كه منكر آيه مالكي

ها به تواتر نرسيده، و آنچه متواتر  اهللا در اوايل سوره بسم: اند، به توضيح اينكه استوار كرده
  .نباشد قرآن نيست

كنيم، چه بسا چيزي  متواتر نبودن آن را انكار مي: ولي از سوي ما جواب داده شده كه
و در وقتي متواتر، و زماني ديگر  نزد قومي متواتر و نزد قومي ديگر غيرمتواتر باشد،

اهللا همين بس كه در مصاحف صحابه به بعد ـ با  غيرمتواتر باشد، در اثبات تواتر بسم
ها غير از قرآن ـ از  همان خط مصحف ـ ثبت گرديده است، باتوجه به اينكه در مصحف

دند؛ بنابراين نوشتند و آن را منع كرده بو ها، و آمين، و عشرها ـ چيزي نمي قبيل نام سوره
زيرا كه اين  ؛ها ثبت شود دادند كه با همان خط در محصف اگر از قرآن نبود اجازه نمي
دارد، در اين صورت به فريب  اهللا از قرآن است معتقد و وا مي كار مردم را بر اينكه بسم
اند و آنها را بر اعتقاد به قرآن بودن چيزي كه از قرآن نيست  دادن مسلمين اقدام كرده

  . اند، كه اين اعتقاد دربارة صحابه جايز نيست وادار كرده
اين : شود كه ها آورده شده، جواب داده مي شايد براي فاصله بين سوره: اگر گفته شود

كار فريب دادن است، و تنها براي فاصله جايز نيست چنين كاري انجام شود؛ و اگر واقعاً 
  .شد شته ميبراي اين جهت بود بين براءه و االنفال هم نو

احمد و امام روايتي است كه : اي است كه در قرآن نازل شده اهللا آيه دليل بر اينكه بسم
: خواند چنين مي صاند كه پيغمبر اكرم ابوداود و حاكم و غير آنها از ام سلمه آورده

اهللا الرحمن  بسم: (در اين حديث آمده) ... العالمين ن الرحيم الحمدهللا رباهللا الرحم بسم(
  .را يك آيه نشمرد) عليهم(را يك آيه شمرد ولي ) لرحيما

و ابن خزيمه و بيهقي در المعرفه به سند صحيحي از طريق سعيدبن جبير از ابن 
را از ) اهللا الرحمن الرحيم بسم(قرآن  ي هترين آي شيطان عظيم: اند كه گفت عباس آورده
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  .مردم دزديد
سن از طريق مجاهد از ابن عباس و نيز بيهقي در شعب و ابن مردويه به سندي ح

اي از كتاب خدا غافل ماندند كه بر هيچ كس جز پيغمبر  مردم از آيه: اند كه گفت آورده
  ).اهللا الرحمن الرحيم بسم: (بن داود نازل نشده مگر سليمان صاكرم

: اند كه گفت و طبراني در االوسط و دارقطني به سند ضعيفي از بريده روايت كرده
اي را كه بر  هم آيهروم تا تو را خبر د از مسجد بيرون نمي«: فرمود صپيغمبر اكرم

كني با  وقتي نماز را شروع مي« :سپس فرمود» ز سليمان جز من نازل نشدپيغمبري پس ا
همان « :فرمود» الرحيم  الرحمن  اهللا بسم«: عرض كردم» كني؟ چه قسمتي از قرآن آغاز مي

  .»است، همان
اند كه  از طريق سعيدبن جبير از ابن عباس آورده رهقي و بزّاو ابوداود و حاكم و بي

اهللا الرحمن  بسم(دانست مگر اينكه  فاصلة بين سوره را نمي صپيغمبر اكرم: گفت
دانست كه  شد، مي اهللا نازل مي پس هرگاه بسم: افزوده ربزّا. شد بر او نازل مي) الرحيم

  .است آمد يا شروع شدهسوره ختم گرديده و در آينده سورة ديگري خواهد 
مسلمانان پايان : و حاكم از وجه ديگري از سعيدبن جبير از ابن عباس آورده كه گفت

گشت، پس هرگاه  نازل مي) اهللا الرحمن الرحيم بسم(دانستند تا اينكه  يافتن سوره را نمي
سند اين حديث برمبناي شرط شيخين . دانستند كه سوره ختم شده شد، مي نازل مي
  .ستصحيح ا

هرگاه جبرئيل  صپيغمبر اكرم: همچنين حاكم به وجه ديگري از ابن عباس آورده كه
. شود اي نازل مي دانست كه سوره خواند، مي اهللا الرحمن الرحيم مي آمد و بسم به نزدش مي

  .سند اين حديث صحيح است
اي  هبين دو سوره فاصل: اند كه گفت و بيهقي در الشعب و ديگران از ابن مسعود آورده

  .گشت اهللا الرحمن الرحيم نازل مي بسم: دانستيم تا اينكه نمي
، قرآن را بر صممكن است اين كار هنگام عرضه كردن آن حضرت: ابوشامه گفته

كرد  خواند تا اينكه جبرئيل امر مي اي را مي گرفت، كه پيوسته سوره جبرئيل، صورت مي



    
  اإلتقان في علوم القرآن      320

 
با لفظ  صو اينكه پيغمبر. ستدانست كه سوره تمام شده ا اهللا بگويد، پس مي بسم

ها قرآن است و نيز محتمل است  رساند كه در همة اوايل سوره تعبير فرمود، مي) نزول(
گشت، و چون  اهللا، نازل مي منظور اين باشد كه تمام آيات هر سوره پيش از نزول بسم

 صآورد، پس رسول اكرم اهللا را فرود مي شد جبرئيل بسم آيات آن سوره كامل مي
  .شود دانست كه آن سوره پايان يافته است، و چيزي به آن ملحق نمي مي

السبع المثاني : اند كه گفت و ابن خزيمه و بيهقي به سند صحيحي از ابن عباس آورده
  .اهللا الرحمن الرحيم بسم: اش كو؟ گفت پس هفتمين آيه: الكتاب است، گفته شد ةفاتح

مثاني از او سؤال ه كه دربارة سبع روايت كرد و دار قطني به سند صحيحي از علي
: اين سوره كه شش آيه است؟ فرمود: العالمين، عرض شد هللا ربالحمد: شد، گفت

  .اهللا الرحمن الرحيم يك آيه است بسم
و حاكم در تاريخ خود و دار قطني و ابونعيم به سند ضعيفي از نافع از ابن عمر 

د كه هرگاه جبرئيل وحي بر من نازل چنان بو: فرمود صاند كه پيغمبر اكرم روايت كرده
  .بود) اهللا الرحمن الرحيم بسم(نمود  كرد اولين چيزي كه القا مي مي

اهللا الرحمن الرحيم  بسم: واحدي نيز به وجه ديگري از نافع از ابن عمر آورده كه گفت
  .در هر سوره نازل شد

اهللا الرحمن  بسم مازعمر روايت كرده كه او در ن و بيهقي به وجه سومي از نافع از ابن
: گفت وي مي. خواند اهللا را مي كرد باز بسم خواند، و هرگاه سوره را تمام مي الرحيم مي

  .اهللا در مصحف نوشته نشده مگر براي خوانده شدن بسم
: فرمود صاهللا رسول: و دار قطني به سند صحيحي از ابوهريره روايت كرده كه گفت

اهللا الرحمن الرحيم را هم بخوانيد، اين سوره  ، بسمخوانيد الحمد را مي ي هرگاه سوره«
  .»باشد اهللا يكي از آيات آن مي الكتاب و السبع المثاني است، و بسم القرآن و ام ام

طور كه پيغمبر يكي از روزها در ميان ما بود،  همان: و مسلم از أنس آورده كه گفت
اي بر من نازل  شتر سورهبي: و سپس سر برداشت و با تبسم فرمودبه خواب رفت چشمش 
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≈ΡÎ š̄$!إ *   ijkشد، پس  oΨ ø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$#  را خواند.  
اهللا در اول هر سوره  اين احاديث تواتر معنوي را در مورد آية قرآن بودن بسم

  .رساند مي
در بعضي : باتوجه به اين اصل، آنچه امام فخرالدين ذكر كرده دشوار است، وي گفته

هاي الفاتحه و  يمي نقل شده كه ابن مسعود انكار داشت كه سورههاي قد از كتاب
در عصر : زيرا كه اگر بگوييم ؛المعوذتين از قرآن باشد، و اين در منتهاي دشواري است

ها با نقل متواتر ثابت بوده، انكار آنها موجب كفر است، و  صحابه قرآن بودن اين سوره
اش اين است كه قرآن در اصل هم متواتر  زمهتواتري در اين باره نبوده، ال: اگر بگوييم
حل  به گمان قوي اين نقل از ابن مسعود باطل است، و با اين راه: وي افزوده. نبوده است

  .توان از اين تنگنا بيرون آمد مي
اين روايت از ابن مسعود صحيح نيست، و از او چنين : همچنين قاضي ابوبكر گفته

ها از مصحفش به خاطر انكار نوشتن آنها  ين سورهچيزي ضبط نشده، اما ساقط كردن ا
بود نه انكار قرآن بودنشان، چون روش او چنين بود كه در مصحف خود ننويسد مگر 

او را امر كرده بود بنويسد، لذا نديده بود كه آن حضرت اينها را  صچيزي را كه پيغمبر
  .بنويسد و نشنيده بود كه فرمان نوشتن به او داده شود

هاي معوذتين و  اند بر اينكه سوره مسلمانان اجماع كرده: المهذب گفته در شرحو نووي 
فاتحه از قرآن است، و هر كه چيزي از آنها را انكار كند كافر است، و آنچه از ابن مسعود 

  .نقل شده باطل و غيرصحيح است
بسته اين دروغ به ابن مسعود : المحلي گفته كتاب القدح المعلي بتتميم و ابن حزم در

از او صحيح است و در آن معوذتين و  زر شده و جعلي است، بلكه قرائت عاصم از
  .فاتحه هم هست

و امام ، از ابن مسعود انكار آن ثابت است: بخاري گفتهصحيح و ابن حجر در شرح 
  .نوشت اند كه معوذتين را در مصحف خود نمي احمد و ابن حبان از او روايت كرده



    
  اإلتقان في علوم القرآن      322

 
در زيادات مسند و طبراني و ابن مردويه از طريق اعمش از و عبداهللا بن أحمد 

عبداهللا بن مسعود معوذتين را : اند كه گفت ابواسحاق از عبدالرحمن بن يزيد نخعي آورده
  .اينها از كتاب خدا نيست: گفت كرد و مي هاي خود حك مي از مصحف

ذتين را از معو: اند كه همچنين بزار و طبراني به وجه ديگري از او روايت كرده
پيغمبر امر فرمود كه به اينها پناهنده شوند، و با اينها : گفت كرد و مي مصحف حك مي

  .سندهايش صحيح است. خواند نمي] قرآن يا نماز[
هيچ يك از صحابه در اين كار از ابن مسعود متابعت نكرده، و حديث : بزار گفته

  .خواند ، قرائت نماز را با اين دو سورهصصحيح آمده كه پيغمبر
بنابراين سخن كساني كه قائلند بر او دروغ بسته شده مردود است، و : ابن حجر گفته

بدون درك طعن زدن در روايات صحيح پذيرفته نيست، بلكه روايات صحيح است و 
قاضي و غير او ـ چنانكه گذشت ـ آن را بر ننوشتن تأويل : وي گفته. شود كرد تأويل مي

كند،  است ولي روايت صريحي كه آوردم اين تأويل را رد مي اند، اين تأويل خوبي كرده
توان  و مي: گويد آنگاه مي. »...اينها از كتاب خدا نيست : گفت و مي... «: چون در آن آمده

شود، ولي هر كس  را بر مصحف حمل كرد كه تأويل مذكور كامل مي» كتاب خدا«لفظ 
ابن : و نيز گفته. خواهد شمرد در سياق طرق ياد شده دقت كند اين توجيه را بعيد

قطع و يقين به اين امر حاصل نشده ) ابن مسعود(براي او : چنين جواب داده كه1الصباغ
اين دو سوره در زمان او به حد : نظر حاصل گشت، به عبارت ديگر بود و پس از او اتفاق

  .تواتر رسيده بود هرچند كه نزد او تواتر آنها به ثبوت نرسيده بود
پنداشت كه معوذتين از قرآن نيست  ابن مسعود مي: قتيبه در مشكل القرآن گفتهو ابن 

كرد، پس بر  را تعويذ مي با اين دو سوره حسن و حسين صپيغمبر: چون ديده بود كه
كار او درست بوده و مهاجرين و انصار اشتباه : گوييم ولي ما نمي. همين گمان باقي ماند

  .اند كرده
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فاتحه از مصحف خود نه به خاطر اين بوده كه  ي هردن سورو اما ساقط ك: و گفته
ولي نظرش اين بوده كه قرآن را از ترس ! پنداشته باشد اين سوره از قرآن نيست، معاذاهللا

الحمد نيست  ي هاند، و اين امور در سور شك و فراموشي و زياد و كم شدن در آن نوشته
  .راد واجبچون هم كوتاه است و هم ياد گرفتن آن بر همة اف

الفاتحه را از مصحفش انداخته ابوعبيد به سند  ي هاينكه ابن مسعود سور: گويم مي
  .صحيحي آورده، چنانكه در اوايل نوع نوزدهم ذكر گرديد

ها دو حقيقت متفاوت هستند، قرآن  قرآن و قرائت: زركشي در البرهان گفته: تذكر دوم
و معجزه است، ولي ] معارف[يان نازل گرديده براي ب صهمان وحي است كه بر محمد

ها الفاظ گوناگون وحي يا چگونگي آنهاست كه در حروف هفتگانه هست، از قبيل  قرائت
: اند بعضي هم گفته. هاي هفتگانه نزد جمهور متواتر است ، و قرائت...تخفيف و تشديد و 

  .مشهور است
لي در مورد متواتر تحقيق آن است كه از خود قرّاء سبعه متواتر است، و: زركشي گفته
اشكال است، اسناد پيشوايان قرائت در كتب قرائت موجود است كه  صبودنش از پيغمبر

  .به طور مسلسل از آنها رسيده
به دليلي كه خواهد آمد در اين گفته نظر و اشكال است، و ابوشامه ـ چنان : گويم مي

ن الحاجب آنچه از قبيل كه گذشت ـ الفاظ مورد اختالف قراء را استثناء كرده است، و اب
حق آن است كه : و ديگري گفته. مد و اماله و تحقيق همزه: اداء باشد استثنا نموده، مانند

اصل مد و اماله متواتر است، ولي مقدار آنها متواتر نيست چون در چگونگي آن اختالف 
متواتر اش  و اما انواع تحقيق همزه همه: اين را زركشي بيان كرده و چنين گفته. است
  .است

الحاجب اين سخن را گفته  شناسيم كه پيش از ابن كسي را نمي: ي گفتهو ابن الجزر
و ... اند از قبيل قاضي ابوبكر و  باشد، و بر تواتر تمام اينها پيشوايان اصول تصريح كرده

اين درست است، زيرا كه اگر متواتر بودن لفظ آن ثابت شود، تواتر نحوة اداء آن نيز ثابت 
  .ناپذير و نادرست است گردد، چون تلفظ جز با آن امكان مي
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اي كه اكنون  هاي هفتگانه اند كه قرائت اي گمان كرده عده: گويد ابوشامه مي: تذكر سوم

اند، و حال آنكه اين پندار خالف اجماع قاطبة اهل  موجود هستند مقصود و منظور حديث
  .زند علم است، و اين گمان از افراد جاهل سر مي

اي انجام  ها را هفتگانه نقل كرده كار ناشايسته آنكه قرائت: و ابوالعباس بن عمار گفته
نظران اين ايهام را ايجاد كرده  داده، و امر را بر افراد عامي مشكل ساخته چون براي كوته

هاي هفتگانه همان است كه در خبر ذكر گرديده؛ و اي كاش وقتي به چند  كه اين قرائت
كند كمتر يا بيشتر از هفت قرار دهد تا شبهه را برطرف سازد، و  يقرائت بسنده م

شود هر كس از راوي سومي گرفته  طور وقتي از هر امام قرائت به دو راوي اكتفا مي همين
باشد ابطال كنند، با اينكه گاهي آن روايت سوم اشهر و اصح و اظهر است، و چه بسا 

  .ن را تخطئه يا تكفير نمايدفهمد مطلب چيست مبالغه كرده و آ آنكه نمي
جواز اختصاص به اين هفت قرائت ندارد تا غير اينها جايز : و ابوبكربن العربي گفته

اي  نباشد امثال قرائت ابوجعفر و شيبه و مانند اينها؛ چون اينها مثل آنها يا باالترند، عده
  .يشوايان قرّاءمكي و ابوالعالء همداني و ديگران از پ: اند از جمله اين سخن را گفته
هاي مشهور جز قسمت  در كتاب ابن مجاهد و پيروان وي از قرائت: و ابوحيان گفته

هفده راوي از او مشهور است ـ نام آنها را برده : اندك چيزي نيست، مثالً ابوعمروبن العال
ـ ولي در كتاب ابن مجاهد تنها يزيدي را نام برده، و از يزيدي ده راوي مشهور است پس 

زيرا كه همه ! سوسي و دوري اكتفا شود؟ در حالي كه مزيتي بر ديگران ندارند نه برچگو
بينم  در ضبط و استواري و مشاركت در فراگيري مشتركند، من سببي براي اين كار نمي

  .كمي معلومات: اند مگر آنچه گفته
 هر كس گمان كند كه قرائت اين قرّاء نظير عاصم و نافع همان حروف: و مكي گفته

الزمة اين : وي گفته. اي است كه در خبر آمده، اشتباه بزرگي مرتكب شده است هفتگانه
حرف آن است كه آنچه غير از او قرائت اين هفت نفر هست كه از پيشوايان اين فن و 
ديگران به ثبوت رسيده و موافق خط مصحف هم هست، قرآن نباشد، و حال آنكه اين 
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ه از پيشوايان متقدم ـ از قبيل ابوعبيد بن سالم و غلط بزرگي است؛ زيرا كه كساني ك
اند،  در اين باره تصنيف كرده و ابوجعفر طبري و اسماعيل قاضي ابوحاتم سجستاني

اند، و مردم در آغاز قرن سوم در بصره به قرائت ابوعمرو و  چندين برابر اينها را نام برده
خواندند، و همين  قرائت نافع ميو در مكه به قرائت ابن كثير، و در مدينه به  ،يعقوب

وضع ادامه داشت تا اول قرن چهارم كه ابن مجاهد نام كسائي را نوشت و نام يعقوب را 
سبب اكتفا كردن به اين هفت نفر ـ با اينكه در بين پيشوايان قراء : حذف كرد و نيز گفته

راويان : است كه كساني هستند كه از اين هفت تن مقامشان باالتر يا مثل اينها باشد ـ آن
ها كوتاه شد، بر آنچه موافق خط مصحف بود  از اين هفت نفر بسيار زيادند، و چون همت
نمود اكتفا كردند، و كساني را كه به درستي و  كه حفظ آن آسان و ضبط قرائتش ميسر مي

امانت و ممتد بودن دوران مالزمت قرائت و اتفاق بر فراگيري از او مشهور بود انتخاب 
هاي ديگر را نيز نقل نموده  د، و از هر خطّه يك پيشوا برگزيدند، با وجود اين قرائتكردن

: و گفته. خواندند، مانند قرائت ابوجعفر و يعقوب و شيبه و غير اينها و بر قرائت آنها مي
ابن جبير مكي پيش از ابن مجاهد كتابي در قرائات نوشته كه بر پنج نفر بسنده كرده؛ از 

هاي ارسالي  شوا انتخاب نموده است؛ اين كار به خاطر آن بود كه مصحفهر خطه يك پي
عثمان هفت مصحف فرستاد، اين پنج تا : اند عثمان پنج عدد به اين پنج شهر بوده؛ و گفته

به اضافة يك مصحف به يمن و مصحفي ديگر به بحرين، ولي چون از اين دو مصحف 
اند اين شماره را رعايت كنند، از غير  تهخبري شنيده نشده و ابن مجاهد و ديگران خواس

اتفاقاً اين عدد مطابق . اند تا اين عدد تكميل گردد بحرين و يمن دو قاري انتخاب نموده
دانند  همان عددي است كه حديث بر آن وارد شده، و چون كساني كه اصل قضيه را نمي

ور از حروف هفتگانه اند كه منظ اند، گمان برده اند و زيركي نداشته اين عدد را ديده
شود صحت سند در شنيدن  اي كه بر آن اعتماد مي هاي هفتگانه است، و قاعده قرائت

  .قرائت و درستي وجه عربيت و موافقت با خط قرآني است
ترين آنها قرائت ابوعمرو  ها از لحاظ سند نافع و عاصم، و فصيح ترين قرائت و صحيح

  .و كسائي است
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تمسك به قرائت هفت نفر از قراء حديث و روايتي ندارد،  :و قرّاب در الشافي گفته

آوري برخي از متأخران است كه انتشار يافته و اين تصور را پديد آورده كه  بلكه از جمع
  .بيش از اينها جايز نيست، در صورتي كه هيچ كس اين را نگفته است

وافق خطّ هر قرائتي كه سندش صحيح و مطابق قواعد عربي و م: گفته 1و الكواشي
يكي از اين سه داراي هاي هفتگانة منصوص است، و اگر  مصحف امام باشد، از قرائت

  .شرط نباشد شاذ است
هايي نظير  هاي مشهور در كتاب اند قرائت و پيشوايان اين فن از كساني كه گمان برده

عني اند، و آخرين كسي كه به اين م التيسير و الشاطبيه منحصر است به شدت انتقاد كرده
اصحاب : المنهاج گفته الدين سبكي است كه در كتاب شرح تصريح كرده شيخ تقي

هاي شاذ  هاي هفتگانه در نماز و غير آن جايز است ولي خواندن قرائت قرائت: اند گفته
باشد، و  جايز نيست، و ظاهر اين سخن موهم آن است كه جز اين هفت قرائت شاذ مي

هاي هفتگانة مشهور اتفاقي است و  ابوجعفر با قرائتبغوي نقل كرده كه قرائت يعقوب و 
  .اين سخن درست است

يكي : باشد و بدان كه آنچه جز اين هفت قرائت مشهور است بر دو نوع مي: و گفته
. شك خواندن آن نه در نماز و نه در غير آن جايز نيست مخالف خط مصحف است كه بي

باشد، بلكه از طريق  مشهور نمي و نوع ديگر مخالف خط مصحف نيست و قرائت آن هم
شود وارد گرديده، اين نوع نيز قرائتش جايز نيست و نوعي  غريبي كه بر آن اعتماد نمي

ديگر قرائتش از پيشوايان فن ـ از قديم و جديد ـ مشهور است كه وجهي براي منع از آن 
  .نيست، قرائت يعقوب و غير او از اين قبيل است

شود، چون كه  كسي است كه در اين مورد بر او اعتماد مي ترين بغوي شايسته: و گفته
هاي شاذ اين چنين  تفصيل در قرائت: او معلم قرائت و فقيه جامع علوم است و گفته

  .است، چون از آنها روايات شاذ بسياري نقل گرديده است
                                                 

  ]مصحح. [348/ 7النجوم الزهرة : نگا. هـ 608: احمد بن يوسف موصلي از فقهاي شافعيه متوفاي سال -1
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تر هاي هفتگانه متوا قرائت: الجوامع گفتيم الموانع گفته در جمع و فرزندش در كتاب منع
هاي دهگانه است،  قول صحيح آن است كه غير از قرائت: است سپس دربارة شاذ گفتيم

هاي هفتگانه هيچ  هاي دهگانه متواتر است بدين جهت كه قرائت قرائت: ولي نگفتيم
اختالفي نيست كه متواترند، لذا نخست آنچه مطابق اجماع بود يادآور شديم و سپس 

قول به غير متواتر بودن : اضافه بر اينكه: و گفته. آنچه مورد اختالف بود بيان كرديم
هايش در مسائل  گانه كامالً نادرست است، و اين سخن از كسي كه حرف هاي سه قرائت

وي . ها با خط مصحف مغايرت ندارد ديني مورد اعتماد است صحيح نيست و اين قرائت
كرد چون به او خبر  و من شنيدم كه پدرم به شدت از يكي از قضات انتقاد مي: افزوده

كيشانمان از پدرم اجازه  رسيده بود كه قرائت آنها را منع كرده است، و نيز يكي از هم
هاي  اجازه دادم قرائت: هاي هفتگانه را آموزش دهد، پدرم گفت خواست كه قرائت
  .دهگانه را تعليم كني

اي كه  گانههاي هفت قرائت: و در پاسخ سؤالي كه ابن الجزري از او كرده گفته است
متواتر و از دين : شاطبي به آنها اكتفا كرده و سه قرائت ابوجعفر و يعقوب و خلف

بودنشان بديهي است، و هر حرفي كه يكي از اين ده نفر به تنهايي بيان داشته باشد از آثار 
نازل گرديده، و جز كسي كه نادان باشد در اين  صاهللا ديني بديهي است كه بر رسول

  .كند يباره بحث نم
شود؛ لذا فقها باطل شدن  ها اختالف در احكام پديد مي با اختالف قرائت: تذكر چهارم

و   لمستم يا نشدن وضوي كسي كه زنان را لمس كرده باشد برمبناي اختالف در قرائت 
 Λä⎢ó¡yϑ≈ s9 )طي حائض هنگام قطع شدن واند، و جواز يا عدم جواز  قرار داده) 43 :نساء

 tβ: غسل را بر اختالف در قرائتخون پيش از  ößγ ôÜtƒ  )اند، و  مبتني نموده) 222 :بقره
اند، ابوالليث  سخن غريبي دربارة اين آيه اگر به هر دو قرائت خوانده شود حكايت كرده

يكي اينكه خداوند هر دو را فرموده، و : سمرقندي در كتاب البستان دو قول حكايت كرده
سپس قول . ئت را فرموده ولي هر دو قرائت را اجازه دادهديگر اينكه خداوند يك قرا
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اگر هر قرائت تفسيري مغاير ديگري داشته باشد، خداوند : وسطي را انتخاب كرده اينكه

 4©®Lهر دو را فرموده و اين دو قرائت به مثابة دو آيه خواهد بود مانند  ym tβ ößγ ôÜtƒ   و اگر

 Vθتفسير هر دو يكي باشد مثل  ãŠç6 ø9$#   و Vθ ãŠç6 ø9$#  )كه يكي را )  189: بقره
طور كه زبانشان عادت كرده  فرموده ولي هر دو قرائت را اجازه داده كه هر قبيله همان

  .بخوانند
هرگاه قائل شويد كه خداوند يكي را فرموده، كدام يك خواهد : اگر بپرسيد: و گفته
  .آنكه به لهجة قريش باشد: گوييم بود؟ مي

  :اختالف و تنوع قرائت فوايدي دارد از جمله: أخرين گفتهيكي از مت
 .آسان نمودن كار بر امت - 1

ها كه كتابشان فقط بر يك وجه  اظهار فضل و شرافت اين امت بر ساير امت - 2
 .نازل گرديده

بزرگ نمودن پاداش اين امت، از جهت اينكه تمام كوشش خود را به كار  - 3
ضبط كنند، حتي مقدار مدها و تفاوت برند تا قرآن را لفظ به لفظ بررسي و  مي
ها و احكام از آن،  ها را، و نيز به جستجوي معاني قرآن و استنباط حكمت اماله

 .گردد و دقت در توجيه و تعليل و ترجيح معاني مختلف كه بيان مي

آشكار شدن سرّ الهي در اين كتاب آسماني و اينكه خداوند آن را از تغيير و  - 4
 .نمايد اين همه وجوهي كه دارد ـ حفظ ميتبديل و اختالف ـ با 

بسياري معجزات آن به خاطر ايجازي كه دارد، چون تنوع قرائت بسان كثرت  - 5
شد معلوم  اي قرار داده مي آيات است كه اگر داللت هر لفظ به طور جداگانه آيه

بر شستن ) 6 :مائده(  Νà6n=ã_ö‘r&uρ گشت، لذا كلمه  است كه چقدر طوالني مي
حمل ) گويند نوعي كفش كه به آن موزه مي(= سح كشيدن بر خف پا و م

 .هاي مختلف گرديده، و حال آنكه لفظ يكي است ولي به اعراب
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دهد قرائت ديگري را كه چه بسا  كند و توضيح مي ها بيان مي بعضي از قرائت - 6
 βقرائت : نماند بر افراد، مثالً پوشيده مي ößγ ôÜtƒ  ـ به تشديد ـ معني قرائت 

 (#öθ: كند، و قرائت ديگر را ـ كه به تخفيف است ـ بيان مي yèó™ $$ sù 4’n< Î) Ìø.ÏŒ «!$# 

 كند كه منظور از  بيان مي (#öθ yèó™ $$ sù   در قرائت ديگر رفتن است نه به
  .سرعت رفتن

منظور از قرائت شاذ؛ تفسير قرائت مشهور و بيان معاني «: و ابوعبيد در فضائل القرآن گفته
و قرائت ) 238 :بقره(  والوسطي صالة العصر  :بست، مانند قرائت عايشه و حفصهآن ا

 (#þθ: ابن مسعود ãèsÜø% $$ sù أيمانهما  )و قرائت جابر) 38 :مائده : ¨βÎ* sù ©!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ £⎯Îγ Ïδ≡tø.Î) 

قرآن است، اين حروف و امثال اينها تفسيركنندة : ، وي گفته)33 :نور( Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ لهنّ 
شد ـ به عنوان تفسير ـ خوشايند بود تا چه رسد به  و امثال اينها از تابعين روايت مي

اين از تفسير باالتر و ! بزرگان صحابه كه از آنها روايت شود سپس در قرائت وارد گردد
آيد اينكه صحت تأويل  تر است كمترين چيزي كه از اين حروف به دست مي قوي

  .»شود شناخته مي
در كتاب اسرارالتنزيل به بيان هر قرائتي كه معني ديگري اضافه بر قرائت مشهور  من

  .ام دارد، پرداخته
الحرمين در البرهان از  در مورد عمل به قرائت شاذ اختالف شده است، امام: تذكر پنجم
ابونصر قشيري نيز از او پيروي  .جايز نيست: شافعي نقل كرده كهامام ظاهر مذهب 

بن الحاجب به طور قطع به آن قائل شده؛ به جهت اينكه آن قرائت را به عنوان نموده، و ا
و ابوالطيب قاضي و حسين قاضي، . اند و حال آنكه ثابت نيست اينكه قرآن است نقل كرده

اند، و ابن السبكي در  و روياني و رافعي عمل به آن را ـ بسان خبر واحد ـ جايز شمرده
اين قول را صحيح دانسته است، و اصحاب ما بر قطع المختصر  الجوامع و شرح جمع

ابوحنيفه نيز همين امام اند،  كردن دست راست سارق به قرائت ابن مسعود استدالل كرده
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قول را اختيار نموده، همچنين بر وجوب پي در پي بودن روزة كفارة قسم خوردن به 

استدالل كرده، ولي  ])89 :مائده(در آيه كفاره قسم [ »متتابعات«: قرائت ابن مسعود
  .زيرا كه منسوخ بودنش ثابت شده ـ چنانكه خواهد آمد ؛اند اصحاب ما اين را نپذيرفته

هاست كه پيشوايان به آن اهتمام ورزيده و  از مسايل مهم توجيه قرائت: تذكر ششم
الحجه از ابوعلي فارسي، و : اند، از جمله اي در اين باره تأليف كرده هاي جداگانه كتاب

لكشف از مكي، و الهدايه از مهدوي، و المحتسب في توجيه الشواذ از ابن جني را ا
اش آن است كه دليل يا مرجع بر قرائت موردنظر  فائده: الكواشي گفته. توان نام برد مي
گاهي يك قرائت بر ديگري به طوري : شود؛ ولي يك نكته را بايد يادآور شد كه مي

سازد و اين ناخوشايند است چون هر  سقوط نزديك ميشود كه آن را به  ترجيح داده مي
  .دو قرائت متواترند
هرگاه دو اعراب : در كتاب اليواقيت از ثعلب حكايت كرده كه گفت 1و ابوعمر زاهد

دهم، تا اينكه سخن مردم را  كدام را بر ديگري ترجيح نمي مختلف در قرآن باشد هيچ
  .واهم دادتر بود آن را امتياز خ بشنوم، پس هر يك قوي

سالمتي نزد اهل دين آن است كه اگر هر دو قرائت صحيح : و ابوجعفر نحاس گفته
رسيده پس هر كه  صباشد گفته نشود يكي از آنها بهتر است؛ زيرا كه هر دو از پيغمبر

  .نمودند اين طور بگويد گناه كرده، و رؤساي صحابه مانند اين سخن را انكار مي
اند تا  بسيار سخن گفته) لكم(و ) مالك(ر ترجيح قرائت مؤلفان د: و ابوشامه گفته

جايي كه برخي به خاطر مبالغة در اين امر نزديك است وجه قرائت ديگر را ساقط نمايد، 
  .و اين كار پس از آنكه هر دو قرائت ثابت شده خوب نيست

ئت تر از توجيه قرا هاي شاذ ـ از نظر صناعت ـ قوي توجيه قرائت: اند و بعضي گفته
  .مشهور است

                                                 
شيوخ مان را ديدم كه او را توثيق : ي او گفته خطيب بغدادي در باره. لم لغت بوده استمحمد بن عبدالواحد از ائمه و بزرگان ع -1

  ]مصحح. [393/ 1و البرهان  60: فهرست از ابن خير: نگا. باشد او صاحب كتاب ياقوتة الصراط مي. كنند و تصديق مي
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  بحث ي خاتمه
 قرائت عبداهللا، و قرائت سالم؛ و قرائت ابي؛ و: اكره داشتند كه بگويند: نخعي گفته

خواند، و فالن شخص به فالن وجه  فالني با اين وجه مي: شد قرائت زيد، بلكه گفته مي
  .حق آن است كه كراهتي ندارد: نووي گفته. خواند مي



  :نوع بيست و هشتم
  ت وقف و ابتدادر شناخ

ابوجعفر نحاس، و : اند از قبيل اي در اين باره داشته اي تأليفات جداگانه عده
اي است كه  و اين فنّ ارزنده... االنباري، و زجاج، والداني، والعماني، و سجاوندي و  ابن

از : شود، و اصل اين فن روايتي است كه نحاس آورده با آن فهميده مي ءچگونگي ادا
عبداهللا بن : بي و عبداهللا بن جعفر كه گفتندبن العالء از اُ جعفر انباري از هاللمحمدبن 

رقي براي ما حديث گفته از زيدبن ابي انيسه از قاسم بن عوف بكري كه گفتعمر ز :
ما مدتي از عمرمان را گذرانديم در حالي كه هر يك از ما : گفت بن عمر مي شنيدم عبداهللا

شد حالل و  نازل مي صاي كه بر محمد گرفت، و سوره را ميايمان را پيش از قرآن ف
طور كه شما امروزه قرآن را  گرفتيم همان آموختيم و جاهاي وقف را ياد مي حرام آن را مي

آموزند،  بينيم كه قرآن را پيش از ياد گرفتن دين مي آموزيد، ما در اين زمان مرداني مي مي
گيرند در حالي كه امر و نهي و موارد وقف را  بعضي از آغاز تا فرجام قرآن را ياد مي

گرفتند  ها را ياد مي كند كه آنها وقف اين حديث داللت مي: نحاس گفته. اند نياموخته
  .آموختند طور كه قرآن را مي همان

كند كه اجماع صحابه  داللت مي» مدتي از عمرمان را گذرانديم«: و اينكه ابن عمر گفته
  .يث را بيهقي در سنن خود آورده استبر اين امر بوده، اين حد
≅ È: و از علي دربارة آيه Ïo?u‘ uρ tβ#u™öà)ø9$# ¸ξ‹Ï?ös?  )ترتيل : گفتآمده كه ) 4 :مزمل

  .باشد تجويد و خوب ادا كردن حروف و شناخت وقوف مي
  .از جمله شناخت كامل قرآن، شناختن وقف و ابتدا در آن است: ابن االنباري گفته

القدر و ارزنده است؛ زيرا كه شناخت معاني قرآن و  باب وقف عظيم :نكزاوي گفته
  .شود ها براي كسي ميسر نمي استنباط ادلة شرعي از آن جز با شناخت فاصله

تواند يك سوره يا يك  چون خوانندة قرآن نمي: الجزري آمده و در كتاب النشر ابن
هنگام وصل كردن آنها  قصه را با يك نفس بخواند از طرفي نفس كشيدن بين دو كلمه

جايز نيست، چون اين كار مثل نفس كشيدن وسط كلمه است، واجب است جايي براي 
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باشد، و الزم است  وقف و استراحت انتخاب گردد كه ابتدا كردن بعد از آن هم متعين مي
زيرا كه معجزه با آن ظاهر  ؛جاي وقف به معني صدمه نزند و از فهم آن جلوگيري ننمايد

شود؛ لذا پيشوايان بر آموزش و شناخت اين فن تأكيد  د و مقصود حاصل ميگرد مي
برهان بر  دليل بر وجوب آن است، و در سخن ابن عمر  و در سخن علي. اند كرده

آن است كه ياد گرفتن آن اجماع صحابه بوده است، و نزد ما صحيح بلكه متواتر است كه 
ابوجعفر يزيدبن : اند از قبيل ورزيده مي آموخته و به آن اهتمام سلف صالح آن را مي

، و امام نافع، و ابوعمرو، و يعقوب و عاصم، و هاي تابعين ـ قاع ـ يكي از شخصيتالقع
ها مشهور  و سخنانشان در اين باره معروف و تصريحات آنان در كتاب... پيشوايان ديگر 

كه اجازة آموزش اند بر كسي  است و از همين روي بسياري از بزرگان خلف شرط كرده
دهد، تا كسي وقف و ابتدا را نشناخته باشد به او اجازه ندهند، و به روايت  قرآن مي

≅‘ اگر : صحيح از شعبي رسيده كه گفته است ä. ô⎯tΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù   را خواندي سكوت

’ 4مكن تا  s+ö7tƒ uρ çμô_uρ y7 În/u‘ ρ èŒ È≅≈n= pgø: $# ÏΘ#tø.M}$#uρ  )را هم بخواني) 26 -27:  الرحمن.  
  .اين خبر را ابن ابي حاتم آورده است: گويم مي

  )فصلي در انواع وقف(
اند، ولي در اين باره  پيشوايان اين فن براي انواع وقف و ابتدا اصطالحاتي درست كرده

  .سن، و قبيحتام، ح: وقف بر سه گونه است: اند ابن االنباري گفته اختالف كرده
اي  دن بر آن و ابتدا بما بعد آن نيك است، و بعد از آن كلمهتام آن است كه توقف كر

 y7: كه متعلق به آن باشد نيست مانند Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ= øßϑø9$#  )و ) 5 :بقره ÷Πr& öΝs9 

öΝèδ ö‘É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ  )6 :بقره.(  
ب نيست ما بعدش خوه آن است كه وقف بر آن نيك است ولي ابتدا كردن ب: و حسن

زيرا كه صفت ماقبلش  ؛خوب نيست) العالمين رب(كه ابتدا كردن به ) الحمدهللا(مانند 
  .باشد مي
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) اهللا بسم(از ) بسم(وقف كردن بر : آن است كه نه تام است و نه حسن، مانند: و قبيح
اليه، منعوت جداي از نعت، رافع جداي از  وقف بر مضاف، جداي از مضاف: سپس گفته

ع جداي از رافع، ناصب جداي از منصوب، منصوب جداي از ناصب، موكد مرفوع، مرفو
ن و كان و ظنّ و إعليه، بدل جداي از مبدل،  جداي از تأكيد و معطوف جداي از معطوف

همتاهايشان جداي از اسمشان يا بر اسمشان بدون خبرشان و يا وقف بر مستثني منه 
سمي باشد و چه حرفي وقف بر جداي از مستثني، موصول جداي از صله چه موصول ا

  .فعل جداي از مصدر يا حرف جداي از متعلق يا شرط جداي از جزاء تمام نيست
تام مختار، كافي جايز، حسن مفهوم، : شود وقف بر چهار قسم تقسيم مي: ديگري گفته
  .و قبيح متروك

اي كه مابعدش هست تعلق ندارد، پس وقف بر آن و  تام آن است كه بر كلمه - 1
 y7 :شود مانند تداي ازمابعدش نيكوست، و بيشتر در اول آيات واقع مياب Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßsÎ=øßϑ ø9$#  )شود مانند  و گاهي در وسط آيات نيز واقع مي) 5 :بقره (#þθ è= yèy_uρ nο¢•Ïã r& 

!$ yγ Î= ÷δr& \'©!ÏŒr& (  فرمايد  شود سپس خداوند متعال مي زيرا كه اينجا سخن بلقيس تمام مي 

y7 Ï9≡x‹x.uρ šχθ è= yèøtƒ  )34 :نمل ( و همچنين ô‰s)©9 ©Í_̄= |Ê r& Ç⎯tã Ìò2 Ïe%!$# y‰÷è t/ øŒÎ) ’ÎΤu™!$ y_ 3 

 بن خلف اينجا به آخر  بيشود براي اينكه حرف آن ستمگر اُ اينجا سخن تمام مي
% šχ: فرمايد رسد آنگاه خداوند مي مي Ÿ2 uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 Zωρ ä‹s{  )29 :فرقان .(

 t⎦⎫ÅsÎ6 :شود مانند و گاهي بعد از اول آيه واقع مي óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ ø‹©9$$ Î/uρ  )و  137 :صافات

≅ لمة ككه در اينجا وقف تمام است زيرا كه ) 138 ø‹©9$$ Î/uρ  ي آية قبل است عطف بر معن
  .يعني در صبح و شام

↔ šχθäو مانند اين   Å3 −Gtƒ ∩⊂⊆∪   $]ù ã÷z ã— uρ  )كه آخر آيه ) 35 -34: زخرف﴿χθä↔ Å3 −G tƒ﴾ 
$﴿است، و  ]ù ã÷z ã— uρ﴾ و آخر هر قصه و . باشد زيرا كه عطف بر سابقش مي ؛وقف تام است
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اء و فعل امر و قسم و الم قسم ـ برخالف  دماقبل اولش و آخر هر سوره، و پيش از ياء ن
، )ذلك(، و )اهللا ما كان(و ) اهللاكان (ماده قول و شرطي كه جوابش قبالً نيامده باشد ـ و نيز 

غالب اينها تام است در صورتي كه قسم يا قول يا در معني آن پيش از اينها ) لوال(و 
  .نيامده باشد
آن است كه از نظر لفظ به قبل و بعدش مربوط نيست ولي از نظر معني : و كافي

 ôM: مربوط است كه وقف بر آن و ابتدا به كلمة بعدش نيك است مانند tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã 

öΝä3çG≈ yγ ¨Β é&  )اي  مابعدش ابتدا گردد و همچنين اول هر آيهه اينجا وقف شود و ب) 23 :نساء
همزه ـ  ـ به تشديد نون و كسر) انّ(باشد و ) لكن(ي به معني )الإ(و ) الم كي(كه بعدش 

و ) نعم(و كه براي تهديد باشد ـ ) سوف(و ) سين(ي مخففه و )أال(و ) بل(و استفهام و 
  .به شرط اينكه پيش از آنها قول يا قسم نباشد وقف نيك است) كيال(و ) بئس(

آن است كه وقف بر آن نيك است ولي ابتداي بمابعدش خوشايند نيست : و حسن
 ß‰ôϑ: مثل ysø9$# ¬! .  

تر از ا ين وقف بر  قبيح) الحمد(شود مثل  و قبيح آن است كه منظور از آن فهميده نمي
 ô‰s)©9 txŸ2 š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s%  )17 :مائده ( و ابتداي از ¨βÎ) ©!$# uθ èδ ßxŠÅ¡yϑ ø9$#  )مائده: 

زيرا كه معني اين جمله با اين نحو خواندن محال است و كسي كه عمداًً  ؛باشد مي) 17
 نظيرش وقف بر . طور بخواند و معني آنها را هم قصد داشته باشد كفر ورزيده است اين

|M Îγ ç6 sù “Ï% ©!$# txx. 3 ª!$#uρ  )و ) 258 :بقره $ yγ n= sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 Ïμ ÷ƒ uθ t/L{uρ  )باشد مي) 11 :نساء .
 اي است كه حرف ايجاب هم دارد مانند  تر از اين وقف بر قسمت منفي از جمله و قبيح

Iω tμ≈s9Î)   ... ωÎ) ª!$#  )19 :محمد ( !$ tΒ uρ y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r&   ... ω Î) #ZÅe³u; ãΒ #\ƒ É‹tΡuρ  )اسراء: 
اگر ناچار شود به خاطر قطع نفس ـ جايز است وقف كند سپس بماقبلش برگردد تا ) 105

  .»آنها را به مابعدش متصل نمايد و اشكالي هم ندارد
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الزم، مطلق، جايز، مجوز لوجه و مرخص : وقف بر پنج مرتبه است: و سجاوندي گفته

  .لضروره
: كند مثل كنند مراد تغيير مي اگر دو طرفش را به هم وصل آن است كه: الزم - 1

  كه اينجا الزم است وقف شود كه اگر وصل گردد به ) ماهم بمؤمنينو(
 šχθããÏ‰≈sƒä† ©!$#  )است ) مؤمنين(شود كه اين جمله صفت  توهم مي) 9 :بقره

كرده  را برايشان اثبات عكه خداوند خدعه را از آنها نفي و ايمان خالص از خدا
او مؤمن فريبكاري نيست، و حال آنكه منظور در اين آيه : گويد باشد، چنانكه مي

  ω ×Αθä9sŒ çÏVè? uÚö‘F{$# طور كه در  اثبات خدعه است بعد از نفي ايمان و همان
ز نفي داخل است است كه در حي) ذلول(صفت ) تثير( است كه جمله) 71 :بقره(

  ÿ…çμoΨ≈ysö7ß™ βr& šχθä3tƒ …ã&s! Ó$s!uρ: شخم زند و مثلذلولي نيست كه زمين را : يعني

 )كه اگر به ) 171 :نساء …ã&©! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$#    ،وصل گردد

$ !©& …ãشود كه صفت ولد باشد، و منفي فرزندي باشد كه وصف  توهم مي tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#   ت را نداشت ممكن است فرزند يعني اگر اين صف(داشته باشد
 .و حال آنكه مطلقاً فرزند نفي شده است) باشد

آن است كه ابتداي بمابعدش نيك است، مانند اسمي كه به آن ابتداء : مطلق - 2
_ ©Í: و فعل مستأنف مثل) 13 :شوري(   !$# û©É<tFøgs† Ïشده باشد مثل  tΡρ ß‰ç6 ÷è tƒ 

Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ’ Î1 $ \↔ø‹x©  )و) 55 :نور  ãΑθ à)u‹y™ â™!$ yγ x¡9$#  )و ) 142 :بقره 

ã≅ yèôfuŠy™ ª!$# y‰÷è t/ 9ô£ãã #Zô£ç„  )و مفعول متعلق به محذوف مثل ) 7 :طالق 

y‰ôã uρ «!$# $ y)ym 4  )و ) 122 :نساء sπ ¨Ζß™ «!$#  )و شرط، مثل) 38 :احزاب : 

⎯tΒ Î* t±o„ ª!$# ã&ù#Î= ôÒ ãƒ  )چه مقدر باشد ـ مثل و استفهام اگر) 39 :انعام 
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tβρ ß‰ƒÌè?r& βr& (#ρ ß‰ôγ s?  )88 :نساء ( šχρ ß‰ƒ Ìè? uÚttã $ u‹÷Ρ‘‰9$#  )و ) 67 :انفال

$ : نفي tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγ s9 äοuzÏƒø: $#  )68 :قصص ( βÎ) tβρ ß‰ƒÌãƒ ω Î) #Y‘#tÏù  
 .در جايي كه هيچ يك از اينها مقول قول سابق نباشد) 13 :احزاب(

براي اينكه ) وقف(آن است كه هم وصل آن جايز است و هم فصل و : و جايز - 3
$! : هر دو طرف سبب دارد مثل tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Î=ö7s%  )كه واو عطف ) 4 :بقره

كند تقدير  مقتضي وصل است، و مقدم داشتن مفعول بر فعل نظم را قطع مي
$$ ÍοtÅzFψآن  Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ  است 

 y7مانند ) به علتي جايز شده(= : المجوز لوجه - 4 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# (#ãρ utIô©$# nο4θ uŠysø9 $# 

$ uŠ÷Ρ‘$!$# ÍοtÅzFψ$$ Î/  )زيرا كه فاء در ) 86 :بقره Ÿξ sù ß#¤sƒä† ãΝåκ÷]tã   ـ در قسمت
باشد و اين موجب وصل است، و بنابر  بعدي آيه ـ مقتضي تسبب و جزاء مي

 .وجهي هست استيناف فعل، براي فصل هم

آن است كه مابعدش از ماقبلش مستغني نيست ولي به : المرخص ضروره - 5
شود وقف كرد، و بازگشت  خاطر قطع شدن نفس، و طوالني بودن جمله مي

 از اول هم لزومي ندارد براي اينكه قسمت بعدي جملة مفهومي است مانند 
u™!$ yϑ ¡¡9$#uρ [™!$ oΨÎ/  )زيرا كه ) 22 :بقره Αt“Ρr&uρ   از سياق كالم مستغني نيست

گردد ولي جمله مفهوم است  ماقبلش برميه چون فاعلش ضميري است كه ب
  .لذا فاصله افتادن بين آنها اشكال ندارد

و اما جايي كه وقف جايز نيست، از قبيل وقف بر شرط جدا از جزاي آن و مبتداي 
  .باشد جدا از خبر و امثال اينها مي

تام، شبيه به تام، ناقص، و شبيه : بر هشت نوع است وقف در قرآن: ديگري گفته
  .ناقص، حسن، شبيه به حسن، قبيح، شبيه به قبيح
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اند نه منظم است و نه  هايي كه دربارة اقسام وقف زده بيشتر حرف«: الجزري گفته ابن

وقف بر دو : ام اين است كه ترين مطلبي كه در اين باره گفته محدود و معين، و نزديك
شود، اگر تمام باشد  نمي شود يا زيرا كه كالم يا تمام مي ؛اختياري و اضطراري :قسم است

گونه ارتباطي ندارد ـ نه از جهت لفظ و نه از  مابعدش هيچه كالم تام يا ب .اختياري است
نامند، براي اينكه مطلقاً تام است كه بر آن وقف  جهت معني ـ كه اين نوع وقف را تام مي

و «: افزايد هاي گذشته را ذكر كرده بعد مي سپس مثال. »گردد ابتدا مي مابعدشه شود و ب مي
گاهي وقف از نظر تفسير و اعراب و قراءت تمام است ولي از جهت ديگري تمام نيست 

$  :مانند tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$#  )كه اگر مابعدش را مستأنف بگيريم تام ) 7 :آل عمران
ها كه اگر آنها را مبتدا حساب  يريم تام نيست، و مانند فواتح سورهاست، و اگر عطف بگ

كنيم و خبر را محذوف، يا به عكس آنها را خبر بدانيم و مبتدايشان را محذوف ـ تام 
مقدر باشد ولي اگر مابعدش ) قل(يا اينكه مفعول ) لمأهذه (يا ) لم هذهأ: (خواهد بود مثل

  .را خبر بگيريم تام نيست
 Zπ: و مانند t/$ sWtΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 $ YΖøΒ r&uρ  )كه بنابر قرائت ) 125 :بقره #ρ ä‹ÏƒªB$#uρ   به كسر خاء

> 4’n: و مانند. ـ تام است و به فتح خاء ـ كافي است Î) ÅÞ≡uÅÀ Í“ƒ Í“ yèø9$# Ï‰‹Ïϑ ptø: $#  )ابراهيم: 
) مجرور(ض را مرفوع بخوانيم تام است، و اگر مخفو] اهللا[اگر اسم گرامي بعد از آن ) 1

  .بخوانيم حسن است
 Å7 :هاي تام بر يكديگر برتري دارند مانند و گاهي وقف Î=≈tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$!$# ∩⊆∪ x‚$−ƒ Î) 

ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ  )كه هر دو وقف تام است ولي اولي تماميتش ) 5و  4 :فاتحه
ك است به خالف زيرا كه آية دومي در خطاب با مابعدش مشتر ؛بيش از دومي است

  .اند و اين نحو از وقف است كه بعضي آن را شبيه به تام ناميده. اولي
شود، و اين  و گاهي حسنش بيشتر است براي اينكه معني مقصود به وسيلة آن بيان مي

تعبير كرده است، و اگر تعلق و ) وقف الزم(نوع همان است كه سجاوندي از آن به 
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يا از جهت معني است فقط كه به آن : ري داشته باشدديگ ي ارتباطي به كلمه يا جمله
باشد مانند  نياز مي گويند براي اينكه از مابعدش مستغني و مابعدش نيز از آن بي مي) كافي(
 $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθà)ÏΖãƒ  )و ) 3 :بقره !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Î=ö7s%  )و ) 4 :بقره 4’ n?tã “W‰èδ 

⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘  )5 :بقره.(  

 ’Îû ΝÎγ: هاي تام مثل يا اينكه در كفايت كردن برتري دارد مانند برتري Î/θ è= è% ÖÚz£Δ  

 ãΝèδكه وقف كافي است  yŠ#t“ sù ª!$# $ ZÊ ttΒ   كفايتش بيشتر است $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/É‹õ3tƒ  
  .از هر دو كفايتش بيشتر است) 10 :بقره(

عراب و قرائت معيني كافي است، ولي بر تفسير و و چه بسا وقف بنابر تفسير و ا
 tβθßϑ: اعراب و قرائت ديگري نيست مانند Ïk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# tósÅb¡9$#  )كه اگر ) 102 :بقره

$! ي و )ما( tΒ uρ tΑÌ“Ρé&   را نافيه بگيريم وقف كافي است، و اگر موصوله بگيريم حسن
  .است
 ÍοtÅzFψ$$ Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ  )نيز اگر مابعدش را مبتدا بگيريم كه خبر آن ) 4 :رهبق 4’ n?tã 

“W‰èδ  )باشد، كافي است و اگر خبر ) 5 :بقره t⎦⎪Ï% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹tó ø9$$ Î/  )يا ) 3 :بقره

 t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθãΖÏΒخبر  ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé&  )بگيريم حسن خواهد بود) 4 :بقره.  

 ß⎯øtwΥuρ …çμ s9 tβθÝÁ Î= øƒèΧ  )اگر ) 139 :بقره ôΘr& tβθ ä9θ à)s?  )به صورت ) 140 :بقره
خطاب خوانده شود وقف كافي است، ولي اگر به صورت غايب خوانده شود وقف 

  .حسن است
 Νä3ö7Å™$ y⇔ãƒ Ïμ Î/ ª!$#   براساس مرفوع خواندن Ïøó u‹sù   و > Éj‹yè ãƒ uρ  )284 :بقره (

  .وانيم وقف حسن استوقف كافي است ولي اگر مجزوم بخ
زيرا كه به خودي خود حسن  ؛نامند و اگر تعلق از جهت لفظ باشد وقف را حسن مي

و مفيد است و وقف كردن بر آن جايز نه اينكه بمابعدش شروع شود زيرا كه از نظر لفظ 
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اي باشد كه به نظر بيشتر اهل اداء جايز است چون در  به هم مربوطند، مگر اينكه اول آيه

  .روايت شده است صسلمه كه خواهد آمد از پيغمبر اكرم امحديث 
 : باشد، مانند و گاهي وقف بنابر يك تقدير حسن و به تقدير ديگر تام يا كافي مي

“W‰èδ z⎯Š É)−Fßϑ ù= Ïj9  )كه اگر مابعدش را صفت بگيريم وقف حسن خواهد بود و ) 2 :بقره
ن آن، وقف كافي است، و اگر آن را اگر خبر مقدر يا مفعول مقدر بگيريم بنابر جدا بود

≈̄× 7Íمبتدا و  s9'ρ é&u  را خبر بگيريم وقف تام خواهد بود.  
نامند كه جز  و اگر كالم تمام نشده باشد، وقف اضطراري است، كه آن را قبيح مي

براي ضرورت ـ از قبيل قطع شدن نفس ـ عمداً وقف بر آن جايز نيست، براي اينكه 
% xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ïشود مانند وقف بر  يا اينكه معني آن خراب ميفايده خواهد ماند  بي ©!$#  
  ).7 :فاتحه(

$  :تر است مانند و گاهي بعضي از بعض ديگر قبيح yγ n= sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 Ïμ ÷ƒ uθ t/L{uρ  )نساء: 
  .زيرا كه ايهام دارد كه پدر و مادر با دختر در نصف ارث شريك هستند) 11

 ¨βتر از اين وقف بر  قبيح Î) ©!$# Ÿω ÿ⎯Ä©÷∏tG ó¡tƒ  )26 :بقره ( ×≅ ÷ƒ uθ sù š⎥,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9  

 Ÿω (#θ) 4 :ماعون( ç/tø)s? nο4θ n= ¢Á9$#  )باشد و امثال اينها مي) 43 :نساء.  
  .اين حكم وقف اختياري و اضطراري است

زيرا كه شروع مانند وقف نيست كه ضرورتي  ؛جز اختياري نيست،: و اما ابتدا و شروع
ي آن مستقل بوده و ااي كه معن ن را اقتضا كند، بنابراين جايز نيست شروع مگر از كلمهآ

مقصود را برساند و اقسام آن همانند اقسام چهارگانة وقف است، و از نظر تمام و كفايت 
و حسن و قبح به حسب تمام و عدم كالم و فساد معني و محال بودن آن متفاوت است 

 z⎯ÏΒوقف بر : مانند uρ Ä¨$̈Ψ9$#  )قبيح است و از ) الناس(كه شروع كردن از ) 8 :بقره
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بهتر از ابتدا ) يقول(وقف كند شروع كردن از ) من يقول(تام است پس اگر بر ) آمنا(

  .باشد مي) من(كردن از 
تر است ولي  قبيح) اهللا(قبيح، و شروع از ) 7 :بقره(  zΝtFyz ª!$# همچنين وقف بر 

 í÷ƒو نيز وقف بر . استكافي ) ختم(شروع از  t“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$#   و ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ ö/$# «!$#  
تر، و شروع از عزير و  المسيح قبحش شديدتر  قبيح) ابن(قبيح و ابتداي از ) 30 :توبه(

  .است
$ و اگر از روي ضرورت و ناچاري بر  ¨Β $ tΡy‰tã uρ ª!$#   )وقف شود، ابتدا ) 12 :احزاب

$ قبيح، و شروع از ) اهللا(ه كردن از لفظ جالل tΡy‰tã uρ  تر از  قبيح) ما(تر، و ابتدا به  قبيح
  .باشد شروع به آن دو مي

  اي حسن ولي ابتداي به آن قبيح است، مانند  شود كه وقف بر كلمه و گاه مي
 tβθ ã_Ìøƒä† tΑθ ß™ §9$# öΝä.$ −ƒ Î)uρ  )كه وقف بر آن حسن ولي شروع به آن قبيح ) 1 :ممتحنه
باشد، چون كه معني نادرست است، چه اينكه برحذر داشتن و ترساندن از ايمان به  يم

  .شود خداوند مي
$  .⎯tΒ: و گاهي وقف قبيح ولي ابتدا و شروع به آن خوب است مانند uΖsVyè t/ ⎯ÏΒ 2$ tΡÏ‰s% ö̈Β 

3 #x‹≈ yδ  )اصله قبيح است بر اينكه بين مبتدا و خبر ف) هذا( ي كه وقف بر كلمه) 52 :يس
) هذا(است ولي شروع به ) قبر(به مرقد ) اين= هذا (آورد كه اشارة  افتد و ايهام مي مي

  .شود كافي يا تام است براي اينكه جمله استيناف مي

  چند نكته
اليه جايز نيست يا امثال  وقف كردن بر مضاف جداي از مضاف: گويند اينكه مي: اول

  ... .آن 
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است، كه خواندن قرآن را نيكو و تالوت ) از أدائيجو(منظورشان : ابن الجزري گفته

سازد، نه اينكه بخواهند بگويند كه حرام يا مكروه است، مگر اينكه  آن را جالب مي
مقصود خواننده اين باشد كه قرآن را تحريف كرده و برخالف معني منظور خداوند 

  .بخواند كه گذشته از اينكه گناهكار است كفر هم ورزيده
گذاران، يا برخي از قرّاء  آنچه بعضي از اعراب: گويد ن ابن الجزري ميهمچني: دوم

ايند كه وقف يا من اي هواپرست تأويل مي اندازند يا عده خود را به تكلف و زحمت مي
ابتداء را در بعضي جاها واجب يا جايز يا ممنوع بدانند، لزومي ندارد كه بر آنها وقف 

در نظر گرفته شود و هرجا وقف بهتر است رعايت  تر گردد بلكه شايسته است معني كامل
$! گردد، مانند وقف بر  uΖôϑ ymö‘ $#uρ 4 |MΡr&   و شروع از $ uΖ9s9öθ tΒ $ tΡöÝÁΡ$$ sù  )286 :بقره.(  

 §ΝèO x8ρوقف بر : و مانند â™!% ỳ tβθàÎ= øts†   و ابتداي از «!$$ Î/ ÷β Î) !$ tΡ÷Šu‘ r&  )و ) 62 :نساء

≈ ¢©o_ç6وقف بر  tƒ Ÿω õ8Îô³è@  )و شروع از ) 13 :لقمان «!$$ Î/ ( χ Î) x8÷Åe³9$#   بنابر معني

$ قسم، و وقف بر  tΒ uρ tβρâ™!$ t±n@ Hω Î) β r& u™!$ t±o„   و شروع از ª!$# > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#  

 Ÿξو وقف بر ) 29: تكوير( sù yy$ oΨ ã_   و شروع از Ïμø‹n= tã β r& š’§θ ©Ütƒ $ yϑ Îγ Î/  )قرهب: 
158 .(  

  .باشد جا كردن سخن از مواضع خود مي مورد و جابه كه تمام اينها تكلف و زحمت بي
هاي معترضه، و در حال جمع  ها و جمله ها، و قصه در هنگام طوالني بودن فاصله: سوم
طور بخشوده  شود كه در جاهاي ديگر آن پوشي مي و قرائت تحقيق و تنزيل چشم ها قرائت

چه بسا وقف و ابتدا به جهت بعضي از امور ياد شده جايز باشد كه اگر  نيست، بنابراين
براي جهت ديگري بود جايز نبود، و اين نوع از وقف و ابتدا همان است كه سجاوندي 

$!™ uناميد، و ) از ناچاري رخصت داده شده(المرخص ضروره : آن را yϑ ¡¡9$#uρ [™!$ oΨ Î/  )بقره: 
  .ده استرا به عنوان مثال ذكر كر) 22
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≅ Ÿ: بهتر اين بود كه به مانند: الجزري گفته ابن t6 Ï% É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøó yϑ ø9$#uρ  )177 :بقره ( 

⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$#  )61 :بقره ( uΘ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ’ tA# u™uρ nο4θ Ÿ2̈“9$#  )177 :بقره ( #ρ ß‰yγ≈ tã  )بقره: 

 ô‰s% yxهاي  فاصله: و به مانند) 177 n= øùr& tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  ...   تا آخر اوصاف مؤمنين مثل
  .زد مي

نحويون تا جايي كه وقف تام در قرآن امكان داشته : نويسندة كتاب المستوفي گفته
باشد، خوش ندارند كه وقف ناقص شود، ولي اگر جمله طوالني است، وقف تامي هم در 

≅  ö: آن نباشد، وقف ناقص نيك خواهد بود، مانند è% z©Çrρ é&   را ) ان(كه اگر همزة

 Ÿξمكسور بخوانيم تا  sù (#θ ãã ô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr&   ان(جاي وقف تام نيست، و اگر همزة (

 (#ρرا مفتوح بخوانيم تا  ßŠ% x. tβθçΡθ ä3tƒ Ïμ ø‹n= tã #Y‰t7Ï9  )ستجاي وقف تام ني) 19تا  1 :جن.  
ينكه به جهت يك نوع سازد، از جمله ا وقف ناقص را چند امر حسن مي: گويد و مي

 óΟs9uρ ≅yè: بيان و توضيح باشد مانند øgs† …ã&©! 2% ỳ uθ Ïã  كند كه  كه وقف بر آن بيان مي $ Vϑ ÍhŠs% 
 )باشد و مانند از آن منفصل و جداست و حال است كه در نيت مقدم مي) 2و  1 :كهف :
 ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷zW{$#  )سبي و سببيهاي ن كه فاصله باشد بين محرم) 23 :نساء.  

_ ©Í: باشد، مانند) سكون(خر جمله مبني بر وقف آ: و از جمله  اينكه tFø‹n=≈ tƒ óΟs9 |Nρ é& 

÷μ uŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟs9uρ Í‘÷Šr& $ tΒ ÷μ u‹Î/$ |¡Ïm  )26و  25 :حاقه.(  
عضي از امور ياد شده بخشودني است، چه بهمچنان كه وقف براي  :ابن الجزري گفته

هاي كوتاه است ـ هر چند هم كه  ه نيك باشد در جاهايي كه جملهبسا كه نه بخشوده و ن
$   ô‰s)s9uρ: تعلق لفظي در بين نباشد ـ مانند oΨ ÷ s?#u™ ©y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# $ uΖøŠ¤s% uρ .⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷è t/ 

È≅ ß™ ”9$$ Î/  )87 :بقره ( $ oΨ ÷ s?#u™uρ ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠ $# zΝtƒ ósΔ ÏM≈ oΨÉi t6 ø9$#  )ينكه جاي براي ا) 87 :بقره

≅ وقف نزديك است ـ كه  ß™ ”9$$ Î/   و ¨ ß‰à)ø9$#   همچنين در هنگام وقف . باشد ـ



    
  اإلتقان في علوم القرآن      344

 
رعايت شوند، پس در جايي كه بر نظيرش وقف به مورد و ) دوتايي(يد كلمات مزدوج اب

تماميت وقف مسلم است و از مابعدش ـ لفظاً ـ جداست، بايد وصل شود، براي مزدوج بودن 
$  :آن مانند yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. Νä3s9uρ $ ¨Β öΝçFö; |¡x.  )و مانند) 134 :بقره : ⎯yϑ sù Ÿ≅¤fyè s? ’Îû È⎦÷⎫tΒ öθ tƒ 

Iξ sù zΝøO Î) Ïμø‹n= tã  )و مانند) 203 :بقره : ßk Ï9θ ãƒ Ÿ≅ øŠ©9$# ’Îû Í‘$ yγ̈Ζ9$# ßkÏ9θ ãƒ uρ u‘$ yγ̈Ζ9$# ’Îû È≅ ø‹©9$#  

≅ ô⎯̈Β Ÿ: و مانند) 13 :فاطر( ÏΗ xå $ [sÎ=≈ |¹ ⎯Ïμ Å¡øuΖÎ= sù ( ô⎯tΒ uρ u™!$ y™ r& $ yγ øŠn= yè sù  )46 :فصلت.(  
دانند و بعضي ديگر وقف بر حرف ديگر را  گاهي وقف بر حرفي را جايز مي: چهارم

جايز بدانند، و ميان دو وقف رقابت تضادي رخ دهد، در اين صورت اگر بر يك حرف 
   وقف كرد وقف بر ديگري ممنوع خواهد بود، مثل كساني كه وقف بر

 Ÿω |=÷ƒ u‘  )وقف بر  اند را جايز دانسته) 2 :رهبق μ‹Ïù  و كساني كه دانند مينز را جاي ،

 Ÿω |=÷ƒ دانند وقف بر را جايز مي   μ‹Ïù بر  وقف u‘   دانند جايز نميرا.  

 Ÿωهمچنين وقف بر  uρ z>ù'tƒ ë=Ï?% x. β r& |=çFõ3tƒ   كه ميان آن با $ yϑ Ÿ2 çμ yϑ ¯= tã ª!$#  

$ و باز وقف بر . رقابت هست) 282 :قرهب( tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ωÎ) ª!$#   كه با 

tβθ ã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù= Ïèø9$#  )رقابت دارد) 7 :آل عمران.  
ابوالفضل رازي : نخستين كسي كه رقابت در وقف را توجه داده: ابن الجزري گفته

  .است كه از رقابت در عروض آن را گرفته است
آيد مگر اينكه نحوي دانا به قرائت باشد و از  كسي از عهدة وقف تمام برنمي: پنجم

ها و جدا كردن آنها از يكديگر، و لغتي كه قرآن به آن نازل شده آگاهي  تفسير و قصه
  .داشته باشد

همچنين علم فقه را بايد بداند، روي اين اصل كسي كه شهادت قاذف : ديگري گفته
داند، در اين قسمت از آيه وقف  را هرچند كه توبه كند قبول نمي) ازننده به زن تهمت(
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 Ÿωكند  مي uρ (#θè= t7ø)s? öΝçλm; ¸οy‰≈ pκy− #Y‰t/r&  )و از جمله كساني كه به اين حقيقت ) 4 :نور

الزم است قاري قسمتي : گويد باشد وي در كتاب الوقف مي نكزاوي مي: اند تصريح كرده
زيرا كه اين امر در شناخت وقف و  ؛يان مشهور فقه را بشناسداز نظرات بزرگان و پيشوا

كند، چون كه در قرآن مواردي هست كه بنابر مذهب بعضي وقف شايسته  ابتدا كمك مي
  .است و بر مذهب بعضي ديگر ناشايسته و ممنوع

' sكه  اما احتياج قاري به علم نحو و تقديرات آن به جهت اين است كه هر ©#ÏiΒ öΝä3‹Î/r& 

zΟŠÏδ≡tö/Î)  )كند و اگر ماقبلش را در آن  را منصوب بخواند بر ماقبل آن وقف مي) 78 :حج
  .كند عمل دهد وقف نمي

و اما احتياجش به قرائت به جهاتي است كه گذشت كه گاهي وقف بنابر يك قرائت 
  .تام و بر قرائتي ديگر غيرتام است

$ و اما احتياج به تفسير براي آن است كه اگر بر  yγ ¯ΡÎ* sù îπ tΒ §ptèΧ öΝÍκö n= tã ¡ z⎯Š Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖy™  
بر آنها حرام است ) چهل سال(در اين مدت : شود كه وقف كند معني اين مي) 26 :مائده(

ΝÍκö(و اگر بر  n= tã (هميشه بر آنها حرام است ولي : شود كه وقف كند معني اين مي
ابر يك تفسير و اعراب تام و همچنين گفتيم كه وقف بن .است سرگردانيشان چهل سال

  .باشد بنابر تفسير و اعراب ديگري غيرتام مي
زيرا كه مقاطع سخن هنگامي شناخته  ؛و اما احتياج به معني كه ناگزير از آن است

 Ÿω: شود كه معني آن دانسته شده باشد، مانند مي uρ šΡâ“ øts† óΟßγ ä9öθ s% ¢ ¨β Î) nο¨“ Ïè ø9$# ¬!  

 ¨β ي كه جمله) 66 :يونس( Î) nο¨“ Ïè ø9$# ¬!  استيناف است نه گفتار افراد كافر، و مانند : 

Ÿξ sù tβθ è= ÅÁ tƒ $ yϑ ä3ø‹s9Î) 4 !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔Î/  )و با ) 35 :قصص $ yϑ çGΡr&   شروع كند، شيخ عزالدين

$ بهتر است بر : گفته yϑ ä3ø‹s9Î)  زيرا كه نسبت دادن غلبه و پيروزي به آيات،  ؛وقف شود
دشمنان به آنها، زيرا كه منظور از ) عدم وصول(از نسبت دادن آن به نرسيدن و  اولي است
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آيات عصاي موسي و صفات آن است، كه با آن عصا و آثار آن بر ساحران پيروز شدند و 

 ô‰s)s9uρ ôMهمچنين وقف بر . فرعون از رسيدن به آنها جلوگيري نشد £ϑ yδ ⎯Ïμ Î/   و شروع

 §Νyδاز  uρ $ pκÍ5  )اگر برهان پروردگارش (طور باشد كه  بنابر اينكه معني اين) 24 :فيوس

 ωكه جواب ) كرد را نديده بود به او قصد مي öθ s9   را مقدم داشت، بنابراين قصد يوسف
منتفي است، از آنچه گفتيم معلوم شد كه شناختن معني آيات در قرائت قرآن اصل مهمي 

  .است
ابوحنيفه حكايت امام شاگرد مصاحب  2قاضياز ابويوسف  1ابن برهان نحوي: ششم

تام، ناقص، : ي وقف با عناوينتعيين كردن جاها: كرده كه نظرش چنين بوده است كه
باشد، و  و قبيح، بدعت است، و كسي كه عمداً بر آنها وقف نمايد بدعتگزار مي حسن
ه تمامي آن طور ك باشد همان زيرا كه قرآن معجزه است، و مانند يك قطعه مي: افزايد مي

باشد، تمامي آن تام و حسن و قسمتي از آن نيز تام  قرآن است قسمتي از آن نيز قرآن مي
  .و حسن است

هاي مختلفي دارند، نافع محاسن و  پيشوايان قرائت دربارة وقف و ابتدا روش: هفتم
فس كرد، و ابن كثير و حمزه جايي كه ن هاي وقف و ابتدا را از نظر معني رعايت مي زيبايي

$ : كرده است شد، با وجود اين ابن كثير بر اين آيات به طور استثناء وقف مي قطع مي tΒ uρ 

ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$#  ) 7 :آل عمران ( $ tΒ uρ öΝä.ãÏè ô±ç„  )109 :انعام ( $ yϑ ¯ΡÎ) …çμ ßϑ Ïk= yè ãƒ Öt±o0 

 )103 :نحل.(  

                                                 
هـ  456: او به سال. ران شدعبدالواحد بن علي عكبري، دانشمند بغدادي كه در علوم عربي و ادب سرآمد اق -1

  ]مصحح. [297/ 3شذرات الذهب : نگا. درگذشت
يعقوب بن ابراهيم كوفي، اولين شخصيتي كه مذهب امام ابوحنيفه را منتشر ساخت، ايشان صاحب كتاب الخراج  -2

  ]مصحح. [242/ 14و تاريخ بغداد  137/ 2النجوم الزاهره : نگا. هـ وفات نمود 182: باشد و در سال مي
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و ابوعمرو بر . اند كرده قف يا شروع ميشد و عاصم و كسائي هر جا كه جمله كامل مي
: اند طور برايم خوشايندتر است كه بعضي گفته اين: گفت نمود و مي ها وقف مي سر آيه

  .ها سنت است وقف بر سر آيه
ه وقف كردن بر سر آيات بهتر است هرچند كه ب: اند بيهقي در الشّعب و ديگران گفته

  .صو راهنمايي پيغمبر اكرممابعدش مربوط باشد بنا به متابعت از سنت 
خواند  هرگاه قرآن مي صاند كه پيغمبر اكرم ابوداود و غير او از ام سلمه روايت كرده

≈⎯ Οó¡Î0 «!$# Ç: گفت كرد، و مي آيه آيه قطع مي yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$#  كرد سپس  وقف مي

 ß‰ôϑ :گفت مي ysø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#  ندخوا كرد باز مي وقف مي:  ⎯≈ yϑ ôm§9$# 

ÉΟŠÏm§9$#  كرد باز وقف مي.  
گفتند  تعبيرهايي است كه غالباً متقدمين به طور اطالق مي: وقف، قطع، و سكت: هشتم

اند، متأخرين  و منظورشان وقف بود، ولي متأخرين بين اين سه تعبير فرق گذاشته
  :گويند مي

پذيرفته باشد، پس كسي كه به عبارت است از قطع كردن قرائت مثل اينكه پايان : قطع
خواند مثل اين است كه از قرائت اعراض كرده و به حالت ديگري غير از قرائت  قطع مي

منتقل شده باشد، كه آن حالت همان است كه بعد از آن براي قرائت ديگر استعاذه گفته 
باشد چون كه سر آيات به خودي خود  ها نمي جز بر سر آيه) قطع(شود، و اين  مي
  .هايي هستند طعمق

سعيدبن منصور در سنن خود از ابواالحوص از ابن سنان از ابن ابي الهذيل روايت 
اش را رها  خوش نداشتند كه قسمتي از يك آيه را بخوانند و بقيه«: كرده است كه گفت

عي بزرگي است، و منظور از الهذيل تاب بن ابي سند اين خبر صحيح است و عبداهللا» كنند
  .صحابه هستند) داشتندخوش ن(

عبارت است از قطع صدا از كلمه مدت كوتاهي كه معموالً در آن نفس : وقف
كشند، با قصد دوباره خواندن نه به نيت اعراض، و اين نحو هم در سر آيات و هم در  مي
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اي به ديگري از نظر  تواند باشد، ولي در وسط كلمه يا جايي كه كلمه اواسط آنها مي

  .قف كردن درست نيستالخط متصل است و رسم
باشد  تر از زمان وقف مي عبارت است از قطع صدا و معموالً مدت آن كوتاه: سكت

بينيم الفاظ پيشوايان در بيان سكت مختلف است پي  بدون اينكه تنفس كند، و از اينكه مي
رف سكت در ح: بريم كه سكت كوتاه و طوالني دارد، از حمزه نقل شده است كه مي

: كوتاه، و از كسائي منقول است كه: و أشناني گفته مزه سكوت كم است،ساكن پيش از ه
وقف : وقف كم، مكي گفته: بدون اشباع، و ابن غلبون گفته) دزدكي(= سكوت مختلس 

بدون : ، و از قتيبه آمده است)وقف كوچك(= وقيفه : ، ابن شريح گفته)سبك(خفيف 
قطع صدا زمان : جعبري گفته سكوت لطيف بدون قطع نفس: قطع نفس، و الداني گفته

) وقف(تر باشد زيرا كه اگر طوالني شود  كوتاهي كه از مقدار بيرون آوردن نفس كوتاه
  .شود خوانده مي

قول صحيح آن است كه تعريف آن وابسته به سماع و روايت است، : الجزري گفته ابن
مقصود و جايز نيست مگر در جايي كه روايت صحيح در آن باشد به خاطر معني و 

ها هنگام وصل جايز است به منظور  در سر آيه: شود معيني كه در نظر است و گفته مي
  .اند بيان مطلب، و بعضي حديثي كه در اين باره آمده است بر همين معني حمل كرده

  چند قاعده
هست، هم وصل آنها به ماقبلشان جايز است به ) الذين(و ) الذي(هر چه در قرآن  - 1

از ماقبل جايز است به عنوان خبر از ماقبل، ) قطع(ل، و هم جدا كردن و عنوان صفت ماقب
  :مگر در هفت مورد كه بايد به آنها شروع شود

 t⎦⎪Ï% ©!$# ãΝßγ≈oΨ ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çμ tΡθ è= ÷G tƒ  )121 :بقره.(  

 t⎦⎪Ï% ©!$# ãΝßγ≈uΖ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çμ tΡθ èùÌ÷è tƒ  )20 :و انعام 146: بقره.(  

 š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ è= à2ù'tƒ (#4θ t/Ìh9$# Ÿ )275: بقره(.  
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 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρ ãy_$ yδ uρ  )20: توبه(.  

 t⎦⎪Ï% ©!$# šχρç|³øtä†  )34: فرقان(.  

 t⎦⎪Ï% ©!$# tβθè= Ïϑ øts† z̧ öyè ø9$#  )7 :غافر.(  

% “Ï ي هو در تفسير الكشاف دربار ©!$# â¨ Èθó™ uθ ãƒ  )خوانندة قرآن : گويد مي) 5 :ناس
شروع نمايد ) الذي(وقف كند، و از ] كه الوسواس الخناس باشد[تواند بر موصوف  مي

  .را صفت قرار دهيد كه وقف جايز نيست) الذي(اگر قطع بگيريد، به خالف اينكه 
اگر صفت مخصوص باشد، كه جايز نيست بر موصوف وقف شود : گفته 1مانيو ر

زيرا كه عامل آن در مدح غير از عامل موصوف  ؛ستولي اگر براي مدح باشد جايز ا
  .باشد مي

منه جداي از مستثني ـ اگر مستثني منقطع باشد ـ چند نظر  دربارة وقف بر مستثني - 2
  :هست

زيرا كه به معني مبتدايي است كه خبرش حذف شده باشد براي : جواز مطلقاً -اول
 .كند اينكه بر آن داللت مي

زيرا كه ديده  ؛باشد اينكه يا از نظر لفظ محتاج به ماقبل ميبراي : منع مطلقاً -دوم
شان ل دهند جداي از ماقب و كلماتي كه همين معني را مي) إال(نشده است كه 

استعمال شوند، يا از نظر معني چون كه ماقبل آن به تمام بودن كالم اشعار و اشاره 
كند زيرا كه  را تصحيح مي) لحمارا الإ) (حٌدأالدار   ما فی: (گوييم دارد، مثالً وقتي مي

 .االالحمار اشتباه است: اگر فقط بگوييم

كه اگر خبر صريحاً آمده ) در مواردي جايز و در مواردي ممنوع: (تفصيل -سوم
باشد، و اگر خبر  نياز از ماقبلش مي زيرا كه جمله مستقل و بي ؛باشد جايز است

                                                 
  ]مصحح. [16/ 12تاريخ بغداد : نگا. هـ وفات نمود 384: علي بن عيسي، دانشمند لغوي، نحوي و بالغي كه در سال -1
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الحاجب اين نكته  ابن. ياج داردصريح نيامده باشد، جايز نيست چون بماقبلش احت

  .را در امالي خود آورده است
جايز است ـ چنانكه ابن ] اي كه نداء داشته باشد جمله[وقف بر جمله ندائيه  - 3

زيرا كه آن جمله مستقل و مابعدش جملة ديگري  ؛الحاجب از محققين نقل كرده است
  .است هرچند كه جمله اولي به آن تعلق دارد

وقف بر آنها جايز ...] قال، يقول، قل، يقولون [آن مادة قول هست هرچه در قر - 4
جويني اين نكته را در . زيرا كه مابعدش حكايت گفتار است، و بيان آن قول ؛نيست

  .تفسيرش آورده است
 ξدر سي و سه جاي قرآن لفظ  - 5 x.    آمده است كه هفت تاي آن براي ردع

  :شود ـ آنها چنين است قف مياست كه ـ به اتفاق صاحبنظران بر آن و
 #Y‰ôγ tã ∩∠∇∪ ξ Ÿ2  )مريم  ي در سوره) 79و  78 :مريم #x“ Ïã ∩∇⊇∪ ξ x.   )81 :مريم 

  .سورة مريم) 82و 
 βr& Èβθè= çFø)tƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$ s% ξ x.   )الشعراء   ي رهسو) 15و  14 :شعراء $ ¯ΡÎ) tβθä.u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪ 

tΑ$ s% Hξ x.  )شعراء  ي هورس) 62و  61 :شعراء u™!% Ÿ2 uà° ( ξ x.  )27 :سبا .( ÷β r& y‰ƒ Î— r& 

∩⊇∈∪ Hξ x.  )16و  15 :مدثر (و  t⎦ø⎪r& ”xpRùQ$# ∩⊇⊃∪ ξx.  )القيامه ي هسور) 11و  10 :قيامه.  
شود، و هركدام كه  هر كدام به معني حقاً قطعاً باشد بر آن وقف نمي: آنها ي هبقي

  ).وقف و عدم وقف(هر دو وجه جايز است  احتمال هر دو معني را دارد
اول آنكه وقف بر آن نيك است كه به معني ردع : كال چهار قسم است: مكي گفته

 ξباشد و همان اختيار است و شروع به  x.   به معني  حقا  جايز است و آن يازده
كي ـ و دو قد افلح و سبأ ـ هر كدام ي: هاي مريم، و در سوره ي هدو تا در سور: مورد است
 ÷β: المدثر ي هالمعارج، و دو تا در سور ي هتا در سور r& y‰ƒ Î— r& ∩⊇∈∪ Hξ x.  )و  15 :مدثر
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16( ، Zοu¤³oΨ •Β ∩∈⊄∪ ξ x.  )المطففين ي هو در سور) 53و  52 :مدثر.  çÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# 

∩⊇⊂∪ ξ x.  )الفجر  ي هو در سور) 14و  13 :طففينم Ç⎯oΨ≈ yδ r& ∩⊇∉∪ ξx.  )17و  16 :فجر (

$ …çνt: الهمزه ي هو در سور s#÷{r& ∩⊂∪ ξ x.   )4و  3 :همزه.(  
آن است كه وقف بر آن نيك است ولي شروع از آن جايز نيست و آن دو : دوم

= βr& Èβθè: الشعرا ي هدر سور: موضوع است çFø)tƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$ s% ξ x.  )15و  14 :شعراء .(  

 $ ¯ΡÎ) tβθ ä.u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪ tΑ$ s% Hξ x.  )62و  61 :ءشعرا.(  
ماقبل و بعدش وصل ه آنكه نه وقف بر آن نيك است و نه ابتداي به آن، بلكه ب: سوم

 ¢ΟèO ξ: عم و التكاثر ي هدر دو سور: شود و آن در دو موضع است مي x. tβθ çΗ s>÷è u‹y™  )نبأ: 

5 ( §ΝèO ξ x. t∃ôθ y™ tβθßϑ n= ÷è s?  )4 :تكاثر.(  
توان به آن شروع كرد و آن هيجده مورد  ه وقف بر آن نيك نيست ولي ميآنك: چهارم
  .باقي است

  :باشد در بيست و دو جاي قرآن آمده است و بر سه قسم مي» بلي« - 6
به ماقبلش مربوط  آنكه وقف بر آن به اجماع جايز نيست، زيرا كه مابعدش: قسم اول

  :وضع استاست و آن هفت م
’ 4: األنعام - 1 n?t/ $ uΖÎn/u‘ uρ  )30 :انعام(  

’  4: النحل - 2 n?t/ #´‰ôã uρ Ïμ ø‹n= tã $ y)ym  )38 :نحل (  

’ 4: سبأ - 3 n?t/ ’În1u‘ uρ öΝà6¨Ζt Ï?ù'tG s9  )3 :سبأ(  

 4’n?t/ ô‰s% y7: الزمر - 4 ø?u™!% ỳ  )59 :زمر(  

’ 4: االحقاف - 5 n?t/ $ oΨÎn/u‘ uρ  )34 :احقاف(  

≅ ö: التغابن - 6 è% 4’ n?t/ ’În1u‘ uρ  )7 :تغابن(  
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’ 4: القيامه - 7 n?t/ t⎦⎪Í‘ Ï‰≈s%  )4 :قيامه(  

: در اينكه وقف بر آن جايز است يا نه اختالف است، قول مورد اختيار ما: قسم دوم
  :باشد جايز نبودن است، در قرآن پنج موضع مي

’ 4: البقره - 1 n?t/ ⎯Å3≈ s9uρ £⎯Í≥ yϑ ôÜuŠÏj9 ©É<ù= s%  )260 :بقره(  

≈ 4’n?t/ ô⎯Å3: الزمر - 2 s9uρ ôM¤)ym  )71 :زمر(  

’ 4: الزخرف - 3 n?t/ $ uΖè= ß™ â‘ uρ  )80 :زخرف(  

 (#θ: الحديد - 4 ä9$ s% 4’n?t/  )14 :حديد(  

 (#θ: تبارك - 5 ä9$ s% 4’n?t/ ô‰s% $ tΡu™!% ỳ  )16 :تبارك(  
  .اختيار ما جواز وقف بر آن است، و آن بقيه ده مورد است: سوم

  :جاي قرآن آمده استدر چهار » نعم« - 7
 (#θاالعراف  ي هدر سور ä9$ s% óΟyè tΡ 4 tβ ©Œr'sù  )مذهب مورد اختيار ما جايز ) 44 :اعراف

زيرا كه بقيه گفتة  ؛بودن وقف بر آن است كه چون كه مابعدش به ماقبلش مربوط نيست
اء الشعر ي هيكي در همين سوره است و يكي در سور): نعم(بقيه موارد . اهل جهنم نيست

 tΑ$ s% öΝyè tΡ öΝä3̄ΡÎ)uρ #]ŒÎ) z⎯Ïϑ ©9 t⎦⎫Î/§s)ßϑ ø9$#  )42 :شعرا.(  

 ö≅è% öΝyèالصافات  ي هو در سور tΡ öΝçFΡr&uρ tβρ ãÅz≡yŠ  )مختار اين است كه ) 18 :صافات
شود كرد چون كه مابعد آنها به ماقبلشان مربوط است، چون ماده قول  بر آنها وقف نمي

  .دارد
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  يك قاعده
از مابعدش را  دانند ابتدا قف بر آن را جايز ميهرجا كه و: الجزري در النشر گفته ابن

  .اند نيز جايز شمرده

  چگونگي وقف بر اواخر كلمات
وقف در كالم عرب وجوه متعددي دارد، و آنچه مورد استعمال پيشوايان علم قرائت 

  .، اثبات، الحاقوم، اشمام، ابدال، نقل، ادغام، حذفسكون، ر: باشد است نه وجه مي
دار باشد، زيرا  اي است كه در حالت وصل حركت در اصل وقف بر كلمه: اما سكون

باشد، و ضد ابتدا است، پس همچنان كه به ساكن ابتدا  ترك و قطع مي: ي وقفاكه معن
  .و اين اختيار بسياري از قراء است. توان كرد طور بر متحرك وقف نمي شود همان نمي

: اند نطق به بعض حركت، و بعضي گفته: طالح قراء عبارت است ازدر اص: و اما روم
ابن . ضعيف و كم كردن صدا به حركت تا اينكه بيشتر آن از بين برود: عبارت است از
مرفوع و مجزوم و مضموم و : و اين وقف به. هر دو قول يكي است: الجزري گفته

پس اگر بعضي از آن  مكسور اختصاص دارد به خالف مفتوح چون كه فتحه سبك است،
  .كند شود، و قبول تبعيض نمي اش از دهان خارج مي خارج شود همه) فتحه(

اشمام آن : شود عبارت است از اشاره به حركت بدون صدا و گفته مي: و اما اشمام
ت را به صورت صدا قرار دهي، و هر دو تعريف يكي است، اشمام به باست كه دو لَ

اعراب باشد يا بنا و اين در صورتي است كه الزم  ضمه اختصاص دارد خواه حركت
دانند ـ و هاء تأنيث  باشد، و اما ضمه عارض، و ميم جمع ـ به نظر كساني كه مضموم مي

ولي از ديگران چيزي . وم دارد و نه اشمام، اين سخن نص ابوعمرو و كوفيين استنه ر
اند و  دانسته را خوشايند مي در اين باره نقل نشده است، اهل اداء نيز در قرائت خود آن

اشمام بيان حركتي است كه در حالت وصل براي حرف موقوف عليه ثابت است  ي هفايد
  .تا براي شنونده يا بيننده معلوم شود كه حركتي كه بر آن وقف شده چه بوده است



    
  اإلتقان في علوم القرآن      354

 
شود  در اسم منصوب با تنوين است كه به جاي تنوين بر الف وقف مي: و اما ابدال

) تاء(به جاي ) هاء(است و در اسم مفرد مؤنث به تاء در حالت وقف ) اذن(مثال آن 
باشد بعد از حركت يا  اي كه آخرش همزة گوشه افتاده لمهشود و در آن ك خوانده مي

شود كه از نوع حرف ماقبلش بدل به حرف مد  الف، به نظر حمزه چنين بر آن وقف مي
﴿اقَْرأْ﴾ و ﴿َنبِّئْ﴾ و ﴿َيْبدأُ﴾ و : گردد مانندشود، آنگاه اگر الف باشد جايز است حذف  مي

  .﴿إِِن اْمُرٌؤ﴾ و ﴿ِمْن َشاِطِئ﴾ و ﴿َيَشاُء﴾ و ﴿ِمَن السََّماِء﴾ و ﴿ِمْن َماٍء﴾
حمزه  قرائتاي است كه آخرش همزة ماقبل ساكن باشد، كه به  در آن كلمه: و اما نقل

كنند سپس همزه  نتقل ميشود به اينكه حركت همزه را به آن ماقبل م بر آن وقف مي
﴿َيْنظُُر  ﴾﴿ِملُء ﴾﴿ِدْفٌء: گردد خواه اينكه آن حرف ساكن صحيح باشد مانند حذف مي

﴿ُيْخرُِج  ﴾﴿ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِه ﴾﴿َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه ﴾﴿ِلكُلِّ َبابٍ ِمْنُهْم ُجْزٌء ﴾الَْمْرُء
كلمه باشد، و  از اصل) واو(يا ) ياء(هفت مورد است ـ و خواه  كه تنها همين  ﴾الَْخْبَء

 ﴾أَنْ َتُبوَء﴿ ﴾يضيء﴿و  ﴾َوجِيَء﴿ ﴾الُْمِسيُء﴿كند كه حرف مد باشد مانند  فرقي نمي
  . ﴾َمثَلُ السَّْوِء﴿ ﴾قَْوَم َسْوٍء﴿ ﴾َشْيء﴿: أَْم ِلنيٍ َنْحُو ﴾َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء﴿ ﴾لََتُنوُء﴿

زائد باشد، ) واو(يا ) ياء(اي كه مابعدش  اي است كه آخرش همزه در كلمه: و أما ادغام
اقبلش بدل شود كه همزه را به جنس م كه به قول حمزه بر آن به صورت ادغام وقف مي

  .﴾قُُروٍء﴿و  ﴾َبرِيٌء﴿: و ﴾النَِّسيُء﴿ :كنند مانند مي
ر حالت وقفي آنها دانند د كساني كه هنگام وصل ياءهاي زائد را ثابت مي: و اما حذف
شوند ـ صد و  كنند، و ياءهاي زائد ـ يعني آنهايي كه رسم و نوشته نمي را حذف مي

بيست و يكي است، سي و پنج تاي آنها در ميان آياتست و بقيه در رئوس آيات، نافع و 
دانند، ولي  ابوعمرو و حمزه و كسائي و ابوجعفر آنها را در حالت وصل نه وقف ثابت مي

دانند، و ابن عامر و عاصم و خلف در  و يعقوب در هر دو حالت آن را ثابت مي ابن كثير
كردند، و چه بسا بعضي از آنها از اصل خود در  حذف مي) وقف و وصل(هر دو حالت 

  .بعضي آيات خارج شده است
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در ياءهايي است كه در حال وصل حذف شده باشد، به نظر كساني كه در : و اما اثبات
  .﴿َباقٍ﴾: ﴿َواقٍ﴾ َو: ﴿َوالٍ﴾ َو: ﴿َهاٍد﴾ َو :دانند، مانند ميحال وقف ثابت 
: ﴿ِفيَم﴾ َو: ﴿َعمَّ﴾ َو :كنند در سكت به گفتة كساني كه آن را ملحق مي ءها: و اما الحاق

و نون  ﴿ِمثْلَُهنَّ﴾: ﴿ُهنَّ﴾ َو: و نون مشدده از جمع مؤنث مانند ﴿ِممَّ﴾: ﴿ِلَم﴾ َو: ﴿بَِم﴾ َو
﴿أَلَّا َتْعلُوا و حرف مشدد مبني مانند  ﴿الُْمفِْلُحونَ﴾: ﴿الَِّذيَن﴾ َو: لَْعالَِمَني﴾ َو﴿ا: مفتوح مانند

  .﴿لََديَّ﴾: ﴾ وّيِخرِْص﴿ُم: ﴿َخلَقُْت بَِيَديَّ﴾ و: َعلَيَّ﴾ و

  قاعده
هاي عثماني در وقف، ابدال و اثبات و حذف و وصل  بر لزوم متابعت از خط مصحف

وقف به هاء در كلماتي كه به تاء نوشته : در اشياء معيني مانند اما، اند اجماع كرده و قطع
ينها، و آوردن ياء در جاهايي در مواردي كه ذكر شد و غير ا] كتس[شده، و الحاق هاء 

﴿َوَيْمُح : ﴿َوَيْدُع الِْأْنَسانُ﴾ ﴿َيْوَم َيْدُع الدَّاعِ﴾ ﴿َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ﴾ وكه رسم نشده، و واو در 
  .اند اختالف كرده ﴿أَيَُّها الُْمْؤِمُنونَ﴾ ﴿أَيَُّها السَّاِحُر﴾ ﴿أَيَُّها الثَّقَالِن﴾: و الف در الَْباِطلَ﴾اللَُّه 

هر جاي قرآن واقع شود، كه ابوعمرو با ياء بر آن  ﴿َوكَأَيِّْن﴾گردد در  و نون حذف مي
لنباء و الكهف و در ا )مال(شود و  االسراء وصل مي ي در سوره ا﴾اًم﴿أيَّكند و  وقف مي

را قطع  وا﴾ُدُجْسَي ﴿أالَّ: ﴿َوْيكَأَنَّ﴾ ﴿َوْيكَأَنَُّه﴾ وشود، و  الفرقان و سأل همچنين وصل مي
  .كنند مي

  .كنند الخط قرآن پيروي مي و بعضي از قراء در همة موارد از رسم



  :نوع بيست و نهم
  اند الفاظي كه لفظاً متصل و معني منفصل

اش تصنيف شود، و يكي  يسته است به طور جداگانه دربارهاين نوع مهمي است كه شا
از اصول مهم وقف است لذا در دنبالة آن قرارش دادم، و با آن اشكاالت و معضالت 

 uθ :گردد، از آن جمله اين آيه است بسياري حل و كشف مي èδ “Ï% ©!$# Νä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ 

;οy‰Ïn≡uρ Ÿ≅ yè y_uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— z⎯ä3ó¡uŠÏ9   تا Ÿξ yè y_ …çμ s9 u™!% x.uà° !$ yϑŠ Ïù $ yϑ ßγ9s?#u™ 4 ’ n?≈ yè tG sù ª!$# $ £ϑ tã 

tβθ ä.Îô³ç„  )آدم و حوا  ي فهميم در قصه كه اين آيه چنان كه از سياق مي) 90 :اعراف
اند و ترمذي آن را حسن  هاحمد و ترمذي روايت كردامام باشد، و در حديثي كه  مي

حاتم و  از طريق حسن از سمره مرفوعاً، و ابن ابي يح دانستهدانسته، و حاكم آن را صح
اند، به اين معني تصريح شده است، ولي  غير او به سند صحيحي از ابن عباس نقل كرده

باتوجه به آخر آيه مشكل است اين معني را بپذيريم، نظر به اينكه به آدم و حوا نسبت 
ت كه خداوند با او سخن گفته، و شرك داده شده است، در صورتي كه آدم پيامبري اس

، همين امر باعث شده است كه اند از شرك معصوم انبياء قبل و بعد از نبوت اجماعاً
بعضي آيه را بر غير آدم و حوا حمل كنند و بگويند كه دربارة مرد و زني از اهل ملل نازل 

من پيوسته در شده است و برخي پا را فراتر نهاده و حديث را منكر و عليل دانسته است، 
حيرت بودم تا اينكه حديثي از ابن ابي حاتم ديدم كه از احمدبن عثمان بن حكيم از 

’ كه دربارة  فضل از اسباط از سدي نقل كردهاحمدبن م n?≈ yè tG sù ª!$# $ £ϑ tã tβθä.Îô³ç„  
مربوط به آدم جداست و دربارة خدايان  ي اين قسمت از آيه: گفته است) 190 :اعراف(

  .باشد عرب مي
مكي از سدي برايمان گفته ينه از صدقه بن عبداهللا بن كثيرابن عي: و عبدالرزاق گفته

  .اين از قبيل موصول مفصول است: كه سدي گفت: است
محمدبن ابي حماد از مهران از سفيان از سدي از  بن الحسين از و ابن ابي حاتم از علي

در اطاعت فرزند است  قبلش جدا واين آيه از ما: ابي مالك روايت كرده است كه گفت
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دلم باز شد و اين معضل برايم  ي هعقد پس. است صاين مربوط به قوم حضرت محمد
) فيما آتا هما(آدم و حوا  ي هكشف گرديد، و با اين حديث واضح شد كه آخر قص

پردازد و اين نكته  پرستي مي باشد، و مابعد آن به قصة عرب و شرك آنها به سبب بت مي
رساند كه از تثنيه به جمع بدل شده است كه اگر قصه يكي بود  يير ضمير ميرا تغ
$ : گفت مي £ϑ tã tβθä.Îô³ç„  چنان كه فرمود : #uθ tã̈Š ©!$# $ yϑ ßγ −/u‘ ÷⎦È⌡s9 $ oΨ tG øŠs?#u™ $ [sÎ=≈ |¹ 

¨⎦sðθ ä3uΖ©9 z⎯ÏΒ š⎥⎪ÌÅ3≈ ¤±9$# ∩⊇∇®∪ !$ £ϑ n= sù $ yϑßγ9s?#u™  )ر بعد از و نيز ضمائ) 190و  189 :اعراف

„ tβθä.Îô³çآن  r& $ tΒ Ÿω ß,è= øƒs† $ \↔ø‹x©  )و پس از آن تا آخر آيات، و حسن ) 191 :اعراف

$  :ي هو از آن جمله آي. تخلص و استطراد از اساليب قرآن است tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 

tβθ ã‚Å™≡§9$#uρ  )راسخون تأويل آن را ( :كه اگر وصل شود معني چنين است) 7 :آل عمران
  .و بر تقدير فصل به عكس آن .)دانند مي

شماها اين : هيك روايت كرده است كه گفتندو ابن ابي حاتم از ابي الشعثاء و ابي نَ 
و مؤيد اين مطلب داللت آيه است بر مذمت و . كنيد در حالي كه جداست آيه را وصل مي

و انحراف ) زيغ(كنند و آنها را به  نكوهش كساني كه از آيات متشابه قرآن پيروي مي
  .توصيف كرده است
‘ #sŒÎ)uρ ÷Λä⎢ö/uŸÑ ’Îû ÇÚö ي هآي: و از آن جمله F{$# }§øŠn= sù ö/ä3ø‹n= tæ îy$ uΖã_ β r& (#ρçÝÇø)s? z⎯ÏΒ 

Íο4θ n= ¢Á9$# ÷β Î) ÷Λä⎢øÅz β r& ãΝä3uΖÏFøtƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρ ãxx.  )باشد، كه ظاهر آيه  مي)   101: نساء
رساند كه شكسته خواندن نماز به هنگام ترس اختصاص دارد، و اگر انسان در امان  مي

عايشه همين نظر ام المؤمني بود نبايد شكسته بخواند، روي همين حساب گروهي مانند 
  .كند كه اين آيه از قبيل موصول مفصول است اند ولي سبب نزولش بيان مي را داشته

النجار  گروهي از بني: روايت كرده است كه فرمودمرتضي ابن جرير در حديثي از علي 
پس اين رويم چگونه نماز بخوانيم؟  پرسيدند كه ما مسافرت مي صاز پيغمبر اكرم
⎢ #sŒÎ)uρ ÷Λä :قسمت نازل شد ö/uŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$# }§øŠn= sù ö/ä3ø‹n= tæ îy$ uΖã_ β r& (#ρ çÝÇø)s? z⎯ÏΒ Íο4θ n= ¢Á9$# ÷βÎ) 
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÷Λä⎢ øÅz β r& ãΝä3uΖÏFøtƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx.  )وحي قطع شد، تا بعد از يك سال كه آنگاه ) 101 :نساء

محمد و : اي رفت، نماز ظهر را خواند، مشركين به هم گفتند غزوهبه  صپيغمبر اكرم
يكي : يكي از آنها گفت. يدبر اند چرا بر آنها هجوم نمي كردهاصحاب او پشت خود را بر شما 

  ÷βÎ) ÷Λä⎢øÅz :دارند، پس خداوند بين دو نماز اين قسمت را نازل كردبعد از اين ] نماز[ديگر 

βr& ãΝä3uΖÏFøtƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxx.   تا $ \/#x‹tã $ YΨ‹Îγ •Β با اين  ، پس حكم نماز خوف نازل شد، و

باشد كه نماز خوف باشد نه نماز  شرط مابعدش مي  ÷βÎ) ÷Λä⎢øÅz حديث بيان شد كه 

  .نبود، اين تأويل خوبي بود  #sŒÎ) اگر در آيه : ن جرير گفتهو اب ،شكسته

نيز اين تأويل درست است، بنابر اينكه واو او را   #sŒÎ) با وجود : رس گفتهفو ابن ال
  .زايد بگيريم

و بهتر از اين توجيه اين . باشد يعني از قبيل ورود شرط بر شرط ديگر مي: گويم مي
  .دانند اذا زائده بيايد بگيريم ـ بنا به گفتة كساني كه جايز مي را زائده  #sŒÎ) است كه 

اي را كنار كلمة ديگري قرار  گاهي عرب كلمه: خود گفته تفسيرو ابن الجوزي در 
 ß‰ƒÌãƒ β :دهند مثل اينكه با آن است ولي به آن متصل نيست، و در قرآن آمده است مي r& 

/ä3y_Ìøƒä† ô⎯ÏiΒ öΝä3ÅÊ ö‘ r&  )پس فرعون گفت. فرعون است اين گفته مأل) 110 :اعراف : 

#sŒ$ yϑ sù tβρ âßΔù's?  )110 :عرافا(.  

$ O: و مثل  tΡr& …çμ ›?Šuρ≡u‘ ⎯tã ⎯Ïμ Å¡ø¯Ρ …çμ ¯ΡÎ)uρ z⎯Ïϑ s9 š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$#  )كه سخن ) 51 :يوسف

 y7: گويد يابد و يوسف مي زليخا اينجا پايان مي Ï9≡sŒ zΝn= ÷è u‹Ï9 ’ ÎoΤr& öΝs9 çμ ÷Ζäzr& Í=ø‹tó ø9$$ Î/  
  ).52 :يوسف(
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 7: و مانند Ï9≡x‹x.uρ šχθ è= yèøtƒ  )و مثل) 34 :ملن : #x‹≈ yδ $ tΒ y‰tã uρ ß⎯≈ oΗ ÷q§9$#  )يس: 
52.(  

يك آيه از كتاب اهللا : حاتم دربارة اين آيه از قتاده روايت كرده است كه گفت و ابن ابي
: گويند باشد گمراهان مي هدايت ميهست كه اولش از زبان اهل ضاللت و آخرش از اهل 

 $ uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ .⎯tΒ $ uΖsVyè t/ ⎯ÏΒ 2$ tΡÏ‰s% ö̈Β  )اين گفتار اهل نفاق است ولي اهل هدايت ) 52 :يس

≈› #x: گويند شوند مي وقتي از قبرهايشان بيرون آورده مي yδ $ tΒ y‰tã uρ ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# šX y‰|¹uρ 

šχθ è= y™ ößϑ ø9$#  )52 :يس.(  

$  :روايت كرده است كه دربارة اين آيهو از مجاهد  tΒ uρ öΝä.ãÏè ô±ç„ !$ yγ̄Ρr& #sŒÎ) ôNu™!% ỳ Ÿω 
tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ  )يددانيد  چه مي: گفت) 109 :انعامĤسپس از  ،ايمان بياورند وقتي كه قيامت بي

$! : آينده خبر داد و گفت yγ ¯Ρr& #sŒÎ) ôNu™!% y` Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ .  
  



  :ام نوع سي
  فتح در اماله و

 1القاصح اند از جمله ابن اي در اين باره نوشته هاي جداگانه جماعتي از قراء تصنيف
  . العين في الفتح و االماله و بين اللفظين تأليف كرده است ةقر: است كه كتابش را به عنوان

فتح و اماله دو لغت و لهجة مشهوري هستند كه در زبان فصحاي عرب : الداني گفته
فتح لهجة اهل حجاز است و اماله  .هايي كه قرآن به لغت آنها نازل شد ربع ؛شيوع دارند

مالك فتح و : گويد سپس الداني مي. هاي تميم و اسد و قيس لغت عمومي اهل نجد قبيله
ها و  قرآن را با لحن«: اماله حديثي است كه از حذيفه مرفوعاً روايت شده است كه

] تورات و انجيل[سق و  اهل دو كتاب صداهاي عرب بخوانيد، و از صداهاي اهل ف
  .، و شكي نيست كه اماله از حروف هفتگانه و الحان و صداهاي عرب است»حذف نماييد

: و كيع از اعمش از ابراهيم روايت كرده است كه: گويد شيبه مي و ابوبكر ابن ابي
ور از منظ: افزايد وي مي» دانستند كه الف و ياء در قرائت قرآن يكسان است چنين مي«

  .تفخيم و اماله است ءالف و يا
 عاصم الضرير كوفي از محمدبن عبيداهللا از عاصم از زر و در تاريخ القراء از طريق ابي

را به فتح ) طه(مردي به نزد عبداهللا بن مسعود : بن حبيش روايت كرده است كه گفت
خواند و كسر ) طه(ه طاء و هاء را به كسر خواند آن مرد دوبار) هط: (خواند، عبداهللا گفت

 صپيغمبر اكرم: سپس گفت، طاء و هاء را به كسر خواند) هط( :نداد، باز عبداهللا گفت
الجزري گفته اين حديث غريبي است كه جز به اين وجه آن  ابن. اين چنين به من آموخت

شناسيم، رجال اين روايت همگي ثقه هستند مگر محمدبن عبيداهللا كه همان  را نمي
ست و در نزد اهل حديث ضعيف شمرده شده است، مرد خوبي بود ولي عزرمي ا

گفت، به همين  هايش از بين رفت پس از آن از محفوظاتش براي مردم حديث مي كتاب
  .اعتبار شناخته شد جهت حديث او بي

                                                 
  ]مصحح. [266/ 1الجواهر المضيه : نگا. هـ 801: علي بن عثمان، امام جليل و شارح شاطبيه و متوفي سال -1
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و : افزايد اين حديث را ابن مردويه در تفسيرش آورده و در آخر آن مي: گويم مي
  .ين نازل كردجبرئيل آن را اين چن

شنيد  صالقراء از صفوان بن عسال روايت شده است كه از پيغمبر اكرم و در جمال
اهللا به  خواند، به آن حضرت عرض شد يا رسول مي] با اماله) [يا يحيي(كه آن حضرت 

/ هايم اين لهجة دائي: خواني و حال آنكه لهجة قريش چنين نيست؟ فرمود اماله مي
  .بني سعد است ماماهايم

كوفيون براي اماله چنين دليلي : و ابن اشته از ابي حاتم نقل كرده است كه گفت
ها ديده اند، لذا از خط تبعيت كرده و به  اند كه در مصحف ياءها را به جاي الف آورده

  .اند تا به ياء نزديك شود اماله خوانده
، و به آن آن است كه فتحه را به طرف كسره و الف را به سوي ياء بكشاند: اماله

و كمي كسره كه بين دو لفظ . گويند نيز به آن مي حگويند، االضجاع و البط محض هم مي
: گويند، بنابراين اماله دو قسم است شود به آن تقليل و تلطيف و بين بين نيز مي واقع مي

و هر دو قسم در قرائت قرآن جايز است، و با امالة شديد بايد از قلب . شديد و متوسط
  .ميان فتحه و امالة شديد است: لص و اشباع شديد حذر كرد، و امالة متوسطكردن خا

اند كه كدام وجه اماله اولي و بهتر است، و من  علماي ما اختالف كرده: الداني گفته
زيرا كه منظور از اماله كه آگاه كردن  ؛كنم كه بين بين است امالة متوسط را اختيار مي

با اينكه اصل الف ياء بوده است، و توجه دادن به اينكه  شود شنونده است با آن حاصل مي
  .يابد شود، يا به كسره يا ياء مجاورش شباهت مي گاهي الف به ياء تبديل مي

گويند،  آن است كه قاري دهانش را به آن حرف بگشايد كه به آن تفخيم مي: و اما فتح
ت به آن حرف كه در آخرين حد گشودن دهان اس: و آن نيز شديد و متوسط دارد، شديد

بين فتح شديد و امالة متوسط : قرآن جايز نيست و در لغت عرب وجود ندارد، و متوسط
  .كنند اين همان نوع است كه قراء طرفدار فتح استعمال مي: الداني گفته. است

آيا اماله نوعي فتح است يا هر يك از فتح و : اند كه و در اين جهت نيز اختالف كرده
  باشند؟ ستقلي مياماله قاعدة م
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شود كه  اماله جز براي سبب يافت نمي: اين است كه] فرع بودن اماله[وجه قول اول 

اگر آن سبب نبود فتح الزم است و اگر سبب بود هم فتح و هم اماله جايز است، بنابراين 
خوانند، پس  ها آن را به فتح مي شود مگر اينكه كساني از عرب اي اماله نمي هيچ كلمه
  .كند تح بر اصالت آن، و فرعي بودن اماله داللت ميشمول ف

اسباب، وجوه، و فايدة آن و چه كساني به اماله : سخن دربارة اماله پنج وجه دارد
  شود؟ خوانند؟ و چه حروفي اماله مي مي

اين اسباب به دو شيء بر : اند، ابن الجزري گفته كه قراء ده تا شمرده: اما اسباب آن
گيرند  ياء و هر يك از كسره و ياء هم پيش از محل اماله قرار مي - 2كسره  - 1: گردند مي

د كه وش ميو هم بعد از آن، و چه بسا يكي از آن دو در محل اماله تقدير شود و گفته 
در ) كسره و ياء(اند، ولي آن دو  كسره و ياء نه در لفظ موجودند و نه در آن تقدير شده

  .شوند هاي حرفي عارض مي بعضي از صيغه
شوند به جهت الف يا فتحة ديگري كه اماله شده است،  و گاهي الف يا فتحه اماله مي

ي را به عنوان شباهت به )الف(نامند، و گاهي  مي) اماله بخاطر امالة ديگر(و اين نوع را 
  .كنند ديگري اماله مي) الف(

اسم و  همچنين الف را به علت كثرت استعمال و براي فرق بين: گويد الجزري مي ابن
  .شود دوازده تا مي: دهند، پس با اين حساب اسباب اماله حرف اماله مي

امالة به جهت كسرة پيشين، شرطش اين است كه بين آن كسره و بين الف يك حرف 
كتاب و حساب ـ اين فاصله به اعتبار الف وجود يافت، اما فتحة اماله : فاصله باشد، مانند

دو حرف فاصله باشد كه اول آن دو ساكن باشد، يا هر يا . اي با كسره ندارد شده فاصله
انسان و : شود مانند دو مفتوح باشند ولي دومي هاء باشد چون هاء هنگام  اماله مخفي مي

  .يضربها
الحياه، و األيامي، يا دو حرف با الف : و اما ياء پيشين خواه به ألف متصل باشد مانند

  .يدها: اشد مانندفاصله داشته باشد كه يكي از آن دو هاء ب
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الناس و  من: اگر الزم باشد مانند عابد، و اگر عارض باشد، مثل: و اما كسرة متأخره
) فخوِ(خاف كه اصلش : مبايع، و اما كسرة مقدره مانند: و اما ياي متأخر، مانند. النار في

ها  اليخشي، والهدي، و ابي، والثري، كه در تمام اين مث: بوده است و اما ياء مقدر مانند
  .الف منقلب از ياء، متحرك و ماقبلش مفتوح است

طاب و جاء، و شاء، : شود مانند اي كه در بعضي از احوال كلمه عارض مي و اما كسره
 تبط: مانند[گردد  ع متحرك مكسور ميو زاد، كه فاء الفعل آن هنگام اتصال به ضمير رف

  ].و جئت و شئت و زدت
غزا، كه الف آنها از واو قلب شده  و تال: ، مانندطور است و اما ياء عارض نيز همين

  .اند شوند اماله گرديده است، و چون در تلي و غزي، قلب به ياء مي
را ) اهللا نإ(و اما امالة به خاطر امالة ديگر مانند نظرية كساني است كه الف بعد از نون 

دهد، چون كه بعد از آن  ميرا اماله ن) نا اليهإو (ولي ) هللا(دهد به جهت امالة الف  اماله مي
الضحي، القري، : امالة كلمات آينده را نيز از همين باب دانسته است و. اي نيست اماله

  .ضحاها، و تالها
الحسني و الف موسي : باشد مثل مانند امالة الف تأنيث مي: و اما امالة به جهت شباهت

  .الهديبه جهت شباهت داشتن آنها به الف . دهند و عيسي را اماله مي
رفع و [در احوال سه گانه ) الناس(و اما امالة به خاطر كثرت استعمال، مانند  امالة 

  .ج روايت كرده استچنان كه صاحب المبهِ] نصب و جر
و اما اماله به خاطر فرق بين اسم و حرف مانند امالة فواتح سور ـ چنان كه سيبويه 

ما (هايي هستند براي  ت كه اينها اسمامالة باء و تاء در حروف معجم براي اين اس: گفته
  .اند پس مانند ما و ال و امثال اينها نيستند وضع شده) يلفظ به
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  وجوه اماله

و اصل آنها دوتا . گردد چهارتا است كه به اسباب ياد شده برمي:  و اما وجوه اماله
است مناسبت و اشعار، و اما مناسبت يك قسم است و آن در لفظي است كه به جهت 

ببي كه در لفظ هست اماله شده و در موردي كه به جهت امالة ديگري اماله شده، كه س
اند كار زبان و نطق ـ كه در مجاورت حرف اماله شده قرار دارد ـ باآن حرف  خواسته

  .ديگر به طور يكنواخت باشد
اشعار به اصل، و اشعار به آنچه در بعضي موارد بر : بر سه قسم است: و اما اشعار

  .شود، و اشعار به شباهت داشتن به اشعار به اصل عارض مي كلمه
رود و با  زيرا كه زبان با فتح باال مي ؛سهولت و آساني تلفظ است: اماله ي و اما فايده
تر از باال بردن آن است، و هر كس اماله داده  آيد، و پايين آوردن زبان سبك اماله پايين مي

تح خوانده رعايت اين جهت را نموده است كه روي همين جهت است و اما كسي كه به ف
  .تر است يا چون اصل حرف مفتوح است فتح متين

اند، تمام قراء عشره هستند مگر ابن كثير كه در تمام  و اما كساني كه به اماله خوانده
  .قرآن هيچ جا به اماله نخوانده است

هاي قرائت و  بجاي استيعاب و فراگيري آن كتا: شوند و اما كلماتي كه اماله مي
  :آوريم پذير است مي باشد، ما در اينجا آنچه قاعده هايي كه در اماله تأليف شده مي كتاب

اند هر جاي قرآن  حمزه و كسائي و خلف هر الفي كه از ياء قلب شده باشد اماله داده
، باشد چه اسم و چه فعل، مانند الهدي، الهوي، الفتي، العمي، الزنا، اتي، ابي، سعي، يخشي

  .يرضي، اجتبي، اشتري، مثوي، مأوي، ادني و ازكي
شود  باشد ـ به ضم يا كسر يا فتح فاء ـ اماله مي) عليفُ(و هر الف تأنيث كه بر وزن 

طوبي، بشري، قصوي، القربي، االنثي، الدنيا، احدي، ذكري، سيما، ضيزي، موتي،  :مانند
  .اند ا نيز به اينها ملحق كردهموسي، عيسي، و يحيي ر: همچنين. مرضي، السلوي، والتقوي
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سكاري، كسالي، : باشد ـ به ضم يا به فتح فاء ـ مثل) فعالي(اي كه بر وزن  و هر كلمه
  .اساري، يتامي، نصاري، وااليامي

بلي، متي، يا اسفي، يا ويلتي، يا : ، مانندو هرچه در مصحف با ياء نوشته شده است
اند كه در هيچ حالي اماله  ت را استثنا كردهولي اين كلما. حسرتي، و انّي استفهاميه ـ 

  .حتي، الي، علي، لدي، و ما زكي: شوند نمي
: اند، مثل همچنين از كلمات واوي هر كدام كه اولش مكسور يا مضموم باشد اماله داده

كه واقع شود، و الضحي هر جاي قرآن بيايد، و القوي، ) در هر حال اعرابي(الربا هر طور 
  .و العلي

: ها عبارتند از اند، آن سوره اند اماله داده آيات يازده سوره را كه هماهنگ بودهو آخر 
طه، و النجم، سأل، القيامه، النازعات، عبس، االعلي، الشمس، الليل، الضحي، و العلق، 

  .اند ها موافقت كرده ابوعمرو و ورش با امالة اين سوره
آمده باشد به هر وزن، اماله كرده ) فال(باشد كه بعد از آن  مي) راء(و ابوعمرو هرجا ه 

ذكري، بشري، اسري، اراه، اشتري، يري، القري، النصاري، اساري، و سكاري،  :است، مانند
  .به هر نحو كه باشد موافقت كرده است) فعلي(همچنين بر امالة الفهاي بر وزن 

شد اماله مجرور با) كنار افتاده(= و ابوعمرو و كسائي هر الفي كه بعدش راء متطرفه 
الدار، النار، القهار، الغفار، النهار، الديار، الكفار، االبكار، بقنطار، ابصارهم، : اند مثل داده

  .اوبارها، اشعارها، حمارك خواه اينكه الف در اصل كلمه باشد يا زائد باشد
حمزه الف عين الفعل ماضي را از ده فعل اماله كرده است هرجا و به هر نحو كه واقع 

  .زاد، شاء، جاء، خاب، ران، خاف، زاغ، طاب، ضاق، و حاق: آنها عبارتند ازشوند، 
كسائي هاء تأنيث و حرف ماقبلش را در حالت وقف مطلق اماله داده است، البته بعد 

خليفه : مثل فاء) فجثت زینب لذود مشس(كند  از پانزده حرف كه اين جمله آنها را جمع مي
: بغته و الميته، زاي مثل: تاء مثل. ثالثه و خبيثه: ثاء، مثل .هليجه و لجو: مثل: و رأفه، جيم

حبه و التوبه، الم مثل : باء مثل. سنه و جنه: خشيه و شيبه، نون مثل: بارزه و اعزه، ياء مثل
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: بلده وعده، شين مثل: دال مثل. واو مثل قسوه و مروه. لذه و الموقوذه: ليله و ثله، ذال مثل

  .خامسه و خمسه: سين مثل. رحمه و نعمه: فاحشه و عيشه، ميم مثل
جاع، و حروف استعالء : دهد، و آنها حروف و بعد از ده حرف به طور مطلق فتح مي

كلمة اكهر جمع در كه ] از حروف هجاء[چهار حرف باقي ـ . باشند مي) قط خص ضغط(
دهد  مي اگر پيش از آنها ياء ساكن يا كسرة متصل يا منفصل به ساكن باشد اماله !شوند مي

اي هم  مورد اختالف و تفصيل، و قاعده ماند حروف ديگري مي. خواند مي وگرنه به فتح
  .هاي اين فن مراجعه شود ندارد، براي شناخت آنها به كتاب

را كه در ) الر(حمزه، كسائي، خلف، ابوعمرو، ابن عامر و ابوبكر : و اما فواتح سور
  .خوانده است) فتح و اماله(لي ورش ميان اند، و آغاز پنج سوره آمده است اماله داده

را به اماله ) طه(و سوره ) مريم( ي هابوعمرو و كسائي و ابوبكر، هاء سرآغاز سور
  .مريم را ي هاند نه سرآغاز سور را اماله داده) طه(اند ولي حمزه و خلف فقط  خوانده

نيز به اماله خوانده  را اماله داده است، ياء سرآغاز سورة مريم را) الر(و هر كه از قراء 
  .است مگر ابوعمرو، چنانكه از او مشهور است

و ابوبكر اماله ] حمزه، كسائي و خلف[را سه نفر اولي كه نام برديم ) يس(و ياء اول 
هاي هفتگانه  در سوره) حم(و حاء ) طس(و ) طسم(و ) طه(اند و همين چهار تن طاء  داده

  .لة حاء با آنها موافق بوده استو ابن ذكوان در اما. اند را اماله داده

  خاتمه
قرآن به تفخيم نازل «: گويد اند به جهت حديثي كه مي اي اماله را مكروه دانسته عده

  .اند ولي از قول به كراهت به چند وجه جواب داده» شد
درست است كه قرآن به تفخيم نازل شد ولي اماله از سوي شارع مقدس اجازه : اول

  .داده شده
ر حديث اين است كه قرآن مثل مردها خوانده شود نه اينكه صدا را مثل منظو: دوم

  .ها پايين آورند زن
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منظور اين است كه قرآن با شدت و سختي بر مشركين نازل شد، مؤلف : سوم
القراء گفته است اين وجه در تفسير حديث بعيد است چون كه قرآن با رحمت و  جمال

  .رأفت نيز نازل شده است
ر اين است كه قرآن با عظمت و تجليل فرود آمد، يعني آن را تعظيم و منظو: چهارم

  .نمايد تجليل كنيد، بنابراين حديث تعظيم و تجليل قرآن را تأكيد مي
هاست با ضمه و كسره در مواضعي كه  مراد از تفخيم حركت دادن اواسط كلمه: پنجم

بيشتري دارد و فخامتش زيرا كه اشباع  ؛مورد اختالف است نه اينكه ساكن خوانده شود
  .تر است فزون

در تفسير اين حديث از ابن عباس اين طور روايت شده است سپس : الداني گفته
: كه گفت  عبدالعزيز از القاسم نقل كردهابن خاقان از احمدبن محمد از علي بن : گويد مي

ني و قرآن با سنگي: كرد كه ابن عباس گفت شنيدم كسائي از سلمان از زهري روايت مي
سپس حديث حاكم را از . و نظاير آن از كلمات سنگين» الجمعه«: تفخيم نازل شد مانند

  .»قرآن به تفخيم نازل شد«زيدبن ثابت مرفوعاً نقل كرده است كه 
خواند  شنيدم عمار چنين مي: ويدگ اين خبر ـ ميو محمدبن مقاتل ـ يكي از راويان 

يعني با حركت دادن اواسط )  96: كهف(  ﴾الصََّدفَْينِ﴿ و)  6: مرسالت(  ﴾ُعذًْرا أَْو ُنذًْرا﴿
  .اين كلمات

اهل حجاز تمام كلمات را با : عبيده است كه تأييد اين سخن گفتار ابي: و نيز گفته
خوانند  را به سكون مي) شين(است كه ) عشره(كنند مگر يك كلمه و آن  تفخيم اداء مي

خوانند به كسر  مي) عشره(كلمه را كه ولي اهل نجد در سخن تفخيم ندارد مگر همين 
  ).شين(

  .اين وجه در تفسير خبر اولي است: الداني گفته
  
  



  :نوع سي و يكم
  ادغام، اظهار، اخفاء و اقالب

  .اند اي در اين باره تصنيف كرده هاي جداگانه گروهي از قراء كتاب
حال  در) الثاني(دو حرف را به صورت يك حرف تلفظ كردن است مانند : ادغام

  .كبير و صغير: تشديد و آن بر دو قسم است

  ادغام كبير
ادغام كبير آن است كه نخستين دو حرف آن متحرك باشد خواه آن دو حرف مثل هم 

بوده باشند، و آن را بدين جهت كبير ) متقارب(باشند يا از يك جنس، يا نزديك به هم 
  .بيشتر است شود، چون كه حركت از سكون اند كه بسيار واقع مي ناميده

چون كه پيش از ادغام : گويند مي: در وجه اين نامگذاري اقوال ديگري نيز هست مثالً
براي : شود براي دشواري آن، و گفته مي: گويند در سكون دادن به متحرك تأثير دارد، و مي

باشد، و از پيشوايان دهگانة قرائت  مي) جنسين و متقاربين(و ) مثلين(اينكه شامل دو نوع 
باشد و از جماعتي غير از اين  ابوعمروبن العالء مي: نسبت ادغام به آنها مشهور است كه

  ... .اعمش، ابن محيصن و حسن بصري، : ملهده نفر نيز ادغام نقل گرديده، از ج
طلب تخفيف و سبك كردن تلفظ است، و بسياري از كساني كه در : وجه اين ادغام

عبيد در كتابش و ابن  ابي: اند، مانند اين ادغام ننمودهاند اصالً يادي از  قرائت تصنيف كرده
سبعه و مكي در تبصره و طلمنكي در الروضه و ابن سفيان در الهادي ممجاهد در كتاب ال

  .و ابن شرع در الكافي و المهدوي در كتاب الهدايه و غير اينها
ت كه از منظور ما از متمائلين آن دو حرفي اس«: گويد مؤلف كتاب تقريب النشر مي

نظر مخرج و صفت متفق باشند، و متجانسين آن دو حرفي است كه از نظر مخرج يكي 
ولي از نظر صفت با هم متفاوت باشند، و متقاربين آن است كه از نظر مخرج يا صفت 

باء، تاء، ثاء، : اند شوند هفده حرف لين ادغام ميك به هم باشند، حروفي كه از متماثنزدي
الِْكَتاَب ﴿، فاء، قاف، كاف، الم، ميم، نون، واو، هاء و ياء، مانند راء، سين، عين، غين

 ،﴾َشْهُر َرَمَضانَ﴿ ،﴾النِّكَاحِ َحتَّى﴿ ،﴾َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم﴿ ،﴾الَْمْوِت َتْحبُِسوَنُهَما﴿ ،﴾بِالَْحقِّ
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إِنَِّك ﴿ ،﴾أَفَاَق قَالَ﴿ ،﴾َف ِفيِهاْخَتلَ﴿ ،﴾َيْبَتغِ غَْيَر الِْأْسالمِ﴿ ﴾َيْشفَُع ِعْنَدُه﴿ ،﴾النَّاَس ُسكَاَرى﴿

َيأِْتَي ﴿ ،﴾ِفيِه ُهدًى﴿ ،﴾ُهَو َوِليُُّهُم﴿ ،﴾َوَنْحُن ُنَسبُِّح﴿ ،﴾الرَِّحيمِ َماِلِك﴿ ،﴾ال ِقَبلَ لَُهْم﴿ ،﴾كُْنِت
  .﴾َيْوٌم

و شرط اين ادغام آن است كه دو حرف مثل هم در نوشتن كنار هم باشند بنابراين مثل 
شود چون كه الف در ميان دو حرف مثل هم قرار گرفته است، و نيز  ادغام نمي ﴾أََنا َنِذيٌر﴿

شرط است كه در دو كلمه باشند، بنابراين اگر در يك كلمه دو حرف مثل هم به هم 
 ﴾َما َسلَكَكُْم﴿البقره، و  ي در سوره ﴾َمَناِسكَكُْم﴿: شود، مگر در دو مورد رسيدند، ادغام نمي

ط ديگرش اين است كه حرف اول تاء ضمير متكلم يا مخاطب المدثر، و شر ي هدر سور
و نيز  ﴾أَفَأَْنَت ُتْسِمُع﴿ ﴾كُْنُت ُتَراباً﴿: شود مانند نباشد، پس اگر ضمير باشد ادغام نمي

 ﴾َربِّ بَِما﴿ ﴾َمسَّ َسقََر﴿: گردد مانند بايست مشدد باشد كه در اين صورت ادغام نمي نمي
 ﴾غَفُوٌر َرِحيٌم﴿: شود مانند ه باشد وگرنه ادغام نميو نيز شرط است كه تنوين نداشت

  .﴾َسِميٌع َعِليٌم﴿
مدغم متجانسين و متقاربين شانزده حرف است كه در اين جمله جمع اما حروف 

مانند و شرطش اين است كه حرف اول مشدد نباشد ) ُرْض َسَنُشدُّ ُحجََّتَك بِذُلِّ قَثْمٍ: (شود مي
و تاء ضمير نباشد مثل  ﴾ِفي ظُلَُماٍت ثَالٍث﴿: ن نداشته باشد مانندو تنوي )أََشدَّ ِذكْراً(
و تاء در ده  ﴾َيَشاُء َمْن ُيَعذُِّب﴿: شود مثل بنابراين باء فقط در ميم ادغام مي. ﴾ِطيناً َخلَقَْت﴿

 يِّئَاِتالسَّ﴿ذال  - 3 ﴾َجنَّاٍت الصَّاِلَحاِت﴿جيم  -2 ﴾ثُمَّ بِالَْبيَِّناِت﴿تاء  -1: شود حرف ادغام مي
 ﴾َسَعةً ُيْؤَت َولَْم﴿ولي در  ﴾َسُنْدِخلُُهْم الصَّاِلَحاِت﴿سين  -5 ﴾ُزَمراً الَْجنَّةَ﴿زاي  -4 ﴾ذَِلَك

 بِأَْرَبَعِة﴿شين  -6. شود؛ زيرا كه ماقبل تاء ساكن است و فتحه هم خفيف ادغام نمي
 الصَّالةَ َوأَِقمِ﴿طاء  -9 ﴾َضْبحاً اِتَوالَْعاِدَي﴿ضاد  -8 ﴾َصفّاً َوالَْمالِئكَةُ﴿صاد  -7 ﴾ُشَهَداَء
  .﴾ظَاِلِمي الَْمالِئكَةُ﴿ظاء  - 10﴾النََّهارِ طََرفَيِ

 ﴾ذَِلَك َوالَْحْرِث﴿ذال  -2 ﴾ُتْؤَمُرونَ َحْيثُ﴿تاء  -1: شود و ثاء در پنج حرف ادغام مي
  . ﴾ِفَضْي َحِديثُ﴿ضاد  -5 ﴾ِشئُْتَما َحْيثُ﴿شين  -4 ﴾ُسلَْيَمانُ َوَورِثَ﴿سين  - 3
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 الَْمَعارِجِ ِذي﴿تاء  -2 ﴾َشطْأَُه أَْخَرَج﴿شين  - 1: شود و جيم در دو حرف ادغام مي

  .﴾َتْعُرُج
  .﴾النَّارِ َعنِ ُزْحزَِح﴿: شود و تنها در و حاء در عين فقط ادغام مي

ثاء  -2 ﴾َتْوِكيِدَها َبْعَد﴿ ﴾تلك الَْمَساجِِد﴿تاء  -1: شود و دال در ده حرف ادغام مي
 - 6 ﴾َزْيُتَها َيكَاُد﴿زاي  - 5 ﴾ذَِلَك َوالْقَالِئَد﴿ذال  -4 ﴾َجالُوَت َداُوُد﴿جيم  - 3 ﴾ثََواَب يُدُيرِ﴿

 ِمْن﴿ضاد  -9 ﴾ُصَواَع َنفِْقُد﴿صاد  -8 ﴾َشاِهٌد َوَشهَِد﴿شين  -7 ﴾َسَرابِيلُُهْم اَألْصفَاِد﴿سين 
شود  ـ بودن بعد از ساكن ادغام نمي ، و در حال مفتوح﴾ظُلْماً ُيرِيُد﴿ظاء  -10 ﴾َضرَّاَء َبْعِد

و در  ﴾َسبِيلَُه فَاتََّخذَ﴿شود در  و ذال در سين ادغام مي. تر است مگر در تاء كه تجانس قوي
  .﴾صاحبة اتََّخذَ َما﴿صاد در 

 ﴾آليات والنهار﴿ ﴾ُيكَلُِّف ال املصري﴿ ﴾لَكُْم أَطَْهُر ُهنَّ﴿: شود مانند وراء در الم ادغام مي
و سين در  ﴾ِلَتْركَُبوَها َوالَْحِمَري﴿: شود مثل توح باشد و ماقبلش ساكن ادغام نميولي اگر مف

  .﴾َشْيباً الرَّأُْس﴿و در شين در  ﴾ُزوَِّجْت النُّفُوُس َوإِذَا﴿شود در  زاء ادغام مي
شود  فقط، و در ضاد ادغام مي ﴾َسبِيالً الَْعْرشِ ِذي﴿شود در  و شين در سين ادغام مي

  .﴾َشأْنِهِْم َبْعضِِل﴿تنها در 
 ُيْنِفُق﴿: شود مانند و قاف در كاف ـ در صورتي كه ماقبلش متحرك باشد ـ ادغام مي

، و نيز اگر قاف با كاف در يك كلمه باشند و بعد از آنها ميم واقع شود مثل ﴾َيَشاُء كَْيَف
  .﴾َخلَقَكُْم﴿

 لََك َوُنقَدُِّس﴿مثل شود به شرط اينكه ماقبلش متحرك باشد  و كاف در قابل ادغام مي
  .﴾قَاِئماً َوَتَركُوَك﴿: نه اينكه ماقبلش ساكن باشد مثل ﴾قال

يا ماقبل ساكن  ﴾َربَِّك ُرُسلُ﴿: شود اگر ماقبلش متحرك باشد مثل و الم در راء ادغام مي
نكه نه اي ﴾َربَِّك َسبِيلِ إِلَى﴿ ﴾َرُسولٍ لَقَْولُ﴿: باشد ولي خود الم مضموم يا مكسور باشد مثل

كه هر جاي قرآن واقع شود ادغام  ﴾قَالَ﴿مگر الم  ﴾َربِّ فََيقُولَ﴿: مفتوح باشد مثل
شود اگر  و ميم وقتي كنار باء قرار گيرد ساكن مي. ﴾َرُجالِن قَالَ﴿ ﴾َربِّ قَالَ﴿: گردد مثل مي
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 ﴾َبْيَنُهْم كُُمَيْح﴿ ﴾بِالشَّاِكرِيَن أَْعلََم﴿: گردد با غنّه مانند ماقبلش متحرك باشد پس اخفاء مي
و اين نوعي از اخفاء است كه بيان آن خواهد آمد، و اينكه ابن الجزري آن  ﴾ُبْهَتاناً َمْرَيَم﴿

: باشد و خودش در النشر گفته را در انواع ادغام آورده است پيروي از بعضي متقدمين مي
  .﴾َبنِيِه ْبَراِهيُمإِ﴿: گردد مانند اين درست نيست؛ زيرا كه اگر ماقبلش ساكن باشد اظهار مي
 لَْن﴿ ﴾َربَُّك َتأَذَّنَ﴿: شود مانند و نون اگر ماقبش متحرك باشد در راء و الم ادغام مي

 َيَخافُونَ﴿گردد، مثل  اظهار مي) راء و الم(ولي اگر ماقبل ساكن باشد در هر دو  ﴾لََك ُنْؤِمَن
 َنْحُن َوَما﴿ ﴾لَُه َنْحُن﴿: شود مانند مي كه ادغام ﴾َنْحُن﴿مگر نون  ﴾لَُهْم َتكُونَ أَنْ﴿ ﴾َربَُّهْم
براي اينكه بسيار بوده و نون هم در آن تكرار شده است، و حركتش الزم و ثقيل  ﴾لََك

  .است

  دو نكته

ابوعمرو با حمزه و يعقوب در چند حرف مخصوص ادغام موافقت كرده است كه  - 1
  .ورده استابن الجزري در دو كتابش النشر و التقريب تمام آنها را آ

اند ولي در نحوة  اجماع كرده ﴾ُيوُسَف َعلَى َتأَْمنَّا لَا لََك َما﴿پيشوايان دهگانه بر ادغام  - 2
تلفظ آن اختالف دارند، ابوجعفر به ادغام محض خوانده بدون اشاره و بقيه با اشاره به 

  .اند صورت روم و اشمام خوانده

  ضابطه
از مثلين و متقاربين ادغام كرده است اگر  حروفي كه ابوعمرو: گويد الجزري مي ابن
هزار و سيصد و چهار حرف است، به جهت اينكه آخر : ها به هم متصل شوند سوره
اهللا به هم متصل  ها با بسم و اگر سوره: شود ادغام مي) لم يكن(به اول ) القدر(ي  سوره

ي  سوره ي الرعد به اول شود چون كه آخر سوره شوند هزار و سيصد و پنج حرف مي
اهللا  شوند، و اگر بدون بسم ي الحجر ادغام مي ي ابراهيم به اول سوره ابراهيم، و آخر سوره

  .هزار و سيصد و سه حرف خواهد بود: ها قرآن تالوت شود و با سكوت در آخر سوره
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  ادغام صغير

: اما ادغام صغير آن است كه حرف اولش ساكن باشد، ادغام صغير بر سه قسم است
هاي خالف  متنع، و جايز، و آن قسم كه شيوة قرّاء بر آن است كه در كتابواجب، م

آورند نوع جايز است؛ زيرا كه اختالف قرّاء در همين قسم است و آن بر دو گونه  مي
  :است
ادغام يك حرف از يك كلمه معين در حروف متعددي از كلمات گوناگون و آن  - 1

  .بلاذ، قد، تاء تأنيث، هل، و : منحصر است در
 إِذْ﴿جيم  ﴾َتَبرَّأَ إِذْ﴿تاء : اختالف شده است در ادغام و اظهار آن كنار شش حرف: اذ
  .﴾َصَرفَْنا َوإِذْ﴿و صاد  ﴾َسِمْعُتُموُه إِذْ﴿سين  ﴾َزاغَِت َوإِذْ﴿زاي  ﴾َدَخلَْت إِذْ﴿دال  ﴾َجَعلَ

و  ﴾ْمَجاَءكُ َولَقَْد﴿جيم : همچنين ادغام آن در هشت حرف مورد اختالف است: قد
 َولَقَْد﴿صاد  ﴾َشَغفََها قَْد﴿شين  ﴾َسأَلََها قَْد﴿سين  ﴾َزيَّنَّا َولَقَْد﴿زاي  ﴾ذََرأَْنا َولَقَْد﴿: ذال

  .﴾ظَلََم فَقَْد﴿و ظاء  ﴾َضلُّوا قَْد﴿ضاد  ﴾َصرَّفَْنا
 ﴾ثَُموُد َبِعَدْت﴿: ثاء: در مورد ادغام آن در شش حرف اختالف شده است: تاء تأنيث

 لَُهدَِّمْت﴿: صاد ﴾َسَنابِلَ َسْبَع أَْنَبَتْت﴿سين  ﴾زِْدَناُهْم َخَبْت﴿: زاي ﴾ُجلُوُدُهْم ْتَنِضَج﴿: جيم
  .﴾ظَاِلَمةً كَاَنْت﴿: و ظاء ﴾َصَواِمُع

ي  در هشت حرف مورد اختالف است كه پنج حرف ويژه) بل(و ) هل(و ادغام الم 
 َبلْ﴿و ظاء  ﴾طََبَع َبلْ﴿طاء  ﴾َضلُّوا َبلْ﴿ضاد  ﴾َسوَّلَْت َبلْ﴿سين  ﴾ُزيَِّن َبلْ﴿زاي : بل است

 َهلْ﴿و در دو حرف تاء و نون اشتراك دارند  ﴾ثُوَِّب َهلْ﴿و هل ويژة ثاء است  ﴾ظََنْنُتْم
  .﴾َنتَّبُِع َبلْ﴿ ﴾َنْحُن َهلْ﴿ ﴾َتأِْتيهِْم َبلْ﴿ ﴾َتْنِقُمونَ
كه مورد  ادغام حروفي كه مخارجشان نزديك به هم است و آنها هفده حرف است - 2

  :باشد اختالف مي
 ﴾فََمْن اذَْهْب﴿ ﴾فََعَجٌب َتْعَجْب َوإِنْ﴿ ﴾فََسْوَف َيْغِلْب أَْو﴿: باء در كنار فاء در اين آيات

 .﴾فَأُولَِئَك َيُتْب لَْم َوَمْن﴿ ﴾فَإِنَّ فَاذَْهْب﴿
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 .ي البقره در سوره ﴾َيَشاُء َمْن ُيَعذُِّب﴿

 .ي هود در سوره ﴾َمَعَنا اْركَْب﴿

 .ي سبأ در سوره ﴾بِهُِم ْخِسْفَن﴿

 .﴾َربَِّك ِلُحكْمِ َواْصبِْر﴿ ﴾لَكُْم َيْغِفْر﴿راء ساكن در كنار الم مانند 

 .هر جا واقع شود ﴾ذَِلَك َيفَْعلُ َمْن﴿ادغام الم ساكن در ذال 

 .﴾ذَِلَك َيلَْهثْ﴿ثاء در ذال در 

 .﴾ثََواَب ُيرِْد َوَمْن﴿دال در ثاء هر جا واقع شود مثل 

 .و از همين لفظ ﴾اتََّخذُْتُم﴿ل در تاء از ذا

 .ي طه در سوره ﴾فََنَبذُْتَها﴿ذال در تاء در 

 ).الدخان(و ) غافر(ي  در دو سوره ﴾بَِربِّي ُعذُْت﴿ذال نيز در تاء در 

 .هر جاي قرآن بيايند ﴾لَبِثَْت﴿و  ﴾لَبِثُْتْم﴿ثاء از 

 ).الزخرف(و ) عرافاال(ي  در دو سوره ﴾أُورِثُْتُموَها﴿ثاء در تاء در 

 .﴾ِذكُْر كهيعص﴿صاد در ذال در 

 .﴾َوالْقُْرآِن يس﴿نون در واو از 

 .﴾َوالْقَلَمِ نْ﴿نون در واو از 

 ).القصص(و ) الشعراء(اول دو سورة  ﴾طسم﴿نون كنار ميم از 

  يك قاعده
هر دو حرف كنار هم كه اولشان ساكن باشد و مثل هم يا از جنس هم باشند، واجب 

  .اول ادغام شود هم در لغت و هم در قرائت قرآن است حرف
 ﴾بِِكَتابِي اذَْهْب﴿ ﴾َدَخلُوا َوقَْد﴿ ﴾ِتَجاَرُتُهْم َربَِحْت﴿ ﴾بَِعَصاَك اْضرِْب﴿: پس دو مثل نظير

  .﴾ُيَوجِّْهُه﴿، ﴾ُيْدرِكْكُُم﴿ ﴾َنفْسٍ َعْن﴿ ﴾ِمْن َوُهْم﴿ ﴾لَُهْم َوقُلْ﴿
، ﴾َرأَْيُتْم َهلْ﴿، ﴾َرانَ َبلْ﴿، ﴾ظَلَْمُتْم إِذْ﴿، ﴾تبني وقد﴿، ﴾طَاِئفَةٌ قَالَْت﴿: و دو جنس مانند

 قَالُوا﴿: حرف مد نباشد مانند) مثلين(= به شرط اينكه اولين دو حرف مثل هم  ﴾َربِّ قُلْ﴿
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حرف حلق نباشد ) جنسين(= جنس  ، و نخستين دو حرف هم﴾ُيَوْسوُِس الَِّذي﴿، ﴾َوُهْم
  .﴾َعْنُهْم فَاْصفَْح﴿: مانند

  فائده
اند، و از حمزه منقول است كه آن را در نماز  گروهي ادغام را در قرآن مكروه دانسته

  .مكروه دانسته بنابراين سه قول در اين مسأله بدست آمد

  اي از بحث دنباله
شود كه در بعضي انواع آن اختالف  يك قسم ديگر هم به آن دو قسم گذشته ملحق مي

چهار ) تنوين و نون ساكن(وين است، براي اين دو است و آن احكام نون ساكن و تن
  .اظهار، ادغام، اقالب، و اخفاء: باشد حكم مي
همزه، : بنا به گفتة تمام قراء در شش حرف است و آنها حروف حلق هستند: اظهار

 ُجُرٍف﴿، ﴾َهاٍد ِمْن﴿، ﴾فَاْنَهاَر﴿، ﴾آَمَن َمْن﴿، ﴾َيْنأَْونَ﴿: هاء، عين، حاء، غين، و خاء، مانند
، ﴾َحِميٍد َحِكيمٍ ِمْن﴿، ﴾َواْنَحْر﴿، ﴾َعِظيٌم َعذَاٌب﴿، ﴾َعَملِ ِمْن﴿، ﴾أَْنَعْمَت﴿، ﴾َهارٍ
و  ﴾َخِصُمونَ قَْوٌم﴿، ﴾َخْير ِمْن﴿، ﴾َوالُْمْنَخنِقَةُ﴿، ﴾غَْيُرُه إِلٍَه﴿، ﴾ِغلٍّ ِمْن﴿، ﴾فََسُيْنِغُضونَ﴿

  .كنند بعضي از قرّاء نزد خاء و غين إخفاء مي
 فَإِنْ﴿: باشد ـ مانند شش حرف است، دو حرف بدون غنه ـ كه الم و راء ميدر : ادغام

و چهار حرف با غنّه كه عبارتند . ﴾رِْزقاً ثََمَرٍة﴿، ﴾َربِّهِْم ِمْن﴿، ﴾ِللُْمتَِّقَني ُهدًى﴿، ﴾َتفَْعلُوا لَْم
 ِمْن﴿، ﴾َما َمثَالً﴿ ﴾َمالٍ ِمْن﴿، ﴾َنْغِفْر ِحطَّةٌ﴿، ﴾َنفْسٍ َعْن﴿: نون، ميم، ياء، و واو، مانند: از
  .﴾َيْجَعلُونَ َوَبْرٌق﴿، ﴾َيقُولُ َمْن﴿، ﴾َوَبْرٌق َوَرْعٌد﴿، ﴾َوالٍ

 ُصمٌّ﴿ ﴾َبْعِدِهْم ِمْن﴿، ﴾أَْنبِئُْهْم﴿: باشد، مانند در يك حرف است و آن باء مي: و اقالب
غنه اخفاء كنيم و با  كه نون و يا تنويني كه كنار باء قرار گرفته قلب به ميم مي ﴾ُبكٌْم
  .شود مي
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تاء، ثاء، جيم، دال، ذال، : شود در كنار باقي حروف است كه پانزده حرف مي: و اخفاء
، ﴾َتاَب َمْن﴿، ﴾كُْنُتْم﴿: زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، و كاف، مانند

 َخلْقاً﴿، ﴾َجَعلَ إِنْ﴿، ﴾َناأَْنَجْيَت﴿، ﴾ثَِقيالً قَْوالً﴿، ﴾مثرة من﴿، ﴾الْأُْنثَى﴿، ﴾َتْجرِي َجنَّاٍت﴿
، ﴾ذُرِّيَّةٌ َوِكيالً﴿، ﴾ذََهبٍ ِمْن﴿، ﴾أَأَْنذَْرَتُهْم﴿، ﴾ِدَهاقاً َوكَأْساً﴿، ﴾َدَعْوا أَنْ﴿، ﴾أَْنَداداً﴿، ﴾َجِديداً

 ،﴾َسلَماً َوَرُجالً﴿، ﴾ُسوٍء ِمْن﴿، ﴾الْإِْنَسانُ﴿، ﴾َزلَقاً َصِعيداً﴿، ﴾َزَوالٍ ِمْن﴿، ﴾ِمَن َتْنزِيلٌ﴿
، ﴾صفر ومجاالت﴿، ﴾َصدُّوكُْم أَنْ﴿، ﴾َواَألْنَصارِ﴿، ﴾َشكُوٌر غَفُوٌر﴿، ﴾َشاَء إِنْ﴿، ﴾أَْنَشَرُه﴿
، ﴾طَيِّباً َصِعيداً﴿، ﴾ِطنيٍ ِمْن﴿، ﴾الُْمقَْنطََرِة﴿، ﴾َضَرْبَنا َوكُلّاً﴿، ﴾َضلَّ َمْن﴿، ﴾َمْنُضوٍد﴿
، ﴾اْنقَلَُبوا﴿، ﴾ِفيَها َخاِلداً﴿، ﴾فَْضِلِه ِمْن﴿، ﴾ْنفَلََقفَا﴿، ﴾ظَِليالً ِظالًّ﴿، ﴾ظَهِريٍ ِمْن﴿، ﴾ُيْنظَُرونَ﴿
و اخفاء حالتي است . ﴾كَرٌِمي ِكَتاٌب﴿، ﴾ِكَتابٍ ِمْن﴿، ﴾الُْمْنكَرِ﴿، ﴾قَرِيٌب َسِميٌع﴿، ﴾قََرارٍ ِمْن﴿

  .بين ادغام و اظهار كه ناگزير غنه هم با آن بايد باشد
  
  



  :نوع سي و دوم
  در مد و قصر

اند، و پايه مد براساس  اي در اين باره تصنيف كرده هاي جداگانه قراء نوشتهگروهي از 
بن خراش از مسعودبن يزيد  شهاب: روايتي است كه سعيدبن منصور در سنن خود آورده

 : آموخت، پس آن مرد چنين خواند ابن مسعود مردي را قرائت مي«الكندي نقل كرده كه 
$ yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ  )بدون كشيدن صدا، ابن مسعود گفت) 60 :توبه :

پس چگونه به تو آموخت اي : اين چنين به من نياموخت، گفت صرسول خدا«
$ : ابوعبدالرحمن؟ گفت yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ  و اين . »ادرا كشيد و مد د

ندش مورد اطمينان هستند، و آن را طبراني در كتاب كبير رجال س اي است، حديث ارزنده
  .خود آورده است

عبارت است از اينكه حرف مد بيشتر از كشيدن طبيعي و معمولي خودش كشيده : مد
  .شود شود، و حد معمولي آن است كه حرف مد بدون آن برپا نمي

  .اكتفا كردن به مد معمولي، و ترك كشيدن بيشتر است: و قصر
الف به طور مطلق و هركجا واقع شود، و واو ساكن ماقبل مضموم، و ياء : مدحروف 

  .ساكني كه ماقبلش مكسور باشد
يا همزه است يا سكون، همزه بعد از حرف مد : لفظي است و معنوي، لفظي: سبب مد

 ﴾وأُوُتوا﴿ ﴾وَخاِطِئَني﴿ ﴾وإَِميان﴿ ﴾َوَرأى﴿ ﴾آَدَم﴿ :يا قبل آن واقع است، گونة دوم مثل
  .﴾واملَْوُؤوَدةُ﴿

اگر در يك كلمه حرف مد و همزه ] كه همزه بعد از حرف مد باشد[و گونه  اول 
 ﴾ِمْن ُسوٍء﴿: و ﴾السُّوَء﴿: َو ﴾َشاَء اللَُّه﴿ ﴾أُولَِئَك﴿: نامند، مثل جمع شود آن را متصل مي

  .﴾ُيِضيُء﴿: و
شود  مي و اگر حرف مد در يك كلمه و همزه در كلمة ديگر باشد منفصل خوانده

  .﴾بِِه إِلَّا الْفَاِسِقَني﴿ ﴾ْمِفي أَْنفُِسكُ﴿ ﴾أَْمُرُه إِلَى اِهللا﴿ ﴾قَالُوا آَمنَّا﴿ ﴾َيا أَيَُّها﴿ ﴾بَِما أُْنزِلَ﴿: مانند
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حرف مد مخفي است و همزه در تلفظ دشوار، لذا در : وجه مد به خاطر همزه اينكه
  .پذير گردد انشود تا تلفظ به دشوار امك آنكه مخفي است افزوده مي

: و ﴾َدابٍَّة﴿: و ﴾الضَّالَِّني﴿: كند، مانند يا الزم است كه در دو حالت تغيير نمي: و سكون
  .﴾أَُتَحاجُّونِّي﴿: و ﴾أَلَْم﴿

: و ﴾الِْعَباِد﴿: شود مثل و يا عارض كه در معرض وقف و امثال آن واقع مي
: و ﴾ِفيِه ُهدًى﴿ـ در حالت وقف ـ   ﴾وِقُنونَُي﴿: َو ﴾الرَِّحيمِ﴿: َو ﴾َنْسَتِعُني﴿: َو ﴾الِْحَسابِ﴿
  .در حالت ادغام ــ ﴾َيقُولُ َربََّنا﴿: و ﴾قَالَ لَُهُم﴿

بتوان ميان دو ساكن جمع كرد، انگار كه مد به جاي : و وجه مد به علت سكون اينكه
  .حركتي نشسته

***  
شيدن و مد متصل و ساكن الزم مد اجماع دارند، ولي در مقدار ك عقراء بر دو نو

اند و نيز در دو نوع ديگر ـ منفصل و سكون عارض ـ اختالف دارند كه با  اختالف كرده
  .مد خوانده شود يا قصر

جمهور متفقند كه بايد مقدار معين خاصي كشيده شود، بدون اينكه از اندازه : اما متصل
  .هم خارج گردد

حمزه و ورش قائل است  اي ديگر معتقدند همانند منفصل مراتب مختلفي دارد، و عده
تر را عاصم  ، پايين]شود كه به مقدار شش ـ هفت الف مي[بايد انجام شود ) مد طولي(كه 

تر را ابوعمرو و سايرين قائل  تر را ابن عامر و كسائي و خلف، و پايين گفته، و مرتبة پايين
  .اند بوده

دگان است ـ و وسطي نامبر ي  طولي ـ كه گفته: فقط دو مرتبه دارد: اند و برخي گفته
  .قول بقيه

گويند چون معادل و برابر حركت است ـ  و اما سكون ـ كه مد عدل نيز به آن مي
اي كه افراط در آن نشود بوده باشد، و بعضي ديگر  جمهور برآنند كه مد كامل اشباع شده

  .اند به تفاوت آن نظر داده
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را كه بين دو كلمه فاصله شود؛ زي و اما منفصل ـ كه مد فصل نيز به آن گفته مي

كند، و  دهد و باز مي اندازد، و مد بسط نيز ناميده شده؛ چونكه بين دو كلمه را بسط مي مي
مد اعتبار، به خاطر اعتبار و قرار دادن دو كلمه از يك كلمه، و مد حرف بحرف ـ يعني 

است ـ نيز به اي با كلمة ديگر ـ و مد جائز ـ چون در مورد مد و قصر آن اختالف  كلمه
توان  ها مختلف و گوناگون است كه نمي دربارة مقدار اين مد عبارت. آن گفته شده است

  .آن را ضبط كرد
  :خالصه اينكه مد هفت مرتبه دارد

طور كه هست بدون  قصر كه حذف مد عرضي است و ابقاء خود حرف مد همان: اول
منفصل است و قول ابوجعفر و  ابن اينكه چيزي بر آن افزوده گردد، اين مرتبه فقط در 

  .اند باشد كه جمهور گفته كثير و ابوعمرو مي
قول . اند، و بعضي يك الف و نيم كمي باالتر از قصر كه اندازة آن را دو الف گفته: دوم

  .ابوعمرو در متصل و منفصل به نقل صاحب التيسير
قدار آن سه الف گفته اندكي باالتر، كه به نظر همه اين مرتبه متوسط است، و م: سوم

اند، و بعضي ـ با پذيرفتن يك الف و نيم در مرتبة قبل  شده، و بعضي دو الف و نيم گفته
  .از ابن عامر و كسائي در هر دو نوع است به نقل مؤلف التيسير. اند ـ دو الف گفته

اند،  اند، سه الف و نيم نيز گفته اش را چهار الف دانسته كمي باالتر، كه اندازه: چهارم
سه الف هم گفته شده ـ باتوجه به اختالف نظر در مرتبة قبل ـ اين مرتبه از عاصم در هر 

  .دو نوع متصل و منفصل به نقل التيسير
اند، چهار الف و نيم و چهار الف  اندكي باالتر، كه مقدارش را پنج الف شمرده: پنجم

ـ اين مرتبه قرائت حمزه  نيز گفته شده ـ برمبناي همان اختالفي كه در مربته سابق هست
  .باشد و ورش مي

التر از آن، هذلي مقدار آن را پنج الف برشمرده كه پنجمين معادل چهار الف اب: ششم
  .باشد، و گفته كه اين مرتبه حمزه است
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  .افراط، هذلي آن را شش ألف شمرده و آن را قرائت ورش دانسته: هفتم
گونه پشتوانة  ها هيچ گيري مرتبه ازهاين اختالف در تقدير واند: ابن الجزري گفته

ترين مرتبه ـ قصر ـ اگر كمترين زيادتي به  زيرا كه پايين ؛تحقيقي ندارد بلكه لفظي است
  .طور است تا به باالترين مرتبه برسد رسد و همين آن برسد به مرتبة دوم مي

***  

مد و  :به نظر تمام قراء هر يك از سه وجه در آن جايز است: و اما سكون عارض
  .باشند توسط و قصر، كه وجوه تخييري مي

گيرد، و اين سبب نزد عرب قوي  به قصد مبالغة در نفي انجام مي: و اما سبب معنوي
تر است، و از اقسام آن مد تعظيم  است هرچند كه به نظر قراء از سبب لفظي ضعيف

و از اصحاب قصر در نوع  ﴾ال إِلََه إِلَّا أَْنَت﴿ ﴾ُهال إِلََه إِلَّا اللَّ﴿ ﴾لَا إِلََه إِلَّا ُهَو﴿: باشد مانند مي
  .گويند منفصل اين معني رسيده، و به آن مد مبالغه مي

بدين جهت مد مبالغه ناميده شده كه مانند مبالغه «: در كتاب المدات گفته 1ابن مهران 
هنگام زيرا كه  ؛اهللا، و اين روش معروفي است در ميان عرب است در نفي الهيت ماسوي

دهند، و هرچه اصل ندارد به همين علت  دعا و استغاثه و مبالغه در نفي هر شيء مد مي
   .»دهند مد مي
: ي تبرئه وارد شده، مانند)ال(و از حمزه مد مبالغه نفي در مورد «: الجزري گويد ابن

د در آن متوسط است كه ، و مقدار م﴾ال َجَرَم﴿ ﴾ال َمَردَّ لَُه﴿ ﴾ال ِشَيةَ ِفيَها﴿ ﴾ِفيِه ال َرْيَب﴿
به اين سخن تصريح  2القصاع ابن. چون سبب آن ضعيف است. رسد به حد اشباع نمي

  .»كرده
َو ، ﴾لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه﴿شوند، مانند  يو گاهي دو سبب لفظي و معنوي در يك جا جمع م

شود به  ه به طور اشباع مد ميكه به نظر حمز  ﴾فَال إِثَْم َعلَْيِه﴿، و ﴾لَا إِكَْراَه ِفي الدِّينِ﴿
                                                 

  ]مصحح. [16/ 3العبر از ذهبي : نگا. هـ 381: اي سالي علم قراءات و متوف احمد بن حسين نيشابوري، از ائمه -1
. 688/ 2معرفة القراء الكبار : نگا. هـ 671: ي علم قراءات و متوفاي سال محمد بن اسرائيل دمشقي، از ائمه -2

  ]مصحح[
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ملغي  تر ضعيف تا سبب قوي اعمال گرديده و گردد، خاطر همزه، و سبب معنوي لغو مي

  .باشد

  قاعده
هرگاه سبب مد تغيير كند، مد جايز است به عنوان مراعات اصل، قصر نيز جايز است 

طور ميانه  به جهت رعايت لفظ، خواه سبب مد همزه باشد يا سكون، و چه تغيير همزه به
 Ï™Iωباشد يا ابدال يا حذف، البته در جايي كه اثرش باقي باشد مد بهتر است، مانند  àσ¯≈ yδ 

β Î) öΝçFΖä.  )در قرائت قالون و بزي، و قصر در آنجا كه اثرش رفته باشد مانند ) 30 :بقره
  .آن است در قرائت ابوعمرو

  ديگر ي قاعده
، به قوي عمل نموده و ضعيف الغا هرگاه دو سبب قوي و ضعيف يكجا جمع شود

  :اجماع ـ، و بر اين قاعده چند فرع مبتني استه گردد ـ ب مي
  .فرع و قاعده گذشته هنگامي كه دو سبب لفظي و معنوي جمع شوند - 1
اگر به قرائت ورش خوانده  ﴾َرأَى أَْيِدَيُهْم﴿، و ﴾َجاُؤوا آَباَءُهم﴿: در مواردي از قبيل - 2

ترين دو سبب  ت و نه توسط بلكه اشباع بايد خواند، تا عمل به قويشود نه قصر جايز اس
وقف گردد هر سه ) رأي(يا ) جاءوا(شده باشد يعني مد به جهت همزة مابعد، و اگر بر 

وجه جايز است، چون همزه بر حرف مد مقدم گشته و سببيت همزه بعد از حرف مد 
  .زايل شده است

  ديگر ي قاعده
  .مدهاي قرآن بر ده وجه است: بن مهران نيشابوري گفتهابوبكر احمدبن الحسين 

أَأُلِْقَي الذِّكُْر ﴿، ﴾أَإِذَا ِمْتَنا﴿، ﴾أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ﴿، ﴾أَأَْنذَْرَتُهْم﴿: مانند: مد الحجز - 1
 ؛زيرا كه اين مد ميان دو همزه وارد شده تا حاجز و مانع باشد از سنگيني تلفظ ؛﴾َعلَْيِه
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شمرند، و مقدار آن ـ به اجماع ـ يك الف كامل  اجتماع آنها را سنگين ميزيرا كه عرب 
  .شود است، پس با همين مقدار حجز حاصل مي

: در هر حرفي كه مشدد باشد و ماقبلش حرف مد و لين مانند: مد العدل - 2
زيرا كه اين مد معادل و برابر حركت است؛ يعني در واسطه شدن بين دو  ؛﴾الضَّالَِّني﴿
  .نشيند كن به جاي حركت ميسا

مدهايي كه همزه پس از  ﴾َشَعاِئرِ﴿و  ﴾الَْمالِئكَِة﴿و  ﴾َوأُولَِئَك﴿: مد تمكين مانند - 3
آنهاست، زيرا كه اين مد آورده شده تا تمكن و توانايي تلفظ و اداء از مخرج حاصل 

  .گردد
زيرا كه بين دو كلمه را  ؛﴾بَِما أُْنزِلَ﴿: شود مانند كه مد فصل نيز ناميده مي: مد بسط - 4

  .دهد گستراند، و بين دو كلمه متصل فاصله مي دهد و مي بسط مي
) خواستن= روم (خواهند  زيرا كه آنان همزه از أنتم را مي ﴾َها أَْنُتْم﴿: مثل: مد روم - 5

نمايند، بلكه آن را به نرمي تلفظ  كنند و نه رهايش مي ولي نه به طور كامل آن را ادا مي
را به همزه  ﴾َها أَْنُتْم﴿نمايند، و اين براساس گفتة كساني است كه  ه و اشاره ميكرد
  .مقدار اين مد يك الف و نيم است. خوانند نمي
كند بين استفهام و خبر، و مقدار  زيرا كه اين مد فرق ايجاد مي) اآلن: (مثل: مد فرق - 6

د حرف مشددي باشد، يك الف پس اگر بين الف م. آن يك الف تمام است ـ به اجماع ـ 
  .﴾الذَّاِكرِيَن اللََّه﴿: شود تا بتوان با آن حق همزه را ادا كرد مانند بر مد اضافه مي

سم براساس مد ، زيرا كه ا﴾َزكَرِيَّا﴿و  ﴾نَِداًء﴿َو  ﴾ُدَعاًء﴿َو  ﴾َماًء﴿: مانند: مد بنيه - 7
  .بنا شده تا بين آن و اسم مقصور فرق باشد

  .﴾لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه﴿: ه، مثلمد مبالغ - 8
، و مقدار آن ـ به اجماع ـ يك ﴾آَمَن﴿َو  ﴾آَخَر﴿َو  ﴾آَدَم﴿: مد بدل از همزه مثل - 9

  .الف تمام است



    
  اإلتقان في علوم القرآن      382

 
و فرق بين اين مد و مد بنيه  ﴾َشاَء﴿َو  ﴾َجاَء﴿: مد اصل در افعال ممدوده، مانند -10
ها و  اسم مقصور فرق گذاشته شود، ولي اينها ها بر مد بنا شدند تا بين آن آن اسم: اينكه

  .اند اي احداث گرديده مدهايي است در اصول افعالي كه براي معاني تازه
  



  :نوع سي و سوم
  در تخفيف همزه

  .در اين باره تصانيف مستقلي هست
ترين حروف و از لحاظ مخرج دورترين  بدان كه چون همزه از لحاظ تلفظ سنگين

اند؛ قريش و اهل  هاي مختلفي پيش گرفته ي سبك كردنش راهمخارج است، عرب برا
نمودند، از همين روي تخفيف همزه بيشتر از  حجاز بيشتر از سايرين آن را تخفيف مي

طرق آنان روايت شده، مانند ابن كثير به روايت ابن فليح، و نافع به روايت ورش، و 
  .ابوعمرو كه اصل قرائتش از اهل حجاز است

نه : ز طريق موسي بن عبيده از نافع از ابن عمر روايت آورده كه گفتو ابن عدي ا
، بلكه همزه بدعتي است كه پس از ءهمزه داد و نه ابوبكر و عمر و نه خلفا صپيغمبر

  .اند آنها پديد آورده
بن عبيده الربذي نزد  شود با اين حديث استدالل كرد، و موسي نمي: ابوشامه گفته

  .حديث ضعيف است ي ائمه
بن أعين، از  و همچنين حديثي كه حاكم در مستدرك آورده از حمران: گويم مي

َيا َنبِيَء : آمد و گفت صاعرابئي به خدمت رسول اكرم«: لي از ابوذر كه گفتؤابواالسود د
اين حديث منكر است و : ذهبي گفته. »هستم َنبِيُّ اللَِّهنيستم ولي  اللَِّه َنبِيُءمن : ، فرموداللَِّه

  .رافضي است و ثقه نيست حمران
اش را برشمرد،  توان همه و احكام همزه بسيار است كه در كمتر از يك جلد كتاب نمي

  :تخفيف همزه چهارگونه است: كنيم ما در اينجا قسمتي را بيان مي
به فتح دال، نافع  ﴾قَْد أَفْلََح﴿: منتقل كردن حركت آن به حرف ساكن ماقبل، مانند: يك

رش ـ چنين خوانده، و اين نوع در جايي است كه حرف ساكن ـ بنا به طريق و
 ÷μيعقوب به نقل از ورش . اآلخر و همزه در اول كلمه باشد صحيح u‹Î6≈ tFÏ. ∩⊇®∪ ’ÎoΤÎ) àMΨuΖsß 

 )گردد، ولي بقيه همزه  را استثنا كرده، كه هاء ساكن و همزه تخفيف مي) 20و  19 :حاقه
  .اند ن صورت ساكن خواندهرا تخفيف نموده و ماقبل را به هما
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شود؛  ابدال، به اينكه همزة ساكن به حرف مد از جنس حركت ماقبلش تبديل مي: دو

و پس از ضمه به واو تبديل  ﴾َوأُْمْر أَْهلََك﴿: گردد مانند ح مبدل به الف ميپس از فت
بوعمرو اين قرائت ا ﴾جِيَت﴿: گردد نظير و بعد از كسره ياء مي ﴾ُيْؤِمُنونَ﴿: شود مثل مي

مگر در صورتي كه . الفعل الفعل يا الم است، فرقي ندارد كه همزه فاء الفعل باشد يا عين
، يا ترك ﴾أَْرجِئُْه﴿: يا به علت بناء باشد مثل ﴾َنْنَساَها﴿: سكون به جهت جزم باشد مانند

: انگيز باشد مانند االحزاب يا اشتباه ي در سوره ﴾ُتْؤوِي إِلَْيَك﴿: تر باشد نظير همزه سنگين
مريم، و اگر همزه حركت داشته باشد، اختالفي از ابوعمرو نيست كه  ي در سوره ﴾رئياً﴿

  ).يؤده( :كرده مثل آن را كامالً ادا مي
آسان خواندن بين همزه و حركت، هرگاه دو همزه مفتوح باشند حرميان و : سه

نمايد، و  خوانند ولي ورش آن را بدل به الف مي يابوعمرو و هشام دومي را به تسهيل م
كند به خالف قالون و هشام و ابوعمرو، بقية قراء سبعه  ابن كثير قبل از آن ألف داخل نمي

و اگر دو همزه در فتح و كسر متفاوت باشند حرميان و . كنند هر دو همزه را ادا مي
مرو پيش از آن الف قرار خوانند ولي قالون و ابوع ابوعمرو دومي را به تسهيل مي

و هرگاه اختالف دو همزه در فتح و ضم باشد . كنند دهند، و بقيه هر دو همزه را ادا مي مي
آن سه به تسهيل  ﴾أَأُلِْقَي﴿ ﴾أَأُْنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر﴿ ﴾قُلْ أَُؤَنبِّئُكُْم﴿: كه فقط در اين موارد است

  .كنند ها را ادا مي خوانند و بقيه حق همزه مي
  . اند صحابه با واو نوشتن همزة دوم به قرائت تسهيل اشاره نموده: الداني گفته

اسقاط بدون اينكه منتقل كنند، ابوعمرو به همين نحو قرائت كرده، هرگاه : چهار
: حركت دو همزه يكي باشد و در دو كلمه باشند، پس اگر هر دو مكسور باشند مانند

نمايند و قالون و بزي همزة  بل دومي را قلب به ياء ساكن ميورش و قن ﴾َهُؤالِء إِنْ كُْنُتْم﴿
كنند، و ابوعمرو ساقط نموده و بقيه هر دو همزه را ادا  اول را بدل به ياء مكسوره مي

ورش و قنبل دومي را به صورت  ﴾َجاَء أََجلُُهْم﴿: و اگر هر دو مفتوح باشند مثل. كنند مي
نمايند، و بقيه هر دو را به تحقيق  مزه را اسقاط ميدهند، و آن سه اولين ه يك مد قرار مي
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وعمرو اسقاط نموده و قالون اب ﴾أَْوِلَياُء أُولَِئَك﴿و اگر هر دو مضموم باشند در . كنند ادا مي
كنند، و آن دو تن ديگر دومي را به صورت واو  آن را بدل به واو مضمومه مي و بزي

  .كنند ا ميآورند، و بقيه حق هر دو را اد ساكنه در مي
اند كه اولي است يا دومي؟  شود اختالف كرده اي كه ساقط مي سپس دربارة همزه

  .ابوعمرو اولي را اختيار كرده، و خليل ـ از علماي نحو ـ دومي را
شود كه اگر اولي ساقط باشد مد منفصل است  اين اختالف هنگام مد ظاهر مي ي فايده

  .و اگر دومي ساقط باشد متصل



  :چهارمنوع سي و 
  در چگونگي فرا گرفتن قرآن

در كتاب  1بدان كه حفظ قرآن بر امت مسلمان واجب كفايي است، چنان كه جرجاني
منظور آن است كه : جويني گفته. اند الشافي و عبادي و غير او به اين معني تصريح كرده

حد تواتر عدد تواتر به هم نخورد، و تغيير و تحريفي در آن واقع نشود، بنابراين اگر تا 
افرادي حافظ قرآن باشند از بقية افراد ساقط است، و اگر به اين حد نباشند همگي گناه 

  .اند كرده
آموزش قرآن نيز واجب كفائي است و از بهترين اعمالي كه انسان را به درگاه خداوند 

بهترين شما كسي / ُه َخْيُركُْم َمْن َتَعلََّم الْقُْرآنَ َوَعلََّم«: كند، در حديث صحيح آمده نزديك مي
  .»است كه قرآن را بياموزد و به ديگران نيز تعليم دهد

شنيدن از تلفظ استاد و خواندن به نزد او، و گوش : انواع فراگيري نزد اهل حديث
كردن به خواندن شاگرد ديگري در محضر استاد، و مناوله و اجازه و مكاتبه و وصيت و 

پذير نيست، چنانكه  وع اول در اينجا امكاناعالم و وجادت است، ولي جز آن دو ن
  :خواهيم گفت

اما خواندن بر استاد بين سلف و خلف متداول بوده، و اما شنيدن تلفظ استاد را ممكن 
فرا گرفتند، ولي هيچ  صرقرآن را از پيغمب شزيرا كه اصحاب ؛است در اينجا برشمرد

زيرا كه مقصود در اينجا چگونگي  اند، منع آن هم واضح است، يك از قرّاء آن را نپذيرفته
طور نيست كه هر كس تلفظ استاد را بشنود از عهدة اداء مثل او  اداء كلمات است، و اين

هايي كه  برآيد، برخالف حديث كه منظور درك معني يا دانستن لفظ آن است نه چگونگي
ين بود كه مقتضاي فصاحت و طبع سليمشان ا: باشد، و اما اصحاب در اداء قرآن معتبر مي

شنيده بودند بتوانند ادا نمايند، چون قرآن به لغت آنان نازل  صطور كه از پيغمبر همان
  .شده است
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هر سال ماه رمضان قرآن را بر  صو از داليل جواز قرائت بر استاد اينكه پيغمبر
الدين بن الجزري وقتي به قاهره آمد  كنند كه شيخ شمس خواند و حكايت مي جبرئيل مي

كرد، پس  ـ براي آموزش قرآن ـ بر او ازدحام كردند، وقتش براي همه كفايت نمي و مردم
خواندند، لذا به قرائت او اكتفا  خواند، سپس همه با هم آن را مي آية قرآن را بر آنها مي

  .شود نمي
خواند،  و جايز است خواندن بر استاد هر چند كه ديگري هم در همان حال بر او مي

الدين سخاوي چنين بود كه دو سه  شيخ علم. او نسبت به همه باشد در صورتي كه توجه
كرد، و  خواندند و اشكاالت هركدام را بيان مي نفر از جاهاي مختلف قرآن بر او مي

  .همچنين جايز است كه استاد به كار ديگري مانند نوشتن و مطالعه مشغول باشد

  ها فصلي در چگونگي قرائت
  :ها سه تاست چگونگي قرائت

قرائت تحقيق، كه حق هر حرف ادا شود از اشباع مد، و اداء همزه، و تمام كردن : اول
حركات و تكيه بر اظهار حروف، و تشديدها، و بيان حروف و تفكيك آنها از يكديگر، و 

و دقت در خواندن قرآن و رعايت  يسكت و ترتيل و تأنّ ي هجدا كردن آنها به وسيل
يا ربودن از حروف و حركات صورت پذيرد، و نيز هيچ  آنكه كوتاهي هاي جايز بي وقف

حركتي ساكن يا ادغام نشود؛ اين طرز قرائت براي ورزش زبان و استواري تلفظ است و 
اين قرائت مستحب است كه متعلمين آن را فراگيرند، به شرط اينكه به حد افراط نرسد 

ها بر اثر  گردد و يا نونكه بر اثر تكيه بر حركات حروفي توليد شود يا راءها تكرار 
كرد  ها به فرياد رسد، چنان كه حمزه به كسي كه در اين امور مبالغه مي روي در غنه زياده
داني كه باالتر از سفيدي پيسي و باالتر از مجعد بودن موي، سخت مجعد  مگر نمي: گفت

  !بودن آن است و باالتر از قرائت قرائتي نيست؟
) نستعين(ف كلمه بايد احتراز شود مثل كسي كه بر تاء و نيز از فاصله دادن بين حرو

  !خواند برد كه دارد با ترتيل مي ي داشت و گمان ميخفيفوقف 
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ّبن كعب  اين نوع از قرائت روش حمزه و ورش بوده، والداني حديث مسلسلي از ابي

خواند، و  صدر كتاب التجويد آورده كه ابي با قرائت تحقيق قرآن را بر رسول خدا
  .االسناد است اين حديث غريب و مستقيم: هگفت

حدر ـ به فتح حاء و سكون دال ـ ؛ و آن سرعت و سادگي قرائت است با قصر : دوم
و تسكين و اختالس و بدل و ادغام كبير و تخفيف همزه و مانند اينها از اموري كه به 

حروف روايت صحيح رسيده با رعايت استواري اعراب و درستي لفظ و خوب ادا كردن 
آنكه حروف مد از بين برود يا بيشتر حركات ربوده شود و صداي غنه زائل گردد و  بي

تفريط به حدي باشد كه قرائت به آن صحيح نباشد و به آن تالوت نگويند؛ و اين نوع 
خوانند از  قرائت شيوة ابن كثير و ابوجعفر است و نيز آنها كه مد منفصل را به قصر مي

  .بقبيل ابوعمرو و يعقو
و آن ميانه تحقيق و حدر است، و همين است قرائتي كه از بيشتر : تدوير: سوم

رسانند ـ و نيز  پيشوايان رسيده ـ آنها كه قائل به مد منفصل هستند ولي به حد اشباع نمي
  .باشد روش ساير قراء و منتخب اكثر اهل اداء مي

  توجه
ستحب است؛ و فرق بين ترتيل ترتيل در قرائت م: داشت كهخواهيم بيان  در نوع آتي

تحقيق به منظور ورزش و تعليم و : اند ـ آن است كه و تحقيق ـ به طوري كه بعضي گفته
باشد، پس هر  آموزش و تمرين است، ولي ترتيل براي تدبر و انديشيدن و استنباط مي

  .تحقيق ترتيل است ولي هر ترتيلي تحقيق نيست

  فصلي در تجويد قرآن
اي در  هاي جداگانه و و يژه يد قرآن است كه عدة بسياري نوشتهاز مباحث مهم تجو
: وي از ابن مسعود آورده كه گفت. اند؛ از قبيل الداني و غير او اين باب تصنيف كرده

)قرآن را به تجويد بخوانيد= دوا القرآن جو.(  
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تجويد زيور قرائت است، و آن ترتيب ادا كردن حقوق حروف و باز : اند قرّاء گفته
آنكه  باشد، بي رداندن آنها به مخارج و اصولشان و با لطف و نرمي به زبان آوردنشان ميگ

به همين معني  صروي يا بيراهه رفتن يا تكلف شود، و رسول اكرم در اين امر زياده
هر كس دوست دارد قرآن را با طراوت و تازگي به «: فرمايد اشاره كرده آنجا كه مي

ـ وي ـ  .ـ يعني ابن مسعود» ند، به قرائت ابن ام عبد بخواندطور كه نازل شده بخوا همان
طور كه در  ـ در تجويد قرآن سهم بسزايي يافته بود؛ و بدون شك امت مسلمان همان س

فهم معاني قرآن و برپايي حدود آن تعبد دارند، همچنان در تصحيح الفاظ و درست 
اند و از سرچشمة وحي  آموخته خواندن حروف آن به همان ترتيبي كه از پيشوايان قرائت

  .آغاز گرديده، نيز تعبد دارند
تقسيم ) جلي و خفي(قرائت بدون تجويد را لحن ناميده و آن را به دو قسم  ء،علما

زند، منتها لحن جلي آشكارا لفظ را  اي است كه به لفظ صدمه مي اند؛ لحن عارضه كرده
شناسند، و آن اشتباه  ربي آن را ميكند؛ و همة علما و خبرگان لغت و ادبيات ع خراب مي

شناسند كه از  در اعراب است، ولي لحن خفي را فقط متخصصان قرائت و اهل اداء مي
  .اند دهان علماي گذشته فرا گرفته و ضبط كرده

دانم، مثالً ورزش دادن زبان و تكرار و  حد و مرزي در تجويد نمي: و ابن الجزري گفته
و . شود؛ انتهايي ندارد كند گرفته مي كه خوب ادا مي تمرين لفظ به طرزي كه از كسي

شناختن وقف و اماله و ادغام و احكام همزه و ترقيق : قاعدة تجويد عبارت است از
نازك و نرم (= وتفخيم و مخارج حروف؛ آن چهارتاي اول قبالً بيان گرديد، و اما ترقيق 

) اهللا(جايز نيست، مگر الم  له اختصاص دارد كه تفخيم آنهاقببه حروف مست): كردن صدا
گردد، يا بعد از  در صورتي كه پس از فتحه يا ضمه واقع شود كه به اجماع تفخيم مي

حروف اطباق ـ بنا به روايتي ـ و به جز راء مضموم يا مفتوح كه مطلقاً و ساكن در بعضي 
  . تندگردد و هيچ يك در هيچ حال مستثني نيس حاالت، و حروف مستعليه تمامي تفخيم مي

قول صحيح به نظر قراء و متقدمين از علماي نحو ـ مانند خليل : و اما مخارج حروف
  .هفده تاست: ـ 
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اند كه مخرج حروف  ولي بسياري از علماي قرائت و نحو آنها را شانزده مخرج دانسته

باشند، و مخرج الف را آخر  حروف مد و لين مي: حروف جوفي .اند جوفي را ساقط كرده
  .اند واو و ياء را از مخرج متحرك آنها قرار دادهحلق، و 

  .اند چهارده مخرج است كه مخرج نون و الم و راء را يكي شمرده: اند و جمعي گفته
تمام اينها به طور تقريبي است، وگرنه هر حرف يك مخرج : ابن الحاجب گويد

كه يك همزة  راه شناختن تحقيقي مخرج هر حرف آن است: اند قرّاء گفته. جداگانه دارد
وصل بر سر آن درآورده و حرف را به طور ساكن يا مشدد تلفظ كنند، اين راه روشني 

  .است براي اينكه صفات آن حروف مالحظه گردد
  .جوف دهان مخرج الف و ياء و واو است پس از حركت مشابه آنها: مخرج اول
  .آخر حلق، مخرج همزه و هاء است: مخرج دوم
  .رج عين و حاء استوسط حلق، مخ: مخرج سوم

  .اول حلق ـ از طرف دهان ـ مخرج غين و خاء است: مخرج چهارم
  .آخر زبان ـ به سمت حلق و باالي كام ـ ، مخرج قاف است: مخرج پنجم
  .تر از مخرج قاف، مخرج كاف است انتهاي زبان كمي پايين: مخرج ششم
  .ستوسط زبان ميان آن و كام، مخرج جيم و شين و ياء ا: مخرج هفتم
هاي آسياي كنار آن است  مخرج ضاد است و آن كنارة بن زبان و دندان: مخرج هشتم

  .از سمت راست: اند از سمت چپ، و بعضي گفته
  .باشد مخرج الم؛ از كنارة زبان از آخر مخرج ضاد تا سر زبان و كام مي: مخرج نهم
  .باشد ان ميتر، با كنارة زب مخرج نون؛ نزديك مخرج الم اندكي پايين: مخرج دهم

مخرج الم؛ از مخرج نون، اندكي از باالي زبان و از كام به مقداري كه : مخرج يازدهم
  .باشد باالي ثنايا افتد، مي
هاي ثناياي باال به سمت كام  مخرج طاء و دال و تاء؛ سر زبان با بيخ: مخرج دوازدهم

  .است
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باالتر از ثناياي مخرج صاد و سين و زاي است؛ از سر زبان و كمي : مخرج سيزدهم
  .پايين

  .مخرج ظاء و تاء و ذال، از سر زبان و تيزي ثناياي باال است: مخرج چهاردهم
  .باشد مخرج فاء، از داخل لب پايين و اطراف ثناياي باال مي: مخرج پانزدهم
  .بين دو لب است: مخرج باء و ميم و واو غيرمدي: مخرج شانزدهم
و آن مخرج غنه است كه ادغام و نون يا ميم ) سوراخ بيني(= خيشوم : مخرج هفدهم

  .ساكن است
همزه و هاء در مخرج و انفتاح و استفالء با هم مشتركند، و همزه : در كتاب النشر گفته

يابد، و عين و حاء همچنين در همان امور اشتراك  ـ به تنهايي ـ جهر و شدت نيز مي
د و غين و خاء در مخرج و ياب دارند، و حاء ـ به تنهايي ـ همس و رخاوه خالص مي

شود، و جيم و  رخاوه و استعالء و انفتاح با هم مشتركند، و غين در جهر از آن جدا مي
شين و ياء در مخرج و انفتاح و استفالء با هم مشتركند و جيم به شدت اختصاص يافته و 
ء با ياء در جهر مشترك است، و شين به همس و تفشي اختصاص يافته و در رخاوه با يا

شركت جسته، و ضاد و ظاء در صفات جهر و رخاوه و استعالء و اطباق با هم مشتركند، 
يابد، و طاء و دال و تاء در  و در مخرج از هم جدا هستند، و ضاد به تنهايي استطاله مي

هم مشتركند، و طاء در اطباق و استعالء تنها مانده، ولي در جهر با دال  ه بامخرج و شد
شود، و در انفتاح و استفالء با دال شركت  و تاء به تنهايي همس مي شركت يافته است،

و ظاء و ذال و ثاء در مخرج و رخاوه مشتركند، و ظاء در استعالء و اطباق . يافته است
و ثاء در همس منفرد و با ذال در انفتاح و استفالء . منفرد، و با ذال در جهر مشترك است

در مخرج و رخاوه و صفير مشتركند، و صاد در  باشد، و صاد و زاي و سين مشترك مي
يابد، و با  اطباق و استعالء منفرد و با سين در همس شركت يافته و زاي به تنهايي جهر مي

جويد؛ پس چون قاري قرآن هر كدام از حروف را  سين در انفتاح و استفالء شركت مي
به هنگام تركيب حده توانست به خوبي و درستي تلفظ كند، بايد سعي كند كه  علي

حروف نيز بتواند با درستي و استواري حق آنها را ادا نمايد؛ زيرا كه بر اثر تركيب اموري 
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آيد كه در حالت انفراد نبوده است از جهت مجاورت با مجانس يا مقارب يا  پديد مي

كند و مفخم بر  قوي يا ضعيف يا مفخم يا مرقق كه قوي ضعيف را به خود جذب مي
گردد مگر بر كسي كه زبانش را  شود، و بدين ترتيب تلفظ آنها دشوار مي يمرقق چيره م

زياد ورزش داده باشد، پس هر آنكه صحت تلفظ را به هنگام تركيب بدست آورد، 
  .حقيقت تجويد را حاصل نموده است

الدين در تجويد ـ كه از خط خودش نقل شده ـ چنين  قسمتي از قصيدة شيخ علم
  :است

 طاً د مدًا مفِرال حتسب التجوي
 

 أو مّد ماال مّد فيه لوانِ  
 

 ةأو أن تشدد بعد مّد مهز
 

 أو أن تلوک احلرف كالسكران 
 

 أون أن تفوه هبمزه متهوعاً 
 

 فيفّر سامعها من الغثيان 
 

 للحرف ميزان فالتک طاغياً 
 

 فيه وال تک خمرس امليزان 
 

 فاذا مهزت فجی به متلطفاً 
 

 نمن غري ما هبر و غري توا 
 

 وف املّد عند مسكنرو أمدد ح
 

 أو مهزه حسنًا أخا احسان 
 

  :ابيات ي ترجمه
گمان مبر كه تجويد زياد كشيدن صداست، يا مد آنجايي كه مد ندارد تا به رنج و  - 1

  .زحمت بيفتد
اي را تشديد دهي يا اينكه حروف را مانند افراد مست در  يا اينكه پس از مد همزه - 2

  .دهان بچرخاني
يا اينكه به طوري همزه را ادا كني كه انگار حالت تهوع داري كه شنونده حالش به  - 3

  .هم بخورد و فرار نمايد
  .حرف ميزاني دارد بر آن سركشي مكن و از ميزان آن هم كم نكن - 4
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پس هرگاه همزه را تلفظ كردي آن را به نرمي ادا كن كه نه نفست قطع شود و نه  - 5
  .خيلي با تأني باشد

حسناً أخا : و حروف مد را در كنار حرف ساكن يا همزه به مد ادا كن مانند - 6
  .احسان

  فائده
اند و گفته  مردم در قرائت قرآن صداهاي غنا بدعت گذاشته: القراء گفته مؤلف جمال

$ : اي كه با آن غنا شد ا ولين آيه: شود مي ¨Β r& èπ oΨ‹Ï¡¡9$# ôM tΡ% s3sù t⎦⎫Å3≈ |¡yϑ Ï9 tβθ è= yϑ ÷ètƒ ’Îû Ìóst7ø9$# 
 )اند شاعر اقتباس كرده ي هاين آواز غنا را از تغني به آن گفت) 79 :كهف:  

 نعتهاأنی سوف إف ةما القطاأ
 

 فيها بعض ما ينعتًا يوافق عند 
 

كنم كه به نظرم با قسمتي از  مرغ سنگخوار را من به طوري توصيف مي: ترجمه
  .اوصافي كه در او هست مطابقت نمايد

هاي كساني كه از آنها  هاي آنان و دل دل«: دربارة اين افراد فرموده صر اكرمو پيغمب
  .»آيد به فتنه افتاده است خوششان مي

ترعيد است و آن لرزاندن صداست مانند : اند و از جمله چيزهايي كه بدعت گذاشته
  .كسي كه از سرما يا درد لرز گرفته باشد

د كه بر ساكن سكوت كند و با حركت ان و نيز بدعت ديگري به نام ترقيص نهاده
  .كند دود يا هروله مي آنچنان بتازد كه انگار مي

سرايي كند؛ هر جا كه مد ندارد  ها تطريب است كه با قرآن نغمه و ديگر از بدعت
  .بكشد، و يا مدها را بيش از حد دراز نمايد

اشد، و آور ب ها تحزين است كه به طوري قرآن بخواند كه حزن و از جمله بدعت
  .شنونده را به حال گريه درآورد

أفال : (اند كه خوانند بدعت گذارده جمعي مي و از جمله نوعي است كه كساني كه دسته
ـ به حذف واو ـ ) قال آمنا(خوانند، و  ـ به حذف الف ـ مي) افل تعقلون(را ) تعقلون
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اند  شان برگزيدهكشند تا آن روشي كه براي خود شود مي خوانند، و جاهايي كه مد نمي مي

  .درست درآيد كه شايسته است تحريف ناميده شود

  يك قرائت يا چند قرائت به طور مجموع فصلي در چگونگي فرا گرفتن
دادند چنين بود كه هر يك ختم قرآن را به يك روايت فرا  كاري كه پيشينيان انجام مي

سط سدة پنجم كه جمع دادند، مگر در اوا گرفتند، و روايت ديگر را با آن قرار نمي مي
قرائت در يك ختم باب شد و عمل بدين امر متداول گشت، البته اين كار را اجازه 

هاي روايتشان را شناخته و  ها را آموخته و طريق يك قرائت دادند جز به كسي كه يك نمي
هر قرائت را به يك ختم قرآن به پايان برده بود؛ بلكه اگر استاد دو راوي داشت از هر 

  .كردند گرفتند، سپس هر دو روايت را با هم جمع مي يك ختم را فرا مي راوي
اند كه به قرائت هر يك از قراء سبعه يك  اند، اينها اجازه داده اي آسان گرفته و عده

ختم قرآن خوانده شود مگر نافع و حمزه، كه بايد يك ختم به روايت قالون، و يك ختم 
شد، و  د خوانده ميو يك ختم به روايت خلّا روايت خلفبه روايت ورش و يك ختم به 

بله . هاي جداگانه گذاشتند كسي با مجموع روايات بخواند مگر بعد از اتمام اين ختم نمي
هاي جداگانه و مجموعة آنها را فرا گرفته و  ديدند كسي نزد استاد ماهري قرائت اگر مي

ها را در يك  مام قرائتخواهد ت اجازة قرائت كسب كرده و اهليت دارد؛ چنين كسي مي
دانستند او به مرحلة شناخت و درستي اداء نائل  شدند؛ چون مي ختم بخواند، مانع نمي

  .آمده است
  :و بايد دانست كه دربارة جمع دو قول دارند

جمع به حرف؛ بدين ترتيب كه يك قرائت را شروع كند و چون به كلمة مورد : اول
هايي كه  تا اينكه تمام قرائت) يعني به قرائت ديگر(اختالفي برسد همان را تكرار نمايد 

در آن هست پايان برد، و سپس اگر آن كلمه براي وقف صالحيت داشته باشد بر آن 
وقف كند واال با همان آخرين وجهي كه قرائت كرده آن را تا جاي وقف متصل نمايد و 

هاي  د و قرائتاگر اختالف مربوط به دو كلمه بود مثل مد منفصل بر دومي وقف كن
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مختلف را ادا نمايد، و بمابعدش منتقل شود، اين روش مصريان است، و اين روش براي 
تر، ولي  خواهد تعليم بگيرد آسان ضبط تمام وجوه قرائت بهتر است و بر كسي كه مي

  .برد زيبايي تالوت و رونق قرائت را از بين مي
از كرده تا جاي وقف بخواند، جمع به وقف است به اينكه به هر قرائتي كه آغ: دوم

خواهد تا همان جاي وقف بخواند، و باز برگردد و با  سپس به قرائت ديگري كه مي
تا اينكه همة وجوه قرائت را به پايان رساند؛ و اين شيوه شاميان ... طور  قرائت ديگر همين

تش تر و قرائ است، و اين شيوه در استحضار و استظهار بهتر است، و زمانش طوالني
خوانده است، ابوالحسن  به همين ترتيب آيه را جمع مي] از بزرگان[بعضي . تر است خوب

كنندة قرائت ذكر كرده كه  در قصيدة خود و شرح آن هفت شرط براي جمع 1قيجاطي
  :حاصل آنها پنج تاست

  خوب وقف كردن - 1
  خوب ابتدا كردن - 2
  خوب ادا كردن - 3
ند به قرائت ديگري منتقل خوا تركيب نكردن؛ پس اگر به قرائت يك قاري مي - 4

نشود تا آن را تمام نمايد، و اگر اين كار را كرد بايد استاد با دست اشاره كند؛ 
نرسيدي، اگر باز هم متوجه نشد كمي مهلت : و اگر متوجه نشد به او بگويد

 .دهد تا بلكه به اشتباهش پي ببرد، اگر فرو ماند اشتباهش را بگويد

هاي  اي كه مؤلفان در كتاب ت كند و همان نحوهها ترتيب را مراعا در قرائت - 5
اند آغاز كند قرائت نافع را پيش از ابن كثير و قالون را پيش از  خود بيان نموده
  .ورش بخواند

حق آن است كه اين شرط الزم نيست بلكه مستحب است، بلكه : ابن الجزري گفته
گر آنكه در مقدم داشتن شمردند م اساتيدي كه ما آنها را درك كرديم كسي را ماهر نمي

ابتدا : كردند، مثالً شخص معيني مقيد باشد، و بعضي تناسب را در قرائت جمع رعايت مي
                                                 

  ]مصحح. [344: بغية الوعاة: نگا. هـ 730: ني اندلسي، از دانشمندان ادب عربي و متوفاي سالبن عمر كنا علي -1
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پيمودند، و به مد اشباعي  به قصر و سپس رتبة باالتر و باالتر تا آخرين مرحله مد را مي

د در محضر رسيدند؛ البته اين كار باي آمدند تا به قصر مي تر مي آغاز نموده سپس پايين
  .استاد برجستة حاضر به ذهني صورت پذيرد نه به نزد ديگران

خواند الزم است موارد اختالف را از لحاظ  و بر كسي كه قرائت جمع مي: وي گفته
تواند به صورت تداخل بخواند  اي يا سطحي بودن بررسي نمايد، پس آنچه را كه مي ريشه

اگر با خواندن يك يا دو كلمه : ممكن نيستبايد به همان يك وجه بخواند، و اگر تداخل 
ماقبل درست باشد به طوري كه تخليط يا تركيب نشود همين كار را بكند و ه عطف آن ب

شناسد به همانجا كه ابتدا كرده برگردد تا اينكه وجوه قرائت را  اگر عطف را به خوبي نمي
شده بود انجام دهد؛ زيرا كه  آنكه اهمال يا تركيب يا تكرار آنچه تداخل به پايان برساند بي

  .اولي ممنوع و دومي مكروه و سومي معيوب است
اش در  تفصيل سخن درباره: و اما قرائت تلفيق و خلط كردن يك قرائت به ديگري

  .نوع آتي خواهد آمد
و اما قرائات و روايات و طرق و وجوه آنها را جايز نيست كه قاري قسمتي را ترك 

اين خلل در تكميل روايت است، ولي در وجوه مختار است كه  كند يا اخالل نمايد؛ كه
  .هركدام از وجوه يك روايت را بياورد كافي است

در صدر اول از ده آيه تجاوز : شود و اما مقداري كه در حال آموزش خوانده مي
  .سنجيدند كرد ـ هر كس كه باشد ـ ولي بعدها نسبت نيروي فراگيري شاگرد را مي نمي

در قرائت افراد هر : روشي كه متداول شده در آموزش آن است كه: گفتهالجزري  ابن
، و در قرائت جمع يك بخش از دويست و چهل 1جلسه يك بخش از صد و بيست بخش

  .اند و اين قول منتخب سخاوي است ديگران حدي براي آن نگفته. بخش تعليم گردد

                                                 
  .ـ م. شود قرآن سي جزء است و هر جزء چهار حزب دارد كه مجموع قرآن صد و بيست حزب مي: تذكراً -1
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ائت را در آن ترتيب هاي مختلف پيشوايان قر من اين نوع را خالصه كردم و گفته
دادم، و اين نوع مهمي است كه قاري به آن نيازمند است همچنان كه محدث به مثل آن 

  .در علم حديث

  فائده
براي هيچ كس جايز نيست كه حديثي از پيغمبر : ادعاي اجماع كرده بر اينكه 1ابن خير

؛ آيا قرآن نقل كند مگر به آن ـ هر چند به صورت اجازه ـ روايت داشته باشد صاكرم
اي را نقل كند يا بخواند مگر آنكه بر استاد  طور است كه كسي حق ندارد آيه هم همين

زيرا كه احتياط در  ؛ام، ولي اين معني وجهي دارد خوانده باشد؟ در اين باره چيزي نديده
اداء الفاظ قرآن شديدتر از احتياط در الفاظ حديث است و نيز نبودن اين شرط هم وجهي 

ز لحاظ اينكه اين شرط دربارة حديث به خاطر آن است كه مبادا در حديث چيزي دارد ا
نفرموده به زبانش ببندند، ولي قرآن  صكه در آن نيست داخل شود يا آنچه رسول خدا

  .از اين جهت محفوظ است و در دسترس همه هست، و ظاهراً اين وجه درست باشد

  دوم ي فائده
اقراء قرآن شرط نيست، پس هر كس در خودش  اجازه از استاد در تصدي تدريس و

شايستگي اين امر را ببيند جايز است اين كار را انجام دهد هرچند كه كسي به او اجازه 
و در  طور است، ند، در هر علمي نيز همينا نداده باشد، سلف صالح بر همين باور بوده

البته علت اينكه . استپندارند كه اجازه شرط  ها مي اقراء و افتاء؛ برخالف آنچه كودن
اند آن است كه أهليت و شايستگي شخص را معموالً  مردم به اجازه گرفتن عادت كرده
تر است، و بررسي  شناسند؛ چون رتبة علمي آنها پايين افراد مبتدي و امثال آنها نمي

شايستگي شخص پيش از شاگردي نزد او شرط است، لذا اجازه به جاي گواهي اهليت از 
  .ار داده شدهاستاد قر

                                                 
  ]مصحح. [512/ 2عرفة القراء الكبار م: نگا. هـ 575: و متوفاي سال محمدبن خير لمتوني اشبيلي، حافظ و مقرئ -1
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  سوم ي فائده

اند كه جز با پول گرفتن اجازة قرائت به  آنچه بسياري از اساتيد قرائت عادت كرده
دهند، به اجماع حرام است، بلكه اگر شايستگي شخص را يقين بداند اجازه  كسي نمي

دادن به او واجب، و اگر اهليت نداشته باشد اجازه دادن به او حرام است، و اجازه چيزي 
. باشد نيست كه در مقابل مال واقع گردد پس پول گرفتن و اجرت طلبيدن بر آن جايز نمي

از او سؤال شد از : كيشان ما ـ آمده كه و در فتاوي صدرالدين موهوب جزري ـ از هم
تواند  استاد قرائتي كه از شاگردش براي اجازه دادن به او چيزي طلب كند، آيا شاگرد مي

اجازه دادن بر : ا خواند و به اجازه دادن وادارش سازد؟ جواب داداو را به نزد حاكم فر
  .استاد واجب نيست، اجرت گرفتن بر آن هم جايز نيست

و نيز سؤال شده از شخصي كه استاد به او اجازة قرائت داد و سپس بر او مكشوف 
ست شد كه آن شخص متدين نيست و ترسيد كه مبادا در امر قرائت تفريط كند، آيا جايز ا

به صرف اينكه آن شخص متدين نيست اجازه : اش را پس بگيرد؟ جواب داده كه اجازه
: شود، اما اجرت گرفتن بر آموختن قرآن جايز است؛ در صحيح بخاري آمده باطل نمي

اگر : قول ديگر آن است كه. »ترين چيزي كه بر آن اجرت بگيريد كتاب خداست شايسته«
و  .جايز نيست، حليمي اين قول را اختيار كرده تعليم او متعين باشد اجرت گرفتن

ابوحنيفه اين نظر را دارد؛ به دليل حديثي كه ابوداود از امام مطلقاً جايز نيست، : اند گفته
بن الصامت آورده كه او مردي از اهل صفه را قرآن آموخت، آن مرد هم كماني به  عباده

 هي با آن گردنبندي از آتش بهخوا اگر مي«: به او فرمود صوي هديه كرد، پيغمبر اكرم
  .»گردنت اندازند آن را بپذير
سندش محل حرف است، : اند كه دانند از اين حديث جواب داده ولي آنها كه جايز مي

و چون در آموزش قرآن تبرّع كرده بود چيزي استحقاق نداشت، و آن را به عنوان عوض 
كسي كه پيش از آموزش با او قرارداد  به او هديه كرده بود، لذا جايز نبود بگيرد برخالف

  .اجرت گرفتن ببندند
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به عنوان حسبه : اول: تعليم بر سه وجه است: العارفين ابوالليث آمده و در كتاب بستان
بدون قيد و شرط، و : سوم. با اجرت گرفتن: دوم. گيرد كه عوضي نمي) به حساب خدا(= 

روي دارد و اين شيوة پيغمبران بوده اگر چيزي به او بدهند بپذيرد، قسم اول پاداش اخ
اجماع به : باشد، و قسم سوم مورد اختالف است، و قول بهتر جواز مي: است، و قسم دوم

  .پذيرفت آموزگار و معلم خلق بود، و هديه را مي صجايز است؛ زيرا كه پيغمبر اكرم

  چهارم ي فائده
گرفت آن را نزد  ياد نميگفت و او  ابن بصحان چنين بود كه هرگاه اشتباه كسي را مي

پرسيد، اگر بلد  كرد آنها را از او مي نوشت، و چون آن شخص قرآن را ختم مي خودش مي
  .داشت كه بار ديگر قرآن را ختم كند داد وگرنه وا مي بود به او اجازه مي

  پنجم ي فائده
سد ها را به خوبي بفهمد و تالوت قرآن را به خوبي بشنا خواهد قرائت بر كسي كه مي

  .ها باشد الزم است كتاب كاملي را حفظ كند كه در آن اختالف قرائت

  ششم ي فائده
قرائت قرآن كرامتي است كه خداوند متعال به افراد : ي خود گفتهاالصالح در فتاو ابن

بشر عنايت فرموده، چون در خبر وارد شده كه به فرشتگان اين كرامت عطا نشده و آنها 
  .آن را بشنوند ها اند كه از انسان تشنه
  



  :نوع سي و پنجم
  كنندة آن در آداب تالوت قرآن و برنامة تالوت

اند، نووي هم  اي در اين باره تصنيف كرده هاي ويژه جماعتي ـ از جمله نووي ـ نوشته
در كتاب التبيان كه در همين باره تأليف شده، و هم در شرح المهذب و االذكار قسمتي از 

آورم و چند برابر آنها را نيز  من به طور خالصه آنها را ميآداب را بيان نموده كه 
  :نگارم تا آموختن آنها آسان گردد هاي پي در پي مي افزايم، و به طور مسأله مي

  مسألة يكم
مستحب است كه قرآن بسيار خوانده شود و اين كتاب آسماني زياد تالوت گردد، 

 tβθ: است چنين فرمودهشان اين  خداوند تعالي در تعريف كساني كه برنامه è= ÷G tƒ ÏM≈tƒ#u™ 

«!$# u™!$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$#  )113 :آل عمران.(  
: حسد جايز نيست مگر در دو چيز«: و در صحيحين ضمن حديث ابن عمر آمده

قرآن داده كه ساعات شب و ساعات روز خود را با تالوت مردي كه خداوند به او توفيق 
  .»...دارد  آن به پا مي

هر كس يك حرف از كتاب خدا را «: حديثي از ابن مسعود آورده كه و ترمذي در
  .»بخواند يك حسنه براي اوست و يك حسنه ده برابر آن است

هر : فرمايد پروردگار متعال مي«: كه فرمود صو در حديثي از ابوسعيد از پيغمبر اكرم
ه به كس كه قرآن و ذكر من او را از سؤال از من مشغول بدارد، بهترين چيزي ك

ها مانند فضل  كنم، و فضل كالم خدا بر ساير سخن دهم به او عطا مي كنندگان مي سؤال
  .»خداوند است بر خلق خودش

قرآن را بخوانيد كه روز قيامت به عنوان «: مسلم در حديث ابو أمامه آوردهامام و 
  .»آيد كنندة اهل خودش مي شفاعت
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اي كه در آن قرآن خوانده  خانه«: دهعايشه آورام المؤمنين و بيهقي ضمن حديثي از 
شود همچنان كه ستارگان براي اهل زمين نمودار  شود براي اهل آسمان نمودار مي

  .»گردند مي
  .»هايتان را با نماز و خواندن قرآن نوراني سازيد منزل«: و در حديثي از انس آورده

  .»قرآن است بهترين عبادت امت من قرائت«: و حديثي از نعمان بن بشير آورده كه
هر صاحب مهماني دوست دارد به مهماني او «: از سمره بن جندب آوردهو در حديثي 
  .»هماني خداوند است از آن دوري مكنيدبروند، و قرآن م

اي اهل قرآن؛ قرآن را بالش «: و در حديثي از عبيدة مكي مرفوعاً و موقوفاً آورده كه
نماييد، و آن را آشكار كنيد  ءروز ادا خود نسازيد و حق تالوت آن را در ساعات شب و

  .»و در آن تدبر نماييد باشد كه رستگار گرديد
اند، بيشترين مقداري كه در  هاي مختلفي داشته و پيشينيان در مقدار قرائت عادت

چهار : اند كرده روز هشت بار قرآن را ختم مي كساني در شبانه«: كثرت قرائت وارد است
و سپس سه ختم  سپس كساني كه در شباروز چهار ختم ،1روز بار در شب و چهار بار در

  .و پس از آن دو ختم و در مرتبة بعد يك ختم بوده است
بن مخراق  داود از مسلم عايشه اين شيوه را مذمت كرده چنانكه ابن ابيام المؤمنين 
مرداني هستند كه هر يك از آنان در يك شب دو يا : گفتم  لبه عايشه: آورده كه گفت

يك  صاينها خواندند و نخواندند، من با رسول خدا: خواند، گفت ه بار قرآن را ميس
خواند پس از هيچ  هاي بقره و آل عمران و نساء را مي داشتم، او سوره شب تمام به پا مي

نمود و  كرد و در آن رغبت مي گذشت مگر اينكه دعا مي اي كه در آن بشارتي بود نمي آيه
  .برد كرد و پناه مي رسيد مگر اينكه دعا مي ترسناكي داشته باشد نمياي كه امر  به هيچ آيه

                                                 
باشد؛  د خاطر نشان ساخت قطع نظر از اينكه هشت بار ختم نمودن قرآ در شباروز از نگاه شرعي محذور ميباي -1

زيرا ترتيل به هيچ وجه ادا نخواهد شد، اينجانب شخصا از برخي حفاظ قرآن كريم سوال نمودم كه آيا امكان دارد 
. ز هشت بار قرآن را ختم نمايد؟ آنها جواب دادند كه اين كار به هيچوجه امكان نداردفردي بتواند در شبارو

]صححم[  
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اند و پس از آنها  اند كه در دو شب يك ختم قرآن داشته و پس از آنها كساني بوده

  .اند، و اين روش خوبي است كرده كساني كه در هر سه شب يك قرآن ختم مي
ن ختم شود به جهت روايتي كه اند كه كمتر از اين مدت قرآ اي ناخوشايند داشته و عده

: اند كه ابوداود و ترمذي ـ كه آن را صحيح هم دانسته ـ مرفوعاً از عبداهللا بن عمر آورده
  .»كند فهمد آنكه قرآن را در كمتر از سه روز ختم مي نمي«

قرآن «: اند كه گفت بي داود و سعيدبن منصور از ابن مسعود موقوفاً روايت كردهو ابن ا
داشت  و ابوعبيد از معاذبن جبل آورده كه كراهت مي. »از سه روز نخوانيدرا در كمتر 

  .قرآن در كمتر از سه روز خوانده شود
اهللا،  يا رسول: عرض كردم: اند كه گفت و احمد و ابوعبيد از سعيدبن المنذر آورده

  .بله، اگر توانستي: قرآن را در سه روز بخوانم؟ فرمود
ز و كساني در پنج روز، و برخي در شش روز و و پس از آن كساني در چهار رو

هاست، و كار بيشتر  ترين و بهترين روش اند و اين ميانه خوانده بعضي در هفت روز مي
  .صحابه و غير آنها بوده است

قرآن را در «: به من فرمود صرسول خدا: اند كه گفت بن عمر آورده شيخين از عبداهللا
در ده روز آن را : بينم، فرمود م نيروي بيشتري ميمن در خود: گفتم» مدت يك ماه بخوان
آن را در مدت هفت روز بخوان و : من توان بيشتري دارم، فرمود: بخوان، عرض كردم

  .اضافه مكن
بن صعصعه ـ اين خبر غير از اين  و ابوعبيد و غير او از طريق واسع بن حبان از قيس

در : مدتي قرآن را بخوانم؟ فرمود اي رسول خدا، در چه: اند گفت راوي ندارد ـ آورده
  .در يك جمعه آن را بخوان: من قدرت بيش از اين خواندن دارم فرمود: پانزده روز، گفتم

و پس از اين كساني در هشت روز و كساني در ده روز و افرادي در يك ماه و برخي 
  .اند كرده در دو ماه يك قرآن ختم مي
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قرآن را در  صياران نيرومند رسول خدا: ابن ابي داود از مكحول آورده كه گفت
خواندند، و بعضي در يك ماه، بعضي ديگر در دو ماه و برخي در مدت  هفت روز مي

  .خواندند بيشتري آن را مي
شايسته است كه قاري در سال دو مرتبه قرآن را ختم كند : ابوالليث در البستان گفته

  .تواند اگر بيشتر نمي
هر كس قرآن را در هر سال : نيفه روايت كرده كه گفتابوحامام و حسن بن زياد از 

را  آندر سالي كه وفات يافت قر صزيرا كه پيغمبر ؛دو بار بخواند حق آن را ادا كرده
  .دوبار بر جبرئيل عرضه كرد

از چهل روز بيشتر تأخير انداختن يك ختم قرآن بدون عذر مكروه : ديگري گفته
ده، به دليل آن كه عبداهللا بن عمر از پيغمبر احمد به اين رأي تصريح كرامام است، 
اين را ابوداود . در چهل روز: در چه مدت قرآن را ختم كنيم؟ فرمود: پرسيد صاكرم

  .روايت كرده است
كند، هر  مختار آن است كه اين امر در مورد اشخاص فرق مي: و نووي در األذكار گفته

آورد، بهتر است كمتر بخواند به  كس با دقت كردن در آيات لطائف و معارفي بدست مي
حدي كه بتواند آن معارف را تحصيل نمايد، و نيز كسي كه به نشر علم يا قضاوت بين 
مردم يا امور مهم ديگر ديني يا مصالح عمومي اشتغال دارد، به مقداري اكتفا كند كه بر 

تواند زياد  ه مياي به آن كارها نرسد؛ ولي اگر از اين قبيل افراد نباشد هرچ اثر آن لطمه
  .بخواند به شرط اينكه به حد مالل يا به سرعت خواندن نرسد

  دوم ي مسأله
فراموش كردن قرآن گناه كبيره است كه نووي در الروضه و غير آن به اين معني 

گناهان امتم بر من عرضه شد، پس «: تصريح كرده، به دليل حديث ابوداود و غير او كه
اي از قرآن را فرا بگيرد و سپس آن را  م كه مردي سوره يا آيهتر از اين نديد گناهي عظيم
  .»فراموش كند



    
  اإلتقان في علوم القرآن      404

 
هر كس قرآن را بخواند و سپس فراموش كند «: و نيز اين حديث را روايت كرده كه

  .»روز قيامت خداوند را در حالي مالقات كند كه دستش بريده باشد
وگند به آنكه جان محمد در پيمانتان را با قرآن تجديد كنيد كه س: و در صحيحين آمده
  .»تر است عقال فراري دست اوست از شتر بي

  سوم ي مسأله
زيرا كه بهترين ذكرهاست و چنان كه  ؛وضو گرفتن براي قرائت قرآن مستحب است

كراهت داشت بدون طهارت ذكر خدا را بر زبان  صرسول خدا: در حديث وارد شده
  .آورد

كسي كه حدثي از او خارج شده باشد مكروه قرائت قرآن براي : الحرمين گفته امام
. خواند رسيده كه با حالت حدث قرآن مي صزيرا كه به روايت صحيح از پيغمبر ؛نيست

و اگر در حال خواندن بادي بر او عارض شد صبر كند تا به : وي در شرح المهذب گفته
نگاه كردن  قرآن خواندن بر آنها حرام است، بله: و اما جنب و حائض. درستي خارج شود

در مصحف و بر دل كشيدن آن برايشان جايز است، و اما كسي كه دهانش متنجس باشد 
طور كه لمس كردن مصحف با  حرام است همان: اند و گفته. خواندن قرآن مكروه است

  .باشد دست نجس حرام مي

  مسأله چهارم
است، و اي خوانده شود و بهترين جاها مسجد  و سنت است كه قرآن در جاي پاكيزه

در مذهب ما در : نووي گفته. اند اي خواندن قرآن را در حمام يا در راه مكروه دانسته عده
شعبي در جايي كه از نظافت دور باشد و در جايي كه : هيچ كدام مكروه نيست و گفته

  .آسيا در حال گردش باشد مكروه دانسته، مذهب ما نيز همين است
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  پنجم ي مسأله
ده قرآن رو به قبله با خشوع و آرامش و وقار، و سربزير و مستحب است كه خوانن

  .افكنده بنشيند

  ششم ي مسأله
موقوفاً  و مسواك زدن به منظور تعظيم و پاكيزگي سنت است، ابن ماجه از علي

هايي  هايتان راه دهان«: آورده و بزّار نيز به سند خوبي مرفوعاً از آن جناب روايت كرده كه
  .»ا با مسواك زدن خوشبو سازيدبراي قرآن است آنها ر

اگر قرائت را قطع نمود و بار ديگر به همان زودي شروع به خواندن كرد، : گويم مي
  .شود مقتضاي استحباب استعاذه شامل مسواك كردن نيز مي

  هفتم ي مسأله
  : فرمايد و سنت است كه پيش از قرائت استغاذه شود، خداوند متعال مي

 #sŒÎ* sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§9$#  )98: نحل(  
  .»پس هرگاه قرآن خواندي پناه ببر به خدا از شيطان رجيم«

  .يعني هر وقت بخواهي قرآن بخواني
بعد از شروع به خواندن، استعاذه شود به دليل ظاهر آيه، و : اند كه اي قائل شده عده

  .اند به خاطر ظهور امر در وجوب دانسته بعضي استعاذه را واجب
اگر بر جمعي گذشت و بر آنها سالم كرد و بار ديگر به قرائت قرآن «: نووي گفته

چگونگي استعاذه كه مورد «: و گفته» مشغول شد، اگر استعاذه را تكرار كند خوب است
گان ، جماعتي از گذشتالشيطان الرجيم  عوذباهللا منأ : اختيار ماست چنين است

  .»كردند را نيز اضافه مي) السميع العليم(
استعيذ و نستعيذ و استعذت، مؤلف كتاب الهدايه از علماي : و از حمزه چنين رسيده

  .حنفي نيز همين را انتخاب كرده، چون با لفظ قرآن مطابق است
  .»عوذ باهللا القادر، من الشيطان الغادرأ«: و از حميدبن قيس آمده
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  .»عوذ باهللا القوي، من الشيطان الغويأ«: و از ابوالسمال است

  .»عوذ باهللا العظيم من الشيطان الرجيمأ«: اي رسيده و از عده
  .»ن اهللا هو السميع العليمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، أ«: اند و جمعي گفته

  .هاي ديگري هم گفته شده نحوه
تفا شود، هر كس استعاذه حدي ندارد كه به آن اك: در جامع خود گويد 1حلواني

  .بخواهد زياد و هر كس بخواهد كم كند
قول مختار نزد پيشوايان قرائت بلند خواندن آن : الجزري آمده و در كتاب النشر ابن

تحه جز در سوره الفا: اند بعضي گفته شود، و مطلقاً آهسته خوانده مي: اند است، و گفته
اند، ولي ابوشامه شرطي  رطي نياوردهدر قول به بلند خواندن ش: آهسته بايد خواند و گفته

زيرا كه : وي افزوده. را ذكر كرده كه ضرورت دارد و آن اينكه در حضور شنونده باشد
جهر به استعاذه شعار قرائت است مانند بلند گفتن تلبيه و تكبيرهاي نماز عيد، و از قوائد 

زي از او فوت دهد و چي اين كار آن است كه شنونده از همان اول به قرائت گوش مي
شود، ولي اگر تعوذ مخفيانه انجام گيرد؛ شنونده جز پس از گذشت مقداري از قرائت  نمي

  .كند؛ و همين است فرق بين قرائت در نماز و غير آن توجه نمي
اند، جمهور بر آنند  متأخرين در منظور از مخفي نمودن استعاذه اختالف كرده: و گفته

بايد آن را تلفظ نمود به نحوي كه خودش بشنود و  كه مراد آهسته گفتن آن است؛ پس
  .مقصود كتمان آن است كه در دل بگويد: اند برخي گفته
و اگر به قصد تمام كردن يا سخن ديگر گفتن ـ هرچند جواب سالم باشد ـ : و گفته

قرائت قرآن را قطع نمايد و بعد دوباره بخواهد شروع كند استعاذه را باز بگويد، ولي اگر 
و آيا استعاذه به طور «: گفته. كه مربوط به قرائت باشد تكرار الزم نيست يدبگو سخني

اي با هم قرآن بخوانند، آيا يك  كفائي سنت است يا بر فردفرد سنت است؟ كه اگر عده
اهللا گفتن به هنگام غذا ـ خوردن يا نه؟ در اين  نفر استعاذه بگويد كافي است ـ مانند بسم

                                                 
  ]مصحح. [406/ 1معرفة القراء الكبار : نگا. هـ 507: د بن علي بغدادي، از قراء مشهور و متوفي سالابوبكر احم -1
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زيرا كه منظور آن است كه قاري  ؛لي ظاهراً قسم دوم درست باشدام، و باره نصي نديده
قرآن از شرّ شيطان به خداوند متمسك و پناهنده شود، بنابراين پناه بردن يك نفر كافي 

  .»نيست

  هشتم ي مسأله
براءه ـ زيرا كه  ي هاهللا را رعايت كند ـ به جز سور در اول هر سوره خواندن بسم و بايد

اهللا يك آيه است، پس اگر به آن خللي وارد سازد قسمتي از يك  د كه بسمبيشتر علما برآنن
اهللا گفتن مستحب است،  اي بخواند نيز بسم ختم را ترك گفته است، و اگر از وسط سوره

  .شافعي به اين معني تصريح كرده ـ به طوري كه عبادي از او نقل نموده است ـامام 
= Ïμø‹s9Î) –Štãƒ ãΝù: خواندن آياتي از قبيل اهللا قبل از گفتن بسم: اند قراء گفته  Ïæ Ïπ tã$¡¡9$#  

 uθو ) 47 :فصلت( èδ uρ ü“Ï% ©!$# r't±Σ r& ;M≈ ¨Ψy_  )گردد به جهت زشتي  تأكيد مي) 141 :انعام
شود، و ايهام آن است كه ضمير  زيادي كه بر خواندن اين آيات بعد از استعاذه حاصل مي

  .به شيطان برگردد
براءه را كمتر كسي متعرض  ي هاي در وسط سور آغاز كردن به آيه: گويدالجزري  ابن

اهللا در آن تصريح كرده، ولي  شده كه چگونه بايد خواند و ابوالحسن سخاوي به گفتن بسم
  .جعبري او را رد كرده است

  نهم ي همسأل
د ـ قرائت قرآن مانند ساير اذكار نياز به نيت ندارد، مگر در صورتي كه آن را نذر كن

البته در خارج از نماز ـ كه بايد نيت نذر يا وجوب نمايد؛ و اگر وقت آن را معين كند 
  .قمولي در جواهر اين را نقل كرده: جايز نيست آن را ترك گويد
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  دهم ي همسأل

. و رتّل القرآن ترتيال : ترتيل در قرائت قرآن سنت است، خداوند متعال فرموده
: را چنين توصيف نمود صاند كه قرائت پيغمبر روايت كرده سلمه ابوداود و غير او از ام

  .»حرف به حرف ي هقرائت تفسيركنند«
از وي سؤال شد  صآمده كه از قرائت رسول خدا و در صحيح بخاري از انس 

≈⎯Οó¡Î0 «!$# Ç﴿قرائت مد بود، سپس : گفت yϑ ôm§9$# ÉΟŠÏm§9$#﴾ را خواند در حالي كه كلمات :
  .كشيد را مي) الرحيم(و ) الرحمن(و ) اهللا(

هاي مفصل در  من از سوره: و در صحيحين از ابن مسعود آمده كه مردي به او گفت
اي  عده! با شتاب همچون به سرعت خواندن شعر: خوانم ابن مسعود گفت يك ركعت مي

كند، ولي اگر در دل واقع شود و رسوخ يابد  خوانند كه از گلويشان تجاوز نمي قرآن را مي
  .ند استسودم

قرآن را همچون : القرآن از ابن مسعود آورده كه گفت ةحملو آجري در كتاب 
خرماهاي بد پراكنده نخوانيد و همچون شعر در خواندنش شتاب نكنيد، در كنار عجائب 

هايتان را به آن حركت دهيد، و تالش شما اين نباشد كه به آخر  آن توقف نماييد و دل
  .سوره برسيد

بخوان و در : شود به صاحب قرآن گفته مي«: ابن عمر مرفوعاً آورده كهو در حديثي از 
كردي ترتيل كن كه منزلت  طور كه در دنيا تالوت مي درجات باال رو، و تالوت كن همان

  .»خواندي اي است كه مي تو در آخرين آيه
در كراهت افراط در سرعت خواندن همه اتفاق «: و در كتاب شرح المهذب آمده

  .»دارند
يك جزء را با ترتيل خواندن بهتر است از خواندن دو جزء در همان مدت از : اند گفته

استحباب ترتيل براي تدبر است، و چون توقير و اجالل با آن : اند زمان بدون ترتيل و گفته
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فهمد  باشد، و لذا براي كسي كه معني قرآن را نمي بيشتر و تأثيرش در دل زيادتر مي
  .»مستحب است

اختالف شده كه آيا به ترتيل خواندن و كم خواندن بهتر است يا به : نشر آمدهو در ال
ثواب قرائت با ترتيل از : سرعت و زياد خواندن؟ و يكي از پيشوايان ما خوب گفته كه

زيرا كه به  ؛باشد لحاظ مقدار باالتر است و ثواب زياد خواندن از جهت شماره بيشتر مي
  .هر حرف ده حسنه هست

كمال ترتيل تفخيم الفاظ و آشكار كردن حروف آن است، : رهان زركشي آمدهو در الب
اين كمترين مراتب آن است و : اند و اينكه حروفش در يكديگر ادغام نشود و گفته

اي متضمن تهديد باشد به حالت  ترين مراتبش اينكه بر مواردش بخوانند كه اگر آيه كامل
  .باشد آن را با تعظيم بخواند اي داراي تعظيم تهديد بخواند و اگر آيه

  يازدهم ي همسأل
زيرا كه همان مقصود اعظم  ؛تدبر و انديشيدن در معاني قرآن هنگام قرائت سنت است

شود، خداوند  ها نوراني مي ها فراخ گشته و دل و مطلوب اهم است، و به وسيلة آن سينه
≈= ë: فرمايد متعال مي tG Ï. çμ≈oΨ ø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™  )و نيز فرموده) 29 :ص : 

Ÿξ sùr& tβρ ã−/y‰tFtƒ tβ#u™öà)ø9$#  )و نحوة آن چنين است كه دلش را با انديشيدن در ) 82 :نساء
ي هر آيه را بشناسد، و در اوامر و نواهي اكند مشغول دارد، و معن معني آنچه تلفظ مي

ر بسپارد، كه اگر در گذشته در آن تقصير كرده عذرخواهي تأمل كند و باور آنها را به خاط
و استغفار نمايد، و اگر به آية رحمتي رسيد خرسند شده و آن را از درگاه الهي 
درخواست كند، و چون به آية عذاب بگذرد ترسناك گشته و به خداوند پناه برد، و هرگاه 

كند، و وقتي به آية دعايي برسد  اي متضمن تنزيه پروردگار باشد او هم تنزيه و تعظيم آيه
  .تضرع و طلب نمايد

نماز گذاردم، به  صيك شب با پيغمبر: آورده كه گفت مسلم از حذيفه امام 
آل عمران  ي هالنساء و سپس سور ي هالبقره آغاز كرد و آن را خواند، سپس سور ي هسور



    
  اإلتقان في علوم القرآن      410

 
گفت،  تسبيح بود تسبيح ميرسيد كه در آن  اي مي خواند؛ هرگاه به آيه را خواند، با تأني مي

  .برد اي پناه بردن بود به خداوند پناه مي كرد و در هر آيه اي دعا بود دعا مي و اگر در آيه
يك شب با : اند كه گفت بن مالك آورده و ابوداود و نسائي و ديگران از عوف

 ةالبقره را خواند، به هيچ آي ي هبپا خواستم آن حضرت بپا خواست و سور صپيغمبر
عذاب  ةنمود، و به هيچ آي كرد و طلب رحمت مي گذشت مگر اينكه وقف مي متي نميرح
  .برد كرد و به خدا پناه مي گذشت مگر اينكه وقف مي نمي

را تا آخر ) والتين و الزيتون(هر كس «: اند و ابوداود و ترمذي اين حديث را آورده
%  Iω ãΝÅ¡øر كس بله من نيز بر اين معني از گواهان هستم، و ه: خواند بگويد é& ÏΘöθ u‹ Î/ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#   را تا آخر آن }§øŠs9r& y7 Ï9≡sŒ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã β r& }‘Å↵øtä† 4’ tAöθ pRùQ$#  يبل: بخواند، بگويد ،

 Äd“r'Î7sù ¤]ƒ: را بخواند تا به اين آيه برسد) المرسالت(و هر كس  Ï‰tn …çνy‰÷è t/ šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 
 ن آورديمبه خداوند ايما: بگويد«.  

ح اسم سب هر وقت  صاند كه رسول خدا احمد و ابوداود از ابن عباس آوردهامام و 
  .االعلي سبحان ربي: گفت خواند مي را مي علي ربك األ

بر اصحاب خودش  صرسول خدا: اند كه گفت و ترمذي و حاكم از جابر آورده
: ند، آنها ساكت ماندند، فرمودالرحمن را از اول تا آخر بر آنها خوا ي هبيرون آمد و سور

اين سوره را بر جنيان خواندم بهتر از شما با من برخورد داشتند، هرگاه به اين آيه 
$ ™ Äd“r'Î7sù Ï™Iω#u: رسيدم مي yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è?  وال بشيء من نعمك ربنا نكذب؛ : گفتند مي

  .فلك الحمد
سند بسيار ضعيفي از جابر ه ان بو ابن مردويه و ديلمي و ابن ابي الدنيا و ديگر

 ρ y7: اين آيه را خواند صپيغمبر: كه ندا آورده s9r'y™ “ÏŠ$ t6 Ïã ©Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs%  )بقره: 
پروردگارا به دعا امر فرمودي و اجابت را ضمانت كردي، لبيك خداوندا : گفت) 186
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صوص تو است و لبيك، لبيك هيچ شريكي جز تو نيست لبيك، همانا حمد و نعمت مخ
دهم كه تو فرد احد صمد هستي، نه فرزند  ملك تو را است شريكي نداري، گواهي مي

دهم كه  كسي هستي، و نه كسي فرزند تو است، و نه مثل و همتايي داري، و شهادت مي
ات حق است، و لقايت حق، و بهشت حق و جهنم حق، و بدون ترديد قيامت  وعده

  .قبرهاست را خواهي برانگيختخواهد آمد، و تو هر آنكه در 
) والالضالين( صشنيدم پيغمبر: اند كه گفت و ابوداود و غير او از وائل بن حجر آورده
  :گفت) آمين(كشيد  را خواند و سپس در حالي كه صدايش را مي

سه بار آمين گفت و بيهقي به اين تعبير : طبراني همين خبر را با اين لفظ آورده كه
  .يامرز آمينخدايا بر من ب: گفت

را تلقين  صالبقره پيغمبر ي هو ابوعبيد از ابي ميسره آورده كه جبرئيل در پايان سور
  .آمين بگويد: كرد كه

  .آمين: گفت كرد مي البقره را ختم مي ي ههرگاه سور: و از معاذبن جبل است كه
  : خواند از جمله آداب آن است كه هرگاه امثال اين آيات را مي: و نووي گفته

 ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß⎦ø⌠ $# «!$#  )30 :توبه ( ÏM s9$ s% uρ ßŠθ åκu ø9$# ß‰tƒ «!$# î' s!θ è= øótΒ  )64 :مائده (
  .كرده نخعي اين كار را مي. صدايش را آهسته كند

  دوازدهم ي همسأل
: كهاند  اي را چند بار تكرار كند، نسائي و غير او از ابوذر آورده اشكالي ندارد كه آيه

  : كرد به يك آيه شب خود را به صبح رسانيد كه آن را تكرار مي صپيغمبر
 β Î) öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã  )118 :هدمائ.(  
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  سيزدهم ي همسأل

اش نگيرد و  كنندگان نمودن ـ در صورتي كه گريه گريه كردن و خود را شبيه به گريه
† tβρ”Ïƒs: فرمايد ، خداوند تعالي ميحزن و خشوع هنگام قرائت قرآن مستحب است uρ 

Èβ$ s%øŒF| Ï9 šχθ ä3ö7tƒ óΟèδ ß‰ƒÌ“ tƒ uρ %Yæθ à±äz  )109 :اسراء.(  
ناگاه «: آمده صو در صحيحين در حديث قرائت ابن مسعود از پيغمبر اكرم

  .»آلود شد چشمانش اشك
رود آمده اين قرآن با حزن و اندوه ف«: و در شعب بيهقي از سعدبن مالك مرفوعاً آمده

  .»كنيد تباكي نماييد پس هرگاه آن را خوانديد گريه كنيد و اگر گريه نمي
 صاهللا و در همان كتاب در حديث مرسلي از عبدالملك بن عمير آمده كه رسول

اي بر شما خواهم خواند، هركس گريه كند بهشت بر او واجب است  من سوره«: فرمود
  .»...دگان سازيد كنن كنيد خود را شبيه گريه اگر گريه نمي

قرآن را با حزن بخوانيد كه آن با حزن نازل «: و در مسند ابويعلي اين حديث آمده
  .»شد

بهترين مردم از لحاظ قرائت كسي است كه هرگاه قرآن بخواند «: و به روايت طبراني
  .»خودش را به حزن درآورد

وعيد شديد، و  راهش اين است كه آياتي كه متضمن تهديد و: المهذب گفته و در شرح
اش  هاي خودش را بيانديشد، اگر گريه هاست تأمل كند و تقصيرها و كوتاهي پيمان گرفتن

  .نگرفت بايد بر فقدان آن حال بگريد كه اين مصيبت بزرگي است

  چهاردهم ي همسأل
سنت است كه هنگام قرائت صدا را زيبا كنند و زينت بخشند، به دليل حديثي كه ابن 

و در يكي از الفاظ اين . »قرآن را با صداهايتان زينت دهيد«: اند وردهحبان و غير او آ



    

  413    قرآن بيغر
 

قرآن را با صداهاي خوش زيبا كنيد، كه صداي «: حديث به روايت دارمي چنين است
  .»افزايد خوب در زيبايي قرآن مي

  .»خوبي صدا زينت قرآن است«: اند و غير او ا ين حديث را روايت كرده رو بزّا
صدا نباشد تا آنجا كه  حاديث صحيح بسيار هست، و اگر كسي خوشو در اين باره ا

  .تواند صداي خود را زيبا سازد به طوري كه غليظ نشود مي
شافعي تصريح كرده كه اشكال ندارد، ولي به روايت امام و اما با الحان خواندن؛ 

  .مكروه است 1الجيزي ربيع
ست، بلكه مكروه آن است كه در اند كه در اينجا دو قول ني جمهور گفته: رافعي گفته

روي نمايد، به حدي كه از فتحه الف و از ضمه  مد افراط كند و در اشباع حركات زياده
واو و از كسره ياء به وجود آيد، يا در غير جاهاي ادغام ادغام نمايد، پس اگر به اين حد 

  .نرسد كراهت ندارد
گونة ياد شده حرام است و  صحيح آن است كه افراط به: در زوائدالروضه گفته است

كسي كه به اين نحو بخواند فاسق شده و شنوندة آن معصيت كرده است؛ زيرا كه از 
  .روش استوار آن عدول نموده و منظور شافعي از كراهت همين است

ها و صداهاي عرب بخوانيد و  قرآن را به لحن«: در اين باره حديثي هست: گويم مي
سق بخوانيد، به تحقيق و اهل ف) يهود و نصاري(= كتاب  وهاي اهل د مبادا كه به لحن

از ) قرآن(خوانند،  اقوامي خواهند آمد كه قرآن را به صورت غنا و رهبانيت مي
آيد به فتنه  هاي كساني كه خوششان مي هايشان و دل كند، دل هايشان تجاوز نمي حنجره

  .اند اين حديث را طبراني و بيهقي آورده. »افتاده است
صداست درخواست قرآن خواندن شود  مستحب است از كسي كه خوش: گفته نووي

اي به  و به آن خوب گوش كنند به دليل حديث صحيحي كه رسيده، و بد نيست كه عده
                                                 

. عي كه روايات كمي از ايشان داشته است، ثقه و از شاگردان امام شاف)هـ256م (ربيع بن سليمان جيزي مصري  -1
البته نبايد او را با ابومحمد ربيع بن سليمان مرادي مصري شاگرد ديگر امام شافعي كه بيشتر كتابهاي ايشان را 

  ]مصحح. [291/ 2وفيات األعيان : نگا. روايت نموده اشتباه گرفت
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گونه كه يك نفر مقداري  جمعي بخوانند يا مجلس قرائتي را اداره كنند به اين طور دسته

  .بخواند سپس قسمت بعدي را ديگري بخواند

  پانزدهم ي همسأل
مستحب است قرآن را با بزرگ شمردن و عظمت دادن به آن بخوانند، به دليل حديثي 

معنايش اين است كه همانند : ، حليمي گفته»قرآن با تفخيم نازل شد«: كه حاكم آورده
و در اين : گفته. مردان آن را بخواند و صدايش را مانند صداي زنان نازك و پايين ننمايد

اند كه كراهت اماله باشد، و ممكن است  ت آنچه بعضي از قراء اختيار كردهباب داخل نيس
قرآن به تفخيم نازل شده باشد با وجود اين اماله دادن آنچه اماله دادنش خوب است 

  .اجازه داده شده باشد

  شانزدهم ي همسأل
احاديثي رسيده كه مستحب است هنگام قرائت صدا بلند شود، و احاديث ديگري 

بر آهسته خواندن و پايين آوردن صدا داللت دارد، از قسم اول حديث هست كه 
خداوند مباح ننموده چيزي را آنچنان كه اباحه كرده براي پيغمبر «: صحيحين است كه

  .»صدا آواز دادن به قرآن و بلند كردن صدا را به آن خوش
علني هر كه قرآن را «: و از قسم دوم حديث ابوداود و ترمذي و نسائي است كه

بخواند مثل آن است كه صدقه را علني بدهد، و هر كه قرآن را مخفيانه بخواند مثل آن 
  .»است كه صدقه را مخفيانه دهد

جمع بين اين دو قسم آن است كه مخفي خواندن بهتر است در صورتي : نووي گفته
ردند، و كه بترسد ريا شود، يا افرادي كه در حال نماز يا خواب باشند از صداي او اذيت گ

اش  دهد و فايده زيرا كه عمل بيشتري انجام مي ؛در غير اين موارد بلند خواندن بهتر است
دارد و  سازد و به انديشيدن وا مي اش را بيدار مي رسد، و دل خواننده به شنوندگان هم مي

افزايد، و  ربايد و در نشاطش مي دهد، و خوابش را مي گوشش را به سوي آن توجه مي
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: آورده كهخدري اين جمع حديثي است كه ابوداود به سند صحيحي از ابوسعيد دليل بر 
خوانند،  در مسجد اعتكاف كرده بود، پس شنيد كه با صداي بلند قرآن مي صرسول خدا

كنيد پس  تان با پروردگارتان مناجات مي توجه كنيد همه«: پرده را برداشت و فرمود
  .»يتان را بر يكديگر بلند نسازيديكديگر را آزار ندهيد و در قرائت صداها

مقداري را آهسته بخوانند؛ مستحب است مقداري از قرائت را بلند و : اند و بعضي گفته
شود پس با بلند خواندن ماللش برطرف  خواند گاهي ملول مي آنكه آهسته مي زيرا
حت شود و با آهسته خواندن به استرا خواند چه بسا خسته مي گردد و آنكه بلند مي مي
  .پردازد مي

  هفدهم ي همسأل
زيرا كه نگاه كردن در مصحف  ؛قرائت از روي مصحف بهتر است تا از حفظ خواندن

اند، و در اين باره  طور گفته اصحاب ما و پيشينيان اين: عبادت مطلوبي است، نووي گفته
  .ام اختالفي نديده
كساني كه خشوع  اگر كسي بگويد كه اين امر نسبت به افراد مختلف است،: وي گفته

يكسان است قرائت ) از حفظ يا از روي مصحف خواندن(و تدبرشان در هر دو صورت 
از روي مصحف براي آنان اختيار شود، و كساني كه اگر از حفظ بخوانند خشوع و 

گردد؛ اگر كسي اين حرف را  شود، از حفظ خواندن برايشان اختيار مي تدبرشان بيشتر مي
  .بزند قول خوبي است

و از داليل از روي مصحف خواندن حديثي است كه بيهقي در الشعب و : گويم يم
خواندن بدون مصحف هزار درجه دارد، و خواندن از «: اند كه طبراني از اوس ثقفي آورده

  .»روي مصحف دو هزار درجه افزايش دارد
 فضيلت خواندن قرآن با نظر كردن بر كسي كه از«: و ابوعبيد به سند ضعيفي آورده

  .»خواند مانند فضيلت واجب است بر مستحب حفظ مي
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هر كس مايل است كه خدا و رسول او را «: و بيهقي از ابن مسعود مرفوعاً آورده كه

  .اين حديث منكر است: ، و گفته»دوست بدارد؛ در مصحف بخواند
  .»پيوسته در مصحف نظر كنيد«: سند حسني موقوفاً آوردهه و ب

نووي مورد بررسي قرار داده به صورت يك قول حكايت  و زركشي در البرهان آنچه
قرائت قرآن از حفظ به طور مطلق بهتر : كرده است، قول سومي نيز حكايت كرده كه

است، ابن عبدالسالم اين قول را اختيار كرده؛ به دليل اينكه در اين صورت تدبر به قدري 
  .است كه در قرائت از روي مصحف نيست

  هجدهم ي همسأل
اگر قاري قرآن واماند، و ندانست بعد از جايي كه خوانده چيست : التبيان گفتهمؤلف 

اي كه از ابن مسعود و نخعي  و خواست از ديگري بپرسد، شايسته است ادب كند به نحوه
اي را از  اگر كسي بخواهد چگونگي خواندن آيه: اند و بشيربن أبي مسعود رسيده كه گفته

اين آيه چگونه : بل را بخواند سپس ساكت شود، و نگويدبرادر ديني خود بپرسد، آية ق
  .شود است كه بر او اشتباه مي

اگر قاري در حرفي شك كند كه آيا به تاء است يا به ياء؟ به ياء : گفته 1و ابن مجاهد
بخواند كه قرآن مذكر است، و اگر در حرفي شك كند كه آيا به همزه است يا نه؟ همزه 

رفي شك كند كه آيا موصول است يا مقطوع؟ به وصل بخواند، را ترك كند، و اگر در ح
و اگر در حرفي شك كند كه آيا مقصور بايد خواند يا ممدود؟ مقصور بخواند، و اگر در 

آيا مفتوح است يا مكسور؟ مفتوح بخواند؛ زيرا كه اولي در هيچ : حرفي شك كند كه
  .جايي لحن نيست ولي صورت دوم در مواردي لحن است

اگر در ياء و تاء اختالف كرديد، آن : عبدالرزاق از ابن مسعود آورده كه گفت: يمگو مي
از اين سخن چنين فهميده كه آنچه مذكر و  بثعل. را ياء بخوانيد، قرآن را مذكر نماييد

                                                 
  ]مصحح. [186/ 1معرفة القراء : نگا. هـ 324: لد بن مجاهد بغدادي، استاد و مقرئ، و متوفاي ساابوبكر احم -1
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ولي اين گفته رد شده است به . مؤنث بودنش محتمل است، مذكر قراردادنش بهتر است
زيرا كه در قرآن به صورت تأنيث زياد  ؛حقيقي ممنوع استارادة تذكير مؤنث غير: اينكه

$‘ â: آمده مثل ¨Ψ9$# $ yδy‰tã uρ ª!$#  )72 :حج( ،  ÏM ¤tG ø9$#uρ ä−$ ¡¡9$# É−$ ¡¡9$$ Î/  )29 :قيامه( ، 

ôM s9$ s% öΝßγ s9 öΝßγ è= ß™ â‘  )و اگر در مؤنث غيرحقيقي ارادة تذكير ممنوع باشد، )11 :ابراهيم ،
و درست نيست در جايي كه : اند گفته .به طريق اولي ممنوع است در مؤنث حقيقي

 : مذكر در آن غالب است مانند: رود بگوييم احتمال مذكر و مؤنث بودن ـ هر دو ـ مي
Ÿ≅ ÷‚¨Ζ9$#uρ ;M≈ s)Å™$ t/  )10 :ق( ، ã—$ yfôã r& @≅ øƒwΥ 7π tƒ Íρ% s{  )كه با وجود جواز مذكر )7 :حاقه ،

$— ã: آيات ديگري مذكر است آوردن به تأنيث آمده، در yfôãr& 9≅ øƒwΥ 9Ïè s)Ψ•Β  )20 :قمر( ،  

 z⎯ÏiΒ Ìyf¤±9$# Î|Ø÷zF{$#  )20 :يس.(  
اند، بلكه مقصود موعظه و دعوت به  پس منظور از تذكير آن نيست كه فهميده: اند گفته

 öÏj.x‹sù Èβ#u™öà)ø9$$: قرآن است، چنانكه خداوند متعال فرموده Î/  )اينكه حرف  إال) 45: ق
جر در خبر حذف شده، و منظور آن است كه مردم را به قرآن تذكر دهيد، يعني آنها را بر 

  .حفظ آن برانگيزيد
  .كند اول خبر اين توجيه را رد مي: گويم مي

مطلب همان است كه ثعلب فهميده، و منظور آن است كه اگر لفظ : و واحدي گفته
شت و در مذكر خواندن نيازي به مخالفت مصحف قابليت مذكر و مؤنث بودن را دا

 Ÿω: شود، مانند نباشد، مذكر خوانده مي uρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×π yè≈xx©  )دليل بر : و گفته) 48 :بقره
شاگردان عبداهللا از قراء كوفه همچون حمزه و كسائي : اينكه اين معني مراد است اينكه

 tΠöθ: اند مثل قبيل بوده، مذكر خواندهاند، و آنچه از اين  همين رأي را پذيرفته tƒ ß‰pκô¶ s? 

öΝÍκö n= tã öΝßγ çFt⊥ Å¡ø9r&  )البته در مؤنث غيرحقيقي)24 :نور ،.  
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  نوزدهم ي همسأل

چون : حليمي گفته. مكروه است كه براي سخن گفتن با كسي قرائت قرآن را قطع كند
  .شايسته نيست بر كالم خدا سخن ديگري ترجيح داده شود

خواند  ابن عمر هرگاه قرآن مي: اين مطلب را به خبر صحيحي تأييد كرده كه بيهقي
  .يافت گفت تا اينكه فراغت مي سخن نمي

كند مكروه  و نيز خنده و كارهاي بيهوده و نگاه كردن به آنچه انسان را سرگرم مي
  .است

  بيستم ي همسأل
چه عربي را خوب مطلقاً جايز نيست، ) غيرعربي(= و خواندن قرآن به زبان عجمي 

ابوحنيفه رسيده كه مطلقاً جايز است، و امام بداند يا نه، چه در نماز و چه در غيرنماز و از 
امام اند، ولي به گفتة شارح  داند جايز شمرده ابويوسف و محمد براي كسي كه عربي نمي

ا از از قول خود برگشته، و وجه منع از آن اين است كه اعجاز قرآن ربه سرعت ابوحنيفه 
  .برد بين مي

شود، به او گفته  قرائت به فارسي تصور نمي: ـ يكي از همكيشان ما ـ آمده 1و از قفال
چنين نيست، چون در تفسير : تواند قرآن را تفسير كند، پاسخ داد بنابراين كسي نمي: شد

جايز است قسمتي از منظور خداوند را بياورد و از قسمت ديگر عاجز باشد، ولي اگر 
زيرا كه ترجمه بدل  ؛د آن را به فارسي بخواند ممكن نيست تمام مقصود را بياوردبخواه

كردن لفظي به لفظ ديگري است كه به جاي آن بنشيند، و اين كار امكان ندارد، برخالف 
  .تفسير

                                                 
  ]مصحح. [260/ 18سير أعالم النبالء : نگا. هـ 462: د مرّوذي، از شيوخ شافعيه و متوفاي سالابوعلي حسين بن محم -1
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  بيست و يكم ي همسأل
خواندن قرآن با قرائت شاذ جايز نيست، ابن عبدالبرّ بر اين مطلب اجماع نقل كرده، 

لي موهوب جزري در غير نماز جايز دانسته، و آن را بر نقل به معني روايت كردن و
  .حديث قياس نموده است

***  
چون : المهذب گفته بهتر است به همان ترتيب مصحف خوانده شود، مؤلف شرح

ترتيب آن به خاطر حكمتي بوده است، پس نبايد آن را ترك كند مگر در مواردي كه از 
و نظاير اينها وارد ) هل اتي(و ) الم تنزيل( ي سوره: ماز صبح جمعه كهشرع رسيده، مثل ن

ها را به طور پراكنده و يا برعكس ترتيب بخواند جايز است ولي  است، پس اگر سوره
و اما از آخر تا به اول خواندن سوره ممنوع بودنش اتفاقي : وي گفته. بهتر را ترك كرده

برد و حكمت ترتيب را زايل  را از بين مياست، چون بعضي از انواع اعجاز قرآن 
  .سازد مي

: طبراني به سند خوبي از ابن مسعود آورده كه: در اين باره خبري هم رسيده: گويم مي
  .او قلبش واژگونه است: خواند، گفت سؤال شد از كسي كه قرآن را از آخر به اول مي

آداب شمرده، به دليل  حليمي ترك آن را از: اي به سوره ديگر و اما خلط كردن سوره
از كنار بالل گذشت در  صرسول خدا: روايتي كه ابوعبيد از سعيدبن المسيب آورده كه

اي بالل از كنار تو گذشتم در حالي كه : خواند فرمود حالي كه از اين سوره و آن سوره مي
خوب را با خوب مخلوط كردم، : خواندي، عرضه داشت از اين سوره و آن سوره مي

  .سوره را بر همان وجه خودش ـ يا فرمود ـ به گونة خودش بخوان: فرمود
بدون  اين حديث مرسل صحيح است، و نزد ابوداود موصول است از ابوهريره 

  .آخرش
: به بالل فرمود صرسول خدا: و ابوعبيد به وجه ديگري از عمر غالم غفره آورده كه

از ابن عون براي ما حديث كرد كه معاذ : و گفته» اي را خواندي به آخر برسان اگر سوره«
از ابن سيرين دربارة كسي كه از يك سوره دو آيه بخواند و آن را رها كند و به يك : گفت
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بپرهيزد كسي از شما كه گناه بزرگي مرتكب شود در : سورة ديگر بپردازد، پرسيدم، گفت

  .حالي كه خودش متوجه نباشد
را شروع كردي و سپس خواستي به  اي اگر سوره: و از ابن مسعود آورده كه گفت

منتقل شو، و اگر آن را آغاز ) قل هو اهللا احد( ي هسورة ديگري منتقل شوي اول به سور
  .كردي از آن به سورة ديگري نپرداز تا اينكه به پايانش رساني

كراهت داشتند بخشي از يك آيه را بخوانند و : و از ابن ابي الهذيل آورده كه گفت
  .كنند اش را رها بقيه

به نظر ما خواندن آيات مختلف مكروه است، همچنان كه رسول «: ابوعبيد گفته
  .طور كه ابن سيرين مكروه داشته آن را بر بالل اشكال كرد و همان صخدا

اي را به پايان برد  وجهش آن است كه كسي به قصد اينكه سوره: و اما حديث عبداهللا
ديگري بخواند، و اما كسي كه قرائت را آغاز  آن را شروع كند، و بعد تصميم بگيرد سورة

كند به قصد اينكه از اين آيه به آن آيه منتقل گردد و نحوة تأليف آيات قرآن را ترك 
خواست آن را  كند، چون اگر خداوند مي گويد، چنين كسي از روي ناداني اين كار را مي

  .»فرمود به همان صورت نازل مي
  .آيه به آيه خواندن از هر سوره اجماع نقل كرده استو قاضي ابوبكر بر جايز نبودن 

اين نحوه تأليف كتاب خدا از پيغمبر : توان آورد اينكه بهترين دليلي كه مي: بيهقي گفته
گرفته شده و آن حضرت از جبرئيل گرفته، پس براي قاري قرآن شايسته است  صاكرم

تأليف خدا از تأليف شما بهتر : كه آن را به همان تأليف منقول بخواند، و ابن سيرين گفته
  .است

  بيست و دوم ي همسأل
سنت است كه هر حرف از هر قاري را بخواند تا تمام آنچه قرآن است : حليمي گفته

اگر با قرائت يكي از قراء شروع كرد شايسته : اند آورده باشد و ابن الصالح و نووي گفته
نيفزايد، و هر وقت ارتباط آن پايان است مادامي كه كالم به هم مرتبط است بر آن قرائت 
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تواند به قرائت ديگري بخواند، و بهتر آن است كه در آن نشست همان قرائت را  يافت مي
  .ولي ديگري به طور مطلق منع كرده است. ادامه دهد
اگر يكي از دو قرائت را با ديگري : درست آن است كه گفته شود: الجزري گفته ابن

) فتقلي آدم من ربه كلمات(ريم ممنوع است، مانند كسي كه آية ترتيب دهد، به عنوان تح
يا نصب هر دو بخواند كه رفع آدم را از قرائت غير ابن كثير ) كلمات(و ) آدم(را به رفع 

و رفع كلمات را از قرائت او بگيرد، و امثال اينها كه در عربيت و در لغت جايز نيست، و 
و غير آن فرق بگذارد كه اگر به صورت روايت  آنچه از اين قسم نيست بايد بين روايت

زيرا كه در روايت دروغ گفته و خلط كرده، ولي اگر به نحو  ؛بخواند باز هم حرام است
  .تالوت باشد جايز است

  بيست و سوم ي همسأل
گوش كردن به قرائت قرآن و ترك خروشيدن و سخن گفتن هنگام قرائت سنت 

 #sŒÎ)uρ : فرمايد است، خداوند متعال مي Ì̃è% ãβ#u™öà)ø9$# (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çμ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 

tβθ çΗxqöè?  )204 :اعراف.(  

  بيست و چهارم ي همسأل
عراف و در األ: سجده كردن هنگام خواندن آيه سجده سنت است، و آن چهارده تاست

و النمل، و الم تنزيل، و الرعد و النحل و االسراء، و مريم، و در حج دو سجده، و الفرقان، 
اش مستحب  و اما ص سجده .ذا السماء انشقت، و اقرأ باسم ربكإفصلت، و النجم، و 

هاي سجود ـ نيست، و بعضي آخر الحجر را هم زياد  است و از عزائم ـ يعني تأكيد شده
  .الفرس در احكام خودش اين مطلب را آورده ابن. اند كرده

  بيست و پنجم ي همسأل
بهترين آنها در نماز است، و سپس : هايي كه براي قرائت اختيار شده وقت: هنووي گفت

و بهترين  آخر شب و بين نماز مغرب و عشاء خوب است، ي در شب، و پس از آن نيمه
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اوقات روز بعد از نماز صبح است و در هيچ وقتي از اوقات مكروه نيست چون سري در 

قرائت : بن رفاعه از اساتيدش روايت كرده كهآن است، و اما آنچه ابن ابي داود از معاذ
 اين راي. قت درس خواندن يهود استاين و: گفتند داشتند و مي بعد از عصر را مكروه مي

  .پذيرفته نيست و اصلي ندارد
روز عرفه، و سپس روز جمعه، و سپس دوشنبه، و پس از : شود و  از روزها اختيار مي

ماه : ها و از ماه. الحجه اول ذي ي هماه رمضان و ده آخر ي دهه: ها شنبه و از دهه آن پنج
  .شود رمضان اختيار مي

شود، و براي ختم آن شب پنجشنبه، كه  و براي ابتدا كردن به آن شب جمعه اختيار مي
  .كرد روايت آورده كه او چنين مي ابن ابي داود از عثمان بن عفان

ه به جهت روايتي كه دارمي بو بهتر است كه ختم كردن اول روز يا اول شب باشد، 
اگر ختم قرآن در اول شب اتفاق افتد : سند حسني از سعدبن ابي وقاص آورده كه گفت

فرستند، و اگر ختم آن در روز اول واقع شود، فرشتگان تا  فرشتگان تا صبح بر او درود مي
  .شب بر او درود خواهند فرستاد

شود، و اول شب در دو  ر واقع ميو ختم در اول روز در نماز فج: در االحياء آمده
  .ركعت نافلة مغرب

  بيست و ششم ي همسأل
ختم قرآن در زمستان اول شب مستحب است و در : و از ابن المبارك رسيده كه

  .تابستان اول روز

  بيست و هفتم ي همسأل
روزه گرفتن در روز ختم قرآن سنت است، ابن ابي داود اين مطلب را از گروهي از 

، و نيز خاندان و دوستانش را فرا خواند، طبراني از انس آورده كه هرگاه تابعين آورده
  .كرد كرد خاندانش را جمع نموده دعا مي قرآن را ختم مي
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مجاهد به سراغ من فرستاد، ابن ابي : و ابن ابي داود از حكم بن عتيبه آورده كه گفت
خواهيم قرآن را ختم  ون ميما به سراغ تو فرستاديم چ: امامه هم نزد او بود، به من گفتند

  .كنيم و دعا هنگام ختم قرآن مستجاب است
در آن هنگام : گفت و مي. شدند هنگام ختم قرآن جمع مي: و از مجاهد آورده كه گفت

  .شود رحمت نازل مي

  بيست و هشتم ي همسأل
الضحي تا آخر قرآن مستحب است، و اين قرائت  ي تكبير گفتن از آخر سوره

شنيدم كه : ه آورده كه گفتدر الشعب و ابن خزيمه از طريق ابن ابي بزّ بيهقي. مكيهاست
نزد اسماعيل بن عبداهللا مكي قرآن را خواندم، وقتي به : گفت عكرمه بن سليمان مي
تكبير بگو تا اينكه قرآن را ختم كني كه من بر عبداهللا بن كثير قرآن : الضحي رسيدم گفت

قرآن را بر مجاهد خواندم او به من چنين امر : فترا خواندم او مرا چنين امر كرد و گ
كه قرآن را بر ابن عباس خواندم او چنين امر كرد، و ابن عباس : گفت كرد، و مجاهد مي

ما اين . خبر داده بود كه قرآن را نزد ابي بن كعب خواند، و او چنين دستور داده بود
  .ز ابن بزه مرفوعاً آورده استحديث را موقوفاً آورديم، و بيهقي به وجه ديگري آن را ا

آورده و صحيح دانسته، وي و حاكم در مستدرك آن را به همين وجه ـ يعني مرفوع ـ 
  .بزي دارد ازي راطرق بسي

محمدبن ادريس شافعي : بزي برايم نقل كرد كه: و از موسي بن هارون است كه گفت
اي، حافظ  برت را گم كردههاي پيام اگر تكبير را رها كني سنتي از سنت: به او گفته بود

  .اين سخن شاهد بر آن است كه حديث را صحيح دانسته: عمادالدين بن كثير گفته
از پيغمبر : و ابوالعالء همداني از بزي روايت كرده كه اصل در اين معني آن است كه

محمد را خدايش رها كرده است، پس سوره : وحي قطع شد، مشركين گفتند صاكرم
اين سخن با سند ذكر نشده : ابن كثير گفته. تكبير گفت صس پيغمبرالضحي نازل شد، پ

  .تا صحت و ضعفي بر آن حكم گردد
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نكتة تكبير شباهت دادن قرائت قرآن به روزة ماه رمضان است كه هرگاه : حليمي گفته

ها را  طور وقتي عدد معيني از سوره گويند، اينجا هم همين اش پايان رسد تكبير مي عده
اش آن است كه پس از هر سوره كمي وقف كند و  نحوه: و گفته. تكبير گويدپايان برد 
  .اهللا اكبر: بعد بگويد

بين هر دو سوره تكبير بگويد : سليم رازي از همكيشان ما نيز در تفسيرش چنين گفته
: و گفته. و آخر سوره را به تكبير وصل ننمايد، بلكه بين دو سوره اندكي سكوت كند

گويند دليلشان آن است كه راهي براي زياد كردن در قرآن باز  تكبير نمي كساني كه از قراء
شود كه وقتي پيوسته اين كار تكرار گردد توهم اينكه تكبير هم از قرآن است پيش  مي
  .آيد مي

اند كه از اول والضحي است يا از  قراء در ابتداي تكبير اختالف كرده: و در النشر آمده
الناس است يا آخر آن؟ و نيز  ي اختالف است كه آيا اول سوره آخر آن؟ و در آخر آن نيز

شود يا قطع و جداست؟ و اختالف در همه بر  ها وصل مي در اينكه به اول يا آخر سوره
يك اصل مبتني است كه آيا مربوط به اول سوره است يا آخر آن و در نحوة گفتن آن كه 

اهللا و اهللا اكبر؛ و اختالف در اين باره در نماز ال اله اال : گويند اهللا اكبر است، و مي: گويند
  .اند سخاوي و ابوشامه به اين مطلب تصريح كرده. و غير آو وارد است

  بيست و نهم ي همسأل

دعا كردن پس از ختم قرآن سنت است، به جهت حديثي كه طبراني و غير او از 
ابي براي او جدعاي مست هر كس قرآن را ختم كند«: اند كه عرباض بن ساريه مرفوعاً آورده

  .»است
هر كه قرآن بخواند و پروردگار را «: و در الشعب ضمن حديث أنس مرفوعاً آمده

درود فرستد و از خداوند طلب مغفرت نمايد، خير را در  صحمد گويد و بر پيغمبر
  .»جاي خودش طلب كرده است
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  ام سي ي همسأل
پي آن ختم ديگري از سر گيرد، سنت است كه چون يك ختم قرآن را به پايان برد، در 

بهترين كارها نزد خداوند فرود آيندة «: اند كه به جهت حديثي كه ترمذي و ديگران آورده
رسد باز  كننده است، آنكه از اول قرآن تا به آخرش كوچ كرده و چون به پايان مي كوچ

  .»نمايد سيري ديگر در آن آغاز مي
هرگاه  صپيغمبر اكرم: ي بن كعب آورده كهو دارمي به سند حسني از ابن عباس از اب

  ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$#  البقره تا  ي كرد و سپس از سوره خواند از حمد آغاز مي را مي

 y7Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ= øßϑ ø9$#  خواند و آنگاه  خواند، سپس دعاي ختم را مي مي
  .خاست برمي

  سي و يكم ي همسأل
تكرار سوره االخالص هنگام ختم قرآن ممنوع است، ولي : يده كهاز امام احمد رس

حكمت تكرار آن، روايتي است كه : اند بعضي گفته. رفتار مردم برخالف اين گفته است
ثواب اين سوره معادل ثواب يك سوم قرآن است، پس با تكرار آن يك ختم : گويد مي

  .شود حاصل مي
  !ار تكرار شود تا دو ختم حاصل گرددپس شايسته است كه چهار ب: اگر گفته شود

منظور آن است كه يقين كند يك ختم قرآن حاصل شد، يا همان كه «: گوييم مي
  .»خوانده يا آنكه ثوابش با تكرار سوره اخالص حاصل گرديد

خالصة اين گفته آن است كه آنچه چه بسا در قرائت كم و زياد شده با اين : گويم مي
طور كه حليمي تكبير هنگام ختم قرآن را بر تكبير  ردد و همانجبران گ) تكرار سوره(كار 

هنگام تمام شدن ماه رمضان قياس نمود، شايسته است تكرار سوره االخالص بر روزه 
  .گرفتن پس از شش روز از ماه شوال قياس گردد
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  سي و دوم ي همسأل

ان ـ مكروه است قرآن را سبب معيشت قرار دهد كه با آن كسب كند، آجري از عمر
هر كس قرآن خواند بايد به آن از «: ابن الحصين حديثي مرفوعاً آورده كه در آن آمده

خوانند و از  درگاه خداوند مسألت نمايد، كه به زودي قومي خواهند آمد كه قرآن را مي
  .»كنند مردم به سبب آن سؤال مي

ر كس قرآن را ه«: بخاري در تاريخ كبير خود به سند صالح اين حديث را آوردهامام و 
  .»شود نزد ظالمي بخواند تا نزد او مقامي يابد، به هر حرف ده بار لعنت مي

  سي و سوم ي همسأل
به فراموشي افتادم : فالن آيه را فراموش كردم، بلكه بگويد: مكروه است بگويد

  .، به جهت حديثي كه در صحيحين در نهي از آن آمده]فراموشم شد[

  سي و چهارم ي همسأل
رسد، ولي مذهب ما  ثواب قرائت قرآن به ميت مي: سه مذهب بر آنند كه امامان

  :برخالف آن است به دليل فرمودة خداي تعالي
 β r&uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4©të y™   )39 :نجم(  
  .»و براي انسان نيست مگر آنچه كوشش كرده«

  فصلي در بيان اقتباس و مانند آن
قرآن را در شعر يا نثر تضمين كنند، نه به عنوان اينكه  قسمتي از: اقتباس آن است كه

خداوند چنين فرموده يا امثال آن، كه در آن : از آن است، به اين صورت كه گفته نشود
تحريم اقتباس از مالكيان مشهور است و به شدت بر كسي كه . حال اقتباس نخواهد بود

متقدمين و بيشتر متأخرين متعرض  :گيرند، و اما در مذهب ما اين كار را بكند اشكال مي
اند با اينكه اقتباس در عصرهايشان شيوع داشته و شعرا در قديم و جديد آن را  آن نشده
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اند؛ از شيخ عزالدين  اي از متأخرين متعرض شده اند، ولي عده نموده استعمال مي
يده كه رس صعبدالسالم سؤال شد آن را اجازه داد و استدالل كرد به آنچه از رسول خدا

اللهم فالق االصباح «: گفت و نيز مي »... يوجهت وجه«: گفت در نماز و غير آن مي
, وجاعل اللي   . »أغننی من الفقرقض عنی  الدين وال سكناً والشمس والقمر حسباناً

، و »یّ منقلب ينقلبونأسيعلم الذين ظلموا و«: ه آمدصديق و در سياق سخنان ابوبكر 

   .»ةحسن ةأسو اهللا رسول يفقد كان لكم «: ر آمدهدر آخر حديثي از ابن عم
كند كه در مقام موعظه و ثنا و دعا و در نثر جايز است، و هيچ  و تمام اينها داللت مي

داللتي ندارد كه در شعر هم جايز باشد، در حالي كه بين آنها فرق است، و قاضي ابوبكر ـ 
شعر ناپسند و در نثر جايز از علماي مالكي مذهب ـ تصريح كرده كه تضمين آن در 

  .است
  .كتاب شفا در نثر به كار برده است ي قاضي عياض نيز آن را در مواردي از مقدمه

آنچه از اين : و اسماعيل بن المقري يعني مؤلف مختصرالروضه في شرح بديعيه گفته
و مدح خاندان و اصحاب آن جناب  صها و مواعظ و مدح پيغمبر اكرم باب در خطبه

  .باشد رچند در نظم بيايد مقبول است، و غير اينها مردود ميباشد ه
  :مقبول و مباح و مردود: اقتباس بر سه گونه است: ابن حجه آمده ي هو در شرح بديعي

  .ها آورده شود ها و مواعظ و پيمان آن است كه در خطبه: اول ي هگون
  .ها بيايد ها و قصه آنچه در خالل سخن و نامه: دوم ي هگون
يكي آنكه خداوند به خودش نسبت داده باشد، كه پناه : بر دو قسم است: سوم ي هگون

بر خدا از كسي كه آن را به خودش نقل كند، چنانكه از يكي از بني مروان نقل شده كه 
ثُمَّ إِنَّ  *إِنَّ إِلَْيَنا إَِياَبُهْم ﴿: اي كه از دست كارگزارانش شده بود نوشت در پايان شكايتنامه

  .»همانا بازگشتشان به سوي ما است، سپس حسابرسي آنان برماست ﴾ ا ِحَساَبُهْمَعلَْيَن
بريم از آن،  اي در معني شوخي و مسخرگي كه پناه به خدا مي و ديگري تضمين آيه

  :چنانكه گفته شده
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 هرفُ أوحی إلی عشاقه طَ 

 

 »هيهات هيهات ملا توعدون« 
 

 ه ينطق من خلفهوردفُ 
 

 »املونملثل ذا فليعمل الع« 
 

و . شويد دور است دور است آنچه وعده مي: گفت چشمش به عاشقانش مي: ترجمه
  .كنندگان براي مثل اين بايد كه عمل كنند عمل: آمد همنشينش از پشتش به نطق مي

  .و اين تقسيم بسيار خوب است، من نيز همين را قائلم: گويم مي
ام ابومنصور عبدالقاهربن الدين سبكي در طبقات خود در شرح حال ام و شيخ تاج

الطاهر تميمي بغدادي از علماي بزرگ و جليل شافعيان آورده كه از جمله اشعارش اين 
  :است
 ثم اعتدی ثم اقرتف ان عدمَ  يا

 

 ثم انتهی ثم ارعوی ثم اعرتف 
 

 :أبرش بقول اهللا فی آيته
 

 إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف 
 

حد تجاوز نموده و سپس به گناهان آلوده اي كسي كه ستم كرده سپس از : ترجمه
شده، سپس دست كشيد و سپس ـ به درگاه خدا ـ ناله كرده و اعتراف به گناه نموده 

  .است
اگر دست بكشند خداوند آنچه از آنها گذشته : مژده بادت به فرمودة خداوند در كتابش

  .آمرزد برايشان مي
باسي را در شعر خود به كار برده مانند اين استاد ابومنصور كه چنين اقت: وي گفته

كنند، و بسا كه  القدر است؛ ولي مردم از اين كار نهي مي اي دارد، چون او جليل فايده
  .بعضي نتيجه گيرند كه جايز است

پروا بر هر لفظي  د، و بينچرخ اي مي اين كار را شعرايي كه در هر دره: و به قولي
د ابومنصور كه از پيشوايان دين است اين كار را با اين حال استا .دهند انجام مي ،جهند مي

  .كرده است، و اين دو بيت را ابوالقاسم بن عساكر به او نسبت داده است
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اين دو بيت از باب اقتباس نيست چون تصريح كرده كه فرمودة خداوند : گويم مي
  .است، و قبالً گفتيم كه اين قسم از محل بحث بيرون است

پرهيزكاري آن است كه از اين : لدين در عروس األفراح گفتهو اما برادرش شيخ بهاءا
  .كار كامالً پرهيز شود، و سخن خدا و رسول او از چنين چيزي تنزيه گردد

ام از جمله امام  اي ديده من به كار بردن اقتباس را از پيشوايان برجسته: گويم مي
  .اند ان بزرگي از او نقل كردهابوالقاسم رافعي كه اين قطعه را در امالي خود آورده و پيشواي

 امللک هللا الذی عنت الوجو
 

 ُه له و ذلت عنده األرباُب  
 

 متفرد بامللک و السلطان قد
 

 خرسالذين جتاذبوه و خابوا 
 

 دعهم وزعم امللک يوم غرورهم
 

 !فسيعلمون غدًا من الكّذاب 
 

و فرمانروايان ها برايش خشوع كرده و نزد ا ملك ويژه خدايي است كه چهره: ترجمه
  .اند ذليل

همتاست و حقّا كه زيان بردند و هالك شدند كساني كه با او  او در ملك و سلطنت بي
  .كشمكش كردند

ي (آنها را رها كن كه روز غرور پندارند ملك و حكومتي دارند، به راستي كه فردا
  .خواهند دانست كه دروغگو كيست) قيامت

أحمدبن : ابوعبدالرحمن سلمي آورده كه گفتو بيهقي در شعب االيمان از استادش 
  :يزيد از خودش اين دو بيت را برايمان خواند

 سل اهللا من فضله و اّتقه
 

 ّن التقی خري ما تكتسبإف 
 

 و من يّتق اهللا يصنع له
 

 و يرزقه من حيث الحيتسب 
 

از فضل خداوند بخواه و تقواي او را پيشه كن كه تقوي بهترين چيزي است : ترجمه
  .كه كسب كني

كند او را  سازد و از راهي كه گمان نمي و هركس كه تقواي خدا پيشه كند برايش مي
  .روزي دهد
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  :و دو چيز نزديك به اقتباس است

ابن أبي : نووي در التبيان گفته. خواندن قرآن به منظور سخن و مطلب خاصي: يكي
شايند داشت كه قرآن داود اين موضوع را اختالفي شمرده، و از نخعي آورده كه ناخو

  .براي چيزي از امور دنيا تأويل گردد
 ∪⊆∩  È⎦⎫ÏnG9$#uρ ÈβθçG÷ƒ̈“9$#uρ: آورده ه در نماز مغرب در مكه خواند طو از عمربن الخطاب 

Í‘θèÛuρ t⎦⎫ÏΖÅ™  سپس صدايش را بلند كرد و گفت:  #x‹≈ yδ uρ Ï$ s#t7ø9$# Â⎥⎫ÏΒ F{$# .  
خوارجي كه حكميت را تحميل (= ي از محكمه مرد: بن سعيد آورده كه و از حكيم

 ÷⎦È⌡s9 |M: در نماز صبح بود، پس گفت اوآمد در حالي كه  به جانب علي) كردند ø.uõ° r& 

£⎯sÜt6 ósu‹s9 y7 è= uΗ xå  )پس آن جناب در نماز پاسخ او را داد كه) 65 :زمر : ÷É9 ô¹$$ sù ¨β Î) y‰ôã uρ 

«!$# ?Y ym ( Ÿω uρ š̈Ζ¤Ï‚tG ó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΨÏ%θ ãƒ  )60 :روم.(  
مثل زدن از قرآن مكروه است، و از اصحاب ما عماد بيهقي شاگرد بغوي : ديگري گفته

  .به اين مطلب تصريح كرده، چنان كه ابن الصالح در فوايد رحلة خود نقل نموده است
 توجيه كردن با الفاظ قرآني در شعر و غير آن، و اين بدون شك جايز است، و: دوم

  :الدين حسيني كه وقتي اين دو بيت را نظم كرد روايت داريم از شريف تقي
 جماز حقيقتها فاعربوا

 

 وال تعمروا هونوها هتن 
 

 و ما حسن داِر له زخرف
 

 !تراه إذا زلزلت مل يكن 
 

حقيقت دنيا مجاز است پس عبور كنيد و عمارت مسازيد آن را ساده بگيريد : ترجمه
اي شود  بيني هرگاه زلزله اي كه زيور داشته باشد چيست كه مي خانه شود، و نيكي ساده مي

  .نخواهد بود
بيمناك شد كه مبادا حرامي مرتكب گشته باشد چون الفاظ قرآني را در شعر به كار 

ره از او پرسيد، ن بن دقيق العيد رفت و در اين باالدي االسالم تقي برده، پس به نزد شيخ
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اي : پس گفت» نيكي غاري چيست=  ما حسن كهفو« :چنين بگو: شيخ به او گفت
  .ام دادي و فتوايم گفتي آقاي من فايده

  خاتمه
هاي قرآن جايز نيست، از همين روي بر  تجاوز از مثال: زركشي در البرهان گفته

تر، و از خانة  اي برد كه از تابوت تنگ پس مرا به خانه«: حريري اشكال گرفته كه گفته
تر از معنايي كه خداوند آن را از شش جهت  و چه معنايي بليغ 1.»تر بود عنكبوت سست
 ¨β: تأكيد فرموده كه Î)uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àM øŠt7s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$#  )ان«: كه) 41 :عنكبوت «

، و اضافه به جمع، و معرفه با ألف الم، و »وهن« ي آورده، و بناي أفعل التفضيل، و از ماده
  .با الم آورده استرا » انّ«نيز خبر 

  : ولي بر اين سخن اشكال شده به فرمودة خداي تعالي
 ¨β Î) ©!$# Ÿω ÿ⎯Ä©÷∏tG ó¡tƒ βr& z> ÎôØo„ Wξ sVtΒ $̈Β Zπ |Êθ ãèt/ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù  )26 :بقره(  

  .»اي يا به بيش از آن مثل زند به درستي كه خداوند را مالحظه و باكي نيست از اينكه به پشه«
اگر دنيا نزد خداوند به قدر «: اي، و فرموده مثل زده به كمتر از پشه صرمو پيغمبر اك

  .2»...اي ارزش داشت  بال پشه
$﴿: معني فرموده خداوند: اند اي گفته عده: گويم مي yϑ sù $ yγ s% öθ sù﴾  باالتر از آن در پستي و

زايل  باشد پس اشكال مي» فمادونها«: اند كه معني آن كوچكي است، و بعضي تعبير كرده
  .3شود مي

                                                 
  .با شرح شريشي 1/23ي پانزدهم  مقامات الحريري، مقامه -1
اي نزد خداوند ارزش داشت هيچ كافري  اگر دنيا به مقدار بال پشه«: آورده الصغير به اين تعبير اين حديث را سيطوي در الجامع -2

  ).به نقل از ترمذي 1/221الصغير  الجامع. (»نوشانيد ي آبي نمي را جرعه
  .1/484البرهان،  -3



  :نوع سي و ششم
  غريب قرآن

  :اند، از آن جمله هاي جداگانه در اين باره نوشته شماري تصنيف عدة بي
باشند، و از مشهورترين آنها كتاب العزيزي  ابوعبيده و ابوعمرالزاهد و ابن دريد مي

غال االنباري به تأليف آن اشت است كه در مدت پانزده سال به كمك استادش ابوبكربن
المفردات راغب است، و ابوحيان نيز در اين زمينه : ورزيده و از بهترين اين تأليفات
هاي تفسير ديدي  هر جا در كتاب: ابن الصالح گفته. تأليف مختصري در دو دفتر دارد

اهل معاني چنين گفتند منظور كساني هستند كه در معاني قرآن كتابي : نوشته است
ج، فرّاء، اخفش، و ابن االنباري و شايسته است كه به اين زجا: اند مانند تصنيف كرده

مرفوعاً روايت  طموضوع اهميت داده و عنايت شود چون كه بيهقي حديثي از ابوهريره 
معاني قرآن را آشكار كنيد و غرائبش را جستجو نماييد و مانند همين خبر : كرده است كه

ديث ابن عمر مرفوعًا چنين آورده را از عمروبن مسعود موقوفاً نقل كرده است و از ح
منظور از . هر كس قرآن را با اعراب بخواند به هر حرف ده حسنه خواهد داشت: است

شناخت معاني الفاظ آن است نه اعرابي كه در اصطالح نحويين مشهور : اعراب در اينجا
 مصطلح(زيرا كه قرائت بدون آن اعراب  ؛شود است كه در مقابل لحن به كار برده مي

و بر كسي كه در اين وادي قدم . شود و ثوابي ندارد اصالً قرائت شمرده نمي) نحوي
هاي اهل فن پيش برود و اين  گذارد الزم است كه به تأمل و تحقيق و مراجعه به كتاب مي

كه عرب اصيل و لغتشان فصيح  صاين اصحاب پيغمبر. فن را بر پاية گمان قرار ندهد
دانستند توقف  زل شده است ـ در الفاظي كه معني آنها را نميبوده و قرآن به لغت آنها نا

ابوعبيد در فضائل از ابراهيم التيمي روايت كرده . گفتند كردند و دربارة آنها چيزي نمي مي
 Zπاست كه از ابوبكر معني  yγ Å3≈ sùuρ $ |/r&uρ  )كدام آسمان «: سؤال شد، وي گفت) 31 :عبس

دانم  را به خود بپذيرد اگر در كتاب اهللا مطلبي كه نميبر من سايه افكند و كدام زمين م
و از انس روايت كرده است كه عمربن الخطاب روزي باالي منبر اين آيه را . »بگويم

 Zπyγخواند  Å3≈ sùuρ $|/r&uρ  )چيست؟ : سپس گفت) 31 :عبس اين فاكهه را دانستيم؛ أب
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و از طريق مجاهد از ! عمراين همان تكلف است اي : سپس به خود خطاب كرد و گفت
  :ابن عباس روايت كرده است كه گفت

$ ÌÏÛمعني  sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#  )دانستم تا اينكه دو تن از اعراب  را نمي) 1 :فاطر
 أنا فطرتها  : نشين براي مخاصمه دربارة چاهي به نزد من آمدند يكي از آنها گفت باديه

 ز سعيدبن جبير روايت كرده است كه دربارة و ابن جبير ا .يعني من آن را ابتدا كردم
$ ZΡ$ oΨ ymuρ ⎯ÏiΒ $ ¯Ρà$ ©!  )از ابن عباس معني اين آيه را : از او سؤال شد گفت) 13 :مريم

نه : پرسيدم جوابي به من نداد و از طريق عكرمه از ابن عباس روايت كرده است كه گفت
$ دانم معني  به خدا نمي ZΡ$ oΨ ym   چيست؟  

يت كرده است كه اسرائيل از سماك بن حرب از عكرمه از ابن عباس و فريابي روا
  :دانم مگر چهار كلمه معني تمام قرآن را مي: نقل كرده است كه گفت

 &⎦,Î#ó¡Ïî  )36 :حاقه ( $ ZΡ$ oΨ ym   )13 :مريم ( ν≡̈ρ V{  )114 :توبه ( ΟŠÏ% §9$#u  
دانستم  نمي: كه ابن عباس گفت و ابن ابي حاتم از قتاده روايت كرده است) 9 :كهف(

$ : معني uΖ−/u‘ ôx tFøù$# $ uΖoΨ ÷ t/ t⎦÷⎫t/uρ $ uΖÏΒ öθ s% Èd,ysø9$$ Î/  )چيست تا اينكه شنيدم دختر ) 89 :اعراف
بيا با تو مفاتحه كنم كه منظورش مخاصمه بود و از طريق مجاهد از ابن : گفت يزن مي ذي

  .كنم زقوم باشد چيست ولي گمان مي دانم غسلين نمي: عباس روايت كرده است كه گفت

  فصلي در همين موضوع
. چنانكه در شروط مفسر خواهد آمد. شناخت اين فن براي مفسر امري است ضروري

و كسي كه خواستار كشف آن است به علم لغت نيازمند است، : گويد صاحب البرهان مي
علماي نحو معاني  بايد اسماء و افعال و حروف را بداند، اما حروف به علت كمي آنها

  .اند آنها را مورد بررسي قرار داده
شود، و اما اسماء و افعال بايد از كتب علم لغت گرفته  هاي آنها گرفته مي پس از كتاب
التهذيب : هاي لغت ترين كتاب لغت كتاب ابن السيد است و از كتاب شود و بزرگ
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البحرين  ارع فاريابي و مجمعازهري، الحكم ابن سيده، الجامع قزّاز، الصحاح جوهري، الب

هاي ابن  كتاب: هايي كه دربارة افعال نوشته شده و از جمله كتاب .باشد صاغاني مي
ترين آنها كتاب ابن القطاع  توان نام برد و از جامع القوطيه و ابن طريف و السرقسطي را مي

: شود رجوع ميترين مأخذ و مستندي كه در اين زمينه به آن  و شايسته: گويم مي. باشد مي
د كه از آنها باش اند مي روايتي است كه از ابن عباس و اصحاب او كه شاگردش بوده

. شود كه تمام تفسير غريب قرآني را شامل مي با سندهاي ثابت صحيح نقل شده رواياتي
زيرا كه  ؛آورم طلحه از ابن عباس روايت شده است مي من در اينجا آنچه از طريق ابن ابي

بخاري نيز در صحيح خود بر همين  امام. ين طرق روايت از ابن عباس استتر از صحيح
  .ها اعتماد كرده است روايت به ترتيب سوره

  )البقره ي سوره(
يث المثني برايمان حد: پدرم ما را حديث كرد، و ابن جرير گفته: ابن ابي حاتم گفته

بن ابي طلحه از ابن  علي بن صالح از معاويه بن صالح از ابوصالح عبداهللا: كرد كه گفتند
  :عباس حديث گفت، كه دربارة اين آيات گفته

 Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ  )6 :(كنند تصديق نمي.  

  tβθßγ yϑ ÷è tƒ  )15 :(مانند در گمراهي فرو مي.  

 οt£γ sÜ•Β  )25 :(پاكيزه از پليدي و اذيت.  

 ⎦⎫Ïè Ï±≈ sƒø: $#  )45 :(كنندگان آنچه خداوند نازل فرموده تصديق.  

 ’ Îûuρ Νä3Ï9≡sŒ Ö™Iξ t/  )49 (نعمت: بالء.  

 $ yγ ÏΒθ èùuρ  )61 :(گندم.  

 Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r&  )78 :(هايي سخن.  
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 $ oΨ ç/θè= è% 7#ù= äî  )88 :(هايمان در پوشش است د ل: في عطاء.  

 $ tΒ ô‡|¡Ψ tΡ  )106 :(كنيم كنيم، عوض مي تبديل مي.  

 ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ  )106 :(كنيم گوييم و بدل نمي آن را ترك مي.  

 π t/$ sWtΒ  )125 :(گرداند برند سپس باز مي به سوي آن پناه مي.  

 $ Z‹ÏΖym  )135 :(در حالي كه حج كرده باشند.  

 çνtôÜx©  )144 :(به سوي آن.  

 Ÿξ sù yy$ oΨã_  )158 :(گناهي نيست، باكي نيست.  

 ÅV≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$#  )208 :(كارهاي شيطان.  

 ¨≅ Ïδé& ⎯Ïμ Î/ Îötó Ï9 «!$#  )173 :(براي غير خداوند سر بريده شده.  

 t⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$#  )177 :(شود هماني كه بر مسلمين وارد ميم.  

 β Î) x8ts? #·öyz  )180 (ًمالي: خيرا.  

 $ ¸uΖy_   $ Vϑ øOÎ) )182 :(گناهي  

 yŠρ ß‰ãm «!$#  )229 :(طاعت خداوند.  

 Ÿω tβθä3s? ×π oΨ ÷FÏù  )193 :(شركي.  

 ⎯yϑ sù uÚtsù  )197 :(كسي كه احرام بست :أحرم.  

 È≅ è% uθ øyè ø9$#  )219 :(دهد آنچه در وضع تغيير نمي.  

 Νä3tFuΖôã V{  )220 :(نمود گرفت و دايره را تنگ مي بر شما سخت مي.  

 $ tΒ öΝs9 £⎯èδθ¡yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ìøs?  )236 :(صداق: هيضفرجماع، : مس.  
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 Ïμ‹Ïù ×π uΖŠÅ6y™  )248 :(رحمت.  

 π uΖÅ™  )255 :(چرت.  

 Ÿω uρ …çνßŠθä↔tƒ  )255 :(بر او سنگين نيست.  

 È≅ sVyϑ x. Aβ#uθø|¹  )264 (سنگي كه بر آن چيزي نباشد: صفوان.  

  )آل عمران ي سوره(
 ‹Ïjùuθ tG ãΒ  )55 :(ميرانم تو را مي.  

 tβθ •‹În/Í‘  )146 :(بسيار ي ها، عده وع، گروهجم.  

  )النساء ي هسور(
 $ \/θ ãm #ZÎ6 x.  )4 :(گناهي بزرگ.  

 ' s#øtÏΥ  )4 :(زن ي مهريه.  

 (#θ è= tG ö/$#uρ 4’yϑ≈ tG uŠø9$#  )6 :(يتيمان را آزمايش كنيد.  

 Λä⎢ ó¡nΣ#u™  )6 :(دانستيد.  

 #Y‰ô©â‘  )6 :(صالح در دين و اموالشان.  

 ' s#≈ n= Ÿ2  )12:( كسي كه نه پدري بعد از خودش ترك بگويد و نه فرزندي.  

 Ÿω uρ £⎯èδθè= àÒ ÷è s?  )19 :(وادارشان مكنيد.  

 M≈oΨ |Á ósßϑ ø9$#uρ  )24 :(زن همسردار.  

 ω öθ sÛ  )25 :(سعه، فراخي در زندگي.  



    

  437    قرآن بيغر
 
 M≈oΨ |Á ósßϑ ø9$#  )25 :(و عالنيه غيرمسافحات، با عفت، زناكار نباشند در سر.  

 Ÿω uρ ÅV≡x‹Ï‚−G ãΒ 5β#y‰÷{r&  )25 :(رفيق براي خود نگرفته باشند.  

 !#sŒÎ* sù £⎯ÅÁ ômé&  )25 :(اگر ازدواج كردند.  

 M uΖyè ø9$#  )25 :(زنا.  

 ’ Í<≡uθ tΒ  )33 :(عصبه.  

 χθ ãΒ≡§θ s%  )34 :(امراء و حكام.  

 M≈tG ÏΖ≈ s%  )34 :(زنان فرمانبردار و مطيع.  

 Í‘$ pgø: $#uρ “ÏŒ 4’ n1öà)ø9$#  )36 :(اي كه با شما خويشي داشته باشد همسايه.  

 Í‘$ pgø: $#uρ É=ãΨàfø9$#  )36 :(اي كه خويشي نداشته باشد همسايه.  

 É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É=/Ζyfø9$$ Î/  )36 :(رفيق.  

 ξ‹ÏG sù  )49 :(به مقدار شكاف ميانة هسته.  

 M ö6Éfø9$$ Î/ )51 :(شرك  

 #·É)tΡ  )53 :(پشت هستة خرماستاي كه  نقطه.  

 ’ Í<'ρ é&uρ ÍöΔ F{$#  )59 :(اهل فقه و دين .  

 N$ t6 èO  )71 :(هاي متفرق دسته، و گروه دسته.  

 $ \F‹É)•Β  )85 :(حفيظاً، نگهدار.  

 Νåκ|¦x.ö‘ r&  )88 :(آنها را ساقط كرد.  

 ôNuÅÇym öΝèδ â‘ρ ß‰ß¹  )90 :(هاشان تنگ شد سينه.  
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 ’ Í<'ρ é& Í‘ uœØ9$#  )95 :(صاحبان عذر.  

 $ Vϑ xî≡tãΒ  )100 :(منتقل شدن از سرزميني به سرزمين ديگر.  

 π yè y™ uρ  )100 :(روزي.  

 $ Y?θ è% öθ̈Β  )103 :(مفروض، واجب.  

 χθ ßϑ s9ù's?  )104 :(شويد دردمند مي.  

 šY ù= yz «!$#  )119 :(دين خدا.  

 #·—θà±çΡ  )128 :(بغض، كينه.  

 π s)¯= yè ßϑø9$$ x.  )129 :(شوهر نه شوهردار و نه بي.  

 β Î)uρ (#ÿ…âθ ù= s?  )135 :(هايتان را از شهادت برگردانيد زبان.  

 öΝÎγ Ï9öθ s% uρ 4’ n?tã zΟtƒ ötΒ $ ·Ζ≈ tFöκæ5  )156 :( او)را به زنا تهمت زدند) مريم.  

  )المائده(
 (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãè ø9$$ Î/  )1 :(نچه واجب فرموده و به آنچه خداوند حالل و حرام كرده و آ

  .حدودي كه در قرآن قرار داده است وفا كنيد
 Νà6¨ΖtΒ Ìôftƒ  )8 :(وادارتان سازد.  

 β$ t↔oΨ x©  )8 :(عداوت و دشمني.  

 ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ  )2 :(ّاي آنچه نهي شده: اي و تقوي آنچه امر شده: بر.  

 èπ s)ÏΖy‚÷Ζßϑ ø9$#uρ  )3 :( اثر خفگي مرده باشدحيواني كه بر.  

 οsŒθ è% öθ yϑ ø9$#u  )3 :(اند و مرده باشد حيواني كه با چوب زده.  



    

  439    قرآن بيغر
 
 π tƒ ÏjŠutIßϑ ø9$#uρ  )3 :(حيواني كه از باالي كوه افتاده باشد.  

 π ys‹ÏÜ̈Ζ9$#uρ  )3 :(گوسفندي كه گوسفند ديگري را شاخ زده باشد.  

 !$ tΒ uρ Ÿ≅x.r& ßìç7¡¡9$#  )3 :(رفته باشدآنچه درنده گ.  

 ω Î) $ tΒ ÷Λä⎢øŠ©.sŒ  )3 :(روح داشت و او را سر بريدند.  

 Ο≈ s9ø— F{$$ Î/  )3 :(آهن ـ تير قمار تير بي پر و بي.  

 uöxî 7#ÏΡ$ yftG ãΒ  )3 :(به گناه دست نيازد.  

 z⎯ÏiΒ Çy Í‘#uθ pgø: $#  )4 :(ها و يوزها و بازها و مانند آنها سگ.  

 ⎦⎫Î7Ïk= s3ãΒ  )4 :(هاي دونده دنبال شكار سگ.  

 ãΠ$ yè sÛuρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$#  )5 :(اند حيواناتي كه اهل كتاب سر بريده.  

 −ãøù$$ sù  )25 :(فاصله بينداز.  

  ⎯tΒ uρ ÏŠÌãƒ ª!$# …çμ tFt⊥ ÷FÏù  )41 :(گمراهي است] در اينجا[ه نفت.  

 $ ·ΨÏϑ ø‹yγ ãΒ uρ Ïμ ø‹n= tã   )48 :( باشد بر هر كتابي كه قبل از آن است امين ميامين؛ قرآن.  

 Zπ tã÷Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒuρ  )48 :(راه و روش.  

 A' ©!ÏŒr& ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  )54 :(مهربان نسبت به مؤمنين.  

 ' s!θè= øó tΒ  )64 :(اهللا عن  تعالي ،بخيلي است كه آنچه دارد نگه داشته: منظور يهود
  .ذلك
 οuÏtr2  )103 :(گويند كه پنج شكم زاييده باشد، در پنجمين زايمانش  شتري را مي

كشتند و فقط مردها آن را  اش نر بود آن را مي رسم عرب چنين بود كه اگر بچه
بريدند، و اما سائبه، از چهارپايانشان براي  هايش را مي خوردند و اگر ماده بود گوش مي
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شدند، و شيرشان را  آنها سوار نمي دادند، و بر خود قرارشان مي) هاي بت(خدايان و 

  .كردند چيدند، و بر آنها چيزي حمل نمي دوشيدند، و پشمشان را نمي نمي
گوسفندي است كه هفت شكم زائيده، در شكم هفتم اگر نوزاد نر يا ) و اما وصيله(

كردند، و اگر دو نوزاد نر و  ماده بود و كشته شده بود مرد و زن در خوردنش شركت مي
وصلته أخته فحرّمته «: گفتند گذاشتند و مي شدند هر دو را زنده مي ا هم متولد ميماده ب
حمي : (گفتند آمد مي گويند كه وقتي به دنيا مي شترهاي نري را مي) حام(و أما . »علينا

كردند  يعني اين نوزاد پشت مادرش را حفظ كرد پس بر آن چيزي حمل نمي) هذا ظهره
كردند، و اگر از  خورد او را منع نمي هرگاه از چراگاهي ميبريدند و  و پشم آن را نمي
  .نمودند خورد هرچند كه آن حوض مربوط به ديگري بود او را نهي نمي حوضي آب مي

  )األنعام(
 #Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ  )6 :(پي در پي.  

 χ öθ t↔÷Ζtƒ uρ  )26 :(كنند دوري مي.  

 $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ  )44 :(ترك گفتند.  

 βθÝ¡Î= ö7•Β  )44 :(مأيوسند.  

 tβθ èùÏ‰óÁ tƒ  )46 :(كنند اعراض مي.  

 tβθ ããô‰tƒ  )52 :(كنند عبادت مي.  

 ΟçFômt y_  )60 :(ايد آنچه از گناهان انجام داده.  

 βθèÛÌhxãƒ  )61 :(كنند ضايع مي.  

 $ Yè u‹Ï©  )65 :(هاي گوناگون اهواء مختلفه، هوس.  



    

  441    قرآن بيغر
 
 β r& Ÿ≅|¡ö6 è?  )70 :(رسوا شود.  

 (#þθ äÜÅ™$ t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r&  )93 :(زدن: بسط يعني.  

 ß,Ï9$ sù Çy$t6 ô¹M}$#  )96 :(نور آفتاب در روز و نور ماه در شب.  

 $ ZΡ$ t7ó¡ãm  )96 :(ها ها و سال عدد روزها و ماه.  

 ×β#uθ ÷ΖÏ% ×π uŠÏΡ#yŠ  )99 :(هايشان به زمين چسبيده است هاي كوتاه خرما كه ريشه نخل.  

 (#θ è% tyzuρ …çμ s9  )100 :(پنداشتند.  

 ξ ç6 è%  )111 :(آشكارا: معاينه.  

 $ \G øŠtΒ çμ≈ oΨ ÷uŠômr'sù  )122 :(گمراهي كه هدايتش كرديم.  

 4’ n?tã öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ  )135 :(ناحية شما.  

 î^öymuρ ÖôfÏm  )138 :(حرام: حجر.  

 ' s!θ ßϑ ym  )142 :(ها و هر چيزي كه برآن بار  ها و قاطرها و االغ شترها و اسب
  .كنند مي
 $ V©ósùuρ  )142 :(گوسفندان.  

 % ·nθ àó¡̈Β  )145 :(ريخته شده.  

 $ tΒ ôMn= yϑ ym !$ yϑ èδâ‘θ ßγ àß  )146 :(آنچه از پيه به آن چسبيده.  

 $ tƒ#uθ ysø9$#  )146 :(چربي روده.  

 ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î)    )151 :(فقر و تنگدستي.  

 ⎯tã öΝÍκÉJ y™#u‘ ÏŠ  )156 :(مطالعه و خواندن آنها.  

 ∃y‰|¹uρ $ pκ÷]tã  )157 :(از آن روي گردانيد.  
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  )االعراف ي سوره(

 $ YΒρ â™õ‹tΒ  )18 :(مالمت شده.  

 $ W±„ Í‘ uρ  )26 :(مال و ثروت.  

 $ ZW ÏWym  )54 :(به سرعت.  

 Ó§ô_Í‘  )71 :(سخط، غضب.  

 Èe≅ à6Î/ :Þ≡uÅÀ  )86 :(راه: صراط.  

 $ uΖ−/u‘ ôx tFøù$#  )89 :(قضاوت كن.  

 † y›#u™  )93 :(اندوهگين شوم.  

 4©®L ym (#θ xtã  )95 :(تا اينكه بسيار شدند.  

 x8u‘ x‹tƒ uρ štFyγ Ï9#u™uρ 4  )127 :(كند عبادتت را ترك مي.  

 β$ sùθ ’Ü9$#  )133 :(باران.  

 £9 tG ãΒ  )139 :(زيانبار.  

 $ ZÅ™ r&  )150 :(زين، اندوهگينح: االسف.  

 ÷β Î) }‘Ïδ ω Î) y7 çG t⊥÷G Ïù  )155 :(اين نيست مگر عذاب تو.  

 νρ â‘ ¨“ tãuρ  )157 :(حمايت و تعظيمش نمودند.  

 $ tΡù&u‘ sŒ  )179 :(آفريديم.  

 M |¡yft7/Ρ$$ sù  )160 :(آب جاري شد.  

 øŒÎ)uρ $ uΖø)tG tΡ Ÿ≅ t6 pgø: $#  )171 :(كوه را باال برديم.  



    

  443    قرآن بيغر
 
 y7 ¯Ρr( x. ;’Å∀ ym $ pκ÷]tã  )187 :(اي به آن آگاهي و از آن كاوش كرده.  

 öΝåκ¡¦tΒ ×#Í×̄≈ sÛ  )201 :(وسوسه: طائف.  

 Ÿω öθ s9 $ yγ tFø‹u; tG ô_$#  )203 :(كني آن را ايجاد نمي.  

  )االنفال ي سوره(
 ¨≅ à2 5β$ uΖt/  )12 :(ها اطراف، پاها و دست.  

 ãΝà2 u™!% ỳ ßx ÷G xø9$#  )19 :(كمكمدد: فتح ،.  

 $ ZΡ$ s% öèù  )29 :(مخرجاً، راه بيرون شدن از مهالك.  

 8θ çG Î6 ø[ãŠÏ9  )30 :(تو را به بند بكشند.  

 tΠöθ tƒ Èβ$ s% öàø9$#  )41 :(روز بدر است كه خداوند در آن روز حق و باطل را از : منظور
  .هم جدا كرد
 ÷ŠÎh|³sù ΟÎγ Î/ ô⎯̈Β öΝßγ xù= yz  )57 :(ا را پراكنده سازاز پشت سر آنه.  

 ⎯ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈ s9uρ  )72 :(ارث آنها.  

  )التوبه(
 χθ ä↔Îγ≈ŸÒ ãƒ  )30 :(شباهت دارند.  

 π ©ù!% x.  )36 :(همگان.  

 #θ ä↔ÏÛ#uθ ã‹Ïj9  )37 :(تا به شبهه بياندازند.  

 Ÿω uρ û©Íh_ÏG øs?  )49 :(مرا به زحمت مينداز.  

 “y‰÷nÎ) È⎦÷⎫uŠt⊥ ó¡ßsø9$#  )52 :(فتح يا شهادت: ي از دو نيكييك.  
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 ÷ρ r& BN≡t≈ tó tΒ  )57 :(ها غارهايي در كوه.  

 Wξ yz£‰ãΒ  )57 :(رخنه كردن.  

 uθ èδ ×β èŒé&  )61 :(كند از همه افراد حرف گوش مي.  

 õáè= øñ$#uρ öΝÍκö n= tã  )73 :(ماليمت را از آنها دور كن.  

 ÏN≡uθ n= |¹uρ ÉΑθ ß™ §9$#  )99 :(استغفار آن حضرت صر اكرمصلوات پيغمب.  

 ⎯s3y™ öΝçλ°;  )103 (يعني رحمت: سكن.  

 Zπ t7ƒ Í‘ ’ Îû óΟÎγ Î/θ è= è%  )110 (شك: ريبه.  

 Hω Î) β r& yì©Üs)s? óΟßγ ç/θ è= è%  )110 :(يعني مرگ.  

 ν≡̈ρ V{  )114 :(كننده مؤمن توبه.  

 öΝåκ÷]ÏiΒ ×π xÍ← !$ sÛ  )122 :( گروهي... طائفه.  

  )يونس ي سوره(
 ¨β r& óΟßγ s9 tΠy‰s% A−ô‰Ï¹  )2 :(سعادت آنها در ياد اول آمده است.  

 Iω uρ Νä31 u‘ ÷Šr&  )16 :(آگاه كرد شما را.  

 Νßγ à)yδ ös?  )27 :(گيرد آنها را فرا مي.  

 ô⎯ÏΒ 5ΟÏ¹% tæ  )27 (مانع، جلوگير: عاصم.  

 $ tΒ uρ Ü>â“ ÷è tƒ  )61 :(ماند پوشيده نمي.  
  



    

  445    قرآن بيغر
 

  )هود ي سوره(
 βθãΖø[tƒ  )5 :(گردانند تا از خدا مخفي دارند ها را مي سينه.  

 t⎦⎫Ïm tβθ à±øó tG ó¡o„ óΟßγ t/$ uŠÏO  )5 :(پوشانند هنگامي كه سرهاشان را مي.  

 ω tΠty_  )22 :(بله.  

 #þθ çFt6 ÷zr&u  )23 :(ترسيدند.  

 u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$#  )40 :(آب از تنور بيرون زد.  

 ©Éë Î=ø% r&  )44( :ساكن كن.  

 β r( x. öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ  )68 :(كردند مثل اينكه زندگي نمي.  

 ‹ŠÏΨ ym  )69 :(پخته شده.  

 u™û©Å› öΝÍκÍ5  )77 :(به قومش سوءظن برد.  

 s−$ |Ê uρ öΝÍκÍ5 % Yæö‘ sŒ  )77 :(همانانش ضعيف شدقدرتش نسبت به م.  

 =ŠÅÁ tã  )77 :(دشوار.  

 tβθ ããtöκç‰ Ïμ ø‹s9Î)  )78 :(رفتند به سرعت به سوي او مي.  

 ìôÜÉ)Î/  )81 :(سياهي.  

 ºπ tΒ §θ |¡•Β  )83 :(خبردهنده.  

 4’ n?tã öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ  )93 :(تان ناحيه.  

 ¨β Î) ÿ…çνx‹÷{r& ÒΟŠÏ9r&  )102 :(دردناك: اليم.  

 Ïùy—  )106 :(صداي شديد.  

 ,‹Îγ x©uρ  )106 :(صداي ضعيف.  
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 uöxî 7Œρ ä‹øgxΧ  )108 :(قطع نشدني.  

 Ÿω uρ (#þθãΖx.ö s?  )113 :(نرويد.  

  )يوسف(
 $ yγ xtó x©  )30 :(بر او غالب شد.  

 $ \↔s3−G ãΒ  )31 :(مجلسي.  

 çμ tΡ÷y9 ø.r&  )31 :(او را عظيم شمردند.  

 Ν|Á ÷è tFó™ $$ sù  )32 :(امتناع ورزيد.  

 y‰÷è t/ >π̈Β é&  )45 :(پس از مدتي.  

 $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãΨÅÁ øtéB  )48 :(كنيد ذخيره مي.  

 βρçÅÇ÷è tƒ  )49 :(ها انگورها و روغن.  

 È ysóÁ ym  )51 :(آشكار شد.  

 ÒΟŠÏã y—  )72 :(كفيل، ضامن.  

 ’ Å∀s9 šÎ=≈ n= |Ê ÉΟƒ Ï‰s)ø9$#  )95 :(اشتباه]: در اينجا: [ضالل.  

  )الرعد(
 β#uθ ÷ΖÏ¹  )4 :(جمع شده.  

 Èe≅ ä3Ï9uρ BΘöθ s% >Š$ yδ  )7 :(كننده  دعوت)به سوي خداوند.(  

 M≈t7Ée)yè ãΒ  )11 :(كنند فرشتگاني كه آدمي را از امر خداوندي حفظ مي.  
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 $ yδ Í‘ y‰s)Î/  )17 :(به اندازة توانايي و ظرفيت آنها.  

 öΝçλm; uρ â™þθ ß™ Í‘#¤$!$#  )25 :(عاقبت بد.  

 4’ n1θ èÛ óΟßγ s9  )29 :(روشني خوشحالي و چشم.  

 öΝn= sùr& Ä§t↔÷ƒ ($ tƒ  )31 :( ندانستند؟] كافران[آيا آشكار نشد و  

  )ابراهيم ي سوره(
 ⎥⎫Ïè ÏÜôγ ãΒ  )43 :(كنند نگاه مي.  

 ’ Îû ÏŠ$ xô¹F{$#  )49 :(در زنجيرها و بندها.  

 ⎯ÏiΒ 5β#tÏÜs%  )50 :(مس آب شده.  

  )الحجر ي سوره(
 $ yϑ t/•‘ –Šuθ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãxŸ2  )2 :(كنند افراد كافر آرزو مي.  

 ⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ãΒ  )2 :( دانند كساني كه خدا را يكتا مي... موحدين.  

 ’ Îû Æìu‹Ï© t⎦,Î!̈ρ F{$#  )10 :(هاي گذشته امت.  

 ⎯ÏΒ Èe≅ä. &™ó©x« 5βρ ã—öθ ¨Β  )19 :(موزون معلوم، معين.  

 ô⎯ÏiΒ :* uΗ xq 5βθãΖó¡̈Β  )26 :(گل تر.  

 ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øî r&  )39 :(اختيگمراهم س.  

 ÷í y‰ô¹$$ sù $ yϑ Î/ ãtΒ ÷σè?  )94 :(محكم و صريح باش در آنچه به آن مأمور هستي.  
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  )النحل ي سوره(

 yρ ”9$$ Î/  )2 :(به وحي.  

  $ yγŠ Ïù Ö™ô∃ÏŠ  )5 :(ها گرمي هست در آن جامه.  

 $ yγ ÷Ψ ÏΒuρ ÖÍ← !$ y_  )9 :(هاي مختلف هوس.  

 χθ ßϑŠ Å¡è@  )10 :(كنيد؟ چرا مي  

 tÅz#uθ tΒ  )14 :(شكافد جريان دارد و آب را مي.  

 šχθ ’)¯≈ t±è@ öΝÍκ Ïù  )27 :(افكنيد اختالف مي.  

 #àσ¨ŠxtFtƒ  )48 :(كند تمايل پيدا مي.  

 οy‰xym  )72 :(هاي مرد دامادها و عروس.  

 Ç⎯tã Ï™!$ t±ósxø9$#  )90 :(از زنا.  

 Νä3ÝàÏè tƒ  )90 :(كند شما را وصيت و سفارش مي.  

 }‘Ïδ 4’n1ö‘ r&  )92 :(بيشتر :اربي.  

  )ءاالسرا ي سوره(
 $ oΨ ø‹ŸÒ s% uρ  )4 :(اعالم كرديم.  

 #θ ß™$ y∨sù  )5 :(راه رفتند.  

 #·ÅÁ ym  )8 :(زندان.  

 çμ≈ oΨù= ¢Á sù  )12 :(آن را بيان كرديم.  

 $ tΡötΒ r& $ pκ ÏùuøIãΒ  )16 :(كنيم افراد شرور آنها را مسلط مي.  
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 $ yγ≈ tΡö̈Β y‰sù  )16 :( بريم از بين مي[آن آبادي را از بين برديم.[  

 4©|Ós% uρ y7 •/u‘  )23 :(پروردگار تو امر كرد.  

 Ÿω uρ ß#ø)s?  )36 :(مگوي.  

 $ ¹G≈ sùâ‘ u  )49 :(غباري.  

 βθàÒ Éó ÷Ζã |¡sù  )51 :(دهند حركت مي.  

 ÍνÏ‰÷Κ pt¿2  )44 :( به امر او)خداوند.(  

 ∅ s3ÏΨ tFômV{  )62 :(شويم مسلط مي.  

 ©Åe÷“ ãƒ  )66 :(اندازد به جريان مي.  

 $ ZÏ¹$ s%  )69 :(طوفاني.  

 $ Yè‹Î; s?  )69 :(مانند، مثل، نظير.  

 $ ]%θ èδy—  )81 :(از بين رونده.  

 $ U™θ ä↔tƒ  )83 :(مأيوس و نااميد.  

 Ïμ ÏFn= Ï.$ x©  )84 :(ناحيه و سوي خودش.  

 $ ¸|¡Ï.  )92 :(هايي قطعه.  

 #Y‘θ ç7÷VtΒ  )102 :(ملعون.  

 μ≈ oΨø% tsù  )106 :(آن را مفصل قرار داديم.  

  )الكهف(
 % ỳ uθ Ïã  )1 :(اشتباه انداز و منحرف از حق.  
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 $ Vϑ ÍhŠs%  )2 :(راست.  

 ΟŠÏ% §9$#uρ  )9 :(كتاب و نوشته.  

 ‘ uρ≡t“ ¨?  )17 :(كند ميل مي.  

 ΝåκÝÎÌø)¨?  )17 :(سازد ن ميرهايشا.  

 ‰ŠÏ¹uθ ø9$$ Î/  )18 :(در آستانه.  

 Ÿω uρ ß‰÷ès? x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷]tã  )28 :(گرداني چشمانت را از آنها برنمي.  

 ≅ ôγ ßϑø9$% x.  )29 :(هاي زيتون مانده ته.  

 àM≈uŠÉ)≈ t7ø9$#uρ àM≈ysÎ=≈ ¢Á9$#  )46 :(يادگارهاي خداوندي.  

 $ Z)Î/öθ ¨Β  )52 :(هالك شده.  

 ξ Í←öθ tΒ  )58 :(پناهگاه.  

 $ Y7à)ãm  )60 :(روزگاري.  

 ⎯ÏΒ Èe≅ä. &™ó©x« $ Y7t6 y™  )84 :(از هر چيزي علمي.  

 ’ Îû B⎥ ÷⎫tã 7π t⁄ Ïϑ ym  )86 :(داغ ي دو چشمه.  

 tt/ã— Ï‰ƒ Ï‰ptø: $#  )96 :(هاي آهن قطعه.  

 t⎦÷⎫t/ È⎦÷⎫sùy‰¢Á9$#  )96 :(ميان دو كوه.  
  

  )مريم ي هسور(
 $ wƒ Èθ y™  )10 :(بدون اينكه الل باشد.  
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  $ ZΡ$ oΨ ymuρ ⎯ÏiΒ $ ¯Ρà$©!  )13 :(رحمتي از جانب ما.  

 $ wƒ Î|   )24 :(است عليه السالم عيسي مقصود.  

 #Y‘$ ¬7y_ $ |‹É)x©  )32 :(عصيانگر.  

 ’ ÎΤöàf÷δ $#uρ  )46 :(از من دوري گزين.  

 ’ Î1 $ |‹Ïym  )47 :(به من مهربان است.  

 tβ$ |¡Ï9 A−ô‰Ï¹ $wŠÎ= tã  )50 :(ثناي نيك.  

 $ †‹xî  )59 :(زيان.  

 #·θ øó s9  )62 :(باطل.  

 $ ZW≈ rO r&  )74 :(مالي ـ مال.  

 #ƒ‰ÅÊ  )82 :(ياراني.  

 öΝèδ –—àσs? #x— r&  )83 :(كند اغوا كردني آنها را اغوا مي.  

 ‘‰ãè tΡ öΝßγ s9 #t‰tã  )84 :(كنيم، شماره كردني مي كشند شماره هايي كه در دنيا مي نفس.  

 #YŠö‘ Íρ  )86 :(با تشنگي.  

 #Y‰ôγ tã  )87 :(شهادت به اينكه جز اهللا خدايي نيست.  

 #tŠÎ)  )89 :(عظيم و بزرگ.  

 #ƒ‰yδ  )90 :(منهدم.  

 #K“ ø.Í‘  )98 :(صدايي.  
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  )طه ي هسور(

 ÏŠ#uθ ø9$$ Î/ Ä¨ £‰s)ßϑ ø9$#  )12 :(وادي مبارك كه نامش طوي است.  

 ßŠ% x.r& $ pκ Ï÷zé&  )15 :(جز خودم احدي را از آن مطلع نسازم.  

 $ yγ s?uÅ™  )21 :(حالتش را.  

 y7≈̈Ψ tG sùuρ $ ZΡθ çFèù  )40 :(آزمايشت كرديم آزمايش كردني.  

 Ÿω uρ $ u‹Ï⊥ s?  )42 :(كندي نكنيد شما دو نفر.  

 4‘sÜôã r& ¨≅ ä. >™ó©x« …çμ s)ù= yz  )50 :(قرار داد، سپس او را به  براي هر چيز روحي
  .هاي زناشويي و خوردن و آشاميدن و مسكنش راهنمايي كرد برنامه
 ω ‘≅ÅÒ tƒ  )52 :(كند اشتباه نمي.  

 οu‘$ s?  )55 :(يك مرتبه.  

 /ä3tG Åsó¡ãŠsù  )61 :(كند پس شما را هالك مي.  

 “uθ ù= ¡¡9$#uρ  )80 :(اي نظير بلدرچين پرنده.  

 Ÿω uρ (#öθ tóôÜs?  )81 :(ستم نكنيد.  

 ô‰s)sù 3“uθ yδ  )81 :(بدبخت شد و شقاوتمند شد.  

 $ uΖÅ3ù= yϑ Î/  )87 :(به خواست خودمان ،به امر خودمان.  

 |M ù= sß Ïμø‹n= tã  )97 :(بر آن پايدار ماندي.  

 …çμ ¨Ψ xÅ¡ΨuΖs9 ’Îû ÉdΟuŠø9$#  )97 :(سازيم اش مي در دريا پراكنده.  

 ™!$ y™ u  )101 :(است بد.  
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 χθ çG x≈ y‚tG tƒ  )103 :(گويند پنهاني با هم سخن مي.  

 % Yæ$ s%  )106 :(زمين هموار.  

 $ Z|Á ø|¹  )106 :(ثبات بي.  

 % [ ùθ Ïã  )107 :(وادي، صحرا.  

 $ \FøΒ r&  )107 :(جايي بلند و پرتپه.  

 ÏM yè t±yzuρ ßN#uθ ô¹F{$#  )108 :(صداها آرام گرفت.  

 $ T¡ôϑ yδ  )108:( صداي آهسته.  

 ÏM uΖtã uρ çνθã_âθ ø9$#  )111 :(ذليل شد.  

 Ÿξ sù ß∃$ sƒs† $YΗ ø>àß  )112 :(ترسد كه بر او ستم شود و در گناهش افزوده گردد نمي.  

  )نبياءاأل(
 7 n= sù  )33 :(چرخش.  

 βθßst7ó¡o„  )33 :(درجريانند.  

 $ yγ ÝÁ à)ΨtΡ ô⎯ÏΒ !$ yγ Ïù#tôÛr&  )44 :( كنيم را كم مي] ينزم[اهل و بركتش.  

 #¸Œ≡x‹ã`  )58 :(پاره، خرد شده پاره.  

 £⎯sàsù β r& ⎯©9 u‘ Ï‰ø)¯Ρ Ïμø‹n= tã  )87 :(رسد عذابي كه دچارش شده به او نمي.  

 ⎯ÏiΒ Èe≅à2 5> y‰tn  )96 :(طرف، از هر سوي.  

 χθ è= Å¡Ψtƒ  )96 :(آيند مي.  

 Ü=|Á ym zΟ̈Ψ yγ y_  )98 :(جهنم زمهي.  
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 Çc‘sÜŸ2 Èe≅ ÉfÅb¡9$# É=çG à6ù= Ï9   )104 :(مانند تا كردن صفحه در كتاب.  

  )الحج ي هسور(
 kŠÎγ t/  )5 :(زيبا.  

  u’ÎΤ$ rO ⎯Ïμ ÏôÜÏã  )9 :(در نزد خودش متكبر.  

 #ÿρ ß‰èδ uρ  )24 :(الهام شدند.  

 Νßγ sWxs?  )29 :(سر تراشيدن و جامه پوشيدن و ناخن : بر نهادن احرامشان از قبيل
  ... .فتن و امثال اينها گر
 % Z3|¡Ψ tΒ  )34 :(عيدي.  

 ìÏΡ$ s)ø9$#  )36 :(عفيف.  

 tI÷è ßϑ ø9$#u  )36 :(سائل، گدا.  

 #sŒÎ) #©©_ yϑ s?  )52 :(حديث گويد.  

 þ’ Îû ⎯Ïμ ÏG ¨ ÏΖøΒ é&  )52 :(در حديث او.  

  šχθäÜó¡o„  )72 :(برند يورش مي.  

  )المؤمنون(
 βθãè Ï±≈ yz  )2 :(ن وسا كنندترسا.  

 àM ç6/Ψ s? Ç⎯÷δ ‘$!$$ Î/  )20 :(مراد زيتون است.  

 |N$ pκö yδ |N$ pκö yδ  )36 :(دور است، دور است.  

 #uøIs?   )44 :(پيوست يكديگر.  
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 öΝåκæ5θ è= è% ¨ρ î' s#Å_uρ  )60 :(ترسانند.  

 χρ ãt↔øgs†  )64 :(خواهند پناه مي.  

 βθÝÁ Å3Ζs?  )66 :(يدكش خود را كنار مي.  

 #\Ïϑ≈ y™ tβρ ãàfôγ s?  )67 :(گذرانيد و  سرايي مي شب را دور خانه كعبه به داستان
  .گوييد هذيان مي
 Ç⎯tã ÅÞ≡uÅ_Ç9$# šχθç7Å3≈ uΖs9  )74 :(از حق روي گردانيد.  

 χρ ãysó¡è@  )89 :(گوييد دروغ مي.  

 χθ ßsÎ=≈x.  )104 :(عبوس هستيد؟  

  )النور(
 tβθ ãΒötƒ ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9$#  )4 :( در مقابل برده[محصنات، زنان آزاد.[  

 $ tΒ 4’s1y— Νä3ΖÏΒ  )21 :(شد هدايت نمي.  

 ω uρ È≅s?ù'tƒ  )22 :(قسم نخورد.  

 Νßγ oΨƒ ÏŠ  )25 :(حسابشان.  

 #θ Ý¡ÎΣ ù'tG ó¡n@  )27 :(اجازه بگيريد.  

 Ÿω uρ š⎥⎪Ï‰ö7ãƒ £⎯ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î)  ∅ Îγ ÏFs9θ ãè ç7Ï9  )31 :(بندها، گلو و  ها و دست لخالزن، خ
  .موهايش را جز به همسرش نشان ندهد

 Îöxî ’ Í< 'ρé& Ïπ t/ö‘ M}$#  )31 :(آنكه اشتهاي زن ندارد.  

 ÷β Î) öΝçG ôϑ Î= tæ öΝÍκ Ïù #Zöyz  )33 :(اگر تدبيرشان را يقين دانستيد.  

 Νèδθè?#u™uρ ⎯ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «!$#  )33 :(داز حق كتابتشان چيزي كسر نكني.  
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 Νä3ÏG≈ uŠtG sù  )33 :(كنيزانتان را.  

 ™!$ tó Î7ø9$#  )33 :(زنا.  

 â‘θ çΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#  )35 :(ها راهنماي اهل آسمان.  

   ã≅ sWtΒ ⎯ÍνÍ‘θ çΡ  )35 :(هدايتش در دل مؤمن.  

 ο4θ s3ô±Ïϑ x.  )35 :(جاي فتيله.  

 ’ Îû BNθ ã‹ç/  )36 :(منظور مساجد است.  

 β r& yìsùöè?  )36 :(گرامي داشته شود.  

 tŸ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çμ ßϑó™ $#  )36 :( كتابش)تالوت شود) قرآن.  

 ßx Îm7|¡ç„  )36 :(نماز خوانده شود.  

 ρ ß‰äóø9$$ Î/  )36 :(نماز ظهر.  

 Α$ |¹Fψ$#uρ  )36 :(نماز عصر.  

 π yè‹É)Î/  )39 :(زمين هموار.  

 π ¨ŠÏtrB  )61 :(سالم، درود.  

  )الفرقان(
 #Y‘θ ç6èO  )13 :(واي.  

 #Y‘θ ç/  )18 :(شدگان هالك.  

 [™!$ t6 yδ #·‘θèWΨ ¨Β  )23 :(آب ريخته.  
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 $ YΨÏ.$ y™  )45 :(دائم، هميشه.  

 $ VÒ ö6 s% #ZÅ¡o„  )46 :(تند، فوري.  

 Ÿ≅ yè y_ Ÿ≅ øŠ©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ Zπ xù= Åz  )62 :(خواست انجام دهد  هر كه كاري را در شب مي
خواست انجام دهد از دستش  ت روز انجام دهد و هر كه كاري را در روز ميوقتش گذش

  .رفت شب انجام دهد
 ßŠ$ t7Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ÷q§9$#  )63 :(مؤمنين.  

 Ÿω öθ s9 öΝà2 äτ!$ tã ßŠ  )77 :(ايمانتان.  

  )الشعراء(
 Šöθ ©Ü9$% x.  )63 :(مانند كوه.  

 #θ ç6 Å3ö6 ä3sù  )94 :(جمع شدند.  

 ìƒ Í‘  )128 :(جايگاه بلند.  

 Νä3ª= yè s9  )129 :(انگار كه شما.  

 ß,è= äz t⎦⎫Ï9̈ρ F{$#  )137 :(دين گذشتگان.  

 ΟŠÅÒ yδ  )148 :(گياه پر.  

 ⎦⎫Ïδ Ì≈ sù  )149 :(ماهران.  

 π s3ø‹t↔ø9  )176 :(بيشه، جنگل.  

 ' ©#Î7Éfø9$#uρ  )184 :(خلق و خوي.  

 ’ Îû Èe≅ à2 7Š#uρ tβθßϑ‹Îγ tƒ  )225 :(خورند كشند و غوطه مي اي سر مي هر بيهوده در.  
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  )النمل(

 8Í‘θ ç/  )8 :(قداست و پاكي يافت.  

 ©Í_ ôãÎ— ÷ρ r&  )19 :(قرار ده مرا.  

 ßl Ìøƒä† u™ó=y‚ø9$#  )25 :(داند هر راز مخفي را در آسمان و زمين مي.  

 Νä.çÈ∝ ¯≈ sÛ  )47 :(امهاي ش مصيبت.  

 x8u‘≡̈Š$# öΝßγ ßϑ ù= Ïæ  )66( :علمشان ناپديد شد.  

 ∃ÏŠu‘  )72 :(نزديك شد.  

 βθãã y—θ ãƒ  )83 :(كنند دفع مي.  

 ⎦⎪ÌÅz≡yŠ  )87 :(با خواري، جماعتي ذليل.  

 οy‰ÏΒ% ỳ  )88 :(برجاي مانده.  

 ⎯s)ø?r&  )88 :(محكم نمود.  

  )القصص(
 οuρ õ‹y_  )29 :(اي آتش تكه.  

 #´‰tΒ ÷|   )71 :(دائم، جاوداني.  

 é&þθ ãΖtG s9  )76 :(شود سنگين مي.  
  

  )العنكبوت(
 šχθ à)è= øƒrBuρ  )17 :(سازيد مي.  
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 % ¸3øùÎ)  )17 :(دروغ.  

  )الروم(
 ’ oΤ÷Šr& ÇÚö‘ F{$#  )3 :(سمت شام.  

 uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& Ïμø‹n= tã  )27 :(تر است بر او آسان.  

 βθãã £‰¢Á tƒ  )43 :(شوند پراكنده مي.  

  )لقمان(
 Ÿω uρ öÏiè |Á è? š‚ £‰s{ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9  )18 :( تكبر مكن كه بندگان خدا را تحقير كني و

  .ات را از آنها برگرداني هرگاه باتو سخن گويند چهره
 â‘ρ ãtó ø9$#  )33 :(شيطان.  

  )السجده(
 $ ¯ΡÎ) óΟà6≈ uΖ Å¡nΣ   )14 :(شما را ترك كرديم.  

 š∅ ÏiΒ É>#x‹yè ø9$# 4’ oΤ÷ŠF{$#  )21 :(ها و بالهاي دنيا بيماري ها و مصيبت.  

  )حزاباأل(
 Νà2θ à)n= y™  )19 :(كردند از شما استقبال.  

 ©Åeöè?  )51 :(اندازي تأخير مي.  

 š¨Ζtƒ Îøó ãΖs9 öΝÎγ Î/  )60 :(كنيم تو را بر آنها مسلط مي.  

 π tΡ$ tΒ F{$#  )72 :(واجبات و تكاليف.  

 ωθ ßγ y_  )72 :(اعتنا به امر خداوند بي.  
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  )أسب(

 ω Î) èπ −/!#yŠ ÇÚö‘ F{$#  )14 :(موريانه.  

 …çμ s?r'|¡Ψ ÏΒ  )14 :(عصاي او.  

 Ÿ≅ ø‹y™ ÇΠÌyè ø9$#  )16 :(سيل شديد.  

 Ý÷Η s~  )16 :(درخت مسواك.  

 #©¨L ym #sŒÎ) tí Ìh“ èù  )23 :(پرده برداشته شد.  

 ßy$ −Fxø9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$#  )26 :(كننده قضاوت.  

 ξ sù šVöθ sù  )51 :(نجاتي نيست.  

 4’ ¯Τr&uρ ãΝßγ s9 Þ¸ ãρ$ oΨ−F9$#  )52 :(چگونه به آن رسند.  

  )فاطر(
 ÞΟÎ= s3ø9$# Ü=Íh‹©Ü9$#   )10 :(ذكر خداوند تبارك و تعالي.  

 ã≅ yϑ yèø9$#uρ ßx Î=≈ ¢Á9$#  )10 :(انجام تكاليف و واجبات.  

 ⎯ÏΒ AÏϑ ôÜÏ%  )13 :(پوستي كه بر پشت هسته قرار دارد.  

 $ pκ Ïù Ò>θäó ä9   )35 :(خستگي.  
  

  )يس ي هسور(
 οuô£ys≈ tƒ  )30 :(اي واي.  

 Èβθã_óãè ø9$% x. ÉΟƒ Ï‰s)ø9$#  )39 :(هاي خشك درخت شاخه.  
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 βθßsô±yϑ ø9$#  )41 :(پر.  

 z⎯ÏiΒ Ï^#y‰÷ F̀{$#  )51 :(از قبرها.  

 βθßγ Å3≈ sù  )55 :(شادمان هستند.  

  )الصافات(
 Νèδρ ß‰÷δ$$ sù  )23 :(آنان را بسيج كنيد.  

 Ÿω $ pκ Ïù ×Αöθ xî  )47 :(درد سر.  

 ÖÙ ø‹t/ ×βθãΖõ3̈Β  )49 :(مرواريد پوشيده شده.  

 Ï™!#uθ y™ ÉΟŠÅspgø: $#  )55 :(وسط جهنم.  

 (#öθ xø9r& óΟèδ u™!$ t/#u™  )69 :(يافتند پدرانشان را.  

 $ oΨ ø.ts?uρ Ïμ ø‹n= tã ’Îû t⎦⎪ÌÅzFψ$#  )78 :(گويي براي همه پيغمبرانزبان راست.  

 ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏG yè‹Ï©  )83 :(اهل دين او.  

 xn= t/ çμ yè tΒ z©÷ë ¡¡9$#  )102 :(عمل.  

 …ã& ©#s?uρ È⎦⎫Î7yfù= Ï9  )103 :(او را بر زمين خوابانيد.  

 μ≈ tΡõ‹t6 uΖsù  )145 :(او را در افكنديم.  

 ™!#tyè ø9$$ Î/  )145 :(در ساحل و خشكي.  

 ⎦⎫ÏΖÏK≈ xÎ/  )162 :(اند كننده گمراه.  

  )ص(
 |NŸω ¨ρ t⎦⎫Ïm <É$ uΖtΒ  )3 :(آن هنگام وقت فرار نيست.  
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 ,≈ n= ÏG ÷z$#  )7 :(حدس و تخمين.  

 (#θ à)s?÷zù= sù ’ Îû É=≈ t6 ó™ F{$#  )10 :(آسمان.  

 ⎯ÏΒ 5−#uθ sù  )15 :(بازگشت.  

 ≅ Édftã $ uΖ©9 $ uΖ©ÜÏ%  )16 :(عذاب.  

   t,ÏsÜ sù $ Gsó¡tΒ  )33 :(بنا كرد به كشيدن دست.  

 #Y‰|¡y_  )34 :(شيطاني.  

 ¹™!% s{â‘ ß]ø‹ym z>$|¹r&  )36 :(باشد هرگاه اراده كند مطيع او مي.  

 $ ZWøó ÅÊ  )44 :(اي بسته.  

 ’ Í<'ρ é& “Ï‰÷ƒ F{$#  )45 :(صاحبان قوت.  

 ≈ |Á ö/F{$#uρ  )45 :(بينش در دين.  

 ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$#  )52 :(پوشندگان از غير همسران خود مچش.  

 >#tø?r&  )52 :(هم مساوي با.  

 −$ ¡¡xî uρ  )57 :(زمهرير.  

 l≡uρ ø— r&  )13 :(هاي مختلفي از عذاب شكل.  
  

  )الزمر(
 â‘ Èhθ s3ãƒ Ÿ≅ øŠ©9$#  )5 :(آورد برمي.  

 z⎯Ïϑ s9 t⎦⎪ÌÏ‚≈ ¡¡9$#  )56 :(ترسانندگان.  
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 z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$#  )58 :(شدگان ايتهد.  

  )غافر(
 “ÏŒ ÉΑöθ ©Ü9$#  )3 :(نيازي وسعت و بي.  

 Ÿ≅ ÷WÏΒ É> ù&yŠ ÏΘöθ s% 8yθ çΡ  )31 :(»حال، وضع: »دأب.  

 ’ Îû 5>$ t6 s?  )37 :(در زيان.  

 ’ ÎΤθ ãã÷Š$#  )60 :(مرا يكتا بدانيد.  

  )فصلت(
 öΝßγ≈ oΨ÷ƒ y‰yγ sù  )17 :(برايشان بيان نموديم.  

  )الشوري(
 ‰Ï.#uρ u‘  )33 :(حركت بي.  

 ÷ρ r& £⎯ßγ ø)Î/θ ãƒ  )34 :(گرداند يا اينكه آنان را هالك مي.  

  )الزخرف(
 $ tΒ uρ $̈Ζà2 …çμ s9 t⎦⎫ÏΡÌø)ãΒ  )13 :(توان بر آن نداشتيم.  

 l Í‘$ yètΒ uρ  )33 :(نردبان.  

 $ ]ùã÷zã— uρ  )35 :(طال.  

 …çμ ¯ΡÎ)uρ Öø.Ï% s!  )44 :(شرافتي.  

 χρ çy9 øtéB  )70 :(كنيد اكرام مي.  
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  )الدخان(

 Ï8ãø?$#uρ tóst7ø9$# #·θ÷δ u‘  )24 :(راهي.  

  )الجاثيه(
 ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ  )23 :(در علم خداوند گذشته بود.  

  )حقافاأل(
 !$ yϑ‹Ïù βÎ) öΝä3≈ ¨Ψ©3̈Β ÏμŠÏù  )26 :(آن توانايي را به شما نداديم.  

  )محمد(
 ⎯ÏiΒ >™!$ ¨Β Îöxî 9⎯Å™#u™  )15 :(غير متغير.  

  )الحجرات(
 Ÿω (#θãΒ Ïd‰s)è? t⎦÷⎫t/ Ä“y‰tƒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ  )1 :(برخالف قرآن و سنت چيزي مگوييد.  

 Ÿω uρ (#θÝ¡¡¡pgrB  )12 :(هاي مؤمنان باشد جاسوسي آن است كه كسي در پي زشتي.  

  )ق(
 ‰‹Éfyϑ ø9$#  )1 :(گرامي.  

 kƒ Ì̈Β  )5 :(گارنگمختلف، رن.  

 Ÿ≅ ÷‚¨Ζ9$#uρ ;M≈s)Å™$ t/   )10 :(بلند.  

 ’ Îû <§ö6 s9  )15 :(در شك و ترديد.  

 ô⎯ÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$#  )16] :(رگ گردن]: وريد.  
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  )الذاريات(
 Ÿ≅ ÏFè% tβθß¹≡§sƒø: $#  )10 :(ترديدكنندگان.  

 ’ Îû ;οt÷Η wð šχθ èδ$y™  )11 :(روند در گمراهي خود فرو مي.  

 βθãΨ tG øãƒ  )13 :(شوند عذاب مي.  

 $ tΒ tβθãè yföκu‰  )17 :(خوابند مي.  

 ’ Îû ;ο§|À  )29 :(فرياد، جيغ.  

 ôM ©3|Á sù $ yγ yγ ô_uρ  )29 :(بر صورت زد.  

 4’ ¯< uθ tG sù ⎯Ïμ ÏΖø.ãÎ/  )39] :(از روي قوت روي برتافت] فرعون.  

 $ yγ≈ oΨø‹t⊥ t/ 7‰&‹÷ƒ r'Î/  )47 :(با قوت و نيرو.  

 ρ èŒ Íο§θà)ø9$# ß⎦⎫ÏG yϑ ø9$#  )58 :(شديد.  

 $ \/θ çΡsŒ  )59 :(عذاب سخت.  

  )الطور(
 Ìóst7ø9$#uρ Í‘θàfó¡pRùQ$#  )6 :(زندان شده.  

 tΠöθ tƒ â‘θßϑ s?  )9 :(كند حركت مي.  

 tΠöθ tƒ šχθ–ã y‰ãƒ  )13 :(شوند ل داده ميه.  

 ⎦⎫Îγ Å3≈ sù  )18 :(اند خودپسند شده.  

 !$ tΒ uρ Νßγ≈oΨ ÷G s9r&  )21 :(از آنها نكاستيم.  

 Ÿω uρ ÒΟŠÏO ù's?  )23 :(دروغ.  
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 =÷ƒ u‘ ÈβθãΖyϑ ø9$#  )30] :(مرگ]: منون.  

 βρãÏÜø‹kÁ ßϑ ø9$#  )37 :(شدگان مسلط.  

  )النجم(
 ρ èŒ ;ο§ÏΒ   )6 :(نيكومنظر.  

 4©o_ øî r& 4©o_ ø% r&uρ  )48 :(عطا كرد و راضي نمود.  

 èπ sùÎ— Fψ$#  )57 :(هاي روز قيامت يكي از اسم.  

 βρß‰Ïϑ≈ y™  )61 :(لهوكنندگان.  

  )الرحمن(
 Νôf¨Ζ9$#uρ ãyf¤±9$#uρ  )6] :(شجر[گياهي است كه بر روز زمين گسترده شود، ]: نجم :[

  .درخت و گياه با ساقه
 ÏΘ$ tΡF| Ï9  )10 :(خاليق.  

 ρ èŒ É#óÁ yèø9$#  )12 :(كاه.  

 β$ ptø†§9$#u  )12 :( گياهسبزي.  

 Äd“r'Î6 sù Ï™Iω#u™ $ yϑ ä3În/u‘  )13 :(هاي خدايتان  به كداميك از نعمت ...  

 ⎯ÏΒ 8lÍ‘$ ¨Β  )15 :(آتش خالص.  

 l ttΒ  )19 :(فرستاد.  

 ˆy— öt/  )20 :(مانع.  

 ρ èŒ È≅≈n= pgø: $#  )27 :(صاحب عظمت و كبريا.  
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 éøãøoΨ y™ öΝä3s9  )31 :(د نسبت به بندگانش دارد، وگرنه اين تهديدي است كه خداون

  .خداوند مشغول نيست
   Ÿω šχρä‹àΖs?  )33 :(از زير سلطه الهي خارج نخواهيد شد.  

 â#uθ ä©  )35 :(آتش ي زبانه.  

 ¨$ ptéΥuρ  )35 :(دود آتش.  

 ©o_ y_uρ È⎦÷⎫tF̈Ζyfø9$#  )54 :(ها ميوه.  

 óΟs9 £⎯åκ÷Z ÏϑôÜtƒ  )56 :( استبه آنها نزديك نشده.  

 β$ tG yz$ ÒtΡ  )66 :(جوشان.  

 >∃tøùu‘ 9ôØäz  )76 :(باشد كه يعني هاي نشستن مي منظور جايگاه) :هاي سبز فرش.(  

  )الواقعه(
 ⎥⎫ÏùuøIãΒ  )45 :(متنعمين.  

 t⎦⎪Èθ ø)ßϑ ù= Ïj9  )73 :(مسافرين.  

 uöxî t⎦⎫ÏΖƒ Ï‰tΒ  )86 :(به حساب آنها نرسيده باشند.  

 y ÷ρ tsù  )89 :(راحتي.  

  )الحديد(
 β r& !$ yδr&uö9 ¯Ρ  )22 :(آفريده باشيم.  
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  )الممتحنه(

 Ÿω $ uΖù= yè øgrB Zπ uΖ÷FÏù t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#ρãxx.  )5 :( كافران را بر ما مسلط مكن كه ما را به فتنه
  .افكنند
 Ÿω uρ t⎦⎫Ï?ù'tƒ 9⎯≈ tFôγ ç6 Î/ …çμ uΖƒ ÎtIøtƒ  )12 :(نشان ملحق جز فرزندان خود را به همسرا
  .كنند نمي

  )المنافقون(
 ÞΟßγ n= tG≈ s% ª!$#  )4 :( آمده به معني » قتل«خداي لعنتشان كند، و هر جاي قرآن عنوان

  .لعنت است
 #θ à)ÏΡr&uρ  )10 :(صدقه دهيد.  

  )الطالق(
 ⎯tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒxΧ  )2 :(ت از هر گرفتاري در دنيا و آخرت او را نجا
  .دهد مي
 M tG tã  )8 :(عصيان كرد.  

  )الملك(
 ”̈yϑ s?  )2 :(پراكنده و از هم پاشيده شود.  

 $ Z)ósÝ¡sù  )11 :(دور باد.  
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  )القلم(
 (#ρ –Šuρ öθ s9 ß⎯Ïδô‰è? šχθãΖÏδ ô‰ãŠsù  )9 :(دهي پس رخصت دهند اگر براي آنها رخصت.  

 ΟŠÏΡy—  )13 :(كننده بسيار ستم.  

 tΑ$ s% öΝßγ äÜy™ ÷ρ r&  )28 :(ترين آنها عادل.  

 tΠöθ tƒ ß#t±õ3ãƒ ⎯tã 5−$ y™  )42 :( امر شديد و سختي است كه از هول در روز قيامت
  .شود واقع مي
 uθ èδ uρ ×Πθ Ýàõ3tΒ  )48 :(غمناك.  

 Πθ ãΒ õ‹tΒ  )49 :(مالمت شده. 

 7 tΡθ à)Ï9÷”ãs9  )51 :(برنجانند.  

  )الحاقه(
 $ £ϑ s9 $ tó sÛ  )11] :(بسيار شد]: غيط.  

 β èŒé& ×π u‹Ïã≡uρ  )12] :(كننده حفظ]: واعيه.  

 ’ ÎoΤÎ) àMΨuΖsß  )20 :(يقين داشتم.  

 ô⎯ÏΒ &⎦,Î#ó¡Ïî  )36 :(زردآب، چرك خون.  

 βθä↔ÏÜ≈ sƒø: $#  )37 :(اهل آتش.  
  

  )المعارج(
 “ÏŒ Æl Í‘$yè yϑ ø9$#  )3 :(وااليي و فضايل.  
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  )نوح(

 ξ ç7ß™  )20 :(هايي راه.  

 % [`$ y∨Ïù  )20 :(مختلف.  

  )الجن(
 ‘‰ỳ $ uΖÎn/u‘  )3 :(فعل و امر و قدرت پروردگارمان.  

 Ÿξ sù ß∃$ sƒs† $T¡øƒr2  )13 :(هايي از حسناتش را نقص.  

  Ÿω uρ $ Z)yδ u‘  )13 :(هايش زيادتي در بدي.  

  )المزمل(
  $ Y6ÏVx. ¸ξŠ Îγ ¨Β  )14 :(شن روان.  

 ξ‹Î/uρ  )16 :(شديد.  

  )المدثر(
 Πöθ tƒ îÅ¡tã  )9 :(روز شديد و سخت.  

 ×π ym#§θ s9 Î|³t6 ù= Ïj9  )29 :(تغييردهنده.  

  )القيامه(
 #sŒÎ* sù çμ≈ tΡù&ts%  )18 :(آن را بيان نموديم.  

  ôìÎ7¨?$$ sù …çμ tΡ#u™öè%  )18 :(به آن عمل كن.  
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 ÏM¤tG ø9$#uρ ä−$ ¡¡9$# É−$ ¡¡9$$ Î/  )29 :(نيا و اولين روز از روزهاي آخرت، آخرين روز از د

  .رسند كه سختي با سختي به هم مي
 “´‰ß™  )36 :(مهمل و بيهوده.  

  )نساناإل(
 l$ t±øΒ r&  )2 :(رنگارنگ.  

 #ZÏÜtG ó¡ãΒ  )7 :(پراكنده.  

 $ U™θ ç7tã  )10 :(تنگ.  

 #\ƒ ÌsÜôϑ s%  )10 :(طوالني.  

  )المرسالت(
 $ ·?$ xÏ.  )25 :(همتا.  

 z©Å›≡uρ u‘  )27 :(هايي كوه.  

 ™!$ ¨Β $ Y?#tèù  )27 :(آب گوارا.  

  )أالنب(
 % [`#uÅ  % [`$ ¨δ uρ  )13 :(چراغ درخشنده.  

 z⎯ÏΒ ÏN≡uÅÇ÷è ßϑ ø9$#  )14 :(از ابر.  

 % [`$ ¯gwR  )14 :(ريزان.  

 $ ¸ù$ xø9r&  )16 :(جمع شده.  

 [™!#t“ y_ $ »%$ sùÍρ  )26 :(موافق اعمال آنها.  



    
  اإلتقان في علوم القرآن      472

 
 #·—$ xtΒ  )31 :(تفريحگاه.  

 =Ïã#uθ x.uρ  )33 :(دوشيزگان پستان برآمده.  

 ãΠθ à)tƒ ßyρ”9$#  )38 :(يكي از فرشتگان بزرگ خلقت.  

 Α$ s% uρ $ \/#uθ |¹  )38 :(ال اله اال اهللا: و بگويد.  

  )النازعات(
 π sùÏŠ# §9$#  )7 :(دومين دميدن.  

 π xÅ_#uρ  )8 :(ترسناك.  

 ’ Îû ÍοtÏù$ ptø: $#  )10 :(زندگي.  

 $ yγ s3ôϑ y™  )28 :( آسمان[بناي آن.[  

 ·sÜøî r&uρ  )29 :(تاريك نمود.  

  )عبس(
 ×νθ ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×οtÏó¡•Β  )38 :(اند هايي در آن روز درخشنده چهره.  

  )التكوير(
 Nu‘ Èhθ ä.  )1 :(تاريك شده.  

 Nu‘ y‰s3Ρ$#  )2 :(تغيير يافت.  

  #sŒÎ) }§yè ó¡tã  )17 :(روي گردانيد.  
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  )االنفطار(
 ôNtÉdfèù  )3] :(در يكديگر منفجر شوند] درياها.  

 ôNuÏY÷è ç/  )4] :(هايش زير و رو شود و مردگان از آن برانگيخته گردند خاك] زمين.  

  )المطففين(
  ’Å∀ s9 š⎥⎫ÍhŠÏk= Ïæ  )18 :(بهشت.  

  )االنشقاق(
 ⎯©9 u‘θ çts†  )14 :(شود ميمبعوث ن.  

 $ yϑ Î/ šχθããθ ãƒ  )23 :(آنچه در سر و پنهان دارند.  

  )البروج(
 Šρ ßŠuθ ø9$#  )14 :(دارنده حبيب، دوست.  

  )الطارق(
 ×Αöθ s)s9 ×≅óÁ sù  )13 :(سخن حق.  

 ÉΑ÷“ oλù; $$ Î/  )14 :(باطل.  

  )علياأل(
 ™!$ sWäî  )5 :(خشك.  

 “uθ ômr&  )5 :(سياه.  

 ⎯tΒ 4’ª1t“ s?  )14:( كسي كه خود را پاكيزه كند از شرك.  

 tx.sŒuρ zΟó™ $# ⎯Ïμ În/u‘  )15 :(توحيد خداوند را به جاي آورد.  
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 ’ ©?|Á sù  )15 :(گانه را به جاي آورد نمازهاي پنج.  

  )الغاشيه(
 π u‹Ï±≈ tó ø9$#  )1( و ،)هاي روز  از نام) القارعه(، و )الحاقه(، و )الصاخه(، و )الطامه

  .قيامتند
 ⎯ÏΒ 8ìƒ ÎŸÑ  )6 :(دار درخت تيغ.  

 −Í‘$ oÿsς uρ  )15 :(وسايل استراحت و آسايش.  

 @ÏÜøŠ|Á ßϑ Î/  )22 :(جبار، ستمگر.  

  )الفجر(
 ÏŠ$ |¹öÏϑ ø9$$ Î7s9  )14 (بيند شنود و مي مي.  

 $ tϑ y_  )20 :(شديد.  

 4’ ¯Τr&uρ ã& s! 2” tø.Ïe%!$#   )23 :(چگونه است براي او ياد آمدن.  

  )لبلدا(
 ⎦ø⎪y‰ô∨̈Ζ9$#  )10 :(گمراهي و هدايت.  

  )الشمس(
 $ yγ8 yssÛ  )6 :(تقسيم كرد.  

 $ yδ u‘θègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ  )8 :(خير و شر را بيان كرد.  

 Ÿω uρ ß∃$ sƒs† $ yγ≈ t6 ø)ãã  )15 :(از احدي عاقبت امري را نترسد.  
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  )الضحي(

 ©y√y™  )2 :(رفت.  

 $ tΒ y7tã ¨Šuρ y7 •/u‘ $ tΒ uρ 4’n?s%  )3 :(پروردگارت تو را ترك نكرده و مبغوض نداشته.  

  )الشرح(
 =|ÁΡ$$ sù  )7 :(به دعا مشغول شو.  

  )قريش(
 ΝÎγ Ï≈ s9⎯Î)  )2 :(لزوم آنها.  

  )الكوثر(
 t∞ÏΡ$ x©  )3 :(دشمن تو.  

  )خالصاإل(
 ‰yϑ ¢Á9$#  )2 :(آقايي كه در سيادتش به كمال رسيده است.  

  )العلق(
 ,n= xø9$#  )1 :(خلق.  

***  
طور  هبير و ابن أبي حاتم در تفسير خود اين تعبيرات ابن عباس است كه ابن جر

اند، پس من آنها را جمع كردم، و اين هرچند كه تمام غريب قرآن را فرا  پراكنده آورده
  .نگرفته، قسمت خوبي از آن را آورده است

  : آورم ضحاك از او ذيالً ميو الفاظ ديگري كه در اين روايت نيامده از نسخة 
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، و ابن )ح(حديث كرد ما را ابوزرعه، از منجاب بن الحارث ـ : ابن أبي حاتم گفته

ـ از بشربن عماره، از ابوروق، از ضحاك، بن حارث حديث شنيدم از منجاب : جرير گفته
  :از ابن عباس دربارة فرموده خداي تعالي

 ß‰ôϑ ysø9$# ¬!  )الشكرهللا] ييعن: [گفت): 2 :فاتحه.  

 Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#  )تمام خاليق): 3 :فاتحه.  

 ⎯Š É)−Fßϑ ù= Ïj9  )كنند پرهيزند و به طاعت من عمل مي مؤمناني كه از شرك مي): 2 :بقره .  

 tβθãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$#  )ركوع و سجود و تالوت و خشوع و توجه به نماز را ): 3 :بقره
  .دارند تمام مي
 Úz£Δ  )نفاقي): 10 :بقره.  

 ë>#x‹tã 7ΟŠÏ9r&  )عقوبت دردناك): 10 :بقره.  

 βθç/É‹õ3tƒ  )كنند تبديل و تحريف مي): 10 :بقره.  

 ™!$ yγ x¡9$#  )جاهالن): 13 :بقره.  

 ΝÎγ ÏΨ≈uŠøó èÛ  )كفرشان): 15 :بقره.  

 =ÍhŠ|Á x.  )باران): 19 :بقره.  

 #YŠ#y‰Ρr&  )اشباهي): 22 :بقره.  

 ¨ Ïd‰s)çΡuρ y7 s9  )پاكيزه شمردن: تقديس): 30 :بقره.  

 #´‰xî u‘  )رفاه زندگي): 35 :بقره.  

 ω uρ (#θÝ¡Î6 ù= s?  )خلط مكنيد): 42 :بقره.  

 öΝßγ |¡àΡr& tβθßϑ Î= ôàtƒ  )زنند به خود ضرر مي): 57 :بقره.  
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 (#θ ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm  )ه شما گفته شدهبگوييد اين امر حق است چنانكه ب): 58 :بقره.  

 ‘θ ’Ü9$#  )كوهي كه بر آن گياه برويد، و هر كوهي كه گياهي نداشته باشد ): 63 :بقره
  .طور نيست
 ⎦⎫Ï↔Å¡≈ yz  )خوار و ذليل باشيد): 65 :بقره.  

 ξ≈ s3tΡ  )عقوبتي): 66 :بقره.  

 $ yϑ Ïj9 t⎦÷⎫t/ $ pκö‰ y‰tƒ  )بعد از آنها): 66 :بقره.  

 $ tΒ uρ $ yγ xù= yz  )كساني كه با آنان باقي ماندند): 66: بقره.  

 π sàÏã öθ tΒ uρ  )تذكري): 66 :بقره.  

 $ yϑ Î/ yx tFsù ª!$# öΝä3ø‹n= tã  )به سبب آنچه خداوند شما را به آن گرامي ): 76 :بقره
  .داشت
 Çyρ ãÎ/ Ä ß̈‰à)ø9$#  )كرد اسمي كه عيسي به آن مردگان را زنده مي): 87 :بقره.  

 βθçFÏ⊥≈ s%  )فرمانبرداران): 116 :بقره.  

 ‰Ïã#uθ s)ø9$#  )پايه و اساس خانه): 127 :بقره.  

 sπ tó ö7Ï¹ «!$#  )دين خداوند): 138 :بقره.  

 $ oΨ tΡθ •_!$ ysè?r&  )كنيد آيا با ما م خاصمه مي): 139: بقره.  

 χρ ãsàΖãƒ  )به تأخير افتند): 162 :هبقر.  

 ‘$ s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ø9$#  )دشمن سرسخت): 204: بقره.  

 ’ Îû ÉΟù= Åb¡9$#  )در طاعت): 208 :بقره.  

 π ©ù!$ Ÿ2  )همگي): 208 :بقره.  
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 > ù&y‰Ÿ2  )مانند كار): 11 :آل عمران.  

 ÅÝó¡É)ø9$$ Î/  )به عدالت): 18 :آل عمران.  

 μ yϑ ò2 F{$#  )آنكه كور متولد شده باشد): 49 :آل عمران.  

 ⎯↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘  )علماي فقيه ):79 :آل عمران.  

 Ÿω uρ (#θãΖÎγ s?  )ناتواني مكنيد، سستي مكنيد): 139 :آل عمران.  

 ôìoÿôœ $#uρ uöxî 8ìyϑ ó¡ãΒ  )بشنو كه نشنوي: گويند مي): 46 :نساء.  

 $ CŠs9 öΝÍκÉJ t⊥ Å¡ø9r'Î/  )تحريف به دروغ): 46 :نساء.  

 Hω Î) $ ZW≈ tΡÎ)  )مردگاني): 117 :نساء.  

 öΝèδθßϑ è?ö‘ ¨“ tã uρ  )آنها را ياري كرديد): 12 :مائده.  

 }§ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰s% óΟçλm; öΝåκß¦àΡr&  )اند ها فرمانشان داده آنچه نفس): 80 :مائده.  

 ¢ΟèO óΟs9 ⎯ä3s? öΝæη çFt⊥ ÷FÏù  )حجت و دليل آنها نبود): 23 :انعام.  

 ⎥⎪Ì“ Éf÷èßϑ Î/  )سبقت گرفتگان): 134 :انعام.  

 $ ·Β öθ s% š⎥⎫Ïϑ tã  ) كافراني): 64/ اعراف.  

 π sÜ)Á t/  )شدتي): 69 :اعراف.  

 Ÿω uρ (#θÝ¡y‚ö7s?  )ظلم مكنيد): 85 :اعراف.  

 ≅ £ϑ à)ø9$#uρ  )ملخي كه بال نداشته باشد): 133 :اعراف.  

 χθ ä©Ì÷è tƒ  ) سازند مي): 137/ اعراف.  

 £9 tG ãΒ  )هالك شده): 139 :اعراف.  
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 $ yδ õ‹ä⇐sù ;ο§θ à)Î/  )با جديت و احتياط): 145 :اعراف.  

 Νèδ uñÀÎ)  )هاي آنان عهد و پيمان): 157 :اعراف.  

 $ yγ8 y™ óßΔ  )پايان آن): 187 :اعراف.  

  óßΔù&uρ Å∃óãè ø9$$ Î/  )به معروف امر كن): 199 :اعراف.  

 M n= Å_uρ  )شكافته شد): 2 :انفال.  

 Νõ3ç6 ø9$#  )ها الل): 22 :انفال.  

 $ ZΡ$ s% öèù  )ياري كردني): 29 :انفال.  

 Íοuρ ô‰ãè ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$#  )به مدينه(تر  در كنار وادي نزديك): 42 :انفال.(  

 ~ω Î) Ÿω uρ Zπ̈Β ÏŒ  )باشد پيمان مي: خويشاوندي، و ذمه: إل): 8 :توبه.  

   4’̄Τr& šχθà6sù÷σãƒ  )گويند چگونه دروغ مي): 30 :توبه.  

 šÏ9≡sŒ ß⎦⎪Ïe$!$#  )قضاء): 36 :توبه.  

 $ ZÊ {tã  )غنيمتي): 42 :توبه.  

 π ¤)’±9$#  ) رفتن): 42/ توبه.  

 Νßγ sÜ¬7sVsù  ) آنها را حبس كرد): 46/ توبه.  

 $ ·↔yfù= tΒ  ) پناهگاه در وسط كوه): 57/ توبه.  

 ÷ρ r& BN≡t≈ tó tΒ  ) هايي كه در زمين ترسناك هستند ها و شكاف سوراخ): 57/ توبه.  

 ÷ρ r& Wξ yz£‰ãΒ  ) پناهگاه): 57/ توبه.  

 t⎦,Î#Ïϑ≈ yè ø9$#uρ $ pκö n= tæ  ) ساعيان در راه جمع كردن زكات): 60/ توبه.  
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 (#θ Ý¡nΣ ©!$#  ) طاعت خداوند را ترك كردند): 67/ توبه.  

 Νåκu Å¡t⊥ sù  ) از ثواب و گرامي داشت خود آنها را دور داشت): 67/ توبه.  

 ΟÎγ É)≈ n= sƒ¿2  ) به دين آنها): 69/ توبه.  

 βρâ‘ Éj‹yè ßϑ ø9$#  ) اهل عذر): 90/توبه.  

 π |Á yϑ øƒxΧ  ) گرسنگي): 120/ توبه.  

 π sàù= Ïñ  ) شدتي): 123/ توبه.  

 χθ ãΖtFøãƒ  ) شوند مبتال مي): 126/ توبه.  

 “ƒ Í•tã  ) شديد است): 128/ توبه.  

 $ tΒ óΟšG ÏΨ tã  ) شما دشوار شدهآنچه بر ): 128/ توبه.  

 ¢ΟèO (#þθ àÒø% $# ¥’ n< Î)  ) به سوي من بپا خيزيد): 71/ يونس.  

 Ÿω uρ ÈβρãÏàΖè?  ) تأخير نياندازيد): 71/ يونس.  

 M ¤)ym  ) سبقت يافته): 33/ يونس.  

 ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ yδ§s)tFó¡ãΒ  ) رسد روزي هر جنبده هر جا كه باشد به او مي): 6/ هود.  

 =ŠÏΨ •Β  )كننده به سوي طاعت خداوند توجه): 75/ ود ه.  

 Ÿω uρ ôMÏtG ù= tƒ  ) تخلف نكند): 81/ هود.  

 Ÿω uρ (#öθ sW÷ès?  ) سعي مكنيد): 85/ هود.  

 |M ø‹yδ šs9  ) خواند ـ  براي تو مهيا شدم ـ وي اين را مهموز مي): 23/ يوسف.  

 Ny‰tG ôã r&uρ  ) آماده ساخت): 31/ يوسف.  



    

  481    قرآن بيغر
 
 ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$#  ) تخت): 100/ يوسف.  

 ⎯ÍνÉ‹≈ yδ þ’Í?ŠÎ6 y™  ) اين دعوت من است): 108/ يوسف.  

 M≈n= èVyϑ ø9$#  ) هايي كه به اقوام گذشته رسيده است عذاب): 6/ رعد.  

 É=ø‹tó ø9$# Íοy‰≈ pκ¤¶9$#uρ  ) سر و آشكار): 9/ رعد.  

 ‰ƒ Ï‰x© ÉΑ$ ysÎRùQ$#  ) سرسختداراي مكر و دشمني ): 13/ رعد.  

 4’ n?tã 7∃•θ sƒrB  ) با نقصي از اعمالشان): 47/ نحل.  

 4‘ym÷ρ r&uρ y7 •/u‘ ’ n< Î) È≅ øtª[“$#  ) الهام كرد: اوحي): 68/ نحل.  

 ‘≅ |Ê r&uρ Wξ‹Î6 y™  )دليل دورتر از واقع): 72/  ءاسرا.  

 ξ‹Î6 s%  ) آشكارا): 92/ اسرا.  

 ÆtFö/$#uρ t⎦÷⎫t/ y7 Ï9≡sŒ Wξ‹Î6 y™  )ميانة اعالن و بلند خواندن و آهسته «): 110/ ا اسر
  .»نه آنقدر آهسته كه به گوشت نرسد خواندن راهي برگير نه جهر شديد باشد و

 $ Y7sÛâ‘ $ wŠÏΖy_  ) خرماي تازه): 25/ مريم.  

 β r& xÞ ãøtƒ  ) كه عجله كند): 45/ طه.  

 ©xöôÜtƒ  ) تجاوز نمايد): 45/ طه.  

 Ÿω (#àσyϑ ôàs?   ) تشنه نشوي): 119/ طه.  

 ω uρ 4©ysôÒ s?  ) گرمايي به تو نرسد): 119/ طه.  

 4’ n< Î) ;οuθ ö/u‘  ) جاي بلند): 50/ مؤمنون.  

 ÏN#sŒ 9‘#ts%  ) حاصلخيز): 50/ مؤمنون.  

 ⎥⎫Ïè tΒ uρ  ) آب پاك): 50/ مؤمنون.  
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 Οä3çF̈Β é&  ) دين شما): 52/ مؤمنون.  

 x8u‘$ t6 s?  ) باب تفاعل از بركت): 1/ فرقان.  

 Zο§x.  ) بازگشتي): 102/ شعرا.  

 π tƒ Íρ% s{  ) باالي آن به پايين سقوط كرد): 52/ نمل.  

 …ã& s#sù ×öyz  ) ثوابي): 89/ نمل.  

 §Î= ö7ãƒ  ) گردد مأيوس مي): 12/ روم.  

 Šy‰ã`  ) هايي راه): 27/ فاطر.  

 4’ n< Î) ÅÞ≡uÅÀ ËΛ⎧ Åspgø: $#  )راه جهنم): 23/  صافات.  

 Οèδθ àÏ% uρ  ) زندانشان كنيد): 24/ صافات.  

 Νåκ̈ΞÎ) tβθä9θ ä↔ó¡̈Β  ) شوند حسابرسي مي): 24/ صافات.  

 $ tΒ ö/ä3s9 Ÿω tβρ ç|À$ uΖs?  ) كنيد چرا عذاب را از يكديگر منع نمي): 25/ صافات.  

 βθßϑ Î= ó¡tFó¡ãΒ  ) خواهان كمك): 26/ صافات.  

 uθ èδ uρ ×Λ⎧ Î= ãΒ  ) بدكار گنهكار): 142/ صافات.  

 M n= Å_Áèù  ) بيان شده است): 3/ فصلت.  

 (#öθ tó ø9$#uρ ÏμŠÏù  ) بر آن عيب بگيريد): 26/ فصلت.  

 ⎦⎫Ïè ÏÜôγ •Β  ) از هم پاشيده شد): 8/ قمر.  

 ÏM ¡¡ç0uρ  ) از هم پاشيده شد): 5/ واقعه.  
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 ω uρ tβθ èùÍ”∴ãƒ  ) كنند چنانكه كسي كه از شراب دنيا  مياستفراغ ن): 19/ واقه
  .كند خورد استفراغ مي مي
 Ï]ΖÏtø: $# ËΛ⎧ Ïàyè ø9$#  ) شرك): 46/ واقعه.  

 ∅ Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$#  ) گواه): 23/ حشر.  

 “ƒ Í“ yèø9$#  ) تواناي بر هر چه بخواهد): 23/ حشر.  

 ÞΟŠÅ3ptø: $#  ) سازد آنكه هرچه را اراده كند با استواري مي): 24/ حشر.  

 Ò=à±äz ×οy‰¨Ζ|¡•Β    ) نخل، تنه درخت خرما): 4/ منافقون.  

 ⎯ÏΒ 9‘θäÜèù  ) ترك و شكاف) : 3/ ملك.  

 θ èδ uρ ×Å¡ym   ) وامانده و ضعيف): 4/ ملك.  

 Ÿω tβθã_ös? ¬! #Y‘$ s% uρ  ) داريد عظمت او را بيم نمي): 13/ نوح.  

 ‘‰ỳ $ uΖÎn/u‘  ) گارمانعظمت پرورد): 3/ جن.  

 $ oΨ9s?r& ß⎦⎫É)u‹ø9$#  ) مرگمان فرا رسيد): 47/ مدثر.  

 ‘©Üyϑ tG tƒ  ) دهد فريب مي): 33/ قيامه.  

 $ \/#tø?r&  ) در يك سن و سال، سي و سه ساله): 33/ نبا.  

 $ yγ9y™ öãΒ  ) پايان آن): 42/ نازعات.  

 $ Yè≈tG ¨Β ö/ä3©9  ) منفعتي براي شما): 32/ عبس.  

 βθãΨ ôϑ tΒ  ) كم شده): 25/ انشقاق.  
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  :فصلي

  ]در استدالل به شعر بر غريب قرآن[
از صحابه و تابعين بسيار آمده كه براي غريب و مشكل قرآن : ابوبكربن االنباري گفته

كنند، ولي جماعتي ـ كه علمي ندارند ـ اين كار را بر نحويين ايراد  با شعر استدالل مي
ايد؛  ر اين كار را بكنيد شعر را اصلي براي قرآن قرار دادهاگ: گويند اند، اينها مي كرده
توان با شعر بر قرآن استدالل كرد در حالي كه در زبان قرآن و حديث  چگونه مي: اند گفته

اند كه ما شعر  فهميده ولي مطلب چنين نيست كه اينان: وي گويد! شعر مذمت شده است
يم لفظ غريب از قرآن را به وسيلة شعر بيان ا را اصلي براي قرآن بدانيم، بلكه ما خواسته

  :سازيم؛ زيرا كه خداي تعالي فرموده
 $ ¯ΡÎ) çμ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ≡u™öè% $ |‹Î/ttã   )3 :زخرف(  
  »ما آن را قرآني عربي قرار داديم«
  :و نيز فرموده
 Aβ$ |¡Î= Î/ <c’ Î1ttã &⎦⎫Î7•Β   )195 :شعرا(  
  .»به زبان عربي بيان شده«

شعر ديوان عرب است؛ پس هرگاه لفظي از قرآني كه خداوند آن را : فتهو ابن عباس گ
به زبان عرب نازل فرموده بر ما مخفي بود به ديوان عرب رجوع نموده و شناخت آن را 

  .كنيم جستجو مي
هرگاه از غريب قرآن از من : سپس از طريق عكرمه از ابن عباس آورده كه گفت

  .د كه شعر ديوان عرب استپرسيديد آن را در شعر جستجو نمايي
حديث كرد ما را هشيم از حصين بن عبدالرحمن، از : و ابوعبيد در فضائل خود گفته

شد، پس دربارة آن  دربارة قرآن از او سؤال مي: عبداهللا بن عبداهللا بن عتبه؛ از ابن عباس كه
  .كرد شعر انشاد مي

  .آورد يعني شعر را بر تفسير شاهد مي: ابوعبيد گويد
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از ابن عباس در اين باره روايت بسيار داريم؛ و فراگيرترين روايتي كه از او : ويمگ مي
االنباري در كتاب  است؛ كه بعضي از آنها را ابن 1هاي نافع بن االزرق سؤال: ايم نقل كرده

اند، من بهتر ديدم كه تمام آن را در اينجا بياورم تا  كبير آورده الوقف و طبراني در معجم
  :ري عايد گرددفايدة بيشت

  ]سوالهاي نافع بن ازرق[
خبر داد مرا ابوعبداهللا محمدبن علي صالحي با خواندن بر او، از ابواسحاق تنوخي، از 

دبن أسعد عراقي، مبن عساكر، از ابونصر محمدبن عبداهللا شيرازي، از ابوالمظفر مح قاسم
ابوالحسين عبدالصمد از ابوعلي محمدبن سعيدابن نبهان كاتب، از ابوعلي بن شاذان، از 

ابن علي بن مكرم معروف به ابن الطستي، از ابوسهل سري بن سهل جنديشابوري، از 
يحيي بن أبي عبيده بحربن فروخ مكي، از سعدبن أبي سعيد، از عيسي بن دأب، از حميد 

در آن اثنا كه عبداهللا بن عباس در : أعرج و عبداهللا بن أبي بكربن محمد از پدرش كه گفت
پرسيدند، نافع  كعبه نشسته بود مردم پيرامونش را گرفته بودند از تفسير قرآن از او ميكنار 

برخيز به نزد اين شخص كه بدون علم بر تفسير : گفت 2بن االزرق به نجده بن عويمر
خواهيم  ما مي: نمايد برويم، پس آن دو به نزد او رفتند و گفتند كردن قرآن جرأت مي

كه برايمان تفسير كني، و شاهد راست بودن آنها را  خدا بپرسيم ي اموري از كتاب درباره
از كالم عرب بياوري چون خداي تعالي قرآن را به زبان عربي روشني نازل فرموده است، 

خبر ده مرا از فرمودة : از هرچه در نظر داريد بپرسيد، پس نافع گفت: ابن عباس گفت
 Ç⎯tã È⎦⎫Ïϑ: خداي تعالي u‹ø9$# Ç⎯tã uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# t⎦⎪Ì“Ïã  )ابن عباس جواب داد)37 :معارج ، :

                                                 
د بود، به نافع بن االزرق بن قيس حروري رئيس فرقة أزراقه خوارج است كه به او منسوب هستند، وي امير و فقيه قوم خو -1

  ).6/144الميزان ذهبي  لسان(هجري وفات يافت  65سال 
به مرآت . (هجري مرد 69هاي متعدد است، به سال  بن عامر حروري رئيس فرقة نجديه از خوارج، و از رهبران نهضت نجده -2

  ).مراجعه شود 1/144الجنان 
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آري؛ : شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: باشد، پرسيد هاي كم از مردم مي حلقه: عزون

  :گويد اي كه مي مگر گفتار عبيدبن األبرص را نشنيده
 ليه حتیإفجاءوا هيرعون 

 

 يكونوا حول منربه عزينا 
 

  .ند تا اينكه پيرامون منبرش جمع گردندپس سراسيمه به سوي او آمد: يعني
 (#þθ: خبر ده مرا از فرموده خداوند: پرسيد äótG ö/$#uρ Ïμ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$#  )جواب ) 35 :مائده

اي كه  آري آيا نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: حاجت است، گفت ي وسيله: داد
  :عنتره گويد

 ةليک وسيلإن الرجال هلم إ
 

 ١ختضبیذوک تكحلی ون يأخإ 
 

، اگر تو را بگيرند سرمه و )اي زن(به راستي كه مردان را به تو حاجتي است : يعني
  .خضاب كن

 Zπ: خبر ده مرا از فرموده خداوند: گفت tã÷Å° % [`$ yγ ÷ΨÏΒ uρ   )جواب داد) 48 :مائده :
ه، مگر بل: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: راه است، پرسيد: دين، و منهاج: شرعه
  :گويد اي كه ابوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب مي نشنيده

 اهلدیلقد نطق املأمون بالصدق و
 

 سالم دينًا ومنهاجاً إلبني لو 
 

به درستي كه امين شناخته شده به راستي و هدايت سخن گفت، و براي اسالم : يعني
  .دين و روشي بيان داشت

 !#sŒÎ) tyϑ: خبر ده مرا از فرمودة خداوند: گفت øO r& ÿ⎯Ïμ Ïè ÷Ζtƒ uρ  )جواب داد)99 :انعام ، :
 ي آري، مگر سروده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: رسيدن و پخته شدن، گفت: ينع

  :اي كه شاعر را نشنيده
 دتذا ما مشت وسط النساء تأوّ إ

 

 النبت يانع كام اهتّز غصن ناعُم 
 

                                                 
  .35ديوان عنتره،  -1
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، همچنان كه شاخة نرم گياه رسيده گردد رود كج مي هرگاه ميان زنان راه مي: يعني
  .كند حركت مي
$ : خبرم ده از فرموده خداي تعالي: پرسيد W±„ Í‘ uρ  )ريش : ، جواب داد)26 :اعراف

اي كه  آري، نشنيده: شناسد؟ پاسخ گفت آيا عرب اين را مي: مال و ثروت است، گفت
  :شاعر گويد

 فرشنی بخري طاملا قد بريتنی
 

 يربی الو وخري املوالی من يريش 
 

ها آن  پس مرا به نيكي ثروتي ده كه بسيار مرا محروم ساختي، و بهترين ارباب: يعني
  .سازد دهد و دور نمي است كه مالي مي

$  ô‰s)s9: خبر ده مرا از فرمودة خداي تعالي: گفت uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Îû >‰t6 x.  )4 :بلد (
آري : شناسد؟ گفت ا عرب اين معني را ميآي: در اعتدال و ميانه و مستقيم، پرسيد: گفت

  :اي لبيدبن ربيعه گويد مگر نشنيده
 يا عني هال بكيت أربد اذ

 

 1قام اخلصوم فی كبدقمتنا و 
  

اي چشم چرا نگريي بر أربد آن هنگام كه بپا خاستم و دشمنان با قامت راست : يعني
  .بپا خاستند
% ßŠ: خبرم ده از فرمودة خداي تعالي: پرسيد s3tƒ $ uΖy™ ⎯Ïμ Ï%öt/  )سنا: ، گفت)43 :نور :

اي كه  آري، مگر نشنيده: شناسد؟ جواب داد آيا عرب اين را مي: روشنايي است، گفت
  :ابوسفيان بن الحارث گفته

 لی احلق ال يبغی به بدالً إيدعو 
 

 جيلو بضوء سناه داجی الظلم 
 

شعاع روشنايي خويش كند، با  خواند و به آن بدلي طلب نمي به حق فرا مي: يعني
  .سازد هاي شديد را برطرف مي تاريكي

                                                 
  .160ديوان لبيد،  -1
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فرزند فرزند كه : ، پاسخ گفت Zοy‰xymuρ : خبرم ده از فرمودة خداي تعالي: گفت

اي كه شاعر  آري، آيا نشنيده: شناسد؟ جواب داد آيا عرب اين را مي: ياران هستند، گفت
  :گويد مي

 أسلمتحفد الوالئد حوهلن و
 

 األمجال ةبأكفهّن أزم 
 

  .اند أفسار أشتران را نوادگان زنان زاييده پيرامونشان هستند و در دست گرفته: يعني
$ : خداوند تعالي ي خبرم ده از فرموده: گفت ZΡ$ oΨ ymuρ ⎯ÏiΒ $ ¯Ρà$ ©!  )گفت) 13 :مريم :

اي كه  آري، نشنيده: شناسد؟ گفت ايا عرب اين معني را مي: رحمتي از نزد ما، پرسيد
  :ن العبد گفتهب طرفه
 با منذر أفنيت فاستبق بعضناأ

 

 ١نيک بعض الّرش أهون من بعضحنا 
 

اي أبومنذر نابود كردي قسمتي از ما را باقي گذار، رحمتت را شامل كن كه : يعني
  .تر از قسمتي ديگر است قسمتي از شرّ آسان

= öΝn: خبرم ده از فرمودة خداي تعالي: پرسيد sùr& Ä§t↔÷ƒ ($ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™  )31 :رعد( ،
آري، مگر : شناسد؟ جواب داد آيا عرب اين را مي: دانند، گفت يعني آيا نمي: گفت
  :گويد اي كه مالك بن عوف مي نشنيده

 قوام أنی أنا ابنهلقد يئس األ
 

 إن كنت عن أرض العشريه نائياو 
 

كه از سرزمين عشيره  به راستي كه أقوم دانستند كه به حق من پسر اويم، هرچند: يعني
  .دور هستيم

يعني : ، گفت)102 :اسرا(  #Y‘θç7÷VtΒ : خبرم ده از فرموده خداي تعالي: سؤال كرد
اي  آري، مگر نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: ملعون ممنوع از خير، گفت

  :عبداهللا بن الزبعري گفته
                                                 

  120ديوان ابن العبد،  -1
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 اذ أتانی الشيطان فی سنه النو
 

 بوراً م ومن مال ميله مث 
 

كه در آن هنگام شيطان در چرت خوابم آمد و آنكه تمايل او را يافت در حال : يعني
  .لعنت شدن
$ : خبرم ده از فرموده خداي تعالي: پرسيد yδ u™!% ỳ r'sù ÞÚ$ y‚yϑ ø9$#  )گفت)23 :مريم ، :

اي  آري؛ مگر نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: او را ناچار كرد، سؤال كرد: يعني
  :كه حسان بن ثابت گفته

 ذ شددنا شده صادقهإ
 

 ١لی سفح اجلبلإم كُ فأجأنا 
 

آنگاه كه به راستي حمله كرديم، پس شما را ناچار به پناهندگي دامنه كوه : يعني
  .ساختيم
$ : خبرم كن از فرمودة خداي تعالي: گفت wƒ Ï‰tΡ  )نادي : ، جواب داد)73 :مريم

اي كه شاعر  آري، مگر نشنيده: شناسد؟ گفت را مي مجلس است، پرسيد آيا عرب اين
  :گفته

 ةيومان يوم مقامات وأندي
 

 عداء تأويبلی األإيوم سري و 
 

ها و مجالس، و روز ديگر رفتن به سوي دشمنان  دو روز است يك روز ماندن: يعني
  .در شب

$ : خبرم ده از فرموده خداي تعالي: پرسيد ZW≈ rO r& $Zƒ ö™Í‘ uρ  )كاال، : اثاث: ، گفت)74 :مريم
اي  آري، آيا نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: باشد، سؤال كرد از شراب مي: يئور

  :كه شاعر گفته
 كأن علی احلمول غداه وّلوا

 

 من الرئی الكريم من األثاث 
 

  . انگار كه بار شتران صبحگاهاني كه رفتند از شراب گرامي از كاال بود: يعني

                                                 
  .302بن ثابت،  ديوان حسان -1
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$ : از فرمودة خداي تعاليخبرم ده : گفت yδ â‘ x‹uŠsù % Yæ$ s% $ Z|Á ø|¹  )جواب )106 :طه ،

: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: باشد، پرسيد هموار مي: فصزمين نرم، وصف: قاع: داد
  :اي كه شاعر گفته آري، مگر نشنيده

 بملمومه شهباء لو قدفوا هبا
 

 شامريخ من رضوی إذن عاد صفصفا 
 

هاي كوه رضوي  چنان قوي و با شدت است كه اگر آن را به بلنديآن شيء : يعني
  .شود پرتاب كنند زميني هموار مي

 y7: خبرم ده از فرموده خداي تعالي: گفت ¯Ρr&uρ Ÿω (#àσyϑ ôàs? $ pκ Ïù Ÿω uρ 4©ysôÒ s?  )طه: 
شناسد؟  آيا عرب اين را مي: از شدت گرما عرق نخواهي كرد، پرسيد: ، جواب داد)119
  :گويد اي كه شاعر مي آري، مگر نشنيده :گفت

 رأت رجًال أما اذا الشمس عارضت
 

 ١فيضحی و اما بالعشی فيخرص 
 

نشست و شب  تابيد عرق بر او مي آن زن مردي را ديد كه هرگاه خورشيد مي: يعني
  .گردد هنگام سرد مي

& …ã: خبرم ده از فرموده خداي تعالي: گفت ©! î‘#uθ äz  )او را : واب داد، ج)148 :اعراف
آري، مگر سخن شاعر را : شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: فريادي است، گفت

  :اي نشنيده
 بن بكر ةكأن بنی معاوي

 

 ختور ةسالم صائحلی اإلإ 
 

  .زنند كنان و بانگ مي انگار كه فرزندان معاويه بن بكر به سوي اسالم صيحه: يعني
 Ÿω: خبرم ده از فرموده خداي تعالي: گفت uρ $ u‹Ï⊥ s? ’Îû “Ìø.ÏŒ  )از : ، پاسخ داد)42 :طه

آري مگر گفتة شاعر : شناسد؟ جواب داد آيا عرب اين را مي: امر من سستي مكنيد، گفت
  :اي را نشنيده

                                                 
  .94ديوان عمر ابن أبي ربيعه،  -1
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 ومل أزل نيُت وَ إنی وجّدک ما
 

 أبغی الفكاک له بكل سبيل 
 

راهي طلب من سوگند به جدت سستي نكردم و پيوسته رهايي او را از هر : يعني
  .كنم مي

$ ìÏΡ: خبرم ده از فرمودة خداي تعالي: گفت s)ø9$# §tI÷è ßϑ ø9$#uρ  )جواب داد)36 :حج ، :
كسي است كه پشت درها : كند، و معتر قانع آن است كه به آنچه به او داده شود قناعت مي

اي  آري، مگر سرودة شاعر را نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: رود، پرسيد مي
  :كه

 علی مكثرهيم حق من يعرتهيم
 

 ١البدلو ةعند  املقلني السامحو 
 

روند، و نزد  بر بسيار دارندگانشان حق مستمنداني است كه پشت درها مي: يعني
  .كمداران بخشندگي و عطا است

% 9óÇs: خبرم ده از فرمودة خداي تعالي: گفت uρ >‰‹Ï±̈Β  )باال : ، جواب داد)45 :حج
اي  آري، مگر نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين معني را مي: چ و آجر، پرسيدرفته با گ

  :كه عدي بن زيد گويد
 له كلسالّ جشاده مرمرأ و

 

 2فللطري فی ذراه وكور  
  

اش را با آهك پرداخت، پس براي  آن ساختمان را باال برد و همه ربا مرم: يعني
  .ها هست هاي آن النه پرندگان بر بلندي

شواظ : ، جواب داد)35 :حج(  â#uθä© : ده مرا از فرمودة خداي تعاليخبر : گفت
بله، آيا سخن : شناسد؟ گفت آيا عرب اين معني را مي: شعلة بدون دود را گويند، پرسيد

  :اي كه اميه بن أبي الصلت را نشنيده
 ريًا بعد كٍريكِ  يظل يشبُّ 

 

 ١وينفخ دائبًا هلب الشواظ 
 

                                                 
  .114ديوان زهير،  -1
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  .دمد افروزد، و به طور مستمر شعلة بدون دود را مي ش را ميدر پي آتهاي پي  با دمه
  ô‰s% yx: خبرم ده از فرمودة خداي تعالي: گفت n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  )گفت)1 :مؤمنون ، :

بله، مگر : شناسد؟ پاسخ داد آيا عرب اين معني را مي: رستگار و سعادتمند شدند، پرسيد
  :اي كه لبيدبن ربيعه گفته نشنيده

 ن كنت ملّا تعقلیإفاعقلی 
 

 ٢ح من كان عقللفلقد أو 
 

يابي، و به تحقيق كه رستگار شد آنكه  پس تعقل كن اگر پس از آن مطلب را درمي
  .فهميد

 ß‰Îiƒ: خبرم ده از فرمودة خداي تعالي: سؤال كرد xσãƒ ⎯ÍνÎóÇuΖÎ/ ⎯tΒ â™!$ t±o„   )آل عمران: 
آري، : شناسد؟ گفت آيا عرب اين معني را مي :كند، پرسيد يعني تقويت مي: ، گفت)13

  :اي كه حسان بن ثابت گفته مگر نشنيده
 برجال لستمو أمثاهلم

 

 3أيدوا جربيل نرصًا فنزل  
  

  .كردند جبرئيل را پس فرود آمد) تقويت(با مرداني كه همانند آنها نيستيد، تأييد 
$¨ : خبر ده مرا از فرمودة خداي تعالي: گفت ptéΥuρ  )35( دودي كه : جواب داد

آري، مگر گفته شاعر را : شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: شعله نداشته باشد، گفت
  اي؟ نشنيده

 يضیء كضوء رساج السيط
 

 مل جيعل اهللا فيه نحاساً   
 

درخشد همچون روشنايي چراغي كه از روغن زيتون روشن شده باشد،  مي: يعني
  .خداوند براي آن دودي قرار نداده است
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$ l: مرا خبر ده از فرموده خداي تعالي: گفت t±øΒ r&  )به هم : ، جواب داد)2 :انسان
آيا عرب اين را : شود، گفت آميختن آب مرد و آب زن هنگامي كه در رحم واقع مي

  :اي كه بله، مگر گفتة ابوذويب را نشنيده: شناسد؟ پاسخ گفت مي
 كأن الريش و الفوقی منه

 

 1جخالل النصل خالطه مشي  
  

  .ها مخلوط شده است سوفار تير هنگام نشستن بر هدف نطفه و انگار كه بر پر: يعني
$ : خبرم ده از فرمودة خداي تعالي: گفت yγ ÏΒθèùuρ  )گندم است، : گفت) 61 :بقره
  :اي كه بله، آيا سخن أبومحجن ثقفي را نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: پرسيد

 واحدقد كنت أحسبني كأغني 
  

 2قدم المدينه عن زراعه فوم  
  

پنداشتم كه من همچون ثروتمندترين كسي هستم كه از كشت  به تحقيق مي: يعني
  .ام گندم به شهر آمده

  ÷Λä⎢Ρr&uρ tβρ: خداي تعالي ي خبرم ده از فرموده: گفت ß‰Ïϑ≈ y™  )جواب داد) 61 :نجم :
بله، مگر گفتار : شناسد؟ گفت يآيا عرب اين را م: سمود بيهودگي و باطل است، پرسيد

  :اي كه در گريه بر قوم عاد سروده هزيله دختر بكر را نشنيده
 ليت عادًا قبلوا احلق

 

 و مل يبدوا جحودا 
 

 ليهمإقيل فقم فانظر 
 

 ثم دع عنک السمودا 
 

  .نمودند كردند و آن را انكار نمي اي كاش قوم عاد به حق روي مي: يعني
  .آنان نگاهي كن سپس حيرت و بيهودگي را از خود كنار كنگفته شد پس برخيز به 

$  ω: مرا خبر ده از فرمودة خداي تعالي: گفت pκ Ïù ×Αöθ xî  )پاسخ داد)47 :صافات ، :
آيا عرب اين را : يعني شراب بهشتي بدبو و ناخوشايند نيست برخالف خمر دنيا، پرسيد

  :س گفتهالقي ئاي كه أمر بله، مگر نشنيده: شناسد؟ گفت مي

                                                 
  .العرب، ماده مشبح با تفاوت اندك لسان -1
  .2/ 19األغاني  -2
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 غول فيهارب كأس رشبت ال

 

 ١و سقيت النديم منها مزاجاً  
 

اي  چه بسا جامي خوردم كه بدبو نبود، و نديم خود را از آن خورانيدم با آميخته: يعني
  .ديگر

 Ìyϑ: خبرم ده از فرمودة خداي تعالي: گفت s)ø9$#uρ #sŒÎ) t,|¡̄@$#  )جواب )18 :انشقاق ،
آري، مگر : شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: آن است، پرسيد اتساق ماه جمع شدن: داد

  :اي كه طرفه بن عبد سروده نشنيده
 ن لنا قالئصا نقانقاإ

 

 مستوسقات لو جتدن سائقا 
 

  .كنند اي يابند اجتماع مي ما را شترمرغانيست چست و چاالك، كه هرگاه راننده: يعني
$  öΝèδ: مرا خبر ده از فرمودة خداي تعالي: گفت pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz  )جواب )39 :بقره ،

آيا عرب اين را : شوند، پرسيد گاه از بهشت بيرون نمي يعني باقي هستند، كه هيچ: داد
  :اي كه بله، مگر سخن عدي بن زيد را نشنيده: شناسد؟ گفت مي

 فهل من خالٍد اما هلكنا
 

 !و هل باملوت يا للناس عار 
 

  .الك شديم، و آيا با مرگ عاري براي مردمان هستآيا كسي جاودان اگر ما ه: يعني
 5β$xÅ_uρ É>#uθ: خبرم ده از فرموده خداي تعالي: گفت pgø: $% x.  )جواب داد)13 :سبا ، :

اي شعر طرفه  بله، مگر نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: ها، پرسيد يعني حوض
  :بن عبد را كه

 كاجلوابی التنی مرتعه
 

 ٢أو للمحترض لقری االضياف 
 

هايي كه بدون تأني و سستي پر شوند، براي ميزباني ميهمانان يا  همچون حوض: يعني
  .پذيرايي حاضران

                                                 
  .»فوم«العرب، ماده  لسان -1
  .80طرفه، ديوان  -2
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 yìyϑ: خبرم ده از فرمودة خداوند: گفت ôÜuŠsù “Ï%©!$# ’ Îû ⎯Ïμ Î7ù= s% ÖÚttΒ  )32 :احزاب( ،
بله، مگر سخن : شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: يعني فجور و زنا، پرسيد: پاسخ داد

  :اي كه اعشي را نشنيده
 حافظ للفرج راض بالتقی

 

 ١ليس ممن قلبه فيه مرض 
 

فرج و راضي به پرهيزكاري است، از آنها نيست كه در دلشان  ي كننده حفظ: يعني
  .مرض هست

— ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ¥>Î: خداوند ي هخبر ده مرا از فرمود: گفت ω  )جواب داد)11 :صافات ، :
نابغه را  ي هبله، مگر گفت: شناسد؟ پاسخ داد آيا عرب اين را مي: نده، گفتچسب: يعني

  :اي كه نشنيده
 فال يحسبون الخير ال شرّ بعده

  

 2وال يحسبون الشر ضربه الزب  
  

پندارند كه شر زدن  پس گمان نكنند كه پس از خير شري نيست، و نمي: يعني
  :اي است، گفت چسبنده
شبيه و مثل، : پاسخ داد) 22 :بقره(  #YŠ#y‰Ρr& : خداوند ي هخبر ده مرا از فرمود: گفت
اي  بله، مگر گفته لبيدبن ربيعه را نشنيده: شناسد؟ جواب داد آيا عرب اين را مي: پرسيد

  :كه
له احمداهللا فال ند 

  

 3بيديه الخير ما شاء فعل  
  

ت خير گويم خداي را پس هيچ مانندي برايش نيست، در دست او اس حمد مي: يعني
  .كند هر چه خواهد مي

                                                 
  .در ديوانش نيافتم -1
  .9ديوان نابغه،  -2
  .174ديوان لبيد،  -3
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$ : خداوند تعالي ي هخبرم كن از فرمود: گفت \/öθ t±s9 ô⎯ÏiΒ 5ΟŠÏΗ xq  )67 :صافات( ،

: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: مخلوط به آب حميم و غساق، پرسيد: جواب داد
  :اي كه آري، مگر قول شاعر را نشنيده

 قعبان من لبن تلك المكارم ال
  

 1ادا بعد أبواالشيباً بماء فع  
  

هايي از شير آميخته به آب كه پس از آن ادرار  ها نه ظرف آنهاست بزرگواري: يعني
  .شوند

$  ≅Édftã: خداي تعالي ي هخبر ده مرا از فرمود: گفت uΖ©9 $ uΖ©ÜÏ%  )جواب )16 :ص ،
بله، مگر سخن : شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: باشد، سؤال كرد قطّ، جزا مي: داد
  :اي كه شي را نشنيدهأع

 وال الملك النعمان يوم لقيته
  

 2بنعمته يعطي القطوط و يطلق  
  

و نه چنين است پادشاه نعمان روزي كه مالقاتش كردم، كه از نعمت خود : يعني
  .جزاها دهد و رها كند

*:  ô⎯ÏiΒ: خداي متعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت uΗ xq 5βθ ãΖó¡̈Β  )جواب )26 :حجر ،
: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: نقش شده، پرسيد: سياهي است و مسنون: ماح: داد

  :اي گفته حمزه بن عبدالمطلب را كه بله، مگر نشنيده
  يغشاهم البائس المدقع وال

  

 ضيف و جار مجاور جنب   
  

همان و همسايه مجاوري كه خويشاوند گذرد مستمند به حال و م آنها مي بر: يعني
  .نيست

                                                 
  .48شعر از ابوالصلت است، طبقات شعراء،  -1
  .219ديوان أعشي،  -2
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$!™ ¹: ده مرا از فرمودة خداي تعالي خبر: گفت ¨Β $ ]% y‰xî  )يعني : جواب داد) 16 :جن
شاعر را  ي هآري، مگر گفت: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: آب بسيار جاري، پرسيد

  :اي كه نشنيده
 دني كراديس ملتفاً حدائقهاتُ

  

 كالنبت جادت بها أنهارها غدقاً  
  

مرا : گفت هاي آنها به هم پيچيده شده، ي را كه باغآوريم گروه اسبان نزديك مي: يعني
اي از  شعله: ، پاسخ گفت)7 :نحل( بشهاب قبس  : خداوند تعالي ي هخبر كن از فرمود

بله، مگر سخن طرفه : شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: گيرند، پرسيد آتش كه از آن برمي
  :اي كه بن العبد را نشنيده

هعراني فبت أدفعه م 
  

 ون سهادي كشعله القبسد  
  

همي بر من وارد شد كه شب را با دفع آن از بيداريم بسر بردم همچون شعله : يعني
  .آتشي كه از آن برگيرند

: ، جواب داد)10 :بقر(  ë>#x‹tã 7ΟŠÏ9r& : خداوند متعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت
شاعر را  ي هآري، مگر گفت: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: ليم يعني دردناك، پرسيدأ

  :اي كه نشنيده
 نام من كان خلياً من ألم

  

 و بقيت الليل طوالً لم أنم  
  

خوابيد هر آنكه از درد خالي بود، و من تمام طول شب را بدون خواب باقي : يعني
  .ماندم

$ : خداي تعالي ي همرا خبر ده از فرمود: گفت uΖø‹¤s% uρ #’n?tã ΝÏδÌ≈ rO#u™  )46 :مائده (
آيا : يعني در پي پيغمبران فرستاديم، يعني مبعوث كرديم و برانگيختيم، گفت: جواب داد

  :اي كه بله مگر سخن عدي بن زيد را نشنيده: شناسد؟ پاسخ گفت عرب اين را مي
 يوم قفت عيرهم من عيرنا

  

 و احتمال الحي في الصبح فلق  
  

و برگرفتن آبادي در صبح  روزي كه كاروانشان در پي كاروان ما روان شد،: يعني
  .دم است سپيده
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هرگاه : جواب داد) 11:ليل(  #sŒÎ) #“¨Šts? : خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت

بله، مگر گفته عدي : شناسد؟ گفت آيا اين را عرب مي: مرد و در آتش جهنم افتاد، پرسيد
  :اي كه بن زيد را نشنيده

 خطفته منيه فتردي
  

 يأمل التعميراالملك  و هو في  
  

او را ربود مرگي پس مرد، و حال آنكه اميد داشت كه در حكومت خود عمر : يعني
  .كند

’ : خبرم ده از فرموده خداوند تعالي: گفت Îû ;M≈̈Ζy_ 9pκtΞuρ  ) جواب داد). 54/ قمر :
مگر گفته لبيد ابن ربيعه . بله: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: نهر وسعت است، پرسيد

  :اي كه را نشنيده
 ملكت بها كفي فأنهرت فتقها

  

 يري قائم من دونها ما وراءها  
  

اي پشت آن  دستم را بر آن گرفتم و بين انگشتانش را باز گذاشتم، كه هر ايستاده: يعني
  .بيند را مي

$  : خبرم ده از فرموده خداي تعالي: گفت yγ yè |Ê uρ ÏΘ$ tΡF| Ï9  )جواب داد) 10 :رحمن :
لبيد ابن ربيعه  ي هبله، مگر گفت: شناسد؟ گفت پرسيد، آيا اين را عرب مي .ي خاليقأنام يعن

  :اي را نشنيده
 فأن تسألينا مم نحن فأننا

  

 نام المسحرعصافير من هذي األ  
  

اگر از من بپرسي كه از كجا هستم پس به راستي كه ما، گنجشكاني از همين : يعني
  .ايم خاليق كه به آب و دانه جادو شده

 β: خداوند تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت r& ⎯©9 u‘θçts†  )پاسخ گفت) 14 :انشقاق :
  شناسد؟ آيا عرب اين را مي: گاه باز نخواهد گشت پرسيد در لغت حبشه يعني هيچ
  اي؟ شاعر را نشنيده ي هگفت آري، مگر سرود
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 و ما المرء اال كالشهاب و ضوئه
  

 1يحور رماداً بعد اذ هو ساطع  
  

شود  گردد و خاكستر مي و مرد جز همانند تكه آتش نيست و روشنائيش، باز مي: يعني
  .پس از آنكه درخشان بود

’#  y7Ï9≡sŒ: خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت oΤ÷Šr& ω r& (#θ ä9θ ãè s?  )جواب ) 3 :نسا
شناسد؟  مي آيا اين را عرب: سودمندتر است براي اينكه تمايل پيدا نكنيد، پرسيد: داد

  :اي كه شاعر را نشنيده ي هگفت آري مگر گفت
 اهللا و اطرحوا انا تبعنا رسول

  

 الموازين قول النبي و غالوا في  
  

فرمايش پيغمبر را كنار آنان مائيم كساني كه از رسول خدا پيروي كردند ولي : يعني
  .افكندند و در ترازوها از حق تمايل و انحراف يافتند

 uθ: خداوند تعالي ي هفرمود خبرم ده از: گفت èδ uρ ×Λ⎧Î= ãΒ  )يعني : گفت) 142 :صافات
مگر گفته اميه بن أبي : شناسد؟ جواب داد بدكننده گنه كار، پرسيد آيا عرب اين را مي

  :اي كه الصلت را نشنيده
 من اآلفات ليس لها بأهل

  

 و لكن المسيء هو المليم  
  

  .يست، ولي بدكننده همان گنهكار استو أهل آن خطا ن] دور است[از آفات : يعني
 øŒÎ) Νßγخداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت tΡθ ¡ßss? ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/  )152 :آل عمران (

شناسد؟ پاسخ گفت آري،  آيا عرب اين را مي: كشيد، پرسيد آنها را مي: جواب داد يعني
  :اي كه شاعر را نشنيده ي همگر سرود

 دقي بسيف محمو منا الذي ال
  

 فحس به االعداء عرض العساكر  
  

كرد، پس با آن دشمنان را در  مقاتله مي صو از ماست آنكه با شمشير محمد: يعني
  .عرض سپاهيان كشت

                                                 
  .169ديوان لبيد،  -1
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$! : خبرم ده از فرموده خداي تعالي: گفت tΒ $ uΖø‹xø9r&  )يعني يافتيم: گفت) 170: بقره .

اي  ذبيان را نشنيده نابغه بني ي هفتمگر گ: شناسد؟ جواب داد پرسيد؟ آيا اين را عرب مي
  :كه

 فحسبوه فألفوه كما زعمت
  

 1تسعاً و تسعين لم تنقص و لم تزد  
  

پس آن را حساب كردند و يافتند چنانكه پنداشته بود، نود و نه عدد نه كم گفته : يعني
  .بود و نه زياد

$ خداوند تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ¸uΖy_  )يعني ستم و : تگف) 182 :بقره
عدي بن  ي هبله، مگر سرود: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: يت، پرسيدانحراف در وص
  :اي كه زيد را نشنيده

 و أمك يا نعمان في أخواتها
  

 أتينه جنفاًيتأتين ما   
  

  .دهند جور و ستم است و مادر تو اي نعمان در ميان خواهرانش، آنچه انجام مي: يعني
$!™ Ïخداوند تعالي  ي هفرمود خبرم ده از: گفت y™ ù't7ø9$$ Î/ Ï™!#§œØ9$#uρ  )جواب ) 42 :انعام
شناسد؟ پاسخ  خشكسالي، پرسيد؛ آيا عرب اين را مي: حاصلخيزي، و ضراء: داد، بأساء

  :اي كه بله، مگر گفته زيدبن عمرو را نشنيده :داد
 له عزيز واسع حكمان اإل

  

 النعمبكفه الضر و البأساء و  
  

خداوند عزيز گسترانيدة نعمت و حكيم است، در دست او است خشكسالي و : يعني
  .ها حاصلخيزي و نعمت

 ωخبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت Î) #Y“ øΒ u‘  )اشاره با : گفت) 41 :آل عمران
  اي شاعر را نشنيده ي هبله، مگر سرود: شناسد؟ گفت آيا اين را عرب مي: دست، پرسيد

 ن الرحمن مرتمزما في السماء م
  

 االرض من وزر ما فيإليه وال إ  
  

                                                 
  .24ديوان نابغه،  -1
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اي جز به سوي او نيست، و در  در آسمان از سوي خداي رحمان اشاره شده: يعني
  .زمين پناهي نيست

$— ô‰s)sù y: خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت sù  )گفت) 185 :آل عمران :
مگر . شناسد؟ جواب داد، بله ميآيا عرب اين را : سعادتمند شد و نجات يافت پرسيد

  :اي كه عبداهللا بن رواحه را نشنيده ي هگفت
 فوز ثمت ألقيأو عسي أن 

  

 حجه دتقي بها الفتانا  
  

انگيزان مقابله  و اميد است كه آنجا نجات يابم كه بيابم دليلي كه با آن با فتنه: يعني
  .نمايم

 ¥™!#uθخبرم ده از فرمودة خداي تعالي : گفت y™ $ uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ  )64 :ال عمران( ،
بله مگر سروده شاعر را : شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: پرسيد. يعني عدل: جواب داد

  :اي كه نشنيده
 تالقينا فقاضينا سواء

  

 و لكن جر عن حال لجال  
  

با هم برخورد كرديم پس به عدالت با هم قضاوت كرديم، ولي از حالي به حال : يعني
  .كشيده شدديگر 

= Å7ù :خداوند تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت àø9$# Èβθßsô±yϑ ø9$#  )119 :شعراء (
. شناسد؟ جواب داد آيا عرب اين را مي: كشتي گرانبار و مملو از جمعيت، پرسيد: گفت

  :اي كه عبيدبن االبرص را نشنيده ي هبله، مگر گفت
 شحنا أرضهم بالخيل حتي

  

 صراطتركناهم اذل من ال  
  

  .تر ساختيم پر كرديم زمين آنها را با اسبان تا اينكه، آنها را از راه زمين ذليل: يعني
زنازاده، : يعني: گفت) 13 :قمر(  AΟŠÏΡy— خداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت

  :اي كه شاعر را نشنيده ي هبله، مگر سرود: شناسد؟ گفت پرسيد، آيا عرب اين را مي
 الرجال زيادهزنيم تداعته 

  

 كما زيد في عرض األديم األكارع  
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مردان او را به خود خواندند، چنانكه ] افراد[زنازاده است كه به جهت فزون : يعني
  .هاي آن شود در پهنه زمين كناره فزون مي
← t,Íخبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت !#tsÛ #YŠy‰Ï%  )يعني در هر : گفت) 11 :جن

شاعر را  ي هبله، مگر گفت: شناسد؟ جواب داد پرسيد آيا اين را عرب مي جهت قطع شده،
  :اي كه نشنيده

 و لقد قلت و زيد حاسر
  

 يوم ولت خيل زيد قدداً  
  

خورد، روزي كه اسبان زيد در هر  و به راستي گفتم در حالي كه زيد حسرت مي: يعني
  .جهت پراكنده و قطع شدند

= Éb>tÎ/ È,nتعالي خداي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت xø9$#   )صبح : جواب گفت) 1 :فلق
بله، مگر گفته : شناسد؟ گفت هرگاه از ظلمت شب شكافته شد، پرسيد آيا عرب اين را مي

  :اي زهيربن ابي سلمي را نشنيده
 الفارج الهم مسدوالً عساكره

  

 كما يفرج غم الظلمه الفلق  
  

اند،  الي كه سپاهيانش آرام نشانده شدهآنكه گشاينده هم و اندوه است در ح: يعني
  .گشايد دم مي چنانكه غم تاريكي را سپيده

∅ ïخداوند تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ÏΒ 9,≈ n= yz  )يعني : گفت) 102 :بقره
اميه بن  ي همگر گفت. شناسد؟ جواب داد، بله سهم و قسمت، پرسيد آيا عرب اين را مي

  :اي كه أبي الصلت را نشنيده
 يدعون بالويل فيها الخالق لهم

  

 اال سرابيل من قطر و اغالل  
  

هاي آتشين و  زنند هيچ قسمتي برايشان نيست، جز جامه واي مي] جهنم[در آن : يعني
  .زنجيرها
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& @≅ä. …ã: خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت ©! tβθ çFÏ⊥≈ s%  )جواب داد) 116 :بقره :
عدي بن  ي هبله، مگر گفت: شناسد؟ گفت ا اين را عرب ميپرسيد آي: يعني اقراركنندگان

  :اي زيد را نشنيده
 قانتاً هللا يرجو عفوه

  

 يوم اليكفر عبد ما ادخر  
  

اي آنچه  اقراركننده براي خداوند كه اميد گذشت او را دارد، روزي كه هيچ بنده: يعني
  .ذخيره كرده پوشيده نشود

$  ‘‰ỳخداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت uΖÎn/u‘  )عظمت : يعني: گفت) 3 :جن
مگر گفته اميه بن ابي . شناسد؟ پاسخ داد، بله آيا عرب اين را مي: پروردگارمان، پرسيد

  :اي كه الصلت را نشنيده
 لك الحمد و النعماء و الملك ربنا

  

 1فال شيء أعلي منك جداً و أمجد  
  

پروردگارمان، كه هيچ چيزي  ها و فلك تو را است اي تو را حمد و نعمت: يعني
  .عظمت و مجدش برتر از تو نيست

 AΟŠÏΗ :خبرم ده از فرموده خداوند تعالي: گفت xq 5β#u™  )آن«: گفت) 44 :رحمن «
شناسد؟  آيا اين را عرب مي: عذابي است كه پختنش و حرارتش پايان رسيده است، پرسيد

  .اي همگر گفته نابغه بني ذبيان را نشنيد. جواب داد، بله
 و يخضب لحيه غدرت و خانت

  

 2حمي من نجيع الجوف آنأب  
  

تر از خون گداخته  شود ريشي كه غدر و خيانت كرده است، به داغ و خضاب مي: يعني
  .شده و به آخرين درجه حرارت رسيده باشد

                                                 
  .27ديوان اميه،  -1
  .78ديوان نابغه،  -2
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 Νà2θ :خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت à)n= y™ >π uΖÅ¡ø9r'Î/ >Š#y‰Ïn  )احزاب: 

مگر . شناسد؟ جواب داد، بله آيا عرب اين را مي: طعنه زدن با زبان، پرسيد: گفت، )19
  :اي كه االعشي را نشنيده ي هگفت

  فيهم الخصب و المساحه و النج
  

 1ده فيهم و الخاطب المسالق   
  

گوي  در آنهاست فراواني گياه و جوانمردي و دالوري، و سخنوران متلك: يعني
  .زن كنايه

با منت : گفت) 34 :نجم(  “y‰ø.r&uρ خداوند تعالي  ي هاز فرمود خبرم ده: گفت
 ي همگر سرود. شناسد، جواب داد، بله آيا عرب اين را مي: نهادن آن را كدر كرد، پرسيد

  :اي شاعر را نشنيده
 و أعطي قليالً ثم أكدي بمنه

  

 من ينشر المعروف في الناس يحمدو  
  

ن آن را كدر ساخت، و هر آنكه نيكي را بين و اندكي داد سپس با منت نهاد: يعني
  .مردم رواج دهد ستايش گردد

‘ Ÿω uخبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت y— uρ  )يعني پناهگاه، : گفت) 11 :قيامه
اي  مگر گفته عمروبن كلثوم را نشنيده. شناسد؟ جواب داد، بله آيا اين را عرب مي: پرسيد

   :كه
 لعمرك ما ان له صخره

  

 مرك ما ان له من وزرلع  
  

  .به جان تو او را سنگي نيست، به جان تو او را پناهگاهي نيست: يعني
 4©|Ós% …çμ: خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت t6 øtwΥ  )اجل : يعني) 23 :احزاب

شناسد؟ پاسخ  آيا عرب اين را مي: پرسيد. خود را كه برايش تقدير شده بود به پايان برد
  :اي كه لبيد ابن ربيعه را نشنيده ي هگفتمگر : داد

                                                 
  .215ديوان االعشي،  -1
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 ماذا يحاول ال تسأالن المرءأ
  

 1انخب فيقضي أم ضالل و باطل  
  

كند، آيا اجلي كه برايش تقدير شده  پرسيد كه مرد در چه راهي تالش مي آيا نمي: يعني
  .يا گمراهي و باطل

 ρ :خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت èŒ ;ο§ÏΒ  )يعني داراي : گفت )6 :نجم
نابغه  ي همگر گفت. شناسد؟ جواب داد، بله آيا عرب اين را مي: شدت در امر الهي، پرسيد

  :اي كه بني ذبيان را نشنيده
  و هنا قري ذي مره حازم

  .هماني صاحب شدت در امر احتياط كارو اينجاست م: يعني
 N≡uÅÇ÷èخداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ßϑ ø9$#  )يعني ابرها : گفت) 14 :أنب

آيا اين را عرب : آيد، پرسيد فشارند پس آب از ميان دو ابر بيرون مي يكديگر را مي
  :اي كه نابغه را نشنيده ي هبله، مگر گفت: شناسد؟ گفت مي

 تجربها األرواح من بين شمأل
  

 و بين صباها المعصرات الدوامس  
  

ه شوند، و بين باد صبايش ابرهاي سياه ها از ميان باد شمال كشانيد با آن روح: يعني
  .قرار دارد
⊥ ‘‰à±tخداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت y™ x8y‰àÒ tã  )گفت) 35 :قصص :

 ي همگر گفت. شناسد؟ جواب داد، بله آيا عرب اين را مي: دهنده، پرسيد يعني ياور كمك
  :اي كه نابغه را نشنيده

 في ذمه من أبيقابوس منقذه
  

 ن و من ليست له عضدللخائفي  
  

  .يعني در پناه ابوقابوس راه نجاتي هست، براي ترسيدگان و آنان كه ياور ندارند

                                                 
  .254ديوان لبيد،  -1
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≈  ’Îû t⎦⎪ÎÉ9خبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت tó ø9$#  )يعني ) 171 :شعراء

بله، مگر گفته عبيدبن األبرص را : شناسد؟ گفت ماندگان، پرسيد آيا عرب اين را مي باقي
  :اي كه دهنشني

 ذهبوا و خلفني المخلف فيهم
  

 فكأنني في الغابرين غريب  
  

ماندگان  ام در ميان آنها جاي گذارد، پس انگار كه در باقي كننده رفتند و جانشين: يعني
  .غريب هستم

 Ÿξ :خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت sù }̈ ù's?  )يعني : گفت) 26 :مائده
مگر گفته امري القيس . شناسد؟ جواب داد، بله عرب اين را مي آيا: پرسيد. اندوهگين مشو

  :اي كه را نشنيده
وقوفاً بها صحبي علي هممطي 

  

 1يقولون ال تهلك أسي و تجمل  
  

از اندوه هالك : گويند اند، مي در آنجا دوستانم اسبانشان را بر سرم نگه داشته: يعني
  .مشو و صبر كن

 tβθ :اوند متعالخد ي هخبرم ده از فرمود: گفت èùÏ‰óÁtƒ  )از حق : گفت) 46 :انعام
بله، مگر گفته أبي سفيان : شناسد؟ جواب داد ايا اين را عرب مي: پرسيد. گردانند روي مي
  :اي كه را نشنيده

 عجبت لحلم اهللا عنا و قد بدا
  

 له صدفنا عن كل حق منزل  
  

ل آنكه آشكار شده روي كنم از بردباري خداوند نسبت به ما و حا تعجب مي: يعني
  .آيد گرداندنمان از هر حقي كه فرود مي

≅ βr& Ÿ :خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت |¡ö6 è?  حبس شود، ] يعني: [گفت
  : اي كه بله، مگر گفته زهير را نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: پرسيد

                                                 
  .7يوان أمري القيس، د -1
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 فكاك له و فارقتك برهن ال
  

 1غلقاًيوم الوداع فقلبي مبسل   
  

از تو جدا شد با رهني كه هيچ بيرون آمدني از آن نيست، ـ روز وداع ـ ] آن زن: [يعني
  .پس دلم حبس و زنداني است

$!  :خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت £ϑ n= sù ôM n= sùr&  )خورشيد : گفت) 78 :انعام
بله، مگر گفته كعب : دشناسد؟ پاسخ دا آيا عرب اين را مي: از دل آسمان زايل شد، پرسيد

  :اي كه بن مالك را نشنيده
 فتغير القمر المنير لفقده

  

 و الشمس قد كسفت و كادت تأفل  
  

پس به خاطر فقدان او ماه تابان تغيير يافت، و خورشيد كسوف كرد و نزديك : يعني
  .بود افول نمايد

 Νƒ :خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت Î¢Ç9$% x.  )يعني: [گفت) 20 :قلم :[
شاعر را  ي هبله، مگر سرود: شناسد؟ جواب داد آيا عرب اين را مي: همچون رونده، پرسيد

  :اي كه نشنيده
 غدوت عليه غدوه فوجدته

  

 قعوداً لديه بالصريم عواذله  
  

كنندگانش در تاريكي كنارش  صبح زود نزد او رفتم پس او را يافتم كه مالمت: يعني
  .اند نشسته

 (#àσtG: خداي تعالي ي هده از فرمودبرم خ: گفت øs?  )پيوسته؛ : گفت) 85 :يوسف
  :اي كه بله، مگر گفته شاعر را نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: هنوز، پرسيد

 لعمرك ما تفتأ تذكر خالداً
  

 و قد غاله ما غال تبع من قبل  
  

  الي كهدر ح كني به جانت سوگند هميشه از خالد يادآوري مي: يعني

                                                 
  .با اندك تفاوت 33ديوان زهير،  -1
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 sπ :خداوند تعالي ي هاز فرمودخبرم ده : گفت u‹ô±yz 9,≈ n= øΒÎ)  )گفت) 31 :اسراء :

شاعر را  ي همگر سرود. بله: شناسد؟ گفت آيا اين را عرب مي: از ترس فقر، پرسيد] يعني[
  :اي كه نشنيده

 و إنّي علي اإلمالق يا قوم ماجد
  

  أعأل دباضيافي الشواء المضه 
  

عظمت و بزرگواري هستم، براي ه تحقيق اي قوم من با همه فقر داراي و ب: يعني
  .سازم همانانم گوشت بريان مهيا ميم

← ,Í :خداوند تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت !#y‰tn  )ها  يعني باغ: گفت) 60 :نمل
اي  بله، مگر سروده شاعر را نشنيده: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: ها، پرسيد و بوستان

  :كه
 بالد سقاها اهللا، اما سهولها

  

 فقضب و در مغدق و حدائق  
  

هاي هموارشان سرسبز و  هايي است كه خداوند آبياريشان كرده، كه زمين آبادي: يعني
  .هاست هاي جاري و باغ آب

تواناي مقتدر : گفت) 85 :نساء(  $\F‹É)•Β : خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت
أحيحه االنصاي را  ي هبله، مگر گفت: شناسد؟ گفت ا عرب اين را ميآي: است، پرسيد

  :اي كه نشنيده
 و ذي ضغن كففت النفس عنه

  

 و كنت علي مساءته مقيتاً  
  

اي كه نفسم را از آن جلو گرفتم، و حال آنكه بر بدي كردن به او   و صاحب كينه: يعني
  .توانا بودم
 Ÿω :خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت uρ …çνßŠθ ä↔tƒ  )بر او : گفت) 255 :بقره

بله، مگر سروده شاعر را : شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: كند، پرسيد سنگيني نمي
  :اي كه نشنيده

 يعطي المئين و ال يؤده حملها
  

 محض الضرائب ماجد االخالق  
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ص، و كند، سرشتش خال دهد و برداشتن آنها بر او سنگيني نمي صدها را مي: يعني
  .اخالقش واالست

$  :خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت wƒ Î|   )يعني رودخانه : گفت) 24 :مريم
اي  شاعر را نشنيده ي هبله مگر سرود: شناسد؟ گفت آيا عرب اين را مي: پرسيد. كوچك

  :كه
 نائل وذسهل الخليقه ماجد 

  

 مثل السري تمده األنهار  
  

اي بخشش است، همانند نهر كوچكي كه نهرها ياريش نرم خوي بزرگوار دار: يعني
  .كنند

$  خداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت U™ù( x.uρ $ ]%$yδ ÏŠ  )يعني: [گفت) 34 :نبأ [
  :اي كه لبريز، مگر سروده شاعر را نشنيده

 أتانا عامر يرجو قراناً
  

 عنا له كأساً دهاقافأترَ  
  

  .ا را اميد داشت، پس به او جام پري عطا كرديمهماني معامر نزد ما آمد كه م: يعني
 Šθ: خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت ãΖs3s9  )يعني: [تگف) 6 :عاديات [
همان امتناع خورد، و از پذيرايي م تنهايي مي و كسي  است كه بهكنندة نعمت، و ا كفران
  :اي كه يدهشاعر را نشن ي هدارد، مگر گفت اش را گرسنه مي ورزد و برده مي

 شكرت له يوم العكاظ نواله
  

 و لم أك للمعروف ثم كنودا  
  

او را روز عكاظ به جهت بخششي كه كرده بود سپاس گذاردم، و آنجا نسبت به : يعني
  .كننده نبودم نيكي كفران

 tβθàÒ: خبرم ده از فرمودة خداي تعالي: گفت Éó ÷Ζã |¡sù y7ø‹s9Î) öΝåκyρ â™â‘  )51 :اسرا (
  :اي كه گردانند، مگر گفته شاعر را نشنيده ز روي تمسخر سر خود را ميا: گفت

 اتنغض لي يوم الفخار و قد تري
  

 خيوالً عليها كاألسود ضواريا  
  

هايي را كه بر  بيني، اسب جنباني و حال آنكه مي يا روز افتخار براي من سر ميآ: يعني
  .اند آنها همچون شيران شجاع نشسته
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 tβθ :خداوند تعالي ي هرمودخبرم ده از ف: گفت ããtöκç‰  )گفت يعني) 78 :هود :

  :اي كه خشمگين به سوي او آمدند؛ مگر گفته شاعر را نشنيده
 اتونا يهرعون و هم أساري

  

 نسوقهم علي رغم االنوف  
  

شان همي  خشمگين به سوي ما آمدند در حال اسارت، آنها را عليرغم خواسته: يعني
  .رانديم

♥ }§ø :خداي متعال ي هاز فرمود خبرم ده: گفت Î/ ß‰øùÌh9$# ßŠθèùöyϑ ø9$#  )گفت)99 :هود ، :
  :اي كه مگر سروده شاعر را نشنيده] بر آنها باد[بدترين لعنت پس از لعنت 

 ال تقذفن بركن ال كفاء له
  

 و ان تأثفك األعداء بالرفد  
  

ن با لعنت پي در پي به بزرگي كه نظيري ندارد تهمت مزن، هر چند كه دشمنا: يعني
  .تو را احاطه كنند

 uöxî 5=ŠÎ7÷G: خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت s?  )بدون: [يعني) 101: هود [
  :اي كه خسارت و زيان رساندن، مگر گفته بشربن أبي خازم را نشنيده

 هم جدعوا األنوف فأوعبوها
  

 1و هم تركوا بني سعد تباباً  
  

  .را شكسته و از بيخ كندند، و آنها بني سعد را در زيان رها ساختندها  آنها بيني: يعني
= Îó r'sù šÏ: خداي متعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت ÷δ r'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ z⎯ÏiΒ È≅ ø‹©9$#  )هود: 

  :آخر شب هنگام سحر، مالك بن كنانه گفته: ، كه قطع چيست؟ گفت)81
 و نائحه تقوم بقطع ليل

  

 وبعلي رجل أصابته شع  
  

خيزد، و بر مردي كه مرگش فرا رسيده  اي كه آخر شب برمي كننده زن نوحه و: يعني
  .كند نوحه مي

                                                 
  .در ديوانش نيافتم -1
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: گفت) 23 :يوسف(  |Mø‹yδ šs9 : خداوند متعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت
  :اي كه مهيا و آماده شدم براي تو، مگر گفته أحيحه األنصاري را نشنيده] يعني[

 دعانيبه أحمي المضاف اذا 
  

 اذا ما قيل لالبطال هيتا  
  

كنم از ضيافت شده هرگاه مرا بخواند، اگر به قهرمانان گفته  با او حمايت مي: يعني
  .شده باشد آماده شويد

 îΠöθ :خداوند متعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت tƒ Ò=ŠÅÁ tã  )يعني: [، گفت)77 :هود [
  :اي كه شديد، مگر گفته شاعر را نشنيده

 وا قوانس خيل حجرربضهم 
  

 بجنب الرده في يوم عصيب  
  

اي از زمين  آنها بودند كه ميان دو گوش اسبان حجر را بريدند، در نزديكي پشته: يعني
  .در روزي شديد

] يعني: [گفت) 8 :همزه(  οy‰|¹÷σ•Β : خداوند متعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت
  :اي كه بسته شده، مگر سروده شاعر را نشنيده

 ن الي أجبال مكه ناقتيتح
  

 و من دوننا أبواب صنعاء مؤصده  
  

هاي صنعاء بسته شده  هاي مكه شترم طرب دارد، و در پيش ما درب به كوه: يعني
  .است

  Ÿω tβθßϑخداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت t↔ó¡o„  )گفت) 38 :فصلت :
  :اي كه شاعر را نشنيده سست نشده و مالل بر آنها راه نيابد، مگر سروده] يعني[

 من الخوف الذو سأمه من عباده
  

 و ال هو من طول التعبد يجهد  
  

از ترس است نه اينكه از عبادت سست شده باشد، و نه از طول بندگي به : يعني
  .افتد خستگي مي
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$/ #·ösÛ Ÿ≅‹Îخداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت t/r&  )پرندگاني : گفت) 3 :فيل
آوردند و باالي سر آنها صدا  ها را با منقار و پاها مي ت و آمد كرده و سنگريزهكه رف
  :اي كردند، مگر سروده شاعر را نشنيده مي

 و بالفوارس من ورقاء قد علموا
  

 أحالس خيل علي جرد أبابيل  
  

اند بر اسبان كوتاه  هايي كه بر اسبان نهاده گرگ دانستند، گليم هو با سواران ماد: يعني
  .روه گروهگ

 Νèδθ: خداوند متعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت ßϑ çGøÉ)rO  )يعني آنان را ) 191 :بقره
  :اي كه گفت يافتيد مگر گفته حسان را نشنيده

 فإما تثقفن بني لوي
  

 جذيمه إن قتلهم دواء  
  

  .پس هرگاه بني لؤي را يافتي، اي جذيمه به دستي كه كشتن آنها درمان است: يعني
 tβ :خداوند تعالي ي هخبرم ده از فرمود :گفت örO r'sù ⎯Ïμ Î/ $ \è ø)tΡ  )گفت) 4 :عاديات :

  :اي كه شود مگر گفته حسان را نشنيده نقع چيزي است كه از سم اسبان به هوا افشاده مي
 عدمنا خيلنا إن لم تروها

  

 1تثيرالنقع موعدها كداء  
  

گاهشان  هافشانند، وعد ها را برمي نيد كه خاكنابود كنيم اسبانمان را اگر آنها را نبي: يعني
  .زمين خشك

 ’Îû Ï™!#uθخداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت y™ ÉΟŠÅspgø: $#  )يعني) 55: صافات :
  :اي كه در وسط آتش دوزخ، مگر سروده شاعر را نشنيده

 رماها بسهم فأستوي في سوائها ـ
  

 ذي الطوارقي و كان قبوالً للهو  
  

گويان  آن را با تيري نشانه گرفت پس در وسط آن خورد، و ماية پذيرش بيهوده :يعني
  .اش شد عشيره

                                                 
  .4ديوان حسان،  -1
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‘ 9خداي متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ô‰Å™ 7Šθ àÒ øƒ¤Χ  )آنكه : گفت) 28 :واقعه
  :اي كه الصلت را نشنيده هيچ خاري ندارد، مگر گفته اميه بن ابي

 الجنان ظليله انّ الحدائق في
  

 ا الكواعب سدرها مخضودفيه  
  

هاي بهشتي پرسايه است، در آنهاست دختران همسن؛ سدر آنها بدون خار  باغ: يعني
  .است

$ : خداي متعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت yγ ãè ù= sÛ ÒΟŠÅÒ yδ  )گفت) 148 :شعراء :
  :اي كه القيس را نشنيده هاي مختلف آن به هم منضم است، مگر گفته امري قسمت

 يضاء العوارض طفلهدار لب
  

 مهضومه الكشحين ريا المعصم  
  

اي كه دو پشتش به هم منضم  اي است كه از آن سفيد عارضان دختربچه خانه: يعني
  .شده، و جاي بازوبندش تازه است

 Zω: خبرم ده از فرمودة خداي متعال: گفت öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™  )سخن : گفت) 70 :احزاب
  :اي كه نيدهمگر گفته حمزه را نش. راست و حق

 امين علي ما استودع اهللا قلبه
  

 فإن قال قوالً كان فيه مسدداً  
  

بر آنچه خداوند به دلش سپرده امين است، پس هرگاه چيزي بگويد راست و : يعني
  .حق گفته است

 ~ωخداي متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت Î) Ÿω uρ Zπ ¨ΒÏŒ  )ال: گفت) 80 :توبه :
  : اي كه است مگر سروده شاعر را نشنيدهعهد : خويشاوندي و ذمه

 كان بيني و بينهمإلّا اهللا  جزي
  

 جزاء ظلوم ال يؤخر عاجالً  
  

خداوند كيفر دهد خويشاوندي را كه بين من و آنها بود، كيفر ستمكاري كه : يعني
  .تأخير نيفتد
] ييعن: [گفت) 15 :انبياء(  ⎦⎪Ï‰Ïϑ≈yz  :خداي متعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت

  :اي كه مردگاني باشند، مگر گفته لبيد را نشنيده
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 حلوا ثيابهم علي عوراتهم

  

 فهم بأفنيه البيوت خمود  
  

  .اند ها مرده هايشان گشودند، پس آنها در ميان خانه هاي خود را بر عورت جامه: يعني
 t/ã— Ï‰ƒخداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت Ï‰ptø: $#  )هاي  قطعه: گفت) 96 :كهف

  :اي كه بن مالك را نشنيده آهن، مگر گفته كعب
 ي عليهم حين أن شد حميهاتلظّ

  

 بزبر الحديد و الحجاره ساجر  
  

هاي آهن و  گداخته شد بر آنها هنگامي كه حرارتش شديد گرديد، با قطعه: يعني
  .افروز سنگ، آتش

] يعني: [گفت) 11 :ملك(  $Z)ósÝ¡sù : خبرم ده از فرمودة خداوند متعال: گفت
  :اي كه دورباد، مگر گفته حسان را نشنيده

 أال من مبلغ عني أبيا
  

 فقد ألقيت في سحق السعير  
  

رساند كه در نقطه دور جهنم  اي مي توجه كنيد چه كسي از من به كراهت دارنده: يعني
  .ام افتاده

 ω: خداوند تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت Î) ’Îû A‘ρãäî  )يعني: [، گفت)20 :ملك [
  :اي كه در باطل، مگر گفته حسان را نشنيده

 تمنتك األماني من بعيد
  

 و قول الكفر يرجع في غرور  
  

  .گردد آرزوها از دور تو را به خود كشانيد، و سخن كفر به باطل باز مي: يعني
 #Y‘θخداوند تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ÝÁymuρ  )گفت)39 :آل عمران ، :

  :اي كه كند، مگر سروده شاعر را نشنيده كسي كه با زنان آميزش نمي] ييعن[
 النا و حصوراً عن الخنا يأمر

  

 ميرشس بفعل الخيرات و الت  
  

و از فحشا خودداري كند، مردم را به كارهاي نيك و عزيمت در آن فرمان : يعني
  .دهد مي
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$ خداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت U™θ ç7tã #\ƒ ÌsÜôϑ s%  )گفت) 10 :انسان :
  :اي كه اش در هم شده باشد مگر سروده شاعر را نشنيده كسي كه از شدت درد چهره

 و ال يوم الحساب و كان يوماً
  

 الشدائد قمطريراً عبوساً في  
  

  .ها چهره گرفته و غمناك دارد و نه روز حساب كه روزي بود كه در شدت: يعني
 tΠöθي تعالي خدا ي هخبرم ده از فرمود: گفت tƒ ß#t±õ3ãƒ ⎯tã 5−$ y™  )گفت) 42 :قلم :

  :اي كه شود، مگر سرودة شاعر را نشنيده از شدت آخرت پرده برداشته مي
  )قد قامت بنا الحرب علي ساق(

  .جنگ بر ما چهره گشود و برپا شد: يعني
 Νåκu5$خداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت tƒ Î)  )اب يعنياي: ، گفت)25 :غاشيه :

  :اي كه بازگشت، مگر گفته عبيدبن األبرص را نشنيده
 يئوب  هو كل ذي غيب

  

 و غائب الموت ال يئوب  
  

هر كسي كه غايب شده باشد باز خواهد گشت، ولي غايب شده از جهت مرگ : يعني
  .باز نخواهد گشت

$ : خبرم ده از فرموده خداي متعال: گفت \/θ ãm  )شه به لغت حب: گفت) 2 :نساء
مگر گفته األعشي را . شناسد؟ جواب داد، بله آيا عرب اين را مي: گناه، پرسيد] يعني[

  :اي كه نشنيده
 فإني و ما كلفتموني من أمركم

  

 ليعلم من أمسي أعق و أحوبا  
  

ايد، بايد دانسته شود كه كسي  به راستي كه من با آنچه از امرتان بر من بار كرده: يعني
  .هستم گنهكار و خطاكار

 |Mخبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت uΖyè ø9$#  )گناه ] يعني: [گفت) 25 :نساء
  :اي كه بزرگ، مگر سروده شاعر را نشنيده

 رأيتك تبتغي عنتي و تسعي
  

 حلمع الساعي علي بغير ذَ  
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كننده عليه من  نمايي با سعايت كني و سعي مي تو را ديدم كه گناهم را طلب مي: يعني

  .ي و كينهبدون دشمن
 ξ‹ÏG: خداي متعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت sù  )شكافي كه در : گفت) 49 :نساء

  :اي كه دل هسته هست، مگر گفته نابغه را نشنيده
 يجمع الجيش ذااللوف و يغزو

  

 ثم ال يرزأ األعادي فتيال  
  

پردازد، سپس  كند لشكري كه هزاران جنگجو دارد و به جنگ مي جمع مي: يعني
  .كند اي مصيبت وارد نمي منان را به مقدار شكاف هستهدش

 ⎯ÏΒ AÏϑخداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ôÜÏ%  )پوسته : گفت) 13 :فاطر
  :اي كه سفيدي كه بر روي هسته است، مگر گفته اميه بن أبي الصلت را نشنيده

 لم أنل منهم قسيطا وال زبداً
  

 1وال فوفه وال قطميراً  
  

  .اي و نه سرخي هسته خرما و نه سفيد آن اي نگرفتم و نه كره از آنها بهره: يعني
‘ Νåκ|¦x.öخداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت r&  )آنها را : گفت) 88 :نساء

  :اي كه زنداني كرد، مگر گفته اميه را نشنيده
 أركسوا في جهنم إنهم كا

  

 2نوا عتاه تقول كذباً وزوراًً  
  

  .گفتند هنم حبس شدند آنها ستمگران و طاغياني بودند كه دروغ ميدر ج: يعني
$ خداي متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت tΡötΒ r& $ pκ ÏùuøIãΒ  )يعني: [گفت) 16 :اسراء [

  :اي كه مسلط نموديم، مگر گفته لبيد را نشنيده
 ان يغبطوا ييسروا و إن أمروا

  

 يوماً يصيروا للهلك والفقد  
  

                                                 
  .36ديوان اميه،  -1
  .35ديوان اميه،  -2
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شمرند و هرگاه مسلط شوند روزي براي نابودي و  گر آرزو كننده آسان ميا: يعني
  .فقدان كمر بندند

% βr& ãΝä3uΖÏFøtƒ t⎦⎪Ïخبرم ده از فرموده خداوند متعال : گفت ©!$# (#ÿρ ãxx.  )101 :نساء (
اي  با عذاب و رنج گمراهتان كنند ـ به لهجه هوازن ـ ، مگر سروده شاعر را نشنيده: گفت
  :كه

 كل امريء من عباداهللا مضطهد
  

 ببطن مكه مقهور و مفتون  
  

هر يك از بندگان خداوند در فشار است در دل مكه، و مقهور و در زحمت : يعني
  .است

  βخداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت r( x. öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ $ yγ‹Ïù   )گفت) 92 :اعراف :
  :اي كه نشنيده اند، مگر گفته لبيد را انگار كه نبوده

 و غنيت سبتاً قبل مجري داحس
  

 1لو كان للنفس اللجوج خلود 
  

نفس لجباز ) ايكاش(و مدتي زندگاني كردي پيش از فرود آمدن بدي، اگر : يعني
  .جاودانگي داشت

 z>#x‹tã Èβθßγخبرم ده از فرموده  خداي تعالي : گفت ø9$#  ) يعني : گفت) 93/ انعام
  :اي كه ه شاعر را نشنيدهخواركننده، مگر سرود

 انا وجدنا بالداهللا واسعه
  

 تنجي من الذل والمخزاه والهون 
  

هاي خداوند را پهناور يافتيم، كه از خواري و ننگي و سستي نجات  ما زمين: يعني
  .دهد مي

 Ÿωخبرم ده از فرموده خداوند متعال : گفت uρ tβθ ßϑ n=ôàãƒ #ZÉ)tΡ  )گفت) 124 :نساء :
باشد، مگر سروده  رويد مي ه در شكاف هسته است، و از آن درخت خرما ميآنچ: نقير

  :اي كه شاعر را نشنيده

                                                 
  .35ديوانه،  -1
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 و ليس الناس بعدك في نقير

  

 1و ليسوا غير أصداء و هام 
  

قامت و رئيس  و مردم پس از تو در هسته خرما فرو نروند، و جز راست: يعني
  .نخواهند بود

$‘ ω ÖÚÍل خبرم ده از فرموده خداوند متعا: گفت sù  )فارض: [، گفت)68 :بقره [
  :اي كه شاعر سروده گاو پير و كهنسال است، مگر نشنيده

 لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضاً
  

 2يساق إليه، ما يقوم علي رجل 
  

همانت را گاو كهنسالي دادي كه به سويش فرستاده به جان خودم سوگند كه م: يعني
  .ايستاد شد و برپا نمي مي

: äÝø‹sƒø: خداوند متعال ي هبرم ده از فرمودخ: گفت $# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹sƒø: $# ÏŠuθ ó™ F{$#  
دم  روشني روز از تاريكي شب جدا گردد، و آن هنگام سپيده: ، جواب داد)187 :بقره(

  :اي كه است مگر گفته اميه را نشنيده
 الخيط األبيض ضوء الصبح منفلق

  

 موالخيط األسود لون الليل مكمو  
  

رنگ شب است كه پوشيده  نخ سفيد نور صبح است كه شكفته شده، و نخ سياه: يعني
  .شده

$ خداي متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت yϑ |¡ø⁄ Î/ (#÷ρ utIô©$# ÿ⎯Ïμ Î/ öΝßγ |¡àΡr&  )90 :بقره (
اي كه شاعر  فروختند سهمشان را از آخرت به طمع اندكي از دنيا، مگر نشنيده: گفت
  :گفته
 طي بها ثمناً فيمنعهايع

  

 و يعقول صاحبها أالتشتري  
  

صاحب ] وقت ديگري[كند، و  منع مي) كااليش را(شود ولي  بهايي به او داده مي: يعني
  .خري آيا نمي: آن گويد

                                                 
  .اللسان، فرض -1
  .209ديوان لبيد،  -2
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$ خبرم ده از فرموده خداوند متعال : گفت ZΡ$ t7ó¡ãm z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$#  )گفت ) 40 :كهف :
  :اي كه گفته حسان را نشنيدهمگر . يعني آتش از آسمان

 بقيه معشر صبت عليهم
  

 شأبيب من الحسبان شهب  
  

  .هاي آسماني بازماندة گروهي كه بر آنها ريخته شده، باران آتشي از شهاب: يعني
 ÏMخداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت uΖtã uρ çνθ ã_âθ ø9$#  )گفت) 111: طه :

  :اي گفته شاعر را كه ر نشنيدهاند، مگ تسليم گرديده و خضوع كرده
 ةليبك عليك كل عان بكرب

  

 و آل قصي من مقل و ذي وفر  
  

بايد كه بگريد بر تو هر رنج كشيده با اندوه، و خاندان قصي از نيازمند درويش : يعني
  .و ثروتمند

 Zπخبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ|Ê  )ضنك: گفت) 124 :طه :
  :اي كه باشد، مگر سروده شاعر را نشنيده د و سخت ميتنگناي شدي

 و الخيل قد لحقت بها في مأزق
  

 ضنك نواحيه شديد المقدم  
  

و اسبان به آنها در تنگناي شديد و أطراف بسته و جايي كه رفتنش دشوار بود : يعني
  .رسيدند
≅ ⎯ÏΒ Èe: خبرم ده از فرموده خداي تعالي: گفت ä. ?dk sù  )يعني] فج[ :گفت) 27 :حج :

  :اي كه شاعر گفته راه، مگر نشنيده
 و حازوا العيال و سدوا الفجاج

  

 بأجساد عاد لها آيدان  
  

هاي قوم عاد  ها را بستند، با بدن زن و فرزند را محاصره و در ميان گرفتند و راه: يعني
  .سپاهشان دو جناح داشت

 ÏN#sŒ Å7خداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ç6 çtø: $#  )يعني[، گفت )7 :ذاريات [
  :اي كه هاي متعدد، و خلق خوش نيز، مگر گفته زهيربن أبي سلمي را نشنيده داراي راه

 هم يضربون حبيك البيض اذ لحقوا
  

 ال ينكضون إذا ما استرحموا رحموا  
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 كنند اگر از آنها نشيني نمي بندند هرگاه فرا رسند، عقب آنها راه شمشيرها را مي: يعني

  .تقاضاي رحم شود رحم كنند
$ : خبرم ده از فرموده خداوند متعال: گفت ·Ê tym  )بيمار سختي : گفت) 85 :يوسف

  :اي كه كه از شدت درد نزديك باشد هالك گردد، مگر سروده شاعر را نشنيده
 بها ةٌأمن ذكر ليلي أن نأت غرب

  

 كأنك حم لألطباء محرض  
  

ور شده و به سبب آن غربت پيش آمده، انگار كه تب آيا از ياد ليلي است كه د: يعني
  .اي و طبيبان را هالك كرده

 ‘íخداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ß‰tƒ zΟŠÏKuŠø9$#  )او : گفت يعني) 2 :ماعون
  :اي كه مگر گفته أبي طالب را نشنيده. سازد را از حق خود دور مي

 يقسم حقاً لليتيم و لم يكن
  

 سارهن االصاغرايدع لدي أي  
  

هايش  كند و چنين نباشد كه، هنگام رفاه حال دست حقي را به يتيم تقسيم مي: يعني
  .ها را دور سازد كوچك
$!™ âخداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت yϑ ¡¡9$# 7ÏÜxΖãΒ ⎯Ïμ Î/  )گفت) 18 :مزمل :

  :اي كه از ترس روز قيامت شكافته شده، مگر سروده شاعر را نشنيده
 طباهن حتي أعرض الليل دونها

  

 أفاطير وسمي رواء جذورها  
  

آنها را فرا خواند تا چون شب از آنها روي بتافت، شكفتگان باران نخستين : يعني
  .هايشان سيراب شده بود بودند كه ريشه

 ôΜخداي متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ßγ sù tβθ ãã y—θ ãƒ  )آنها را : گفت) 17 :نمل
تا اينكه پرندگان بخوابند مگر سروده ) اول و آخرشان را بازداشت(ر حبس كرد بر يكديگ

  :اي كه شاعر را نشنيده
 وزعت رعيلها بأقب نهد

  

 اذا ماالقوم شدوا بعد خمس  
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  .بازداشتم اسبانشان را با نيرومندترين دفاع، هنگامي كه قوم حمله كردند: يعني
$ خبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت yϑ ¯= à2 ôM t7yz   )آنچه : ، گفت)97 :اسراء

  :اي كه شود، مگر سروده شاعر را نشنيده ور مي گاهي خاموش گشته و گاهي شعله
 و تخبوالنار عن آذان قومي

  

 وا سعيراًدرو أضرمها اذا ابت  
  

شود، و هرگاه سرد شوند آن را  ور مي و آتش از گوش قوم من خاموش و شعله: يعني
  .كشد زبانه مي
≅ خداوند متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ôγßϑ ø9$% x.  )مهل : گفت) 29 :كهف

  :اي كه عبارت است از درد روغن، مگر سروده شاعر را نشنيده
 تباري بها العيس السموم كأنها

  

 تبطنت األقراب من عرق مهال  
  

] يعني: [گفت) 6 :مزمل(  #Z‹÷{r& Wξ‹Î/uρ خداي متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت
  :اي كه گرفتن شديدي كه پناهي برايش نباشد، مگر سروده شاعر را نشنيده

 و خزي الممات ةو خزي الحيا
  

 و كال أراه طعاماً وبيال  
  

  .بينم و خواري زندگي و خواري مرگ، و هر كدام را غذاي شديدي مي: يعني
 (#θخبرم ده از فرموده خداوند تعالي : گفت ç6 ¤)uΖsù ’ Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$#  )در لغت : گفت) 36 :ق

  :اي كه بن زيد را نشنيده يمن، يعني فرار كردند، مگر گفته عدي
 البالد من حذرالموت نقبوا في

  

 االرض أي مجال و جالوا في 
  

  .فرار كردند در شهرها از ترس مرگ، و در زمين تاختند چه تاختني: يعني
 ωخبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت Î) $ T¡ôϑ yδ  )يعني جماع : گفت) 108 :طه

  :اي كه مخفي و سخن مخفي، مگر سروده شاعر را نشنيده
 فباتوا يدلجون و بات يسري

  

 بصير بالدجا هاد هموس 
  

برد، آن آشناي تاريكي راهنماي  آنها شب راه رفتند و او در تمام شب راه مي: يعني
  .شب رو
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 tβθ: خداي تعالي ي هخبرم ده از فرمود: گفت ßsyϑ ø)•Β  )مقمح: گفت) 8 :يس :

  :اي كه تكبركننده سربلند كرده است، مگر سروده شاعر را نشنيده
 و نحن علي جوانبها قعود

  

 1نغض الطرف كاالبل القماح 
  

ها به زير افكنده بوديم  و ما بر پيرامون آن نشسته بوديم در حالي كه ديده: يعني
  .اند همچون شتراني كه از آب خوردن باز ايستاده

’ þخبرم ده از فرمود خداوند تعالي : گفت Îû 9øΒ r& ?kƒ Ì̈Β  )يعني : مريج: گفت) 5 :ق
  :اي كه باطل مگر سروده شاعر را نشنيده

 فراعت فابتدرت بها حشاها
  

 2فخر كأنه خوط مريج 
  

اي بر  پس ترسيد و من به سرعت شكمش را دريدم، پس بسان شاخه بيهوده: يعني
  .زمين افتاد
$ خداي متعال  ي هده از فرمود خبرم: گفت Vϑ ÷Fym $ wŠÅÒ ø)¨Β  )حتم : گفت) 71 :مريم

  :اي كه واجب، مگر گفته اميه را نشنيده: يعني
 عبادك يخطئون و أنت رب

  

 3ك المنايا و الحتومبكف 
  

ها و  كنند و تو پروردگار هستي، در دست تو است مرگ بندگانت خطا مي: يعني
  .واجبات
يعني كوزة : گفت) 71 :زخرف(  >#uθø.r&uρ خداي تعالي  ي همودخبرم ده از فر: گفت

  :اي كه مگر گفته هذلي را نشنيده) جام(بدون دسته 
 فلم ينطق الديك حتي مألت

  

 كؤوب الدنان له فاستدارا 
  

                                                 
  .48از ديوان بشرابن ابي خازم،  -1
  .لسان، مرج -2
  ديوان شعر -3
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هاي خم را براي او پس چنان  پس هنوز خروس نخوانده بود كه پر كردم جام: يعني
  .گرديد

 Ÿωخداي تعالي  ي هودخبرم ده از فرم: گفت uρ öΝèδ $ pκ÷]tã šχθ èùu”∴ãƒ  )47 :صافات (
  :اي كه مگر گفته عبداهللا بن رواحه را نشنيده. شوند مست نمي: يعني

 ثم ال ينزفون عنها و لكن
  

 يذهب الهم عنهم والغليل 
  

  .رود سپس از آن مست نشوند ولي، هم و تشنگي از آنها مي: يعني
$ . tβ%xخداي متعال  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ·Β#txî  )مالزمت : گفت) 65 :فرقان

  :اي كه شديد همچون مالزمت وامخواه با وامدار، مگر گفته بشربن أبي حازم را نشنيده
 و يوم النسار و يوم الجفا

  

 1ركانا عذاباً و كاناً غراما 
  

دو عذاب آن ) رود آبي از بني تميم(= ها و روز جفار  و روز كشتار كركس: يعني
  .بودند و به هم پيوسته

← É=Íخبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت !#u©I9$#uρ  )جاي گردنبند : گفت) 7 :طارق
  :اي كه در سينه زن است، مگر سروده شاعر را نشنيده

 والزعفران علي ترائبها
  

 شرقاً به اللبات و النحر 
  

ردن به آن درخشان گرديده و زعفران بر جاي گردنبند آن زن، سرسينه و گ: يعني
  .است

 óΟçFΖà2 ي خداي متعال هخبرم ده از فرمود: گفت uρ $ JΒ öθ s% #Y‘θç/  )به : گفت) 12 :فتح
  :اي كه شدگان، مگر سخن شاعر را نشنيده هالك: لهجه عمان كه از يمن هستند يعني

 فال تكفروا ما قد صنعنا إليكمو
  

 و كافوا به فالكفر بور لصانعه 
  

فران نكنيد آنچه نسبت به شما انجام داديم، و به آن پاداش دهيد كه كفران ك: يعني
  .باشد كننده صاحبش مي هالك

                                                 
  .190ديوانش،  -1
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 Mخبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت t±xtΡ  )چرانيدن ] يعني: [گفت) 78 :انبياء

  :اي كه در شب، مگر شعر لبيد را نشنيده
 بدلن بعد النفش الوجيفا

  

 1يفاو بعد طول الجره الصر 
  

پس از چرانيدن در شب به راندن بدل داده شدند، و پس از نشخوار طوالني : يعني
  .به صدا درآمد) شتران(هاي  دندان

$‘ : خبرم ده از فرموده خداي تعالي: گفت s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ø9$#  )كننده  نزاع: يعني) 204 :بقره
  :اي كه در باطل، مگر گفته مهلهل را نشنيده

 زماً وجوداًانّ تحت األحجار ح
  

 و خصيما أكد ذا معالق 
  

پيوسته . ها زمين بلند؛ درشت و سخت است، و دشمن به درستي كه زير سنگ: يعني
  .دشمني كننده

≅ خبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت ôfÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym  )بريان شده : گفت) 69 :هود
  :اي كه هاي داغ، مگر سروده شاعر را نشنيده به واسطة سنگ

 م راح و فار المسك فيهمله
  

 ذا شاءوا حنيذاًإو شاويهم  
  

ها بر  شادماني دارند و بوي مشك در آنها ساطع است، و هرگاه بخواهند گوشت: يعني
  .ها بريان كنند سنگ

÷‰ z⎯ÏiΒ Ï^#yخداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت F̀{$#  )از : يعني: گفت) 51 :يس
  :اي ا نشنيدهقبرها، مگر گفته ا بن رواحه ر

 حيناً يقولون إذ مروا علي جدثي
  

 أرشده يا رب من عان و قد رشداً 
  

پروردگارا او را ارشاد كن كه : گويند روزگاري چون بر گور من بگذرند مي: يعني
  .اي است كه ديگران را ارشاد نموده است رنجديده

                                                 
  .351ديوانش،  -1
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% خبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت ·æθ è= yδ  )يعني كم صبر و : تگف) 19 :معارج
  :اي كه مگر گفته بسربن أبي خازم را نشنيده. پرجزع

 المانعاً لليتيم نحلته
  

 وال مكباً لخلقه هلعاً 
  

كنندة مال يتيم، و نه از روي ناشكيبايي و آزمندي براي خلق خدا سر  نه منع: يعني
  .فرود آرد
 |NŸωخداي تعالي  ي هخبرم ده از فرمود: گفت ¨ρ t⎦⎫Ïm <É$ uΖtΒ  )گفت) 3 :ص :

  :اي كه نيست، مگر گفته األعشي را نشنيده] يا قرار[هنگام فرار 
 تذكرت ليلي حين الت تذكر

  

 و قد بنت منها و المناص بعيد 
  

ياد آوردم از ليلي هنگامي كه وقت يادآوري نيست، و از او دور ماندم و راه : يعني
  .گريز دور است

چيزي است كه : گفت) 13 :قمر(  ß ßŠuρ ي خداي تعال ي هخبرم ده از فرمود: گفت
  :اي دوزند، مگر سروده شاعر را نشنيده كشتي را به آن مي

 نوتي قد احكم صنعها ةسفين
  

 الدسر ةنه األلواح منسوجنحم 
  

  .هاي ضخيم و به هم بافته شده كشتي ناخدايي كه آن را استوار ساخته، با چوب: يعني
حس ] يعني: [گفت) 98 :مريم(  #K“ø.Í‘ ي متعال خدا ي هخبرم ده از فرمود: گفت

  :اي كه كردني، مگر سروده شاعر را نشنيده
و قد توجس ركزاً مقفر ندس 

  

 الصوت ما في سمعه كذبةبنبأ 
  

و گوش گذاشت و حس كرد آن مرد كم ثروت تيزهوش، با صداي ضعيف كه : يعني
  .در گوش او دروغي نيست

$  ×οuÅ: داوند متعالخ ي هخبرم ده از فرمود: گفت t/  )روي ترش : ، گفت)24 :قيامه
  :اي كه كرده، مگر گفته عبيدبن األبرص را نشنيده

 النساةصبحنا تميماً غدا
  

 باسر ةرشهبا ملموم 
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صبح داديم بني تميم را پگاه روز نسار با لشكر گران فراهم آمده روي ترش : يعني

  .اي كرده
يعني ظالمانه، : گفت) 22 :نجم(  #“u”ÅÊ : ي تعاليخدا ي هخبرم ده از فرمود: گفت

  :اي كه القيس را نشنيده مگر گفته امري
 ضارت بنو أسد بحكمهم

  

 اذ يعدلون الرأس بالذنب 
  

  .نمايند ها برابر مي اند، اينكه سران را با دم بني أسد در حكم خود ستم كرده: يعني
 öΝs9 ÷μ̈Ζ|¡tFخبرم ده از فرموده خداي متعال : گفت tƒ  )ها آن را  سال: گفت) 259 :بقره

  :اي كه تغيير نداده، مگر سروده شاعر را نشنيده
 طاب منه الطعم و البرح معاً

  

 سنآلن تري متغيراً من  
  

مزه و بوي آن با هم خوش بود، هيچ تغييري از جهت ماندگي و گذشت سال : يعني
  .بيني در آن نمي
$‘ تعالي خداي  ي  خبرم ده از فرموده: گفت −Fyz  )بسيار : گفت) 32 :لقمان

  :اي كه غدركننده ستمگر اذيتكار، مگر سروده شاعر را نشنيده
 لقد علمت و استيقنت ذات نفسها

  

 بأال تخاف الدهر صرمي و ال ختري 
  

به راستي كه خود آن زن دانسته و يقين كرده، كه در همه روزگار نبايد از من : يعني
  .م كنمبترسد كه ببرم يا ست

مس، ] يعني: [گفت)12 :سبأ(  t⎦÷⎫tã ÌôÜÉ)ø9$# خداي متعال  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت
  :اي كه مگر سروده شاعر را نشنيده

 فألقي في مراجل من حديد
  

 قدور القطر ليس من البراه 
  

  .هاي مسي را كه خرد نبودند هاي سنگين آهنين افكند، ديگ پس در ديگ: يعني
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 @≅à2خداي تعالي  ي  هاز فرمود خبرم ده: گفت é& 7Ý÷Η s~  )اراك : گفت) 16 :سبأ
اي  ، مگر سروده شاعر را نشنيده)گياه تلخ و شورمزه و درختي كه به چوبش مسواك كنند(
  :كه

 و ما مغزل فرد تراعي بعينها
  

 غضيض الطرف من خلل الخمطنّأغَ 
  

صدايش را ] به كسي كه[دازد، ان و نيست آهوي يكتايي كه از زير چشم نگاه مي: يعني
  (!)اي، از ميان درخت اراك  ها به زيرافكنده آورد چشم از بيني بيرون مي

— ôN̈خداوند متعال  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت r'yϑ ô©$#  )يعني: [گفت) 45 :زمر [
  :اي كه عمروبن كلثوم را نشنيده ي  هنفرت كرد، مگر گفت

 اذا عض الثقاف بها اشمأزت
  

 1زبونا ةًزنته عشووولّ 
  

نمايند، و به سختي  ها را بگيرد از آنها دوري مي كننده آن نيزه هاي راست اگر آهن: يعني
  .گري شديد دشمنان را دور سازند و دفاع

ها،  راه] يعني: [گفت) 27 :فاطر(  Šy‰ã` خداي تعالي  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت
  :اي كه مگر سروده شاعر را نشنيده

 ر  النسع في صفحاتها جدداًدقد غا
  

 كأنها طرق الحت علي أكم 
  

  .بيرون رفت) نام جايي است(از نسع : يعني
_ 4©o: خداي متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت øîr& 4©o_ ø% r&uρ  )از فقر : گفت) 48 :نجم

اي  هنيازي او را قانع و راضي ساخت مگر گفته عنتره العبسي را نشنيد نياز كرد، و در بي بي
  :كه

 قني حياءك ال أبالك و اعلميأف
  

 2أني امرؤ سأموت أن لم اقتل 
  

                                                 
  .227از كتاب المعلقه شرح تبريزي،  -1
  .42ديوان،  -2
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نگهدار و حفظ كن كه پدرت مباد و بدانكه من مردي ) اي زن(حياي خودت را : يعني

  .هستم كه به زودي اگر نميرم كشته خواهم شد
  Ÿω Νä3÷Gخبرم ده از فرموده خداي تعالي : گفت Î= tƒ  )هجة به ل: گفت) 14 :حجرات

  :اي كه از شما نخواهد كاست، مگر شعر حطيئه العبسي را نشنيده: بني عبس يعني
 ةًأبلغ سراه بني سعد مغلغل

  

 1ال ألتا وال كذباً ةجهد الرسال 
  

بني سعد پيكي برسان، كمال رسالت را ابالغ كن نه كم و نه  ي  هبه سران قبيل: يعني
  .دروغ

$ : خداي متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت |/r&uρ  )آن است ] أب: [گفت) 31 :عبس
  :اي كه خورند، مگر سروده شاعر را نشنيده كه چهارپايان از آن مي

 تري به األب واليقطين مختلطاً
  

 يجري تحتها الغرب ةعلي الشريع 
  

بيني بر آستانه كه از زير آن آبي جاري  در آن أب و كدو را به هم مخلوط مي: يعني
  .است

 ω £⎯èδρß‰Ïã#uθخداي متعال  ي  هه از فرمودخبرم د: گفت è? #…Å   )گفت) 235 :بقره :
  :اي كه جماع است، مگر گفته امريءالقيس را نشنيده] سر[

 اليوم أننيةُت بسباسزعم أال
  

 2كبرت و أال يحسن السر أمثالي 
  

ه امثال من ام و اينك نپنداشت كه امروز من پير شده) زني از بني اسد(آيا بسباسه : يعني
  ).توانند نمي(دانند  جماع را خوب نمي

 ÏμŠÏù šχθخداي تعالي  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت ßϑŠ Å¡è@  )گفت) 10 :نحل :
  :اي كه كنيد، مگر گفته االعشي را نشنيده چرا مي] يعني[

                                                 
  .7ديوان،  -1
  .28ديوان،  -2
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 و مشي القوم بالعماد إلي الرز
  

 1حي و أعيا المسيم أين المساق 
  

$‘ Ÿω tβθã_ös? ¬! #Y: خداي تعالي ي  هخبرم ده از فرمود: گفت s% uρ  )گفت) 13 :نوح :
  :اي كه داريد، مگر گفته أبي ذؤيب را نشنيده بيم نمي] يعني[

 إذا لسعته النحل لم يرج لسعها
  

 2و خالفها في بيت نوب عواسل 
  

ترسد، و در كندوي عسل با آن  اگر زنبور عسل او را بگزد از آن گزيدن نمي: يعني
  .كنند مخالفت مي) از زنبورها(رهاي گزنده كاركناني زنبو

 #sŒ 7πخداي متعال  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت t/uøItΒ  )صاحب نياز و : گفت) 16 :بلد
  :اي كه زحمت مگر سروده شاعر را نشنيده

 تربت يداك ثم قل نوالها
  

 و ترفعت عنك السماء سجالها 
  

هايش را از تو باال  ن كم شد، و آسمان آبدستانت نيازمند شد سپس بخشش آ: يعني
  .برد

 ⎥⎫ÏèÏÜôγ: خداي متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت ãΒ  )گفت) 43 :ابراهيم :
  :اي كه بع را نشنيدهكنندگان و سرفرودآوردگان، مگر گفته تُ اعتراف

 تعبدني نمربن سعد و قد دري
  

 و نمربن سعد لي مذيف و مهطع 
  

به بردگي كشيد در حالي كه دانست، و نمربن سعد براي من نمربن سعد مرا : يعني
  .باشند سرافكنده و خاضع مي

≅ ö: خداوند تعالي ي  هخبرم ده از فرمود: گفت yδ ÞΟn= ÷è s? …çμ s9 $wŠÏϑ y™  )گفت) 65 :مريم :
  :اي كه مگر سروده شاعر را نشنيده) پسر(فرزند 

 اما السمي فأنت منه مكثر
  

 تروحو المال فيه تغتدي و  
  

  .كني تو بسيار داري، و در ثروت آمد و شد مي) پسر(اما فرزند : يعني

                                                 
  .213ديوان،  -1
  .143ديوان الهذليين،  -2
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 yγ: خداوند تعالي ي  هخبرم ده از فرمود: گفت óÁ ãƒ  )ذوب ] يعني: [گفت) 20 :حج

  :اي كه شود، مگر سروده شاعر را نشنيده مي
 ثانهنت صهارته فظل عسخُ

  

 في سيطل كفيت به يتردد 
  

ن گرم شد، پس غبار آن در طشتي كه آن را فرا گرفته بود در تردد آ ي  هذوب شد: يعني
  .ماند

 é&þθ :خبرم ده از فرموده خداوند متعال: گفت ãΖtG s9 Ïπ t6 óÁ ãèø9$$ Î/  )گفت) 76 :قصص :
  :اي كه كند، مگر گفته امريءالقيس را نشنيده سنگيني مي

 تمشي فتثقلها عجيزتها
  

 مشي الضعيف ينوء بالوسق 
  

كند، همچون راه رفتن ناتواني  رود پس سرينش بر او سنگيني مي راه مي] ن زنآ: [يعني
  .كه بار شتر بر او سنگيني كند

≅¨ خداوند تعالي  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت à2 5β$ uΖt/  )اطراف : گفت) 12 :انفال
  :اي كه انگشتان، مگر گفته عنتره را نشنيده

 فنعم فوارس الهيجاء قومي
  

 1بالبنان ةألسناإذا علقوا  
  

  .ها به سرانگشتان بگيرند آوراني هستند قوم من، آنگاه كه نيزه چه خوب رزم: يعني
$‘ : خبرم ده از فرموده خداي متعال: گفت |Á ôã Î)  ) باد ] يعني: [گفت) 266/ بقره

  :اي كه شديد، مگر سروده شاعر را نشنيده
 واره في آثارهن ُخفل

  

 و حفيف كأنه إعصار 
  

و صداي بال زدن ) صداي گاو و گوسفند(او را در پي آنها صدا كردني است : يعني
  .پرندگان همچون باد شديد

                                                 
  .40ديوان،  -1
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$ : خبرم ده از فرموده خداي متعال: گفت Vϑ xî≡tãΒ  )به لهجه : گفت) 100 :نساء
  :اي كه گشايش و فراخي، مگر سرودة شاعر را نشنيده] يعني[هذيل 

إن عندي ةَجهر و اترك أرض 
  

 المراغم و التعادي في رجاء 
  

هاي  گويم كه مرا اميدي در گشايش و سرزمين و زمين ناهموار را ترك مي: يعني
  .سرسبز است

$ #V: خداي متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت ù#|¹  )تابان و محكم، : گفت) 264 :بقر
  :اي كه مگر گفته أبي طالب را نشنيده

 و إني لقرم و ابن قرم لهاشم
  

 صدق مجدهم معقل صلدآلباء 
  

هاشم، و پدران ) نسل(و البته من مهتر قومي هستم و فرزند مهتر قومي از : يعني
  .راستيني كه عظمت و بزرگي آنها پناهگاهي تابان و محكم است

 #·ô_V{ uöxî 5βθ: خبرم ده از فرموده خداي متعال: گفت ãΖôϑ tΒ  )يعني: [گفت) 3 :قلم [
  :اي كه مگر گفته زهير را نشنيدهپاداشي بي كم و كاست، 

 فضل الجواد علي الخيل البطاء فال
  

 1يعطي بذلك ممنوناً و ال نزقا 
  

برتري اسب اصيل و تندرو بر اسبان كندرو كه با آن را بدون كم كردن بها و : يعني
  .دهد شتاب مي
%/ (#θçخداي تعالي  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت ỳ t÷‚¢Á9$#  )ها  سنگ: گفت) 9 :فجر
  : اي كه ها شكافته و آنها را براي خود خانه گرفتند، مگر گفته أميه را نشنيده را در كوه

 و شق أبصارنا كيما نعيش بها
  

 و جاب للسمع أصماخاً و آدانا 
  

جاي چشمانمان را به خاطر اينكه با آنها زندگي كنيم شكافت، و براي شنيدن : يعني
  .ها را ساخت ها و گوش سوراخ

                                                 
  .49ديوان،  -1
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$  ${7ãm: خبرم ده از فرموده خداوند تعالي: تگف tϑ y_  )يعني: [گفت) 20 :فجر [

  :اي كه أميه را نشنيده ةمحبت بسيار و عالقه شديد، مگر گفت
 إن تغفر اللهم تغفر جما

  

 و أي عبد لك ال ألما 
  

ات هست كه گناهي نداشته  آمرزي، و كدام بنده خدايا اگر بيامرزي بسيار مي: يعني
  .باشد

%™ ,Å: خداي متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت yñ  )تاريكي و ] يعني: [گفت) 3 :فلق
  :اي كه ظلمت، مگر گفته زهير را نشنيده

 ةظلت تجوب يداها و هي الهي
  

 حتي إذا جنح االظالم و الغسق 
  

بريد در حالي كه غافل بود، تا اينكه تاريكي و  دستانش را همچنان مي] آن زن: [يعني
  .مت شب سايه گستردظل

’ : خداي متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت Îû ΝÎγ Î/θ è= è% ÖÚz£Δ   )گفت)10 :بقره ، :
  :اي كه نفاق، مگر سروده شاعر را نشنيده] يعني[

 أجامل أقواماً حياء و قد أري
  

 صدورهم تغلي علي مراضها 
  

هايشان از نفاق با  بينم دل كنم از روي حيا و حال آنكه مي هايي مدارا مي با گروه: يعني
  .جوشد من مي

 βθ: خداوند متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت ßγ yϑ÷è tƒ  )بازي : گفت) 15 :بقره
  :اي كه كنند، و آمد و شد دارند مگر گفته األعشي را نشنيده مي

 أراني قد عمهت و شاب رأسي
  

 و هذا اللعب شين بالكبير 
  

ام در حالي كه موي سرم سپيد شده، و اين بازي  ردهبينم كه باز ك خود را مي: يعني
  .براي بزرگ ننگ است
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’ 4: خداوند متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت n< Î) öΝä3Í← Í‘$ t/  )آفريننده : گفت) 54 :بقره
  :اي كه و خالقتان، مگر گفته تبع را نشنيده

 شهدت علي أحمد أنه
  

 رسول من اهللا باري النسم 
  

اي از سوي خداوند  گواهي دادم كه او فرستاده] صپيغمبر اكرم[بر احمد : يعني
  .آفريننده مردم است

 Ÿω |=÷ƒخداي متعال  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت u‘ ¡ Ïμ‹Ïù    )شكي در : گفت) 2 :بقره
  :اي كه آن نيست، مگر گفته ابن الزبعري را نشنيده

 ريبةالحق يا أمام ليس في
  

 بإنما الريب ما يقول الكذو 
  

  . هاي دروغگو است اي امامه در حق شكي نيست، و شك تنها در گفته: يعني
 zΝtFyz ª!$# 4’n?tã öΝÎγخداوند متعال  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت Î/θ è=è%  )گفت) 7 :بقره :

  :اي كه هايشان مهر زد، مگر گفته اعشي را نشنيده بر دل
 و صهباء طاف يهوديها

  

 1فأبرزها و عليها ختم 
  

رسد، پس آن را آشكار ساخت در حاليكه بر  و شرابي كه زود مستي آن فرا مي: يعني
  .آن مهرها زده بود

سنگ : گفت) 264 :بقره(  Aβ#uθø|¹ خداي تعالي  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت
  :اي كه بن حجر را نشنيده سخت، مگر گفته اوس

 علي ظهر صفوان كأن متونه
  

 2عللن بدهن يزلق المتنزال 
  

اند فرو شونده را  بر پشت سنگ سختي كه انگار آن را با روغن باال برده: يعني
  .لغزاند مي
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$ : خداي متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت pκ Ïù ;ÅÀ  )يعني : گفت) 117 :آل عمران

  :اي كه سرما و يخبندان، مگر گفته نابغه را نشنيده
 ال يبرمون إذا ما ألرض جللها

  

 اإلمحال كاألدم صر الشتاء من 
  

اگر زمين را سرماي زمستان فرا بگيرد از خشكسالي همچون گندم پايداري : يعني
  .نكنند

 ä—Èhθ: خداي متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت t7è? t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# y‰Ïè≈s)tΒ ÉΑ$ tFÉ)ù= Ï9  ) آل
  :كهاي  دهي، مگر گفته اعشي را نشنيده مؤمنين را جاي مي: گفت) 121 :انعمر

 الرحمن بيتك منزالًأبو و ما
  

 1بأجياد غربي الصفا و المحرم 
  

تو را منزلي مهيا نساخته در سينه غرب صفا و خانه  ي  هو خداي رحمان خان: يعني
  ).كعبه(حرام 

: گفت). 146 :آل عمران(  βθ•‹În/Í‘ خداي متعال  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت
  :اي كه ا نشنيدههاي بسيار، مگر گفته حسان ر گروه

 و اذا معشر تجافوا عن القصد
  

 حملنا عليهم ربيا 
  

هاي بسيار  و هرگاه قومي از راه ميانه منحرف و بركنار ماندند بر آنها گروه: يعني
  .سازيم ور مي حمله

 πخداي تعالي  ي  هخبرم ده از فرمود: گفت |Á uΚ øƒxΧ  )گرسنگي، مگر : گفت) 3 :مائده
  :اي كه دهگفته اعشي را نشني

 تبيتون في المشتي مالء بطونكم
  

 و جارتكم غرثي يبتن خمائصا 
  

تان در  بريد، و حال آنكه زنان همسايه هاي پر در قشالق به سر مي با شكم: يعني
  !مانند خشكسالي گرسنه مي

                                                 
  .123ديوان،  -1
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يعني  :گفت  َوِلَيقَْترِفُوا َما ُهْم ُمقَْترِفُونَ : خداوند متعال ي  هخبرم ده از فرمود: گفت
  :اي كه انجام دادن، مگر گفته لبيد را نشنيده

 و إني آلتي ما أتيت و انني
  

 لما اقترفت نفسي علي لراهب 
  

از [ام و البته كه من، از آنچه  و به درستي كه من آنچه پيش آيد انجام دهنده: يعني
  .ام راستي ترسناكم بر خود برداشته] كارهاي زشت

بن األزرق، و مقدار اندكي از آنها را حذف نموده ـ  هاي نافع اين است پايان سؤال
هاي چندي از آنها را با سندهاي  حدود ده و چند سؤال مشهور ـ و پيشوايان سؤال

  .اند مختلفي تا ابن عباس آورده
اي از آن را آورده و اين همان  ألنباري در كتاب الوقف و االبتداء قطعهو ابوبكربن ا

حديث آورد ما را : بر آن عالمتگذاري شده، گويد» ك«است كه با خط سرخ صورت 
ما ه بشربن أنس، گزارش كرد براي ما محمدبن علي بن الحسين بن شقيق، گزارش داد ب

ما محمدبن ه ما مجاهدبن شجاع، گزارش داد به ابوصالح هدبه بن مجاهد، گزارش داد ب
آنگاه آن ... وارد شد نافع بن األزرق به مسجد : زياد يشكري از ميمون ابن مهران كه گفت

  .را آورده است
» ط«و طبراني در معجم كبير خود قسمتي از آن را آورده، و آن همان است كه صورت 

نافع بن : بر آن عالمتگذاري گرديده، از طريق جويبر از ضحاك بن مزاحم كه گفت
  .پس آن را ياد آورده... االزرق بيرون آمد 

  



  :نوع سي و هفتم
  حجاز در قرآن واقع شدهآنچه به غير لهجه 

هايي از اين گونه را  اختالف در اين باره در نوع شانزدهم گذشت، در اينجا مثال
  .ام اي هم در اين باره ديده آوريم، و تأليف جداگانه مي

 ÷Λä⎢Ρr&uρ tβρ: خداوند ي  هابوعبيد از طريق عكرمه از ابن عباس در مورد فرمود ß‰Ïϑ≈y™  
  .منظور غناست، به لهجة يمني: آورده كه گفت) 61 :نجم(

  .به لهجة حميري است: و ابن ابي حاتم از عكرمه آورده كه
دانستيم ارائك چيست تا اينكه مردي از اهل  نمي: و ابوعبيد از حسن آورده كه گفت

جايي كه آراسته شده باشد و = حجله : يمن را ديديم، پس ما را خبر داد كه اريكه نزد آنها
  ).گوييم ه فارسي حجله ميب(در آن تخت است 

 öθ: خداي تعالي ي  هفرمود ةو دربار s9uρ 4’ s+ø9r& …çνtƒ ÏŒ$ yè tΒ  ) از ضحاك آورده ) 15/ قيامه
  .باشد ها مي پوشش: به لغت يمن] معاذير: [كه گفت

‘ Ÿω u: يالخداي تع ي  هفرمود ةو ابن ابي حاتم از ضحاك دربار y— uρ  ) 11/ قيامه (
  .و اين به لهجة اهل يمن است. يچ حيله و تدبيري نيسته: آورده كه گفت

≈ Νßγ: خداي تعالي ي  هفرمود ةو از عكرمه آورده كه دربار oΨô_¨ρ y— uρ A‘θçt¿2  )54 :دخان (
زوجنا فالناً بفالنه، راغب در مفردات : گويند اين لغت يماني است، كه اهل يمن مي: گفت
تا توجه دهد  ةأزوجته إمر: شود چنانكه گفته مي» زوجناهم حوراً«: و در قرآن نيامده: گفته

  .كه آن ازدواج از قبيل زناشويي متعارف ميان ماها نيست كه با مناكحه انجام گيرد
  öθ: خداي تعالي ي  هو از حسن درباره فرمود s9 !$ tΡ÷Šu‘ r& β r& x‹Ï‚−G ¯Ρ #Yθ øλm;  ) 17/ انبياء (

  .لهو به لهجة يمن زن است: گفت
$ 3“yŠ: خداي تعالي ي  هعلي آورده كه دربارة فرمود و از محمدبن tΡuρ îyθçΡ …çμ oΨö/$#  

  .باشد به لهجه طي فرزند زنش مي: گفت) 42/ هود (
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  .نيز قرائت شده است) و نادي نوح ابنها: (گويم مي
 çÅÇôã: خداي تعالي ي  هو از ضحاك درباره فرمود r& #\ôϑ yz  ) آورده كه ) 36/ يوسف

  .نامند فشارم، به لهجة اهل عمان كه انگور را خمر مي انگوري مي] ييعن: [گفت
 tβθãã: خداي تعالي ي  هو ابن عباس درباره فرمود ô‰s?r& Wξ ÷èt/  ) گفت) 125/ صافات :

رباً، به لهجة : بعالً: پروردگار است و از قتاده آورده كه گفت: به لهجة يمن] بعل[
  .أزدشنوءه

فرزند فرزند : وزر: كتاب الوقف آورده كه ابن عباس گفتو ابوبكربن األنباري در 
  .است به لهجة هذيل

مرجان به لهجة يمن مرواريدهاي : و هم در آن كتاب از ابن الكلبي آورده كه گفت
  .كوچك است

صواع به : و در كتاب الرد علي من خالف مصحف عثمان از مجاهد آورده كه گفت
باشد مير كاسة كوچك ميلهجة ح.  

= öΝn: خداي تعالي ي  هآن كتاب از ابوصالح آورده كه دربارة فرمودو در  sùr& Ä§t↔÷ƒ ($ tƒ 

š⎥⎪Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™  )دانند، به لهجة هوازن، و  آيا نمي= أفلم يعلم : يعني: گفت) 31 :رعد
  .به لهجة نخع است: كلبي گويد: فراء گفته

***  
شما را ) 101/ نساء (  ãΝä3uΖÏFøtƒ : و در سؤاالت نافع بن األزرق از ابن عباس آمده

  .گمراه كند، به لهجة هوازن
  .عمان ي  ههالك شدگان، به لهج): 18/ فرقان (  #Y‘θç/ : و نيز

 #θ: و نيز ç6¤)uΖsù  ) فرار كردند، به لهجة يمن): 36/ ق.  

 Ÿω Νä3÷G: و نيز Î= tƒ  ) نقصي بر شما نرساند، به لهجة بني عبس): 14/ حجرات.  
  .فراخي، به لهجة هذيل): 100/ نساء ( مراغماً  : و نيز
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خداي  ي  هو سعيدبن منصور در سنن خود از عمروبن شرحبيل آورده كه دربارة فرمود

≅ Ÿ: تعالي ø‹y™ ÇΠÌyè ø9$#  ) به لهجة اهل يمن بند آب است: گفت) 16/ سبا.  

  ’Îû: خداي تعالي ي  هو جويبر در تفسير خود از ابن عباس آورده كه درباره فرمود

É=≈ tG Å3ø9$# #Y‘θ äÜó¡tΒ  ) نوشته شده، كه لهجه: گفت) 58/ اسرا اي حري است، آنها نوشتار مي
  .نامند مي» أسطور«را 

***  
  :و ابوالقاسم در كتابي كه دربارة اين نوع در قرآن تأليف كرده گفته است

  به لهجة كنانه
 ™!$ yγ x¡9$#  ) جاهالن): 13/ بقره.  

 ⎦⎫Ï↔Å¡≈ yz  ) خوارشدگان): 65/ بقره.  

 νtôÜx©  ) به سوي او): 144/ بقره.  

 Ÿω t,≈ n= yz  ) قسمتي نيست): 77/ بقره.  

 Νä3n= yè y_uρ % Z.θ è= •Β  ) آزادان): 20/ مائده.  

 ¸ξ‹Î6 s%  ) آشكارا): 92/ اسراء.  

 ⎥⎪Ì“ Éf÷èßϑ Î/  ) گرفتگان پيشي): 134/ انعام.  

 > â“÷è tƒ  )پوشيده ماند): 61/ ونس ي.  

 Ÿω uρ (#þθãΖx.ö s?  ) تمايل مكنيد): 113/ هود.  

 ’ Îû ;οuθ ôfsù  ) در طرفي): 17/ كهف.  
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 ξ Í←öθ tΒ  ) پناهي): 58/ كهف.  

 βθÝ¡Î= ö7•Β  ) مأيوسان): 44/ انعام.  

 #Y‘θ ãmßŠ  ) باراندن): 9/ صافات.  

 βθß¹≡§sƒø: $#  ) دروغگويان): 10/ ذاريات.  

 #I‘$ xó™ r&  ) هايي هايي، كتاب نوشته): 5/ جمعه.  

 ôM tG Ïj%é&  ) جمع شد): 11/ مرسالت.  

 Šθ ãΖs3s9  ) ها كننده نعمت كفران): 6/ عاديات.  

  هذيل) ةلهج(به لغت 
 “ ô_”9$#uρ  ) عذاب): 5/ مدثر.  

 #÷ρ tx©  ) فروختند): 102/ بقره.  

 (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9$#  ) طالق را تحقق بخشيدند): 227 /بقره.  

 #V$ ù#|¹  ) اي پاكيزه): 264/ بقره.  

 Ç› !$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$#  ) هاي شب ساعت): 130/ بقره.  

 ⎯ÏiΒ öΝÏδÍ‘ öθ sù  ) از چهرة آنها): 125/ آل عمران.  

 #Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ  ) پي در پي): 6/ انعام.  

 $ ZΡ$ s% öèù  ) راه بيرون شدني): 29/ انفال.  

 ÚÌhym  ) برانگيز): 65/ انفال.  

 ' s#øŠtã  ) فقري): 28/ توبه.  
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 π yf‹Ï9uρ  ) دوستي): 16/ توبه.  

 #ρ ãÏΡ$#  ) جهاد كنيد): 38/ توبه.  

 χθ ßsÍ×̄≈ ¡¡9$#  ) داران روزه): 112/ توبه.  

 M uΖyè ø9$#  ) گناه): 25/ نسا.  

 7 ÏΡy‰t7Î/  ) ات زره با): 92/ يونس.  

 π £ϑ äî  ) اي شبهه): 71/ يونس.  

 Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9$#  ) زوال خورشيد): 78/ اسراء.  

 μ ÏFn= Ï.$ x©  ) سوي خودش): 84/ اسراء.  

 $ RΗ ød u‘  ) گماني): 22/ كهف.  

 #Y‰ystG ù= ãΒ  ) پناهگاهي): 27/ كهف.  

 #θ ã_ötƒ  ) ترسد مي): 110/ كهف.  

 $ Vϑ ôÒ yδ  ) كاستي): 112/ طه.  

 οy‰ÏΒ$ yδ  ) غبارآلودي): 5/ حج.  

 ô‰ÅÁ ø% $#uρ ’ Îû šÍ‹ô±tΒ  ) سرعت كن): 19/ لقمان.  

 Ï^#y‰÷ F̀{$#  ) گورها): 51/ يس.  

 Ò=Ï%$ rO  ) درخشنده): 10/ صافات.  
  بالهم ) حال آنها): 1/ قتال.  
 tβθ ãèyföκu‰  ) خوابند مي): 17/ ذاريات.  



    

  541    لغت عرب واقع است ريآنچه در آن به غ
 
 $ \/θ çΡsŒ  ) عذابي): 59/ ذاريات.  

 ß ßŠuρ  ) ها ميخ): 13/ قمر.  

 ⎯ÏΒ ;Nâθ≈ xs?  ) عيبي): 3/ ملك.  

 $ yγ Í← !% ỳ ö‘ r&  ) اطراف آن): 17/ حاقه.  

 #·‘#uθ ôÛr&  ) هايي رنگ): 14/ نوح.  

 #YŠöt/  ) خوابي): 24/ نبأ.  

 π xÅ_#uρ  ) ترسناك): 8/ نازعات.  

 π t7tó ó¡tΒ  ) قحطي، گرسنگي): 14/ بلد.  

 ⎦⎪Í‘ Éj‹t6 ßϑ ø9$#  ) كنندگان اسراف): 27/ اسراء.  

  حمير ةو به لهج
  βr& Ÿξ t±øs?  ) اينكه جبن كنند): 122/ آل عمران.  

 ÏYãã  ) آگاهي پيدا شد): 107/ مائده.  

 ’ Îû 7π yδ$ xy™  ) ديوانگي): 66/ اعراف.  

 $ uΖù= −ƒ t“ sù  ) پس جدا ساختيم): 28/ يونس.  

 #vθ ã_ötΒ  ) حقير): 62/ هود.  

 sπ tƒ$ s)Åb¡9$#  ) ظرف): 70/ يوسف.  

 βθãΖó¡̈Β  ) گنديده): 26/ حجر.  

 Θ$ tΒ Î)  ) كتابي): 12/ يس.  
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 βθàÒ Éó ÷Ζã |¡sù  ) دهند حركت مي): 51/ اسراء.  

 $ ZΡ$ t7ó¡ãm  ) سردي، برفي): 40/ كهف.  

 z⎯ÏΒ Îy9 Å6ø9$# $ |‹ÏFÏã  ) ام ناتواني رسيدهاز بزرگسالي به سستي و ): 8/ مريم.  

 > Í‘$t↔tΒ  ) نيازهايي): 18/ طه.  

 % ¹ ö̀yz  ) قراردادي): 94/ كهف.  

 $ ·Β#txî  ) باليي): 65/ فرقان.  

 y ÷¢Ç9$#  ) خانه): 44/ نمل.  

 ts3Ρr& ÏN≡uθ ô¹F{$#  ) ترين صداها زشت): 19/ لقمان.  

 óΟä.uÏI tƒ  ) كم كند): 35/ محمد.  

 t⎦⎫ÏΖƒ Ï‰tΒ  ) حسابرسي شده): 86/ واقعه.  

 π u‹Î/# §‘  ) سخت، شديد): 10/ حاقه.  

 ξ‹Î/uρ  ) شديدي): 16/ مزمل.  

  و به لهجة جرهم
 ‘$ ¬6 pg¿2  ) مسلط، چيره شده: 45/ ق.  

 ÚẗΒ  ) زنا): 60/ احزاب.  

 ôÜÉ)ø9$#  ) مس): 12/ سبا.  

 οu‘θ à±øtxΧ  ) جمع شده): 19/ ص.  
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 $ ¸ùθ ä3÷è tΒ  ) زنداني شده، نگه داشته شده): 25/ فتح.  

 ρ â™!$ t6 sù  ) استحقاق يافتند): 90/ بقره.  

 5−$ s)Ï©   ) گمراهي): 137/ بقره.  

 #·öyz  ) مالي، ثروتي): 180/ بقره.  

 > ù&y‰Ÿ2  ) همانند): 11/ آل عمران.  
  ان تعولوا ) متمايل شويد): 29/ نساء.  
 öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ  )بهره نگرفتند): 92/ راف اع.  

 ŠÎh|³sù  ) عقوبت كن): 57/ انفال.  

 $ oΨ ä9ÏŒ#u‘ r&  ) افراد سفله و پست از ما): 27/ هود.  

 =ŠÅÁ tã  ) شديد، سخت): 77/ هود.  

 $ Z‹Ïs9  ) همگي): 104/ اسراء.  

 #·‘θ Ý¡øt¤Χ  ) قطع شده): 29/ اسراء.  

 > y‰tn  ) جانب، سمت): 96/ انبياء.  

 ô⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#≈ n= Åz  ) ابر= خالل): 43/ نور.  

 X ôŠtθ ø9$#  ) باران): 43/ نور.  

 π tΒ ÏŒ÷Å³s9  ) گروه): 54/ شعرا.  

 ìƒ Í‘  ) 128/ شعراء.(  

 χθ è= Å¡Ψtƒ  ) آيند بيرون مي): 96/ انبياء.  

 $ \/öθ t±s9  ) مخلوطي): 67/ صافات.  
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 7 ç6çtø: $#  ) ها راه): 7/ ذاريات.  

 ‘θ Ý¡Î0  ) ديواري): 13/ حديد  

  أزدشنوءه ةو به لهج
 ω sπ u‹Ï©  ) عيب نشان، بي بي): 71/ بقره.  

 ⎯èδθ è=àÒ ÷è s?  ) حبس كردن: عضل): 236/ بقره.  

 π ¨Βé&  ) چندين سال): 8/ هود.  

 ¨ §9$#  ) چاه): 38/ فرقان.  

 ⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x.  ) غمناكان): 18/ غافر.  

 &⎦,Î#ó¡Ïî  ) حرارت ي  هآخرين درج): 36/ حاقه.  

 π ym#§θ s9  ) سوزاننده): 29/ مثر.  

  جمذح ةو به لهج
 ]sùu‘  ) جماع): 197/ بقره.  

 $ \F‹É)•Β  ) توانا): 85/ نساء.  

 9Îγ≈ sàÎ/ z⎯ÏiΒ ÉΑöθ s)ø9$#  ) دروغي از گفتار): 33/ رعد.  

 ‰ŠÏ¹uθ ø9$$ Î/  ) آستانه): 18/ كهف.  

 $ Y7à)ãm  ) زماني): 60/ كهف.  

 Θθ èÛöã‚ø9$#  ) بيني )16/ قلم.  
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  خثعم ةو به لهج

 šχθ ßϑŠ Å¡è@  ) چرا كنيد): 10/ نحل.  

 kƒ Ì̈Β  ) پراكنده): 5/ ق.  

 M tó |¹  ) تمايل يافت): 4/ تحريم.  

 % ·æθ è= yδ  ) ناشكيبا): 19/ معارج.  

 $ ¸ÜsÜx©  ) دروغي): 14/ كهف.  

  قيس عيالن ةو به لهج
 ' s#øtÏΥ  ) اي، واجبي فريضه): 4/ نساء.  

 % [ t̀ym  ) يتنگ): 65/ نساء.  

 βρçÅ£≈ y‚©9  ) گمشدگان): 90/ اعراف.  

 βρß‰ÏiΖxè?  ) مسخره كنيد): 94/ يوسف.  

 ΝÎγŠ Ï¹$ uŠ|¹  ) دژهايشان): 26/ احزاب.  

 χρ çy9 øtéB  ) متنعم شويد): 70/ زخرف.  

 ΟŠÅ_§‘  ) لعنت شده): 17/ حجر.  

 Νä3÷G Î= tƒ  ) كم كند شما را): 14/ حجرات.  

  سعدالعشيره ةو به لهج
 οy‰xym  ) دامادهايي): 72/ نحل.  

 ≅ Ÿ2  ) عائله، تحت تكفل): 76/ نحل.  
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  كنده ةو به لهج

 % [`$ y∨Ïù  ) هايي راه): 31/ انبياء.  

 ÏM ¡¡ç0uρ  ) از هم پاشيده شده): 5/ واقعه.  

 §Í≥ tFö; s?  ) شوي اندوهگين مي): 36/ هود.  

  عذره ةو به لهج
 #θ ä↔|¡÷z$#  ) خوار شويد): 108/ مؤمنون.  

  حضرموت ةو به لهج
 tβθ •‹În/Í‘  ) مرداني): 146/ آل عمران.  

 $ tΡö̈Β yŠ  ) هالك نموديم): 137/ اعراف.  

 >θäó ä9  ) خستگي): 35/ فاطر.  

 …çμ s?r'|¡Ψ ÏΒ  ) عصاي او را): 14/ سبأ.  

  غسان ةهجو به ل
 $ s)ÏsÛu  ) آن دو[تالش كردند ): 22/ اعراف.[  

 §ŠÏ↔t/  ) سخت): 165/ اعراف.  

 u™û©Å› öΝÍκÍ5  ) آنها را ناخوش داشت): 77/ هود.  

  مزينه ةو به لهج
 Ÿω (#θè= øó s?  ) نيفزاييد): 171/ نساء.  



    

  547    لغت عرب واقع است ريآنچه در آن به غ
 

  

  لخم ةو به لهج
 ,≈ n= øΒ Î)  ) گرسنگي): 151/ انعام.  

 £⎯è= ÷è tG s9uρ  ) و البته مقهور خواهيد ساخت): 4/ اسراء.  

  و به لهجة جذام
 (#θ ß™$ y∨sù Ÿ≅≈ n=Åz Í‘$tƒ Ïe$!$#  ) ها سر كشيدند به كوچه): 5/ اسراء.  

  بني حنيفه ةو به لهج
 Šθ à)ãèø9$$ Î/  ) ها پيمان): 1/ مائده.  

 y$ uΖy_  ) دست): 24/ اسراء.  

 =÷δ §9$#  ) ترس): 32/ قصص.  

  يمامه ةلهجو به 
  حصرت ) تنگ شد): 9/ نساء.  

  سبأ ةو به لهج
 (#θ è=ŠÏÿsC ¸ξ øŠtΒ $ VϑŠ Ïàtã  ) خطا كنيد خطاي روشني): 27/ نساء.  

 $ tΡ÷£9 s?  ) به هالكت رسانديم): 39/ فرقان.  

  سليم ةو به لهج
  نكص ) بازگشت): 35/ انعام.  
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  عماره ةو به لهج

 π s)Ïè≈¢Á9$#  ) مرگ): 55/ بقره.  

  طيي ةو به لهج
  ينعق ) زند فرياد مي): 199/ بقره.  
 #Y‰xî u‘  ) حاصلخيز): 112/ نحل.  

 tμ Ïy™ …çμ |¡øtΡ  ) خود را زيان كرد): 130/ بقره.  

 û§ƒ  ) اي انسان): 1/ يس.  

  خزاعه ةو به لهج
  افيضوا ) جماع را گويند: بسيج شويد، و افضاء): 48/ انفال.  

  عمان ةو به لهج
 Zω$ t6 yz  ) گمراهي): 118/ آل عمران.  
  ًنفقا ) اي سوراخي، رخنه): 171/ بقره.  
 ß]ø‹ym z>$|¹r&  ) هر جا كه خواهد): 36/ ص.  

  تميم ةو به لهج
  امه ) فراموشي): 25/ يوسف.  
 $ JŠøó t/  ) از روي حسد): 213/ بقره.  

  أنمار ةو به لهج
 …çνuÈ∝ ¯≈ sÛ  ) كارش: )13/ اسراء.  
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 ·sÜøî r&uρ  ) تاريك نمود): 29/ نازعات.  

  اشعريين ةو به لهج
 ∅ s3ÏΨ tFômV{  ) كن خواهم كرد ريشه): 62/ اسراء.  

 ¸οu‘$ s?  ) يكبار): 55/ طه.  

 N̈— r'yϑ ô©$#  ) منحرف و متنفر شد): 45/ زمر.  

  اوس ةو به لهج
  >π uΖŠÏj9  ) درخت خرما(نخلي ): 5/ حشر.(  

  خزرج ةجو به له
 (#θ ‘Ò xΖtƒ    ) بروند): 7/ منافقون.  

  و به لهجة مدين
 −ãøù$$ sù  ) پس قضاوت كن): 25/ مائده.  

  .آنچه ابوالقاسم ذكر كرده بود به تلخيص پايان يافت
در قرآن پنجاه لغت : القراءات العشر گفته و ابوبكر واسطي در كتاب خود االرشاد في

خثعم، أشعر، نمير، قيس عيالن، جرهم، يمن، أزد  لغت قريش، هذيل، كنانه،: هست
مير، مدين، لخم، سعدالعشيره، حضر موت، سدوس، عمالقه، أنمار، شنوءه، كنده، تميم، ح

صعصعه، أوس،  حنيفه، ثعلبه، طيي، عامربنن، سبأ، عمان، بنوغسان، مذحج، خزاعه، غطفا
  .بلي، عذره، هوازن، نمر، و يمامه ،مزينه، ثقيف، جذام

فارسي، رومي، نبطي، حبشي، بربري، سرياني، عبراني، و : هاي غيرعربي ز لغتو ا
  :هايي كه از ابوالقاسم آورديم ذكر كرده و اينها را افزوده سپس غالب مثال. قبطي آمده



    
  اإلتقان في علوم القرآن      550

 
 “ ô_Ìh9$#  ) عذاب: بلي ي  هبه لهج): 134/ اعراف.  

 ×#Í×̄≈ sÛ z⎯ÏiΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$#  ) وسوسه، خيال بد: ثقيف ي  هبه لهج): 201/ اعراف.  

 ∃$ s)ômF{$$ Î/  ) ها شن: ثعلبه ي  هبه لهج): 21/ احقاف.  
***  

  :همذان آمده ي  هدر قرآن به لهج: األفنان گويد و ابن الجوزي در كتاب فنون
 β$ ptø†§9$#uρ  ) روزي): 12/ رحمن.  

 ⎦⎫Ïã  ) سفيد): 54/ دخان.  

  Ad“Ìs)ö7tã uρ  ) فرش): 76/ رحمن.  

  نصربن معاويه ةو به لهج
 ‘$ −Fyz  ) غدار): 32/ لقمان.  

  عامربن صعصعه ةو به لهج
 οy‰xym  ) خدمتگزاران): 72/ لقمان.  

  ثقيف ةو به لهج
 #θ ä9θ ãè s?  ) متمايل شويد): 3/ نساء.  

  عك ةو به لهج
 Í‘θ Á9$#  ) شاخ): 73/ انعام.  

***  
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قرآن به لغت قريش نازل شد، به نظر من : اند گفته اينكه: و ابن عبدالبر در التمهيد گفته
ها موجود است، از  يعني أغلب آن چنين است؛ زيرا كه غير از لهجة قريش در تمام قرائت

  .خواند قبيل تحقيق همزه و غير آن، در حاليكه قريش به همزه نمي
***  

فرمود، جز  خداوند قرآن را به زبان حجازيان نازل: الدين بن مالك گويد و شيخ جمال
 ⎯tΒ: اندكي كه به لغت تميميان نازل شده، مانند ادغام در uρ È,Ï%$ t±ç„ ©!$#  ) و )13/ انفال ،

 ⎯tΒ: در  uρ ÷ŠÏ‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ ⎯tã ⎯Ïμ ÏΖƒ ÏŠ  ) ؛ چون كه ادغام مجزوم لهجه تميم )217/ بقره
 : آمده، مانند باشد، لذا بسيار است، از همين روي كم است، و فك ادغام لهجه حجاز مي

È≅ Î=ôϑ ãŠø9uρ  ) 282/ بقره( ، ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$#  ) 31/ آل عمران( ، ÷Šß‰ô©$# ÿ⎯Ïμ Î/ “Í‘ ø— r&  ) طه /

31( ، ⎯tΒ uρ ö≅ Î=øts† Ïμø‹n= tã ©É<ŸÒ xî  ) 81/ طه.(  

 ω: اند بر نصب و قراء اجماع كرده: وي گفته Î) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯©à9$#  ) كه  ؛ زيرا)157/ نساء

$ : اند بر نصب داند، چنان كه اجماع كرده النصب مي لغت حجاز مستثناي منقطع را الزم tΒ 

#x‹≈ yδ #·|³o0  ) شود اعمال مي» ما«زيرا كه در لغت آنها ) 31/ يوسف.  

≅ : خداوند ي  هو زمخشري بر آن شده كه در فرمود è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ω Î) ª!$#  ) تميم آمده است استثنا منقطع است كه بر لغت بني) 65/ نمل.  

  فايده
در قرآن حرف بيگانه از لغت قريش نيست مگر سه حرف؛ زيرا كه : واسطي گفته

سخن قريش ساده، نرم و واضح است، و كالم عرب دور و وحشي است، پس در قرآن 
 tβθ: جز سه حرف غريب نيست àÒÉó ÷Ζã |¡sù  ) كه سر تكان دادن است، و )51/ اسراء ، 

$ \F‹É)•Β  ) توانا، و : ، يعني)85/ نساء ÷ŠÎh|³sù ΟÎγ Î/  ) بشنوان): 57/ انفال.  



  :نوع سي و هشتم
  آنچه در آن به غير لغت عرب واقع است

القرآن من المعرب كه در اينجا  ام به نام المهذب فيما وقع في در اين نوع كتابي پرداخته
پيشوايان در مورد وقوع معرب در قرآن اختالف : گويم كنم؛ و مي وايد آن را تلخيص ميف

شافعي و ابن جرير و ابوعبيده و قاضي ابوبكر و ابن امام اند، و بيشتر آنها ـ از جمله  كرده
$ % $ºΡ≡u™öè: فارس ـ برآنند كه غيرعربي در آن نيست؛ به دليل فرموده خداي تعالي wŠÎ/ttã  

  ، و فرموده خداي تعالي)2/ يوسف ) (قرآني عربي(= 
 öθ s9uρ çμ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ#u™öè% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& (#θä9$ s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Áèù ÿ…çμ çG≈tƒ#u™ ( @‘Ïϑ ygõƒ −#u™ @’ Î1ttã uρ  

  )44/ فصلت (  
گفتند چرا آياتش روشن  مي) كافران(داديم  را عجمي قرار مي) قرآن(و اگر آن «

  . »)و كتابي عجمينيست امتي عرب 
  .شافعي قائل به وقوع آن را به شدت رد كرده است امام و

راستي كه قرآن به زبان عربي روشن فرود آمده، پس هر كه پندارد در : و ابوعبيده گفته
آن غيرعربي هست حرف بزرگي زده، و هركس پنداشته به نبطي در آن آمده سخن به 

  .درشتي گفته است
كرد  م ميبود، احياناً كسي توه در آن از لغت غيرعرب چيزي مياگر : و ابن فارس گفته
هايي آورده كه آنها را  ها از آوردن مثل آن عاجز ماندند كه لغت كه بدين جهت عرب

  .شناسند نمي
آنچه از ابن عباس و غير او در تفسير الفاظي از قرآن گفته شده كه : و ابن جرير گويد

ها در آنها اتفاق افتاده كه عرب و  ند اينهاست، توارد لغتبه فارسي يا حبشي يا نبطي يا مان
  .اند فارس و حبشه با يك لفظ از آن سخن گفته

هاي اصيل كه قرآن به لغت آنها نازل شد در سفرهايشان  بلكه عرب: و ديگري گفته
اند، پس از لغات آنها الفاظي را گرفتند كه بعضي را با  ها داشته هايي با ساير زبان معاشرت



    

  553    لغت عرب واقع است ريآنچه در آن به غ
 

كم كردن بعض حروف در اشعار و محاورات خود به كار بردند، تا جايي كه همچون 
  .كلمات عربي فصيح واقع شد، و قرآن در اين محدوده نازل گشت

باشند، ولي لغت عرب وسيع و جداً  تمام اين الفاظ عربي محض مي: اند و ديگران گفته
» فاطر«ده بماند، و معني اي پوشي هاي برجسته بزرگ است، و بعيد نيست كه بر شخصيت

  .بر ابن عباس مخفي شده بود» فتح«و 
  .جز پيغمبر كسي بر لغت احاطه ندارد: شافعي در رساله گفتهامام 

بدين جهت اين الفاظ در لغت عرب يافت : و ابوالمعالي عزيزي بن عبدالملك گويد
در لغت  هاست، و ممكن است بيشتر اين الفاظ ترين لغت ترين و پرلفظ شده كه وسيع

  .عرب بوده است
خداي  ي  هاند كه غيرعربي در آن واقع شده است، و از فرمود اي ديگر بر آن شده و عده

$ : تعالي ºΡ≡u™öè% $ wŠÎ/ttã  ) الفاظ كم به غيرعربي آن را از : اند كه جواب گفته) 2/ يوسف
سي بودن خارج برد، چنانكه قصيده فارسي با يك لفظ عربي از فار عربي بودن بيرون نمي

 @‘Ïϑ: خداي تعالي ي  هشود و از فرمود نمي ygõƒ −#u™ @’Î1ttã uρ  ) اند  جواب داده) 44/ فصلت
آيا سخن عجمي با مخاطب «: آيد چنين است كه معنايي كه از سياق آن به دست مي

الصرف است به  ممنوع» ابراهيم«اند به اتفاق نحويين بر اينكه  ، و استدالل كرده»!عرب
ولي اين استدالل رد شده به اينكه اعالم جاي بحث و اختالف . علميت و عجمه جهت

اند پس  هاي اعالم چنين اتفاق افتاده نيستند، پس سخن در اين باره است كه هرگاه اسم
  .واقع شدن اجناس مانعي ندارد

ام ـ كه اختيار من است ـ روايتي است كه ابن  ترين دليلي كه بر وقوع آن يافته و قوي
  .در قرآن از هر زباني هست: جرير به سند صحيحي از ابوميسره تابعي بزرگوار آورده كه

  .بن منبه آورده و مثل همين را از سعيدبن جبير و وهب
و اين اشاره است به اينكه حكمت واقع شدن اين الفاظ در قرآن است كه متضمن 

ها و  به انواع لغت علوم اولين و آخرين و خبر از همه چيز است، پس بايد كه اشاره
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ها در آن واقع گردد تا احاطه آن به همه چيز تمام باشد، پس از براي آن از هر لغتي  زبان

رود انتخاب  ها به كار مي ترين آنها و آنكه از همه بيشتر در بين عرب ترين و آسان شيرين
از : سپس ديدم ابن النقيب هم به اين مطلب تصريح كرده، وي گويد. شده است

هايي كه از سوي خداي تعالي نازل شده اين است كه آن  هاي قرآن بر ساير كتاب گيويژ
اند، و چيزي به لغت غير آنها در  ها به زبان همان قومي كه بر آنها نازل شده بود آمده كتاب

هاي  آن كتب نازل نشده، ولي قرآن محتوي بر تمام لغات عرب است، و الفاظي از لغت
  .النقيب پايان سخن ابن. حبشه نيز در آن نازل شده استديگر از روم و فارس و 

  :ها فرستاده شده است، و خداي تعالي فرموده به تمام امت صو نيز پيغمبر
 !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$ |¡Î= Î/ ⎯Ïμ ÏΒ öθ s%    ) 4/ ابراهيم(  
  .»و هيچ پيغمبري نفرستاديم مگر به زبان قوم خودش«

تابي كه با آن فرستاده شده از زبان هر قومي باشد، هرچند كه اصل پس بايد كه در ك
  .آن به زبان قوم خود او است

: ي براي وقوع معرب در قرآن فايده ديگري هم ذكر كرده، وي گويديو ديدم كه خو
عربي نيست و الفاظ غيرعربي در فصاحت و بالغت كمتر از » استبرق«: اگر گفته شود كه

اگر فصحاي دنيا جمع شوند و خواسته باشند اين لفظ را رها : وييمگ الفاظ عربي است مي
كرده و لفظ ديگري كه جاي اين را در فصاحت پر كند بياورند از آن عاجز خواهند بود؛ 
چون هرگاه خداي تعالي بندگانش را بر طاعت برانگيزد، اگر آنها را با وعدة خوبي و 

شود، بنابراين  مطابق حكمت واقع نميترس از عذاب شديد ترغيب ننمايد برانگيختنش 
و البته وعده به چيزي است كه عقال در آن . وعد و وعيد برمبناي فصاحت واجب است

جاهاي پاكيزه، و سپس غذاهاي خوشمزه، : رغبت كنند، و آن در چند چيز منحصر است
هاي گرانبها، سپس مناكح لذتبخش، و پس از  هاي گوارا، سپس پوشيدني سپس آشاميدني

هاي مختلف هستند، بنابراين ياد جاهاي پاكيزه و وعده به آنها نزد  ها و طبع اينها ذوق
باشد، و اگر آن را ترك كند كسي كه مأمور به عبادت است و به خوردني و  فصيح الزم مي
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ها در صورتي كه در  ها و آشاميدني از آن خوردني: آشاميدني وعده شده خواهد گفت
لذت نخواهم برد، بنابراين خداوند بهشت و جاهاي پاكيزه آن را زندان يا جاي بدي باشم 

ها  ترين جامه ها ياد شود، و سنگين طور شايسته بود از فاخرترين لباس ياد فرمود، و همين
شود، البته در لباس غيرحرير شرط نيست  در دنيا حرير است، و از طال لباسي ساخته نمي

سبك وزن نازك باالتر از وزن سنگين باشد، و  كه سنگين و پروزن باشد، و بسا كه جامة
تر باشد باالتر است، بنابراين بر  اما حرير هر قدر كه پيراهنش ـ از نظر وزن ـ سنگين

تر است را ذكر كند، و در وعده آن را  تر و ضخيم شخص فصيح واجب است آنكه سنگين
گاه اين ياد كردن كه آن. ترك ننمايد تا در برانگيختن و دعوت كردن كوتاهي نكرده باشد

گيرد، يا نه؛ و بدون شك لفظ  واجب است يا با يك لفظ موضوع له و صريح انجام مي
واحد صريح آوردن اولي است؛ چون وجيزتر و رساتر است؛ و آن لفظ ـ در محل بحث 

است، پس اگر فصيح بخواهد اين لفظ را ترك گويد و لفظ ديگري بياورد » استبرق«ما ـ 
، چون آنچه جانشين آن شود يا يك لفظ است يا چند لفظ متعدد، و نخواهد توانست

ها  يابد كه بر اين معني داللت نمايد؛ چون جامة حرير را عرب شخص عرب يك لفظ نمي
شناختند، و پيش از آن با ابريشم آشنا نبودند، و در لغت عربي براي ديباي  فارسهااز 

بودند تعريب كردند، و با همان  ضخيم اسمي وضع نشده، بلكه آنچه از عجم شنيده
ها كم و تلفظشان به آن نادر است، و اما اگر آن  نياز شدند چون وجود آن در بين عرب بي

زيرا كه ياد كردن دو لفظ براي  ؛را با دو لفظ يا بيشتر برساند به بالغت صدمه زده است
معلوم شد كه لفظ  باشد، و با اين بيان توان با يك لفظ ياد كرد تطويل مي معنايي كه مي

يابد كه  را هر فصيحي بايد در جاي خودش به كار برد و چيزي را نمي» استبرق«
پايان ! جايگزين آن گردد، و كدام فصاحت باالتر از اينكه غير او مثل اين لفظ را نيابد

  .ييسخن خو
 و ءو ابوعبيد قاسم بن سالم بعد از حكايت قول به وقوع غيرعربي در قرآن را از فقها

و درست به نظر من آن است كه روشي در پيش گيريم كه : منع عربي بودن همه آن گفته
اين حروف در اصل عجمي هستند ـ چنانكه فقها : هر دو قول را جمع كند به اينكه
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ها هم واقع شده و آنها با زبان خود تعريب نموده و از الفاظ  اند ـ ولي در بين عرب گفته

اند، آنگاه قرآن نازل  اند، پس آن الفاظ عربي شده تحويل دادهعجم به الفاظ خود آنها را 
اين : شد در حالي كه اين الفاظ با كالم عرب مخلوط گرديده بود، پس هر كسي بگويد

. آنها عجمي است نيز راست گفته است: الفاظ عربي است راست گفته، و هر كس بگويد
  .اند مايل كردهالجوزي و برخي ديگر نيز به اين قول ت جواليقي و ابن

***  
  :كنيم و اينكه الفاظي كه از اين قبيل در قرآن آمده به ترتيب حروف معجم عرضه مي

: اللغه حكايت كرده كه اين كلمه فارسي است، و جواليقي گفته ثعالبي در فقه): اباريق(
  .باشد مي) آبريز(ابريق فارسي معرب است، و معني آن راه آب يا آب ريختن به آساني 

به لغت اهل عرب گياه تر است؛ اين را شيذله حكايت كرده : اند بعضي گفته: )اب(
  .است
 ©Éë: ابن ابي حاتم از وهب بن منبه درباره فرموده خداي تعالي): ابلعي( n= ö/$# Ï8u™!$ tΒ  

  .»آن را فرو ببر«]: يعني[به زبان حبشه : آورده كه گفت) 44/ هود (
: به لغت هندي يعني: پدرش آورده كه فرمود و ابوالشيخ از طريق جعفربن محمد از

  .بياشام
به سوي پستي و زمين تمايل ]: يعني[به زبان عبري : واسطي در االرشاد گفته) اخلد(
  .كرد
به زبان حبشي سريرها را : األفنان حكايت كرده كه ابن الجوزي در فنون): رائكاأل(
  .گويند
دانند معرب شمرده  براهيم و بت علم نميبنا به گفته كساني كه آن را براي پدر ا): آزر(

 : خواند شنيدم ابي مي: از معتمربن سليمان ياد شده كه گفت: شده و ابن ابي حاتم گفته
øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟŠÏδ≡tö/Î) ÏμŠ Î/L{ ‘ y—#u™ ُ ) به من رسيده كه : ـ يعني به رفع ـ، وي گفت) 74/ انعام
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اي است كه ابراهيم به پدرش گفت، و  باشد، و اين بدترين كلمه مي ›كج هستي‹يعني 
  .باشد اي خطاكار مي: اين كلمه به لغت آنها: اند بعضي گفته

ابوالليث در تفسيرش حكايت كرده كه در لغت آنها به معني قبايل در لغت ): اسباط(
  .عرب است

  .ابن ابي حاتم از ضحاك آورده كه در لغت عجم ديباي ضخيم است): استبرق(
باشد، و ابن ابي  ها مي ياني به معني كتابرسبه زبان : در االرشاد گفتهواسطي ): اسفار(

  .ها را گويند به لغت نبطي كتاب: حاتم از ضحاك آورده كه گفت
  .پيمان من: به لغت نبطي يعني: ابوالقاسم در لغت القرآن گفته): اصري(
ابن  و. هاست ابن الجوزي حكايت كرده كه در لغت نبطي به معني كوزه): اكواب(

  .جرير از ضحاك آورده كه به زبان نبطي سبوهاي بدون دسته را گويند
  .اند كه در زبان نبطي نام خداي تعالي است چنين آورده: ابن جني گفته): ال(
ابن الجوزي حكايت كرده كه در زبان زنگباري به معني دردناك است، و شيذله ): اليم(

  .آن را عبراني شمرده است
به : را، به لغت اهل مغرب، اين را شيذله ياد كرده و ابوالقاسم گفته پخته شدنش): اناه(

 ΟŠÏΗ: خداي تعالي ي لغت بربر است، و درباره فرموده xq 5β#u™  ) آن : گفته) 44/ رحمن

  ô⎯ÏΒ: خداي تعالي ي هاست كه حرارتش به آخرين درجه رسيده باشد؛ و درباره فرمود

A⎦÷⎫tã 7πu‹ÏΡ#u™  ) يعني به آن آتش گداخته شده: فتهگ) 5/ غاشيه.  
اواه به زبان : ابوالشيخ بن حبان از طريق عكرمه از ابن عباس آورده كه گفت): اواه(

و ابن ابي حاتم مثل همين را از مجاهد و عكرمه آورده است و از . حبشه باوركننده است
اواه به زبا : باشد، واسطي گفته به زبان حبشه مهربان مي: عمروبن شرحبيل آورده كه گفت

  .عبري يعني بسيار دعاكننده
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اواب به زبان حبشه تسبيح : حاتم از عمروبن شرحبيل آورده كه گفت ابن ابي): اواب(

 ’Î1Íiρ: خداي تعالي ي هگوينده است و ابن جرير از او آورده كه دربارة فرمود r& …çμ yè tΒ  
  .ه ـ تسبيح بگويد با او ـ به زبان حبش] يعني: [گفت) 10/ سبا (

المله «: در جمله» اآلخره«جاهليت اول است؛ يعني كلمه : له گويدذشي): المله اآلخره(
و همين را . در زبان قبطي است، كه قبطيان آخر را اول و اول را آخر نامند» اآلخره

  .حكايت كرده است 1زركشي در البرهان
$ : خداي تعالي ي هشيذله درباره فرمود): بطائنها( pκß]Í← !$ sÜt/ ô⎯ÏΒ 5−uö9 tG ó™ Î)  ) 54/ رحمن (
  2.و زركشي نيز آن را حكايت كرده است. ظواهر آن، به زبان قبطي] يعني: [گفته
≅ : خداي تعالي ي هفريابي آورده كه مجاهد درباره فرمود): بعير( ø‹x. 9Ïè t/  ) يوسف /
هر چيزي است به زبان عبري بعير : يعني بار االغي، و از مقاتل است كه گفت: گفته) 65

  .كه بر آن بار كنند
بيعه و كنيسه را بعضي از علما فارسي معرب : جواليقي در كتاب المعرب گفته): بيع(

   3.اند دانسته
  4.فارسي معرب است: اند كه جواليقي و ثعالبي گفته): تنور(
  : خداي تعالي ي هابن ابي حاتم از سعيدبن جبير آورده كه درباره فرمود): تنبيراً(
 (#ρ çÉi9 tFãŠÏ9uρ $ tΒ (#öθ n= tã #·Î6 ÷Ks?  ) تبره به زبان نبطي است: گفت) 7/ اسراء.  

                                                 
  .288برهان،  -1
  .289، ص 1برهان  -2
  .811معرب،  -3
  .84عرب، م -4
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$ : ابوالقاسم در لغات القرآن درباره فرموده خداي تعالي): تحت( yγ1 yŠ$ oΨ sù ⎯ÏΒ !$ pκÉJ øtrB  
  .از شكمش و كرماني در عجايب مثل همين را از مؤرج آورده است: گفت) 24/ مريم (

جبت به زبان حبشي شيطان را : ن ابي حاتم از ابن عباس آورده كه گفتاب): الجبت(
جبت به زبان حبشه شيطان است، و ابن : و از ابن حميد از عكرمه آورده كه گفت. گويند

  .جبت به زبان حبشه ساحر است: جرير از سعيدبن جبير آورده كه گفت
  .باشد مي» گهنام«: آن فارسي و عبري و اصل: عجمي است، و به قولي: گويند): جهنم(
حرم به زبان حبشي واجب است : ابن ابي حاتم از عكرمه آورده كه گفت): حرم(
  .باشد مي

 Ü=|Á: خداي تعالي ي هابن ابي حاتم آورده كه دربارة فرمود): حصب( ym zΟ̈Ψ yγ y_  
  .هيزم جهنم] يعني[به زبان زنگباري : ابن عباس گفت) 98/ انبياء (

  .سخن به درستي گوييد: لغت آنها يعنيبه : گويند): حطه(
حواريون به زبان نبطي : حاتم از ضحاك آورده كه گفت ابن ابي): حواريون(

  .باشد مي» هواري«: شستشودهندگان را گويند، و اصل آن
حوباً يعني : هاي نافع بن االزرق از ابن عباس گذشت كه وي گفت در سؤال): حوب(

  .گناهي ـ به لغت حبشه ـ 
  .قرائت كردي] با ديگري: [به لغت يهود يعني: )دارست(
  .اند درخشنده، اين را شذله و ابوالقاسم حكايت كرده: به زبان حبشه يعني): دري(
  .اند كه فارسي است جواليقي و غير او آورده): دينار(
راعنا به لغت يهود دشنام : ابونعيم در دالئل النبوه از ابن عباس آورده كه گفت): راعنا(
  .است
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شناسند بلكه فقها و  ها ربانيون را نمي عرب: ابوعبيده گفته: جواليقي گويد): ربانيون(

گمان دارم اين كلمه عربي نباشد بلكه عبراني يا سرياني : شناسند، وي گفته اهل علم مي
  1.و ابوالقاسم به طور قطع گفته كه سرياني است. است
ينه آورده كه اين كلمه سرياني ابوحاتم احمدبن حمدان لغوي در كتاب الز): ربيون(
  .است
  .باشد اند كه عبراني و اصلش با خاء مي مبرد و ثعلب بر آن شده): الرحمن(
  .در عجائب كرماني آمده كه اين كلمه فارسي و معني آن چاه است): الرس(
گويند به زبان رومي لوح را گويند، اين را شيذله حكايت كرده و ابوالقاسم ): الرقيم(
  .دوات در آن است: باشد، و به گفته واسطي شتن در آن مينو: گفته
به زبان عبري : االفنان آن را معرب شمرده و واسطي گفته الجوزي در فنون ابن): رمزاً(

  .هاست حركت دادن لب
 Ï8ãø?$#uρ tóst7ø9$# #·θ÷δ: ابوالقاسم دربارة فرموده خداي تعالي): رهواً( u‘  ) 24/ دخان (
  .ساكن: به لغت سرياني يعني: آسان واسطي گفته: نبطي يعنيبه زبان : گفته
  2.اسمي عجمي براي آن نسل از مردم است: جواليقي گفته): الروم(
  3.اند كه فارسي است جواليقي و ثعالبي يادآور شده): زنجبيل(
سجل در زبان : ابن مردويه از طريق ابوالجوزاء از ابن عباس آورده كه گفت): السجل(

: اند اي گفته سجل كتاب است، عده: مرد و در المحتسب ابن جني آمده: حبشي يعني
  4.باشد فارسي معرب مي

                                                 
  .161معرب،  -1
  .163معرب،  -2
  .174معرب،  -3
  .194معرب،  -4



    

  561    لغت عرب واقع است ريآنچه در آن به غ
 

سجيل به فارسي اولش سنگ و آخرش : فريابي از مجاهد آورده كه گفت): سجيل(
  .باشد گل مي

  .ابوحاتم در كتاب الزينه يادآورده كه اين كلمه غيرعربي است): سجل(
باشد و  ي معرب است كه اصل آن سرادر يعني دهليز ميفارس: جواليقي گفته): سرادق(

پرده منزل : حقيقت اين است كه اين كلمه فارسي و اصل آن سردار يعني: ديگري گفته
تر  ايد به حقيقت نزديكشها اصل آن سراپرده ذكر شده كه  و در بعضي از چاپ[است 
  ].باشد
$ : خداي تعاليابن ابي حاتم از مجاهد آورده كه دربارة فرموده ): سري( wƒ Î|   

نهري، به زبان سرياني و از سعيدبن جبير است كه نبطي است، ] يعني: [گفت) 24/ مريم (
  .باشد و شيذله حكايت كرده كه يوناني مي

ابن ابي حاتم از طريق ابن جريح از ابن عباس آورده كه دربارة فرموده خداي ): رهسفَ(
 “Ï‰÷ƒ: تعالي r'Î/ ;οtxy™  ) خوانندگان] يعني[به زبان نبطي : گفت) 15 /عبس.  
اسمي براي آتش آخرت : وي گفته[جواليقي يادآورده كه عجمي است، ): سقر(
  1].است
= (#θè: واسطي درباره فرموده خداي تعالي): سجداً( äz÷Š$#uρ z>$ t7ø9$# #Y‰¤fß™  ) اعراف /
  .ريانيسرها به زير افكنده داخل شويد، به زبان س: يعني: گفته) 161
سكر به زبان حبشي : ابن مردويه از طريق عوفي آورده كه ابن عباس گفت): سكر(
  .سركه
  2.جواليقي حكايت كرده كه عجمي است): سلسبيل(
حافظ ابن حجر در نظم خود اين كلمه را نيز معرب شمرده، و از غير او اين را ): سنا(

  .اطالع نيافتم
                                                 

  .198معرب،  -1
  .189معرب،  -2
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اهل لغت و : نازك را گويند، و ليث گفتهبه فارسي ديباي : جواليقي گفته): سندس(

  .اين واژه هندي است: مفسرين اختالف ندارند در اينكه معرف است، و شيذله گويد
)واسطي دربارة فرموده خداي تعالي): دهاسي :  $ uŠxø9r&uρ $ yδ y‰Íh‹y™ #t$ s! É>$ t7ø9$#  ) يوسف

واژه را در لغت عرب  اين: ابوعمرو گويد. به زبان قبطي يعني همسرش: گفته) 25/ 
  .شناسم نمي
سينين به زبان حبشه : اند كه گفت ابن أبي حاتم و ابن جرير از عكرمه آورده): ننيس(

  .زيبايي است
  .سينا به زبان نبطي زيبايي است: ابن ابي حاتم از ضحاك آورده كه گفت): سيناء(
 © tôÜx: ليخداي تعا ي هابن أبي حاتم از رفيع آورده كه درباره فرمود): شطر(

Ï‰Éfó¡yϑ ø9$#  ) به زبان حبشه يعني روبروي: گفت) 150/ بقره.  
  1.اند كه اين واژه سرياني است بعضي از اهل لغت ياد كرده: جواليقي گويد): شهر(
اند كه به زبان رومي راه را گويند، سپس  نقاش و ابن الجوزي حكايت كرده): الصراط(

  .ز ديدماين را در كتاب الزينه ابوحاتم ني
 ⎯èδ :ابن جرير آورده كه ابن عباس دربارة فرموده خداي تعالي): صرهن( ÷ÝÇsù  ) بقره

و مثل همين را از ضحاك . پاره كن اين كلمه نبطي است يعني آنها را پاره: گفت) 260/ 
از لغت هيچ نوعي نيست مگر اينكه : آورده و ابن المنذر از وهب بن منبه آورده كه گفت

: از لغت رومي چه چيز در آن است؟ گفت: ز آن چيزي هست، به او گفته شددر قرآن ا
  .قطعه كن آنها را قطعه: »فصرهن«

اين كلمه به زبان عبري كليساهاي يهود است، و اصل آن : جواليقي گويد): صلوات(
  1.ابن ابي حاتم نزديك به همين را از ضحاك آورده است. باشد مي» صلوتا«
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 ي هاز طريق عكرمه از ابن عباس آورده كه درباره فرمود حاكم در مستدرك): طه(
يا محمد، به زبان حبشه و ابن ابي : اين مانند آن است كه بگويي: گفت) طه: (خداي تعالي

  .به زبان نبطي است) طه: (حاتم از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس آورده كه گفت
اي مرد، و از عكرمه ] يعني[ به زبان نبطي) طه: (و از سعيدبن جبير آورده كه گفت

  .اي مرد] يعني[طه به زبان حبشه : آورده كه گفت
  .به زبان حبشه كاهن است): الطاغوت(
به زبان رومي يعني آن دو قصد كردند، شيذله نيز اين معني را : اند بعضي گفته): طفقا(

  .حكايت كرده است
  .است ابوالشيخ از سعيدبن جبير آورده كه اين واژه هندي): طوبي(
طور به زبان سرياني كوه است و ابن ابي : فريابي از مجاهد آورده كه گفت): طور(

  .حاتم از ضحاك آورده كه نبطي است
گويند اين واژه، معرب است به معني شب : در عجايب كرماني است كه): طوي(

  .به عبري يعني مرد: هنگام، و به قولي
‰ £N: يابوالقاسم درباره فرموده خداي تعال): عبدت( ¬7tã û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î)  ) 22/ شعرا (
  .يعني كشتي، به لغت نبطي: گويد
 : ابن جرير از ابن عباس آورده كه از كعب پرسيد معني فرموده خداي تعالي): عدن(

ÏM≈̈Ζy_ 5βô‰tã   ) هاي انگور و درختزار است به زبان  باغ: چيست؟ گفت) 72/ توبه
  .مده كه به زبان رومي استسرياني، و از تفسير جويبر آ

العرم به زبان حبشي است و آن جايي : ابن ابي حاتم از مجاهد آورده كه گفت): العرم(
  .شود ريزد و جاري مي شود سپس از آنجا بيرون مي است كه آب جمع مي
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باشد، و ابن  به زبان تركي آب سرد گنديده مي: اند جواليقي و واسطي گفته): غساق(

غساق گنديده است، و آن به زبان طخاري : بن بريده آورده كه گفت جرير از عبداهللا
  ].منسوب به طخارستان[باشد  مي

  .غيض به زبان حبشه يعني كاسته شد: ابوالقاسم گويد): غيض(
فردوس به زبان رومي باغ است و : ابن ابي حاتم از مجاهد آورده كه گفت):  فردوس(

  .باشد مي» فرداسا«: ر است و اصل آنبه زبان نبطي درخت انگو: از سدي كه گفت
  .به زبان عبري گندم است: واسطي گويد): فوم(
  1.گويند اصل قرطاس عربي نيست مي: جواليقي گويد): قراطيس(
  .قسط به زبان رومي عدالت است: ابن ابي حاتم از مجاهد آورده كه گفت): قسط(
ومي عدالت است، و قسطاس به زبان ر: فريابي از مجاهد آورده كه گفت): قسطاس(

  .قسطاس به زبان رومي ترازو است: ابن ابي حاتم از سعيدبن جبير آورده كه گفت
  .شير را به زبان حبشي قسوره گويند: ابن جرير از ابن عباس آورده كه گفت): قسوره(
  .در زبان نبطي يعني كتاب ما: ابوالقاسم گويد): قطنا(
  2.باشد ه اين كلمه فارسي معرب ميجواليقي از بعضي حكايت كرده است ك): قفل(
: ابوعمرو گفته. به زبان عبري و سرياني نوعي از ملخ را گويند: واسطي گويد): قمل(

  .شناسم ها آن را نمي در لغت هيچ يك از عرب
ثعالبي در فقه اللغه يادآور شده كه اين كلمه در زبان رومي به معني دوازده ): قنطار(

اند كه به زبان سرياني پوست گاو پر از  چنين پنداشته: گفته و خليل. باشد هزار اوقيه مي
: و ابن قتيبه گفته. باشد در لغت بربر هزار مثقال مي: و بعضي گويند. طال يا نقره است

  .به لغت اهل افريقا هشت هزار مثقال است: گويند
  .خوابد به زبان سرياني كسي است كه نمي: واسطي گفته): القيوم(
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و ابن أبي . از ما محو كن، به زبان نبطي: كفر عنا يعني: لجوزي گويدا ابن): كافور(
$ t¤x. öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE: حاتم از ابوعمران جوني آورده كه درباره فرموده خداي تعالي t↔ÍhŠy™  

  .هايشان را از آنها پاك كن بدي] يعني[به زبان عبري : گفت) 2/ محمد (
كفلين به زبان حبشي : شعري آورده كه گفتابن ابي حاتم از ابوموسي ا): كفلين(
  .دو برابر: يعني
  1.جواليقي ياد آورده كه فارسي معرب است): كنز(
  .كورت فارسي است: ابن جرير از سعيدبن جبير آورده كه): رتوكُ(
جز به زبان يهود : باشد، و كلبي گفته نخل مي: در االرشاد واسطي است كه): لينه(

  .دانم مدينه آن را نمي
متكا به زبان حبشه : ابن أبي حاتم از سلمه بن تمام شقري آورده كه گفت): كامتّ(

  .نامند است؛ آنها ترنج را به اين اسم مي
  .جواليقي آورده كه اين واژه عجمي است): مجوس(
  .جواليقي از بعضي از اهل لغت آورده كه عجمي است): مرجان(
  .ثعالبي يادآورده كه فارسي است): مسك(
  .مشكات به لغت حبشه روزنه است: ابن ابي حاتم از مجاهد آورده كه گفت): مشكاه(
مقاليد به فارسي كليدها را گويند، و ابن : فريابي از مجاهد آورده كه گفت): مقاليد(

  .باشد فارسي معرب است كليد مي: اقليد و مقليد: اند دريد و جواليقي گفته
≈= Ò :واسطي دربارة فرموده خداي تعالي): مرقوم( tG Ï. ×Πθ è% ó£Δ  ) به : گفته) 9/ مطففين

  .زبان عبري يعني نوشته شده
  .به زبان قبطي: اندك، به زبان عجم، و به قولي] يعني[مزجاه : واسطي گويد): مزجاه(
 Nθ ä3n= tΒ  ) ابن ابي حاتم از عكرمه آورده كه دربارة فرموده خداي ): 75/ انعام
  .باشد مي» ملكوتا«است، ولي به زبان نبطي  همان فرشته: گفت) ملكوت: (تعالي
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به زبان : و ابوالشيخ از ابن عباس همين را آورده، و واسطي در كتاب االرشاد گفته

  .نبطي فرشته را گويند
  .فرار: به زبان نبطي يعني: ابوالقاسم گويد): مناص(
  .باشد منساه به زبان حبشي عصا مي: ابن جرير از سدي آورده كه گفت): منساه(
 7ÏÜxΖãΒ ⎯Ïμ: ابن جرير از ابن عباس آورده كه درباره فرموده خداي تعالي): منفطر( Î/  

  .آسمان به آن پر شده است، به لغت حبشه: گفت) 18/ مزمل (
باشد، اين را شيذله حكايت كرده، و  به زبان اهل مغرب درد روغن مي: گويند): مهل(

  .به لغت بربر است: ابوالقاسم گفته
: الليل ةناشئ: حاكم در مستدرك خود از ابن مسعود آورده كه گفت): ناشئه(
  .بيهقي مثل همين را از ابن عباس آورده. باشد به زبان حبشه داري مي زنده شب
اين كلمه فارسي و اصل آن النون يا : كرماني در عجايب آورده كه ضحاك گفته): ن(

  !خواهي بكن انون است، يعني هر كاري مي
باشد، و عبري است، اين را شيذله و  شود معني آن توبه كرديم مي ه ميگفت): هدنا(

  .اند بعضي ديگر حكايت كرده
  .باشد هود همان يهود است و عجمي مي: جواليقي گفته): هود(
  : ابن ابي حاتم از ميمون بن مهران آورده كه دربارة فرموده خداي تعالي): هون(
 tβθ à±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ  ) و از . به لغت سرياني يعني حكيمان: گفت) 63/ فرقان

  .ضحاك مثل همين را آورده، و از ابوعمران جوفي آورده كه عبري است
: به زبان قبطي هيت لك يعني: ابن ابي حاتم از ابن عباس آورده كه گفت): هيت لك(

عكرمه  سرياني است و نيز ابن جرير اين را آورده و: و حسن گويد. بيا براي تو است
عبري : به زبان حوراني است، همچنين ابوالشيخ آن را آورده و ابوزيد انصاري گفته: گفته

  .است يعني بيا به سوي آن» هيتلج«است و اصل آن 
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به زبان نبطي به معني پيش است، و شيذله و ابوالقاسم اين را حكايت : گويند): وراء(
  .اند، و جواليقي يادآور شده كه غيرعربي است كرده
   1.جواليقي آن را غير عربي شمرده است): ةورد(
  .ريسمان و پناه است به زبان نبطي: ابوالقاسم گويد): وزر(
   2.اند كه فارسي است جواليقي و ثعالبي و برخي ديگر يادآور شده): ياقوت(
  : ابن ابي حاتم از داودبن هند آورده كه دربارة فرموده خداي تعالي): يحور(
 …çμ ¯ΡÎ) £⎯sß β r& ⎯©9 u‘θçts†  ) گردد باز مي= يرجع «به لغت حبشه : گفته) 14/ انشقاق «
، مثل همين را ]او پنداشته كه باز نخواهد گشت: معني آيه بنابراين چنين است[باشد،  مي

  .هاي نافع بن االزرق از ابن عباس گذشت از عكرمه آورده، و در سؤال
به : گفت) يس: (ارة فرموده خداي تعاليابن مردويه از ابن عباس آورده كه درب): يس(

به ) يس: (اي انسان، و ابن ابي  حاتم از سعيدبن جبير آورده كه گفت: زبان حبشه يعني
  .اي مرد: لغت حبشي يعني

  .كنند ناله مي: به زبان حبشي يعني: الجوزي گفته ابن): يصدون(
  .له حكايت كردهشود، اين را شيذ گويند به زبان اهل مغرب يعني پخته مي): يصهر(
به زبان : يم به زبان سرياني دريا است، و ابن الجوزي گفته: ابن قتيبه گفته): اليم(

  .به زبان قبطي است: عبري و شيذله گفته
عجمي معرب است، و به يهودا پسر يعقوب منسوب : جواليقي گفته): اليهود(
  3.باشند، كه با حذف نقطه ذال تعريب گرديده است مي

ام پس از جستجوي شديد و  ه از الفاظ معربه در قرآن به دست آوردهاين است آنچ
  .چندين ساله و پيش از اين در هيچ كتابي جمع نشده است
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الدين بن السبكي بيست و هفت كلمه از آنها را در چند بيت به نظم  و قاضي تاج
آنها را  اي هم حافظ ابوالفضل بن حجر در چند بيت بيست و چهار كلمه از آورده و دنباله

ام، كه روي هم رفته  نظم كرده، و بقيه را كه شصت و چند كلمه است در دنباله آن آورده
  .بيش از صد لفظ شده است

  :ابن السبكي گفته
 السلسبيل و طه كورت بيع

  

 روم و طوبي و سجيل و كافور  
  

 سرادق مع ةو الزنجبيل و مشكا
  

 استبرق صلوات سندس طور  
  

 غسا كذا قراطيس ربانيهم و
  

 ق و دينار و القسطاس مشهور  
  

 اليم ناشئهكذاك قسوره و
  

 ويؤت كفلين مذكور و مسطور  
  

 له مقاليد فردوس يعد كذا
  

 فيما حكي ابن دريد منه تنور  
  

  :و حافظ ابن حجر گفته
 وزدت حرم و مهل و السجل كذا

  

 السري و األب ثم الجبت مذكور  
  

 و قطنا و اناه ثم متكئا
  

 ر منه فهو مصهوردارست يصه  
  

 و هيت والسكر األواه مع حصب
  

 و أوبي معه و الطاغوت مسطور  
  

 هن اصري و غيض الماء مع وزرصر
  

 ثم الرقيم مناص والسنا النور  
  

  :ام و من گفته
 وزدت يس و الرحمن مع ملكو

  

 ت ثم سينين شطرالبيت مشهور  
  

 روم ثم الصراط و دري يحور
  

 ذكورجان و يم مع القنطار م  
  

وراعنا طفقا هدنا ابلعي و وراء 
  

 رائك واألكواب مأثورواأل  
  

 مزه سقررهود و قسط كفره 
  

 هون يصدون و المنساه مسطور  
  

 شهر مجوس و اقفال يهود حوا
  

 ريون كنز و سجين و تتبير  
  

 مبعير آزر حوب ورده عرِ
  

 و من تحتها عبدت و الطور لّإ  
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 و لينه فومها رهو و أخلد مز
  

 جاه و سيدها القيوم موقور  
  

 و قمل ثم أسفار عني كتباً
  

 و سجداً ثم ربيون تكثير  
  

 وحطه وطوي والرس نون كذا
  

 عدن و منفطر االسباط مذكور  
  

 مسك أباريق ياقوت رووافهنا
  

 مافات من عدد االلفاظ محصور  
  

 و بعضهم عداالولي مع بطائنها
  

 واآلخره لمعاني الضد مقصور  
  

  



  :سي و نهمنوع 
  در شناخت وجوه و نظائر

از متقدمين مقاتل بن سليمان و از متأخرين ابن الجوزي و ابن الدامغاني و ابوالحسين 
. اند هايي تصنيف كرده محمدبن عبدالصمد مصري و كسان ديگري در اين باره كتاب

در اين لفظ امه، و : شود مانند براي لفظ مشترك است كه در چند معني استعمال مي: وجوه
  .القرآن مشتركن في اقرام به نام معترك األ باره كتابي تأليف كرده

نظائر در لفظ و وجوه در معاني : اند و گفته .باشد مانند الفاظ متساوي مي: و نظائر
زيرا كه اگر منظور اين بود در الفاظ مشترك  ؛است، ولي اين سخن ضعيف شمرده شده

ها در بسياري از جاها لفظي كه معنايش يكي  ابگرديد، و حال آنكه در اين كت جمع مي
دهند و نظائر را براي اقسامي  كنند كه وجوه را براي اقسامي نوع قرار مي است ذكر مي

  .ديگر
اند، از جهت اينكه يك كلمه به بيست وجه يا  و بعضي اين را از معجزات قرآن ناميده

  .تشود و اين در سخن افراد بشر نيس بيشتر يا كمتر صرف مي
مرد كامالً فقيه نخواهد بود مگر «: مقاتل در آغاز كتابش حديث مرفوعي آورده كه

  .»اينكه وجوه بسياري براي قرآن بداند
اند و عبارت آن  اين حديث را ابن سعد و غير او از ابوالدرداء موقوفاً آورده: گويم مي

منظور : اند كه كردهو بعضي آن را چنين تفسير : »مرد تفقه نكند همه فقه را«: چنين است
تضاد رود، در صورتي كه با هم م مال ميآن است كه ببيند در يك لفظ معاني متعددي احت

  .نباشند لفظ را بر همه آن معاني حمل نمايد، و بر يك معني اكتفا نكند
هاي باطني است، و اكتفا نكردن بر  مقصود اشاره: اند كه و كساني ديگر اشاره كرده

  .تفسير ظاهر
عساكر در تاريخ خود اين حديث را از طريق حمادبن زيد، از ايوب از ابوقالبه  و ابن

تو فقاهت نيابي تمام فقه را تا اينكه براي قرآن وجوهي «: از ابوالدرداء آورده كه گفت
  .»بداني
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منظورش » تا اينكه براي قرآن وجوهي بداني«: اينكه فرمود: به ايوب گفتم: حماد گويد
انسان براي قرآن وجوهي بشناسد و هيبت گيرد كه بر آن اقدام كند؟  داني كه را اين مي

  .طور است بله همين: گفت
طالب او را به نزد  و ابن سعد از طريق عكرمه از ابن عباس آورده كه علي بن ابي

به مخاصمه پرداز و با قرآن براي آنها استدالل  ،به سوي آنها برو«: خوارج فرستاد و فرمود
  .»ختلفي دارد، ولي با سنت با آنان مخاصمه كنمكن كه وجوه م

من به كتاب خدا از آنان  !يا اميرالمؤمنين: و به وجه ديگري آورده كه ابن عباس گفت
پذير و  راست گفتي ولي قرآن تأويل: هاي ما نازل شد، فرمود ترم، قرآن در خانه آگاه

نت با آنها مخاصمه كن س ي هگويند، ولي به وسيل گويي آنها هم مي ذووجوه است، تو مي
پس ابن عباس به سوي آنها رفت و با سنت با آنها به . كه از آن گزيري نخواهند يافت

  .مخاصمه پرداخت و ديگر هيچ دليل و برهاني در دستشان نماند
***  

  :هاي اصلي اين نوع است و اينها از نمونه
  :آيد بر نوزده وجه مي) الهدي( - 1

  : به معني پايداري
 $ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$#    )6 :فاتحه(  
  .1»ما را بر صراط مستقيم پايدار كن«

  : و به معني بيان
 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 4’n?tã “W‰èδ ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘   ) 5/ بقره(  
  .»آنان بر بياني از پروردگارشان هستند«

  :و ايمان
 ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#÷ρ y‰tG ÷δ $# “W‰èδ   ) 76/ مريم(  

                                                 
  .آوريم ـ م شده مي در اين بخش ترجمه آيات را با رعايت وجوه ياد -1
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  .»افزايد اند مي و خداوند ايمان آنان را كه ايمان آورده«
  :و دعوت
 Èe≅ ä3Ï9uρ BΘöθ s% >Š$ yδ   ) 7/ رعد(  
  .»اي هست كننده و براي هر قومي دعوت«

 öΝßγ≈ uΖù= yè y_uρ Zπ£ϑ Í← r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/   ) 73/ انبياء(  
  .»كنند و آنان را اماماني قرار داديم كه به امر ما دعوت مي«

  :هاي آسماني و به معني رسوالن و كتاب
 $ ¨Β Î* sù Νä3̈Ψt Ï?ù'tƒ ©Íh_ ÏiΒ “W‰èδ   ) 38/ بقره(  
  .»آيد پس هرگاه رسول يا كتابي از من به سوي شما مي«
  :و معرفت
 Νôf¨Ζ9$$ Î/uρ öΝèδ tβρ ß‰tG öκu‰   ) 16/ نحل(  
  .»شناسند ستارگان اموري را مي ي هسيلو بو«

  :صو به معني پيغمبر
 ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& z⎯ÏΒ ÏM≈uΖÉi t7ø9$# 3“y‰çλù; $#uρ   ) 159/ بقره(  
  .»ايم دارند آنچه از داليل و پيغمبر نازل كرده آنان كه پوشيده مي«

  :و به معني قرآن
 ô‰s)s9uρ Νèδu™!% y` ⎯ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“y‰çλù; $#   ) 23/ نجم(  
  .»به سوي آنان آمد) قرآن(وردگارشان هدايت و به تحقيق كه از پر«
  :و تورات
 ô‰s)s9uρ $ oΨ÷ s?#u™ ©y›θãΒ 3“y‰ßγ ø9$#   ) 53/ غافر(  
  .»داديم) تورات(هدايت  به موسيو به تحقيق كه «
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  ]:هللا و انا اليه راجعون ناإ :گفتن[و استرجاع 

 šÍ×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβρ ß‰tG ôγ ßϑ ø9$#   ) 157/ بقره(  
  .»هستند) كننده استرجاع(دايت شده و آنها ه«

  : و دليل
 Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$#   ) 258/ بقره(  
  .»كند قوم ستمگرارن را داللت نمي] خداوند[«

  :پس از اينكه فرمود
 öΝs9r& ts? ’ n< Î) “Ï% ©!$# ¢l!% tn zΝ↵Ïδ≡tö/Î) ’Îû ÿ⎯Ïμ În/u‘   ) 258/ بقره(  
  .»ابراهيم دربارة پروردگارش محاجه نمودمگر نديدي آن را كه با «
  :و توحيد
 β Î) ÆìÎ6 ®K¯Ρ 3“y‰çλù; $# y7 yètΒ   ) 57/ قصص(  
  .»اگر با تو از توحيد پيروي كنيم«

  :و سنت
 ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷νÏ‰tFø% $#   ) 90/ انعام(  
  .»پس از روش و سنت آنها پيروي كن«

 $ ¯ΡÎ)uρ #’ n?tã ΝÏδ Ì≈ rO#u™ tβρß‰tG ôγ •Β   )22/  زخرف(  
  .»كنيم و ما از كارهاي گذشتگانمان روشي اتخاذ مي«
  :و اصالح
 ¨β r&uρ ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ y‰øŠx. t⎦⎫ÏΖÍ← !$ sƒø: $#   ) 52/ يوسف(  
  .»رساند و خداوند نيرنگ خيانتكاران را به صالح نمي«

  :و الهام
 4‘sÜôã r& ¨≅ ä. >™ó©x« …çμ s)ù= yz §ΝèO 3“y‰yδ   ) 50/ طه(  
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  .»الهام كرد] هايي از زندگي به نحوه[ر چيزي آفرينش داد و سپس به ه] خداوند[«

  : و توبه
 $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰èδ y7ø‹s9Î)   ) 156/ اعراف(  
  .»ما به درگاه تو توبه كرديم«

  : داو ارش
 β r& ©Í_tƒ Ï‰ôγ tƒ u™!#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9$#   ) 22/ قصص(  
  .»كه مرا به راه راست ارشاد نمايد«

***  
  :آيد د وجه ميبر چن): السوء( - 2

  : شدت
 öΝä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u™þθ ß™ ÅU#x‹yè ø9$#   ) 49/ بقره(  
  .»كشاندند شما را به عذاب شديد مي«
  : و پي كردن
 و ال تمسوها بسوء   ) 49/ بقره(  
  .»را پي نكنيد] ناقه[و آن «

  :و زنا
 $ tΒ â™!#t“ y_ ô⎯tΒ yŠ#u‘ r& y7 Ï=÷δ r'Î/ #¹™þθ ß™   ) 25/ يوسف(  
  .»كه خواسته باشد با همسرت زنا كند چيستكيفر آن كس «

 $ tΒ tβ%x. Ï8θ ç/r& r&tøΒ $# &™öθ y™   ) 28/ مريم(  
  .»پدرت مرد زناكاري نبود«

  :و پيسي
 u™!$ ŸÒ ø‹t/ ô⎯ÏΒ Îöxî &™þθ ß™   ) 32/ قصص(  
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  .»سفيدي كه از پيسي نباشد«
  :و عذاب
 ¨β Î) y“÷“ Ï‚ø9$# tΠöθ u‹ø9$# u™þθ ¡9$#uρ   ) 27/ نحل(  
  .»به تحقيق كه خواري امروز و عذاب«

  :و شرك
 $ tΒ $̈Ζà2 ã≅ yϑ ÷è tΡ ⎯ÏΒ ¥™þθ ß™   ) 28/ نحل(  
  .»داديم ما از كارهاي شرك انجام نمي«

  :و دشنام
 ω =Ïtä† ª!$# tôγ yfø9$# Ï™þθ ¡9$$ Î/   ) 148/ نساء(  
  .»خداوند گفتن دشنام را دوست ندارد«

 ΝåκtJ oΨ Å¡ø9r&uρ Ï™þθ ¡9$$ Î/   )2/ حنه ممت(  
  .»هايشان به دشنام بانزو «

  : و گناه
 tβθ è= yϑ÷è tƒ u™þθ ¡9$# 7' s#≈ yγ pg¿2   ) 17/ نساء(  
  .»دهند گناه را از روي ناداني انجام مي«
  :بدي است: و به معني
 öΝçλm; uρ â™þθ ß™ Í‘#¤$!$#   ) 25/ رعد(  
  .»و براي آنها است بدي منزلگاه«

  : و گزند و ضرر
 #Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$#   ) 62/ نمل(  
  .»سازد و گزند را برطرف مي«

 $ tΒ uρ z©Í_¡¡tΒ â™þθ ¡9$#   ) 188/ اعراف(  
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  .»رسيد و ضرري به من نمي«

  :نشيني و كشتن و عقب
 öΝ©9 öΝæη ó¡|¡ôϑ tƒ Ö™þθ ß™   ) 174/ آل عمران(  
  .»كشته شدن و فرار به آنها نرسيد«

***  
  :آيد بر چند وجه مي) ةصال( - 3

  : گانهنمازهاي پنج
 tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$#   ) 3/ بقره(  
  .»دارند و نماز را به پاي مي«
  :و نماز عصر
 ةتحسبونهما من بعد الصال[   ) 8/ مائده(  
  .»آن دو را از پس نماز عصر حبس كنيد«

  :و نماز جمعه
 #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο4θ n= ¢Á=Ï9   ) 9/ جمعه(  
  .»)ته شداذان گف(هرگاه براي نماز جمعه ندا شد «
  :و نماز ميت
 Ÿω uρ Èe≅|Á è? #’ n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ   ) 84/ توبه(  
  .»نماز مگذار) منافقان(يك از آنان  و بر هيچ«

  :و دعا
 Èe≅ |¹uρ öΝÎγ ø‹n= tæ   ) 103/ توبه(  
  .»و دعا كن براي آنها«

  :و دين
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 šè?4θ n= |¹r& š‚ âæΔù's?   ) 87/ هود(  
  .»دهد آيا دين تو، به تو دستور مي«
  : و قراءت
 Ÿω uρ öyγ øgrB y7 Ï?Ÿξ |Á Î/   ) 110/ اسراء(  
  .»و نمازت را بلند مخوان«

  :و رحمت و استغفار
 ¨β Î) ©!$# …çμ tG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ= |Á ãƒ ’ n?tã Äc©É<̈Ζ9$#   ) 56/ احزاب(  
  .»فرستند به تحقيق كه خداوند و فرشتگان او بر پيغمبر رحمت مي«
  هاي نماز و جايگاه
 ÔN≡uθ n= |¹uρ ß‰Éf≈ |¡tΒ uρ   )و جاهاي نماز و مسجدها(  
  .»و جاهاي نماز و مسجدها«

 Ÿω (#θç/tø)s? nο4θ n= ¢Á9$#   ) 43/ نساء(  
  .»]در حاليكه كسل باشيد[به جاهاي نماز نزديك نشويد «

***  
  :بر چند وجه آمده) رحمت( - 4

 È tG ÷‚tƒ ⎯Ïμ ÏG yϑ ômtÎ/ ⎯tΒ â™!$ t±o„   ) 74/ آل عمران(  
  .»سالم هر كه را بخواهد مخصوص گردانده رحمت اب«

  : ايمان
 ©Í_9s?#u™uρ Zπ tΗ ôqy‘ ô⎯ÏiΒ ⎯ÍνÏ‰ΖÏã   ) 28/ هود(  
  .»و به من از سوي خويش ايماني عنايت كرد«
  :و بهشت
 ’ Å∀sù Ïπ uΗ ÷qu‘ «!$# öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz   ) 107/ آل عمران(  
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  .»اند پس در بهشت الهي جاودانه«

  :و باران
 #Mô³ç0 š⎥ ÷⎫t/ ô“y‰tƒ ⎯Ïμ ÏG uΗ ÷qu‘   ) 57/ اعراف(  
  .»را به عنوان بشارت پيش از بارانش فرستد] بادها[«
  :و نعمت
 Ÿω öθ s9uρ ã≅ôÒ sù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çμçFuΗ ÷qu‘ uρ   ) 10/ نور(  
  .»و اگر فضل و نعمت الهي بر شما نبود«

  :و نبوت
 ôΘr& ó/èφy‰Ψ Ïã ß⎦É⎩!#t“ yz Ïπ uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘   ) 9/ ص(  
  .»هاي نبوت پروردگارت نزد آنها است آيا گنجينه«

 óΟèδ r& tβθ ßϑÅ¡ø)tƒ |M uΗ÷qu‘ y7 În/u‘   ) 32/ زخرف(  
  .»كنند آيا آنها نبوت پروردگارت را تقسيم مي«

  :و قرآن
 ö≅ è% È≅ ôÒ xÎ/ «!$# ⎯Ïμ ÏFuΗ ÷qtÎ/ uρ   ) 58/ يونس(  
  .»بگو به فضل و قرآن خداوند«
  : و روزي
 t⎦É⎩!#t“ yz Ïπ yϑ ômu‘ þ’În1u‘   ) 100/ اسراء(  
  .»هاي روزي پروردگارم گنجينه«

  :و فتح و پيروزي
 ÷β Î) yŠ#u‘ r& öΝä3Î/ #¹™þθ ß™ ÷ρ r& yŠ#u‘ r& ö/ä3Î/ Zπ tΗôqy‘    ) 17/ احزاب(  
  .»اگر برايتان شكست بخواهد يا پيروزي بخواهد«
  :و عافيت
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 ÷ρ r& ’ÎΤyŠ#u‘ r& >π yϑ ômtÎ/   ) 38/ زمر(  
  .»يا برايم عافيت بخواهد«
  :و دوستي
 Zπ sùù&u‘ Zπ uΗ÷qu‘ uρ   ) 27/ حديد(  
  .»مهرباني و دوستي«

 â™!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/   ) 29/ فتح(  
  .»با يكديگر دوست هستند«

  :و رفاه
 ×#‹ÏøƒrB ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×π yϑômu‘ uρ   ) 178/ بقره(  
  .»تخفيفي از سوي پروردگارتان و رفاهي است«

  :زشو آمر
 |=tG x. 4’n?tã Ïμ Å¡øtΡ sπ yϑ ôm§9$#   ) 12/ انعام(  
  .»تخفيفي از سوي پروردگارتان و رفاهي است«
  :و نگهداري
 Ÿω tΛÄŒ$ tã tΠöθ u‹ø9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& «!$# ωÎ) ⎯tΒ zΟÏm§‘   ) 43/ هود(  
  .»اي امروز از امر الهي نيست مگر آن را كه خداوند نگه داشته باشد و نگهدارنده«

***  
  :به چند وجه آمده) فتنه( - 5

  :شرك
 èπ uΖ÷FÏø9$#uρ ‘‰x©r& z⎯ÏΒ È≅÷G s)ø9$#   ) 191/ بقره(  
  .»شرك از كشتن بدتر است«

 4©®L ym Ÿω šχθ ä3s? ×π uΖ÷G Ïù   ) 39/ انفال(  
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  .»تا هيچ شركي نباشد«

  :و گمراه كردن
 u™!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9$#   ) 7/ آل عمران(  
  . »نبه منظور گمراه كرد«

  :و كشتن
  β r& ãΝä3uΖÏFøtƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρ ãxx.   ) 101/ نساء(  
  . »اند ساني كه كفر ورزيدهكه بكشند شما را ك«
  :و جلوگيري
 öΝèδ ö‘ x‹÷n$#uρ β r& š‚θãΖÏFøtƒ   ) 49/ مائده(  
  . »هايت را بگيرند و حذر كن كه جلو برنامه«
  :و گمراهي
 ⎯tΒ uρ ÏŠÌãƒ ª!$# …çμ tFt⊥ ÷FÏù   ) 41/ مائده(  
  . »...و هر كه گمراهيش را خدا خواهد «

  :و عذرخواهي
 ¢ΟèO óΟs9 ⎯ä3s? öΝæη çFt⊥ ÷FÏù   ) 23/ انعام(  
  . »...سپس عذرخواهي آنها جز اين نبود كه «

  :و قضا
   إن}‘Ïδ ω Î) y7 çG t⊥÷G Ïù   ) 155/ اعراف(  
  . »اين نيست مگر قضاي تو«

  :و گناه
 Ÿω r& ’ Îû Ïπ uΖ÷G Ïø9$# (#θäÜs)y™   ) 49/ توبه(  
  . »همانا كه در گناه افتادند«
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  :و بيماري
 šχθ ãΖtFøãƒ ’ Îû Èe≅ à2 5Θ$ tã   ) 126/ توبه(  
  . »شوند در هر سال بيمار مي«
  :و عبرت
 Ÿω $ uΖù= yè øgrB Zπ uΖ÷FÏù Ï  ) 85/ يونس(  
  . »ما را درس عبرت قرار مده«
  :و آزمايش
 ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtFsù t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s%   ) 3/ عنكبوت(  
  . »و به تحقيق كه ما آنهايي كه پيش از اينها بودند نيز آزمايش كرديم«
  :و عذاب
 Ÿ≅ yè y_ sπ uΖ÷FÏù Ä¨$ ¨Ψ9$# É>#x‹yè x. «!$#   ) 10/ عنكبوت(  
  . »آزار و عذاب مردم را همچون عذاب خدا تصور كند«
  :و سوزاندن
 tΠöθ tƒ öΛèε ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# tβθãΨ tG øãƒ   ) 13/ ذاريات(  
  . »آتش سوزانده شوندروزي كه در «
  :و ديوانگي
 ãΝä3Íh‹ƒ r'Î/ ãβθçG øyϑ ø9$#   ) 6/ قلم(  
  . »به كداميك ديوانگي هست«

***  
  :به چند وجه آمده) روح( - 6
  : امر

 Óyρ â‘ uρ çμ÷ΖÏiΒ     ) 171/ نساء(  
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  . »و امري از اوست«

  :و وحي
 ãΑÍi”t∴ãƒ sπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# Çyρ”9$$ Î/   ) 2/ نحل(  
  . »فرستد فرشتگان را با وحي فرو مي«

  :و قرآن
 !$ uΖø‹ym÷ρ r& y7 ø‹s9Î) % [nρ â‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÌøΒ r&   ) 52/ شوري(  
  . »مان از امر) قرآني(وحي نموديم بر تو روحي «
  :و رحمت
 Νèδ y‰−ƒ r&uρ 8yρ ãÎ/ çμ ÷ΨÏiΒ   ) 22/ مجادله(  
  . »ود تأييد كردو آنان را به رحمتي از جانب خ«
  :و زندگي
 Óy ÷ρ tsù ×β$ptø† u‘ uρ   ) 89/ واقعه(  
  . »پس زندگي و ريحان است«
  : و جبرئيل
 !$ oΨ ù= y™ ö‘ r'sù $ yγ øŠs9Î) $ oΨ ymρ â‘   ) 17/ مريم(  
  . »به سوي مريم روح خود را فرستاديم«

 tΑt“ tΡ Ïμ Î/ ßyρ ”9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$#   ) 193/ شعراء(  
  . »)آوردفرود  )جبرييل(ن االمي روح) قرآن(اين « 

  :اي عظيم و فرشته
 tΠöθ tƒ ãΠθ à)tƒ ßyρ ”9$# èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ   ) 38/ نبأ(  
  . »پاخيزده روزي كه روح ب«
  :و روح بدن
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 štΡθ è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$#   ) 85/ اسراء(  
  . »پرسند روح مي ي و از تو درباره«

***  
  :آيد بر چند وجه مي) قضاء( - 7

  :و به پايان بردن فراغت
 #sŒÎ* sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β   ) 200/ بقره(  
  . »پس هرگاه مراسمتان را به پايان رسانديد«

  :و امر
 #sŒÎ) #©|Ós% #\øΒ r&   ) 48/ آل عمران(  
  .»هرگاه دستور دهد امري را«

  :و اجل
 Νßγ ÷Ψ Ïϑ sù ⎯̈Β 4©|Ós% …çμ t6 øtwΥ   ) 23/ احزاب(  
  . »اند اجل خود را گذراندهپس بعضي از آنها «

  :و فيصله دادن
 z©ÅÓà)s9 ãøΒ F{$# ©Í_øŠt/ ôΜ à6oΨ ÷ t/uρ   ) 58/ انعام(  
  . »شد حتماً امر بين من و شما فيصله داده مي«

  :و تحقق بخشيدن
 z©ÅÓø)u‹Ïj9 ª!$# #XöΔ r& šχ%Ÿ2 Zωθãè øtΒ   ) 42/ انفال(  
  . »شده استتا تحقيق بخشد اهللا متعال كاري را كه فيصله «
  :و هالكت
 z©ÅÓà)s9 öΝÍκö s9Î) öΝßγ è= y_r&   ) 11/ يونس(  
  . »رسيد البته هالكت و اجلشان مي«
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  :و وجوب
 z©ÅÓè% ãøΒ F{$#   ) 41/ يوسف(  
  . »امر واجب شد«

  :و محكم كردن
 ’ Îû Ä§øtΡ z>θ à)÷è tƒ $ yγ9ŸÒ s%   ) 68/ يوسف(  
  . »در دل يعقوب آن را محكم ساخت«

  :و اعالم
 !$ oΨ ø‹ŸÒ s% uρ 4’n< Î) û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î)   ) 4/ اسراء(  
  . »اسرائيل اعالم كرديم و به بني«
  :و سفارش
 4©|Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒÎ)   ) 23/ اسراء(  
  . »و پروردگار تو سفارش كرد كه عبادت مكنيد جز او را«

  :و مرگ
 4©|Ós)sù Ïμ ø‹n= tã    ) 15/ قصص(  
  . »پس او را كشت«

  :و فرود آمدن
 $ £ϑ n= sù $ uΖøŠŸÒ s% Ïμø‹n= tã |Nöθ yϑ ø9$#   ) 14/ سبأ(  
  . »پس هنگامي كه مرگ را بر او وارد كرديم«
  :و آفريدن
 £⎯ßγ9ŸÒ s)sù yìö7y™ ;N#uθ≈ yϑ y™   ) 12/ فصلت(  
  . »پس آنها را هفت آسمان آفريد«
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  :و كاري كردن
 ξ x. $ £ϑ s9 ÇÙ ø)tƒ !$ tΒ …çνzsΔ r&   ) 23/ عبس(  
  . »حقا كه انجام نداد آنچه به او امر كرد«

  :و پيمان
 øŒÎ) !$ oΨøŠŸÒ s% 4’n< Î) ©y›θ ãΒ tøΒ F{$#   ) 44/ قصص(  
  . »آنگاه كه به موسي امر را پيمان بستيم«

***  
  :به چند وجه آمده): ذكر( - 8

  :ياد كردن به زبان
 (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Ìø.É‹x. öΝà2 u™!$ t/#u™   ) 200/ بقره(  
  . »كنيد پس خداوند را ياد كنيد همچنان كه از پدرانتان ياد مي«

  :و ياد كردن در دل
 (#ρ ãx.sŒ ©!$# (#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù öΝÎγ Î/θ çΡä‹Ï9   ) 135/ آل عمران(  
  . »خدا را ياد كردند پس براي گناهانشان طلب آمرزش نمودند«

  :و حفظ كردن
 (#ρ ãä.øŒ$#uρ $ tΒ ÏμŠ Ïù   ) 63/ بقره(  
  . »و آنچه در آن است حفظ كنيد«

  : و طاعت و پاداش
 þ’ ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr&   ) 152/ بقره(  
  . »پس مرا اطاعت كنيد من نيز به شما پاداش دهم«

  :گانه و نمازهاي پنج
 !#sŒÎ* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒ r& (#ρãà2 øŒ$$ sù ©!$#   ) 239/ بقره(  
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  . »ا برپاي داريدپس هرگاه امنيت يافتيد نماز ر«
  :و موعظه
 $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ÿ⎯Ïμ Î/   ) 165/ اعراف(  
  . »شدند پس هنگامي كه فراموش كردند آنچه به آن موعظه مي«

 öÏj.sŒuρ ¨βÎ* sù 3“tø.Ïe%!$#   ) 55/ ذاريات(  
  . »]رساند به مؤمنين سود مي[و موعظه كن كه موعظه «

  :و بيان
 óΟçFö6 Éftã uρ r& β r& öΝä.u™!% ỳ Öò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘   ) 69/ اعراف(  
  . »آيا تعجب كرديد كه بياني از سوي پروردگارتان آمد«

  :و تعريف كردن
 ’ ÎΤöà2 øŒ$# y‰Ψ Ïã šÎn/u‘   ) 42/ يوسف(  
  . »مرا به نزد اربابت متذكر شو«

  .يعني زيباييم را برايش بگو
  :و قرآن

 ô⎯tΒ uρ uÚtôã r& ⎯tã “Ìò2 ÏŒ   ) 124/ طه(  
  . »...روي گرداند ) قرآن(و هر آنكه از ذكر من «

 $ tΒ ΝÎγŠ Ï?ù'tƒ ⎯ÏiΒ 9ò2 ÏŒ   ) 2/ انبياء(  
  . »...به سوي آنها نيايد مگر  )قرآن(و هيچ قسمتي از ذكر «
  :و تورات
 (#þθ è= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%!$#   ) 43/ نحل(  
  . »پس از اهل تورات بپرسيد«

  :و خبر



    

  587    در شناخت وجوه و نظائر
 

 (#θ è= ø?r'y™ Νä3øŠn= tæ çμ ÷ΖÏiΒ #·ò2 ÏŒ   ) 83/ كهف(  
  . »گويم به زودي بر شما از آن قضيه خبري برايتان مي«

  :و شرف
 …çμ ¯ΡÎ)uρ Öø.Ï% s! y7 ©9   ) 44/ زخرف(  
  . »و به تحقيق كه اين شرافتي براي تو است«

  :و مسخره كردن
 #x‹≈ yδ r& ” Ï% ©!$# ãà2 õ‹tƒ öΝä3tG yγ Ï9#u™   ) 36/ انبياء(  
  . »كند آيا اين است آنكه خدايان شما را مسخره مي«

  :و لوح محفوظ
 .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ Ìø.Ïe%!$#   ) 105/ انبياء(  
  . »پس از لوح محفوظ«
  :و ثناگويي
 tx.sŒ uρ ©!$# #ZÏVx.   ) 21/ احزاب(  
  . »و خداوند را بسيار ثنا گويد«

  :و وحي
 ÏM≈ uŠÎ=≈−G9$$ sù #·ø.ÏŒ   ) 3/ صافات(  
  . »س فرشتگاني كه وحي را تالوت كنندپ«
  :و رسول
 #[ø.ÏŒ ∩⊇⊃∪ Zωθ ß™ §‘   ) 11و  10/ طالق(  
  . »يادي پيامبري«

  :و نماز
   ãø.Ï% s!uρ «!$# çt9 ò2 r&   ) 45/ عنكبوت(  
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  . »باالتر است) نماز(و به تحقيق كه ذكر خدا «

  :و نماز جمعه
 (#öθ yè ó™ $$ sù 4’n< Î) Ìø.ÏŒ «!$#   ) 9/ جمعه(  
  . »پس بشتابيد به سوي نماز جمعه«
  :و نماز عصر
 ⎯tã Ìø.ÏŒ ’ În1u‘   ) 32/ ص(  
  . »)نماز عصر(از ياد پروردگارم «

***  
  :بر چند وجه آمده) دعا( - 9

  :عبادت
 Ÿω uρ äí ô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω y7ãè xΖtƒ Ÿω uρ x8•ÛØtƒ   ) 106/ يونس(  
سودي نرسانند و ضرري بر تو وارد  و عبادت مكن جز خداوند را كه به تو«

  . »نسازند
  :و كمك گرفتن
 #θ ãã ÷Š$#uρ Νä.u™!#y‰yγ ä©   ) 23/ بقره(  
  . »و گواهانتان را به ياري طلبيد«
  :و خواستن
 þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9   ) 60/ غافر(  
  . »از من بخواهيد اجابت كنم شما را«

  :و سخن
 öΝßγ1 uθ ôã yŠ $ pκ Ïù šoΨ≈ysö6 ß™ §Νßγ ¯=9$#   ) 10/ يونس(  
  . »پروردگارا منزهي تو: اين است كه) بهشت(سخن آنها در آنجا «
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  :و آواز دادن
 tΠöθ tƒ öΝä.θ ãã ô‰tƒ   ) 52/ اسراء(  
  . »روزي كه شا را آواز دهد«
  :و نام بردن
 ω (#θ è= yèøgrB u™!$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9$# öΝà6oΨ ÷ t/ Ï™!% tæß‰x. Νä3ÅÒ ÷èt/ $ VÒ÷è t/   

  )63/ نور (  
  . »را مانند نام بردن خودتان يكديگر را نباشد صنام بردن پيامبر«

***  
  :بر چند وجه آمده) احصان( -10

  : عفت
 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθ ãΒötƒ ÏM≈oΨ |Á ósßϑ ø9$#   ) 4/ نور(  
  . »زنند عفت را تهمت مي و آنان كه زنان با«

  :و ازدواج كردن
 !#sŒÎ* sù £⎯ÅÁ ômé&   ) 25/ نساء(  
  . »س هرگاه ازدواج كردندپ«

  ]:در مقابل بردگي[و آزادي 
 ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’n?tã ÏM≈ oΨ|Á ósßϑ ø9$# š∅ÏΒ É>#x‹yè ø9$#   ) 25/ نساء(  
  . »نيمي از آنچه بر زنان آزاد هست از كيفر«

  فصلي ديگر
هر چه در قرآن از أسف ياد شده معنايش حزن و : ابن فارس در كتاب األفراد گفته

$! ر اندوه است مگر د £ϑ n= sù $ tΡθ ày™#u™  ) ما را به = اغضبونا : كه به معني) 55/ زخرف
  .باشد خشم آوردند مي
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/ نساء (  öθs9uρ ÷Λä⎢Ζä. ’Îû 8lρãç/ ;οy‰§‹t±•Β  ياد شده منظور ستارگان است مگر ) بروج(و هرجا 

  .كننده باشيد هاي بلند و حفظ هرچند در كاخ: كه يعني) 78
مراد از بحر آب و مراد از بر : سخن به ميان آمده) و بحر برّ( و هر كجاي قرآن از
 tyγخشكي است، مگر در  sß ßŠ$ |¡xø9$# ’Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ  ) كه منظور صحرا و ) 41/ روم

  .آبادي است
∅¤ باشد به معني ناقص و اندك است مگر در ) بخس(و هرچه كلمه  yϑ sVÎ/ <§øƒr2  

  .معني حرام استكه به ) 20/ يوسف (
 tβθباشد به معني شوهر است مگر ) بعل( ي و هرجا واژه ããô‰s?r& Wξ ÷èt/  ) صافات /

  .بت مخصوص: كه يعني) 125
 هست به معني الل بودن از گفتن سخن ايمان است مگر در ) البكم( ي هو هرچه كلم

$ \Šôϑ ãã $ Vϑ õ3ç/uρ $ tϑ ß¹uρ  ) االسراء، و  ي هدر سور) 97/ اسراء !$ yϑèδ ß‰tnr& ãΝx6ö/r&  ) نحل /
  .النحل كه مراد الل بودن از هرگونه سخن است ي هدر سور) 76

≅¨  3“ts?uρباشد مگر در  مي) همگي= جميعاً : (هست به معني) جثياً(و هرچه  ä. 7π ¨Β é& 

Zπ uŠÏO% ỳ  ) كه به معني بر زانو افتادن است) 28/ جاثيه.  

$ دد و شمارش است مگر در آمده به معني ع) حسباناً(و هر جا  ZΡ$ t7ó¡ãm z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

 ) كه به معني عذاب است) 40/ كهف.  
 Ÿ≅yèهست به معني پشيماني است مگر در ) حسره(و هر كجا لفظ  ôfuŠÏ9 ª!$# y7 Ï9≡sŒ 

Zοuô£ym ’ Îû öΝÍκÍ5θ è= è%  ) كه به معني حزن و اندوه است) 156/ آل عمران.  

% tβآمده به معني باطل است مگر در ) حضد( ي هو هرچه كلم s3sù z⎯ÏΒ t⎦⎫ÅÒ ymô‰ßϑ ø9$#  
  .شدگان است كه به معني توبيخ) 141/ صافات (
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/ مدثر (  t“ô_”9$#uρ öàf÷δ$$sù باشد به جز در  هست به معني عذاب مي) رجز(و آنچه لفظ 
  .كه منظور بت است) 5

 |=÷ƒر آمده به معني شك است مگر د) ريب( ي هو هركجا واژ u‘ È ) كه ) 30/ طور
  .حوادث روزگار: يعني

  هست به معني كشتن است مگر در ) رجم( ي هو هرچه از مشتقات كلم
 7 ¨ΖuΗ äd ö‘ V{  ) دشنام دادن است و مگر: كه به معني) 46/ مريم  $ RΗød u‘ Í=ø‹tó ø9$$ Î/   ) كهف /

  .باشد كه به معني گمان مي) 22
 #\x6Ψمعني دروغ با شرك آمده مگر در  هست به) زور(و آنچه از لفظ  ãΒ z⎯ÏiΒ ÉΑöθ s)ø9$# 

#Y‘ρ ã— uρ  ) كه دروغ تنها بدون شرك است) 2/ مجادله.  

$ $ZΡآمده منظور مال است مگر در ) زكات(و هركجا از لفظ  oΨ ymuρ ⎯ÏiΒ $ ¯Ρà$ ©! Zο4θ x.y— uρ  
  .كه به معني پاكيزگي است) 13/ مريم (

≈uρ ÏMxî#y— ã( øŒÎميل كردن است مگر در آمده مقصود ) زيغ(و هرجا  |Á ö/F{$#  ) احزاب
  .خيره شد: كه يعني) 10/ 

 هست به معني استهزا و مسخره كردن است به جز در ) سخر( ي هو هر كجا از ماد

$ wƒ Ì÷‚ß™  ) كه منظور استخدام و به تسخير گرفتن است) 32/ زخرف.  
و آرامش است مگر در قضيه طالوت كه ذكر شده به معني طمأنينه ) سكينه(و هرچه 

آيه اين است [ربه كه دو بال دارد گُ رِبه معني چيزي است مانند س β r& ãΝà6u‹Ï?ù'tƒ 

ßNθ ç/$ −G9$# Ïμ‹Ïù ×πuΖŠÅ6y™ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘  ) 248/ بقره.[(  

’ در قرآن آمده به معني آتش و هيمة آن است به جز در ) سعير(و هر جا  Îû 9≅≈n= |Ê 

9ãè ß™ uρ  ) كه به معني مشقت و رنج است) 47/ قمر.  
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uρ (#öθ( #sŒÎياد شده منظور ابليس و لشكريان او است مگر در ) شيطان(و هرجا از  n= yz 4’n< Î) 

öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈ u‹x©  ) باشد كه منظور رؤسا و سران منافقين مي) 14/ بقره.  
عني كسي است كه شدگان است و به م ذكر شده غير از كشته) شهيد(و هر موردي كه 

 (#θããدهد، مگر  كارها و امور مردم را گواهي مي ÷Š$#uρ Νä.u™!#y‰yγ ä©  ) كه به معني ) 23/ بقره
  .باشد شركاء مي

$ باشد مگر  ياد شده منظور اهل آتش مي) اصحاب نار(و هرچه از  tΒ uρ !$ uΖù= yè y_ |=≈ ptõ¾r& 

Í‘$ ¨Ζ9$# ω Î) Zπ s3Í×̄≈ n= tΒ  ) گماشتگان آتش است كه منظور) 31/ مدثر.  

 ÔN≡uθذكر شده مقصود عبادت و رحمت است مگر ) صاله(و هر جا  n= |¹uρ ß‰Éf≈ |¡tΒ uρ 

 ) باشد هاي عبادت مي كه به معني جايگاه) 40/ حج.  
 ي هياد شده منظور ناشنوايي قرآن و ايمان است مگر آنكه در سور) صمم(و هر كجا از 

 öΝèδ: كه[االسراء ذكر گرديده  çà³øtwΥuρ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4’ n?tã öΝÎγ Ïδθã_ãρ $ \Šôϑãã $ Vϑ õ3ç/uρ $tϑ ß¹uρ  
  )].97/ اسراء (

¶ ô‰pκôهست به معني عقوبت كردن است جز در ) عذاب(و هرجا  uŠø9uρ $ yϑ åκu5#x‹tã  ) نور
  .كه منظور تازيانه زدن است) 2/ 

≅@ آمده منظور طاعت است مگر در ) قنوت(و هر آنچه  ä. …ã& ©! tβθçFÏ⊥≈ s%  ) 116/ بقره (
  .بون استكه معنايش مقرّ

الكهف كه مقصود نوشته  ي هياد شده منظور مال است مگر در سور) كنز(و هرچه 
‘ yŠ#u: كه فرموده[علمي است  r'sù y7 •/u‘ β r& !$ tó è=ö7tƒ $ yϑ èδ £‰ä©r& % ỳ Ì÷‚tG ó¡tƒ uρ $ yϑ èδ u”∴x.  ) كهف /

82 .[(  
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النور كه مقصود  ي هده به معني ستاره است مگر در سورآم) مصباح(و هر موردي كه 
 ;ο4θآنجا كه آمده [چراغ است  s3ô±Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$ t6 óÁÏΒ ( ßy$ t6 óÁÏϑ ø9$# ’Îû >π y_% ỳ ã—  ) كهف /

82.[(  
 #©¨L: ذكر شده به معني ازدواج است مگر در) نكاح(و هر آنجا كه  ym #sŒÎ) (#θ äó n= t/ yy% s3ÏiΖ9 $# 

 ) ه به معني رسيدن به مرحله تكليف استك) 6/ نساء.  
 ôMu‹Ïϑآمده به معني خبر است به جز در ) نبأ(و هر چه  yè sù ãΝÍκö n= tã â™!$ t6 /ΡF{$#  ) قصص /

  .كه به معني داليل است) 66
$ باشد مگر  هست به معني داخل شدن مي) ورود(و هر جا  £ϑ s9uρ yŠu‘ uρ u™!$ tΒ š⎥ t⎪ô‰tΒ  

  .وم بردكه يعني هج) 23/ قصص (
= Ÿω ß#Ïkو هر جا كه  s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) !$ tΒ $ yγ8 s?#u™  ) آمده منظور عمل است ) 7/ طالق

[الطالق كه مقصود نفقه دادن است كه  ي همگر در سور Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) !$ tΒ $ yγ8 s?#u™ 

.[  
لرعد كه از باب ا ي هذكر شده به معني نوميدي است مگر در سور) يأس(و هر آنچه 

= öΝn: خداوند فرموده[علم است  sùr& Ä§t↔÷ƒ ($ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™  ) 31/ رعد.[(  

 Iωياد شده پسنديده است مگر ) صبر(و هرجا از  öθ s9 χ r& $ tΡ÷y9 |¹ $ yγ øŠn= tæ  ) فرقان /

 (#ρçÉ9و ) 42 ô¹$#uρ #’n?tã ö/ä3ÏG yγ Ï9#u™  ) 6/ ص.(  
  .كه ابن فارس ذكر كردهاين تمام مطالبي است 

***  
‘ Nö: در قرآن هست از باب عبادت است مگر» صوم«هرجا : و ديگري گفته x‹tΡ 

Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 $ YΒ öθ |¹  ) كه منظور حرف نزدن و صمت است) 26/ مريم.  
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هست به معني كفر و ايمان است مگر آنكه در ا ول » ظلمات و نور«و هر كجا 

 ß‰ôϑ: باشد كه اريكي شب و روشنايي روز مياست كه منظور ت األنعام ي هسور ptø: $# ¬! 

“Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Ÿ≅ yèy_uρ ÏM≈uΗ ä>—à9$# u‘θ ‘Ζ9$#uρ  ) 1/ انعام.(  

 (#θ: هست به معني صدقه است مگر» انفاق«و هرچه  è?$ t↔sù š⎥⎪Ï% ©!$# ôM t7yδ sŒ Νßγ ã_≡uρ ø— r& 

Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ (#θ à)xΡr&  )كه منظور مهريه است) 11/ نه ممتح.  
***  

آمده به معني مشاهده كردن و حاضر بودن » حضور«هر جاي قرآن از ماده : الداني گفته
خداي  ي هاز باب احتظار به معني منع است، و آن فرمود» ظاء«است مگر در يك جا كه با 

 ÉΟ‹Ï±yγ: تعالي x. ÌÏàtG ósçRùQ$#  ) باشد مي) 31/ قمر.  
***  

$  ô‰s)s9uρ: نيامده مگر در يكجا» قبل«به معني » بعد«در قرآن : ويه گفتهابن خال oΨ ö; tFŸ2 

’ Îû Í‘θ ç/¨“9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ Ìø.Ïe%!$#  ) 105/ انبياء.(  
خداي تعالي  ي هايم و آن فرمود جاي ديگري نيز يافته: مغلطاي در كتاب الميسر گفته

‘ uÚö: است F{$#uρ y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ !$ yγ8ymyŠ  ) 30/ نازعات.(  
زيرا كه خداي تعالي در  ؛است» قبل«اينجا به معني : ابوموسي در كتاب المغيث گفته

دو روز زمين را آفريد، سپس به سوي آسمان و آفرينش آن توجه فرمود، بنابراين آفرينش 
  .زمين پيش از آفرينش آسمان بوده است

***  
  .اند اين نوع پرداختهو صحابه و تابعين به قسمتي از  صپيغمبر: گويم مي
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م از ثاج از ابوالهيچنانكه امام احمد در مسند خود، و ابوحاتم و ديگران از طريق در
ذكر » قنوت«هرجا كه در قرآن «: اند كه فرمود آورده صابوسعيد خدري از رسول خدا

  .سند اين حديث جيد، و ابن حيان آن را صحيح دانسته است» شده به معني طاعت است
هرچه در قرآن از واژة : بي حاتم از طريق عكرمه، از ابن عباس آورده كه گفتو ابن ا

  .آمده به معني دردناك است» أليم«
» اليم«هرچه در قرآن از واژة : و از طريق ابن أبي طلحه از ابن عباس آورده كه گفت

  .آمده به معني دردناك است
آمده به » قتل«ه در قرآن هرچ: و از طريق ابن أبي طلحه از ابن عباس آورده كه گفت

هرچه از باب : و از طريق ضحاك از ابن عباس آورده كه گفت. معني لعنت شده است
  .در كتاب خدا آمده به معني عذاب است» الرجز«

قيس از عمار دهني، از سعيدبن جبير حديث آورده كه ابن عباس : و فريابي گفته
» سلطان«، و هرچه )نماز(= صاله در قرآن آمده به معني » تسبيح«هرچه از باب : گفت

  .باشد هست به معني حجت و دليل مي
در » الدين«هرچه كلمه : و ابن أبي حاتم از طريق عكرمه از ابن عباس آورده كه گفت

  .باشد قرآن هست به معني حساب مي
و ابن األنباري در كتاب الوقف و االبتداء از طريق سدي از ابومالك از ابن عباس 

باشد، مگر در  در قرآن است به معني شك مي» ريب«هرچه از باب : گفت آورده است كه
 |=÷ƒ: الطور ي هيكجا در سور u‘ ÈβθãΖyϑ ø9$#  )30 (هاي  پديده= االمور  كه يعني حوادث

  .جديد
هرچه در قرآن از باب : اند كه گفت و ابن أبي حاتم و ديگران از أبي بن كعب آورده

  .آمده به معني عذاب است» الريح«ه آمده رحمت، و هر آنچ» الرياح«
در قرآن ياد شده منظور از آن خمر » كأس«هر آنچه : و از ضحاك آورده كه گفت

  .است
  .در قرآن آمده به معني خالق است» فاطر«هرچه : و نيز از او آورده كه گفت
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  .آمده به معني دروغ است» افك«هر آنچه در قرآن : و از سعيدبن جبير آورده كه گفت

اي كه در قرآن در امر به معروف آمده منظور  هر آيه: ز ابوالعاليه آورده كه گفتو ا
  .باشد اسالم است، و نهي از منكر عبادت بتان مي

ياد شده منظور حفظ » حفظ فرج«اي كه در قرآن  هر آيه: و از ابوالعاليه آورده كه گفت
 ≅è% š⎥⎫ÏΖÏΒ: خداي تعالي ي هباشد مگر فرمود آن از زنا مي ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Á ö/r& 

(#θ Ýàxøts† uρ óΟßγ y_ρ ãèù  ) كه مراد آن است كه كسي آنها را نبيند)30/ نور ،.  
آمده، منظور » ان االنسان كفور«هر موردي كه در قرآن : و از مجاهد آورده كه گفت

  .باشند كفار مي
آمده، بازگشتي براي آن » ودخل«هرچه در قرآن : و از عمربن عبدالعزيز آورده كه گفت

  .نيست
: آمده يعني» يقدر«هر آنچه در قرآن : و از عبدالرحمن بن زيد ابن اسلم آورده كه گفت

  .كند كم مي
  .در قرآن به معني اسالم است» تزكي«: و نيز از او آورده كه گفت

دو  است به جز» امام«در همه جاي قرآن به معني » وراء«: و از ابومالك آورده كه گفت
 Ç⎯yϑ: مورد sù 4©xötG ö/$# u™!#u‘ uρ y7Ï9≡sŒ  ) يعني) 7/ مؤمنون :غير از آن، = وي ذلك س ¨≅ Ïmé&uρ 

Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ  ) سوي ذلكم: ، يعني)24/ نساء.  
آمده به معني عذاب، و هر جا » سفاًك«هرجا : و از ابوبكربن عياش آورده كه گفت

»هاي ابر است قطعه آمده به معني» فاًكس.  
» سد«و آنچه مردم سازند » سد«آنچه خداوند ساخته : و از عكرمه آورده كه گفت

  .است
آمده به معني خلق » جعل«هر جاي قرآن : و ابن جرير از ابورونق آورده كه گفت

  .است
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در همه جاي كتاب خداوند به معني جماع » مباشره«: و از مجاهد آورده كه گفت
  .است

آمده به معني دروغگو است » فاسق«هرچه در قرآن كلمه : زيد آورده كه گفت و از ابن
  .مگر اندكي

و هر جاي آن » حنيفاً مسلماً«هر جاي قرآن : و ابن المنذر از سدي آورده كه گفت
  .در حال حج: هست، يعني» حنفاء مسلمين«

گذشت  نهيك گو: بر سه گونه است» عفو«در قرآن : و از سعيدبن جبير آورده كه گفت
  : باشد روي در انفاق مي يگر ميانهو بخشش گناه است، و گونة د

 štΡθ è= t↔ó¡o„ uρ #sŒ$ tΒ tβθ à)ÏΖãƒ È≅ è% uθ øyè ø9$#  ) و گونة سوم در احسان در ميان )219/ بقره ،

 Hω: باشد مردم مي Î) β r& šχθ à÷è tƒ ÷ρ r& (#uθ à÷è tƒ “Ï% ©!$# ⎯ÍνÏ‰u‹Î/ äοy‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9$#  )237/ قره ب.(  
گاه خداوند واژة مطر را در  هيچ: و در صحيح بخاري است كه سفيان بن عيينه گفت

  .خوانند قرآن نياورده مگر اينكه مراد از آن عذاب است، و عرب آن را غيث مي
 β: از آن استثنا شده: گويم مي Î) tβ% x. öΝä3Î/ “]Œr& ⎯ÏiΒ @sÜ̈Β  ) كه قطعاً ) 102/ نساء

  .باران استمنظور از آن 
به » مطرت«و هرگاه در رحمت باشد » أمطرت«اگر در عذاب باشد : و ابوعبيده گفته

  .كار رفته است

  اي از بحث شاخه
از من حفظ كن، هر جاي : ابن عباس به من گفت: ابوالشيخ از ضحاك آورده كه گفت

$ : قرآن آمده tΒ uρ öΝçλm; ’Îû Ä⇓ö‘ F{$# ⎯ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 9ÅÁ tΡ  به مشركين است، و اما  مربوط
  .مؤمنان، ياران و شفعاي بسيار دارند

آمده نيم صاع » طعام«هر جاي قرآن لفظ : و سعيدبن منصور از مجاهد آورده كه گفت
  .است
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» ال قليلإ«يا » قليل«هر چه در قرآن : و ابن ابي حاتم از وهب بن منبه آورده كه گفت

  .آمده؛ كمتر از ده است
حافظو «، يا »علي صالتهم يحافظون«: آنچه در قرآن تعبير: گفت و از مسروق آورده كه

  .آمده منظور مواظبت بر اوقات نمازهاست» علي الصلوات
آمده، از آن خبر » ما يدريكو«هر جاي قرآن : نه آورده كه گفتو از سفيان بن عيي

  .هست از آن خبر داده است» و ما أدراك«نداده، و هر جا كه 
  .هست؛ منظور از آن كافر است» قتل، لعن«هر آنچه در قرآن  و از مجاهد آورده كه

ذكر كرده آن را تفسير » و ما أدراك«هرچه را خداوند با «: و راغب در مفردات گفته
و . ذكر فرموده، بدون توضيح گذارده است» و ما يدريك«نموده است، و هرچه كه با 

$! : خداوند فرموده tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ×⎦⎫Ång¾  )و )19/ طففين م ، !$ tΒ uρ y71 u‘÷Šr& $ tΒ tβθ •‹Ïk= Ïã  
، سپس كتاب را تفسير كرده، ولي سجين و عليون را توضيح نداده است )19/ مطففين (

  .اش را ذكر ننموده است ولي نكته 1»به جهت نكتة لطيفي كه در اينجا هست
  .ي خواهد آمدشاءاهللا تعال مطالب ديگري نيز در اين باره هست كه در نوع آينده ان

                                                 
  .225مفردات راغب،  -1



  :نوع چهلم
  در شناخت أدواتي كه مفسر به آنها نياز دارد

  .ها حروف و مانند آنها است از اسماء و افعال و ظرف: و منظورم از ادوات
باشد، چون موارد آنها گوناگون است كه  بدان كه شناخت اينها از مهمات مطلوب مي
  : ر فرمودة خداي تعاليگردد، چنانكه د به حسب آن كالم و استنباط مختلف مي

 !$ ¯ΡÎ)uρ ÷ρ r& öΝà2$ −ƒ Î) 4’ n?yè s9 “´‰èδ ÷ρ r& ’Îû 9≅≈n= |Ê &⎥⎫Î7•Β  ) در جهت » علي«كه ) 24/ سبأ
در جهت گمراهي به كار رفته؛ چون كه صاحب حق انگار كه در باال و » في«حق، و 

مثل آن است افكند، و صاحب باطل  قرار دارد و به هر سوي كه بخواهد نظر مي» استعال«
  .داند كدام سوي رود كه در تاريكي فرو رفته، نمي

 (#þθ: خداي تعالي ةو فرمود èWyè ö/$$ sù Νà2 y‰ymr& öΝä3Ï% Í‘ uθ Î/ ÿ⎯ÍνÉ‹≈ yδ ’ n< Î) ÏπoΨƒ Ï‰yϑ ø9$# öÝàΖuŠù= sù !$ pκš‰ r& 

4‘x.ø— r& $ YΒ$ yèsÛ Νà6Ï?ù'uŠù= sù 5−ø— ÌÎ/ çμ÷Ψ ÏiΒ ô#©Ün= tG uŠø9uρ  ) ها شده اولي  هعطف بر جمل) 19/ كهف
، چون كه تلطف بر آوردن غذا مترتب نيست، چنانكه آوردن غذا »واو«و دومي با » فاء«با 

باشد  مترتب بر نظر در آن است، و نظر كردن در آن مترتب بر توجه كردن در طلب آن مي
و رفتن در پي آن بر قطع جدال و بحث دربارة مدت ماندن در غار و واگذاردن علم آن 

  .د مترتب استبه خداون
$ : خداي تعالي ي هو فرمود yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ  ) در ) 60/ توبه

عدول گرديده، تا برساند كه استحقاق اينها بيشتر است » في«چهار مورد آخر آيه از الم به 
، پس با به كار اند؛ چون كه في براي ظرف است نسبت به طبقات پيشين كه با الم ياد شده

ها قرار گيرند، و صدقات  ترند براي اينكه مظنة زكات بردن آن توجه داده كه آنان شايسته
  .دهند در آنها نهاده شود، همچنان كه چيزي را در ظرف خودش قرار مي

تا داللت كند » وللرقاب«: و نفرمود) في الرقابو: (بدين جهت فرموده: فارسي گفتهو 
  .شود نميبر اينكه برده مالك 
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 ⎯tã öΝÍκÍEŸξ: حمد خداي را كه فرمود: و از ابن عباس آمده كه گفت |¹ tβθ èδ$y™  

  .»في صالتهم«: و نفرمود) 5/ ماعون (
  .و امثال اينها بسيار خواهد آمد

هاي  بسياري كتاب ي هآوريم، و عد اينك ادوات را به ترتيب حروف معجم مي
زهيه، و از هروي از متقدمين در كتاب االُ: ، ماننداند اي در اين باره تصنيف كرده جداگانه

  .متأخرين ابن ام قاسم در  الجني الداني

  همزه
  :آيد بر دو وجه مي

  :استفهام و حقيقت آن طلب فهمانيدن است، و از اينجاست كه چند ويژگي دارد: يكي
 .جواز حذف آن چنانكه در نوع پنجاه و ششم خواهد آمد - 1

آيد، برخالف هل كه فقط براي تصديق  دو مي ق هريبراي طلب تصور و تصد - 2
 .است، و ساير ادوات استفهام فقط براي تصور است

، و بر نفي نيز )الذين حرم(، )اكان للناس عجبا: (شود، مانند بر اثبات داخل مي - 3
 óΟs9r& ÷y: مانند uô³nΣ  ) رساند، يكي ، و در اين صورت دو معني را مي)1/ شرح :

 ? öΝs9r& ts: خداي تعالي ي هانند مثال ياد شده و مانند فرمودتذكر و توجه دادن، م

4’ n< Î) y7 În/u‘ y#ø‹x. £‰tΒ ¨≅ Ïjà9$#  ) تعجب از امري بزرگ، مانند : ، و ديگري)45/ فرقان

’ ? öΝs9r& ts: خداي تعالي ي هفرمود n< Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ã_tyz ⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ öΝèδ uρ î∃θ ä9é& u‘ x‹tn 

ÏNöθ yϑ ø9$#  ) مانندو در هر دو حال براي تحذير است) 243/ بقره ، : óΟs9r& Å7 Î= öκçΞ 

t⎦⎫Ï9̈ρ F{$#  ) 16/ مرسالت.( 
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طلبي،  پيش انداختن آن بر حرف عطف به منظور تأكيد بر اصالت آن در صدارت - 4
$ مانند  yϑ ¯= à2 uρ r& (#ρ ß‰yγ≈ tã #Y‰ôγ tã  ) 100/ بقره( ، z⎯ÏΒ r&uρ r& ã≅÷δ r& #“tà)ø9$#  ) اعراف

 /98( ، z⎯ÏΒ r'sùr& ã≅ ÷δr& #“tà)ø9$#  ) 97/ اعراف( ، ¢ΟèO r& #sŒÎ) $ tΒ yìs% uρ  ) 51/ يونس( ،
ولي ساير ادوات استفهام پس از حرف عطف واقع شوند، چنانكه در تمام اجزاء 

 y#ø‹s3sù tβθ: گردد، مانند جمله معطوفه قياس مي à)−G s?  ) 17/ مزمل( ، t⎦ø⎪r'sù 

tβθ ç7yδõ‹s?  ) 26/ تكوير( ، 4’ ¯Τr'sù tβθä3sù÷σè?  ) 95/ انعام( ، ö≅ yγ sù à7 n= ôγ ãƒ  

ƒ( ‘“r'sù È⎦÷⎫s، )35/ احقاف ( Ìxø9$#  ) 81/ انعام( ، $ yϑ sù ö/ä3s9 ’ Îû t⎦⎫É)Ï≈ oΨ çRùQ$#  ) انعام
 /88.( 

ت مستفهم شود مگر پس از آنكه در دل بگذرد كه اثبا استفهام نمي» همزه«اينكه با  - 5
كه وقتي نفي و اثبات مستفهم عنه بر يكديگر » هل«عنه ممكن است، برخالف 

 .گردد ترجيح داده نشود با آن استفهام مي

* ⎦'⎪Î: گردد، مانند اينكه بر شرط داخل مي - 6 sùr& ¨M ÏiΒ ãΝßγ sù tβρ à$ Î#≈ sƒø:$#  ) 34/ انبياء( ، 

⎦'⎪Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä⎢ö6 n= s)Ρ$#  ) برخالف ساير ادوات استفهام). 144/ عمران آل. 

آيد كه در نوع پنجاه و  و احياناً از استفهام حقيقي بيرون رفته و براي معاني ديگري مي
  .هفتم بيان خواهد شد

  فائده
داخل گردد؛ معني آن از باب ديدن چشم يا دل نيست، و به » رأيت«هرگاه همزه بر 

اند قرائت قنبل  گردد، و بر همين برآورده مي» ها«ه شود، و گاهي بدل ب مي» أخبرني«معني 
≈̄' öΝçFΡrرا  yδ Ï™Iω 'ρ é&  ) شود، و از  به قصر، و احياناً در قسم واقع مي) 119/ آل عمران

 Ÿω: گونه است قرائت اين uρ ÞΟçFõ3tΡ nοy‰≈ pκy−  ) به تنوين ) 106/ مائده آهللا  به مد.  
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كه حرفي براي نداي نزديك باشد، و فراء از از دو وجه همزه آن است : وجه دوم

 ô⎯̈Β: گونه شمرده فرمودة خداي تعالي اين r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™!$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$#  ) را بنا بر ) 9/ زمر
  .قرائت تخفيف ميم، يعني صاحب اين صفات

نمايد اينكه در قرآن ندا بدون ياء نيست، و نزديك  اين مثال را دور مي: هشام گفته
ايد سالم بودن آن از ادعاي مجاز، چه اينكه استفهامي به طور حقيقي از ناحية نم مي

زيرا كه بنابر قول به استفهام  ؛شود، و نيز سالم بودن آن از كثرت حذف خداوند تعالي نمي
ن هو قانت خير ام هذا الكافر، يعني كسي كه به او خطاب أم: بودن آن تقدير چنين است

≅ ö: شده è% ôì−G yϑ s? x8Íøä3Î/ ¸ξ‹Î= s%  ) معادل همزه و : ، پس دو چيز حذف شده)8/ زمر
  .خبر

  حداَ
بيني  تر است، مگر نمي احد اسمي است كه از واحد كامل: ابوحاتم در كتاب الزينه گفته

دو نفر به باال : فالن اليقوم له واحد، جايز است كه معنايش چنين باشد: كه اگر بگويي
  .اليقوم له أحد: ، برخالف اينكه بگوييممكن است برايش بپا خيزند

پس : الدار واحد ليس في: گويي و در أحد خصوصيتي است كه در واحد نيست؛ مي
ها باشد، پس اين كلمه عموميت  ممكن است از جنبندگان و پرندگان و وحوش و انسان

الدار أحد، كه به آدميان  ليس في: شود، برخالف دارد انسان و غير آن را شامل مي
  .ختصاص داردا

آيد، پس در  و در لغت عرب؛ احد به معني اول و به معني واحد نيز مي: وي گفته
≅  ö :رود، مانند اثبات و نفي هر دو بكار مي è% uθ èδ ª!$# î‰ymr&  ) واحد : ، يعني)1/ اخالص

 (#þθو اول،  èWyè ö/$$ sù Νà2 y‰ymr& öΝä3Ï% Í‘ uθÎ/  ) جز در ، و به خالف اين دو مورد )19/ كهف
  : گونه است حد، و از اينأماجاءني من : گويي آيد، مي نفي نمي
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 Ü=|¡øts† r& β r& ⎯©9 u‘ Ï‰ø)tƒ Ïμ ø‹n= tã Ó‰tnr&  ) 5/ بلد( ، Ü=|¡øts† r& βr& öΝ©9 ÿ…çνttƒ î‰tnr&  ) بلد /

7( ، $ yϑ sù Οä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr&  ) 47/ حاقه( ، Ÿω uρ Èe≅|Á è? #’ n?tã 7‰tnr&  ) 84/ توبه.(  
رود، و احد در مذكر  ولي واحد بدون قيد و شرط در هر دو ـ اثبات و نفي ـ به كار مي

$!™ ¨⎦ä⎠ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 z⎯ÏiΒ Ï: و مؤنث يكسان است، خداي تعالي فرموده |¡ÏiΨ9$#  ) احزاب /
واحده، و أحد در : واحد من النساء بلكه بايد گفت: شود برخالف واحد، كه گفته نمي) 32

  .آيد جمع هر دو به كار مي مفرد و
$ : خداي تعالي چنين آمده ي هو لذا در فرمود: گويم مي yϑ sù Οä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr& çμ÷Ζ tã 

t⎦⎪Ì“ Éf≈ ym برخالف واحد ،.  
و أحد جمعي از لفظ خودش دارد، و آن أحدون و آحاد است، ولي واحد جمعي از 

  .گويند مي ةثو ثالاثنان : واحدون، بلكه: شود لفظ خودش ندارد، گفته نمي
. شود به خالف واحد و أحد در ضرب و عدد و تقسيم و امور حساب داخل نمي

سخن ابوحاتم به اختصار پايان يافت، و از سخن او هفت فرق بين اين دو كلمه به دست 
  .آمد

مشهور در : اگر اشكال شود: االخالص آمده ي هو در اسرار التنزيل بارزي دربارة سور
رود، و واحد بعد از اثبات، پس چگونه  ست كه أحد بعد از نفي به كار ميكالم عرب آن ا

  اينجا بعد از اثبات آمده؟
ابوعبيد اختيار كرده كه اين دو كلمه به يك معني است، و در اين صورت : گوييم مي
يك از اين دو به موردي اختصاص ندارد هرچند كه استعمال احد در نفي غلبه دارد،  هيچ

  .ها از روش غالب عدول شده است راي رعايت فاصلهو ممكن است ب
فقط در نفي، و : آيد، يكي احد دو گونه به كار مي: و راغب در مفردات القرآن گفته

  .ديگري در اثبات
شود، و لذا  زياد را شامل ميبراي فراگيري جنس افراد بشر است، و كم و : اول ي هگون
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$ : فرمودة خداي تعالياحد فاضلين، مانند ما من : جايز است بگوييم yϑ sù Οä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tn r& 

çμ ÷Ζtã t⎦⎪Ì“ Éf≈ ym  دوم بر سه قسم است ي هو گون:  
  .أحد عشر، أحد و عشرين: آنكه در عدد و با عشرات به كار رود، مانند: اول
$! : اليه به كار رود به معني اول، مانند آنكه مضاف: دوم ¨Βr& $ yϑ ä.ß‰tnr& ’Å+ó¡uŠsù …çμ −/u‘ #\ôϑ yz 
 ) 41/ يوسف.(  

 : رود، و به وصف خداي تعالي اختصاص دارد، مانند وصف مطلق به كار مي: سوم
ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ymr&  ) 1/ اخالص(و اصل آن و ،حد است، ولي ود در غير او به كار ح
  .آيد مي

جز : دان اينكه اسمي براي زمان گذشته باشد كه غالباً چنين است، و جمهور گفته: يكي
 ô‰s)sù çνt|Á: باشد، مانند ظرف نمي tΡ ª!$# øŒÎ) çμy_t÷zr& t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2  ) و يا )40/ توبه ،

$ ( øŒÎ: شود، مانند ينكه ظرف به آن اضافه ميا oΨ oK÷ƒ y‰yδ  ) 8/ آل عمران( ، 7‹Í×tΒ öθ tƒ ß^Ïd‰ptéB 

 ) 4/ زلزله( ، óΟçFΡ r&uρ 7‹Í×t⊥‹Ïm tβρãÝàΖ s?  )84/ قعه وا.(  

 (#ÿρ: آيد، مانند مفعول به مي: اند و ديگران گفته ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΖà2 Wξ‹Î= s%  ) اعراف /
  .»اذكر«: باشند به تقدير اند مفعول به مي ها آمده ، و نيز همه آنهايي كه در اول قصه)86

≈= öä.øŒ$#uρ ’Îû É: و بدل از مفعول به، مانند tG Å3ø9$# zΝtƒ ötΒ ÏŒÎ) ôNx‹t7oKΡ$#  ) ذإ«كه ) 16/ مريم «

 y7: بدل اشتمال از مريم است همچنان كه در tΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tysø9$# 5Α$ tFÏ% ÏμŠ Ïù  

 (#ρ، )217/ بقره ( ãä.øŒ$# sπ yϑ ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) Ÿ≅yè y_ öΝä3ŠÏù u™!$ uŠÎ; /Ρr&  ) يعني ياد ) 20/ مائده
باشد، كه بدل كل از كل است، ولي جمهور  ه همان قرار دادن مذكور ميآوريد نعمتي را ك

اهللا عليكم اذ  واذكروا نعمه: دانند، يعني اول ظرف براي مفعول محذوف مي ي هآن را در آي
 ةقصواذكر : دانند، يعني كنتم قليال و در آيه دوم ظرف براي مضاف به مفعول محذوف مي
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 (#ρãä.øŒ$#uρ |M: خداوند ي هبه آن در فرمودمريم، و مؤيد اين قول است تصريح  yϑ ÷èÏΡ «!$# 

öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r&  ) 103/ آل عمران .(  
  : شود، و بر اين برآورده قرائت بعضي را و زمخشري آورده كه مبتدا واقع مي

 ô‰s)s9 £⎯tΒ ª!$# ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  ) چنين است تقدير: وي گفته) 164/ آل عمران .»ذإه نُّم 
مير اذا كان أخطب مايكون األ: پس اذ در محل رفع است مانند اذا در آنجا كه بگويي» عثب

قائلي براي اين سخن : ابن هشام گفته )لمن من اهللا علي المؤمنين وقت بعثه(: قائماً، يعني
  .شناسم نمي

 : گردد، مانند وارد مي و بسيار ياد كرده كه از معناي ماضي بيرون شده و به استقبال
7‹Í×tΒ öθ tƒ ß^Ïd‰ptéB $ yδ u‘$ t7÷zr&  ) مزبور را از  ي ه، ولي جمهور اين را انكار نموده و آي)4/ زلزله

’  y‡ÏçΡuρ: باب Îû Í‘θ Á9$#  ) اند، يعني جايگزين كردن مستقبل  دانسته) 99/ كهف
اين قول ـ از جمله ابن  كنندگان الوقوع به منزلة ماضي واقع شده است، و اثبات حتمي

 t∃öθ: مالك ـ به فرمودة خداي تعالي |¡sù šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∠⊃∪ ÏŒÎ) ã≅≈n= øñF{$# þ’ Îû öΝÎγ É)≈ oΨôã r&  ) غافر
از نظر لفظ و معني مستقبل است چون حرف » يعلمون«اند، كه  استدالل كرده) 71و  70/ 

است، پس بايد كه به عمل كرده » اذ«تنفيس بر آن داخل گرديده و در عين حال در 
  .باشد» اذا« ي همنزل

 Ÿω: رود، مانند اند كه براي حال نيز به كار مي و بعضي ذكر كرده uρ tβθ è= yϑ ÷è s? ô⎯ÏΒ @≅ yϑ tã 

ω Î) $ ¨Ζà2 ö/ä3ø‹n= tæ #·Šθ åκà− øŒÎ) tβθ àÒ‹Ïè? Ïμ‹Ïù  ) حين تفيضون فيه: ، يعني)61/ يونس.  
در قرآن » نإ«هرچه : مالك آورده كه گفتابن أبي حاتم از طريق سدي از ابو: فائده

  .آمده واقع گرديده است» اذ«آمده واقع نشده، و هرچه 
 ⎯s9uρ ãΝà6yè: اينكه براي تعليل باشد، مانند: وجه دوم xΖtƒ tΠöθ u‹ø9$# ŒÎ) óΟçFôϑ n= ¤ß ö/ä3̄Ρr& ’Îû 

É>#x‹yè ø9$# tβθä.ÎtIô±ãΒ  ) ز براي شما شريك بودنتان در عذاب امرو: يعني) 39/ زخرف
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الم تعليل يا ظرف  ي هحرف است به منزل» اذ«نفعي ندارد، به علت ظلمتان در دنيا و آيا 

  .شود نه از لفظ؟ دو قول است است به معني وقت و علت از قوت كالم استفاده مي
آيد، زيرا كه  به سيبويه منسوب است، و بنابر قول دوم در آيه اشكال پيش مي -قول اول 
نيز » ينفع«شود به جهت مختلف بودن دو زمان، و ظرف براي  نمي» يوم«بدل از » اذ«

زيرا كه  ؛هم نيايد» مشتركون«كند، و ظرف براي  نشود، چون كه در دو ظرف عمل نمي
گردند، و چون معمول صله بر موصول  و اخوت آن بر آنها مقدم نمي» ان«معمول خبر 

  .است نه در ظلمشان مقدم نيفتد، و چونكه اشتراك آنها در عذاب آخرت
 øŒÎ)uρ öΝs9 (#ρ: خداوند است ي هو آنچه بر تعليل حمل شده فرمود ß‰tFôγ tƒ ⎯Ïμ Î/ tβθ ä9θ à)uŠ|¡sù 

!#x‹≈ yδ Ô7øùÎ) ÒΟƒ Ï‰s%  ) 11/ احقاف( ، ÏŒÎ)uρ öΝèδθßϑ çG ø9u”tIôã $# $ tΒ uρ šχρ ß‰ç6 ÷ètƒ ω Î) ©!$# (#ÿ…ãρ ù'sù ’ n< Î) 

É#ôγ s3ø9$#  ) بعد اذ «تقدير آن : اند اين قسم را انكار كرده و گفته رولي جمهو) 16/ كهف
  .باشد مي» ظلمتم

و لن ينفعكم اليوم  : خداي تعالي ي هبارها با ابوعلي درباره فرمود: و ابن جني گفته
 ... اي كه  بدل باشد، و آخرين نتيجه» اليوم«از » اذ«نمودم كه  گفتگو كردم، و اشكال مي

نيا و آخرت به هم متصلند، و آنها در حكم الهي يكسان د: از او حاصلم شد اينكه
  .باشند، پس انگار كه آن روز گذشته است مي

تأكيد است به اينكه بر زيادتي حمل گردد، اين را ابوعبيده گفته، و ابن : وجه سوم
$ øŒÎ)uρ tΑ: اند از جمله قتيبه از او پيروي نموده، و آياتي را بر آن حمل كرده s% š•/u‘ 

Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9  ) 30/ بقره.(  
آيه ياد شده بر آن حمل گرديده، و سهيلي از اين گونه » قد«تحقيق مانند : وجه چهارم

 y‰÷èt/ øŒÎ) Λä⎢Ρr& tβθ: شمرده است فرمودة خداوند را ßϑ Î=ó¡•Β  ) ابن هشام )80/ آل عمران ،
  .اين دو قول ارزشي ندارند: گفته
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  مسأله
 (#ÿρ: اسميه مانند ي يا جمله ؛ه استالزم االضافه به جمل» اذ« ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΡr& ×≅‹Î= s%  

  : اي كه فعل آن لفظاً و معني ماضي باشد، مثل ، يا جمله فعليه)26/ انفال (
 øŒÎ)uρ tΑ$ s% y7 •/u‘ Ïπs3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9  ) 28/ حجر ( و ÏŒÎ)uρ #’ n?tFö/$# zΟ↵Ïδ≡tö/Î) …çμš/u‘  ) يا ) 124/ بقره

 øŒÎ)uρ ãΑθ: ني فقط مانندمع à)s? ü“Ï% ©#Ï9 zΝyè ÷Ρr& ª!$# Ïμ ø‹n= tã  ) و هر سه گونه در )37/ احزاب ،

 ωخداي تعالي  ي هفرمود Î) çνρãÝÁΖs? ô‰s)sù çνt|Á tΡ ª!$# øŒÎ) çμy_t÷zr& t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 š† ÎΤ$ rO 

È⎦÷⎫oΨ øO $# øŒÎ) $ yϑèδ † Îû Í‘$ tóø9$# øŒÎ) ãΑθ à)tƒ ⎯Ïμ Î7Ås≈ |Á Ï9  ) جمع شده است، و گاهي ) 40/ توبه
شود، و ذال  گردد به جهت علم به آن، و به جاي آن تنوين قرار داده مي جمله حذف مي

≤ 7‹Í: به التقاء ساكنين مكسور گردد، مانند tΒ öθ tƒ uρ ßy tøtƒ šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  ) 4/ روم( ، 

óΟçFΡr& uρ 7‹Í×t⊥‹Ïm tβρãÝàΖs?  ) 84/ واقعه.(  
در اين صورت معرب است، چون كه نيازش به جمله » اذ«خفش تصور كرده كه و أ

اند، ولي در رد  به آن اضافه شده» حين«و » يوم«زيرا كه  ؛زايل گشته، و كسره اعراب است
اند كه بناي آن از جهت آن است كه بر دو حرف وضع شده، و اينكه احتياج به  او گفته

  .اش حذف گردد لي كه صلهجمله در معني باقي است همچون موصو

  ذاإ
  :بر دو وجه است

، و در اين صورت به جمله اسميه )نناگاه و آن وقت معي(براي مفاجات ): يكي(
يابد، و نيازي به جواب ندارد، و در ابتدا واقع نشود، و معني آن حال است  اختصاص مي

$ : نه استقبال، مانند yγ8s)ø9r'sù #sŒÎ* sù }‘Ïδ ×π̈Šym 4©të ó¡n@  ) 20/ طه( ، !$ £ϑ n= sù öΝßγ8 pgΥr& #sŒÎ) öΝèδ 
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tβθ äóö7tƒ  ) 23/ يونس( ، !#sŒÎ)uρ $ oΨ ø% sŒr& }̈ $ ¨Ζ9$# Zπ tΗ ôqy‘ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ u™!#§ŸÑ öΝåκ÷J ¡¡tΒ #sŒÎ) Οßγ s9 Öõ3̈Β þ’ Îû 

$ uΖÏ?$ tƒ#u™  ) 21/ يونس.(  
لي تو و معني مفاجات آن است كه شيء با يكي از اوصاف فع: الحاجب گفته ابن

خرجت فإذا األسد بالباب، يعني شير هنگام متصف : گويي همراهت حاضر باشد، مي
شدنت به خروج يا در جاي بيرون رفتنت با تو حاضر بود، و حضور او با تو در جاي 

چسبد از حضور او هنگام بيرون شدن؛ چون كه آن مكان به تو  بيرون رفتن بيشتر به تو مي
تر  اش بيشتر باشد مفاجات در آن قوي و هرچه چسبندگياختصاص دارد برخالف زمان، 

  .است
حرف است كه اخفش بر اين قول است و ابن : اختالف شده، گويند» ذاإ«و درباره اين 

د بر آن است و ابن عصفور ظرف مكان است كه مبرّ: مالك آن را ترجيح داده، و به قولي
ن است و زمخشري آن را ظرف زمان است كه زجاج بر آ: ترجيحش داده، و به قولي

ترجيح داده و بر اين باور شده كه عامل آن فعل مقدر مشتق است از لفظ مفاجات، وي 
اين سخن از : كم فاجأتم الخروج، سپس ابن هشام گفتهإذا دعاثم : تقدير چنين است: گفته

: غير او ديده نشده است، و ناصب آن به نظر علماي نحو خبر مذكور يا مقدر است، گفته
  .خبر آن جز به طور صريح در قرآن نيامده است و

يد كه معني شرط را متضمن آ براي غير مفاجات، و غالباً ظرف براي مستقبل مي): دوم(
يابد، و به جواب نياز دارد، و برعكس  باشد، و به دخول بر جمله فعليه اختصاص مي

$!™ #sŒÎ) u: مفاجات در ابتدا واقع گردد، و فعل بعد از آن يا ظاهر است، مانند y_ ãóÁ tΡ «!$# ß 

$!™â ( #sŒÎ: ، يا مقدر است، مانند)1/ نصر ( uΚ ¡¡9$# ôM¤)t±Σ $#  ) و جواب آن يا ) 1/ انشقاق

* #sŒÎ: فعل است، مثل sù u™!$ y_ ãøΒ r& «!$# z©ÅÓè% Èd,ptø: $$ Î/  ) اي است  ، يا جمله اسميه)78/ غافر

* #sŒÎ: مانند» فاء«مقرون به  sù tÉ)çΡ ’Îû Í‘θ è%$̈Ζ9$# ∩∇∪ y7Ï9≡x‹sù 7‹Í×tΒ öθ tƒ îΠöθ tƒ îÅ¡tã  ) و  8/ مدثر
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9( ، #sŒÎ* sù y‡ÏçΡ ’ Îû Í‘θ Á9$# Iξ sù z>$ |¡Σ r&  ) يا جمله فعليه طلبيه مقرون به )101/ مؤمنون ،

ئيه، ي فجا»اذا«، يا جمله اسميه مقرون به )3/ نصر (  ôxÎm7|¡sù Ï‰ôϑpt¿2 y7În/u‘ : ، مانند»فاء«

$. #sŒÎ) öΝä: مانند tã yŠ Zοuθ ôã yŠ z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# !#sŒÎ) óΟçFΡr& tβθã_ãøƒrB  ) 10/ روم( ، !#sŒÎ* sù z>$ |¹r& 

⎯Ïμ Î/ ⎯tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ÿ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïã #sŒÎ) ö/ãφ tβρ çÅ³ö; tG ó¡o„  ) 48/ روم.(  
كه در انواع  شود به جهت داللت ماقبل آن بر آن، و يا داللت مقام، و گاهي تقدير مي

  .حذف خواهد آمد
 ( #sŒÎ: خداي تعالي ي هشود، اخفش درباره فرمود از ظرفيت بيرون مي» اذا«و گاهي 

$ yδρâ™!% ỳ  ) حتي مجرور شده است، و ابن جني دربارة  ي هاذا به وسيل: گفته) 71/ زمر

 #sŒÎ) ÏM: خداي تعالي ي هفرمود yès% uρ èπ yè Ï%#uθ ø9$#  ) ظر كساني كهدر ن) 1/ واقعه : ×πŸÒ Ïù% s{ 

îπ yèÏù#§‘  ) ي اولي مبتدا و دومي خبر، و دو »ذاإ«: اند، گفته را به نصب خوانده) 3/ واقعه
: باشند، و همچنين جمله ليس و دو معمول آن، و معني چنين است منصوب حال مي

برد، آن  ميروي داد، در حالي كه قومي را پايين و قومي ديگر را باال ) قيامت(هرگاه واقعه 
اند كه از ظرفيت خارج گردد، و  شديد زمين است، ولي جمهور انكار كرده ي ههنگام لرز
حرف ابتدا است كه بر تمام جمله داخل شده و عملي » حتي«: اند اول گفته ي هدرباره آي

ي دومي بدل از اولي است، و اولي ظرف »ذاإ«: اند برايش نيست، و در مورد آيه دوم گفته
و جوابش حذف شده به خاطر اينكه معني مفهوم است، و طول كالم آن را زيبا باشد  مي

  .انقسمتم اقساماً و كنتم ازواجاً ثالثه: نموده، و تقديرش بعد از اذاي دوم چنين است
 È≅ø‹©9$#uρ #sŒÎ) 4©ý: آيد، مانند و از استقبال بيرون شده و براي حال مي øó tƒ  ) كه )1/ ليل ،

$‘ Íظلمت مقارن شب است » نغشيا«فراگيري و  pκ̈]9$#uρ #sŒÎ) 4’©?pgrB  ) 2/ ليل( ، ÉΟôf¨Ψ9$#uρ 

#sŒÎ) 3“uθ yδ  ) 1/ نجم(آيد، مانند ، و نيز براي ماضي مي : #sŒÎ)uρ (#÷ρ r&u‘ ¸οt≈ pgÏB ÷ρ r& #·θ øλm;  ) جمعه
ن ، كه آيه پس از رؤيت تجارت و لهو و رفتن پي آن نازل شده است، و همچني)11/ 
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 Ÿω: خداي تعالي ي هفرمود uρ ’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# #sŒÎ) !$ tΒ x8öθ s?r& óΟßγ n= Ïϑ óstG Ï9 |M ù= è% Iω ß‰Å_r& !$ tΒ 

öΝà6è= ÏΗ ÷qr& Ïμø‹n= tã  ) 92/ توبه( ، #©¨L ym #sŒÎ) xn= t/ yìÎ= ôÜtΒ Ä§ôϑ ¤±9$#  ) 90/ كهف( ، #©¨L ym 

#sŒÎ) 3“uρ$ y™ t⎦÷⎫t/ È⎦÷⎫sùy‰¢Á9$#  ) 96/ كهف.(  

$  #sŒÎ)uρ: رود، مانند اهي از شرطيت بيرون ميو گ tΒ (#θ ç6 ÅÒ xî öΝèδ tβρãÏøó tƒ  ) شوري /

37( ، t⎦⎪Ï%©!$#uρ !#sŒÎ) ãΝåκu5$ |¹r& Þ©øöt7ø9$# öΛèε tβρ ãÅÁ tG⊥ tƒ  ) در اين دو آيه » اذا«، كه )39/ شوري
اب؛ مقترن ظرف است براي خبر مبتداي بعد از آن، و اگر شرطيه بود و جمله اسميه جو

زيرا كه جز براي  ؛باشد در تقدير است، مردود مي: اند شد و اينكه بعضي گفته به فاء مي
گردد، و به قولي ديگر ضمير تأكيد است نه مبتدا، و مابعدش جواب،  ضرورت حذف نمي

جواب آن محذوف است و جمله مابعدش بر : اين قول زورگويي است؛ و قول ديگر كه
  .لف غيرضروري استكند، تك آن داللت مي

  چند تذكر
شرط آن است، ولي بيشتر علما قائلند » ذاإ«پژوهشگران برآنند كه نصب دهندة : اول

  .باشد كه آنچه در جواب آن است از فعل يا شبه آن ناصبش مي
آيد، كما اينكه فعل  گاهي اذا براي استمرار در احوال گذشته و حال و آينده مي: دوم

% #sŒÎ)uρ (#θà)s9 t⎦⎪Ï: رود، و از اين گونه است ر ميمضارع هم براي آن به كا ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#þθ ä9$ s% 

$ ¨Ψ tΒ#u™ #sŒÎ)uρ (#öθ n= yz 4’n< Î) öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈ u‹x© (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) öΝä3yè tΒ $ yϑ̄ΡÎ) ß⎯øtwΥ tβρ â™Ì“ öκtJ ó¡ãΒ  ) يعني) 14/ بقره :

 #sŒÎ)uρ (#þθ: خداي تعالي ي ههميشه اين وضع آنهاست، و همچنين فرمود ãΒ$ s% ’ n<Î) Íο4θ n= ¢Á9$# 

(#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ä.  ) 142/ نساء.(  
را نياورده است، ولي شيخ » ذماإ«را ذكر كرده، ولي » اذما«ابن هشام در مغني : سوم

در قرآن » اذما«بهاءالدين سبكي در عروس االفراح در باب ادوات شرط آن را آورده، و اما 
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ماند، و  بر ظرفيت باقي مي: اند است، و مبرد و ديگران گفته نيامده و به نظر سيبويه حرف
$  #sŒÎ)uρ: خداي تعالي ي هدر قرآن آمده، در فرمود» اذما« tΒ (#θç6 ÅÒ xî  ) 37/ شوري( ، #sŒÎ) 

!$ tΒ x8öθ s?r& óΟßγ n= Ïϑ óstG Ï9 | ) و كسي را نديدم كه متعرض اين جهت شده باشد كه )93/ توبه ،
رود كه هر دو قولي كه  احتمال مي. يا به حرفيت منتقل شده استبر ظرفيت باقي است 

هست در اين نيز جاري باشد، و محتمل است كه به باقي ماندن آن بر » اذما«در مورد 
  .»اذما«ظرفيت جزم كنيم، چون كه از تركيب دورتر است، برخالف 

شوند  اقع ميآن است كه بر متيقن و مظنون و اموري كه بسيار و» ذاإ«ويژگي : چهارم
شود، و لذا خداي  كه بر مشكوك و موهوم و نادر داخل مي» ان«گردد، برخالف  داخل مي

 #sŒÎ) óΟçFôϑ: تعالي فرموده è% ’ n< Î) Íο4θn= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù  ) 6/ مائده(تا آنجا كه فرموده ، : βÎ)uρ 

öΝçGΖä. $ Y6 ãΖã_ (#ρ ã£γ ©Û$$ sù  ) ضو به كار برد چون كه تكرار را براي و» اذا«كه ) 6/ مائده
زيرا كه وقوع آن نسبت به  ؛را براي جنابت آورد» ان«شود و اسباب آن زياد است، و  مي

* #sŒÎ: گيرد، و نيز خداي تعالي فرموده حدث به ندرت انجام مي sù ÞΟßγ ø?u™!% ỳ èπ uΖ|¡ptø: $# (#θ ä9$ s% 

$ uΖs9 ⎯ÍνÉ‹≈ yδ ( β Î)uρ öΝåκö:ÅÁ è? ×π y∞ÍhŠy™ (#ρ ç̈©Ütƒ  ) 131/ اعراف( ، !#sŒÎ)uρ $ oΨ ø% sŒr& }¨$ ¨Ζ9$# Zπ tΗôqy‘ (#θ ãmÌsù 

$ pκÍ5 ( β Î)uρ öΝßγ ö7ÅÁ è? 8π y∞ÍhŠy™ $ yϑ Î/ ôM tΒ£‰s% öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& #sŒÎ) öΝèδ tβθ äÜuΖø)tƒ  ) در جهت حسنه )36/ روم ،
را » ان«باشند، و  هاي خداوند بر بندگان بسيار و قطعي مي به كار برده چون كه نعمت» اذا«

  .زيرا كه نادر و مشكوك است ؛در طرف سيئه آورد
  : خداي تعالي ي هالبته بنابراين قاعده دو آيه مورد اشكال شده است، يكي فرمود

 ⎦È⌡s9uρ öΝšF•Β  ) 158/ آل عمران( ، ⎦'⎪Î* sùr& |N$ ¨Β  ) به كار » ان«، كه )144/ آل عمران

  #sŒÎ)uρ ¡§tΒ: خداي تعالي ي هري فرمودبرده با اينكه مرگ محقق الوقوع است، و ديگ

}̈ $ ¨Ζ9$# @àÑ (#öθ tã yŠ Νåκ®5u‘ t⎦⎫Î7 ÏΖ•Β Ïμø‹s9Î) ¢ΟèO !#sŒÎ) Οßγ s%#sŒr& çμ ÷ΖÏiΒ ºπ uΗ÷qu‘ #sŒÎ) ×,ƒ Ìsù Νåκ÷]ÏiΒ ôΜ Îγ În/tÎ/ tβθä.Îô³ç„ 
 ) زمخشري از آيه اول جواب داده. به كار برده است» اذا«و طرف كه در هر د) 33/ روم 
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چون وقت مرگ مجهول است لذا همانند غيرقطعي آورده شده و سكاكي از : به اينكه

آورد تا آنها را بيم » اذا«باشد، پس  مقصود توبيخ و نكوهش مي: دوم پاسخ گفته كه ي هآي
و » مس«رسد، و تقليل از لفظ  دهد و خبر كند كه به ناچار چيزي از عذاب به آنان مي

  .شود مياستفاده » ضر« ننكره آورد
$  !#sŒÎ)uρ: خداي تعالي ي هو اما فرمود uΖôϑ yè ÷Ρr& ’ n?tã Ç⎯≈ |¡Σ M}$# uÚtôã r& $ t↔tΡuρ ⎯Ïμ Î7ÏΡ$ pg¿2 #sŒÎ)uρ 

çμ ¡¡tΒ •¤³9$# ρä‹sù >™!$ tã ßŠ <Ùƒ Ìtã  ) مسه«ضمير در : اند كه ، از آن جواب داده)51/ فصلت «
براي توجه دادن به اين » اذا«لفظ گردد، نه به مطلق انسان، و  به اعراض كنندة متكبر برمي

  .شود به طور قطع دچار شر و ناراحتي مي ،است كه چنين كسي كه اعراض كننده است
 ؛جايز است بر متيقن و مشكوك هر دو داخل شود» اذا«به گمان من : و خويي گفته

گردد،  زيرا كه ظرف و شرط است، پس از اين جهت كه شرط است بر مشكوك داخل مي
  .شود ها ـ بر متيقن داخل مي ظرف بودن ـ مانند ساير ظرف و از جهت
اذا : اگر بگويي: اختالف دارند، ابن عصفور گفته» ان«با » اذا«در افادة عموم نيز : پنجم

. رساند كه هرچه زيد به پا خيزد عمرو نيز به پا خواهد خاست قام زيد قام عمرو، مي
عدم باشد جزاء در حال واقع » اذا«ه و همچنين اگر مشروط ب. و اين صحيح است: گفته
» اذا«جزاي : شود مگر پس از يأس از وجود آن، و نيز جزاء واقع نمي» ان«شود ولي در  مي

: خره، و باآل»ان«افتد، برخالف  آيد، و مقدم و مؤخر نمي پس از شرط آن به طور متصل مي
  .آيد شود، چون كه فقط براي شرط نمي با آن جزم نمي» اذا«مدخول 

  خاتمه
$!™ #sŒÎ) â: اند آيد، و بر اين برآورده زايد مي» اذا«گاهي : شود گفته مي uΚ ¡¡9$# ôM ¤)t±Σ $#  

 ÏM: انشقت السماء، چنانكه فرموده: يعني) 1/ انشقاق ( t/utIø% $# èπ tã$ ¡¡9$#  ) 1/ قمر.(  
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  اذًإ
طور است  در همه جا همين: معنايش جواب و جزا است، و شلوبين گفته: سيبويه گفته
واقع » لو«يا » ان«و در اكثر موارد جواب . در بيشتر موارد چنين است: و فارسي گفته

و هركجا كه پس از آن الم بيايد، پيش از آن : شود، ظاهر باشند يا در تقدير، فراء گفته مي
 #]ŒÎ) |=yδ: باشد، يا ظاهر يا مقدر، مانند مي» لو« s% ©! ‘≅ ä. ¥μ≈s9Î) $ yϑ Î/ t,n= y{  )و )91/ منون مؤ ،

دهد به شرط اينكه در صدر جمله واقع شود و  آن حرفي است كه مضارع را نصب مي
مضارع معني استقبال دهد، و به قسم يا الء نافيه متصل يا منفصل باشد، علماي نحو 

و هرگاه بعد از واو و فاء واقع شود هر دو وجه ـ رفع و نصب ـ در آن جايز : اند گفته
 #]ŒÎ)uρ ω šχθ: است، مانند èWt7ù= tƒ y7 x≈ n= Åz  ) 76/ اسراء( ، #]ŒÎ* sù ω tβθè?÷σãƒ }̈ $ ¨Ζ9$#  

  .كه در قرائت شاذي در هر دو آيه به نصب خوانده شده است) 53/ نساء (
» اذا«اء پيش از آن واقع شود و زتحقيق آن است كه اگر شرط و ج: و ابن هشام گفته

ر بگيريم مجزوم گشته و عمل اذا باطل شود؛ عطف گردد، هرگاه عطف را بر جواب تقدي
عطف كنيم رفع و نصب ) شرط و جزاء(چون كه زائد است، و اگر بر تمام دو جمله 

جايز است، و همچنين اگر پيش از آن مبتدايي واقع شود كه خبر آن فعلي مرفوع باشد، 
دو وجه  فعليه عطف گردد مرفوع، و اگر بر جمله اسميه عطف شود هر ي ههرگاه بر جمل

  .جايز خواهد بود
  :اذاً بر دو نوع است: و ديگري گفته

آنكه بر انشاء سببيت و شرط داللت كند، به طوري كه از غير اينها ارتباط فهميده : اول
اذا أكرمك، كه در اين صورت عمل : گويي ازورك غداً، كه در جواب مي: نشود، مانند

رع مستقبل متصل را اگر در صدر واقع شود و مضا هاي فعليه داخل مي كند؛ بر جمله مي
  .دهد گردد نصب مي

اينكه تأكيد جوابي باشد كه مربوط به پيش از آن است، يا بر مسببي كه در حال : دوم
كند؛ زيرا كه تأكيددهندگان  است توجه دهد، و در اين صورت عمل نميشدن حاصل 
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اهللا اذاً الفعلن، آتيك، وني اذاً إن تأت: شود، مانند گاه نيستند، ولي بر عامل اعتماد مي تكيه
اين نوع بر جمله اسميه نيز داخل . بيني كه اگر اسقاط شود ارتباط باز هم مفهوم است نمي
اذا أنا اكرمك، و جايز است كه وسط يا آخر واقع شود، و از : شود چنانكه گويي مي
 È⎦È⌡s9uρ |M: خداي تعالي ي هگونه است فرمود اين ÷èt7¨?$# Νèδ u™!#uθ ÷δ r& .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ x8u™!$ y_ š∅ ÏΒ 

ÄΝù= Ïèø9$#   š¨ΡÎ) #]ŒÎ)   ) كه تأكيد جوابي است مربوط به ماقبل) 145/ بقره.  

  دو تذكر
 ÷⎦È⌡s9uρ ΟçF÷è: شنيدم از استادمان عالمه كافيجي كه دربارة فرموده خداي تعالي: اول sÛ r& 

#Z|³o0 ö/ä3n= ÷WÏiΒ ö/ä3̄ΡÎ) #]ŒÎ) tβρçÅ£≈ y‚©9  ) كلمة مورد بحث » اذا«در اينجا : گفت مي) 35/ مؤمنون
شود حذف گرديده، و در  اي كه به آن اضافه مي ي شرطيه است، جمله»اذا«نيست، بلكه 

من اين سخن را جداً نيك . عوض تنوين داده شده همچنان كه در يومئذ هست
بعدها ديدم پنداشتم كه پيش از شيخ كسي اين را نگفته است، ولي  شمردم، و مي مي

و يكي از متأخرين معني : گفته» اذا«زركشي در البرهان پس از ذكر دو معني ياد شده براي 
كه ظرف زمان ماضي است، و » اذا«سومي براي آن ذكر كرده، و آن اينكه مركب باشد از 

اي بعد از آن تحقيقاً يا تقديراً، ولي آن جمله به جهت تخفيف حذف شده؛ و به  از جمله
دهد؛  اند، و اين مضارع را نصب نمي تنوين آمده، همچنان كه دربارة حينئذ گفته جاي آن

زيرا كه آن نوع ديگر به مضارع اختصاص يافته، و لذا در آن عمل كرده، و جز مخصوص 
شود  كند، ولي اين معني اختصاص به مضارع ندارد، بلكه بر ماضي نيز داخل مي عمل نمي

≈ #]ŒÎ)uρ Νßγ: مانند فرمودة خداي تعالي oΨ ÷ s?̀ψ  ) 67/ نساء( ، #]ŒÎ) ÷Λä⎢ õ3|¡øΒ `{  ) اسراء /
100( ،  
 #]ŒÎ) š≈ oΨ ø% sŒ`{  ) 75/ اسراء(شود، مانند ، و بر اسم هم داخل مي : öΝä3̄ΡÎ)uρ #]ŒÎ) z⎯Ïϑ ©9 
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t⎦⎫Î/§s)ßϑ ø9$#  ) اند بلكه بر آنچه  اين معني را نحويين ذكر نكرده: ، وي گفته)42/ شعراء
  .اند قياس شد گفته» اذ« ي هربارد

الدين بن رزين  الدين قمني برايم ذكر كرد كه قاضي تقي علم: و در تذكره ابوحيان آمده
عوض از جملة محذوفه است، و اين سخن از هيچ نحوي » اذا«اين نظر را داشت كه 

  .نيست
 أنا آتيك،: من گمان دارم كه جايز است در جواب كسي كه گفت«: و خويي گفته

تيتني حذف شده و آاذا أيتني اكرمك، پس : اذاً اكرمك، به رفع بر اين معني كه: بگويي
اي بر اين  و صدمه: وي گفته. تنوين به جاي جمله نشسته، و الف به القاء ساكنين افتاده

» اذاً«فعل در چنين صورتي منصوب است به : نظر نيست كه نحويين اتفاق دارند بر اينكه
كند  اين است كه اگر حرف نصب دهندة آن باشد، و اين نفي نمي زيرا كه منظورشان

ي زمانيه باشد كه تنوين به جاي »اذا«مرفوع شدن فعل را بعد از آن در صورتي كه مراد 
دهد چون آن را شرطيه  را جزم مي» من«آن آمده، كما اينكه بعضي از آنها بعد از  ي هجمل
  .»رش از آن موصوله باشددهد در صورتي كه منظو شمارد، و رفع مي مي

كدام از آنها از  اند، ولي هيچ اينها در همان پيراموني كه شيخ كافيجي گشته واقع شده
صل برآنند كه ا ةمشاهير علماي نحو، يا صاحبنظران دربارة آن نيستند؛ البته بعضي از نحا

ه جمله حذف باشد، ك مك ميناصبه اسم است، و تقدير در اذاً أكرمك، اذا جئنتي اكر» اذاً«
حرفي : اي ديگر برآنند كه و عده. در تقدير است» أن«نوين به جاي آن آمده، و شده و ت

  .؛ اين دو قول را ابن هشام در مغني حكايت كرده است»ان«و » اذ«است مركب از 
گردد،  با الف بدل شده از نون انجام مي» اذاً«جمهور برآنند كه وقف بر : تذكر دوم

اي ـ از جمله مبرد و مازني ـ در غير قرآن جايز  ر همين است و عدهاجماع قرّاء نيز ب
اختالف در نحوة نوشتن آن نيز » ان«و » لن«: اند كه با نون بر آن وقف شود، مانند دانسته

طور كه در  شود همان با الف نوشته مي: بر همين اختالف مبتني است، كه بنا بر قول اول
  .نون بايد نوشت با: مصحف آمده، و بنا بر قول دوم
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شود، و اينكه با الف نوشته  اجماع در قرآن آن است كه بر آن وقف مي: گويم و من مي

باشد نه حرفي كه آخرش نون است، بخصوص  شده دليل است كه اسمي داراي تنوين مي
كه در قرآن واقع نشده كه مضارع را نصب دهد، پس سخن صواب آن است كه اين معني 

، چنانكه شيخ و كساني كه نقل از آنها گذشت به همين تمايل براي آن اثبات گردد
  .اند كرده

اف  
رود، و ابوالبقاء درباره  اي است كه هنگام كراهت و اظهار تنفر از چيزي به كار مي كلمه

 Ÿξ: فرموده خداي تعالي sù ≅ à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é&  ) دو قول حكايت كرده است) 23/ اسراء:  
  .رها كن، دست بكش: مر است به معنياينكه اسم فعل ا: يكي
  .كراهت داشتم، بيزار شدم: اينكه اسم فعل ماضي است به معني: دوم

پدر و (= از شما : اسم فعل مضارع است، يعني: و ديگري قول سومي حكايت كرده كه
  .كنم تنفر مي) مادر

را ابوالبقاء بر ) 67 /انبياء (  7e∃é& ö/ä3©9 : و اما فرموده خداوند تعالي در سوره االنبياء
  .االسرا گذشت احاله نموده، كه بنابراين در معني مساوي هستند ي هآنچه در سور

  .باشد بئساً لكم مي: در اينجا به معني: و عزيزي در غريب خود گفته
  .و صاحب صحاح اف را به معني چرك تفسير كرده است

  .كنم اظهار نفرت مي: اف: و مؤلف االرتشاف گفته
باشد،  رت ميتضج: ضجر، و به قولي: تضجر، و به قولي: معنايش: لبسيط آمدهو در ا

  .سپس سي و نه لهجه درباره آن حكايت كرده است
به » اف«به كسر بدون تنوين، و » اف«: هاي هفتگانه آمده از آنها در قرائت: گويم مي

به ضم با تنوين و » اف«: و در قرائت شاذ است. به فتح بدون تنوين» اف«و : كسر و تنوين
  .غير آن، و اف به تخفيف
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 Ÿξ: خداي تعالي ي هو ابن أبي حاتم از مجاهد آورده كه درباره فرمود sù ≅à)s? !$ yϑçλ°; 7e∃é& 

 ) آنها را پليد مشمار: يعني: گفت) 23/ اسراء.  
  .باشد سخن پست مي: و از ابومالك آورده كه گفت

  أل
  :بر سه وجه است

و فروع آن، و همين وجه است كه بر » الذي«موصول باشد به معني اينكه اسم ): اول(
 ¨β: شود، مانند هاي فاعل و مفعول داخل مي اسم Î) š⎥⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ  ) احزاب

 šχθتا آخر آيه، ) 35 ç6 Í≥ ¯≈−F9$# šχρ ß‰Î7≈ yè ø9$#  ) 112/ توبه.(  
  .باشد موصول حرفي مي: قوليدر اين صورت حرف تعريف است، و به : و به قولي

عهدي و جنسي، و هركدام بر : اينكه حرف تعريف باشد، و آن بر دو نوع است): دوم(
  :شوند سه قسم تقسيم مي

$! : ي يا مصحوبش معهود ذكري است، مانندعهد uΚ x. !$ uΖù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) šχ öθ tãöÏù Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ 

4©|Âyè sù ãβ öθ tãöÏù tΑθ ß™ §9$#  ) 16 و 15مزمل( ، $ pκ Ïù îy$ t6 óÁÏΒ ( ßy$ t6 óÁ Ïϑø9$# ’Îû >π y_% ỳ ã— ( 

èπ y_% ỳ –“9$# $ pκ̈Ξr( x. Ò=x.öθ x.  ) اش اين است كه ضمير بتواند جايگزين  ، و ضابطه)35/ نور

$ ( øŒÎ: خودش و مصحوبش بشود و يا معهود ذهني است، مانند yϑèδ † Îû Í‘$ tóø9$#  ) توبه /

40( ، øŒÎ) štΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øtrB Íοtyf¤±9$#  ) و يا معهود حضوري، مانند) 18/ فتح :  tΠöθ u‹ø9 $# 

àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ  ) 3/ مائده( ، tΠöθ u‹ø9$# ¨≅ Ïmé& ãΝä3s9 àM≈ t6 Íh‹©Ü9$#   ) ابن )5/ مائده ،
در نداء واقع شود، و » أي«كه پس از اسم اشاره يا » ال«و همچنين است هر : عصفور گفته

  .اآلن: يز اذاي فجائيه يا اسم زمان حاضر مانندن
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شود،  به طور حقيقت جانشين آن مي» كل«و جنسي براي فراگيري افراد است كه 

= ,Î: مانند äzuρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ Z‹Ïè |Ê  ) 28/ نساء( ، ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íοy‰≈ pκ¤¶9$#uρ  ) و ) 9/ رعد
  : صحيح باشد، مانند هايش آن است كه استثنا از مدخولش از نشانه

 ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™  ) و وصف آن به جمع، )3و  2/ عصر ،

 Íρ: مانند r& È≅ øÏeÜ9$# š⎥⎪Ï% ©!$# óΟs9 (#ρ ãyγ ôàtƒ  ) و يا براي فراگيري خصايص افراد )31/ نور ،

 y7: گيرد، مانند قرار مي» كل«باشد كه به جاي آن به طور مجاز  مي Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$#  ) بقره
هاي نازل شده و خصوصيات  كتاب كامل در هدايت، جامع صفات تمام كتاب: ، يعني)2/ 

نه به طور حقيقت و نه » كل«آيد، كه  و يا براي تعريف ماهيت و حقيقت و جنس مي. آنها
$ : شود، مانند مجاز جانشين آن نمي oΨ ù= yèy_uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ¨≅ ä. >™ó©x« @c©yr  ) 30/ انبياء( ، 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ≈ oΨ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# u/õ3çtø: $#uρ nο§θ ç7‘Ζ9$#uρ  ) 89/ انعام.(  
د و مطلق و بين اسم جنس نكره؛ همان فرق بين مقي» ال«فرق بين معرف به : اند گفته
كند، و اسم  ر حقيقت داللت ميبه قيد حضور در ذهن ب» ال«زيرا كه معرف به  ؛است

  .جنس نكره بر مطلق حقيقت و بدون اعتبار قيد داللت دارد
الزم مانند الف المي كه در موصوالت : اينكه زايده باشد، و آن بر دو نوع است): سوم(

الف المي كه در اعالم قرار دارد؛ : هست ـ بنابر اينكه تعريف آنها با صله باشد ـ ، و مانند
براي » البيت«: الالت و العزي، يا به جهت غلبة آنها، مانند: آن اعالم، مثل به جهت نقل

براي ستاره ثريا، و اين نوع در اصل براي عهد » النجم«براي شهر طيبه، و » المدينه«كعبه، 
 ÉΟôf¨Ψ9$#uρ #sŒÎ) 3“uθ: خداي تعالي ةابن ابي حاتم از مجاهد آورده كه در فرمود. است yδ  

باشد، و  غيرالزم است، مانند آنكه در حال واقع مي: و نوع دوم. يعني ثريا: هگفت) 1/ نجم (
∅  : بر اين برآورد شده قرائت بعضي y_Ì÷‚ã‹s9 –“ tãF{$# $ pκ÷]ÏΒ ¤ΑsŒF{$#  ) به ) 8/ منافقون

زيرا كه حال حتماً بايد نكره باشد، ولي اين فصيح نيست، بهتر اين  ؛با ذلت: فتح ياء، يعني
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خروج األذل، چنان كه زمخشري تقدير كرده : ف مضاف تقدير شود، يعنياست كه حذ
  .است

  مسأله
عوض از همزه : اختالف شده، سيبويه گفته» اهللا«در مورد ال در اسم خداي تعالي 

باشد، ال داخل شده و حركت همزه را به الم » اله«محذوفه است، بنابر اينكه اصل آن 
قطع و لزوم همزه دليل بر اين قول : فارسي گفته .منتقل ساخته سپس ادغام گرديده است

  .است
، »إله«و اصل : به منظور تفخيم و تعظيم براي تعريف زياد شده: اند اي ديگر گفته و عده

  .زائد الزم است و براي تعريف نيست: اند اي گفته و عده. است» اواله«
» له«گرديده، و  اصل آن هاء كتابت بوده؛ الزم ملك بر آن اضافه: اند و بعضي گفته

  .اند اند؛ و به جهت تفخيم آن را تأكيد كرده بر آن افزوده» ال«شده، سپس براي تعظيم 
اسمي است علم كه نه » اهللا«ال از بناي كلمه است، و : اند اي گفته و خليل و عده

  .اشتقاق دارد و نه اصل

  خاتمه
از ضمير » ال«ند كه ا كوفيون و بعضي از بصريون و بسياري از متأخرين جايز دانسته

* ¨βÎ: اند اليه نيابت كند، و بر اين مبني آورده مضاف sù sπ ¨Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“uρ ù'yϑ ø9$#  ) 41/ نازعات (
گيرند، زمخشري نيابت از ظاهر را نيز  اند براي آن تقدير مي و كساني كه آن را منع كرده

=¯ zΝ: جايز شمرده و بر اين برآورده tæuρ tΠyŠ#u™ u™!$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯= ä.  ) كه اصل آن) 31/ بقره :
  .باشد اسماء مسميات مي

  الأ
  :به فتح و تخفيف، در قرآن بر چند وجه آمده است
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و : كند، زمخشري گفته براي آگاه ساختن، پس بر تحقيق مابعدش داللت مي): اول(

ها پس از آن با صدارت چيزي كه قسم را در  بدين جهت است كه بيشتر موارد جمله
  : گردد، مانند هاي اسميه و فعليه داخل مي شوند، و بر جمله يابند واقع مي مي
 Iω r& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ â™!$ yγ x¡9$#  ) 13/ بقره( ، Ÿω r& tΠöθ tƒ óΟÎγŠ Ï?ù'tƒ š[ø‹s9 $ ¸ùρ çóÇtΒ öΝåκ÷]tã  ) هود
را  حرف استفتاح است، كه جاي آن: گويند و معربون دربارة آن مي: ، در مغني آمده)8/ 

رساند از جهت تركيب آن  اند، و اينكه تحقيق را مي بيان نموده و معني آن را اهمال كرده
: رساند، مانند استفهام هرگاه بر نفي داخل شود تحقيق را مي ي هاست از همزه وال، و همز

 }§øŠs9r& y7 Ï9≡sŒ A‘Ï‰≈ s)Î/  ) 40/ قيامه.(  
ب شيء است، ولي اولي طلب تحضيض و عرض، و معناي اين دو طل): دوم و سوم(

: يابد، مانند شديد، و دومي طلب با نرمي است، و در اين دو به جملة فعليه اختصاص مي
 Ÿω r& šχθ è= ÏG≈ s)è? $ YΒ öθs% (#þθ èWs3̄Ρ  ) 13/ توبه( ، tΠöθ s% tβöθ tã öÏù 4 Ÿω r& tβθà)−G tƒ  ) 11/ شعراء( ،

 Ÿω r& šχθ è=ä.ù's?  ) 27/ ذاريات( ، Ÿω r& tβθ™7ÏtéB β r& tÏøó tƒ ª!$# óΟä3s9  ) 22/ نور.(  

  أالَّ
دانم در قرآن براي اين معني  شديد حرف تحضيض است، و تا آنجا كه ميبه فتح و ت

 ω: توان فرمودة خداوند نيامده، البته به نظر من مي r& (#ρ ß‰àfó¡o„ ¬!  ) را بر اين ) 25/ نمل

 ω: برآورد، و اما فرموده خداي تعالي r& (#θè= ÷è s? ¥’n?tã  ) از اين قبيل نيست، بلكه ) 31/ نمل
  .ناهيه» ال«مفسره، و » أن«نافيه، يا » ال«ناصبه و » أن«: دو كلمه است

  

  إالَّ
  :به كسر و تشديد بر چند وجه است
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 (#θ: استثناء متصل باشد، مانند: يكي ç/Î|³sù çμ ÷ΨÏΒ ω Î) WξŠ Î= s%  ) 249/ بقره( ، $̈Β çνθ è= yè sù 

ω Î) ×≅ŠÎ= s%  ) يا منقطع مانند)66/ نساء ، : ö≅ è% !$ tΒ öΝà6è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_r& ωÎ) ⎯tΒ u™!$ x© β r& 

x‹Ï‚−G tƒ 4’n< Î) ⎯Ïμ În/u‘ Wξ‹Î6 y™  ) 57/ فرقان( ، $ tΒ uρ >‰tnL{ …çνy‰Ψ Ïã ⎯ÏΒ 7π yϑ ÷èÏoΡ #“t“ øgéB ∩⊇®∪ ωÎ) 

u™!$ tó ÏG ö/$# Ïμô ùρ Ïμ În/u‘ 4’ n?ôã F{$#  ) 20و  19/ ليل.(  
شود، و در تالي آن جمع نكره يا شبه آن  به معني غير، پس با آن وصف مي: دوم

  : شود، مانند اعراب مي» غير«گردد به اعراب  آيد، و اسمي كه پس از آن واقع مي مي
 öθ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $ s?y‰|¡xs9  ) ه براي استثنا ، كه جايز نيست اين آي)22/ انبياء

جمع منكر است در اثبات، و عمومي براي آن نيست، پس استثنا از » آلهه«باشد؛ زيرا كه 
  : شود باشد، و نيز چون كه معني چنين مي آن صحيح نمي
 öθ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλÎ;#u™ ω Î) ª!$# $ s?y‰|¡xs9    
  .»نباشد فاسد گردنداگر در آسمان و زمين خداياني باشند كه اهللا در بين آنها «

  .و حال آنكه مفهوم اين باطل است
واو، اين را أخفش و فرّاء و ابوعبيده ذكر كرده و بر  ي هاينكه عاطفه باشد به منزل: سوم

 ξ: اند اين آورده y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝä3ø‹n= tæ îπ ¤fãm ω Î) š⎥⎪Ï%©!$# (#θßϑ n= sß öΝåκ÷]ÏΒ  ) بقره /

150( ، Ÿω ô#y‚s? ’ ÎoΤÎ) Ÿω ß∃$ sƒs† £“t$ s! tβθ è= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∪ ω Î) ⎯tΒ zΟn= sß ¢ΟèO tΑ£‰t/ $ KΖó¡ãm y‰÷èt/ 

&™þθ ß™  ) ولي جمهور بر استثناي »وال من ظلم«، »وال الذين ظلموا«: يعني) 11و  10/ نمل ،
  .اند منقطع تأويلشان كرده

$! : كه بعضي ذكر كرده، و بر اين آورده» بل«: به معني: چهارم tΒ $ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹n= tã tβ#u™öà)ø9 $# 

#’ s+ô±tFÏ9 ∩⊄∪ ω Î) ZοtÅ2 õ‹s? ⎯yϑ Ïj9 4©ý øƒs†  ) يعني بل تذكره)3و  2/ طه ،.  
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 îπ: ابن الصائغ ذكر كرده و بر اين آورده» بدل«به معني : پنجم oλÎ;#u™ ω Î) ª!$#  ) انبياء /

ز اشكال ياد شده در استثنا و در وصف اهللا، و با اين بيان ا بدل اهللا يا عوض: را، يعني) 22
  .ماند اال از جهت مفهوم، دور مي:   ب

 ω: و ابن مالك به غلط اين مورد را از اقسام آن قرار داده كه Î) çνρ ãÝÁΖs? ô‰s)sù çνt|Á tΡ 

ª!$#  ) ان شرطيه و الء : ، و حال آنكه از اقسام آن نيست، بلكه دو كلمه است)40/ توبه
  .نافيه

  فايده
اير أشياء است، پس اختصاص به شيء از س» إال«معناي الزم : رماني در تفسيرش گفته

ما : اي، و اگر بگويي اص دادهني القوم إال زيداً، زيد را به نيامدن اختصجاء: اگر گفتي
ما جاءني زيد إال راكباً، : اي، و چون بگويي ني إال زيد، زيد را به آمدن اختصاص دادهجاء

  .اي لت تنها از ساير حاالت از راه رفتن و دويدن و غير اينها اختصاص دادهاو را به اين حا

  اآلن
رود، و  اسمي است براي زمان حاضر، و گاهي به طور مجاز در غير آن به كار مي

محلي براي هر دو زمان است، يعني ظرف زمان ماضي و ظرف براي : اند اي گفته عده
  .رود ز دو زمان است مجازاً به كار ميمستقبل، و گاهي از آنچه نزديك به يكي ا

براي زماني است كه تمام آن را حاضر باشد، مانند وقت فعل انشاء : و ابن مالك گفته
≈⎯ z: هنگام نطق به آن يا بعضي از آن، مانند t↔ø9$# y#¤yz ª!$# öΝä3Ψtã  ) 66/ انفال( ، ⎯yϑ sù 

ÆìÏϑ tG ó¡o„ tβ Fψ$# ô‰Ågs† …çμ s9 $ \/$ pκÅ− #Y‰|¹§‘  ) و ظرفيت آن غالب است نه : ، وي گفته)9/ جن
  .الزم

براي تعريف حضوري : شود كه در آن است اختالف شده، گفته مي» ال«و در مورد 
  .زايد الزم است: است، و به قولي
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  ليإ
  :حرف جرّي است كه چند معني دارد

 ¢ΟèO (#θ: مشهورترين معاني آن انتهاء غايت است، زماناً، مانند ‘ϑÏ?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n<Î) È≅ øŠ©9$#  

> ’n: ، يا مكاناً، مانند)187/ بقره ( Î) Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# $ |Á ø% F{$#  ) يا غير اينها، مانند)1/ اسراء ، : 

ãøΒ F{$#uρ Å7 ø‹s9Î)  ) شود، و بيشتر علماي فن غير از اين  امر به تو منتهي مي: يعني) 33/ نمل
  .اند معني را ذكر نكرده

ضي ديگر ـ به پيروي از كوفيان ـ معاني ديگري نيز براي آن ذكر و ابن مالك و بع
يعني چيزي را به چيز ديگري منضم نمايي در حكم به آن يا : معيت: اند، از جمله كرده

$‘ ô⎯tΒ ü“Í: عليه آن، يا تعلق به چيزي، مانند |ÁΡr& ’ n<Î) «!$#  ) 52/ آل عمران( ، öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ 

’ n< Î) È,Ïù#tyϑ ø9$#  ) 6/ مائده( ، Ÿω uρ (#þθ è= ä.ù's? öΝçλm;≡uθ øΒ r& #’ n< Î) öΝä3Ï9≡uθ øΒ r&  ) و : رضي گفته .،)2/ نساء
به مرافق و اموالتان اضافه : تحقيق آن است كه در اين موارد نيز براي انتها است، يعني

  .كنيد
ل و گردد بر تقدير و تضمن عام آنچه از اين قبيل وارد شده تأويل مي: و ديگري گفته

چه كسي نصرتش را : شود اول چنين مي ةبر حال خودش، كه معني آي» الي«باقي گذاردن 
كند در حالي كه به سوي خداوند  افزايد، يا چه كسي مرا ياري مي به نصرت خداوند مي

  .؟رهسپارم
 öΝä3̈Ψyè: ، مثل»في«ظرفيت است، مانند » الي«و از جمله معاني  yϑ ôfu‹s9 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 

 ) 87/ نساء (في يوم، : يعني ö≅à)sù ≅ yδ y7 ©9 #’ n< Î) β r& 4’ª1t“ s?  ) في أن: يعني) 18/ نازعات.  
و االمر : (مرادف الم آمدن است، و از اين قبيل شمرده شده: و از جمله معاني آن

  .لك، كه گفتيم براي انتهاي غايت است: يعني) اليك
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كند پس از  و اين فاعليت مجرورش را بيان مي: فتهتبيين است، ابن مالك گ: و از جمله

< Éb: رساند، از فعل تعجب يا اسم تفضيل، مانند آنكه حب يا بغضي را مي u‘ ß⎯ôfÅb¡9$# 

=ymr& ¥’n< Î)  ) 33/ يوسف.(  

≅ ö: شود، مانند تأكيد است كه زايد واقع مي: و از جمله yèô_$$ sù Zοy‰Ï↔øùr& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# 

ü“Èθ öκsE öΝÍκö s9Î)  ) تهواهم، اين را فرا : ، در قرائت بعضي به فتح واو آمده، يعني)37/ ابراهيم
  .را تضمين كرد» تميل«معني » تهوي«بايد در : و ديگري گفته. گفته است

  تذكر
به صورت » الي«: ابن عصفور در شرح ابيات ايضاح از ابن االنباري حكايت كرده كه

غدوت من : شود انصرفت من اليك، چنان كه گفته مي: شود رود، گفته مي اسم به كار مي
“ ü“Ìh: عليه، و بر اين آورده از قرآن فرموده خداي تعالي èδ uρ Å7 ø‹s9Î) Æíõ‹Åg¿2 Ï' s#÷‚¨Ζ9$#  ) مريم

قاعده مشهور آن : شود كه گفته ، و با اين بيان اشكال ابوحيان در مورد آيه دفع مي)25/ 
شود در حالي  ش يا به حرف متصل باشد متعدي نمياست كه فعل به ضميري كه به خود

  .كه متصل مرفوع باشد

  اللهم
باشد، ياء ندا حذف شده، و در عوض ميم مشدد  يا اهللا مي: مشهور است كه معني آن

  .اند در آخر آن قرار داده
تركيب گرديده » حيهل«باشد كه به صورت  يا اهللا أمنا بخير مي: اصل آن: و به قولي

  .است
  .ميم در آن هفتاد اسم از اسماء خداوند را در بر دارد: جاء عطاردي گفتهو ابور
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اهللا بر ذات : گويند اين اسم اعظم است، و بر آن استدالل شده كه: و ابن ظفر گفته
  . اللهم دعا را جامع است: داللت دارد، و ميم بر نود و نه صفت، لذا حسن بصري گفته

هايش دعا كرده  ، خداوند را به تمام نام»للهما«: هر كس بگويد: و نضربن شميل گفته
  .است

  أم
  :باشد حرف عطف است، و آن بر دو گونه مي

  :متصل، و آن دو نوع است - 1
 í™!#uθ: اينكه همزه تسويه بر آن مقدم افتد، مانند: اول y™ óΟÎγ øŠn= tæ öΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u™ ÷Πr& öΝs9 

öΝèδ ö‘É‹Ζè?  ) 6/ بقره( ، í™!#uθ y™ !$ uΖøŠn= tã !$ oΨôã Ì“ y_r& ÷Πr& $ tΡ÷y9 |¹  ) 21/ ابراهيم( ،  

 í™!#uθ y™ óΟÎγ øŠn= tæ |Nöxøó tG ó™ r& óΟßγ s9 ÷Πr& öΝs9 öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm;  ) 6/ منافقون.(  
  : اي بيايد كه با آن و أم تعيين خواسته شود، مانند اينكه پيش از آن همزه: دوم
 ⎦ø⎪tŸ2 ©%!!#u™ tΠ§ym ÏΘr& È⎦÷⎫u‹sVΡW{$#  ) 144/ انعام.(  

زيرا كه به يكي از ماقبل و بعدش از ديگري  ؛اند و اين دو نوع متصل ناميده شده
اند، زيرا كه در نوع اول معادل همزة تسويه، و در  نيز گفته» معادله«شود، به آنها  نياز نمي بي

  .باشند نوع دوم معادل همزة استفهام مي
  :ارندو اين دو  نوع از چهار جهت با هم فرق د

زيرا كه  ؛شود استحقاق جواب ندارد آنكه پس از همزة تسويه واقع مي: يكم و دوم
معني با آن بر استفهام نيست، و كالم با آن قابليت تصديق و تكذيب را دارد چون كه خبر 

  .است، ولي آن ديگري چنين نيست زيرا كه استفهام به طور حقيقت در آن هست
شود، و  افتد جز بين دو جمله واقع نمي زة تسويه ميآن كه بعد از هم: سوم و چهارم

آن دو جمله جز در تأويل دو مفرد نيست، و دو جمله اسميه و يا فعليه و يا مختلف 
 í™!#uθ: آيند، مانند مي y™ ö/ä3ø‹n= tæ öΝèδθßϑ è?öθ tã yŠr& ÷Πr& óΟçFΡr& šχθ çFÏϑ≈ |¹  ) ام«، ولي )193/ انعام «
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= ÷Λä⎢Ρr&u™ ‘‰x©r& $̧)ù: رد، و غالباً چنين است، مانندگي ديگر بين دو مفرد قرار مي yz ÏΘr& â™!$ uΚ ¡¡9$# 4 

$ yγ8 oΨt/  ) گردد اي كه در تأويل مفرد نباشند واقع مي ، و نيز بين دو جمله)27/ نازعات.  
  :منقطع، و آن بر سه نوع است - 2

≈= ã≅ƒÍ”∴s? É: مسبوق به خبر محض، مانند: اول tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ÏμŠ Ïù ⎯ÏΒ Éb> §‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#  

 ÷Πr& tβθ، )2/ سجده ( ä9θ à)tƒ çμ1 utIøù$#  ) 38/ يونس.(  

 öΝßγ: مسبوق به همزه براي غيراستفهام، مانند: دوم s9r& ×≅ ã_ö‘ r& tβθà±ôϑ tƒ !$ pκÍ5 ( ôΘr& öΝçλm; 7‰÷ƒ r& 

tβθ à±ÏÜö7tƒ !$ pκÍ5  ) نفي است، ولي  ي هه منزل، كه همزه در اينجا براي انكار و ب)195/ اعراف
  .شود متصل بعد از آن واقع نمي

≅ ö: به استفهام با غير همزه، مانند: سوم è% ö≅ yδ “Èθ tGó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# çÅÁ t7ø9$#uρ ÷Πr& ö≅ yδ 

“Èθ tG ó¡n@ àM≈uΗ ä>—à9$# â‘θ ‘Ζ9$#uρ  ) 16/ رعد.(  
شود، كه  از آن جدا نمي) روي گرداندن(= منقطع آن است كه اضراب » أم«و معني 

  .گاهي فقط براي آن است، و گاهي اضافه بر آن متضمن استفهام انكاري نيز هست
≅ ÷Πr& ö: اول ي ههاي گون از مثال yδ “Èθ tG ó¡n@ àM≈uΗ ä>—à9$# â‘θ ‘Ζ9$#uρ  ) است، چون ) 16/ رعد

  .شود كه استفهام بر استفهام وارد نمي
& ÷Πr& ã: دوم است ةهاي گون و از مثال s! àM≈oΨ t7ø9$# ãΝä3s9uρ tβθãΖt6 ø9$#  ) تقديرش )39/ طور ،

  .آيد له البنات، كه اگر اضراب محض تقدير شود محال الزم مي بل أ: اين است
  



    

  627    دارد ازيكه مفسر به آنها ن يدر شناخت ادوات
 

  دو تذكر
 : گاهي أم محتمل اتصال و انقطاع هر دو هست، مانند فرمودة خداي تعالي: اول

(#θ ä9$ s% uρ ⎯s9 $ uΖ¡¡yϑ s? â‘$̈Ψ9$# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& ZοyŠρ ß‰÷è̈Β 4 ö≅ è% öΝè?õ‹sƒªBr& y‰ΖÏã «!$# #Y‰ôγ tã ⎯n= sù y#Î= øƒä† ª! $# 

ÿ…çνy‰ôγ tã ( ÷Πr& tβθ ä9θ à)s? ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷è s?  ) تواند أم  مي: ، زمخشري گفته)80/ بقره
كداميك از اين دو امر شدني است؟ ـ برسبيل تقرير ـ چون كه علم به : معادله باشد، يعني

  .توان آن را منقطع دانست و هست، و ميحصول يكي از آن د
: شود، و بر اين آورده فرمودة خداي تعالي زايد واقع مي» أم«ابوزيد ذكر كرده كه : دوم
 Ÿξ sùr& tβρ çÅÇö7è? ∩∈⊇∪ ôΘr& O$ tΡr& ×öyz  ) تقديرش اين است: را، وي گفته) 52و  51/ زخرف :

  .أفال يبصرون أنا خير

  أما
  .رط و تفصيل و تأكيد استبه فتح و تشديد، حرف ش

$ : حرف شرط است به دليل لزوم فاء بعد از آن، مانند ¨Β r'sù š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ tβθ ßϑ n=÷è uŠ sù 

çμ ¯Ρr& ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ öΝÎγ În/§‘ ( $ ¨Β r&uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 šχθ ä9θ à)u‹sù  ) و اما فرمودة خداوند)26/ بقره ، :

 $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ôN̈Šuθ ó™ $# öΝßγ èδθ ã_ãρ Λän öxx.r&  ) كه فاء نيامده، بنابر تقدير ) 106/ آل عمران
نيازي از قول حذف شده است، فاء  اكفرتم، كه به جهت بي: فيقال لهم: قول است، يعني

$ هم از آن پيروي نموده در حذف، و همچنين است فرمودة خداوند  ¨Β r&uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ÿρãxx. 

óΟn= sùr& ô⎯ä3s? ©ÉL≈ tƒ#u™ 4’ n?÷G è? ö/ä3ø‹n= tæ  ) 31/ جاثيه.(  

$ : و حرف تفصيل بودن غالب احوال آن است ـ چنانكه گذشت ـ و مانند ¨Β r& 

èπ oΨ‹Ï¡¡9$# ôMtΡ% s3sù t⎦⎫Å3≈ |¡yϑ Ï9  ) 79/ كهف( ، $ ¨Β r&uρ ÞΟ≈ n= äóø9$#  ) 80/ كهف( ، $ ¨Β r&uρ â‘#y‰Ågø: $# 
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 ) به جهت مستغني شدن به يكي از دو  شود ، و گاهي تكرار آن حذف مي)82/ كهف

  .قسم از ديگري، كه در انواع حذف خواهد آمد
: گويي دهد، مي أما در كالم مقداري آن را تأكيد مي: فايده: زمخشري گفته: و اما تأكيد

  رود، و  زيد ذاهب، ولي اگر بخواهي بر آن تأكيد كني، و او حتماً مي
أما زيد فذاهب، لذا سيبويه : گويي داند، مي م ميدر صدد رفتن برآمده، و آن را بر خود الز

  .مهما يكن من شيء فزيد ذاهب: در تفسير اين جمله گفته است
شود مانند آيات گذشته، و يا به وسيلة  يا به وسيلة مبتدا فاصله مي» فاء«و » أما«و بين 
$ : الدار فزيد، و يا به وسيله جمله شرط، مانند أما في: خبر، مانند ¨Β r'sù zΟŠÏKuŠø9$# Ÿξ sù öyγ ø)s?  

 : كند، مانند ، يا اسمي براي معمول محذوفي كه ما بعد فاء آن را تفسير مي)9/ ضحي (
$ ¨Β r&uρ ßŠθßϑ rO öΝßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰yγ sù  ) بنابر قرائت بعضي به نصب) 17/ فصلت.  

  توجه
$ #sŒ: در اين آيه شريفه ¨Β r& ÷Λä⎢Ζä. tβθ è= yϑ÷è s?  ) نيست، بلكه دو » أما«، از اقسام )84/ نمل

  .منقطع و استفهاميه» أم«كلمه است 

  إما
  :آيد به كسر و تشديد براي چند معني مي

 šχρ: ابهام، مانند - 1 ãyz#u™uρ tβöθ y_öãΒ ÍöΔL{ «!$# $ ¨Β Î) öΝåκæ5Éj‹yè ãƒ $ ¨Β Î)uρ Ü>θ çG tƒ öΝÍκö n= tã  ) توبه
 /106.(  

$! : تخيير، مانند - 2 ¨Β Î) β r& z> Éj‹yèè? !$ ¨Β Î)uρ β r& x‹Ï‚−G s? öΝÍκ Ïù $ YΖó¡ãm  ) 86/ كهف( ، !$ ¨Β Î) β r& 

u’ Å+ù= è? !$ ¨Β Î)uρ β r& tβθä3̄Ρ tΑ̈ρ r& ô⎯tΒ 4’s+ø9r&  ) 65/ طه( ، $ ¨Β Î* sù $CΖtΒ ß‰÷è t/ $ ¨Β Î)uρ ¹™!#y‰Ïù  ) 4/ محمد.(  

$ : تفصيل، مانند - 3 ¨ΒÎ) #[Ï.$ x© $ ¨ΒÎ)uρ #·‘θ àx.  ) 3/ انسان.(  
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  چند نكته
عاطفه نيست، ولي در مورد معني دوم » اما«اختالفي نيست كه در معني اول  :لاو

ن را انكار آاي ـ از جمله ابن مالك ـ  اختالف شده، اكثر برآنند كه عاطفه است، و عده
ين رأي ادعاي اجماع واو عاطفه است، و ابن عصفور بر ااند، به دليل اينكه مالزم  كرده

اند كه با حرف آن مصاحبت  باب عطف آن را ذكر كرده بدين جهت در: كرده، وي گفته
اسم را بر اسم ديگر عطف كرده، و واو اما را بر » اما«اند كه  دارد و بعضي بر اين نظر شده

  .اما عطف نموده و اين غريب است
: اين است كه» اما«نيز هست، و فرق آن با » وأ«خواهد آمد كه اين معاني براي : دوم

شود، و لذا واجب است  ول امر بر همان منظوري كه برايش آمده مبتني ميكالم با اما از ا
شود، سپس ابهام يا غير آن عارض  كالم به طور قاطع شروع مي» او«كه تكرار گردد، ولي 

  .شود گردد، لذا تكرار هم نمي مي
 $̈Β: خداوند ي هدر فرمود: سوم Î* sù ¨⎦É⎪ts? z⎯ÏΒ Î|³u; ø9$# #Y‰tnr&  ) اما«از اقسام  )26/ مريم «

  .زايده» ما«شرطيه، و » ان«: نيست، بلكه در اينجا دو كلمه است

  ان
  :آيد به كسر و تخفيف بر چند وجه مي

 β: شرطيه، مانند: اول Î) (#θßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% y#n= y™  ) 38/ انفال( ، βÎ)uρ (#ρ ßŠθ ãètƒ 

ô‰s)sù ôMŸÒ tΒ  ) انجام » لم«داخل شود، جزم به وسيلة » لم«، و هرگاه بر )38/ انفال

 β: گيرد نه با آن، مانند مي Î* sù öΝ©9 (#θ è= yèøs?  ) داخل گردد، جزم » ال«، و اگر بر )24/ بقره

 ω: مانند» ال«به وسيلة آن است نه  Î)uρ öÏøó s? ’Í<  ) 47/ هود( ، ωÎ) çνρ ãÝÁΖs?  ) توبه /
باشد و بين آنها به هيچ  است كه مالزم معمولش ميعاملي » لم«فرقش آن است كه ) 40

جدايي » لم«جايز است كه بين خود و معمولش با معمول » ان«افتد، و  وجه فاصله نمي
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نسبت داده » ان«كند، پس عمل به  در صورتي كه نافيه باشد عمل نمي» ال«واقع شود، و 

  .شده است
≈ ÈβÎ) tβρãÏ: شود، مانند يهاي اسميه و فعليه داخل م نافيه، كه بر جمله: دوم s3ø9$# ω Î) ’ Îû 

A‘ρ ãäî  ) 20/ ملك( ، ÷β Î) óΟßγ çG≈ yγ ¨Βé& ω Î) ‘Ï↔¯≈ ©9$# óΟßγ tΡô‰s9uρ  ) 2/ مجادله( ،  

 ÷βÎ) !$ tΡ÷Šu‘ r& ωÎ) 4©o_ó¡ßsø9$#  ) 107/ توبه( ، βÎ)uρ šχθ ãã ô‰tƒ ω Î) $ YΖ≈ sÜø‹x© #Y‰ƒ Ì̈Β  ) نساء /
آيد،  با تشديد بعد از آن واقع شود نمي» لما«يا » اال«در صورتي كه  جز: ، گفته شده)117
≅‘ ( βÎ: مانند ä. <§øtΡ $ ®R°Q $ pκö n= tæ ÔáÏù% tn  ) بنا به قرائت با تشديد، ولي اين گفته ) 4/ طارق

  ÷βÎ) Νà2: خداوند ي هاند به فرمود را رد كرده y‰ΖÏã ⎯ÏiΒ ¤⎯≈ sÜù= ß™ !#x‹≈ pκÍ5  ) 68/ يونس( ، 

÷β Î)uρ ”Í‘ ÷Šr& …ã& ©#yè s9 ×π uΖ÷G Ïù ö/ä3©9  ) 111/ انبياء .(  

$ ( βÎ: و از مواردي كه حمل بر نافيه شده فرمودة خداوند است ¨Ζà2 t⎦,Î#Ïè≈ sù  ) انبياء /

17( ، ö≅è% βÎ) tβ% x. Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 Ó$s!uρ  ) وقف » ولد«كه بنابراين بايد بر كلمة ) 81/ زخرف

≈ ô‰s)s9uρ öΝßγشود،  ¨Ψ©3tΒ !$ yϑ‹Ïù β Î) öΝä3≈ ¨Ψ ©3̈Β ÏμŠ Ïù  )كم الذي ما مكنا في: يعني) 26/ قاف اح

≈ öΝßγ: زايده است، و مؤيد قول اول فرمودة خداي تعالي است: فيه، و به قولي ¨Ψ©3̈Β ’ Îû 

Ä⇓ö‘ F{$# $ tΒ óΟs9 ⎯Åj3yϑ çΡ ö/ä3©9  ) عدول شده كه تكرار » ما«، و بدين جهت از )6/ انعام
  .لفظ سنگين نشودنباشد و 
و اينكه براي نفي است از ابن عباس روايت شده ـ كه در نوع غريب از : گويم مي

  .طريق ابن أبي طلحه گذشت ـ 
$!  ⎦È⌡s9uρ: خداوند ي هو شرطيه و نافيه در فرمود tG s9#y— ÷βÎ) $ yϑ ßγ s3|¡øΒ r& ô⎯ÏΒ 7‰tnr& .⎯ÏiΒ ÿ⎯ÍνÏ‰÷è t/ 

 ) نافيه بر جمله اسميه وارد شود به نظر جمهور  »ان«، جمع شده است و اگر )41/ فاطر



    

  631    دارد ازيكه مفسر به آنها ن يدر شناخت ادوات
 

اند كه عمل ليس را انجام دهد، و بر اين  كند، ولي كسائي و مبرد جايز شمرده عمل نمي
 ¨β :آورده شده قرائت سعيدبن جبير Î) t⎦⎪Ï% ©!$# šχθãã ô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# îأمثالكم عبادا ) اعراف

 /194.(  

  فائده
  .آمده براي انكار است» ان«هركجا در قرآن : ه كه گفتابن أبي حاتم از مجاهد آورد

شود، و اكثر برآنند كه  اينكه مخفف از ثقليه باشد، پس بر هر دو جمله داخل مي: سوم
 β: شود، مانند چون بر اسميه داخل گردد اهمال مي Î)uρ ‘≅à2 y7 Ï9≡sŒ $ £ϑ s9 ßì≈ tFtΒ Íο4θ uŠptø: $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$#  ) 35/ زخرف( ، β Î)uρ @≅ ä. $£ϑ ©9 ÓìŠÏΗ sd $ uΖ÷ƒ t$ ©! tβρç|ØøtèΧ  ) 32/ يس( ، ÷β Î) Èβ≡x‹≈ yδ 

Èβ≡tÅs≈ |¡s9  ) در قرائت حفص و ابن كثير)63/ طه ،.  

$ . ¨βÎ)uρ yξä: كند، مانند و گاهي عمل مي £ϑ ©9 öΝåκ̈]uŠÏjùuθ ã‹s9  ) در قرائت )111/ هود ،

 β: ت، مانندو اگر بر فعل داخل شود، بيشتر ماضي ناسخ اس. حرميين Î)uρ ôM tΡ% x. ¸οuÎ7s3s9  

 β، )143/ بقره ( Î)uρ (#ρ ßŠ%Ÿ2 y7 tΡθ ãΖÏFøu‹ s9 Ç⎯tã ü“Ï% ©!$# !$ uΖøŠym÷ρ r& šø‹s9Î)  ) و بعد )73/ اسراء ،

 β: باشد، مانند از آن مضارع ناسخ مي Î)uρ ßŠ% s3tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. y7 tΡθ à)Ï9÷”ãs9  ) 51/ قلم( ، 

β Î)uρ y7‘ΖÝà̄Ρ z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$#  ) الم مفتوحه باشد » ان«، و هركجا بعد از )186/ شعراء
  .ه استيلمخففه از ثق
$! : اند زايده، و بر اين آورده: چهارم yϑ‹Ïù βÎ) öΝä3≈ ¨Ψ©3̈Β ÏμŠÏù  ) را) 26/ احقاف.  
اند  ن برآوردهاند، و بر اي ، چنانكه كوفيون گفته»اذ«اينكه براي تعليل باشد مانند : پنجم

 (#θ: فرموده خداي تعالي را à)¨?$#uρ ©!$# β Î) Λä⎢Ψä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β  ) 57/ مائده( ، £⎯è= äzô‰tG s9 

y‰Éfó¡yϑ ø9$# tΠ#tysø9$# βÎ) u™!$ x© ª!$# š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™  ) 27/ فتح( ، ãΝçFΡr&uρ tβ öθ n=ôã F{$# β Î) ΟçGΨ ä. 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β  ) باشد الوقوع مي كه فعل در آنها محقق ، و امثال اينها)139/ آل عمران.  
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آموختن به بندگان است كه : اند كه جواب داده) ن شاء اهللاإ(= و جمهور از آيه مشيت 

دهند چگونه سخن بگويند، و يا اينكه اصل آن براي شرط بوده  هرگاه از آينده خبر مي
معني چنين  گردد، و يا اينكه است، سپس به اين صورت درآمده كه براي تبرك ذكر مي

الدخول، و از ساير آيات جواب  لتدخل جميعاً ان شاء اهللا اال يموت منكم احد قبل: است
اند كه شرط است و براي تهييج و برانگيختن به كار برده شده، چنانكه به فرزندت  داده
  .اگر پسرم هستي پس اطاعتم كن= ان كنت ابني فأطعني : گويي مي

  : ، اين را قطرب ذكر كرده و بر اين برآوردهباشد» قد«اينكه به معني : ششم
 öÏj.x‹sù βÎ) ÏM yèx¯Ρ 3“tø.Ïe%!$#  ) قدنفعت، و معني شرط در آن صحيح : ، يعني)9/ اعلي

  .زيرا كه در هر حال به تذكر دادن مأمور شده است ؛نيست
براي شرط است، و معني آن مذمت آنها و دور شمردن سود داشتن : و ديگري گفته

 Ÿ≅‹Î/≡u: و ان لم تنفع، چنانكه فرموده: تقدير اين است: در آنان است، و به قولي تذكر |  

ãΝà6‹É)s? §ysø9$#  ) 81/ نحل.(  

  فائده
به صيغة شرط آمده در حاليكه منظور از آن » ان«در قرآن شش مورد : اند بعضي گفته

  :شرط نيست
1 -  Ÿω uρ (#θèδ Ìõ3è? öΝä3ÏG≈ uŠtG sù ’ n?tã Ï™!$ tó Î7ø9$# ÷βÎ) tβ÷Šu‘ r& $ YΨÁ ptrB  ) 33/ نور.( 

2 -  (#ρ ãà6ô©$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# β Î) óΟçFΖä. çν$ −ƒ Î) tβρß‰ç7÷è s?  ) 114/ نحل.( 

3 -  β Î)uρ óΟçFΖä. 4’n?tã 9xy™ öΝs9uρ (#ρ ß‰Éfs? $ Y6 Ï?% x. Ö⎯≈ yδÌsù  ) 283/ بقره.( 

4 -   ÈβÎ) óΟçFö; s?ö‘ $# £⎯åκèE£‰Ïè sù  ) 4/ طالق.( 

5 -  β r& (#ρ çÝÇø)s? z⎯ÏΒ Íο4θ n=¢Á9$# ÷β Î) ÷Λä⎢øÅz  ) 101/ نساء.( 
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6 -  £⎯åκçJ s9θ ãè ç/uρ ‘,ymr& £⎯Ïδ ÏjŠtÎ/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘ r& $ [s≈ n=ô¹Î)  ) 228/ بقره.(  

  أن
  :به فتح و تخفيف بر چند وجه است

در : گيرد دهندة مضارع باشد، و در دو موضع قرار مي اينكه حرف مصدري نصب: اول
 β: ابتدا كه در محل رفع خواهد بود، مانند r&uρ (#θ ãΒθÝÁ s? ×öyz öΝà6©9  ) 184/ بقره( ، 

β r&uρ (#þθ à÷è s? ÛUtø% r& 3” uθ ø)−G= Ï9  ) و بعد از لفظي كه بر معني يقين داللت كند، ) 237/ بقره

 öΝs9r& Èβ: شود، مانند كه در اين صورت در محل رفع واقع مي ù'tƒ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& yìt±øƒrB  

  #©|¤tã، )16/ حديد ( uρ β r& (#θ èδ tõ3s? $ \↔ø‹x©  ) و در محل نصب، مانند)216/ بقره ، : 

#©ý øƒwΥ β r& $ oΨt7 ÅÁ è? ×οtÍ← !#yŠ  ) 52/ مائده( ، $ tΒ uρ tβ% x. #x‹≈ yδ ãβ#u™öà)ø9$# β r& 3“utIøãƒ  ) يونس /

37( ، ‘NŠu‘ r' sù ÷β r& $ pκz:‹Ïã r&  ) و نيز در محل جر، مانند)79/ كهف ، : $ oΨƒÏŒρ é& ⎯ÏΒ È≅ ö7s% β r& 

$ uΖu‹Ï?ù's?  ) 129/ اعراف( ، ⎯ÏiΒ È≅ö6 s% β r& š† ÎAù'tƒ ãΝä.y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$#   ) 10/ منافقون.(  
شود، مضارع باشد  موصول حرفي است، و به فعل متصرف متصل مي» ان«و اين 

 Iω: مانند چنانكه گذشت، يا ماضي باشد، öθ s9 β r& £⎯̈Β ª!$# $ oΨ ø‹n= tã  ) 82/ قصص( ،  

 Iω öθ s9uρ β r& y7≈ oΨ÷G ¬; rO  ) 74/ اسراء.(  
مانند » ما«شود تا اهمال گردد، بنابر حمل بر  و گاهي مضارع پس از آن مرفوع مي

 ô⎯yϑ: قرائت ابن محيصن Ï9 yŠ#u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ãƒ sπ tã$ |Ê §9$#  ) 233/ بقره.(  
ه باشد، كه بعد از فعل يقين يا آنچه به منزلة آن است واقع يله مخفف از ثقاينك: دوم

 Ÿξsùr& tβ÷ρ: شود، مانند مي ttƒ ω r& ßìÅ_ötƒ óΟÎγ ø‹s9Î) Zω öθ s%  ) 89/ طه( ، zΝÎ= tæ β r& ãβθä3u‹y™  

 (#þθ، )20/ مزمل ( ç7Å¡ymuρ ω r& šχθä3s?  ) بنابه قرائت رفع) 71/ مائده.  
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$! : ، مانند»اي«مفسره باشد به منزلة  اينكه: سوم oΨ øŠym÷ρ r'sù Ïμ ø‹s9Î) Èβ r& ÆìoΨ ô¹$# y7 ù= àø9$# $ oΨÏ⊥ ãŠôã r'Î/ 

 ) 27/ مؤمنون( ، (#ÿρ ßŠθçΡuρ β r& ãΝä3ù= Ï? èπ̈Ψ yfø9$#  ) و شرطش آن است كه )23/ اعراف ،

   ãÅz#u™uρ :گونه شمرده اي پيش از آن واقع شود، لذا اشتباه كرده كسي كه از اين جمله

óΟßγ1 uθ ôã yŠ Èβ r& ß‰ôϑ ptø: $# ¬! Éb> u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#  ) 10/ يونس.(  
ايد معني قول اي باشد، و در جمله پيش از آن ب است كه پس از آن جمله و نيز شرط

= t,n: بيايد، مانند sÜΡ$#uρ _| yϑø9$# öΝåκ÷]ÏΒ Èβ r& (#θ à±øΒ $#  ) راه » انطلق«زيرا كه منظور از  ؛)6/ ص
راه » مشي«رفتن نيست بلكه گشوده شدن زبانشان به آن سخن است، همچنان كه مراد از 

  .رفتن معمولي نيست بلكه استمرار بر راه رفتن است
 Èβ: خداوند ي هو زمخشري در فرمود r& “É‹ÏƒªB$# z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $ Y?θ ã‹ç/  ) 68/ نحل (

$ : آمده مفسره است، چون كه پيش از آن چنين» ان«پنداشته كه  tΒ àM ù=è% öΝçλm; ω Î) !$ tΒ ©Í_ s?ósΔ r& 

ÿ⎯Ïμ Î/ Èβ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$#  ) را در اينجا مفسره دانست، بنابر » ان«توان  مي: گفته) 117/ مائده
  ).ما امرتهم اال بما امر تني به أن اعبدواهللا: تأويل قول به امر، يعني

پيش از : اش بايد گفت ن در ضابطهو اين حرف خوبي است، و بنابراي: ابن هشام گفته
  .آن حروف قول نبايد باشد، مگر در صورتي كه به غير آن تأويل گردد

كنند كه در آن معني قول باشد، و اگر لفظ آن  اين از غرايب است، شرط مي: گويم مي
كنند با اينكه در معني آن صراحت دارد، و اين نظير مطلبي است كه قبالً  بيايد تأويلش مي

  .شمارند، با اينكه قائلند معني آن را متضمن است ن زايد ميرا در اآل» ال«يم كه آورد
  .و نيز شرط است كه حرف جر بر آن داخل نشود

  : شود، مانند ي توقيقيه واقع مي»لما«اينكه زايده باشد، كه بيشتر بعد از : چهارم
 !$ £ϑ s9uρ β r& ôNu™!$ y_ $ uΖè= ß™ â‘ $WÛθ ä9  ) 33/ عنكبوت.(  
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دهد، و بر  مضارع را نصب مي» ان«فش بر اين باور بوده كه با وجود زايده بودن و اخ
$ : اين آورده tΒ uρ !$ uΖs9 ω r& Ÿ≅ ÏG≈s)çΡ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$#  ) 246/ بقره( ، $ tΒ uρ !$ oΨ s9 ω r& Ÿ≅ 2 uθ tG tΡ ’n?tã 

«!$#  ) آمده در اينجا زايد است به دليل اينكه جاي ديگر: ، وي گفته)12/ ابراهيم : $ tΒ uρ 

$ uΖs9 Ÿω ß⎯ÏΒ ÷σçΡ «!$$ Î/  ) 84/ مائده .(  
مكسوره، اين را كوفيون گفته و چنين مثال » ان«اينكه شرطيه باشد مانند : پنجم
 β: اند آورده r& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ)  ) 282/ بقره( ، β r& öΝà2ρ ‘‰|¹ Ç⎯tã Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tptø: $# 

 ) 2/ مائده( ، $ ·sø|¹ β r& óΟçFΖà2 $ YΒ öθ s% š⎥⎫ÏùÎô£•Β  ) و : ، ابن هشام گفته)5/ زخرف
شوند، و اصل توافق  به نظر من مرجح اين رأي آن است كه هر دو بر يك محل وارد مي

اند، و دخول فاء بعد از آن در  آنهاست، و نيز به هر دو وجه در آيات ياد شده قرائت كرده
  .فتذكر  : خداوند ي هفرمود

 β: خداي تعالي ي هاند در فرمود ه نافيه باشد، بعضي گفتهاينك: ششم r& #’ tA÷σãƒ Ó‰tnr& Ÿ≅ ÷WÏiΒ 

!$ tΒ ÷Λä⎢‹Ï?ρ é&  ) اليؤتي، ولي صحيح آن است كه مصدريه است، يعني: يعني) 73/ آل عمران :
  .و ال تؤمنوا أن يؤتي

 : ند تعاليخداو ي هكه بعضي در مورد فرمود» اذ«اينكه براي تعليل باشد مانند : هفتم
ö≅ t/ (#þθ ç6 Ågx” β r& Νèδ u™!% ỳ Ö‘ É‹Ψ•Β óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ  ) 2/ ق( ، tβθ ã_Ìøƒä† tΑθ ß™ §9$# öΝä.$ −ƒ Î)uρ   βr& (#θ ãΖÏΒ ÷σè?  

باشد، و پيش از آن الم تعليل  اند، ولي درست آن است كه مصدريه مي گفته) 1/ ممتحنه (
  .مقدر است
 ß⎦Îi⎫t6: خداوند ي هي درباره فرمودباشد كه بعض» لئال«اينكه به معني : هشتم ãƒ ª!$# 

öΝà6s9 βr& (#θ = ÅÒ s?  ) باشد، و  اند، ولي صحيح آن است كه مصدريه مي ، گفته)1/ ممتحنه
  .أن تضلوا است ةكراه. تقدير
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  إن

  :به كسر و تشديد، بر چند وجه است
 ¨β: تأكيد و تحقيق كه غالباً چنين است، مانند: يكي Î) ©!$# Ö‘θàxî íΟŠÏm§‘  ) بقره /

173( ، !$ ¯ΡÎ) óΟä3ö‹s9Î) tβθè= y™ ößϑ s9  ) 16/ يس(.  
تر از تأكيد با الم است، و بيشتر مواقع آن به حسب  و تأكيد با آن قوي: عبدالقاهر گفته 

كننده در آن باره گمان  استقراء است و جواب سؤال ظاهر يا مقدر، در صورتي كه سؤال
  .داشته باشد

 (#ρ: اند ه ابن جني و اهل بيان گفته و چنين مثال آوردهتعليل، ك: دوم ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# ( ¨β Î) 

©!$# Ö‘θ àxî 7Λ⎧ Ïm§‘  ) 20/ مزمل( ، Èe≅ |¹uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) y7 s?4θ n= |¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°;  ) 103/ توبه( ، 

!$ tΒ uρ ä—Ìht/é& û©Å¤øtΡ 4 ¨β Î) }§ø¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ Ï™þθ ¡9$$ Î/  ) و اين نوعي از تأكيد است) 53/ يوسف.  
: اند اي از جمله مبرد بر اين برآورده اند، و عده به معني نعم، كه اكثر آن را آورده: سوم
 ÷β Î) Èβ≡x‹≈ yδ Èβ≡tÅs≈ |¡s9  ) 63/ طه.(  

  أن
  :به فتح و تشديد بر دو وجه است

باشد، و آن  يمكسوره م» إن«اينكه حرف تأكيد باشد كه أصح آن است كه فرع : اول
شود، پس اگر خبر مشتق  موصول حرفي است كه با اسم و خبرش تأويل به مصدر مي

  : شود از همان لفظ خواهد بود، مانند باشد مصدري كه به آن تأويل مي
 (#þθ çΗ s>÷è tFÏ9 ¨β r& ©!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« Öƒ Ï‰s%  ) و اگر خبر . لتعلموا قدرته: ، يعني)12/ طالق

  .گردد ون تقدير ميد به كَجامد باش
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و براي تأكيد آمدنش مورد اشكال شده كه اگر مصدري كه از آن ساخته شده به 
تأويل (اند كه تأكيد در مصدر منحل  رساند، ولي جواب داده صراحت بيايد، تأكيد را نمي

مكسوره، زيرا كه تأكيد در » إن«شود، و همين است فرق بين آن و بين  انجام مي) شده
  .مكسوره براي اسناد است، و در اينجا براي يكي از طرفين» إن«

$ : اند باشد، و بر اين آورده» لعل«هاي  يكي از لهجه: دوم tΒ uρ öΝä.ãÏè ô±ç„ !$ yγ ¯Ρr& #sŒÎ) ôNu™!% y` 

Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ  ) لعلها: در قرائت فتح، يعني) 109/ انعام.  

  أني
 : آيد، مانند مي» كيف«م به معني اسمي است مشترك بين استفهام و شرط، در استفها

4’ ¯Τr& ⎯Ç‘ósãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª!$# y‰÷è t/ $ yγ Ï?öθ tΒ  ) 259/ بقره( ،  4’̄Τr& šχθ à6sù÷σãƒ  ) و ). 30/ توبه

’ 4: ، مانند»من اين«: هم به معني ¯Τr& Å7 s9 #x‹≈ yδ  ) من اين أتي هذا، : ، يعني)37/ آل عمران
  .از كجا اين را آورد: يعني

آن است كه اين » من أين«و » ينأ«: و فرق بين: ب عروس األفراح گفته شدهدر كتا
سؤال از جايي است كه شيء در آن واقع شده، و من اين سؤال از محلي است كه از آن 

$ : گونه شمرده قرائت شاذي را در اين باره بروز كرده است و از اين ¯Ρr& $ uΖö; t7|¹ u™!$ yϑ ø9 $# 

$ {7|¹  ) 25/ عبس.(  

 (#θ: آيد، و اين سه معني در فرموده خداي تعالي مي» متي«: ز به معنيو ني è?ù'sù öΝä3rO öym 

4’ ¯Τr& ÷Λä⎢ ÷∞Ï©  ) گفته شده است) 223/ بقره.  
ابن جرير معني اول را از يك طريق از ابن عباس آورده، و معني دوم را از ربيع بن 

اك آورده، و قول چهارمي نيز از أنس آورده و آن را اختيار نموده، و معني سوم را از ضح
باشد، و ابوحيان و ديگران  مي» حيث شئتم«: ابن عمر و بعضي ديگر نقل كرده كه به معني

اند كه در اين آيه شرطيه است، جوابش حذف شده به جهت داللت ماقبلش  اختيار كرده



    
  اإلتقان في علوم القرآن      638

 
فهاميه است كه كرد، چنانكه شأن است بر آن؛ زيرا كه اگر استفهاميه بود به مابعدش اكتفا مي

كالمي باشد كه سكوت بر آن نيك است چه اسم باشد و : كند، يعني به مابعدش اكتفا مي
  .چه فعل

  أو
  :آيد حرف عطفي است كه براي چند معني مي

 (#θ: شك از متكلم مانند - 1 ä9$ s% $ uΖø[Î7s9 $ ·Βöθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷èt/ 5Θöθ tƒ  ) 13/ مؤمنون.( 

$! : بهام مطلب بر شنونده، مانندا - 2 ¯ΡÎ)uρ ÷ρ r& öΝà2$ −ƒ Î) 4’ n?yè s9 “´‰èδ ÷ρ r& ’Îû 9≅≈ n= |Ê &⎥⎫Î7•Β 

 ) 24/ سبأ.( 

 .تخيير بين دو معطوف به اينكه جمع بين هر دو ممتنع باشد - 3

  .اباحه، كه جمع بين دو معطوف ممتنع نباشد - 4
 Ÿω: اند براي قسم چهارم مثال آورده uρ #’ n?tã öΝà6Å¡àΡr& βr& (#θ è= ä.ù's? .⎯ÏΒ öΝà6Ï?θ ã‹ç/ ÷ρ r& 

ÏNθ ã‹ç/ öΝà6Í← !$ t/#u™  ...  ) 61/ نور.(  

 ×π: خداي تعالي ي هاند فرمود و براي قسم سوم مثال آورده tƒ ô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰|¹ 

÷ρ r& 77Ý¡èΣ  ) خداوند ي ه، و فرمود)196/ بقره : ÿ…çμ è?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yèôÛÎ) Íοu|³tã t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ ô⎯ÏΒ 

ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθßϑ ÏèôÜè? öΝä3ŠÎ= ÷δ r& ÷ρ r& óΟßγ è?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ãƒ ÌøtrB 7π t6 s% u‘  ) 89/ مائده.(  
  .و اشكال شده كه در اين دو آيه جمع ممتنع نيست

ابن هشام جواب داده كه نسبت به وقوع هر كفاره يا فديه ممتنع است، بلكه هر يك از 
  .گردد د قربت مستقل انجام ميشوند، و بقيه به قص آنها به صورت كفاره يا فديه واقع مي

 β: تر از آن دو آيه اين مثال است واضح: گويم مي r& (#þθ è= −G s)ãƒ ÷ρ r& (#þθ ç6 ¯= |Á ãƒ  ) 33/ مائده (
به دست امام باشد، » األرض مفسد في«هاي ياد شده براي  بنابر اينكه اختيار يكي از عقوبت
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يكي از آنها كه اجتهادش به آن  كه در اين صورت جمع بين آنها بر او ممتنع است، بلكه
  .دهد برسد انجام مي

 (#θ: تفصيل بعد از اجمال، مانند - 5 ä9$ s% uρ (#θ çΡθ à2 #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“t≈ |Á tΡ (#ρ ß‰tG öκsE  ) بقره /

135( ، ω Î) (#θ ä9$ s% íÏm$ y™ ÷ρ r& îβθãΖøgxΧ  ) بعضي چنين گفتند و بعضي : يعني) 52/ ذاريات
  .چنان
 çμ≈oΨ: اند ، و بر اين معني برآورده»بل« اضراب، مانند - 6 ù= y™ ö‘ r&uρ 4’ n< Î) Ïπ s($ ÏΒ A#ø9r& ÷ρ r& 

šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ  ) 147/ صافات( ، tβ% s3sù z>$ s% È⎦÷⎫y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ÷Šr&  ) و قرائت بعضي) 9/ نجم :

 $ yϑ ¯= à2 uρ r& (#ρ ß‰yγ≈ tã #Y‰ôγ tã  ) به سكون واو)100/ بقره ،.  

& …ã: مثل» واو«شيء، مانند مطلق جمع بين دو  - 7 ©#yè ©9 ã©.x‹tF tƒ ÷ρ r& 4©ý øƒs†  ) 44/ طه( ،

 öΝßγ ¯= yè s9 tβθà)−G tƒ ÷ρ r& ß^Ï‰øtä† öΝçλm; #[ø.ÏŒ  ) 113/ طه.(  

$! : اند اند، و از براي آن آورده تقريب، اين را حريري و ابوالبقاء ذكر كرده - 8 tΒ uρ ãøΒ r& 

Ïπ tã$¡¡9$# ω Î) Ëx ôϑ n= x. Ì|Á t6 ø9$# ÷ρ r& uθ èδ Ü> tø% r&  ) 77/ نحل.(  
  .شود استفاده مي» او«ولي اين گفته رد شده به اينكه تقريب از غير 

، كه مضارع پس از اين دو منصوب »الي«در استثنا، و معني » اال«معني  -10و  9
  : مقدر، و بر اين آورده شده» ان«شود به  مي

 ω yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ β Î) ãΛä⎢ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 £⎯èδθ¡yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ìøs? £⎯ßγ s9 Zπ ŸÒƒÌsù 
   ) 236/ بقره(  
ايد  بر شما باكي نيست كه طالق دهيد زنان را مادامي كه با آنها مباشرت نكرده«

  1.»اي براي آنها قرار داده باشيد مگر اينكه مهريه

                                                 
  .ـ م. ترجمه آيه بر اساس نظريه مورد بحث در متن آورده شد -1
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، تا معني »تمسوهن«بر  منصوب است نه مجزوم بنابر عطف» تفرضوا«: كه گفته شده

در آنچه مربوط به مهريه زنان است بر شما باكي نيست اگر آنها را در مدت : چنين نشود
طالق دهيد، و حال ) مباشرت و مقرر داشتن مهريه(= منتفي بودن يكي از اين دو امر 

هريه آيد، و اگر با مقرر شدن م المثل الزم مي آنكه اگر مباشرت بدون مهر انجام گيرد، مهر
تواند صحيح باشد كه  مباشرت منتفي باشد نصف مهر المسمي الزم است؛ پس چگونه مي

اند بعدًا  و نيز چون مطلقاتي كه مهر داشته! هرگاه يكي از دو امر منتفي شد باكي نباشد
 β: اند كه فرموده ذكر شده Î)uρ £⎯èδθ ßϑ çFø)¯= sÛ ⎯ÏΒ ...   و از زناني كه با آنها مباشرت شده ياد

مجزوم بود، زنان » تفرضوا«كرده چون كه از مفهوم قبالً استفاده شده است، و اگر ن
» اال«به معني » أو«شدند و اگر  دار در ذكر مساوي مي مباشرت شده با آنها و زنان مهريه

گردند، و اگر  دار از مشاركت با زنان مباشرت شده با آنها خارج مي تقدير شود زنان مهريه
  .دير شود، آخرين حد گناه و جايز نبودن مباشرت خواهد بودتق» الي«به معني 

كنيم كه معني آيه مدت منتفي  منع مي: و ابن الحاجب از احتمال اول جواب داده كه
باشد، بلكه مدتي كه يكي از ) مباشرت و مقرر داشتن مهريه(= بودن يكي از آن دو امر 

  .نكره در سياق نفي صريح است آنها نبوده، به اينكه هر دو با هم منتفي باشند، چون
به خاطر حتمي » مفروض لهن«ياد كردن از : اند كه و بعضي از احتمال دوم جواب داده

  .و يقيني بودن نصف مهريه براي آنهاست نه براي بيان اينكه چيزي براي زنان مقرر گردد
  : و از جمله مواردي كه بر اين معني برآورده شده قرائت أبي است كه

 öΝåκtΞθ è= ÏG≈ s)è? ÷ρ r& tβθßϑ Î= ó¡ç„  ) 16/ فتح.(  
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  چند نكته
براي دو شيء يا : اند اند، بلكه گفته اين معاني را ذكر نكرده» او«متقدمين براي : اول

تحقيق همين است، و معاني ياد شده از قرائن استفاده شده : اشياء است، ابن هشام گفته
  .است

در اباحه است، پس بايد از هر دو اجتناب » وأ«در نهي نقيض » وأ«: ابوالبقاء گفته: دوم
 Ÿω: گردد، مانند فرموده خداوند uρ ôìÏÜè? öΝåκ÷]ÏΒ $ ¸ϑ ÏO#u™ ÷ρ r& #Y‘θàx.  ) كه انجام ) 24/ انسان

جمع كرد، دو بار فعل منهي عنه را  ا جايز نيست، پس اگر بين آن دودادن هيچ يك از آنه
  .باشد مي مرتكب شده است، چون هر كدام يك فعل حرام

  .رساند به معني واو است كه جمع را مي» او«در چنين موردي : و ديگري گفته
در همان باب خودش محسوب گردد، و » او«اولي اين است كه : و طيبي گفته
زيرا كه نكره در سياق نفي عموم را  ؛اي كه معني نفي دارد پيش آمده عموميت از نهي

يعني يكي از اين » تطيع آثماً أو كفرواً«: نين بودهرساند، كه معني جمله پيش از نهي چ مي
كني، و چون نهي آمد بر آنچه ثابت بوده وارد گرديد، پس معني چنين  دو را اطاعت مي

به حال » او«هيچ يك از اين دو را اطاعت مكن، و عموميت از جهت نهي آمد، و : شود مي
  .خود باقي است

ت ضمير به دو مفرد آن به طور مفرد بر عدم تشريك اس» او«چون كه مبناي : سوم
$  βÎ) ï∅ä3tƒ: خداي تعالي ي هگردد، به خالف واو، و أما فرمود برمي †‹ÏΨ xî ÷ρ r& #ZÉ)sù ª!$$ sù 

4’ n< ÷ρ r& $ yϑ ÍκÍ5  ) معني چنين : به معني واو است، و به قولي ديگر: اند بعضي گفته) 135/ نساء
  .شنداگر دو خصم ـ هر دو ـ غني يا فقير با: است

  فايده
آمده براي تخيير » او«هر كجاي قرآن : ابن ابي حاتم از ابن عباس آورده كه گفت

  .باشد، اولويت بايد رعايت شود» هرگاه كسي نيابد= فمن لم يجد «است، و اگر جمله 
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آمده براي » او«هر چه در قرآن : آورده كه گفت جو بيهقي در سنن خود از ابن جري

 β: تخيير است مگر r& (#þθ è=−G s)ãƒ ÷ρ r& (#þθç6 ¯= |Á ãƒ  ) امام كه تخيير در آن نيست، ) 33/ مائده
  .من اين نظر را دارم: شافعي گفته

  اولي
’ 4: خداي تعالي ي هدر فرمود n< ÷ρ r& y7 s9 4’ n< ÷ρ r'sù  ) خداي  ي ه، و در فرمود)34/ قيامه

> 4’n: تعالي ÷ρ r'sù óΟßγ s9  ) اولي لك«: گويند ينكه ميا: در صحاح گفته. آمده) 20/ محمد «
  :تهديد و وعيد است، شاعر گفته ةكلم

  فأولي له ثم اولي لي
كند،  معنايش آن است كه نزديك شد به او چيزي كه او را هالك مي: أصمعي گفته

  .و كسي بهتر از اصمعي آن را تعريف نكرده است: جوهري گفته. يعني بر او نازل شد
براي بيان » لك«ك شرّ بعد شرّ، و ول: مبني، به معني اسم فعلي است :اند اي گفته و عده

  .است
علم غيرمنصرفي است براي تهديد، لذا تنوين نگرفته، و محل آن رفع است : و به قولي
باشد، و  است و الف براي الحاق مي» فعلي«خبر است، بنابراين بر وزن » لك«بنابر ابتدا و 

  .»افعل«بر وزن : به قولي
: باشد؛ و از آن قلب شده، كه اصلش واي بر تو مي= الويل لك  :معنايش: و به قولي

  :1خنساء ي هتأخير افتاده، و از اين گونه است گفت تكه حرف عل» اويل«
 هممت لنفسي بعض الهموم

  

 فأولي لنفسي أولي لها  
  

  .ام پس واي بر خودم، واي بر خودم ها براي خودم ساخته قسمتي از غصه

                                                 
هجري در زمان خالفت  24: ، او شاعر توانا و بانوي شجاع و زيباي بوده و به ساللتماضر بنت عمرو انصاري -1

  ]مصحح. [اميرالمؤمنين عثمانس  وفات نمود
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الذم لك أولي من تركه، كه مبتدا به جهت اينكه در : ستمعنايش اين ا: و به قولي
  .باشد اب ميذأنت أولي و أجدر بهذا الع: يعني: سخن بسيار است حذف شده، و به قولي

نزديك شدن هالك، مثل اين است كه : يعني» أولي لك«در لغت عرب : و ثعلب گفته
به معني نزديكي، و . است قددانيت الهالك، و اصل آن از ولي: قدوليت الهالك، يا: بگويد
 (#θ: گونه است از اين è= ÏG≈s% š⎥⎪Ï%©!$# Νä3tΡθ è= tƒ  ) يقربون منكم: ، يعني)123/ توبه.  

نزديك شد هالك گردي، گويي : اولي لك يعني: گويد عرب مي: و نحاس گفته
  .باشد هالكت براي تو بهتر است، مي= اولي لك الهلكه : تقديرش

  اي
نعم، كه تصديق مخبر، و اعالم خبر : اب است به معنيبه كسر و سكون حرف جو

جز پيش از قسم واقع : اند شود، نحويون گفته كننده واقع مي گيرنده، و وعده طلب
  .گردد نمي

 štΡθ: و مگر بعد از استفهام، مانند: الحاجب گفته ابن ä↔Î6 .⊥ tFó¡tƒ uρ <,ymr& uθ èδ ( ö≅ è% “Î) 

þ’ În1u‘ uρ  ) 53/ يونس.(  

  اي
  :ح و تشديد بر چند وجه استبه فت
$ : اينكه شرطيه باشد، مانند: اول yϑ −ƒ r& È⎦÷,s#y_F{$# àMø‹ŸÒ s% Ÿξ sù šχ≡uρ ô‰ãã ¥’n?tã  ) قصص

 /28( ، $ wƒ r& $̈Β (#θ ãã ô‰s? ã& s#sù â™!$ yϑ ó™ F{$# 4©o_ ó¡çtø: $#  ) 110/ اسراء.(  

 öΝà6•ƒ: استفهاميه، مانند: دوم r& çμ ø?yŠ#y— ÿ⎯ÍνÉ‹≈ yδ $ YΖ≈ yϑƒÎ)  ) و از چيزي كه )124/ توبه ،

 & ‘“r: شود، مانند فرق بين دو مشترك باشد در امري كه هر دو را شامل گردد سؤال مي

È⎦÷⎫s)ƒ Ìxø9$# ×öyz $ YΒ$ s)¨Β  ) بهتريم صما يا اصحاب محمد: ، يعني)73/ مريم.  
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∅  : موصوله، مانند: سوم tã Í”∴oΨ s9 ⎯ÏΒ Èe≅ ä. >π yè‹Ï© öΝåκš‰ r& ‘‰x©r&  ) 69/ مريم.(  

باشد، و در وجه سوم هرگاه عايد آن حذف گردد و  و در اين سه وجه معرب مي
گردد، ولي أخفش در اين حال نيز آن را  فوق ـ مبني بر ضم مي ،اضافه شود ـ مانند آي

معرب دانسته، و قرائت بعضي را به نصب بر آن آورده، و قرائت ضم را بر حكايت بودن 
، و ديگري بر تعلق به فعل تأويلش كرده، و زمخشري تأويل كرده كه تأويل نموده است

لننزعن بعض كل شيعه، انگار : شود خبر مبتداي محذوف است، كه تقديرش چنين مي
» أي«الذي أشد، سپس دو مبتدايي كه : اين بعض كدام است؟ پس گفته شده: سؤال شده

  .را احاطه كرده بودند حذف شدند
» هم أشد«در اين آيه مقطوع از اضافه و مبني  است؛ و » أي«ه كه و ابن الطراوه پنداشت

نوشته » أي«اند كه ضمير به صورت متصل به  باشد، ولي او را رد كرده مبتدا و خبر مي
  .اضافه نشود معرب است» أي«شده، و نيز اجماع دارند كه هرگاه 

 : ه باشد، مانندهست بود» أل«اي كه در آن  اينكه راه رسيدن به نداء كلمه: چهارم
$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$#  ، $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# .  

  ايإ
اند، سپس دربارة آن به  زجاج آن را اسم ظاهر شمرده، و جمهور آن را ضمير دانسته

  :اند چند قول اختالف كرده
  .باشد شود ـ ضمير مي اينكه همه آن ـ خودش و آنچه به آن متصل مي: اول
ايي ضمير است و مابعدش اسمي است مضاف به آن كه مراد از آن را اينكه به تنه: دوم
≈‘ : كند كه تكلم يا غيبت يا خطاب است، مانند بيان مي −ƒ Î* sù Èβθ ç6 yδö‘ $$ sù  ) 51/ نحل( ، 

ö≅ t/ çν$−ƒ Î) tβθ ããô‰s?  ) 41/ انعام( ، x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ  ) 4/ فاتحه.(  



    

  645    دارد ازيكه مفسر به آنها ن يدر شناخت ادوات
 

شوند كه مراد از آن را  عدش حروفي واقع مياينكه به تنهايي ضمير است و ماب: سوم
  .كنند تفسير مي
و كسي كه آن را مشتق پنداشته به . باشد اينكه پايه است و مابعدش ضمير مي: چهارم

تشديد ياء، و تخفيف : غلط افتاده است، و در آن هفت لهجه است كه به آنها قرائت شده
ه، اينها هشت وجه است كه تشديد آن با همزه، و بدل كردن آن به هاء مكسوره و مفتوح

  .شود با فتح هاء از آنها ساقط مي

انأي  
شود، چنان كه ابن مالك و  اسم استفهام است، و با آن از زمان آينده استفهام مي
  .اند ابوحيان بر اين جزم كرده و اختالفي در اين باره ذكر نكرده

  .هالمعاني آمدن آن را براي ماضي نيز ذكر كرد و مؤلف ايضاح
 : رود، مانند جز در مواضع تفخيم و بزرگ شمردن چيزي به كار نمي: و سكاكي گفته

tβ$ −ƒ r& $ yγ8 y™ óßΔ  ) 187/ اعراف( ، tβ$ −ƒ r& ãΠöθ tƒ È⎦⎪Ïe$!$#  ) 12/ ذاريات.(  
  .رود در تفخيم و غير آن به كار مي» متي«ولي مشهور نزد نحويين آن است كه مانند 

ي ربعي و در پيروي از او مؤلف البسيط اين قول را و از نحويين علي بن عيس
  .رود فقط در استفهام از چيزي كه امرش بزرگ است به كار مي: اند، وي گفته پذيرفته

از آن است، زيرا » فعالن«شود كه از اي مشتق شده صيغة  گفته مي: و در كشاف آمده
، چون كه بعض به كل توجه آويت اليه: باشد، از باب أي وقت و اي فعل مي: كه معني آن

  .نمايد، و اين گفته بعيد است كند و به آن تكيه مي مي
  .باشد أي آن مي: اصل آن: و به قولي
حذف شده، و واو قلب به ياء » أي«و ياء دوم » أوان«أي أو ان، كه همزه : و به قولي

  .و به كسره همزة آن نيز قرائت شده. گرديده و ساكن در آن ادغام گشته است
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  أين

 t⎦ø⎪r'sù tβθ: اسم استفهام از مكان است، مانند ç7yδ õ‹s?  ) در )26/ تكوير و شرط عام ،

$ : أعم از آن است، مانند» أينما«آيد، و  ها نيز مي مكان yϑ uΖ÷ƒ r& –μγ Åh_uθãƒ Ÿω ÏNù'tƒ Aösƒ¿2  ) نحل
 /76.(  

  باء مفرد
باشد، و سيبويه غير از  مي الصاق: حرف جرّ است، چند معني دارد، مشهورترين آنها

در شرح . شود اين معني از آن جدا نمي: اين معني براي آن ذكر نكرده است و به قولي
و گاهي به طور . باشد و آن تعلق داشتن يكي از دو معني به ديگري مي: آمده اللب

 (#θ: حقيقت است، مانند ßs|¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ الصقوا المسح برءوسكم،: ، يعني  

(#θ ßs|¡øΒ $$ sù öΝà6Ïδθã_âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çμ ÷ΨÏiΒ  ) 6/ مائده(و گاهي به طور مجاز، مانند ، : #sŒÎ)uρ 

(#ρ ”tΒ öΝÍκÍ5  ) به نزديكي آن: ، يعني)30/ مطففين.  

/ بقره (  |=yδsŒ ª!$# öΝÏδÍ‘θãΖÎ/ : ، مانند همزه مثل]متعدي ساختن فعل[تعديه : معني دوم

17( ، öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# |=yδ s% s! öΝÎγ Ïèôϑ |¡Î/  ) أذهب اهللا، چنان كه فرمودهك : ، يعني)20/ بقره

 |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$#  ) 33/ احزاب.(  
اند كه بين متعدي كردن باء با همزه تفاوت هست، به اينكه  و مبرد و سهيلي پنداشته

، ولي اين نظر با آيه فوق رد شده اي ذهبت بزيد در رفتن با او همراه بوده: اگر بگويي
  .است

  . ÉΟó¡Î0 «!$# شود، مانند باء  استعانت، و آن بر آلت فعل داخل مي: سوم
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 ˆξ: شود، مانند سببيت كه بر سبب فعل داخل مي: چهارم ä3sù $ tΡõ‹s{r& ⎯Ïμ Î6 /Ρx‹Î/  

 öΝçFôϑ، )40/ عنكبوت ( n= sß Νà6|¡àΡr& ãΝä.ÏŒ$ sƒÏkB$$ Î/ Ÿ≅ôfÏè ø9$#  ) تعليل نيز از آن )54/ بقره ،
  .شود تعبير مي
 ñÝÎ7÷δ: ، مثل»مع«: مصاحبت، مانند: پنجم $# 5Ο≈ n= |¡Î0  ) 48/ هود( ، ô‰s% ãΝä.u™!$ y_ 

ãΑθ ß™ §9$# Èd,ysø9$$ Î/  ) 170/ نساء( ، ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/u‘  ) 98/ حجر.(  

≈ Νßγ: مانند آيد، براي زمان و مكان مي» في«ظرفيت، نظير : ششم oΨ ø‹̄gªΥ 9ys|¡Î0  ) قمر /

34( ، ô‰s)s9uρ ãΝä.u|ÇtΡ ª!$# 9‘ ô‰t7Î/  ) 123/ آل عمران.(  

 ô⎯tΒ β: ، مانند»علي«استعالء مثل : هفتم Î) çμ÷ΖtΒ ù's? 9‘$ sÜΖÉ)Î/  ) يعني)75/ آل عمران ، :

 šχθ: علي قنطار، به دليل è= t↔ó¡tƒ ô⎯tã öΝä3Í← !$ t6 /Ρr&  ) به سؤال : ، و به قولي)20 /احزاب

 öΝèδ: اختصاص دارد، و به قول ديگر نه، مانند â‘θçΡ 4©të ó¡o„ š⎥ ÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r'Î/uρ  

 tΠöθعن أيمانهم، : يعني) 8/ تحريم ( tƒ uρ ß,¤)t±n@ â™!$ uΚ ¡¡9$# ÄΝ≈ yϑ tóø9$$ Î/  ) عن : ، يعني)25/ فرقان
  .الغمام

 : به دليل. عنه: يعني) 59: فرقان(   فسئل به خبيرا :ثل، ممجاوزت مانند عن: هشتم
  )20: احزاب(  يسئلون عن أنبائكم 

$ : تبعيض مانند من، مثل: نهم YΖøŠtã Ü>uô³o„ $ pκÍ5 ßŠ$ t7Ïã «!$#  ) منها: يعني) 6/ انسان.  

% ô‰s: غايت نظير الي، مانند: دهم uρ z⎯|¡ômr& þ’Î1  ) يعني) 100/ يوسف :الي.  

 (#θ: شود، مانند ها داخل مي مقابله، كه بر عوض: يازدهم è= äz÷Š$# sπ ¨Ψyfø9$# $ yϑ Î/ óΟçFΨ ä. 

tβθ è= yϑ÷è s?  ) و بدين جهت اين را باء سببيت محسوب نكرديم چنانكه معتزله )32/ نحل ،
گردد، ولي مسبب بدون  مي ءشود گاهي رايگان نيز عطا آنچه با عوض داده مي: اند كه گفته

  .شود فت نميسبب يا
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 : شود، در مثل آيد، پس در فاعل به طور وجوب زايد مي تأكيد كه زايد مي: دوازدهم

ôìÏÿôœ r& öΝÍκÍ5 ÷ÅÇö/r&uρ  ) و غالباً به طور جايز، مانند)38/ مريم ، : 4’ s∀ x.uρ «!$$ Î/ #Y‰‹Íκy−  ) نساء
ز منصوب است، و باء زايد بنابر حال يا تميي» شهيداً«فاعل، و » اهللا«، كه اسم گرامي )79/ 

 : خداوند )59: فرقان(است كه به جهت تأكيد اتصال زياد شده، چون اسم در فرمود
4’ s∀x.uρ «!$$ Î/  به فعل متصل است همچون اتصال فاعل.  

باشد كه برساند به اينكه كفايت كردن از  و اين تعبير از آن روي مي: ابن الشجري گفته
تر است، پس لفظ آن  ر او نيست، بلكه اين در منزلت بزرگخداوند مانند كفايت كردن غي

را متضمن » اكتفي«معني » كفي«چون : فزوني يافت به خاطر فزوني معني آن و زجاج گفته
  .شده باء داخل گرديده است

  .اين سخن در زيبايي جايگاه بلندي دارد: ابن هشام گفته
باشد كه مصدر حذف  مي» ء باهللاكفي اإلكتفا«فاعل مقدر است، و تقدير آن : و به قولي

  .گرديده و معمول آن براي داللت بر آن ابقا شده است
  : گردد، مانند باشد زياد نمي» يوق«كه به معني » كفي«و در فاعل 

 ãΝßγ x6‹Ïõ3u‹|¡sù ª!$#  ) 137/ بقره( ، ’ s∀x.uρ ª!$# t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# tΑ$ tFÉ)ø9$#  ) 25/ احزاب.(  

 Ÿω: آيد مانند يد ميو در مفعول نيز زا uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$#  ) 195/ بقره( ، 

ü“Ìh“ èδ uρ Å7 ø‹s9Î) Æí õ‹Åg¿2 Ï' s#÷‚¨Ζ9$#  ) 25/ مريم( ، ÷Šß‰ôϑ u‹ù= sù A=t6 |¡Î0 ’ n< Î) Ï™!$ yϑ ¡¡9$#  ) 15/ حج( ،

 ⎯tΒ uρ ÷ŠÌãƒ ÏμŠ Ïù ¥Š$ ysø9Î* Î/  ) 25/ حج.(  

 ãΝä3Íh‹ƒ: ، مانندو در مبتدا نيز r'Î/ ãβθçG øyϑ ø9$#  ) ظرفيه : ايكم، و به قولي: يعني) 6/ قلم
  .منكم ةطائففي أي : است يعني

 }§øŠs9uρ •É9: در قرائت بعضي» ليس«و در اسم  ø9$# β r'Î/ (#θ è?ù's?  ) به نصبر ) 189/ بقره
  .»البر«
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$ : و در خبر منفي مانند tΒ uρ ª!$# @≅Ï≈ tó Î/  ) در موجب نيز، و بر : و به قولي) 74/ بقره

“ â™!#t: اين آورده شده y_ ¥π t⁄ÍhŠy™ $ yγÎ= ÷WÏϑ Î/  ) 27/ يونس.(  

∅ š: گونه شمرده شده و در تأكيد، و از اين óÁ−/utItƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/  ) 228/ بقره.(  

  فائده
 (#θ: در مورد باء در فرموده خداي تعالي ßs|¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/  )اختالف ) 6/ ده مائ

زايده، : باشد، و به قولي براي تبعيض مي: شود براي الصاق است، و گفته مي: شده، به قولي
به » مسح«باشد و در كالم حذف و قلب واقع گرديده؛ چون  براي استعانت مي: و به قولي

 (#θ: شود و به مزيل به وسيلة باء، پس در اصل مزال عنه به نفسه متعدي مي ßs|¡øΒ $#uρ 

öΝä3Å™ρ â™ãÎ/  »بوده است» بالماء.  

  بل
  :اي واقع شود ـ  است ـ در صورتي كه بعد از آن جمله) اعراض(حرف اضراب 

  : گاهي معني اضراب باطل كردن ماقبل آن است، مانند
 (#θ ä9$ s% uρ x‹sƒªB$# ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# #V$ s!uρ 3 …çμ oΨ≈ysö7ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β   

  )26/ انبياء (  
رحمان فرزندي برگرفته منزه است او بلكه بندگاني ) پروردگار(و گفتند كه «

  بل كه آنها بندگاني هستند، : يعني. »گرامي هستند

 ôΘr& tβθ ä9θ à)tƒ ⎯Ïμ Î/ 8π ¨ΖÅ_ 4 ö≅ t/ Νèδ u™!% ỳ Èd,ysø9$$ Î/    ) 70/ مؤمنون(  
بلكه ) ستچنين ني(جنوني هست ) پيامبر(گويند كه در او  مي) از جهل(يا آنكه «

  .»دين حق را براي آنان آورده است
  : به معني منتقل شدن از يك منظور به ديگري است، مانندو گاهي 
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 $ oΨ ÷ƒ t$ s!uρ Ò=≈ tG Ï. ß,ÏÜΖtƒ Èd,ptø: $$ Î/ 4 óΟèδ uρ Ÿω tβθçΗ s>ôàãƒ ∩∉⊄∪ ö≅ t/ öΝåκæ5θ è= è% ’Îû ;οt÷Η wð ô⎯ÏiΒ 

#x‹≈ yδ    ) 63و  62/ مؤمنون(  
شود، بلكه  گويد و به آنها ظلم نمي كه به حق سخن ميو نزد ما كتابي هست «

  .»در غفلت است) كتاب(هايشان از اين  دل
  كه ماقبل بل به همان حال و معني خودش باقي است، و همچنين 

 ô‰s% yx n=øùr& ⎯tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ tx.sŒuρ zΟó™ $# ⎯Ïμ În/u‘ 4’©?|Á sù ∩⊇∈∪ ö≅ t/ tβρ ãÏO ÷σè? nο4θ uŠysø9$# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$#    ) 16-14/ اعلي(  
آنكه نام پروردگارش را * به تحقيق كسي كه خودش را تزكيه كند رستگار است «

  .»دهيد بلكه زندگي دنيا را ترجيح مي* نيز ياد كند پس نماز بخواند 
شود، ولي  به اين وجه در قرآن واقع نمي مبل جز: اش گفته و ابن مالك در شرح كافيه

اين نظر را  توهم نسبت داده، و پيش از ابن مالك مؤلف البسيطابن هشام او را به پندار و 
ابطال اول و «: داشته و ابن الحاجب نيز با اين رأي موافق بوده، وي در شرح المفصل گفته

  .»شود اثبات آن براي دوم اگر در اثبات از باب غلط باشد، در قرآن واقع نمي
بود، و در قرآن به اين نحو اما اگر پس از بل مفرد واقع شود، حرف عطف خواهد 

  .نيامده است

  بلي
و الف زائد است، و ) بل(اصل آن : اند حرفي است كه الف آن اصلي است، و گفته

  .آيد به دليل اماله شدن آن بلي براي تأنيث مي: شود گفته مي
  :و آن را دو موضع است

  :اينكه رد نفي پيش از خودش باشد، مانند: اول
 $ tΒ $̈Ζà2 ã≅ yϑ ÷è tΡ ⎯ÏΒ ¥™þθ ß™ 4 #’ n?t/   ) 28/ نحل (  
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  .»كرديم، بله كارهاي بد نمي«
  كرديد،  كارهاي بد مي: يعني

 Ÿω ß]yè ö7tƒ ª!$# ⎯tΒ ßNθ ßϑ tƒ 4 4’ n?t/    ) 38/ نحل(  
  .»ميرد، بله انگيزد هر كس را كه مي خداوند بر نمي«

  انگيزد، خداوند برمي: يعني
 zΝtã y— t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρ ãxx. β r& ⎯©9 (#θ èVyè ö7ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n?t/ ’ În1u‘ uρ £⎯èVyè ö6 çG s9   

  )7/ تغابن (  
برانگيخته نشوند، بله ) پس از مرگ(اند كه  اند چنين پنداشته آنها كه كفر ورزيده«

  .»به پروردگارم سوگند كه حتماً برانگيخته خواهند شد

 (#θ ä9$ s% }§øŠs9 $ uΖøŠn= tã ’Îû z⎯↵ÍhŠÏiΒ W{$# ×≅‹Î6 y™   ) 75/ آل عمران(  
  .»گناهي نيست كه اموال ديگران را بخوريم) اهل تورات(گفتند بر ما «

’ : سپس فرمود n?t/  بر آنها گناه هست، : يعني  

 (#θ ä9$ s% uρ ⎯s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ̈Ψ yfø9$# ω Î) ⎯tΒ tβ% x. #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“t≈ |Á tΡ   ) 111/ بقره(  
  .»ني باشدشود مگر كسي كه يهودي يا نصرا و گفتند داخل بهشت نمي«

’ : سپس فرمود n?t/  شود،  داخل مي: يعني  

 (#θ ä9$ s% uρ ⎯s9 $ uΖ¡¡yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& ZοyŠρ ß‰÷è ¨Β    ) 80/ بقره(  
  .»و گ فتند آتش جهنم به ما نرسد مگر چند روزي«

’ : سپس فرمود n?t/  رسد و در آن تا ابد خواهند ماند آتش به آنها مي: يعني.  
ه در جواب استفهامي كه بر نفي وارد شده واقع گردد، پس آن را ابطال اينك: دوم

آيا زيد ايستاده نيست؟ كه = أليس زيد بقائم : نمايد، خواه استفهام حقيقي باشد مثل مي
  : بلي، و يا استفهام توبيخي و سرزنش باشد مانند: گويي مي

 ÷Πr& tβθ ç7|¡øts† $ ¯Ρr& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ §Å  Οßγ1 uθ øgwΥuρ 4 4’n?t/   ) 78/ زخرف(  
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  .»شنويم سرّ آنها و سخنان در گوشيشان را بلي پندارند كه ما نمي آيا مي«

 Ü=|¡øts† r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# ⎯©9r& yìyϑ øgªΥ …çμ tΒ$ sàÏã ∩⊂∪ 4’ n?t/   ) 4و  3/ قيامه(  
را باز جمع نخواهيم ) اش پوسيده(هاي  كند كه ما استخوان آيا انسان گمان مي«

  .»آورد، بلي
  : و يا استفهام تقريري باشد، مثل

 àM ó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θä9$ s% 4’ n?t/   ) 172/ اعراف(  
  .»بلي: آيا من پروردگارتان نيستم گفتند«

شدند، وجه آن اين است كه  نعم، كافر مي: گفتند اگر مي: اند ابن عباس و غير او گفته
پروردگارمان : ين بود كه بگويندنعم تصديق خبردهنده است به نفي يا اثبات، و مثل ا

تو پروردگارمان : نيستي، برخالف بلي، كه براي ابطال نفي است، و تقدير آن چنين است
  .هستي

استفهام تقريري خبر موجب است، و از : اند به اينكه و سهيلي و غير او مخالفت كرده
  : همين روي سيبويه ممنوع دانسته كه أم در آية آتي متصل باشد كه

 Ÿξ sùr& tβρ çÅÇö7è? ∩∈⊇∪ ôΘr& O$ tΡr& ×öyz   ) 52و  51/ زخرف(  
  1.»نگريد بلكه من بهترم آيا نمي«

شود، و هرگاه ثابت گردد كه براي ايجاب است نعم  زيرا كه بعد از ايجاب واقع نمي
  .باشد بعد از ايجاب تصديق آن مي

در جواب ايجاب واقع بلي ـ باالتفاق ـ : شود كه بر اينها اشكال مي: ابن هشام گفته
  .گردد نمي

  

                                                 
  .ـ م. ي آيه را مطابق گفته سيبويه آورديم مهترج: گفتني است كه -1
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  بئس
  .گردد فعلي است كه براي انشاء ذم وضع شده است، و صرف نمي

  بين
  : باشد، خداي تعالي فرموده براي خلل و واسطة ميان دو چيز مي: راغب گفته
 $ uΖù= yè y_uρ $ yϑ åκs]÷ t/ % Yæö‘ y—   ) 32/ كهف(  
  .»كشتزار مخصوص قرار داديم) باغ(و بين آن دو «

  : شود، از نوع ظرف هي به صورت ظرف و گاهي اسم استعمال ميگا
 Ÿω (#θãΒ Ïd‰s)è? t⎦÷⎫t/ Ä“y‰tƒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ   ) 1/ حجرات(  
  .»در هيچ كاري بر خدا و رسول او پيشي نگيريد«

 (#θ ãΒ Ïd‰s)sù t⎦÷⎫t/ ô“y‰tƒ óΟä31 uθ øgwΥ Zπ s% y‰|¹   ) 12/ مجادله(  
  »اي بدهيد صدقه صبا پيغمبر(فتنتان همانا پيش از در گوشي سخن گ«

 /ä3÷n$$ sù $ uΖoΨ ÷ t/ Èd,ysø9$$ Î/   ) 32/ ص(  
  .»پس بين ما به حق حكم فرماي«

و جز در جايي كه داراي مسافت باشد ـ مثل فاصلة دو شهر ـ يا داراي عدد باشد ـ از 
مقتضي معني  القوم، و به آنچه الرجلين، و بين بين: رود، مانند دو به باال ـ به كار نمي
  : شود مگر در صورتي كه تكرار گردد مثل وحدت است اضافه نمي

 .⎯ÏΒ uρ $ oΨÏΖ÷ t/ y7 ÏΖ÷ t/uρ Ò>$ pgÉo   ) 5/ فصلت(  
  .»و از ميان ما و تو حجابي هست«

 ö≅ yèô_$$ sù $ uΖoΨ ÷ t/ y7 uΖ÷ t/uρ #Y‰Ïãöθ tΒ   ) 58/ طه(  
  .»پس بين ما و خودت وقت معيني قرار ده«

 ‰s)s9 yì©Üs)¨? öΝä3oΨو آيه شريفه  ÷ t/  ) به نصب خوانده شده بنابر اينكه ) 94/ انعام
  .ظرف باشد، و به رفع خوانده شده بنابر اينكه اسم مصدر باشد به معني وصل
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 |N#sŒ öΝà6ÏΖ÷: خداي تعالي ي و فرموده t/  ) و نيز) 1/ انفال : $ £ϑ n= sù $ tó n= t/ yìyϑ øgxΧ 

$ yϑ Îγ ÏΖ÷ t/  ) ـ يعني محل متفرق شدنشان ـ هر دو وجه را محتمل است )61/ كهف.  

  التاء
در كشّاف درباره . دارد) اهللا(حرف جر به معني قسم، اختصاص به تعجب و به نام 

  : خداي تعالي ي فرموده
 «!$$ s?uρ ¨β y‰‹Å2 V{ /ä3yϑ≈ uΖô¹r&   ) 56/ انبياء(  
  .»ديشيدهايتان تدبيري خواهم ان و سوگند به خدا كه در نابودي بت«
باء اصل حرف قسم است، و واو به جاي آن، و تاء به جاي واو است، و به : گفته است

از آسان آمدن تدبير بر عليه السالم  اضافه در آن معني تعجب هست، انگار كه ابراهيم
  .دست خويش ـ با همه غلبه و ديكتاتوري نمرود ـ تعجب كرده است

  تبارك
  .شود ز براي خدا به كار گرفته نميفعلي است كه جز به صورت ماضي و ج

  تعال
  .اسم فعل است: اند شود، به همين جهت گفته فعل امري است كه تصريف نمي

  ثم
  :حرفي است كه مقتضي سه امر است

  .شركت در حكم، و ترتيب، و مهلت و تأخير، و در هر يك از اينها اختالف است
يابد كه زائد واقع  لف ميكوفيون و أخفش معتقدند كه گاهي تخ: اما شركت در حكم

  : اند كه كند، و اين آيه را بر همين مبني دانسته شود، پس به هيچ وجه عطف نمي مي
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 #©¨L ym #sŒÎ) ôM s%$ |Ê ãΝÍκö n= tã ÞÚö‘ F{$# $ yϑ Î/ ôM t6ãmu‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟÎγ øŠn= tæ óΟßγ Ý¡àΡr& 

(#þθ ‘Ζsßuρ β r& ω r'yfù= tΒ z⎯ÏΒ «!$# Hω Î) Ïμ ø‹s9Î) ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγ øŠn= tæ    ) 118/ توبه(  
تا اينكه زمين با همه فراخي بر آنها تنگ شد، و از خود نيز در رنج گشتند و «

 ايبر لجأ و پناهي نيست، سپس خداونددانستند كه از خدا جز به سوي خودش م
  .»توفيق توبه دادآنها 

  .جواب در آن مقدر است: اند كه ولي جواب داده
اند، و به  ي در اقتضاي ثم ترتيب و اهمال را مخالفت كردها عده: و اما ترتيب و اهمال
  :اند اين آيات تمسك جسته

 /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn≡uρ §ΝèO Ÿ≅ yè y_ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y—   ) 6/ زمر(  
  .»او را قرار داد) و همسر(آفريد سپس از آن زوج ) انسان(شما را از يك نفس «

 r&y‰t/uρ t,ù= yz Ç⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠∪ ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ …ã& s#ó¡nΣ ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &™!$ ¨Β &⎦⎫Îγ ¨Β 

∩∇∪ ¢ΟèO çμ1§θ y™   ) 9- 7/ سجده(  
مقدار قرار داد،  و خلقت انسان را از خاك آغاز كرد، سپس نوع او را از آب بي«

  .»...سپس او را نيكو بياراست 

 ’ ÎoΤÎ)uρ Ö‘$ ¤tó s9 ⎯yϑ Ïj9 z>$ s? z⎯tΒ#u™uρ Ÿ≅ ÏΗ xåuρ $ [sÎ=≈|¹ §ΝèO 3“y‰tF÷δ $#    ) 82/ طه(  
ام كسي را كه توبه كند و ايمان آرد و عمل صالح  و حقا كه من بسيار آمرزنده«

  .»انجام دهد سپس هدايت شود
  و حال آنكه هدايت شدن پيش از آن امور است،

 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∈⊂∪ ¢ΟèO $ oΨ ÷ s?#u™ ©y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$#  
  )154و  153/ انعام (  

آن است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده باشد كه پرهيزكار شويد، سپس «
  .»...به موسي كتاب را داديم 
  .ثم براي ترتيب خبر دادن نه ترتيب حكم: از همه اينها جواب داده شده كه
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زيرا كه اين جواب اگر به غير اين جواب داده شود سودمندتر است، : ابن هشام گفته

اي نيست و جوابي  تواند باشد نه مهمله را، زيرا كه بين دو خبر فاصله تنها براي ترتيب مي
: دربارة نخستين آيه گفته شده: را تصحيح كند اينكه) ترتيب و اهمال(كه هر دو قسم 

من نفس واحده انشاها ثم جعل منها زوجها، و دربارة دومين : عطف بر مقدر است، يعني
سوم گفته  ي هآي ةبر جمله اول عطف شده نه بر جمله دوم، و دربار) سواه: (اند يه گفتهآ

  .منظور آن است كه سپس بر هدايت ثابت بماند: شده

  فائده
اند، در جواز نصب مضارع مقرون به آن  رديف واو و فاء شمرده را هم  ΟèO كوفيون 

 ⎯tΒ: اند حسن ـ از اين باب دانستهشريفه را ـ به قراءت  ي هبعد از فعل شرط و اين آي uρ 

ól ãøƒs† .⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷ t/ #·Å_$ yγ ãΒ ’ n<Î) «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO çμø.Í‘ ô‰ãƒ ßNöθ pRùQ$#  ) به نصب ) 100/ نساء 

μ ø.Í‘ ô‰ãƒ .  

ثم  
  : شود، مانند اسمي است كه به آن به جاي دور اشاره مي: به فتح ثاء
 $ oΨ øs9ø— r&uρ §ΝrO t⎦⎪ÌyzFψ$#    ) 64/ شعرا (  
  »را) فرعونيان(و نزديك كرديم آنجا آنها «

شود، لذا اشتباه كرده آن كس كه آن را به عنوان مفعول  و ثم ظرف است و صرف نمي
 #sŒÎ)uρ |M: رأيت معرب دانسته در اين آيه ÷ƒ r&u‘ §ΝrO  ) و اين آيه چنين خوانده )30/ انسان ،

$ : شده uΖøŠs9Î* sù óΟßγ ãè Å_ósΔ §ΝèO ª!$#  ) آنجا خداوند شاهد است، به دليل: يعني) 46/ يونس :

 y7 Ï9$ uΖèδ èπ u‹≈ s9uθ ø9$# ¬! Èd,ptø: $#  ) 46/ يونس.(  
  :خداوند ي هفرمود ةو طبري دربار



    

  657    دارد ازيكه مفسر به آنها ن يدر شناخت ادوات
 

 ¢ΟèO r& #sŒÎ) $ tΒ yìs% uρ Λä⎢ΖtΒ#u™ ÿ⎯Ïμ Î/   ) 44/ كهف(  
  .»آيا پس از آنكه واقع شد به آن ايمان آوريد«

  .»و ثم عاطفه نيست... آنجا وقتي كه واقع شد : نييع«: گفته
  .و اين توهم است كه مضموم به مفتوح بر او مشتبه شده است

ثم ظرفي است كه در آن معني اشاره به حيث هست، چون : و در التوشيح خطاب آمده
  .در معني همان است

  جعل
وات آنها اعم اين لفظ در تمام افعال عام است، و از فعل و صنع و اخ: راغب گفته

  :شود است، و بر پنج وجه صرف مي
جعل زيد يقول : مثل. شود و متعدي نمي] براي شروع در كار[همچون صار و طفق  - 1
  .زيد شروع كرد چنين گفت= كذا 
  : گيرد، مثل كه در اين صورت يك مفعول مي) ايجاد فعل(به معني أوجد  - 2

 Ÿ≅ yè y_uρ ÏM≈ uΗä>—à9$# u‘θ ‘Ζ9$#uρ    )1/  انعام(  
  .»ها و نور را ايجاد كرد و تاريكي«

  : در ايجاد چيزي از چيز ديگر و درست كردنش از آن، مانند - 3
 Ÿ≅ yè y_ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ ö/ä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r&   ) 72/ نحل(  
  .»هايي ايجاد كرد از براي شما از جنس خودتان جفت«

 Ÿ≅ yè y_uρ /ä3s9 z⎯ÏiΒ ÉΑ$ t6 Éfø9$# $ YΨ≈ oΨò2 r&   ) 81 /نحل(  
  .»ها وسائل آرامش آفريد و براي شما از كوه«

  : تصيير شيء از حالتي به حالت ديگر، مانند - 4
 “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# $ V©≡tÏù   ) 22/ بقره(  
  .»كه زمين را براي شما فرش قرار داد) خدايي(آن «
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 Ÿ≅ yè y_uρ tyϑ s)ø9$# £⎯Íκ Ïù #Y‘θçΡ   ) 16/ نوح(  
  .»ها نور قرار داد آسمان و ماه را در«

  :حكم به چيزي بر چيزي، خواه حق باشد، مثل - 5
 çνθ è= Ïæ% ỳ uρ š∅ ÏΒ š⎥⎫Î= y™ ößϑ ø9$#    ) 7/ قصص(  
  .»و او را از فرستادگان قرار دهيم«

  :و خواه باطل باشد، مانند
 tβθ è= yèøgs† uρ ¬! ÏM≈oΨ t7ø9$#   ) 57/ نحل(  
  ») ...ركانمش(دهند  و براي خدا دختراني قرار مي«

 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè= yè y_ tβ#u™öà)ø9$# t⎦⎫ÅÒ Ïã   ) 91/ حجر(  
  .»پاره كردند آنان كه قرآن را جزء جزء و پاره«

  حاشا
  :خداي تعالي ي هاسمي است كه معني تنزيه را دارد در فرمود

 |·≈ ym ¬! $ tΒ $ uΖôϑ Î= tæ Ïμ ø‹n= tã ⎯ÏΒ &™þθ ß™   ) 51/ يوسف(  
  .»بدي ندانستيماهللا، ما بر يوسف  سبحان«

 |·≈ ym ¬! $ tΒ #x‹≈ yδ #·|³o0   ) 31/ يوسف(  
  .»اهللا اين بشر نيست تبارك«

ـ به تنوين ـ ) حاشاءاهللا: (نه فعل است و نه حرف، به دليل قرائت بعضي از قراء
به اضافه ) حاشاءاهللا: (براءه من اهللا، و به دليل قراءت ابن مسعود: (شود چنانكه گفته مي

اهللا، و داخل شدن آن بر الم در قرائت قراء سبعه، باتوجه به اينكه  هللا، و سبحانمعاذا: مانند
شود، و بدين جهت تنوين در قرائت آنها ترك شده كه مبني است،  جار بر جار داخل نمي

  .چون لفظاً به حاشاي حرفي شباهت دارد
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  .ني استأتبرا و تبرأت، چون مب: اسم فعل است به معني: اند كه اي پنداشته و عده
  .معرب است) ها لهجه(ها  در بعضي از لغت: اند به اينكه ولي اين گفته را رد كرده

يوسف براي : فعل است، و معني آيه چنين: اند كه و مبرد و ابن جني بر اين نظر بوده
  .آيد خدا از معصيت دوري كرد، ولي اين تأويل در آية ديگر نمي

در جهتي دش، يعني : ناحيه است، يعني حاشا فعل است از حشا، كه: و فارسي گفته
گونه تماسي با گناه  دور شد از آنچه به او تهمت زده شد و از آن بركنار ماند، پس هيچ

  .نداشت، و حاشا جز به صورت استثناء در قرآن نيامده است

  حتي
  : هم فرق دارند ولي در چند امر با) إلي(حرفي است براي انتهاي غايت مثل 

سازد، و نيز جز آخرين بخش از  به اينكه جز ظاهر را مجرور نمي حتي اختصاص دارد
≈ íΟ: دهد، مانند چيزي كه داراي اجزاء، يا مالقي آن باشد را جر نمي n= y™ }‘Ïδ 4©®L ym Æìn= ôÜ tΒ 

Ìôfxø9$#  ) 5/ قدر.(  
شود و ابتداي  كم منقضي مي فهماند كه فعل قبل از آن به تدريج و كم و چنين مي

  .گيرد قابل آن قرار نميغايت در م
فعل مضارع و (شود، و هر دو  مقدر واقع مي) أن(و پس از آن مضارع منصوب به 

  :و در اين صورت سه معني براي آن خواهد بود. گردند در تأويل مصدر مجرور مي) حتي
 ⎯s9 yy: مرادف الي، مانند - 1 uö9 ¯Ρ Ïμ ø‹n= tã t⎦⎫ÏÅ3≈ tã 4©®L ym yìÅ_ötƒ $ uΖø‹s9Î) 4©y›θ ãΒ  ) 91/ طه (
  .لي رجوعهإ: يعني
 Ÿω: مرادف كي تعليليه، مانند - 2 uρ tβθä9#t“ tƒ öΝä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ 4©®L ym öΝä.ρ –Šãtƒ  ) و )217/ بقره ،

 Ÿω (#θà)ÏΖè? 4’n?tã ô⎯tΒ y‰Ψ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# 4_ ®L ym (#θ‘Ò xΖtƒ  ) 217/ بقره.(  

حجرات (  (#θè=ÏG≈s)sù ©ÉL©9$# ©Èöö7s? 4©®Lym u™þ’Å∀s? #’n<Î) ÌøΒr& «!$# : و هر دو را محتمل است در مثل
 /9.(  
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 : اند و مرادف اال در استثناء كه ابن مالك و غير او اين آيه را از اين قسم دانسته - 3
$ tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ÏΒ >‰tnr& 4©®L ym Iωθ à)tƒ  ) 102/ بقره.(  

  مسأله
از الي و حتي است در حكم ماقبل آن داخل هرگاه دليلي داللت كند كه غايتي كه بعد 

  .شود است يا داخل نيست، واضح است كه به آن دليل عمل مي
  :قسم اول مثل
 öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n< Î) È,Ïù#tyϑ ø9$#    ) 6/ مائده(  
  .»ها بشوييد هايتان را تا مرفق و دست«

 öΝà6n= ã_ö‘ r&uρ ’n< Î) È⎦÷⎫t6 ÷è s3ø9$#   ) 6/ مائده(  
  »]مسح كنيد[كعبين  پاها را تا«

  ].و مسح نمود[ها و كعبين را نيز بايد شست  سنت داللت دارد كه مرفق
  : قسم دوم مانند
 ¢ΟèO (#θ ‘ϑÏ?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n<Î) È≅ øŠ©9$#   ) 187/ بقره(  
  .»سپس روزه را تا شام تمام كنيد«

خل داللت دارد كه شب در روزه دا) متصل كردن شب به روز(نهي از روزة وصال 
   .نيست

 îοtÏàoΨ sù 4’n< Î) ;οuy£÷ tΒ   ) 280/ بقره(  
  .»تنگدست باشد مهلتش دهيد تا توانگر شود] بدهكار شما[اگر «

كه در اينجا غايت نيز داخل باشد، واجب خواهد بود كه هنگام توانگري نيز به بدهكار 
  .دشود كه مطالبه نكند و حق او تضييع گرد مهلت داده شود، و اين باعث مي

  : و اگر دليلي بر يكي از اين دو معني نباشد، در آن چهار قول است
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به جهت ) الي(باشد برخالف  داخل مي) حتي(با : اول ـ كه اصح اقوال است ـ اينكه
شود، ولي با  حمل بر غالب در دو باب؛ چون بيشتر موارد ـ با قرنيه ـ با الي داخل نمي

  . بر آن حمل نماييم حتي داخل است، پس واجب است هنگام ترديد
  .با هر دو غايت داخل است: دوم
 ي اند به فرموده در هيچ كدام داخل نيست، و براي هر دو قول استدالل كرده: سوم

≈ ÷Λàι: خداي تعالي oΨ÷è −G tΒ uρ 4’ n< Î) &⎦⎫Ïm  ) خوانده  1)حتي حين(و ابن مسعود ) 98/ يونس
  .است

  توجه
، يعني حرفي است كه پس از آن جمله آغاز شود حتي به صورت ابتدائيه نيز وارد مي

هاي اسميه و فعليه مضارع و  شود، و در اين صورت بر جمله گردد، يعني استئناف مي مي
 4©®L: گردد، مانند ماضي داخل مي ym tΑθ à)tƒ ãΑθ ß™ §9$#  ) ـ به رفع ـ ، ) 214/ بقره 4©®L ym 

(#θ xtã (#θ ä9$ s% ¨ρ  ، #_̈L ym #sŒÎ) óΟçFù= Ï±sù öΝçFôã t“≈ oΨ s?uρ ’Îû ÌøΒ F{$#  ) 153/ آل عمران.(  
ذا و أن مقدر را جر داده است، ولي إدر اين آيات ) حتي(و ابن مالك ادعا كرده كه 

  .اند بيشتر علماي نحو برخالف او نظر داده

  فائده
شود، و به همين نحو ابن مسعود قرائت  بدل به عين مي) حتي(در لهجة هذيل حاء 

  .كرده

  حيث
آيد مبني بر ضم به جهت تشبيه آن  و براي زمان نيز مي: اخفش گفته. مكان استظرف 
زيرا كه اضافه به جمله همچون ال اضافه است، لذا زجاج دربارة ] قبل و بعد[به غايات 

                                                 
  .قول چهارم را ذكر نكرده است -1
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 ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω öΝåκtΞ÷ρ: خداوند ي هفرمود ts?  ) مابعد حيث صله آن : گفته) 27/ اعراف

ي به جمله مابعدش اضافه نشده، لذا مانند پيوست يعني زيادتي است نه مضاف اليه، يعن
طور فهميده بود كه منظور زجاج آن است كه  فارسي اين. براي آن است نه جزئي از آن

  .اند حيث موصول است كه او را رد كرده
اند به جهت  دانند، و برخي مبني بر كسر گفته ها آن را معرب مي و بعضي از عرب

⎯ ô: و مبني بر فتح به جهت تخفيف، و بر قرائت كسي كه چنين خوانده التقاء ساكنين، ÏiΒ 

ß]ø‹ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ  ) ـ به كسر ـ و) 182/ اعراف : ª!$# ãΝn= ôã r& ß]ø‹ym ã≅ yè øgs† …çμ tG s9$ y™ Í‘  
ـ به فتح ـ اين دو قول را محتمل است و مشهور آن است كه صرف ) 124/ انعام (

  .شود نمي
ظرف : اند اند كه مفعول به باشد ـ بنابر توسعه ـ گفته در آيه اخير احتمال دادهاي  و عده

تر از جاي ديگر نيست، و چون معني چنين  زيرا كه خداي متعال در جايي عالم ؛نيست
داند جايي كه شايسته قرار دادن رسالت است، و بنابراين نصب دهندة  خداوند مي: است

بر آن داللت دارد، زيرا كه افعل ) اعلم(است و  باشد كه محذوف مي) يعلم) (حيث(
  .تأويل ببري) عالم(دهد مگر در صورتي كه به  التفضيل مفعول به را نصب نمي

معنايي كه به ) اعلم(ماند، و  ظاهراً بر همان ظرفيت مجازي باقي مي: و ابوحيان گفته
فذتر است كه خداوند علمش نا: گيرد، تقدير آن چنين است ظرف متعدي شود در بر مي

  .او در اينجا نافذ العلم است: كجا قرار دهد، يعني

  دون
  .شود آيد، پس بنابر مشهور صرف نمي مي) فوق(ظرف نقيض 

$ : شود، و به هر دو وجه خوانده شده منصرف مي: اند و گفته ¨ΖÏΒ uρ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ  ) جن
  .ـ به رفع و نصب) 11/ 
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 ÏΘr& (#ρ: شود، مانند مي نيز وارد) غير(و به صورت اسم به معني  ä‹sƒªB$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ Zπ oλÎ;#u™ 

 ) غير او خداياني برگرفتند: يعني) 24/ انبياء.  
  .ترين جاي از شيء پايين: معنايش اين است: و زمخشري گفته

تر از عمرو  زيد پايين= زيد دون عمرو : رود، مانند و در تفاوت در حال به كار مي
  .لماست، يعني در شرف و ع

  : رود، مانند و توسعه داده شده كه در تجاوز حدي به حد ديگر نيز به كار مي
 Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  ) يعني تجاوز نكنيد )144/ نساء ،

  .واليت مؤمنين را به واليت كافرين

  ذو
افتن به توصيف ذوات به وسيلة اسمي است به معني صاحب، وضع شده براي دست ي

ها،  وضع شده براي توصيف معارف به وسيلة جمله) الذي(طور كه  هاي جنس، همان اسم
اند،  شود، و بعضي آن را جايز دانسته االضافه است، و به ضمير و مشتق اضافه نمي و دائم

 s−öθ: اند قرائت ابن مسعود را كه و بر همين اساس شمرده sùuρ Èe≅ à2 “ÏŒ AΟù= Ïæ ÒΟŠÎ= tæ  
  ).76/ يوسف (

عالم در اينجا مصدر است مانند باطل، يا به اينكه : اند كه جواب داده ولي بيشتر علماء
  .زائده  است) ذي(

تر و اضافه به آن بهتر است،  از وصف به صاحب بليغ) ذو(وصف به : و سهيلي گفته
وهريره صاحب النبي، و اب: گويي شود و صاحب به متبوع، مي به تابع اضافه مي) ذو(كه 
ذوالمال و ذوالفرس، كه اسم  : گويي و اما ذو چنين مي. هريره النبي صاحب ابي: گويي نمي

اول متبوع است نه تابع، و بر همين فرق بنا نهاده كه خداوند متعال در سوره االنبياء 
 #sŒuρ Èβθ: فرموده ‘Ζ9$#  ) ه كرده، و در ماهي بزرگ اضاف= كه ذو را به حوت ) 87/ انبياء

 Ÿω: فرموده) ن(سوره  uρ ⎯ä3s? É=Ïm$ |Á x. ÏNθ çtø: $#  ) هر دو معني يكي : ، گويد)48/ قلم
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است، ولي بين دو لفظ در زيبايي اشاره به دو حالت تفاوت بسيار است، چه اينكه وقتي 

را آورد كه ) نون(آورد چون اضافه به آن بهتر است، و لفظ ) ذو(خواسته او را مدح كند 
ها آمده، ولي در لفظ حوت چنين شرافتي  از لفظ حوت بهتر است، چون در اوايل سوره

  .نيست، لذا در موقع نهي از متابعت او اين لفظ و لفظ صاحب را ذكر كرد

  رويدا
يعني مهلت ) رود(آيد، و آن تصغير  اسمي است كه جز به تصغير و با امر به آن نمي

  .است

بر  
  :قول گفته شده حرف است، و در معني آن هشت

  .بر اين قول هستند ءهميشه براي كم شمرده است، بيشتر علما: اول
$ : خداي تعالي ي ههميشه براي بسيار شمردن است، مانند فرمود: دوم yϑ t/•‘ –Šuθ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#ρ ãxŸ2 öθ s9 (#θ çΡ% x. t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ãΒ  ) كه بسيار آرزو كنند كافران اي كاش مسلمان ). 2/ حجر
ورند،  كافران در اهوال قيامت غوطه: اند گويند ولي آنها كه قول اول را اختيار كرده. بودند

  .آيند كه اين آرزو را داشته باشند مگر اندكي از آنها و از آن حالت بيرون نمي
  .رود به طور مساوي در هر دو معني به كار مي: سوم

  .ين اختيار من استغالباً براي تقليل است، و بسيار شمردن كم است و ا: چهارم
  .عكس قول سابق: پنجم
براي هيچ يك از اين دو معني وضع نشده، بلكه حرف اثبات است كه نه بر : ششم

  .فهميم كند و نه بر تكثير، و اين معاني را از خارج مي تقليل داللت مي
  .هنگام مباهات و افتخار براي تكثير است، و در غير اينها براي تقليل: هفتم
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بر آن ) ما(آيد و هم براي تكثير، و  مبهم عدد است، هم براي تقليل مي براي: هشتم
كند، و در اين  ها داخل مي گيرد و آن را بر جمله شود و عمل جر را از آن مي داخل مي

گردد، و از مواردي كه بر  صورت غالباً بر جمله فعلية ماضي لفظاً و معني داخل مي
  : باشد همچون اين آيه مي: اند تهاستقبال داخل شده آية سابق است كه گف

 y‡ÏçΡuρ ’ Îû Í‘θÁ9$#  ) 99/ كهف.(  

  سين
دهد، و  حرفي است كه اختصاص به مضارع دارد و آن را ويژة استقبال قرار مي

كند، به گفتة بصريون مدت  گيرد، لذا در آن عمل نمي همچون جزئي از آن قرار مي
: حرف تنفيس است، يعني: ت چنين استتر از سوف است، و عبار استقبال با سين تنگ

توسعه بخشيدن، زيرا كه مضارع را از زمان تنگ ـ كه حال است ـ به زمان وسيع ـ كه 
  .سازد استقبال است ـ منتقل مي

  : آيد نه استقبال، مانند فرمودة خداي تعالي براي استمرار مي: اند و بعضي گفته
 tβρ ß‰ÉftFy™ t⎦⎪Ìyz#u™  ... ) 91/ نساء(،  ãΑθ à)u‹y™ â™!$ yγ x¡9$# ...  ) زيرا كه ) 142/ بقره

  .رساند نه استقبال را نازل شد، لذا سين استمرار را مي) ماوالّهم: (اين آيه پس از گفتة آنها
شناسند، بلكه استمرار از مضارع استفاده  اين سخن را نحويون نمي: ابن هشام گفته

  .باشد كه استمرار در مستقبل ميشود، و سين بر استقبال باقي است، چون  مي
رسياند كه  بر فعل محبوب يا مكروهي وارد شود، مي) سين(اگر : زمخشري گفته: گفته

ام كسي وجه اين گفتار را فهميده باشد؛  گردد؛ ولي من نديده حتماً آن فعل واقع مي
رساند، و چون بر فعلي كه متضمن  وجهش اين است كه آن وعدة حاصل شدن فعل را مي

سازد و معني آن فعل را تثبيت  عده يا وعيد است داخل شود زمينة تأكيدش را فراهم ميو
 ãΝßγ: كند، و به همين معني اشاره است در سوره البقره كه فرموده مي x6‹Ïõ3u‹|¡sù ª!$#  

معني سين آن است كه حتماً خداوند پيامبرش را از آسيب و شر معاندانش ) 137/ بقره (
هرچند كه مدتي به تأخير افتد، و در سوره براءه به اين معني تصريح دارد  محفوظ مي
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رحمت  فهماند كه حتما سين مي): 61/ به تو( ولئك سيرحمهم اهللا أ : كرده كه فرموده

نمايد،  كند همچنان كه وعيد و تهديد را نيز تأكيد مي خواهد بود، يعني وعده را تأكيد مي
   .انتقام خواهم گرفتالبته از تو = سأنتقم منك : گويي

  سوف
تر است ـ به نظر بصريين ـ زيرا كه كثرت حروف بر  مانند سين و زمانش از آن وسيع

زيادتي معاني داللت دارد، و به نظر ديگران مرادف سين است، و فرقش با سين آن است 
 ∃öθ: شود، مانند كه الم بر وي داخل مي |¡s9uρ y‹ÏÜ÷è ãƒ  ) 5/ ضحي.(  

: ناخوشايندي پياپي بودن حركات در: ممتنع شدن دخول الم بر سين علت: ابوحيان
  .باشد، سپس شامل تمام ابواب شده است مي) لسيد حرج(

رود، ولي  در وعيد و تهديد، و سين در وعده به كار مي) سوف(غالباً : شاذ گفتهابن بابِ
  .شود گاهي سوف در وعده و سين در وعيد استعمال مي

  سواء
$ : شود مانند است كه هنگام كسر به قصر خوانده ميبه معني مستوي  ZΡ% s3tΒ “Yθ ß™  

  .تماماً: يعني 1)58/ طه (
$! : و شايد كه از همين قبيل باشد tΡÏ‰÷δ $#uρ 4’ n< Î) Ï™!#uθ y™ ÅÞ≡uÅ_Ç9$#  ) 22/ ص.(  
 : و به قولي آمده، و در البرهان اين آيه را مثال زده. و در قرآن به معني غير نيامده

ô‰s)sù ¨≅|Ê u™!#uθ y™ È≅‹Î6¡¡9$#  ) 12/ مائده(م است، و بهتر از اين گفتة كلبي ، ولي اين توه

 Iω: خداي تعالي ي هفرمود ةاست كه دربار uρ |MΡr& $ ZΡ% s3tΒ “Yθß™  ) گفته) 58/ طه :
جايگاهي غير = مكاناً سوي هذا المكان : باشد، يعني استثنائيه است، و مستثني محذوف مي

                                                 
  .و در مصحف به ضم سين آمده است -1
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بعيد است : كرماني در عجايب خود اين قول را حكايت كرده و گفته است. ين مكاناز ا
  .آيد چون غير به اضافه بكار نمي

  ساء
  :شود فعلي است براي مذمت كه صرف نمي

  سبحان
 : مصدري است به معني تسبيح كه مالزم نصب و اضافه به مفرد ظاهر است، مانند

z⎯≈ ysö6 ß™ uρ «!$#  ) 108/ يوسف( ، z⎯≈ ysö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“uó r&  ) يا به ضمير )1/ اسراء ،

 ÿ…çμ: شود مانند اضافه مي oΨ≈ ysö7ß™ β r& šχθ ä3tƒ …ã& s! Ó$ s!uρ  ) 171/ نساء( ، y7 oΨ≈ ysö6ß™ Ÿω 
zΝù= Ïæ !$ uΖs9  ) و سبحان از مصادري است كه فعلي برايش نيست)32/ بقره ،.  

به ) سبح(سبحان مصدر : ضل گفتهعجيب است كه مف: و در عجائب كرماني آمده
  :باشد، و اين بيت را شاهد آورده معني بلند كردن صدا به دعا و ذكر مي

 تغلب كلما له وجوهقبح اإل
  

 سبح الحجيج و كبروا إهالال  
  

كند هرگاه كه حاجيان تسبيح و ) سياه(تغلب را زشت  ي هخداوند روي قبيل: يعني
  .تكبير و تهليل گويند

≈⎯ zم از ابن عباس آورده كه دربارة ابن ابي حات ysö6 ß™ uρ «!$#  تنزيه كردن : گفت
  .باشد خداوند خودش را از بدي مي

  ظن
  : خداي تعالي ي هاصل آن براي اعتقاد راجح و گمان قوي است، مانند فرمود

 β Î) !$ ¨Ζsß β r& $ yϑŠ É)ãƒ yŠρ ß‰ãn «!$#    ) 32/ بقره (  
  .»الهي را به پا خواهند داشتهرگاه زن و مرد گمان كردند حدود «

  : رود مانند فرمودة خداوند متعال و گاهي به معني يقين نيز به كار مي
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 t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ‘ΖÝàtƒ Νåκ̈Ξr& (#θ à)≈ n=•Β öΝÍκÍh5u‘   ) 46/ بقره(  
  .»آنان كه يقين دارند پروردگارشان را مالقات خواهند كرد«

هر جا در قرآن واژة ظن : د كه گفتان ابن ابي حاتم و بعضي ديگر از مجاهد آورده
ولي پذيرفتن اين سخن با اينكه در بسياري از آيات به معني . باشد هست به معني يقين مي

  .رسد از جمله در آية اولي كه ذكر كرديم يقين نيست مشكل به نظر مي
  .فرق بين اين دو معني در قرآن به دو ضابطه است: و زركشي در البرهان گفته

ظن پسنديده و ثواب بر آن بود يقين است، و هرجا كه مذمت شده و  هركجا: اول
  .عقوبت بر آن باشد شك است ي هوعد

  :بدون تشديد متصل باشد به معني شك است، مانند) ان(كه بعد از ظن  هرجا: دوم
 ö≅ t/ ÷Λä⎢ΨoΨ sß βr& ⎯©9 |=Î= s)Ζtƒ ãΑθ ß™ §9$#    ) 12/ فتح (  
  .»واهد گشتبلكه پنداشتيد كه پيامبر باز نخ«

  : با تشديد متصل باشد به معني يقين است، مثل) أن(و هرجا كلمة ظن به 
 ’ ÎoΤÎ) àMΨuΖsß ’ÎoΤr& @,≈ n= ãΒ ÷μ u‹Î/$ |¡Ïm    ) 20/ حاقه(  
  .»رسم حقا كه يقين داشتم كه به حساب خودم مي«
 £⎯sßuρ çμ ¯Ρr& ä−#tÏø9$#   ) 28/ قيامه(  
  .»و يقين دانست كه هنگام فراق رسيده«

مشدده ) انّ(، جهتش آن است كه »أيقن أنه الفراقو«: اين آيه چنين هم خوانده شده
خفيفه برخالف آن بر شك داخل ) ان(براي تأكيد است، و لذا بر يقين داخل شده، ولي 

= óΟn: گرديده، به همين خاطر است كه اولي بر علم داخل شده مانند ÷æ$$ sù …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) ω Î) 

ª!$#  )19/ حمد م( ، zΝÎ= tæuρ χ r& öΝä3ŠÏù $ Z÷è |Ê  ) و دومي بر حسبان )66/ انفال ، =

 (#þθç7Å¡ymuρ ω: تصور آمده، مثل r& šχθ ä3s? ×π uΖ÷G Ïù  ) 71/ مائده.(  



    

  669    دارد ازيكه مفسر به آنها ن يدر شناخت ادوات
 

 : اين مطلب را راغب در تفسيرش آورده، ولي بر اين ضابطه ايراد گرفته است كه
(#þθ ‘Ζsßuρ βr& ω r'yfù= tΒ z⎯ÏΒ «!$#  ) أن ـ بدون تشديد ـ بر ظن به معني يقين آمده ) 118/ توبه
در اينجا أن به اسم متصل شده در صورتي كه در : اند ولي در جواب او گفته. است
  .ستاهاي سابق به فعل متصل شده  مثال

به اين ضابطه تمسك جوي كه از اسرار قرآن : پس از بيان اين امور در البرهان گفته
  .است

برد،  عرب ظن را در علم و شك و دروغ به كار مي: ثعلب گويد: باري گفتهو ابن االن
تر باشد، در آنجا ظن به  هاي شك بزرگ اقامه شود و از نشانه) يقين(هرگاه داليل علم 

معني يقين است، و اگر براهين يقين معادل براهين شك باشد، ظن به معني شك است، و 
 ( ÷βÎ: فرمايد اشد دروغ است، خداوند تعالي ميهرگاه براهين شك بيش از داليل يقين ب

öΛèε ω Î) tβθ‘ΖÝàtƒ  ) گويند يعني دروغ مي) 24/ جاثيه.  

  علي
 استعالء و باال قرار گرفتن است: حرف جر است و چند معني دارد كه مشهورترين آنها

$ : ـ حساً يا معني ـ مانند pκö n= tã uρ ’ n?tã uρ Å7 ù= àø9$# tβθè= yϑ øtéB  )22/ ون مؤمن( ،  

 ‘≅ ä. ô⎯tΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù  ) 26/ رحمن( ، $ oΨù= Ò sù öΝßγ ŸÒ ÷è t/ 4’n?tã <Ù ÷è t/  ) 253/ بقره( ، 

öΝçλm; uρ ¥’ n?tã Ò=/ΡsŒ  ) 14/ شعراء.(  
  : با، مثل= مع : آيد مانند براي مصاحبت مي: دوم

 ’ tA# u™uρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’n?tã ⎯Ïμ Îm6 ãm    ) 177/ بقره (  
  .»ا با محبت خدا انفاق كردو مال ر«

 ¨β Î)uρ y7 −/u‘ ρ ä% s! ;οtÏøó tΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 4’ n?tã óΟÎγ ÏΗ ø>àß    ) 6/ رعد(  
  .»ظلم آنها) وجود(و به تحقيق كه خداوند براي مردم آمرزنده است با «
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  : براي ابتداء مانند من، مثل: سوم

 #sŒÎ) (#θ ä9$ tG ø.$# ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$#   ) 2/ مطففين(  
  .»چيزي به كيل از مردم بستانندهرگاه «

 öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n?tã öΝÎγ Å_≡uρ ø— r&   ) 6و  5/ مؤمنون(  
  .»هايشان كنند مگر بر جفت هايشان را حفظ مي فرج«

  .ال من زوجتكإحفظ عورتك ا: از آنها به دليل: يعني
  : براي تعليل مانند الم، مثل: چهارم

 (#ρ çÉi9 x6çG Ï9uρ ©!$# 4† n?tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ   ) 185/ بقره(  
  .»و براي اينكه خداي را به عظمت ياد كنيد بر آنچه هدايت كرد شما را«

  .به خاطر اينكه شما را هدايت كرد: يعني
  :براي ظرفيت مانند في، مثل: پنجم

 Ÿ≅ yzyŠuρ sπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 4’ n?tã È⎦⎫Ïm 7's#øxî ô⎯ÏiΒ $ yγ Î= ÷δr&    ) 15/ قصص(  
  .»داخل شهر شد در هنگامي كه اهل آن در حال غفلت و خواب بودندو «

 (#θ ãè t7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’n?tã Å7ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™   ) 102/ بقره(  
  .»خواندند و پيروي كردند آنچه را كه شياطين بر ملك سليمان مي«

  .در زمان ملك او: يعني
  : معني باء، مانند: ششم

 î,‹É)ym #’ n?tã β r& Hω tΑθ è% r&   ) 105/ اعراف(  
  .»سزاوار است كه نگويم«

  .بأن ال اقول، همچنان كه أبي نيز قرائت كرده: يعني
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  فائده
  : در مانند) علي(

 ö≅ 2 uθ s?uρ ’n?tã Çc‘y⇔ø9$# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ   ) 58/ فرقان(  
  .»گاه نخواهد مرد اي كه هيچ و توكل كن بر زنده«
توكل خود را به خدا اضافه كن و به او نسبت ده، : افه و اسناد است، يعنيبه معني اض

  .اند ولي به نظر من به معني باء استعانت است طور گفته اين
  و در مثل 
 |=tG x. 4’n?tã Ïμ Å¡øtΡ sπ yϑ ôm§9$#   ) 12/ انعام(  
  .»بر خودش رحمت را نوشته است] خداوند[«

   :طور در ستحقاق، و همينبراي تأكيد تفضل است نه ايجاب و ا
 §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠn= tã Νåκu5$ |¡Ïm   ) 26/ غاشيه(  
  .»سپس به تحقيق كه بر ماست حساب آنها«

  .براي تأكيد مجازات است
آيد، ولي اگر  نمي) علي(و هرگاه نعمت يا حمد ذكر شود غالباً با : اند بعضي گفته

هرگاه  صهمين جهت رسول خداگردد، به  ذكر مي) علي(منظور از حمد نعمت باشد با 
و اگر » الحمداهللا الذي بنعمته تتم الصالحات«: گفت ديد مي چيزي كه خوشايندش بود مي

  .»هللا علي كل حالالحمد«: گفت ديد مي اخوشايندي ميچيز ن

  توجه
مجرور و : اسم هم خواهد بود ـ به طوري كه اخفش گفته ـ به شرط اينكه) علي(

 ô7: اي يك مسمي باشد، مانندفاعل متعلق آن دو ضمير بر Å¡øΒ r& y7ø‹n= tã y7 y_÷ρ y—  ) احزاب
آيد، و از همين قبيل  ، به همان جهتي كه در الي اشاره شد، و نيز فعل از ماده علو مي)37/ 

 ¨βÎ) šχ: است öθ tãöÏù Ÿξtã ’ Îû ÇÚö‘ F{$#  ) 4/ قصص.(  
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  عن

  :حرف جري است كه چند معني دارد
‘ Í: اوزه است، مانندمج: مشهورترين معاني آن x‹ósuŠù= sù t⎦⎪Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒä† ô⎯tã ÿ⎯ÍνÍöΔ r&  

  .شوند كنند و از آن دور مي يعني از امر او تجاوز مي) 63/ نور (
  : بدل است، مانند: دوم

 ω “Ì“øgrB ë§øtΡ ⎯tã <§ø¯Ρ $ \↔ø‹x©   ) 48/ بقره(  
  .»بيند هيچ كس به جاي ديگري چيزي جزا نمي«

  :عليل مانندت: سوم
 $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ xøóÏG ó™ $# zΟŠÏδ≡tö/Î) ÏμŠÎ/L{ ω Î) ⎯tã ;οy‰Ïã öθ ¨Β   

  )114/ توبه (  
  .»اي و نبود استغفار ابراهيم براي پدرش مگر به علت وعده«

 $ tΒ uρ ß⎯øtwΥ þ’É1Í‘$ tFÎ/ $ oΨ ÏG yγ Ï9#u™ ⎯tã šÎ9öθ s%   ) 53/ هود(  
  .»كنيم ا نميو ما خدايانمان را به خاطر گفتار تو ره«

  :به معني علي، مانند: چهارم
 $ yϑ ¯ΡÎ* sù ã≅ y‚ö7tƒ ⎯tã ⎯Ïμ Å¡ø¯Ρ   ) 38/ محمد(  
  .»ورزد به تحقيق كه بر خودش بخل مي«

≅ ã: به معني من، مانند: پنجم t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9$# ô⎯tã ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïã  ) من عباده: يعني) 104/ توبه :

≅ Ÿ: به دليل )پذيرد اوست كه توبه را از بندگانش مي( Îm6 à)çFsù ô⎯ÏΒ $ yϑ ÏδÏ‰tnr&  ) 27/ مائده.(  
  : به معني بعد، مانند: ششم

 šχθ èùÌhptä† zΟÎ= x6ø9$# ⎯tã ⎯Ïμ Ïè ÅÊ#uθ̈Β    ) 13/ مائده(  
  .»تغيير دهند كلمات را از جايي كه براي آنها مقرر گشته«
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 .⎯ÏΒ Ï‰÷è: به دليل اينكه در آية ديگر فرموده t/ ⎯Ïμ Ïè ÅÊ#uθ tΒ  ) 41/ مائده( ،  

 ¨⎦ã⎤x.÷tI s9 $̧)t7sÛ ⎯tã 9,t7sÛ   ) 19/ انشقاق(  
  .»حقا كه حالتي بعد از حالتي خواهيد گرفت«

  توجه
بر آن داخل شود اسم خواهد بود؛ ابن هشام براي اين معني اين آيه را ) من(هرگاه 
  : مثال زده

 §ΝèO Οßγ ¨Ψ u‹Ï?Uψ .⎯ÏiΒ È⎦÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& ô⎯ÏΒ uρ öΝÎγ Ïù= yz ô⎯tã uρ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯tã uρ öΝÎγ Î= Í← !$ oÿw¬ 
  )17/ اعراف (  

سپس از پيش روي و از پشت سر و از سمت راست و از سمت چپ آنها «
  .»آيم درمي

  .شود، نه بر من و مجرور آن ن تقدير گرفته ميعطف شده بر مجرور م: گفته

  عسي
اند كه حرف  كردهشود، به همين جهت بعضي ادعا  فعل جامد است كه صرف نمي

باشد، و هر  است، و معني آن اميد داشتن در امر خوشايند و ترحم در مورد ناخوشايند مي
  :دو معني در اين آيه جمع شده است

 #©|¤tã uρ β r& (#θ èδtõ3s? $ \↔ø‹x© uθ èδ uρ ×öyz öΝà6©9 ( #©|¤tã uρ β r& (#θ ™6 Åsè? $ \↔ø‹x© uθ èδ uρ @Ÿ° 

öΝä3©9   ) 216/ بقره(  
كه چيزي را كراهت داريد و حال آنكه براي شما خير است، و شايد كه بسا «

  .»چيزي را دوست داريد كه برايتان شر است
  : آيد مانند براي نزديكي و قرب نيز مي: ابن فارس گفته
 ö≅ è% #©|¤tã βr& tβθä3tƒ t∃ÏŠu‘ Νä3s9    ) 72/ نمل(  
  .»بگو شايد كه به زودي شما را فرا رسد«
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است، مانند آيه  1به صورت خبر آمده مفرد) عسي(هر جاي قرآن : و كسائي گفته

سابق، به معني اينكه امر بايد كه چنين باشد، و آنچه به صورت استفهام آمده جمع 
  : گردد، مانند مي

 ö≅ yγ sù óΟçFøŠ|¡tã β Î) ÷Λä⎢ øŠ©9uθ s?   ) 22/ محمد(  
  .»آيا اميد داريد هرگاه امور مردم را به دست بگيريد پس«

  ايد؟ آيا از آن تعدي و تجاوز كرده: معنايش اين است كه: بوعبيده گويدا
هر كجاي : اند كه گفت و ابن ابي حاتم و بيهقي و بعضي ديگر از ابن عباس آورده

  .قرآن عسي باشد واجب است
  .عسي از سوي خداوند واجب است: گويند: شافعي گفتهامام و 

  .ست مگر در دو جاعسي در قرآن واجب ا: و ابن االنباري گفته
  : يكي

 4©|¤tã ö/ä3š/u‘ β r& ö/ä3uΗ xqötƒ   ) 8/ اسراء(  
  .»باشد كه پروردگارتان شما را رحم كند«
با آنان جنگ  صالنضير را، كه خداوند آنان را رحم نكرد بلكه رسول خدا يعني بني

  .نمود و آنها را كيفر داد
  : دوم

 4©|¤tã ÿ…çμš/u‘ β Î) £⎯ä3s)¯= sÛ β r& ÿ…ã& s!Ï‰ö7ãƒ % ¹`≡uρ ø— r&   ) 5/ تحريم(  
باشد كه پروردگارش اگر شما را طالق دهد به جاي شما همسراني برايش قرار «

  .»دهد
  .كه تبديل واقع نشد

                                                 
  .ـ م. منظور مفرد اصطالحي نيست -1



    

  675    دارد ازيكه مفسر به آنها ن يدر شناخت ادوات
 

اند، به دليل اينكه رحمت  ولي بعضي استثناء را باطل دانسته و قاعده را عموميت داده
  : رمودهمشروط بر  اين بوده كه دوباره خالف نكنند، چنانكه ف

 ÷β Î)uρ öΝ›?‰ãã $ tΡô‰ãã   ) 8/ اسراء(  
  .»باز گرديم) به عقوبت شما(ما نيز ) به خالف(اگر باز گرديد «

و چون بازگشته بودند پس عقوبت بر آنها واجب شده بود، و نيز تبديل همسران 
  .نشان بود، و چون طالق نيامد واجب نشدمشروط به طالق داد صرسول خدا

اميدوار ساختن خداوند است بندگانش ) عسي: (التحريم گفته ي هو در كشاف در سور
  :را و در آن دو وجه است

اند، ولي به  داده و عسي جواب مي همانند عادت جباران باشد كه با لعلّ: يكي اينكه
  .شد گفتند واقع مي طور قطع و حتم آنچه مي

  .براي آموزش بندگان باشد كه ميان ترس و اميد باشند: دوم اينكه
عسي و لعل از خداوند واجب است، هرچند كه در سخنان مخلوق : و در البرهان آمده

آيد، و  ها برايشان پيش مي ها و گمان زيرا كه خاليق هستند كه شك ؛باشد اميد و طمع مي
خداوند منزه از اين امور است، و جهت به كار بردن اين كلمات آن است كه چون مردم 

دارند، و خداوند آن را كه به  بر آنچه شدني است يقين نمي كنند و در امور ممكن شك مي
: نسبتي به خداوند كه: اند داند، اين الفاظ دو نسبت يافته طور صحيح واقع خواهد شد مي

شود، و نسبتي به مخلوق كه نسبت شك و گمان خوانده  نسبت قطع و يقين ناميده مي
حسب واقعيتي كه نزد خداوند دارد،  آيد به شود، لذا گاهي اين امور با لفظ قطعي مي مي

  : مانند
 t∃öθ |¡sù ’ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çμ tΡθ ™6 Ïtä† uρ    ) 54/ مائده(  
پس به زودي خداوند قومي كه دوستشان دارد و آنها او را دوست دارند خواهد «

  .»آورد
  :دنمايد، مانن و گاهي به حسب آنچه نزد مخلوق است به لفظ شك بيان مي
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 ©|¤yè sù ª!$# β r& u’ÎAù'tƒ Ëx ÷Fxø9$$ Î/ ÷ρ r& 9øΒ r& ô⎯ÏiΒ ⎯ÍνÏ‰Ψ Ïã   ) 52/ مائده(  
  .»باشد كه خداوند فتح يا امري ديگر پيش آرد«

  :و مانند
 Ÿωθ à)sù …çμ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹©9 …ã& ©#yè©9 ã©.x‹tFtƒ ÷ρ r& 4©ý øƒs†   ) 44/ طه(  
به نرمي سخن بگوييد شايد ) رعونف(پس با او ] خطاب به موسي و هارون است[«

  .»كه متذكر و بيدار شده يا از خدا بترسد
دانست كه عاقبت كار فرعون چه  فرستاد مي خداوند در همان هنگام كه آنها را مي

خواهد شد، ولي لفظ آن را به صورتي كه در دل موسي و هارون بود ـ اميد و طمع ـ 
ان روشي كه داشتند آمد، و عرب گاهي آورد و چون قرآن به لغت عرب نازل شد به هم

  .آورد سخن يقيني را براي منظورهايي به صورت مشكوك مي
اللفظ و المعني، زيرا اميدي است كه نسبت  عسي فعلي است ماضي: و ابن الدهان گفته

  .اي حاصل شده است به امر آينده
ه خبر دادن از زيرا ك ؛باشد عسي ماضي اللفظ و مستقبل المعني مي: اند اي گفته و عده

  .خواهد واقع شود اميدي است كه مي

  تذكر
  :عسي در قرآن به دو وجه آمده است

دهد، و در  باشد را رفع مي) أن(اسم صريحي كه بعد از آن فعل مضارع مقارن به : اول
فعل ماضي ناقل است كه عمل كان را : اين صورت اشهر ـ در اعراب آن ـ اين است كه

متعدي است كه از : اند و گفته. باشد م آن و مابعدش خبر آن ميدهد، مرفوع اس انجام مي
قرب من أن يفعل، : باشد، يا الزم است همچون مي) قارب( ي لحاظ معني و عمل به منزله

: و به قولي. و حرف جر به جهت توسعه حذف شده است، اين رأي سيبويه و مبرد است
  .آن است الزم است همچون قرب و أن يفعل بدل اشتمال از فاعل
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فهميم كه در اين  مي ءواقع شود كه از سخنان علما) أن(اينكه پس از آن فعل توأم با : دوم
اش به جاي  به نظر من هميشه ناقص است، و أنّ با صله: صورت تامه است و ابن مالك گفته
  ).2/ عنكبوت  |=Å¡ymr& â¨$̈Ζ9$# βr& (#þθä.uøIãƒ  ): دو جزء نشسته است همچنانكه در

  ندع
  : رود، چه حسي باشند مانند ظرف مكان است كه در حضور و قرب به كار مي

 $ £ϑ n= sù çν#u™u‘ #…É)tG ó¡ãΒ …çνy‰ΖÏã   ) 40/ نمل(  
  .»...را نزد خود ديد ) بلقيس(سرير ) سليمان(پس هنگامي كه «

 y‰ΖÏã Íοu‘ ô‰Å™ 4‘yγ tFΖçRùQ$# ∩⊇⊆∪ $ yδ y‰ΨÏã èπ ¨Ζy_ #“uρ ù'pRùQ$#   ) 15 و 14/ نجم(  
  .»المنتهي كه كنارش بهشت مسكن متقيان است ةدرنزد س«

  :يا معنوي مانند
 tΑ$ s% “Ï% ©!$# …çνy‰ΖÏã ÒΟù= Ïæ z⎯ÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$#   ) 40/ نمل(  
  .»آنكه علمي از كتاب نزدش بود گفت«

 öΝåκ̈ΞÎ)uρ $ tΡy‰ΖÏã z⎯Ïϑ s9 t⎦÷⎫xsÜóÁ ßϑø9$#   ) 47/ ص(  
  .»ندو آنان نزد ما از برگزيدگان هست«

  ’Îû Ï‰yè ø)tΒ A−ô‰Ï¹ y‰ΨÏã 77‹Î= tΒ   ) 55/ قمر(  
  »...در منزلگاه صدق و حقيقت نزد پروردگار عزت «

 í™!$ uŠômr& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘   ) 169/ آل عمران(  
  .»اند نزد پروردگارشان زنده«

 È⎦ø⌠ $# ’ Í< x8y‰Ψ Ïã $ \F÷ t/ ’ Îû Ïπ ¨Ψ yfø9$#   ) 11/ تحريم(  
  .»اي بساز ودت خانهدر بهشت برايم نزد خ«

  .كه منظور در اين آيات نزديكي تشرف و قرب و بلندي منزلت است
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  : رود، مثل به كار نمي) من(و جز به صورت ظرف يا مجرور به 

 ô⎯Ïϑ sù x8Ï‰ΖÏã   ) 27/ قصص(  
  .»پس از نزد تو است«

 $ £ϑ s9uρ öΝèδ u™!% ỳ Ò=≈ tG Ï. ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$#   ) 89/ بقره(  
  .»كتابي از نزد خداوند برايشان آمدو هنگامي كه «

  : اند، مانند لدي ولدن نيز در پي عند به همين گونه
 “t$ s! ÌÅ_$ uΖptø: $#   ) 18/ غافر.(  
  .»ها نزد حنجره«

 #t$ s! É>$ t7ø9$#   ) 25/ يوسف(  
  .»كنار درب«

  $ tΒ uρ |MΨ ä. óΟÎγ ÷ƒ t$ s! øŒÎ) šχθà)ù= ãƒ öΝßγ yϑ≈ n= ø% r& óΟßγ •ƒ r& ã≅àõ3tƒ zΝtƒ ötΒ   
  )44/ آل عمران (  

افكندند كه  هاي قرعة خود را در جوي آب مي و نبودي نزد آنان هنگامي كه قلم«
  .»كدامشان مريم را تكفل كند

 $ tΒ uρ |MΨà2 öΝÎγ ÷ƒ y‰s9 øŒÎ) tβθßϑ ÅÁ tF÷‚tƒ   ) 44/ آل عمران(  
  .»كردند و نبودي نزد آنان هنگامي كه مخاصمه مي«

  : اند شده لدن در اين آيه جمع عند و
 çμ≈ oΨ÷ s?#u™ Zπ yϑ ômu‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÏ‰ΖÏã çμ≈oΨ ÷Κ̄= tæuρ ⎯ÏΒ $ ¯Ρà$ ©! $Vϑ ù= Ïã   ) 45/ كهف(  
به او رحمت خاصي از پيش خود عطا نموده و از نزد خود علمي به او «

  .»آموختيم
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شد درست بود، ولي براي دفع تكرار چنين نيامد،  و اگر هر دو با عند يا لدن بيان مي
$ ولي در  tΒ uρ |MΨà2 öΝÎγ÷ƒ y‰s9  زيرا كه از هم دورند ؛تكرار نيكو است.  

  :و در شش جهت عند و لدي با لدن فرق دارند
آيند، ولي لدن جز در  عند ولدي هم در محل ابتداي غايت و هم در غير آن مي - 1

 .آيد ابتداي غايت نمي

$ : شوند، مانند عند ولدي فضله و زيادي واقع مي - 2 tΡy‰Ψ Ïã uρ ë=≈ tG Ï. 8á‹Ïym  ) ق /

4( ، $ oΨ÷ƒ t$ s!uρ Ò=≈ tG Ï. ß,ÏÜΖtƒ Èd,ptø: $$ Î/  ) ولي لدن چنين نيست) 62/ مؤمنون. 

مجرور شدن لدن با من بيش از نصب آن است، به طوري كه در قرآن منصوب  - 3
 .نيامده، ولي جرّ عند بسيار و جرّ لدي ممتنع است

 :رب ـ مبني استپذيرند، و لدن ـ در بيشتر لغات ع عند ولدي اعراب مي - 4

 .گردد، به خالف عند ولدي شود، و گاهي به جمله اضافه مي لدن گاهي اضافه نمي - 5

زيرا كه بر ابتداي نهايت فعل داللت  ؛لدن از عند أخص و ابلغ است: راغب گفته - 6
 .دارد

) هر دو(يكي اينكه براي اعيان و معاني : تر است و عند از لدن از دو وجه وسيع - 7
عند در حاضر و غايب هر دو : ه خالف لدن و دوم اينكهشود، ب ظرف واقع مي

اين نكته را ابن . رود شود در صورتي كه لدن جز در حاضر به كار نمي استعمال مي
 .اند الشجري و ديگران ذكر كرده

  غير
گردد، و از  تا بين دو ضد واقع نشود معرفه نمي ست مالزم اضافه و ابهام،اسمي ا

  : خداي تعالي ي هه به آن وصف گردد، در فرمودهمين روي جايز شده كه معرف
 Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ  ) وصف نكرده باشد،  هك، ولي اصل آن است )7/ فاتحه

≅ Ÿ: مثل yϑ ÷èuΖsù uöxî “Ï% ©!$# $ ¨Ζä. ã≅ yϑ÷è tΡ  ) 53/ اعراف.(  



    
  اإلتقان في علوم القرآن      680

 
به جايش ) الإ(قرار گيرد، حال است، و اگر قرار دادن ) ال(و هرگاه بشود به جاي آن 

امكان داشته باشد، هر استثناء خواهد بود، و به اعراب مابعد إال در آن كالم اعراب 
 ω “Èθ: شود، و در اين آيه شريفه مي tG ó¡o„ tβρ ß‰Ïè≈s)ø9$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# çöxî ’Í< 'ρ é& Í‘ uœØ9$#  

باشد، يا استثناء باشد ) ونالقاعد(به رفع خوانده شده بنابر اينكه صفت ) غير(، )95/ نساء (
$ : كه تبديل شده مانند ¨Β çνθ è= yèsù ω Î) ×≅Š Î= s%  ) و به نصب نيز خوانده شده بنابر )66/ نساء ،

  .اند بنابر اينكه صفت مؤمنين باشد اينكه استثناء باشد، و از غير قراء سبعه به جر خوانده
  :رود غير به چند وجه به كار مي: و در مفردات راغب آمده

مررت : اينكه براي نفي مجرد باشد بدون اينكه معنايي به آن اثبات گردد، مانند: اول
 ô⎯tΒ: يعني القائم، خداي تعالي فرموده: برجل غيرقائم uρ ‘≅ |Ê r& Ç⎯£ϑ ÏΒ yìt7©?$# çμ1 uθ yδ Îötó Î/ 

“W‰èδ  ) 50/ قصص( ، uθ èδuρ † Îû ÏΘ$ |Á Ïƒø:$# çöxî &⎦⎫Î7ãΒ  ) 18/ زخرف.(  

$ : گردد، مثل شود و نكره توصيف مي كه به آن استثناء مي) إال(ه معني ب: دوم tΒ 

Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈s9Î) …çνçöxî  ) 85/ اعراف( ، ö≅ yδ ô⎯ÏΒ @,Î=≈ yz çöxî «!$#  ) 3/ فاطر.(  
و » الماء إذا كان حاراً غيره إذاً كان بارداً«: براي نفي صورت جداي از ماده، مانند: سوم

$ : بيل است فرمودة خداي تعالياز همين ق yϑ ¯= ä. ôMpg¾Ö mΩ ΝèδßŠθ è= ã_ öΝßγ≈uΖø9£‰t/ #·Šθè= ã_ $ yδ uöxî 

 ) 56/ نساء.(  
/ انعام (  $yϑÎ/ öΝçFΖä. tβθä9θà)s? ’n?tã «!$# uöxî Èd,ptø:$#  : اينكه شامل ذاتي بشود، مانند: چهارم

93( ، uöxî r& «!$# ©Èöö/r& $ |/u‘  ) 164/ انعام( ، ÏMø$# Aβ#u™öà)Î/ Îöxî !#x‹≈ yδ  ) 15/ يونس( ، 

öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $ ·Βöθ s% öΝä.uöxî  ) 38/ محمد.(  
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  فاء
  :آيد بر چند وجه مي

  :رساند اينكه عاطفه باشد كه سه امر را مي: يكم
، و چه )15/ قصص (  …çνt“x.uθsù 4©y›θãΒ 4©|Ós)sù Ïμø‹n=tã : ترتيب، چه معنوي باشد مانند - 1

  $yϑßγ©9y—r'sù ß⎯≈sÜø‹¤±9$# $pκ÷]tã $yϑßγy_t÷zr'sù: ذكري باشد و آن عطف مفصل بر مجمل است، مثل

$£ϑÏΒ $tΡ%x. ÏμŠÏù  ) 36/ بقره( ، (#θä9r'y™ #©y›θãΒ uy9ø.r& ⎯ÏΒ y7Ï9≡sŒ (#þθä9$s)sù $tΡÍ‘r& ©!$# Zοtôγy_  ) نساء /

153( ، 3“yŠ$tΡuρ ÓyθçΡ …çμ−/§‘ tΑ$s)sù Å_Uu‘ ...  ) فراء ترتيب را انكار كرده به استناد )45/ هود ،

$ : اين آيه yγ≈ uΖõ3n= ÷δ r& $ yδ u™!$ y∨sù $ uΖß™ ù't/  ) 4/ اعراف.(  
  .خواستيم هالك كنيم: اند كه معني آيه آن است كه ولي به او جواب داده

باشد، و  تعقيب و پي در پي بودن، و اين معني در هر چيزي به حسب خودش مي - 2
∅ tΑt“Ρr& š: گردد، در مثل با اين بيان فرق بين تعقيب و تراخي معلوم مي ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ 

ßx Î6óÁ çFsù ÞÚö‘ F{$# ¸ο§ŸÒ øƒèΧ  ) 63/ حج( ، $ uΖø)n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ $ uΖø)n= y‚sù sπ s)n= yè ø9$# Zπ tóôÒ ãΒ 

$ uΖø)n= y‚sù sπ tóôÒ ßϑ ø9$#  ) 14/ مؤمنون.(  

“ …çνt: ببيت غالباً، مانندس - 3 x.uθ sù 4©y›θãΒ 4©|Ós)sù Ïμ ø‹n= tã  ) 15/ قصص( ،  

 #‘¤)n= tG sù ãΠyŠ#u™ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘ ;M≈yϑ Î= x. z>$tG sù Ïμ ø‹n= tã  ) 37/ بقره( ، tβθè= Ï.Uψ ⎯ÏΒ 9yfx© ⎯ÏiΒ 5Θθ —% y— 

∩∈⊄∪ tβθ ä↔Ï9$ yϑ sù $ pκ÷]ÏΒ tβθ äÜç6 ø9$# ∩∈⊂∪ tβθ ç/Ì≈ t±sù Ïμ ø‹n= tã z⎯ÏΒ ËΛ⎧ ÉΚ ptø:$#  ) 54-52/ واقعه.(  

> sø#tsù #’n: آيد، مانند و گاهي فقط براي ترتيب مي Î) ⎯Ï& Î#÷δ r& u™!$ y∨sù 9≅ ôfÏè Î/ &⎦⎫Ïϑ y™ ∩⊄∉∪ 

ÿ…çμ t/§s)sù öΝÍκö s9Î) tΑ$ s% Ÿω r& šχθ è= ä.ù's?  ) 27و  26/ ذاريات( ، ÏM n= t7ø% r'sù …çμ è?r&tøΒ $# ’ Îû ;ο§|À 

ôM ©3|Á sù  ) 29 /ذاريات( ، ÏN≡tÅ_≡̈“9$$ sù #\ô_y— ∩⊄∪ ÏM≈uŠÎ=≈ −G9$$ sù #·ø.ÏŒ  ) 3و  2/ صافات.(  
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$! : اينكه فقط براي سببيت باشد، بدون عطف، مانند: وجه دوم ¯ΡÎ) š≈ oΨ ø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$# 

∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7 În/tÏ9 öptùΥ$#uρ  ) شود زيرا كه انشاء بر خبر يا به عكس عطف نمي) 2و  1/ كوثر.  
اينكه رابط جواب گردد، در جايي كه صالحيت ندارد شرط باشد، كه جمله : وجه سوم

 βÎ) öΝåκö5Éj‹yè: اسميه باشد مانند è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã  ) 118/ مائده( ، β Î)uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ 9ösƒ¿2 uθ ßγ sù 

4’ n?tã Èe≅ä. &™ó©x« Öƒ Ï‰s%  ) 17/ انعام(ل آن جامد باشد، مثلاي كه فع ، يا جملة فعليه : βÎ) 

Èβ ts? O$ tΡr& ¨≅ s% r& y7ΖÏΒ Zω$ tΒ #V$ s!uρ uρ ∩⊂®∪ 4©|¤yè sù þ’ În1u‘ β r& È⎦y⎫Ï?÷σãƒ  ) 40و  39/ كهف( ، ⎯tΒ uρ 

ö≅ yèøtƒ šÏ9≡sŒ }§øŠn= sù š∅ ÏΒ «!$# ’Îû >™ó©x«  ) 28/ آل عمران( ، β Î) (#ρ ß‰ö6 è? ÏM≈s% y‰¢Á9$# 

$ £ϑ ÏèÏΖsù }‘Ïδ  ) 271/ بقره( ، ⎯tΒ uρ Ç⎯ä3tƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# …çμ s9 $ YΨƒÌs% u™!$ |¡sù $ YΨƒÌs%  ) يا )38/ نساء ،

≅ ö: جمله انشايي باشد مانند è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù  ) 31/ آل عمران( ، 

β Î* sù (#ρ ß‰Íκy− Ÿξ sù ô‰yγ ô±n@ óΟßγ yè tΒ  ) شائيت هر دو ، و در اين آيه اسميت و ان)150/ انعام

 ÷βÎ) yx: جمع شده t6 ô¹r& ö/ä.äτ !$ tΒ #Y‘öθ xî ⎯yϑ sù /ä3‹Ï?ù'tƒ &™!$ yϑ Î/ ¤⎦⎫Ïè ¨Β  ) يا فعل )30/ ملك ،

& βÎ) ø−Ìó¡o„ ô‰s)sù s−ty™ Óˆr& …ã: ماضي باشد لفظاً و معني مثل ©! ⎯ÏΒ ã≅ö6 s%  ) يا )77/ يوسف ،

 ⎯tΒ £‰s?ötƒ öΝä3Ψ: مقرون به حرف استقبال باشد، مانند ÏΒ ⎯tã ⎯Ïμ ÏΖƒ ÏŠ t∃öθ |¡sù ’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ 

 ) 54/ مائده( ، $ tΒ uρ (#θ è= yèøtƒ ô⎯ÏΒ 9öyz ⎯n= sù çνρ ãxò6ãƒ    ) 115/ آل عمران.(  
دهد همچنين شبيه جواب را به شبيه  طور كه جواب را به شرطش ربط مي و همان

 ¨β: دهد، مانند شرط ربط مي Î) t⎦⎪Ï% ©!$# šχρ ãàõ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# šχθ è=çG ø)tƒ uρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Îötó Î/ 

9aY ym šχθ è= çG ø)tƒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# šχρããΒ ù'tƒ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ š∅ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# Οèδ ÷Åe³t7sù A>#x‹yè Î/ AΟŠÏ9r&  
  ).21/ آل عمران (
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≈› #x: زائده باشد، زجاج بر همين وجه حمل كرده هكاين: وجه چهارم yδ çνθè%ρ ä‹u‹ù= sù  

 ΟŠÏΗخبر آن : اند را، ولي در رد او گفته xq   است و آنچه در ميان فاصله است جملة

≅ È: باشد، و فارسي اين آيه را مثال زده معترضه مي t/ ©!$# ô‰ç7ôã$$ sù ⎯ä.uρ  ) و )66/ زمر ،

 $£ϑ: ديگري اين آيه را s9uρ öΝèδ u™!% ỳ Ò=≈ tG Ï. ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ×−Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝßγ yè tΒ (#θ çΡ% x.uρ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% 

šχθ ßsÏFøtG ó¡tƒ ’ n?tã t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. $£ϑ n= sù Νèδ u™!$ y_ $ ¨Β (#θ èùttã ( ) 89/ بقره.(  

بقره (  ⎯ä. ãβθä3uŠsù : اند اينكه براي استيناف باشد، و اين مثال را ذكر كرده: وجه پنجم
  .ـ به رفع ـ ) 117/ 

  في
  :دحرف جري است كه چند معني دار

 ÏM: مشهورترين معاني آن ظرفيت است، مكان يا زمان، مانند t7Î= äñ ãΠρ ”9$# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ÷Šr& 

ÇÚö‘ F{$# Νèδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ óΟÎγ Î6 n= yñ šχθ ç7Î= øóu‹y™ ∩⊂∪ ’ Îû ÆìôÒ Î/ š⎥⎫ÏΖÅ™  ) خواه ) 4-2/ روم

’  öΝä3s9uρ: حقيقت باشد مثل همين آيه، يا مجاز باشد مانند Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο4θ uŠym  ) بقره /

179( ، ô‰s)©9 tβ% x. ’Îû y#ß™θ ãƒ ÿ⎯Ïμ Ï?uθ ÷zÎ)uρ ×M≈ tƒ#u™ t⎦,Î#Í← !$ ¡¡= Ïj9  ) 7/ يوسف( ، $ ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’Îû 

9≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7•Β  ) 60/ اعراف.(  
  : مصاحبت مانند مع، مثل: معني دوم
 (#θ è= äz÷Š$# þ’ Îû 5ΟtΒ é&   ) 38/ اعراف(  
  .»يدهايي داخل شو با امت«

 ’ Îû Æìó¡Î@ BM≈ tƒ#u™  ) 12/ نمل.(  
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% £⎯ä3Ï9≡x‹sù “Ï: تعليل، مانند: سوم ©!$# ©Í_ ¨ΖçFôϑ ä9 ÏμŠ Ïù  ) 32/ يوسف( ، ö/ä3¡¡yϑ s9 ’Îû !$ tΒ 

óΟçFôÒ sùr& ÏμŠÏù  ) 14/ نور(  

 öΝä3̈Ψ: استعالء، مانند: چهارم t7Ïk= |¹_{uρ ’Îû Æíρ ä‹ã` È≅ ÷‚¨Ζ9$#  ) علي : يعني) 71/ طه
  .وع النخلجذ

 öΝä.äτ: به معني باء، مانند: پنجم u‘ õ‹tƒ ÏμŠÏù  ) به سبب آن: يعني) 11/ شوري.  

 (#ÿρ: مانند) ليإ(به معني : ششم –Štsù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr&  ) الي : يعني) 9/ ابراهيم
  .افواههم
 tΠöθ: مانند) من(معني : هفتم tƒ uρ ß]yè ö7tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π̈Β é& #´‰‹Îγ x©  ) من كل : يعني) 89/ نحل

  .، به دليل آية ديگرةام

 uθ: مانند) عن(معني : هشتم ßγ sù ’ Îû ÍοtÅzFψ$# 4‘yϑ ôã r&  ) عنها و عن : يعني) 72/ اسراء
  .محاسنها
: است كه داخل شود بين مفضول سابق و فاضل الحق، مثل ه، و آن هنگاميمقايس: نهم
 $ yϑ sù ßì≈ tFtΒ Íο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû ÍοtÅzFψ$# ω Î) î≅‹Î= s%  ) 38/ توبه.(  

$ tΑ: تأكيد و آن زائده است، مانند: دهم s% uρ (#θ ç7Ÿ2 ö‘$# $ pκ Ïù  ) قال و: ، يعني)41/ هود
  .اركبوها

  قد
حرفي است كه به فعل متصرف خبري مثبت مجرد از عوامل نصب و جزم و حرف 

  :ارع، و آن را چند معني استتنفيس اختصاص دارد، خواه ماضي باشد يا مض
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 ô‰s% yx: تحقيق با ماضي، مانند: اول n= øùr& tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  ) 1/ مؤمنون( ، ô‰s% yx n= øùr& ⎯ tΒ 

$ yγ8 ©.y—  ) شود از لحاظ  اي كه در جواب قسم واقع مي ، و آن در جمله فعليه)9/ شمس
  .باشد اي كه در جواب قسم تأكيد نظير ان و الم است در جمله اسميه

: گويي نمايد، مي آيد و آن را به زمان حال نزديك مي تقريب كه نيز با ماضي مي: دوم
قد قام، به نزديك : رود، و اگر بگويي قام زيد، احتمال ماضي بعيد و قريب هر دو مي

  :اساس همين اثر احكامي مترتب است، از جمله و بر: اند يابد، نحويون گفته اختصاص مي
باشند،  زيرا كه اينها براي حال مي ؛بر ليس و عسي و نعم و بئسمنع دخول آن  - 1

اي را ذكر كنيم كه آنچه حاصل است نزديك نمايد، و چون اينها  پس معني ندارد كلمه
  .رسانند زمان را نمي

 : اي كه حال واقع شده باشد، يا به طور ظاهر، مانند وجوب دخول آن بر ماضي - 2
$ tΒ uρ !$ uΖs9 ω r& Ÿ≅ ÏG≈ s)çΡ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ô‰s% uρ $ oΨ ô_Ì÷zé& ⎯ÏΒ $ tΡÌ≈ tƒ ÏŠ  ) يا مقدر باشد )246/ بقره ،

≈› ⎯ÍνÉ: مثل yδ $ oΨ çG yè≈ŸÒ Î/ ôN̈Šâ‘ $ oΨ øŠs9Î)  ) 65/ يوسف( ، ÷ρ r& öΝä.ρ â™!$ y_ ôNuÅÇym öΝèδâ‘ρ ß‰ß¹  
به تقدير  نيازي: اند ، ولي كوفيون و أخفش در اين مورد مخالفت كرده و گفته)90/ نساء (

  .شود بدون قد حال واقع گردد زيرا كه بسيار مي ؛قد نيست
ها در اين باره غلط  بصري ي هگفت: اند د جرجاني و شيخ ما عالمة كافيجي گفتهو سي

آن را نزديك ) قد(باشد، چون حالي كه  است، سبب آن مشتبه شدن لفظ حال بر آنها مي
باشد، و اين دو در  هيأت حال صفات مينمايد حال زمان است، و حال بيان كنندة  مي

  .معني متغاير هستند
: تقليل وقوع فعل مانند: و آن دو قسم است: در مغني گفته. تقليل با مضارع: معني سوم

= ô‰s% ãΝn: ، و تقليل متعلق آن مانند»قد يصدق الكذوب« ÷è tƒ !$ tΒ óΟçFΡr& Ïμ ø‹n= tã  ) 64/ نور (
: و گفته. تند كمترين معلومات پروردگار متعال استآن حالي كه آنها در آن هس: يعني

  .اند كه قد در اين آيه و امثال آن براي تحقيق است بعضي بر اين عقيده
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قد براي تأكيد دانستن : اند زمخشري است كه گفته و از كساني كه اين نظر را داشته
  .گردد آورده شده، كه به تأكيد تهديد باز مي

اند، زمخشري اين  بويه و ديگران اين معني را ذكر كردهتكثير است، سي: معني چهارم
= ô‰s% 3“ttΡ |=: آيه را از همين قبيل دانسته s)s? y7 Îγ ô_uρ ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$#  ) گفته) 144/ بقره :

  .ربما نري كه منظور بسيار ديدن است: يعني
براي كسي كه چه بسا غائب بيايد، = قد يقدم الغائب : توقع و انتظار مانند: معني پنجم

زيرا كه جماعت منتظر آن هستند، و بعضي اين  ؛ةانتظار آمدنش را دارند و قد قامت الصال

  ô‰s% yìÏϑ: اند آيه را بر همين معني حمل كرده y™ ª!$# tΑöθ s% ©ÉL ©9$# y7 ä9Ï‰≈ pgéB  ... ) 1/ مجادله (
  .زيرا كه آن زن متوقع بود كه خداوند دعايش را مستجاب خواهد كرد

  فكا
  :حرف جري است كه چند معني دارد

 ã&s!uρ Í‘#uθ: مشهورترين معاني آن تشبيه است، مانند pgø: $# ßN$ t↔t±Ψ çRùQ$# ’Îû Ìóst7ø9$# ÄΝ≈ n= ôãF{$% x.  
  ).24/ رحمن (

$! : و تعليل مانند yϑ x. $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝà6‹Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ#u™ öΝà6Š Ïj.t“ ãƒ uρ 

ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ïtø: $#uρ Νä3ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝs9 (#θ çΡθ ä3s? tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ þ’ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr&   
 به خاطر فرستادنمان در ميان شما پيامبري را : يعني: اخفش گفته). 152و  151/ بقره (

çνρ ãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ  ) به جهت اينكه شما را هدايت كرد: يعني) 198/ بقره : 

…çμ ¯Ρr( s3÷ƒ uρ Ÿω ßx Î= øãƒ tβρ ãÏ≈ s3ø9$#  ) كنم كه كافران رستگار  تعجب مي: يعني) 82/ قصص

≅ نشوند،  yè ô_$# !$ uΖ©9 $ Yγ≈ s9Î) $ yϑ x. óΟßγ s9 ×π yγ Ï9#u™  ) 138/ اعراف.(  
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  }§øŠs9: اند بيل دانستهو تأكيد، و آن زائده است، اكثر علما اين آيه را از همين ق

⎯Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x«  ) آيد كه محال  كه اگر زائد نباشد اثبات مثل الزم مي) 11/ شوري
براي تأكيد نفي مثل كاف : است، و در اين سخن مقصود نفي آن است، ابن جني گفته

  .زيرا كه زياد كردن حرف به منزله تكرار جمله است ؛زياد شده است
ن جهت بين كاف و مثل جمع شده كه نفي تأكيد گردد، و به جهت بدي: و راغب گفته

هر دو را ) ليس(تذكر اين نكته كه استعمال هيچ يك از كاف و مثل درست نيست، پس با 
  .نفي كرد

ليس مثله شيء و چون تماثل : زائد نيست، و معني آيه چنين است: و ابن فورك گفته
  .ثلي نيستاز مثل نفي شد، پس در حقيقت براي خداوند م

شود و منظور از آن ذات است،  مثل اطالق مي: و شيخ عزالدين بن عبدالسالم گفته
كند، يعني تو چنين كاري  چون تو اي اين كار را نمي= مثلك اليفعل كذا : چنانكه گويي

  :كني، شاعر گويد نمي
 و لم أقل مثلك أعني به

  

 سواك يا فرداً بال مشبه  
  

  .آن غير تو بود اي يكتايي كه شبيه نداريو نگفتم مثل تو منظورم از 
* ÷βÎ: و خداي تعالي فرموده sù (#θ ãΖtΒ#u™ È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ Λä⎢Ψ tΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ Ï‰s)sù (#ρ y‰tG ÷δ $#  ) 137/ بقره (

ايد، چون ايمانشان مثل ندارد، بنابراين  اگر ايمان آورند به آنچه شما ايمان آورده: يعني
  .مثل ذات او چيزي نيست: كه تقدير در آية مورد بحث آن است

ليس كصفته : مثل در اينجا به معني صفت است، معنايش اين است: و راغب گفته
هر چند خداوند به بسياري از آنچه بشر به آنها وصف گردند : صفه، براي تنبيه بر اينكه

گونه كه در افراد بشر به كار  وصف شده است، ولي آن صفات براي خداوند به همان
  .نيست، وهللا المثل االعليرود  مي
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  توجه

آيد، كه محلي از اعراب خواهد داشت و  به صورت اسم نيز مي) مثل(كاف به معني 
  .گردد مي ضمير به آن بر

 Ïπ: خداوند متعال ي هزمخشري دربارة فرمود t↔øŠyγ x. Îö©Ü9$# ã‡àΡr'sù Ïμ‹Ïù  ) آل عمران /
من در آن شيء مماثل : گردد، يعني مي بر) كهيئه(به كاف در ) فيه(ضمير در : گفته) 49

  .شود دمم، پس مانند ساير پرندگان مي پرندگان مي
  :مسأله

يعني در اسم اشاره و فروع و مانند آن حرف خطاب است كه محلي ) ذلك(كاف در 
اسمي است مضاف : شود حرف است، و گفته مي: اند گفته) اياك(از اعراب ندارد، و در 

اسم در محل رفع و به قولي نصب : حرف است، و گويند: اند گفته) أرأيتك(اليه، و در 
  .است، ولي قول اول بهتر است

  كاد
فعل ناقصي است كه فقط ماضي و مضارع از آن آمده، اسمي مرفوع و خبر مضارع 

باشد، پس نفي آن نفي نزديك بودن، و  مجرد از أن براي آن است، و معني آن قارب مي
بودن است، و بر زبان بسياري مشهور شده كه نفي آن اثبات و اثبات آن اثبات نزديك 

( βÎ: انجام نداده، به دليل: كاد زيد يفعل يعني: اثبات آن نفي است، پس اگر بگويي uρ 

(#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖÏFøu‹s9  )ما كاد يفعل، يعني انجام داد، به دليلو). 73/ سراء ا : $ tΒ uρ (#ρ ßŠ% x. 

šχθ è= yèøtƒ  ) 71/ بقره .(  
هر جاي قرآن كاد، و : ابن أبي حاتم از طريق ضحاك، از ابن عباس آورده كه گفت

رساند كه فعل به دشواري واقع  مي: و گويند. أكاد و يكاد هست، يعني أبداً نخواهد بود
$ : نفي ماضي اثبات است به دليل: شود گردد، و گفته مي مي tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθ è= yè øtƒ  ) بقره
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$  óΟs9 ô‰s3tƒي مضارع نفي است، به دليل و نف) 71/  yγ1 ttƒ  ) با اينكه چيزي ) 40/ نور

نفي آن نفي، و اثبات آن : نديده است و قول صحيح همان اول است كه همچون غير آن
اثبات است، پس معني كاد يفعل اين است كه نزديك شد كه انجام دهد ولي انجام نداد، و 

نزديك هم نيست فعل واقع گردد، پس نفي فعل عقالً : معني ما كاد يفعل آن است كه
  .الزمه نفي نزديك بودن آن است

$ : و اما آيه yδθçtr2x‹sù $ tΒ uρ (#ρ ßŠ% x. šχθè= yè øtƒ  اسرائيل در اول  خبر از وضع و حال بني
امر است كه در اول از سر بريدن گاو دور بودند، و اثبات فعل از دليل ديگري فهميده 

$ : شود، و آن مي yδθ çtr2x‹sù  باشد مي.  

‰ ô‰s)s9 £Nو اما در  Ï. ß⎯Ÿ2 ös?  ) نه كم و نه  صبا اين كه رسول خدا) 74/ اسراء

 ωزياد تمايلي به كافران ننموده، اين معني از  öθ s9u   كه مقتضي ممتنع بودن تمايل آن
  .شود حضرت است استفاده مي

  فائده
  : همين قبيل است آيد، و از مي) اراد(گاهي كاد به معني 
 šÏ9≡x‹x. $ tΡô‰Ï. y#ß™θ ã‹Ï9   ) 76/ يوسف(  
  .»اينچنين براي يوسف خواستيم«

 ßŠ% x.r& $ pκ Ï÷zé&   ) 15/ طه(  
  .»خواهم كه آن را مخفي بدارم«

  :و عكس آن نيز آمده ـ يعني أراد به معني كاد به كار رفته ـ مانند
 #Y‘#y‰É` ß‰ƒ Ìãƒ βr& Ù s)Ζtƒ    ) 77/ كهف(  
  .»ديواري نزديك است خراب شود«
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  كان

دهد، و معني آن در اصل  اسم را رفع و خبر را نصب مي ؛فعل ناقص منصرف است
  : گذشتن و قطع شدن فعل است، مانند

 (#þθ çΡ% Ÿ2 £‰x©r& öΝä3ΖÏΒ Zο§θ è% tsWø.r&uρ Zω≡uθ øΒ r& #Y‰≈ s9÷ρ r&uρ   ) 69/ توبه(  
  .»ر و اموال و فرزندانشان بيشتر بودچنين بودند كه قوتشان از شما شديدت«

  :آيد مانند و به معني دوام و استمرار نيز مي
 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ ¸ϑ‹Ïm§‘   ) 96/ نساء(  
  .»و خداوند آمرزنده مهربان است«

 $ ¨Ζà2 uρ Èe≅ä3Î/ >™ó©x« t⎦⎫Ïϑ Î=≈ tã   ) 81/ انبياء(  
  .»و ما به همه چيز آگاه هستيم«

  .شوند تمام صفات ذاتي كه مقترن به كان باشند ورد ميو بر همين معني برآ
  :كان در قرآن بر پنج وجه است: ابوبكر رازي گفته

% šχبه معني ازل و أبد،  - 1 x.uρ ª!$# $̧ϑŠ Î= tã $\ΚŠÅ6ym  ) 17/ نساء.( 

 :به معني ماضي منقطع ـ كه اصل در معني آن است ـ مانند - 2

 šχ% x.uρ ’Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# èπ yèó¡Î@ 7Ý÷δ u‘    ) 48/ نمل (  
  .»...بودند ) از رؤساي قبائل(و در آن شهر نه تن «

  : به معني حال، مانند - 3
 öΝçGΖä. uöyz >π̈Β é& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9   ) 110/ آل عمران(  
  »بهترين امتي هستيد كه براي مردم برآمده) مسلمانان(شما «

 ¨β Î) nο4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’n?tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ̈Β   ) 103/ نساء(  
  .»حقا كه نماز بر مؤمنين واجب و الزم است«
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 :و به معني استقبال، مانند - 4

 tβθ èù$ sƒs† uρ $ YΒ öθ tƒ tβ% x. …çν•Ÿ° #ZÏÜtG ó¡ãΒ   ) 7/ انسان(  
  .»ترسند از روزي كه شرّ آن همه اهل محشر را فرا خواهد گرفت و مي«

  :شد، مثل= و به معني صار  - 5
 tβ% x.uρ z⎯ÏΒ š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$#   ) 34/ بقره(  
  .»و از كافران شد«

اگر خداوند : گفت سابن ابي حاتم از سدي آورده كه عمربن الخطاب : گويم مي
شد،  ما را شامل مي ي هكه هم...] يعني به جاي كنتم خير امه [انتم : فرمود خواست مي مي

  .صكنتم، درخصوص اصحاب محمد: وليكن فرمود
  :آيد، نظير نيز مي) شايسته است= ينبغي (معني  و كان به
 $ ¨Β šχ% Ÿ2 óΟä3s9 β r& (#θ çG Î6.⊥ è? !$ yδ tyfx©   ) 60/ نمل(  
  .»نشايد كه شما درختان آن را برويانيد«

 $ ¨Β ãβθ ä3tƒ !$ uΖs9 β r& zΝ¯= x6tG ¯Ρ #x‹≈ pκÍ5   ) 16/ نور(  
  .»شايسته نبود براي ما كه چنين سخني بگوييم«

  : آيد، مثل و وجد هم مي و به معني حضر
 β Î)uρ šχ% x. ρ èŒ ;οuô£ãã   ) 280/ بقره(  
  .»تنگدست يابد) بدهكار را(و اگر «

 Hω Î) β r& šχθ ä3s? ¸οt≈ yfÏ?   ) 282/ بقره(  
  .»مگر آنكه تجارت حاضر و نقد باشد«

 β Î)uρ à7 s? Zπ uΖ|¡ym   ) 40/ نساء(  
  .»اي باشد و اگر حسنه«

  :اند يد، و آن زائد است، و از همين قبيل دانستهآ و براي تأكيد نيز مي
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 $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθ è= yϑ ÷ètƒ   ) 112/ شعراء(  
  .»كنند دانم كه چكار مي من چه مي]: نوح گفت[«

  كأنّ
حرفي است براي تشبيه مؤكد، چون اكثر برآنند كه آن مركب از كاف تشبيه : به تشديد

باشد، كه حرف تشبيه ـ  مي» أن زيداً كأسد«زيداً أسد  كأنّ: و أن مؤكده است، و اصل در
به جهت اهتمام به آن جلو آورده شده، پس همزة أن مفتوح گشته به خاطر دخول حرف 

  .جر بر آن
رود، تا جايي كه بيننده به  در مواردي كه شباهت قوي است به كار مي: حازم گفته

  : ير آن، لذا بلقيس گفتافتد كه مشبه همان مشبه به است يا غ ترديد مي
 …çμ ¯Ρr( x. uθ èδ   ) 42/ نمل(  
  .»انگار همين است«

  .آيد در جايي كه خبر آن جامد نباشد براي شك و ظن نيز مي: گويند
  : شود، مانند و گاهي تخفيف مي
 β r( Ÿ2 óΟ©9 !$ oΨ ããô‰tƒ 4’n< Î) 9hàÑ …çμ ¡¡̈Β   ) 12/ يونس(  
  .»است گويي كه هيچ براي رنجي ما را نخوانده«

نكأي  
  : اسمي است مركب از كاف تشبيه و اي منونه، براي تكثير عدد است، مثل

 ⎦Éi⎪r'x.uρ ⎯ÏiΒ %c©É<̄Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çμ yè tΒ tβθ•‹În/Í‘   ) 146/ آل عمران(  
  .»و چه بسيار پيغمبر كه پيروانش در كنارش جنگيدند«

ثير ـ هر جا كه واقع بائع كه ابن ك(كائن بر وزن : و در آن چند لهجه هست، از جمله
 : شود ـ به همين شكل خوانده ـ و كأين بر وزن كعين ، و به همين نحو خوانده شده
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⎦Éi⎪r'x.uρ ⎯ÏiΒ %c©É<̄Ρ Ÿ≅ tG≈ s%   ،و آن مبني و صدارت طلب و مالزم ابهام و محتاج به تمييز است
  .الزم است: باشد، و ابن عصفور گفته و تمييز آن غالباً مجرور به من مي

  ذاك
≈ #x‹s3: در قرآن جز براي اشاره نيامده، مانند yδ r& Å7 ä©ótä  ) 42/ نمل.(  

  كل
اي كه كل به آن اضافه  اسمي است وضع شده براي استغراق و فراگيري افراد نكره

  : شده، مانند
 ‘≅ ä. <§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏNöθ pRùQ$#   ) 185/ آل عمران(  
  .»هر نفسي چشنده مرگ است«
  : معرفة جمعي كه كل به آن اضافه شده مانندو نيز افراد 
 öΝßγ = ä.uρ Ïμ‹Ï?#u™ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# #·Šösù   ) 95/ مريم(  
  .»آيند و همه آنها روز قيامت تنها و منفرد به پيشگاه خداوند مي«

 ‘≅ ä. ÏΘ$ yè ©Ü9$# tβ$Ÿ2 yξ Ïm   ) 93/ آل عمران(  
  .»همه غذا حالل بود«

  : ندو اجزا مفرد معرفه مان
 ßìt7ôÜtƒ ª!$# 4’n?tã Èe≅à2 É=ù= s% 9Éi9 s3tFãΒ   ) 35/ غافر(  
  .»زند بر همة دل متكبر خداوند مهر مي«
بر ) قلب(يعني بر تمام اجزاء آن، و بنا به قراءت با تنوين ) متكبر(به ) قلب(به اضافة 

  .كند هاي متكبر داللت مي تمام دل
  :ستو به اعتبار ماقبل و مابعدش بر سه وجه ا
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كند، و  اي، پس بر كمال آن داللت مي اينكه صفت باشد براي نكره يا معرفه: اول

  : واجب است به اسم ظاهري كه لفظاً و معني مشابه آن باشد اضافه شود، مانند
 Ÿω uρ $ yγ ôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ä. ÅÝó¡t6 ø9$#   ) 29/ اسراء(  
  .»]كنايه از ولخرجي[دستت را به طور كامل نگشاي «

 Ÿξ sù (#θè=ŠÏϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠyϑ ø9$#   ) 129/ نساء(  
  .»پس به طور كامل به ميل خود عمل نكنيد«

رساند، و بايد به ضميري كه به مؤكد  اي باشد، كه عموم را مي اينكه تأكيد معرفه: دوم
  :باز گردد اضافه شود مانند

 y‰yf|¡sù èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# öΝßγ =à2 tβθãè uΗ ød r&   ) 30/ حجر(  
  .»تگان به تمامي سجده كردندپس همة فرش«

اند كه لفظاً از اضافه قطع گردد، و  و فراء و زمخشري در اين صورت جايز دانسته
/ زخرف ( انا كال فيها  : اند در مورد اين آيه ها را بر همين حمل كرده بعضي از قرائت

48.(  
خواهد اينكه تابع بلكه پس از عوامل نباشد، كه مضاف به ظاهر يا غيرمضاف : سوم

  :شد، مانند
 ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôMt6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘    ) 38/ مدثر(  
  .»هر كس در گرو عملي است كه انجام داده«

 yξ à2 uρ $ uΖö/uŸÑ ã& s! Ÿ≅≈ sWøΒ F{$#   ) 39/ فرقان(  
  .»ها زديم و هر كدام را مثل«

  : د، مثلاي اضافه گردد، الزم است در ضمير آن معنايش در نظر آي و هرگاه به نكره
 ‘≅ ä.uρ &™ó©x« çνθ è= yèsù   ) 52/ قمر(  
  .»و هر چيزي كه آن را انجام دادند«
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 ¨≅ ä.uρ ?⎯≈ |¡Σ Î) çμ≈ oΨøΒ t“ ø9r&   ) 13/ اسراء(  
  .»و هر انساني را ملزمش نموديم«

 ‘≅ ä. <§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏNöθ pRùQ$#   ) 185/ آل عمران(  
  .»مرگ است ي ههر كسي چشند«

 ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôMt6 |¡Ÿ2   )؟؟(  
  .»هر كس در گرو عملي است كه انجام داده«

 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï?ù'tƒ   ) 27/ حج(  
  .»آيند و بر هر مركب الغر مي«

اي اضافه شود جايز است لفظ آن در افراد و تذكير رعايت گردد، و  و اگر به معرفه
  : خداي تعالي جمع گشته ي همعني آن نيز رعايت شود، و هر دو در اين فرمود

 β Î) ‘≅ à2 ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ ÎA# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩®⊂∪ ô‰s)©9 

÷Λàι9|Á ômr& öΝèδ £‰tã uρ #t‰tã ∩®⊆∪ öΝßγ = ä.uρ Ïμ‹Ï?#u™ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# #·Šösù ) 93/ مريم -
95(  

ندگي خداي رحمان كند، او ها و زمين نيست مگر اينكه ب هيچ كس در آسمان«
همه را شمارش نموده و تعداد كرده تعداد كردني، و همة آنها روز قيامت تنها 

  .»منفرد به پيشگاه او خواهند آمد
  : طور است، مانند و يا از اضافه منقطع گردد كه باز همين

 ö≅ è% @≅ à2 ã≅ yϑ ÷ètƒ 4’ n?tã ⎯Ïμ ÏFn= Ï.$ x©   ) 84/ اسراء(  
  .»كند ب طبيعت خويش كار ميبگو كه هر كس بر حس«

 ˆξ ä3sù $ tΡõ‹s{r& ⎯Ïμ Î6 /Ρx‹Î/   ) 40/ عنكبوت(  
  .»پس هر كدام را به گناهش گرفتيم«

 <≅ ä.uρ çνöθ s?r& t⎦⎪ÌÅz≡yŠ   ) 87/ نمل(  
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  .»آيند و همه با انقياد به سويش مي«

 @≅ ä.uρ (#θ çΡ% x. š⎥⎫Ïϑ Î=≈ sß   ) 54/ انفال(  
  .»و همه ستمگر بودند«
در حيز نفي واقع گردد به اينكه ادات نفي يا فعل منفي پيش از آن باشد، نفي  و  هرگاه

اندازد، و به مفهومش اثبات فعل را براي بعضي از  شمول و فراگيري را فقط از كار مي
  .رساند افراد مي

و اگر نفي در خبر آن واقع شود به تمام افراد متوجه است، اين مطلب را علماي بيان 
  .اند گفته

  : نابراين قاعده مشكل شده است توجيه فرمودة خداي تعاليو ب
 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$ tFøƒèΧ 9‘θã‚sù   ) 18/ لقمان(  
  .»همانا خداوند دوست ندارد هر متكبر خودستا را«

كه مقتضاي قاعده آن است كه خداوند كسي كه يكي از دو صفت را دارد دوست 
  .داشته باشد

شود كه معارضي در بين نباشد، و  در صورتي بر مفهوم استناد مي: اند كه جواب داده
حال آنكه در اينجا معارض هست، چه اينكه دليل داريم بر حرام بودن تكبر و 

  .خودخواهي مطلقاً

  مسأله
  : شود، مانند متصل مي) كل(به ) ما(

 $ yϑ ¯= à2 (#θ è% Î— â‘ $ pκ÷]ÏΒ ⎯ÏΒ ;οtyϑ rO $ ]% ø— Íh‘   ) 25/ بقره(  
  .»...اي  ه روزي شوند از ميوههرگاه ك«

باشد، همچنان كه  اش جانشين ظرف زمان مي مصدري است ولي با صله) ما(و اين 
را ) ما(هر وقت، لذا اين : يعني) مالّكُ(نشيند، پس  مصدر صريح به جاي ظرف زمان مي
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در ) كل(جانشين ظرف نه اينكه خودش ظرف باشد، پس : نامند يعني مصدرية ظرفيه مي
منصوب است بنابر ظرف چون به چيزي اضافه شده كه قائم مقام آن است، و ) كلما(

  .باشد نصب دهندة آن فعلي است كه در معني جواب مي
) ما(اين از عموم : كلما براي تكرار است، ابوحيان گفته. اند و اصوليون گفته ءو فقها
  .كند كيد ميگردد، و كل آن را تأ شود، چون از ظرفيت عموم اراده مي استفاده مي

  كال و كلتا
اند، هميشه ـ لفظاً و معني ـ اضافه  دو اسمند كه از نظر لفظ مفرد و از لحاظ معني تثنيه

و اين دو در : راغب گفته. اي كه بر دو تا داللت كند شوند، به كلمة غيرمركب معرفه مي
$ : باشند، خداي تعالي فرموده تثنيه همانند كل در جمع مي tG ù=Ï. È⎦÷⎫tF̈Ζyfø9$# ôMs?#u™  ) كهف

 /33( ، !$ yϑ èδß‰tnr& ÷ρ r& $ yϑ èδ Ÿξ Ï.  ) 23/ اسراء.(  

  كال
ي نافيه است، الم آن براي تقويت )ال(اين كلمه مركب از كاف تشبيه و : به نظر ثعلب

  .معني و دفع توهم باقي ماندن معني دو كلمه مشدد شده است
حرفي است : اند اي نحو گفتهبسيط است، سپس سيبويه و بيشتر علم: و ديگري گفته

كه معني آن ردع و زجر است، به نظر آنها هيچ معني ديگري ندارد، تا آنجا كه هميشه 
: اند اي از آنها گفته دانند وقف بر آن و ابتدا به مابعد آن را، و تا حدي كه عده جايز مي

هديد و زيرا كه معني ت ؛اي كال شنيدي حكم كن كه آن سوره مكي است هرگاه در سوره
بوده در اين شهر آنها  يها وعيد دارد، و بيشتر تهديدها در مكه بوده، چون بيشتر سرپيچي

  .است
اين سخن محل اشكال است، چون معني زجر در بعضي از موارد : ابن هشام گفته

$ : شود از قبيل فهميده نمي ¨Β u™!$ x© št7©.u‘ ∩∇∪ ξ x.  ) 9و  8/ انفطار( ،  

 tΠöθ tƒ ãΠθ à)tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Éb>tÏ9 t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∉∪ Hξ x.   ) 7و  6/ مطففين( ، §ΝèO ¨β Î) $ uΖøŠn= tã …çμ tΡ$ uŠt/ ∩⊇®∪ 
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ξ x.  ) شكل دادن خداوند(از ترك ايمان به تصوير : و اينكه گويند) 20و  19/ قيامه (

ويي دست بردار، و از ترك ايمان به روز قيامت، و از عجله كردن به قرآن، اين گفته زورگ
و » كال«سوم بين  ي هاست، چون در دو آية اول نفي آنها از كسي حكايت نشده، و در آي

يادآوري عجله كردن فاصله طوالني است، و نيز نخستين آياتي كه نازل شده پنج آيه از 
≈⎯ Hξx. ¨βÎ) z: العلق است، سپس آمده ي هاول سور |¡Σ M}$# #©xöôÜuŠs9  ) پس در آغاز ) 6/ علق
  .ع شده استسخن واق
اي ديگر برآنند كه معني ردع و زجر در آن مستمر نيست، و يك معني ديگري  و عده

  .اند كه بتوان پيش از آن وقف نمود و به آن آغاز كرد بر آن افزوده
ي حقا است، و ابوحاتم به معن: اند، كسائي گفته سپس در تعيين آن معني اختالف كرده

كسي پيش از او اين حرف را : باشد، ابوحيان گفته يي استفتاحيه م)أال(عني به م: گفته
حرف : و النضربن شميل گفته. اند نزده، و جماعتي از جمله زجاج از او متابعت كرده
 ξ: اند جواب است به معني اي و نعم، و بر اين حمل نموده x. ÌuΚ s)ø9$#uρ  ) را) 32/ مدثر .

اش  ت،  اين قول را ابوحيان نيز در تذكرهبه معني سوف، اس: اند و فراء و ابن سعدان گفته
  .حكايت كرده
/ مريم (   ξx. 4 tβρãàõ3u‹y™ öΝÍκÌEyŠ$t7ÏèÎ/ و اگر به معني حقاً باشد اسم است، و : مكي گفته

مصدر كل به معني درماندگي : اند به تنوين نيز خوانده شده، كه چنين توجيه كرده) 82
منقطع شدند و به مقصد نرسيدند، يا از كل به معني  در ادعايشان درمانده و: است، يعني

  .سنگيني گرفته شده است
انسان (  ξÅ¡≈n=y™ : و زمخشري احتمال داده كه حرف ردعي باشد كه تنوين گرفته مانند

 /4.(  
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 ξبدين جهت در : اش را رد كرده به اينكه ولي ابوحيان گفته Å¡≈ n= y™   صحيح است
  .براي تناسب به اصلش بازگردانده شدهكه اصل آن تنوين است، لذا 

اند كه  توجيه زمخشري منحصر به اين مورد نيست، بلكه جايز دانسته: ابن هشام گفته
  .به جاي الف اطالق در آخر آيات تنوين قرار گيرد، سپس به نيت وقف وصل شده

  كم
رود ـ  براي استفهام به كار مي. طلب، مبهم، نيازمند به تمييز اسمي است مبني، صدارت

  .بسيار= كثير : كه در قرآن نيامده ـ و خبريه نيز هست به معني
 /x.uρ ⎯ÏiΒ 77: رود، مانند و غالباً در مقام افتخار و مباهات به كار مي n=̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#  

 Νx.uρ ⎯ÏiΒ >πtƒ، )26/ نجم ( ös% $ yγ≈ uΖõ3n= ÷δ r&  ) 4/ اعراف( ، öΝx.uρ $ oΨôϑ |Á s% ⎯ÏΒ 7π tƒ ös%  ) انبياء /
11.(  

م و بوده، پس الف آن حذف گرديده مثل بِ) كما(اصل آن : و از كسائي نقل شده كه
زجاج اين مطلب را حكايت نموده و آن را رد كرده كه اگر چنين بود ميم آن مفتوح . مل

  .شد مي

  يكَ
  :حرفي است كه دو معني دارد

  : تعليل، مانند: اول
 ö’ s1 Ÿω tβθ ä3tƒ P's!ρ ßŠ t⎦÷⎫t/ Ï™!$ uŠÏΨøî F{$#   ) 7/ حشر(  
  .»به خاطر اينكه بين اغنيا متداول نگردد«

 Ÿξ: معني أن مصدريه، مثل: دوم øŠs3Ïj9 (#öθ y™ ù's?  ) زيرا كه صحيح است أن  ؛)23/ حديد
بر آن داخل ) الم(به جاي آن بنشيند، و به جهت اينكه اگر حرف تعليل بود، حرف تعليل 

  .شد نمي
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  كيف

  :رود ه بر دو وجه به كار مياسمي است ك
 ß,ÏΨ: اند شرط، در اين آيات همين قسم را دانسته: اول ãƒ y#ø‹x. â™!$ t±o„  ) 64/ مائده( ،

 óΟà2 â‘ Èhθ |Á ãƒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# y#ø‹x. â™!$ t±o„  ) 6/ آل عمران( ، …çμ äÜÝ¡ö6 u‹sù ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# y#ø‹x. 

â™!$ t±o„  ) همة اينها محذوف است به داللت ماقبل، و جواب آن در )48/ روم.  
طور است، و به وسيلة آن از حال شيء ـ نه از ذات  استفهام، كه غالباً هم همين: دوم

ه درست باشد كشود  به وسيلة آن از چيزي پرسيده مي: شود، راغب گويد آن ـ استفهام مي
: خداوند گفته شوداش بگوييم شبيه يا غيرشبيه است، لهذا صحيح نيست كه دربارة  درباره
خبر داده، در حقيقت ) كيف(و هر كجا كه خداوند از خودش به لفظ : وي گفته. كيف

 y#ø‹x. šχρ: خبر دادن به صورت تنبيه يا توبيخ است، مانند ãàõ3s?  ) 28/ بقره( ، 

y#ø‹x. “Ï‰ôγ tƒ ª!$# $ YΒ öθ s%  ) 86/ آل عمران.(  

  الم
  .كند زمه، و مهمله كه عمل نميجاره، و ناصبه، و جا: چهار قسم است

 ß‰ôϑ: جاره با ظاهر مكسور است، و اما اينكه بعضي ysø9$# ¬!  ) قرائت ) 2/ فاتحه
باشد و آن  و با ضمير ـ به جز ياء ـ مفتوح مي. اند، ضمه براي اتباع و عارضي است كرده

  :را چند معني است
 ß‰ôϑ: داستحقاق، در وقتي كه بين معني و ذاتي واقع گردد، مانن - 1 ysø9$# ¬!  ، ¬! 

ãøΒ F{$#  ) 4/ روم( ، ×≅÷ƒ uρ t⎦⎫ÏÏesÜßϑ ù= Ïj9  ) 1/ مطففين( ، öΝßγ s9 ’Îû $ uŠ÷Ρ‘$!$# Ó“÷“ Åz  
 ).114/ بقره (
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& ¨βÎ) ÿ…ã: اختصاص، مثل - 2 s! $ \/r&  ) 78/ يوسف( ، β Î* sù tβ% x. ÿ…ã& s! ×οuθ ÷zÎ)  ) نساء /
11.( 

 …çμ: ملك، مانند - 3 ©9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#  ) 255/ بقره.( 

 …çμ: تعليل، مانند - 4 ¯ΡÎ)uρ Éb=ßsÏ9 Îösƒø: $# î‰ƒ Ï‰t±s9  ) و او به خاطر : ، يعني)8/ عاديات

≈, øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# tمحبت مال بخيل است،  sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Νà6çG ÷ s?#u™ ⎯ÏiΒ 

5=≈ tG Å2 7π yϑõ3Ïmuρ ...  ) به خاطر اينكه : در قرائت حمزه، يعني) 81/ آل عمران
از شما  صقسمتي از كتاب و حكمت را به شما دادم، و سپس براي آمدن محمد

 ×−Ïd‰|Áپيمان گرفتم  •Β $ yϑ Ïj9 öΝä3yè tΒ £⎯ãΨ ÏΒ ÷σçG s9 ⎯Ïμ Î/  ) ما(، كه )81/ آل عمران (

≈# É: يخداي تعال ي همصدريه است و الم براي تعليل، و نيز فرمود n=ƒ\} C·÷ƒ tè%  
متعلق به : باشد، و به قولي مي) يعبدوا(، الم براي تعليل و متعلق به )1/ قريش (

  : ماقبلش است يعني
 öΝßγ n= yè pgm 7#óÁ yè x. ¥Αθ à2 ù'̈Β  ) و ) 5/ فيل É#≈ n=ƒ \} C·÷ƒ tè%  ) اين )1/ قريش ،

رت يك سوره در مصحف أبي اين دو به صو: دهد اينكه قول را ترجيح مي
 .اند آمده

 ¨βr'Î/ š−/u‘ 4©yr: مانند) الي(و موافق  - 5 ÷ρ r& $ yγ s9  ) 5/ زلزله( ، @≅ ä. “Ìøgs† 9≅ y_L{ 

‘wΚ |¡•Β  ) 2/ رعد.(  

 βρ: ، مانند)علي(و  ”Ïƒs† uρ Èβ$ s%øŒF| Ï9  ) 109/ اسراء( ، $ tΡ% tæyŠ ÿ⎯Ïμ Î7/Ψ yfÏ9  ) يونس /

12( ، …ã& ©#s?uρ È⎦⎫Î7yfù= Ï9  )103/ افات ص( ، ÷βÎ)uρ öΝè?ù'y™ r& $ yγ n= sù  ) 7/ اسراء( ، ãΝßγ s9 èπ oΨ ÷è̄=9$# 

 ) شافعي گفتهامام عليهم، چنانكه : يعني) 25/ رعد.  
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 ßìŸÒ: ، مثل)في(و  tΡuρ t⎦⎪Î—≡uθ yϑ ø9$# xÝó¡É)ø9$# ÏΘöθ u‹Ï9 Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$#  ) 47/ انبياء( ، Ÿω $ pκ Ïk= pgä† 

!$ pκÉJ ø% uθ Ï9 ω Î) uθ èδ  ) 187/ اعراف( ، ©Í_ tG øŠn=≈ tƒ àM øΒ£‰s% ’ÎA$ u‹ptÎ:  ) في حياتي، : ، يعني)24/ فجر
  .الم در اينجا براي تعليل است يعني به خاطر زندگيم در آخرت: و به قولي

≅ ö: مانند قرائت جحدري) عند(و  t/ (#θ ç/¤‹x. Èd,ysø9$$ Î/ $ £ϑ s9 öΝèδ u™!% ỳ  ) 5/ ق.(  

% ÉΟÏ: مثل) بعد(و  r& nο4θ n= ¢Á9$# Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9$#  ) 78/ اسراء.(  

$ tΑ: نظير) عن(و  s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãxŸ2 t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u™ öθ s9 tβ%x. #Zöyz $ ¨Β !$ tΡθ à)t7y™ Ïμø‹s9Î)  
آنها، نه اينكه به مؤمنين خطاب كرده باشند، وگرنه  ي هدربار: يعني) 11/ احقاف (

$ : گفتند مي ¨Β !$ tΡθ à)t7y™ .  
 .باشد ابالغ، و آن جر دهندة نام شنونده قول يا به معني آن ـ مانند اذن ـ مي - 6

 ÿ…çμ: شود، مانند شدن، الم عاقبت نيز ناميده مي= صيرورت  - 7 sÜs)tG ø9$$ sù ãΑ#u™ 

šχ öθ tãöÏù tβθ à6u‹Ï9 óΟßγ s9 #xρ ß‰tã $ ºΡt“ ymuρ  ) كه عاقبت گرفتن موسي )8/ قصص ،
ه دشمن و ماية اندوه فرعونيان شد، نه اينكه علت باشد، از روي آب اين بود ك

اي اين را منع  ولي عده. چون علت بر گرفتن او اين بود كه او را فرزند قرار دهند
براي تعليل است مجازاً، چون دشمن بودن آن جناب از گرفتنش : اند كرده و گفته

نزلة غرض فرض شد ـ هرچند كه غرض آنها اين نبود ـ لذا به م از آب ناشي مي
 .شد به صورت مجاز

به نظر من در اينجا حقيقتاً براي تعليل است، كه مضاف آن حذف : و ابوحيان گفته
 ß⎦Îi⎫t6: ، مانند آيه ديگرأن يكون  ةلمخاف : شده و تقديرش اين است ãƒ ª!$# öΝà6s9 βr& 

(#θ = ÅÒs?  ) أن تضلوا ةكراه: يعني ) 176/ نساء.  
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كننده عاملي است كه به جهت فرعي بودن يا تأخير  قويتتأكيد كه زائد يا ت - 8
 ß‰ƒ، )72/ نمل (  t∃ÏŠu‘ Νä3s9 : باشد، مانند ضعيف مي Ìãƒ ª!$# t⎦Îi⎫t7ãŠÏ9 öΝä3s9  

$ ، )26/ نساء ( tΡóÉΔ é&uρ zΝÎ= ó¡ä⊥ Ï9  ) 71/ انعام( ، ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ìãƒ  ) 107/ هود( ،

 β Î) óΟçGΨ ä. $ tƒ ö™”= Ï9 šχρçã9 ÷è s?  ) 43/ يوسف( ، $ ¨Ζà2 uρ öΝÎγ Ïϑõ3çtÎ: š⎥⎪Ï‰Îγ≈x©  
 ).78/ انبياء (

$ : تبيين براي فاعل يا مفعول، مانند - 9 T¡÷ètG sù öΝçλ°;  ) 8/ محمد( ، |N$ pκö yδ |N$ pκö yδ 

$ yϑ Ï9 tβρß‰tãθ è?  ) 36/ مؤمنون( ، |Mø‹yδ šs9  ) 23/ يوسف.(  
باشد،  اند كه نصب با خود آن مي ، كوفيون ادعا كردههمان الم تعطيل است: و  ناصبه
  .دانند را در محل جر به وسية الم مقدر مي) أن(ولي ديگران 
ب است و حركت آن كسره است، ولي قبيلة سليم آن را مفتوح لالم ط: و جازمه

  : خواند و ساكن كردن آن بعد از واو و فاء بيش از حركت دادن آن است، مانند مي
 (#θ ç6‹ÉftG ó¡uŠù= sù ’Í< (#θãΖÏΒ ÷σã‹ø9uρ ’ Î1  ) گردد مثل ساكن مي) ثم(، و گاهي بعد از )186/ انبياء :

 ¢ΟèO (#θ àÒ ø)u‹ø9  ) و خواه طلب امر باشد مانند)29/ حج ، : ÷,ÏΨ ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yèy™  ) طالق /

$ u‹Ï9( ÇÙø: ، يا دعا باشد مثل)7 uΖøŠn= tã y7 •/u‘  ) 77/ زخرف.(  

 ÷Šß‰ôϑ: اگر به جانب خبر درآيد، مانندو همچنين  u‹ù= sù ã&s! ß⎯≈ oΗ ÷q§9$#  ) 75/ مريم( ، 

ö≅ ÏϑósoΨ ø9uρ öΝä3≈ u‹≈ sÜyz  ) 12/ عنكبوت.(  

∅ : و يا تهديد مانند tΒ uρ u™!$ x© öàõ3u‹ù= sù  ) 29/ كهف.(  

= öΝà)tFù: دهد، مانند شود كه فعل غائب را جزم مي و بسيار مي sù ×π xÍ← !$ sÛ Νåκ÷]ÏiΒ y7tè ¨Β 

(#ÿρ ä‹äzù'u‹ø9uρ öΝåκtJ ysÎ= ó™ r& #sŒÎ* sù (#ρ ß‰y∨y™ (#θçΡθ ä3uŠù= sù ⎯ÏΒ öΝà6Í← !#u‘ uρ ÏNù'tG ø9uρ îπ xÍ← !$ sÛ 2” t÷zé& óΟs9 

(#θ = |Áãƒ (#θ = |Áã‹ù= sù y7 yètΒ  ) ولي فعل مخاطب كم است، و از جمله)102/ نساء ، : y7 Ï9≡x‹Î7sù 
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(#θ ãmtøu‹ù= sù  ) ـ بنا به قراءت با تاء ـ و فعل متكلم كمتر است، و از جمله) 58/ يونس : 

ö≅ ÏϑósoΨ ø9uρ öΝä3≈ u‹≈ sÜyz  ) 12/ عنكبوت.(  
  :چهار است) مهمله(و غير عامله 

تأكيد مضمون جمله، لذا در باب ان آن  -1: رساند الم ابتداء كه دو امر را فائده مي - 1
 -2د پشت سر هم ناخوشايند است، اند كه دو تأكي را از صدر جمله بركنار كرده

  .اختصاص مضارع به حال
 óΟçFΡV{ ‘‰x©r& Zπ: شود مانند اين الم بر مبتدا داخل مي t6 ÷δu‘  ) 13/ حشر.(  

 ¨β: شود مانند ن نيز داخل ميإبر خبر  Î) ’În1u‘ ßì‹Ïϑ |¡s9 Ï™!$ tã ‘$!$#  ) 39/ ابراهيم( ، ¨β Î)uρ 

y7 −/u‘ ÞΟä3ósu‹s9 öΝæη uΖ÷ t/  )124/ حل ن( ، y7 ¯ΡÎ)uρ 4’n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠÏàtã  ) و همچنين )4/ قلم ،

$ ( ¨βÎ: گردد، مثل بر اسم مؤخر ان هم داخل مي oΨø‹n= tã 3“y‰ßγ ù= s9 ∩⊇⊄∪ ¨βÎ)uρ $ uΖs9 nοtÅzEζ s9 4’ n<ρ W{$# uρ 

 ) 13و  12/ ليل.(  
 Hω: مفتوحه، مانند قراءت سعيدبن جبير) أن(الم زائد در خبر  - 2 Î) öΝßγ ¯ΡÎ) šχθè= ä.ù'u‹s9 

tΠ$ yè ©Ü9$#  ) و زائد در مفعول مثل). 20/ فرقان : (#θãã ô‰tƒ ⎯yϑ s9 ÿ…çν•ŸÑ Ü> tø% r& ⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ïè ø¯Ρ  
  ).13/ حج (

$$!» : ، مانند)لوال(يا ) لو(الم جواب قسم يا  - 3 s? ô‰s)s9 x8trO#u™ ª!$#  ) 91/ يوسف( ، 

«!$$ s?uρ ¨β y‰‹Å2 V{ /ä3yϑ≈ uΖô¹r&  ) 57/ انبياء( ، öθ s9 (#θ è= −ƒ t“ s? $ uΖö/¤‹yè s9  ) 25/ فتح( ، Ÿω öθ s9uρ 

ßìøùyŠ «!$# }̈ $ ¨Ψ9$# Οßγ ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷è t7Î/ ÏNy‰|¡x©9 Ù⇓ö‘ F{$#  ) 251/ بقره.(  
شود كه اعالم  شود و آن بر ادات شرط داخل مي الم موطئه، كه مؤذنه نيز ناميده مي - 4

 ÷⎦È⌡s9 (#θ: بر قسم مقدري مبتني است مانندكند جواب بعد از آن با خودش  ã_Ì÷zé& Ÿω 
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tβθ ã_ãøƒs† öΝßγ yè tΒ ⎦È⌡s9uρ (#θ è=Ï?θ è% Ÿω öΝåκtΞρ çÝÇΖtƒ ⎦È⌡s9uρ öΝèδρç|Ç̄Ρ  ∅ —9uθ ã‹s9 t≈ t/÷ŠF{$#  ) 12/ حشر( ،

$! : اند و اين آية شريفه را از همين قبيل دانسته yϑ s9 Νà6çG ÷ s?#u™ ⎯ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7πyϑ õ3Ïmuρ .  

  ال
  :بر چند وجه است

  :باشد نافيه است كه چند نوع مي: وجه اول
دهد، و اين در صورتي است كه به طور تنصيص جنس را نفي  عمل ان را انجام مي - 1

گردد كه اسم  شود، و نصب آن در صورتي ظاهر مي كند، و در اين هنگام تبرئه ناميده مي
≈ Iω tμ: شود، مانند كيب ميآن مضاف يا شبه مضاف باشد، وگرنه با آن تر s9Î) ω Î) uθ èδ  

 Ÿω |=÷ƒ، )255/ بقره ( u‘ ¡ Ïμ‹Ïù  ) هر دو(، و اگر تكرار گردد تركيب و رفع )2/ بقره (

 Ÿξsù y]sùu‘ Ÿω: جايز است، مانند uρ šXθÝ¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_  ) 197/ بقره( ، ω ÓìøŠt/ ÏμŠ Ïù Ÿω uρ 

×' ©#äz Ÿω uρ ×π yè≈xx©  ) 254 /بقره( ، ω ×θøó s9 $ pκ Ïù Ÿω uρ ÒΟŠÏO ù's?  ) 23/ طور.(  

 Iω: دهد، مثل عمل ليس را انجام مي - 2 uρ ttó ô¹r& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iω uρ uy9 ø.r& ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. A⎦⎫Î7•Β 

 ) 61/ يونس.(  
  .گردد، ولي اين دو نوع در قرآن نيامده عاطفه يا جوابيه واقع مي - 4و  3
اي كه در اول آن معرفه  د شده باشد، پس اگر مابعدش جملة اسميهغير از انواع يا - 5

يا نكره هست باشد و در آن عمل نكند، يا فعل ماضي لفظي يا تقديري باشد، تكرار آن 
 Ÿω ß§ôϑ: الزم است مانند ¤±9$# ©Èöt7.⊥ tƒ !$ oλm; β r& x8Í‘ ô‰è? tyϑ s)ø9$# Ÿω uρ ã≅ø‹©9$# ß,Î/$ y™ Í‘$ pκ̈]9$#  ) يس /

40( ، Ÿω $ pκ Ïù ×Αöθ xî Ÿω uρ öΝèδ $ pκ÷]tã šχθèùu”∴ãƒ  ) 47/ صافات( ، Ÿξ sù s−£‰|¹ Ÿω uρ 4’©?|¹  

 ω =Ïtä† ª!$# tôγ: ، و اگر مضارع باشد تكرار الزم نيست مثل)31/ قيامه ( yfø9$#  ) نساء /

148( ، ≅ è% Hω ö/ä3è= t↔ó™ r& Ïμø‹n= tã #·ô_r&  ) 23/ شوري.(  
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 ξy∞Ï9 tβθ: شود، مانند بين ناصب و منصوب واقع مي) ال(و گاهي اين  ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9  

 ω: ، و بين جازم و مجزوم، مثل)165/ نساء ( Î) çνθ è= yèøs?  ) 73/ انفال.(  
يابد و مقتضي جزم  اينكه براي طلب ترك باشد كه اختصاص به مضارع مي: وجه دوم

 Ÿω (#ρ: و استقبال آن است، خواه نهي باشد، مانند ä‹Ï‚−G s? “Íiρ ß‰tã  ) 1/ ممتحنه( ، ω 
É‹Ï‚−G tƒ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$#  ) 28/ آل عمران( ، Ÿω uρ (#âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ôÒ xø9$# öΝä3uΖ÷ t/  ) بقره /

$!  Ÿω: ، يا دعا باشد، مثل)237 tΡõ‹Ï{#xσè?  ) 286/ بقره.(  

$ : تأكيد، كه زائد است، مانند: وجه سوم tΒ y7 yè uΖtΒ ω r& y‰àfó¡n@  ) 12/ اعراف( ، $ tΒ 

y7 yè uΖtΒ øŒÎ) öΝßγ tF÷ƒ r&u‘ (#þθ = |Ê ∩®⊄∪ ω r& Ç∅ yèÎ7®Ks?  ) 93و  92/ طه( ، ξy∞Ïj9 zΟn= ÷è tƒ ã≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# 

 ) در اينجا تأكيد كننده است به جاي ) ال: (ابن جني گفته. ن يعلمأل: ، يعني)29/ حديد
  .تكرار جمله نشسته است

% Iω ãΝÅ¡ø: و دربارة é& ÏΘöθ u‹Î/ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#  ) زائد : اند اختالف شده، بعضي گفته) 1/ قيامه
 : باشد سازي براي نفي جواب است، تقدير آن چنين مي است، و فائده آن با تأكيد زمينه

 Ÿξsù y7: نظير ال اقسم بيوم القيامه ال يتركون سدي  În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym x8θ ßϑ Åj3ysãƒ  

% Iω ãΝÅ¡ø، و قراءت )65/ نساء ( é&  نافيه است به : كند و به قولي اين قول را تأييد مي
تر از ايشان نقل گرديده كه قيامت را انكار داشتند كه به آنها گفته شده  جهت آنچه پيش

صحت اين بيان بدين : اند مطلب چنين نيست، سپس قسم استيناف گرديده است، گفته
اي ذكر  است كه تمام قرآن همچون يك سوره است، لذا يك شيء در سوره جهت
 (#θ: شود و جواب آن در سورة ديگر، مانند مي ä9$ s% uρ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ “Ï% ©!$# tΑÌh“ çΡ Ïμ ø‹n= tã ãø.Ïe%!$# y7 ¨ΡÎ) 

×βθãΖôfyϑ s9  ) 6/ حجر( ، !$ tΒ |MΡr& Ïπ yϑ ÷è ÏΖÎ/ y7În/u‘ 5βθãΖôfyϑ Î/  ) 2/ قلم.(  
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باشد بنابر اينكه اخبار باشد نه انشاء، زمخشري اين  مي) اقسم(منفي آن : ه شدهو گفت
معنايش اين است كه او جز براي اعظام يك شيء به آن : قول را اختيار كرده وي گفته

 Iξ: خورد، به دليل قسم نمي sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çμ ¯ΡÎ)uρ ÒΟ|¡s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? 

íΟŠÏàtã  ) تعظيم آن با سوگند ياد كردن : ، مثل اين است كه گفته باشد)76و  75/ واقعه
  .به آن مانند تعظيم نكردن آن است، يعني شايستة تعظيم باالتري است

≅ ö: و در مورد آية شريفه è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ( ω r& (#θ ä.Îô³è@  ) انعام
و نيز درباره . ناهيه است، و به قولي زائد است: النافيه است و گويند: اند ه گفتهك) 151/ 

’ îΠ≡tymuρ 4: خداي تعالي ي هفرمود n?tã >πtƒ ös% !$ yγ≈oΨ õ3n= ÷δ r& öΝßγ ¯Ρr& Ÿω šχθ ãèÅ_ötƒ  ) 95/ انبياء (
گشتن محال است باز ن: زائده، و به قولي نافيه است، و معني آن اين است كه: كه گويند

  .آنها به آخرت

  تذكر
گردد،  آيد، پس اعراب آن در مابعدش ظاهر مي به صورت اسم به معني غير مي) ال(
 Îöxî ÅUθ: مانند àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$#  ) 7/ فاتحه( ، ω 7π tãθäÜø)tΒ Ÿω uρ 7πtãθãΖøÿxΕ 

 ) 33/ واقعه( ، ω ÖÚÍ‘$ sù Ÿω uρ íõ3Î/  ) 68 /بقره.(  

  فائده
 (#θ: شود، و ابن جني اين مثال را آورده حذف مي) ال(گاهي الف  à)¨?$#uρ Zπ uΖ÷FÏù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁ è? 

t⎦⎪Ï% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝä3Ψ ÏΒ Zπ ¢¹!% s{  ) 25/ انفال .(  
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  الت

اصل : فعل ماضي است به معني نقص، و به قولي: اند اي گفته مورد اختالف است، عده
ه جهت حركت يافتن قلب به الف شده ـ چون ماقبلش مفتوح آن ليس است كه ياء ب

ي نافيه كه به جهت )ال(دو كلمه است : است ـ و سين به ياء تبديل گشته، و به قول ديگر
تأنيث كلمه تاء بر آن افزوده شده و به خاطر التقاء ساكنين متحرك گرديده است، جمهور 

اء در اول حين زياد شده، ابوعبيده براي ي نافيه است و ت)ال: (بر اين قول هستند و گويند
يافته ) حين(در مصحف عثمان خط آن را مخلوط و متصل به : اين قول استدالل كرده كه

  .است
كند، اگر مرفوعي پس  هيچ عمل نمي: و دربارة عمل آن نيز اختالف شده، اخفش گفته

شد، به وسيلة فعل از آن واقع شود مبتدا و خبر خواهند بود، و اگر بعد از آن منصوب با
 |NŸω: محذوفي منصوب گرديده، پس فرمودة خداي تعالي ¨ρ t⎦⎫Ïm <É$ uΖtΒ   ) 3/ ص (

و به نصب يعني ال ) هيچ راه خالصي براي آنان وجود ندارد(= كائن لهم : به رفع يعني
  .دهد عمل ان را انجام مي: و به قولي). بينم آن هنگام خالصي را نمي(= أري حين مناص 

دهد، و در همة اقوال معتبر است كه جز  عمل ليس را انجام مي: اند هور گفتهو جم
: كند، و به قولي گردد، و بجز در لفظ حين عمل نمي يكي از دو معمول بعد از آن ذكر نمي
هاي زمان به صورت  و گاهي براي خصوص اسم: و يا آنچه مرادف آن است، فراء گفته

 |NŸω: ول برآوردهرود، و بر اين ق حرف جر به كار مي ¨ρ t⎦⎫Ïm  به جر.  
  

  جرم ال
پنج بار در قرآن آمده كه در همة موارد أن و اسمش در پي آن درآمده، و پس از آن 

م فعلي است به رَجالنافيه است و : است و دربارة آن اختالف شده كه گويند 1فعلي نيامده
                                                 

  .باشد مي 23، و مورد پنجم در غافر، 109و  62و  23و سه مورد در نحل،  22هود، : اين پنج مورد چنين است -1
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ال زائد و جرم : به قوليو . باشد معني حق و أن و آنچه در حيز آن است در محل رفع مي
عمل آن هم پشيماني برايشان كسب كرد، و آنچه در حيز : باشد، يعني به معني كسب مي

  .باشد آن است در محل نصب مي
  .شده است) حقاً(دو كلمه است كه تركيب يافته و معني آن دو : و به قولي
اسقاط حرف است، و مابعد آن در محل نصب است به ) البد(معني آن دو : و به قولي

  .جر

  لكن
دهد، و معني آن  حرفي است كه اسم را نصب و خبر را رفع مي: به تشديد نون

به مابعدش حكمي مخالف حكم ماقبلش نسبت : استدراك است كه چنين تفسير شده
$ : دهد، و لذا بايد پيش از آن سخني مخالف يا نقيض مابعدش بوده باشد، مانند مي tΒ uρ 

txŸ2 ß⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ £⎯Å3≈ s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx.  ) 102/ بقره.(  
آيد مجزا از استدراك، اين را مؤلف البسيط گفته، و استدراك را  و گاهي براي تأكيد مي

زيد شجاعاً لكنه  ما: نمايد، مانند شود رفع مي آنچه ثبوتش توهم مي: تفسير كرده به اينكه
شوند، پس نفي يكي از آنها موهم نفي  كريم، زيرا كه شجاعت و كرم كمتر از هم جدا مي

  .ديگري نيز هست
) لو(ني أكرمته لكنه لم يجيء، كه امتناعي كه لو جاء: تأكيد را چنين مثال زده و
  .رساند تأكيد كرده است مي

با هم براي هر دو معني هستند، و همين ) لكن(و ) لو(و ابن عصفور اختيار كرده كه 
از دو كلمه : اند تشبيه مؤكد است، لذا برخي گفتهمنتخب ماست، همچنان كه كأن براي 

را براي التقاء ساكنين ) لكن(تركيب يافته، پس همزه را براي تخفيف، و نون ) لكن أن(
  .اند حذف كرده
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  لكن

  :به تخفيف، دو نوع است
كند، بلكه فقط براي استدراك  مخففه از ثقيله، و آن حرف ابتداء است عمل نمي: اول

≈ ⎯Å3: ه نيست چون در فرمودة خداوند متعالباشد و عاطف مي s9uρ (#θ çΡ% x. ãΝèδ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$#  
  .با حرف عطف مقترن شده است) 76/ زخرف (

عاطفه است در صورتي كه مفردي پس از آن واقع گردد، و نيز براي استدراك : دوم
≈ Ç⎯Å3: باشد، مانند مي ©9 ª!$# ß‰pκô¶ tƒ  ) 166/ نساء( ، Ç⎯Å3≈ s9 ãΑθ ß™ §9$#  ) 88/ توبه( ، 

Ç⎯Å3≈ s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#öθ s)¨?$# öΝßγ −/u‘  ) 198/ آل عمران.(  

  لدن لدي و
  .در عند بحث آنها گذشت

  لعل
  : دهد، و براي آن چند معني است حرفي است كه رفع به اسم و نصب به خبر مي

باشد،  ميتوقع و آن انتظار اميدواركننده نسبت به امر مورد عالقه : مشهورترين آنها
=¯ öΝà6: مانند yè s9 šχθßsÎ= øè?  ) و شفقت ورزيدن در امر ناخوشايند است، ) 189/ بقره

 ¨≅yè: مانند s9 sπ tã$¡¡9$# Ò=ƒ Ìs%  ) كند آن را تأكيد مي: ، تنوخي گفته)17/ شوري.  

 Ÿωθà)sù …çμ: تعليل، و بر اين معني مثال زده شده: دوم s9 Zω öθ s% $ YΨÍh‹©9 …ã& ©#yè©9 ã©.x‹tFtƒ ÷ρ r& 4©ý øƒs† 

 ) 44/ طه.(  
≅¨ ? Ÿω “Í‘ô‰s: اند استفهام، و بر اين معني برآورده: سوم yè s9 ©!$# ß^Ï‰øtä† y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ #\øΒ r& 

 ) 1/ طالق( ، $ tΒ uρ y7ƒ Í‘ô‰ãƒ …ã& ©#yè s9 #’ ª1̈“ tƒ  ) تعليق شده است) يدري(، لذا )3/ عبس.  
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) لعل(اهايي كه در قرآن جحكايت كرده كه تمام  بغوي از واقدي: در البرهان گفته
= Νä3ª: باشد، مگر فرمودة خداي تعالي هست براي تعليل مي yè s9 tβρ à$ é#øƒrB  ) 129/ عشراء (

  .كه براي تشبيه است، و ديگري ذكر كرده كه براي رجاء محض است نسبت به آنها
) لعلكم(در قرآن : گفت ابن ابي حاتم از طريق سدي از ابي مالك آورده كه: گويم مي

= Νä3ª: الشعراء است ي هاي كه در سور باشد، مگر آيه مي) كي(به معني  yè s9 tβρ à$é#øƒrB  
  .كأنكم تخلدون: يعني

و تتخذون مصانع كأنكم  : ها آمده در يكي از قراءت: و از قتاده آورده كه گفت
  .خالدون 

  لم
$ öΝs9 ô: ه ماضي، مانندحرف جزمي است براي نفي مضارع و قلب كردن آن ب Î#tƒ öΝs9uρ 

ô‰s9θ ãƒ  ) اي آمده كه لحياني حكايت كرده است، و  و نصب به آن در لهجه) 3/ اخالص

 óΟs9r& ÷yبر اين برآورده قراءت  uô³nΣ  ) را) 1/ شرح.  

  لما
  : بر چند وجه است

و قلب  اينكه حرف جزم باشد كه اختصاص به مضارع دارد، و آن را نفي نموده: يكي
اينكه با ادات شرط : ولي از چند وجه با آن فرق دارد) لم: (سازد مانند به ماضي مي

آيد، و نفي آن تا زمان حال و نزديكي آن استمرار دارد، و تحقق يافتنش متوقع است،  نمي
$ ابن مالك در مورد فرمودة خداي تعالي  £ϑ ©9 (#θ è%ρä‹tƒ É>#x‹tã  ) معنايش : گفته) 8/ ص

اند و چشيدنش براي آنان متوقع است، و زمخشري دربارة  عذاب را نچشيده: ت كهاين اس
$ : خداي تعالي ي هفرمود £ϑ s9uρ È≅ äzô‰tƒ ß⎯≈ yϑƒ M}$# ’Îû öΝä3Î/θ è= è%  ) معني : گفته) 14/ حجرات

اند، و نفي آن  كند كه اينها پس از آن موقع ايمان آورده توقعي كه در لما هست داللت مي
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، لذا )فعل(است و لم براي نفي  )قد فعل(مؤكدتر است، كه لما براي نفي از نفي لم 

از لم و ما تركيب يافته است، و چون در : ائق به پيروي از ابن جني گفتهفزمخشري در ال
اختياراً حذفش ) لما(اند و منفي  را اضافه كرده) ما(اند، در نفي هم  را افزوده) قد(اثبات 

 uρ( ¨βÎ: آن بهترين وجهي است كه اين آيه بر آن برآورد شود و) لم(جايز است، به خالف 

yξ ä. $ £ϑ ©9  )ابن الحاجب اين سخن را گفته . يعني متوقع است كه اهمال يا رها شوند
  .است

ها آن را  شناسم هرچند كه طبع بهتر از اين وجه دربارة اين آيه نمي: و ابن هشام گفته
و حق آن : وي گفته. آن در قرآن واقع نشده استشمارند، به خاطر اينكه مانند  دور مي

$ تر است كه  است كه بعيد شمرده نشود، ولي شايسته £ϑ ©9 öΝåκ̈]uŠÏjùuθ ã‹s9 y7•/u‘ óΟßγ n=≈ yϑ ôã r&  
اند و به زودي دريافت  آنها تاكنون نتايج اعمالشان دريافت نكرده: تقدير گرفته شود، يعني

  .خواهند كرد
شود پس زمينة دو جمله را فراهم آورد كه با وجود يافتن  اينكه بر ماضي داخل: دوم

$ : يابد، مانند اولي، جمله دوم نيز وجود مي ¬Ηs>sù ö/ä39̄gwΥ ’ n< Î) Îhy9 ø9$# ÷Λä⎢ ôÊ z÷är&  ) و )67/ اسراء ،
اي برآنند كه در اين  حرف وجود است براي وجود ديگر و عده: اند اش گفته درباره

  .معني حينصورت ظرف خواهد بود به 
باشد؛ زيرا كه به ماضي و اضافه به جلسه اختصاص  ذ ميإبه معني : و ابن مالك گفته

  .دارد
و جوابش ـ چنان كه گذشت ـ ماضي خواهد بود، و جمله اسميه با فاء يا با اذا 

$ : فجائيه، مانند £ϑ n= sù öΝßγ8̄gwΥ ’n< Î) Îhy9 ø9$# Νßγ ÷ΨÏϑ sù Ó‰ÅÁ tFø)•Β  ) 32/ لقمان( ، $ £ϑ n= sù öΝßγ9̄gwΥ ’ n< Î) 

Îhy9 ø9$# #sŒÎ) öΝèδ tβθ ä.Îô³ç„  ) 65/ عنكبوت.(  
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$ : و ابن عصفور جايز دانسته كه مضارع باشد، مانند £ϑ n= sù |=yδ sŒ ô⎯tã tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) äí÷ρ §9$# 

çμ ø?u™!% ỳ uρ 3“uô³ç6 ø9$# $ uΖä9Ï‰≈ pgä†  ) تتأويل كرده اس) جادلنا(، ولي ديگري آن را به )74/ هود.  
 : شود، مانند اينكه حرف استثناء باشد، پس بر جمله اسميه و ماضيه داخل مي: سوم

β Î) ‘≅ ä. <§øtΡ $ ®R°Q $ pκö n= tæ ÔáÏù% tn  ) اال(به تشديد، يعني ) 4/ طارق ( βÎ)uρ ‘≅ à2 y7 Ï9≡sŒ $ £ϑ s9 

ßì≈ tFtΒ Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$#  ) 35/ زخرف.(  

  لن
باشد، بنابر  تر مي بليغ» ال«ت، و نفي با آن از نفي با حرف نفي و نصب و استقبال اس

اند، تا آنجا كه  براي تأكيد نفي است چنانكه زمخشري و ابن الخباز ذكر كرده» لن«اين 
براي نفي » ال«، و »اني افعل«منع آن زورگويي است، و آن براي نفي : برخي گفته است

  .»لما«و » لم«باشد چنانكه در  مي» أفعل«
.  كنند نفي مي» ال«و مشكوك را با » لن«را با ) گمان(= ها مظنون  عرب: اند تهبعضي گف

  .اين را ابن الزملكاني در تبيان ذكر كرده است
براي نفي أبد و هميشگي است، مانند فرموده » لن«و زمخشري نيز ادعا كرده كه 

= ⎯s9 (#θà)è: خداوند øƒs† $ \/$ t/èŒ  ) 73/ حج( ، ⎯s9uρ (#θ è= yèøs?  ) 24/ بقره.(  

 ⎯s9 ©Í_1: بدين جهت اين را مدعي شده كه فرموده خداوند: ابن مالك گفته ts?  
  .توان ديد معتقد است كه خداي را نمي) 143/ اعراف (

شد در  و ديگري او را رد كرده به اينكه اگر براي نفي أبد بود منفي آن به يوم مقيد نمي
= ô⎯n: خداوند ي هفرمود sù zΝÏk= Ÿ2 é& uΘöθ u‹ø9$# $ |‹Å¡Σ Î)  ) و تعيين وقت براي آن نيز ) 26/ مريم

 ⎯s9 yy: صحيح نبود در uö9 ¯Ρ Ïμ ø‹n= tã t⎦⎫ÏÅ3≈ tã 4©®L ym yìÅ_ötƒ $ uΖø‹s9Î) 4©y›θãΒ  ) و آوردن ) 91/ طه

 ⎯s9uρ çνöθ: در» أبداً« ¨Ψ yϑ tG tƒ #J‰t/r&  ) تكرار باشد، و حال آنكه اصل عدم تكرار ) 95/ بقره
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 ⎯s9 (#θست، و استفاده ابديت در ا à)è= øƒs† $ \/$ t/èŒ  ) و مانند آن از خارج انجام ) 73/ حج

  .گردد مي
 ⎯s9 ©Í_1: خداوند ي هق زمخشري بوده و دربارة فرمودفابن عطيه در افادة تأييد موا ts? 

 نه  گاه او را نخواهد ديد، اگر نفي را باقي بدانيم متضمن آن است كه موسي هيچ: گفته
  .بينند در دنيا و نه در آخرت، ولي در حديث متواتر ثابت شده كه اهل بهشت او را مي

براي نفي نزديك است و » لن«: و ابن الزملكاني گفتار زمخشري را عكس كرده و گفته
و سرّش آن است كه : يابد، وي گفته نفي در آن امتداد ندارد، و معني نفي هم دوام نمي

توان در تلفظ كشيد؛  ألف است، و الف را مي» ال«باشند، و آخر  يشكل معاني م الفاظ هم
را در مواردي بكار » لن«لذا : گفته كه. باشد برخالف نون، پس هر لفظ مطابق معنايش مي

 : گردد كه فرموده برند كه نفي مطلق در آنها خواسته نشده، بلكه در دنيا فقط نفي مي مي
⎯s9 ©Í_1 ts?  ) را در » ال«، و )143/ اعراف ω çμ à2 Í‘ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$#  ) به كار ) 103/ انعام

  .برده كه نفي ادراك به طور مطلق خواسته شده و اين مغاير رؤيت است
$! ‘ Éb>u: آيد، و بر اين آورده شده براي دعا هم مي» لن«: شود گفته مي yϑ Î/ |Môϑ yè ÷Ρr& ¥’ n?tã 

ô⎯n= sù šχθ ä.r& #ZÎγ sß t⎦⎫ÏΒ Ìôfßϑ ù= Ïj9  ) 17/ قصص.(  

  لو
شرطيه » ان«كشد، به عكس  حرف شرطي است در ماضي كه مضارع را به سوي آن مي

  :اند رساند و چگونگي آن بر چند قول اختالف كرده و در مورد اينكه امتناع را مي
كند نه بر  رساند، و نه بر امتناع شرط داللت مي اينكه به هيچ وجه امتناع را نمي: يكي

باشد،  لكه فقط براي ربط جواب به شرط با داللت بر تعليق در ماضي ميامتناع جواب، ب
بر تعليق در مستقبل داللت دارد، و به اجماع بر امتناع و يا ثبوت داللت » أن«چنانكه 

  .كند نمي
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ماند، چون فهميدن امتناع از آن شبه  و اين قول به انكار ضروريات مي: ابن هشام گفته
فهمد كه فعل واقع نشده؛ لذا  بدون ترديد مي» لو فعل«: ودبديهي است، چون هر كس بشن
آمد  اگر زيد مي= لو جاء زيد أكرمته لكنه لم يجيء : گويي استدراك آن جايز است، كه مي

  .داشتم ولي او نيامد او را گرامي مي
حرف است براي چيزي كه به خاطر وقوع غير آن واقع : گفته سيبويه است كه: دوم

رفت واقع شود چون غير آن واقع  ضي فعلي ماضي است كه انتظار ميشد، يعني مقت مي
حرفي است كه مقتضي فعلي : رفته واقع نگرديده، انگار گفته شده، ولي آنچه انتظارش مي

  .رسيد است كه ممتنع شده به جهت امتناع چيزي كه از ثبوتش به ثبوت مي
حرف امتناعي براي : كهكه بر زبان نحويين مشهور است و معربان بر آنند اين: سوم

: گويي كند، اينكه مي يامتناع است، يعني بر ممتنع بودن جواب براي امتناع شرط داللت م
كند بر امتناع گرامي  داشتم، داللت مي آمدي تو را گرامي مي اگر مي= كرمتك لو جئت أل

تناع داشتن به جهت امتناع آمدن، و اعتراض شده به عدم امتناع آمدن، و نيز به عدم ام
 öθ: خداي تعالي ي هجواب در موارد بسيار، مانند فرمود s9uρ $ yϑ ¯Ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ÏΒ >οtyfx© 

ÒΟ≈ n= ø% r& ãóst7ø9$#uρ …çν‘‰ßϑ tƒ .⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷è t/ èπ yèö7y™ 9çtø2r& $̈Β ôNy‰ÏtΡ àM≈yϑ Î= x. «!$#  ) و )27/ لقمان ، 

öθ s9uρ öΝßγ yè yϑ ó™ r& (#θ ©9uθ tG s9  ) كه تمام نشدن كلمات خداوند هنگام فقدان آنچه ياد  )23/ انفال
  .شده و روي گردانيدن هنگام نشنوانيدن اولي است

حرفي است مقتضي امتناع پس از خودش و مستلزم : چهارم، قول ابن مالك است كه
لوقام : گويي اينكه مي: باشد بدون تعرض به نفي آن تالي، وي گفته بودن آن با تاليش مي

ثبوت قيامي از عمرو . ، قيام زيد محكوم به انتفاء و مستلزم بودن ثبوت آنزيد قام عمرو
آيد براي عمرو واقع شده  باشد، ولي اينكه آيا قيام ديگري جز آنچه از قيام زيد الزم مي مي

  .هاست و اين بهترين عبارت: ابن هشام گفته. يا نه؟ اين جمله متعرض آن نشده است
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  يكم ي فايده

آمده » لو«هر كجاي قرآن : طريق ضحاك از ابن عباس آورده كه گفت ابن أبي حاتم از
  .ابدي نيست

  دوم ي هفايد
≅ : ياد شده به فعل اختصاص دارد؛ و اما مانند» لو« è% öθ©9 öΝçFΡr& tβθä3Î= ôϑ s?  ) اسراء /
  .بنابر تقدير آن است) 100

باشد تا عوض از  واقع شود بايد كه خبر آن فعل» أن«و اگر پس از آن : زمخشري گفته
 öθ: الحاجب با آوردن آية فعل محذوف گردد، ولي ابن s9uρ $ yϑ ¯Ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{$#  ) 27/ لقمان (

اين در صورتي است كه مشتق باشد نه جامد، و ابن مالك او را رد : او را رد كرده و گفته
  :كرده با اين بيت

 لو أن حياً مدرك الفالح
  

 ادركه مالعب الرماح  
  

  .رسد ها به او مي اي به رستگاري رسد، بازيگر نيزه اگر به راستي زنده: يعني
ام كه در آن خبر اسم مشتق واقع شده، و  اي در قرآن يافته آيه: ابن هشام گفته

لقمان نيز توجه ننموده، و  ي زمخشري به آن توجه نكرده، چنانكه به آية در سوره
، و همچنين ابن مالك وگرنه به شعر كرد الحاجب وگرنه آن را منع نمي طور ابن همين

 (#ρ: خداوند است ي هنمود، آن آيه فرمود استدالل نمي –Šuθ tƒ öθ s9 Νßγ ¯Ρr& šχρ ßŠ$ t/ ’Îû É>#tôã F{ $# 

 ) ام كه خبر در آن ظرف است اي يافته و آيه) 20/ احزاب : öθ s9 ¨β r& $ tΡy‰ΖÏã #[ø.ÏŒ z⎯ÏiΒ 

t⎦⎫Ï9̈ρ F{$#  ) 168/ صافات.(  
در آية اول براي » لو«: اند به اينكه در البرهان و ابن الدماميني آن را رد كردهو زركشي 

تر اينكه پيش از زمخشري سيرافي  باشد، و عجيب تمني است، و سخن در ممتنع بودن مي
اين سخن را گفته، و اين استدراك و آنچه با آن استدراك شده در قديم در شرح ايضاح 
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: رود، وي در باب ان و اخوات آن گفته ير موردي كه گمان ميآمده، البته در غ ابن الخباز
لو أن زيداً حاضراً : كرمته گفته شودلو أن زيداً أقام أل: جايز نيست به جاي: سيرافي گويد

اين سخن او است، و خداي . اي كرمته چون فعلي كه جاي آن فعل را پر كند نياوردهأل
 β: تعالي فرموده Î)uρ ÏNù'tƒ Ü>#t“ ômF{$# (#ρ –Šuθ tƒ öθ s9 Νßγ ¯Ρr& šχρ ßŠ$ t/ ’Îû É>#tôã F{$#  ) احزاب /

» ليت« ي هتوان آن را براي تمني دانست كه به منزل كه خبر آن را صفت آورده، و مي) 20
  .سخن زركشي پايان يافت: »ليتهم بادون«: گوييم طور كه مي واقع گردد، همان

و » ما«ماضي مثبت يا منفي به وسيلة  آيد، و يا مي» لم«يا مضارع منفي با » لو«و جواب 
 öθ: شود، مانند غالباً در مثبت الم بر آن داخل مي s9 â™!$ t±nΣ çμ≈ oΨù= yè yfs9 $ Vϑ≈ sÜãm  ) 65/ واقعه (

 öθو از مواردي كه الم نيامده  s9 â™!$ t±nΣ çμ≈ uΖù= yè y_ % [`% ỳ é&  ) و در منفي غالباً ) 70/ واقعه

 öθ: بدون الم است، مانند s9uρ u™!$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθ è= yèsù  ) 112/ انعام.(  

  سوم ي هفايد
لوزيد جاءني : ني زيد لكسوته، ولوجاء: فرق بين اينكه بگويي: فتهزمخشري گ

لو أن زيداً جاءني لكسوته آن است كه در اولي مقصود فقط ربط بين دو فعل : لكسوته، و
عني زيادتري بر اين تعلق ساده را باشد، بدون اينكه م و تعلق دادن هر يك به ديگري مي

يا نفي : متعرض گردد، و در دومي اضافه بر تعلق يكي از دو معني نيز به آن منضم شده
شك و شبهه و اينكه حتماً شخص ياد شده را خواهد پوشانيد، و يا بيان اينكه اين امر 

 öθ: آيد فقط به او اختصاص دارد نه غير او، و بنابراين مي) كسوت دادن( ©9 öΝçFΡr& tβθ ä3Î= ôϑ s? 

 ) ان«، و در سومي اضافه بر آنچه در دومي هست تأكيد بيشتري كه )100/ اسراء «
باشد، و اشاره به اينكه حقش اين بود كه زيد بيايد، و با ترك آمدن از  رساند مي مي

 öθ: آيد قسمت خودش غافل مانده است، و بر اين مي s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#ρ çy9 |¹  ) و ) 5 /حجرات
  .آور مانند آن، اين نكته را تأمل كن و آنچه در قرآن شده بر يكي از اين سه بر



    
  اإلتقان في علوم القرآن      718

 
  تذكر

قرار » ان«توان به جايش  آيد، و اين همان است كه مي در مستقبل براي شرط مي» لو«
 öθ: داد، مانند s9uρ oνÌŸ2 šχθ ä.Îô³ßϑ ø9$#  ) 33/ توبه( ، öθ s9uρ št7yfôã r& £⎯åκß]ó¡ãm  

  ).52/ زاب اح(
» ود«مفتوحه را قرار داد، و بيشتر پس از » ان«توان به جايش  آيد، كه مي و مصدريه نيز مي

  –Šuθ، )109/ بقره (  ¨Šuρ ×ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9$# öθs9 Νä3tΡρ–Šãtƒ : گردد، مانند واقع مي tƒ 

öΝèδ ß‰tnr& öθ s9 ã£ϑ yè ãƒ  ) 96/ بقره( ، –Šuθ tƒ ãΠÌôfßϑ ø9$# öθ s9 “Ï‰tFøtƒ  ) الرد و  : يعني) 11/ معارج
  .التعمير و االفتداء

  : گذاشت، مانند» ليت«شود به جايش  و براي تمني و اين همان است كه  مي
 öθ n= sù ¨β r& $ uΖs9 Zο§x.  ) و لذا فعل در جواب آن منصوب شده است)102/ شعراء ،.  

 öθ: ه شدهآيد، و بر اين آورد و براي تعليل نيز مي s9uρ #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr&  ) 135/ نساء.(  

  لوال
  :بر چند وجه است

اينكه حرف امتناع وجود داشته باشد، كه بر جملة اسميه داخل گردد، و جواب : يكي
 Iω: در صورتي كه مثبت باشد، مانند» الم«آن فعلي است مقرون به  öθ n= sù …çμ ¯Ρr& tβ%x. z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ÅsÎm7|¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊂∪ y]Î7n= s9  ) آيد در صورتي كه منفي  و بدون الم مي) 144و  143/ صافات

 Ÿω: باشد، مانند öθ s9uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çμ çG uΗ÷qu‘ uρ $ tΒ 4’ s1y— Νä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr& #Y‰t/r&  ) 21/ نور( ،

 Iωöθ: و هرگاه ضميري پس از آن بيايد حقش آن است كه ضمير رفع باشد، مانند s9 óΟçFΡr& 

$ ¨Ψä3s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ  ) 31/ سبأ.(  
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باشد كه براي تحضيض و عرض در مضارع يا آنچه در » هال«اينكه به معني : دوم
 Ÿωöθ: باشد، مانند تأويل آن است مي s9 šχρ ãÏøó tFó¡n@ ©!$#  ) 46/ نمل( ، Iωöθ s9 û©Í_ s?ö̈zr& 

#’ n< Î) 9≅ y_r& 5=ƒ Ìs%  ) آيد، مانند خ و تنديم در مضارع مي، و براي توبي)10/ منافقون : Ÿω öθ ©9 

ρ â™!% ỳ Ïμø‹n= tã Ïπyè t/ö‘ r'Î/ u™!#y‰pκà−  ) 13/ نور( ، Ÿωöθ n= sù ãΜ èδu|ÇnΣ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρä‹sƒªB$# ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#  

 Iω، )28/ احقاف ( öθ s9uρ øŒÎ) çνθ ßϑçG ÷è Ïϑ y™ ΟçFù= è%  ) 16/ نور( ، Iωöθ n= sù øŒÎ) Νèδ u™!% ỳ $ uΖß™ ù't/ 

(#θ ãã§|Øs?  ) 43/ انعام( ، Iω öθ n= sù #sŒÎ) ÏM tó n= t/ tΠθ à)ù= çtø: $#  ) 83/ واقعه( ، Iω öθ n= sù β Î) ÷Λä⎢Ψä. uöxî 

t⎦⎫ÏΖƒ Ï‰tΒ ∩∇∉∪ !$ pκtΞθ ãèÅ_ös? βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹  ) 87و  86/ واقعه.(  

 Iω: هاينكه براي استفهام باشد، اين را هروي گفته، و بر اين آورد: سوم öθ s9 û©Í_ s?ö̈zr&  

 Iωöθ، )10/ منافقون ( s9 tΑÌ“Ρé& Ïμø‹n= tã Ô7n= tΒ  ) ولي ظاهراً در هر دوي اينها به ) 8/ انعام
  .است» هال«معني 

  : گونه قرار داده اينكه براي نفي باشد، اين را نيز هروي ذكر كرده، و از اين: چهارم
 Ÿω öθ n= sù ôM tΡ% x. îπtƒ ös% ôM uΖtΒ#u™  ) اهل هيچ آبادي=  ةقريفما آمنت : يعني) 98/ يونس 

ولي جمهور . ايمان نياوردند هنگام آمدن عذاب، كه ايمانشان در آن هنگام سودمند باشد
منظور در آيه توبيخ بر ترك ايمان است پيش از آمدن : گويند اند، بلكه آنها مي اين را نگفته

  .منقطع است ء، و در اين صورت استنثا»فهال«: باشد عذاب، و مؤيد آنها قرائت أبي مي

  فايده
  : باشد مگر مي» هال«در قرآن است به معني » لوال«آنچه : از خليل نقل شده كه

 Iωöθ n= sù …çμ̄Ρr& tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫ÅsÎm7|¡ßϑ ø9$#  ) و در اين قول نظر است به دليل ) 143/ صافات
  .آيات گذشته
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 Iω: خداوند ي هو همچنين فرمود öθ s9 β r& #u™§‘ z⎯≈ yδ öç/ ⎯Ïμ În/u‘  ) لوال در آن ) 24/ يوسف

  .لواقعها: لهم بها، يا: باشد، يعني امتناعيه است، و جوابش محذوف مي
 Iω: خداوند ي هو فرمود öθ s9 β r& £⎯̈Β ª!$# $ oΨø‹n= tã y#|¡y‚s9 $ uΖÎ/  ) و نيز)82/ قصص ، : 

Iω öθ s9 βr& $ oΨ ôÜt/§‘ 4’n?tã $ yγ Î6 ù= s%  ) بدت به، و آياتي ديگر أل: يعني) 10/ قصص. ...  
موسي الخطمي ما را خبر داد از هارون بن أبي حاتم، از : و ابن أبي حاتم گفته

» فلوال«هر جاي قرآن : عبدالرحمن بن حماد، از اسباط، از سدي از ابومالك كه گفت
 Ÿω: يونس ي هدر سور: باشد مگر دو جا مي» هال«هست به معني  öθ n= sù ôMtΡ% x. îπ tƒ ös% ôM uΖtΒ#u™ 

!$ yγ yè xuΖsù !$ pκß]≈ yϑƒ Î)  ) و ديگري) 98/ يونس : Iω öθ n= sù …çμ ¯Ρr& tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫ÅsÎm7|¡ßϑ ø9$#  ) صافات /
  .باشد مقترن به فاء مي» لوال«شود كه منظور خليل  و با اين روايت واضح مي) 143

  لوما
 öθ: باشد، خداي تعالي فرموده مي» لوال« ي هبه منزل ©9 $ tΒ $ oΨ Ï?ù's? Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$$ Î/  ) حجر /

  .جز براي تحضيض نيامده است: ، مالقي گويد)7

  ليت
دهد، و معني آن تمني است، و تنوخي  حرفي است كه نصب به اسم و رفع به خبر مي

  .رساند تأكيد آن را مي: گفته

  ليس
معني آن نفي اند كه حرف است، و  اي ادعا كرده فعلي جامد است، از همين روي عده

  .باشد مضمون جمله در حال، و نفي غير آن با قرينه مي
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خداي  ي هالحاجب اين قول را با فرمود براي نفي حال و غير آن است، ابن: و به قولي
 Ÿω: تعالي r& tΠöθ tƒ óΟÎγŠ Ï?ù'tƒ š[ø‹s9 $ ¸ùρ çóÇtΒ öΝåκ÷]tã  ) تقويت كرده، چون نفي ) 8/ هود

  .مستقبل است
آيد، بمانند  و براي نفي عام مستغرقي كه منظور از آن جنس باشد مي: ابن مالك گفته

  : شود، و بر اين آورده ي تبرئه، و اين از اموري است كه از آن غفلت مي»ال«
 }§øŠ©9 öΝçλm; îΠ$ yè sÛ ωÎ) ⎯ÏΒ 8ìƒ ÎŸÑ  ) 6/ غاشيه.(  

  ما
  :اسميه است و حرفيه

$ : ذي، مانندالّموصوله به معني  - 1: آيد اسميه بر چندگونه مي tΒ óΟä.y‰Ψ Ïã ß‰xΖtƒ ( $ tΒ uρ 

y‰ΖÏã «!$# 5−$ t/  ) مذكر و مؤنث، و مفرد و تثنيه و جمع در آن ماسوي است، )96/ نحل ،

$!™ Ï: رود، مانند رود، و گاهي در عاقل نيز به كار مي و غالباً در غير عاقل به كار مي uΚ ¡¡9$#uρ 

$ tΒ uρ $ yγ9t⊥ t/  ) 5/ شمس( ، Iω uρ óΟçFΡr& tβρß‰Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ç7ôãr&  ) خداوند، و : يعني) 3/ كافرون
 : خداي تعالي ي هدر ضمير آن رعايت لفظ و معني هر دو جايز است كه در فرمود

tβρ ß‰ç6÷è tƒ uρ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω à7 Î=ôϑ tƒ óΟßγ s9 $ ]% ø— Í‘ z⎯ÏiΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ tβθãè‹ÏÜtG ó¡o„ 

 ) اند هر دو جمع شده) 3/ نحل.  
  .معرفه است برخالف اقسام ديگر آن» ما«و اين 

2 - شيء، و با آن از أعيان غيرعاقل و أجناس و صفات آنها، و  استفهاميه؛ به معني أي
$ : گردد، مانند از أجناس عقال و انواع و صفاتشان سؤال مي tΒ }‘Ïδ  ، $ tΒ $ yγ çΡöθ s9  ) بقره

$ ، )69و  68/  tΒ öΝßγ9©9uρ  ) 142/ بقره( ، $ tΒ uρ šù= Ï? y7 ÎΨŠÏϑ uŠÎ/  ) 17/ طه( ، $ tΒ uρ 

ß⎯≈ oΗ ÷q§9$#  ) 60/ فرقان.(  
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شود، برخالف كسي كه آن را جايز شمرده، و اما  و با آن از اعيان افراد عاقل سؤال نمي

$ : گفتة فرعون tΒ uρ > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#  ) عليه  ده، لذا موسياز روي جهل بو) 23/ شعراء
  .با صفات خداوند او را جواب دادالسالم 

و در صورتي كه مجرور شود بايد الف آن حذف گردد و فتحه باقي بماند به جهت داللت 
⎧ tΛ، )1/ نبأ (  §Νtã tβθä9u™!$|¡tFtƒ : بر آن، تا بين آن با موصوله فرق گذاشته شود، مانند Ïù |MΡ r& 

⎯ÏΒ !$ yγ1 tø.ÏŒ  )43/ ت نازعا( ، zΝÏ9 šχθä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yè øs?  ) 2/ صف( ، zΝÎ/ ßìÅ_ötƒ 

tβθ è= y™ößϑ ø9$#  ) 35/ نمل.(  

$ : شرطيه، مانند - 3 tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ô⎯ÏΒ >π tƒ#u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù'tΡ  ) 106/ بقره( ، $ tΒ uρ (#θ è= yèø s? 

ô⎯ÏΒ 9öyz çμ ôϑ n=÷è tƒ ª!$#  ) 197/ بقره( ، $ yϑ sù (#θ ßϑ≈s)tFó™ $# öΝä3s9 (#θ ßϑŠ É)tG ó™ $$ sù öΝçλm;  ) و )7/ توبه ،
  .به وسيلة فعل بعد از خودش منصوب است» ما«اين 
$! : تعجبيه، مانند - 4 yϑ sù öΝèδ uy9 ô¹r& ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$#  ) 175/ بقره( ، Ÿ≅ÏG è% ß⎯≈ |¡ΡM}$# !$ tΒ 

…çνtxø.r&  ) گونه نيست مگر قرائت سعيدبن و در قرآن مورد سومي از اين ) 17/ عبس

$ : جبير tΒ x8¡xî y7În/tÎ/ ÉΟƒ Ìx6ø9$#  ) و محل آن رفع است به ابتدا، و )6/ انفطار ،
  .باشد، و خود آن نكرة تامه است مابعدش خبر مي

 Zπ: موصوفه، مانند ي هو نكر - 5 |Êθ ãè t/ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù  ) 26/ بقره( ، $ −ΚÏè ÏΡ /ä3ÝàÏè tƒ ÿ 
  .نعم شيئاً يعظكم به: يعني) 58/ نساء (

$ : غيرموصوفه، مانند ي هو نكر - 6 £ϑ ÏèÏΖsù }‘Ïδ  ) نعم شيئاً هي: يعني) 271/ بقره.  
  :آيد و حرفيه بر چند گونه مي
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 (#θ: مصدريه، يا زمانيه است، مانند - 1 à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä⎢÷è sÜtFó™ $#  ) ني تا ع، ي)16/ تغابن

 (#θ: و يا غير زمانيه است، مانند توانيد، زماني كه مي è%ρ ä‹sù $ yϑ Î/ óΟçF Å¡nΣ  ) 14/ سجده( ،
  .بنسيانكم: يعني
$ : دهد، مانند نافيه؛ يا عمل ليس را انجام مي - 2 tΒ #x‹≈ yδ #·|³o0  ) 31/ يوسف( ، $̈Β 

 ∅ èδ óΟÎγ ÏF≈ yγ ¨Β é&  ) 21/ مجادله( ، $ yϑ sù Οä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr& çμ÷Ζtã t⎦⎪Ì“ Éf≈ ym  ) 47/ حاقه( ،
  .چهارمي در قرآن ندارد

$ : كند، مانند و يا عمل نمي tΒ uρ šχθà)ÏΖè? ω Î) u™!$ tó ÏFö/$# Ïμô_uρ «!$#  ) 272/ بقره( ،  

$ yϑ sù M pt¿2u‘ öΝßγ è?t≈ pgÏkB  ) 16/ بقره.(  
و اين براي نفي حال است، و مقتضاي سخن سيبويه آن است كه : ابن الحاجب گفته

در اثبات قرار داده، چنانكه » قد«باشد؛ چون كه آن را در نفي جواب  ي تأكيد ميدر آن معن
  .طور آنچه جواب آن قرار داده شده معني تأكيد دارد معني تأكيد هست، همين» قد«در 

$ : آيد، يا بازدارنده است، مانند زايده براي تأكيد مي - 3 yϑ ¯ΡÎ) uθ èδ ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ  ) انعام /

19( ، !$ yϑ ¯Ρr& öΝä3ßγ≈ s9Î) ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ  ) 110/ كهف( ، !$ yϑ ¯Ρr( x. ôMuŠÏ±øî é& óΟßγ èδθã_ãρ  ) يونس /

27( ، $ yϑ t/•‘ –Šuθ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2  ) 2/ حجر.(  

$ : و يا بازدارنده نيست، مانند ¨ΒÎ* sù ¨⎦É⎪ts?  ) 26/ مريم( ، $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰s?  ) اسراء /

110( ، $ yϑ −ƒ r& È⎦÷,s#y_F{$# àM ø‹ŸÒ s%  ) 28/ قصص( ، $ yϑ Î6 sù 7π yϑômu‘  ) 159/ آل عمران( ، 

$ £ϑ ÏiΒ öΝÍκÉJ≈ t↔ÿ‹ÏÜyz  ) 25/ نوح( ، WξsVtΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãèt/  ) 26/ بقره.(  
شرط آمده با نون تأكيد شده است، به خاطر » اما«آنچه در قرآن بعد از : فارسي گفته

در » ما«براي تأكيد فعل قسم از باب اينكه » ما«ز جهت دخول شباهت آن به فعل شرط، ا
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» ما«زياد شدن : و ابوالبقاء گفته. است، به سبب تأكيدي كه در آن هست» الم«قسم مانند 

  .رساند كه شدت تأكيد خواسته شده است مي

  فايده
ت، واقع شود موصول اس» اال«و يا بعد از » ال«يا » لم«ا ي» ليس«قبل از » ما«هرگاه 

$ : مانند tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ysÎ/  ) 116/ مائده( ، $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ  ) 5/ علق( ، $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s?  

 ω، )30/ بقره ( Î) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ ¯= tã  ) 32/ بقره.(  
بيايد هر » باء«و هرگاه بعد از كاف تشبيه واقع شود مصدريه است، و هر وقت بعد از 

$ : نددو را محتمل است مان yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑÎ= ôàtƒ  ) 162/ اعراف.(  
و هرگاه بين دو فعل وقاع گردد كه اولين آنها علم يا درايت يا نظر باشد، موصوله و 

 ، )33/ بقره (  ãΝn=÷ær&uρ $tΒ tβρß‰ö7è? $tΒuρ öΝçFΨä. tβθãΚçFõ3s? : استفهاميه را محتمل است، مانند

!$ tΒ uρ “Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/  ) 9/ احقاف( ، öÝàΖ tFø9uρ Ó§øtΡ $ ¨Β ôM tΒ£‰s% 7‰tóÏ9  ) حشر
 /18.(  

  .واقع شده نافيه است؛ مگر در سيزده آيه» اال«و هر جاي قرآن پيش از 
 !$ £ϑ ÏΒ £⎯èδθ ßϑ çF÷ s?#u™ $ º↔ø‹x© Hω Î) β r& !$ sù$ sƒs†  ) 229/ بقره(  

 ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä⎢ ôÊ tsù Hω Î) β r& šχθ à÷ètƒ  ) 237/ بقره.(  

 ÇÙ ÷è t7Î/ !$ tΒ £⎯èδθßϑ çF÷ s?#u™ HωÎ) β r& t⎦⎫Ï?ù'tƒ  ) 19/ نساء.(  

 $ tΒ yx s3tΡ Νà2 äτ !$ t/#u™ š∅ ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ô‰s% y#n= y™  ) 22/ نساء.(  

 !$ tΒ uρ Ÿ≅x.r& ßìç7¡¡9$# ω Î) $ tΒ ÷Λä⎢øŠ©.sŒ  ) 3/ مائده.(  

 Iω uρ ß∃% s{r& $ tΒ šχθ ä.Îô³è@ ÿ⎯Ïμ Î/ Hω Î)  ) 80/ انعام.(  
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 ô‰s% uρ Ÿ≅¢Á sù Νä3s9 $ ¨Β tΠ§ym öΝä3ø‹n= tæ ω Î)  ) 119/ انعام.(  

 $ tΒ ÏM tΒ#yŠ ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ω Î)  ) ي هدر دو جاي از سور) 108و  107/ هود 
  .هود
 $ yϑ sù ôΜ›?‰|Á ym çνρ â‘ x‹sù ’ Îû ÿ⎯Ï& Î#ç7.⊥ ß™ ω Î) Wξ‹Î= s%  )47/ ف يوس( ، $ tΒ ÷Λä⎢ øΒ £‰s% £⎯çλm; ω Î)  

  ).48/ يوسف (
 ÏŒÎ)uρ öΝèδθ ßϑçG ø9u”tIôã $# $ tΒ uρ šχρ ß‰ç6 ÷ètƒ ω Î) ©!$#  ) 16/ كهف.(  

 $ tΒ uρ !$ yϑ åκs]øŠt/ ω Î) Èd,ysø9$$ Î/  ) در هر كجاي قرآن باشد)85/ حجر ،.  

  ماذا
  :آيد بر چند وجه مي

ترين دو وجه است در اين  ول باشد، و اين راجحموص) ذا(استفهام و ) ما(اينكه : يكي
 štΡθ: آيه è= t↔ó¡o„ uρ #sŒ$ tΒ tβθ à)ÏΖãƒ È≅è% uθ øyè ø9$#  ) آنچه : بنا به قراءت رفع، يعني) 219/ بقره

 ي هكنند عفو است، چه اينكه اصل آن است كه جملة اسميه در جواب جمل را انفاق مي
  .ليه بيايدفعليه در جواب جملة فع ي هاسميه، و جمل

  .اشاره باشد) ذا(استفهام و ) ما(اينكه :  دوم
ترين دو وجه  به طور تركيب براي استفهام باشد، و اين راحج) ماذا(اينكه تمام : سوم
$ #sŒ: است در tΒ tβθ à)ÏΖãƒ È≅ è% uθ øyè ø9$#  ) بنابر قراءت نصب، يعني عفو را انفاق ) 219/ بقره

  .كنند مي
اسم جنس باشد به معني شيء يا موصول باشد به معني ) اذام(اينكه تمام : چهارم

  .الذي
  .براي اشاره باشد) ذا(زائده و ) ما(اينكه : پنجم
  .زائده باشد) ذا(استفهام، و ) ما(اينكه : ششم



    
  اإلتقان في علوم القرآن      726

 
  متي

 4©tL: آيد، مثل براي استفهام از زمان مي tΒ çóÇnΣ «!$#  ) و براي شرط )214/ بقره ،....  

  مع
≈› #x: ها در يكي از قراءت) من(يل مجرور شدنش با اسم است به دل yδ ãø.ÏŒ ⎯tΒ z©Éë ¨Β 

باشد،  ، و در اينجا به معني عند است، و اصل آن براي مكان با وقت جمع شدن مي
≅ Ÿ: مانند yzyŠuρ çμyè tΒ z⎯ôfÅb¡9$# Èβ$u‹tFsù  ) 36/ يوسف( ، & ù#Å™ ö‘ r& $ oΨ yè tΒ  ) 12/ يوسف( ، 

ô⎯s9 …ã& s#Å™ ö‘ é& öΝà6yè tΒ  ) 66/ يوسف.(  
و گاهي منظور از آن مجرد جمع شدن و شركت كردن است بدون در نظر گرفتن زمان 

 (#θçΡθ: و مكان، مثل ä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$#  ) 119/ توبه( ، (#θãè x.ö‘ $#uρ yìtΒ t⎦⎫Ïè Ï.≡§9$#  
  ).43/ بقره (

’ : ولي در اين قبيل موارد ÎoΤÎ) öΝà6yè tΒ  )12/ ه مائد( ، ¨βÎ) ©!$# yìtΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ s)¨?$#  

 uθ، )128/ نحل ( èδuρ óΟä3yè tΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ öΝçGΨ ä.  ) 4/ حديد( ، ¨β Î) z©Éë tΒ ’În1u‘ È⎦⎪Ï‰öκu y™  
  .، منظور علم و حفظ و كمك است كه مجازاً آمده)62/ شعراء (

شود محصور  يده ميچنان كه در آيات فوق د» مع«و مضاف اليه لفظ : راغب گفته
  .است

نم  
  :حرف جرّ است كه چند معني دارد، مشهورترين آنها

∅ š: ت است در زمان و مكان و غير اينها، مانندايابتداي غ - ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$#  

 ô⎯ÏΒ ÉΑ̈ρ، )1/ اسراء ( r& BΘöθ tƒ  ) 108/ توبه( ، …çμ ¯ΡÎ) ⎯ÏΒ z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™  ) 30/ نمل.(  
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 4©®L: به جاي آن قرار داد، مانند) بعض(بتوان : ض به اينكهو تبعي ym (#θ à)ÏΖè? $ £ϑ ÏΒ 

šχθ ™6ÏtéB  ) ون: (، ابن مسعود قراءت كرده)92/ آل عمرانبعض ما تحب.(  

$ : گردد، مانند واقع مي) مهما(و ) ما(شود كه بعد از  بسيار مي: و تبيين ¨Β Ëx tG øtƒ ª! $# 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ⎯ÏΒ 7π uΗ ÷q§‘  ) 2/ فاطر( ، $ tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ô⎯ÏΒ >π tƒ#u™  ) 106/ بقره( ، $ yϑ ôγ tΒ $ uΖÏ?ù's? ⎯Ïμ Î/ 

ô⎯ÏΒ 7π tƒ#u™  ) واقع نشده) ما و مهما(و از مواردي كه بعد از آن دو ). 132/ اعراف : 

(#θ ç6 Ï⊥tFô_$$ sù š[ô_Íh9$# z⎯ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρ F{$#  ) 30/ حج( ، ô⎯ÏΒ u‘ Íρ$ y™ r& ⎯ÏΒ 5=yδ sŒ  ) 31/ كهف.(  

$ : مانند: و تعليل £ϑÏiΒ öΝÍκÉJ≈t↔ÿ‹ÏÜyz (#θè% Íøî é&  ) 25/ نوح( ، tβθè= yè øgs† ÷Λàιyè Î6≈ |¹r& þ’ Îû ΝÍκÍΞ#sŒ#u™ 

z⎯ÏiΒ È,Ïã≡uθ ¢Á9$#  ) 19/ بقره.(  
: شود، مانند مهمله ـ كه بر دومين متضادين وارد مي ي هـ به وسيل) جدا كردن(و فصل 

 ãΝn= ÷è tƒ y‰Å¡øßϑ ø9$# z⎯ÏΒ Ëx Î= óÁ ßϑ ø9$#  ) 220/ بقره( ، 4©®L ym u”Ïϑ tƒ y]ŠÎ7sƒø: $# z⎯ÏΒ É=Íh‹©Ü9$#  ) آل
  ).179/ عمران 

 ΟçFمانند : و بدل ÅÊ u‘ r& Íο4θ u‹ysø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$# š∅ ÏΒ ÍοtÅzFψ$#  ) بدل : يعني) 38/ توبه

$ اآلخره،  oΨ ù= yèpgm: Οä3ΖÏΒ Zπ s3Í×̄≈ n= ¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$#  ) بدلكم: يعني) 60/ زخرف.  

$ : و نص بر عموم، مانند tΒ uρ ô⎯ÏΒ >μ≈s9Î) ωÎ) ª!$#  ) مؤلف كشاف گفته)62/ آل عمران ، :

≈ Iω tμاين به منزله مبني بودن بر فتح است در  s9Î) ωÎ) ª!$#  رساند كه استغراق را مي.  

’ šχρãÝàΖtƒ ⎯ÏΒ >∃ösÛ <c: و معني باء، مانند Å∀yz  ) به طرف: عني، ي)45/ شوري.  

≈ çμ: ، مانند)علي(و معني  tΡ÷|ÇtΡuρ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$#  ) القوم علي: ، يعني)77/ انبياء.  

”š ( #sŒÎ: ، مانند)في(و معني  ÏŠθ çΡ Íο4θ n= ¢Á= Ï9 ⎯ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yèßϑ àfø9$#  ) في : ، يعني)9/ جمعه
  .يوم
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  : رمودة خداي تعاليدر ف) من: (شافعي آمده كهامام و در كتاب الشامل به نقل از 

 β Î* sù šχ% x. ⎯ÏΒ BΘöθ s% 5iρ ß‰tã öΝä3©9  ) باشد، به دليل فرمودة  مي) في(به معني ) 92/ نساء

 uθ: خداوند èδ uρ Ñ∅ÏΒ ÷σãΒ  ) 92/ نساء.(  

$ % ô‰s: ، مانند)عن(و به معني  ¨Ζà2 ’ Îû 7's#øxî ô⎯ÏiΒ #x‹≈ yδ  ) عن هذا: ، يعني)97/ انبياء.  

_ ⎯s9 š: ، مثل)ندع(و به معني  Í_øó è? óΟßγ ÷Ψ tã óΟßγ ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ Οèδ ß‰≈ s9÷ρ r& z⎯ÏiΒ «!$#  ) آل
  .عنداهللا: يعني) 10/ عمران 

$ : شود، مانند و تأكيد و آن در نفي يا نهي يا استفهام زياد مي tΒ uρ äÝà)ó¡n@ ⎯ÏΒ >πs% u‘ uρ ω Î) 

$ yγ ßϑ n= ÷ètƒ  ) 59/ انعام( ، $ ¨Β 3“ts? † Îû È,ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈ xs?  ) 3/ ملك( ، ÆìÅ_ö‘ $$ sù 

u|Çt7ø9$# ö≅ yδ 3“ts? ⎯ÏΒ 9‘θ äÜèù  ) 3/ ملك.(  

%!™ ô‰s)s9uρ x8u: اند اند، و بر اين برآورده اي در ايجاب نيز جايز دانسته و عده ỳ ⎯ÏΒ &“Î* t6 ¯Ρ 

š⎥⎫Î= y™ ößϑ ø9$#  ) 34/ انعام( ، tβ öθ̄= ptä† $ pκ Ïù ô⎯ÏΒ u‘ Íρ$ y™ r&  ) 31/ كهف( ،  

 ⎯ÏΒ 5Α$ t7Å_ $ pκ Ïù .⎯ÏΒ 7Štt/  ) 43/ نور( ، (#θ ‘Òäó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Á ö/r&  ) 30/ نور.(  

  فائده
اگر ابراهيم عليه : اس آورده است كه گفتابن ابي حاتم از طريق سدي، از ابن عب

هاي مردم  پس دل =ليهم إالناس تهوي  ةفاجعل أفئد: (گفت هنگامي كه دعا كرد ميالسالم 
كردند، ولي اختصاص داد  يهود و نصاري بر او ازدحام مي) را در هواي آنان قرار ده

∅ Zοy‰Ï↔øùr& š: هنگامي كه گفت ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$#  ) كه تنها براي مؤمنين قرار داد) 37/ ابراهيم.  
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) الناس تهوي اليهم ةفاجعل أفئد: (گفت اگر ابراهيم مي: و از مجاهد آورده كه گفت
و اين صريح است در اينكه صحابه و تابعين از . كردند روم و فارس با شما مزاحمت مي

  .اند فهميده تبعيض را مي) من(
 öÏøóهر جا كه : اند و بعضي گفته tƒ öΝä3s9   ،با آن ذكر ) من(خطاب به مؤمنين آمده

$ : االحزاب ةخداي تعالي در سور ي هنشده است، مانند فرمود pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®? $# 

©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î=óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ  ) و  70/ احزاب

$ : الصف ي ه، و در سور)71 pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ö≅ yδ ö/ä3—9ßŠr& 4’ n?tã ;οt≈ pgÏB /ä3ŠÉfΖè? ô⎯ÏiΒ A>#x‹tã 

8Λ⎧ Ï9r&  ) تا آنجا كه فرموده ) 10/ صف öÏøó tƒ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ  ) 12/ صف.(  

 öÏøó: نوح فرموده ي هو در خطاب كفار در سور tƒ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ  ) و )4/ نوح ،
االحقاف، و اين جز به خاطر فرق گذاشتن بين  ي هابراهيم و در سور ي ههمچنين در سور
ت، تا ميان دو فريق در وعده مساوات و برابري نباشد، اين نكته را در دو خطاب نيس

  .كشاف آورده است

نم  
& …ã: آيد، مانند رود، موصول مي جز به صورت اسم به كار نمي s!uρ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ô⎯tΒ uρ …çνy‰ΖÏã Ÿω tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„  ) 19/ انبياء.(  

≅ ⎯tΒ ö: و شرطيه، مانند yϑ÷è tƒ #[™þθ ß™ t“ øgä† ⎯Ïμ Î/  ) 123/ نساء.(  

$  .⎯tΒ: و استفهاميه، مانند uΖsVyè t/ ⎯ÏΒ 2$ tΡÏ‰s% ö̈Β  ) 52/ يس.(  

 z⎯ÏΒ: و نكره موصوفه، مثل uρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ ãΑθ à)tƒ  ) گويند گروهي مي: ، يعني)8/ بقره :
غير اينها، و غالباً در  باشد در مساوي بودنش در مذكر و مفرد و مي) ما(همچون ) من(و 

در كالم بيشتر از من واقع ) ما: (، جهتش آن است كه)ما(آيد به عكس  عاقل به كار مي
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شود، و غير عاقل از عاقل بيشتر است، لذا آنكه مواردش بيشتر است به بسيار دادند، و  مي

: گفتهاالنباري  آنكه موارد استعمالش كمتر است به كم دادند، تا نظير هم باشد، ابن
 ؛به غير عاقل در دو موصول است نه در شرطيه) ما(به عاقل و ) من(اختصاص داشتن 

  .شود ها داخل نمي زيرا كه شرط جوياي فعل است و بر اسم

  مهما
$ : اسم است، چون ضمير در yϑ ôγ tΒ $ uΖÏ?ù's? ⎯Ïμ Î/  ) به آن بازگشته است، ) 132/ اعراف

و آن . بازگشته از باب حمل بر لفظ و بر معني به آن) بها(و ) به(ضمير : زمخشري گفته
  .شرط است براي غير عاقل ـ به غير از زمان ـ مانند آيه ياد شده

ي )ما(ي شرطيه و )ما(اصل آن : اند اي گفته و در آن تأكيد است، از اين روي عده
  .زائده است كه الف اولي ـ براي رفع تكرار ـ به هاء تبديل شده است

  نون
  :ستبر چند وجه ا

$ : باشد، مانند اسم است و آن ضمير مؤنث مي ¬Η s>sù ÿ…çμ uΖ÷ƒ r&u‘ …çμ tΡ÷y9 ø.r& z⎯÷è ©Üs% uρ £⎯åκu‰ Ï‰÷ƒ r& z⎯ù= è% uρ 

 ) 31/ يوسف.(  
 : نون تأكيد و آن ثقليه و خفيفه است، مثل - 1: باشد و حرف است، و آن دو نوع مي

£⎯uΖyfó¡ãŠs9 $ ZΡθ ä3u‹s9uρ z ) 32/ يوسف( ، $ Jèxó¡oΨ s9 Ïπ uŠÏ¹$ ¨Ζ9$$ Î/  ) نون تأكيد )15/ علق ،
  .خفيفه جز در اين دو مورد در قرآن نيامده است

* #sŒÎ: مورد سوم در قراءت شاذي آمده: گويم مي sù u™!% ỳ ß‰ôã uρ ÍοtÅzFψ$# (#θ ä↔ÿ⏐ Ý¡uŠÏ9 

öΝà6yδθ ã_ãρ  ) 7/ اسراء.(  
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$ : در قراءت حسن: و چهارم u‹É)ø9r& ’Îû tΛ©⎝ yγ y_  ) ابن جني در المحتسب اين )24/ ق ،
  .را ذكر كرده است

’ : پيوندد، مانند نون وقايه، كه به ياء متكلم منصوب به فعل مي - 2 ÎΤô‰ç6 ôã$$ sù  ) طه /

14( ، ©Í_ çΡâ“ ósu‹s9  ) يا منصوب به حرف مانند) 13/ يوسف : ©Í_ tG øŠn=≈ tƒ àMΨä. öΝßγ yè tΒ  

$ ( û©Í_̄ΡÎ، )73/ نساء ( tΡr& ª!$#  ) و مجرور به لدن مثل) 14/ طه :  

 ⎯ÏΒ ’ ÎoΤß‰©9 #Y‘ õ‹ãã  ) يا به من يا عن، مانند)76/ كهف ، : !$ tΒ 4©o_ øîr& ©Íh_ tã 2÷μ u‹Ï9$ tΒ  ) حاقه /

28( ، àM ø‹s)ø9r&uρ y7ø‹n= tã Zπ¬6 ptxΧ ©Íh_ ÏiΒ  ) 39/ طه.(  

  تنوين
، و اقسام آن بسيار شود نوشته نمي) به صورت نون(شود ولي  نوني است كه تلفظ مي

  :است
/ انعام (  “Y‰èδuρ ZπuΗ÷qu‘uρ : شود، مانند هاي معرب متصل مي نون تمكين؛ و آن به اسم - 1

154( ، 4’ n< Î)uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& #YŠθ èδ  ) 50/ هود( ، !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& %·nθ çΡ  ) 1/ نوح.(  
فرق گذاشتن بين معرفه و نكرة پيوندد براي  ها مي تنوين تنكير؛ و آن به اسم فعل - 2

شود ـ بنا به قراءت كسي كه آن را تنوين داده ـ و  متصل مي) اف(آنها، مانند تنويني كه به 
  . دهد ـ شود ـ بنا به قراءت كسي كه آن را تنوين مي به هيهات متصل مي

 ;M≈uΗ: شود، مانند تنوين مقابله؛ كه به جمع مؤنث سالم متصل مي - 3 Í>ó¡ãΒ ;M≈uΖÏΒ ÷σ•Β 

;M≈tFÏΖ≈ s% BM≈ t6 Í×̄≈ s? ;N≡y‰Î7≈ tã ;M≈ysÍ×̄≈ y™  ) 5/ تحريم.(  

 Ìôfxø9$#: تنوين عوض، يا عوض از حرف آخر مقابل معتل، مانند - 4 uρ ∩⊇∪ @Α$u‹s9uρ 9ô³tã 

 ) 2و  1/ فجر( ، ⎯ÏΒuρ óΟÎγÏ%öθsù :\#uθxî  ) اليه  و يا عوض از اسم مضاف) 41/ اعراف
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$ ، )40/ يس (  @≅ä.uρ ’Îû ;7n=sù šχθßst7ó¡o„ : مانند در كل و بعض و أي، oΨù= Ò sù öΝßγ ŸÒ ÷è t/ 

4’ n?tã <Ù ÷è t/  ) 253/ بقره( ، $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ããô‰s?  ) 110/ اسراء.(  

  óΟçFΡr&uρ 7‹Í×t⊥‹Ïm tβρãÝàΖs? : اي كه اذ به آن اضافه شده باشد، مانند و عوض از جمله
  .ذ بلغت الروح الحلقومحين ا: يعني) 84/ واقعه (

 : اند گذشت ـ مانند يا اذا ـ بنابر آنچه از استادمان و كساني كه روش او را داشته
öΝä3̄ΡÎ)uρ #]ŒÎ) z⎯Ïϑ ©9 t⎦⎫Î/§s)ßϑ ø9$#  ) اذا غلبتم: ، يعني)42/ شعراء.  
آيد، در  شود بدل حرف اطالق مي ها، كه در غير قرآن ترنم ناميده مي تنوين فاصله - 5
 ، )15/ انسان (  #tƒÍ‘#uθs% : اند و فعل و حرف، و زمخشري و غير او بر اين برآوردهاسم 

È≅ ø‹©9$#uρ #sŒÎ) Îô£o„  ) 4/ فجر( ، ξ x. 4 tβρãàõ3u‹y™  ) 82/ مريم.(  

  نعم
حرف جواب است كه در تصديق مخبر و وعدة طلب كننده و اعالم به خبرگيرنده 

جاء، و مكسور نمودنش و متابعت دادن نون را از آن در كسر، آيد، و تبديل عين آن به  مي
  .با آنها خوانده شده است) نعم(هايي است كه  لهجه

عمن  
  .شود فعلي است براي انشاء مدح كه صرف نمي

  هاء
$ tΑ: رود، مانند اسم ضمير غائب است، در جر و نصب به كار مي s% …çμ s9 …çμ ç7Ïm$ |¹ uθ èδ uρ 

ÿ…çνâ‘ Íρ$ ptä†  )ملحق گردد، و براي سكت ) ايا(، و حرف غيبت است هنگامي به )37/  كهف

$ : آيد، مانند نيز مي tΒ ÷μ u‹Ïδ  ) 10/ قارعه( ، ÷μ u‹Î6≈ tFÏ.  ) 19/ حاقه( ، μ u‹Î/$ |¡Ïm  
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 μ، )26/ حاقه ( uŠÏΖ≈ sÜù= ß™  ) 29/ حاقه( ، μ u‹Ï9$ tΒ  ) 28/ حاقه( ، öΝs9 ÷μ ¨Ζ|¡tF tƒ  ) بقره /

در بحث [خوانده شده چنانكه گذشت ] مانند العالمين[و نيز در اواخر آيات جمع ، )259
  ].وقف و ابتدا

  ها
آيد، و جايز است الفش را مد بدهند و در اين  مي) بگير(= اسم فعل به معني خذ 

$! ãΠäτ: رود، مثل صورت براي تثنيه و جمع به كار مي yδ (#ρâ™tø% $# ÷μ u‹Î6≈ tFÏ.  ) 19/ حاقه.(  

$ : آيد، مانند اسم ضمير مؤنث نيز مي و yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ  ) 8/ شمس .(  
هؤالء، هذان خصمان، ها هنا؛ و : شود، مثل آيد، كه بر اشاره داخل مي و حرف تنبيه مي

ها أنتم أوالء، : گردد، مانند شود نيز وارد مي بر ضمير رفعي كه با اشاره از آن خبر داده مي
$ : در نداء، مانند) اي(بر نعت و  pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# .  

أسد جايز است الف آن را حذف و خود آن را مضموم نمايند به عنوان  ي هو در لهج
 tμ: اتباع، و بر اين وجه است قراءت •ƒ r& Èβ Ÿξ s)¨W9$#  ) 31/ رحمن.(  

  هات
اسم فعل : ندا شود، به همين جهت بعضي ادعا كرده فعل امر است كه تصريف نمي

  .است

  هل
شود نه تصور؛ و نه بر منفي داخل  حرف استفهامي است كه با آن تصديق خواسته مي

شود نه بر شرط، و نه بر أن، و نه بر اسمي كه پس از آن فعل باشد غالباً، و نه بر  مي
آيد، ولي سخن او را رد  و فعل با آن جز به طور مستقبل نمي :عاطف، ابن سيده گفته

≅ ö: د با فرمودة خداي تعاليان كرده yγ sù Ν›?‰ỳ uρ $ ¨Β y‰tã uρ öΝä3š/u‘ $ y)ym   ) 44/ اعراف.(  
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≅ ö: آيد، و به آن تفسير شده مي) قد(و به معني  yδ 4’tAr& ’ n?tã Ç⎯≈ |¡Σ M}$#  ) 1/ انسان .(  

≅ ö: آيد مانند و به معني نفي نيز مي yδ â™!#t“ y_ Ç⎯≈ |¡ômM}$# ω Î) ß⎯≈ |¡ômM}$#  )60/ من رح( ،
  .و به معاني ديگري هم آمده كه در بحث استفهام بيان خواهد شد

هلم  
  :باشد اش دو قول مي دعوت به سوي شيء است، و درباره

لممت الشيء يعني آن را اصالح كردم كه : است، از باب) هاولم(اينكه اصل آن : يكي
  .ألف آن حذف و تركيب شده است

آيا در = ه هل لك في كذا؟ أم: ، انگار گفته شدهاست) هل أم(اصل آن : به قول ديگر
فالن امر رغبتي داري؟ آن را قصد كن، سپس تركيب شده است، و در لهجة حجاز در 
تثنيه و جمع به حال خود باقي است، در قرآن هم به همين گونه آمده، ولي در لهجة تميم 

  .آورند ها را در آخرش مي عالمت

  هنا

$ ( $̄ΡÎ: شود، مانند نزديك اشاره مي اسمي است كه با آن به جاي oΨßγ≈ yδ šχρ ß‰Ïè≈s%  
  ). 24/ مائده (

  : گردد، مثل شوند پس براي اشاره به دور مي و الم و كاف بر آن داخل مي
 y7 Ï9$ uΖèδ u’ Í?çG ö/$# šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  ) و گاهي ـ از باب توسعه ـ به زمان اشاره ) 11/ احزاب

 y7: اند شود، و بر اين برآورده مي Ï9$ uΖèδ (#θ è= ö7s? ‘≅ ä. <§øtΡ !$ ¨Β ôMxn= ó™ r&  ) 30/ يونس( ، 

šÏ9$ uΖèδ $ tã yŠ $ −ƒ ÌŸ2 y— …çμ −/u‘  ) 38/ آل عمران.(  
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  هيت
و در آن چند : اسم فعلي است به معني زودباش و مبادرت كن، در المحتسب گفته

تاء و هيت به كسر هاء و هيت به فتح هاء و : لغت است كه به بعضي از آنها قراءت شده
 |Mفتح تاء، و هيت به فتح هاء و كسر تاء، و هيت به فتح هاء و ضم تاء، و  ø‹yδ  

مهيا = ات نيز خوانده شده بر وزن جئت، و آن فعل است به معني تهي) 23/ يوسف (
 |Mشدم، و  ø‹yδ   ام اصالح شده= نيز خوانده شده، و آن فعلي است به معني أصلحت.  

  تهيها
$ |N: خداي تعالي فرموده) دور باشد(دور شد : اسم فعل است به معني pκö yδ |N$ pκö yδ 

$ yϑ Ï9 tβρ ß‰tãθ è?  ) اين غلط : اند البعد لماتوعدون، گفته] يعني: [زجاج گفته). 36/ مؤمنون
دور = بعد االمر لماتوعدون : است كه به سبب الم در آن افتاده، چون تقديرش اين است

  .ايد ه جهت آنچه وعده شدهشد أمر، ب
و در آن چند لغت . الم براي بيان كردن فاعل است: و بهتر آن است كه گفته شده

  .هست، به فتح و ضم و كسر خوانده شده، و در هر سه با تنوين و بدون تنوين) لهجه(

  واو
  .جاره و ناصبه، و غير عامله آمده است

$  «!$#uρ: واو قسم است، مانند: جاره oΨÎn/u‘ $ tΒ $ ¨Ζä. t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ  ) 23/ انعام.(  
 : دهد، مثل اي مفعول معه را نصب مي باشد كه به نظر عده مي) مع(واو : و ناصبه

(#þθ ãèÏΗ ød r'sù öΝä.{øΒ r& öΝä.u™!% x.uà° uρ  ) و به نظر . و در قرآن دومي برايش نيست) 71/ يونس

% t⎦⎪Ï: ، ماننددهد كوفيين مضارع در جواب نفي يا طلب را نيز نصب مي ©!$# (#ρ ß‰yγ≈ y_ öΝä3ΖÏΒ 
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zΝn= ÷è tƒ uρ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#  ) 142/ آل عمران( ، $ uΖoKø‹n=≈ tƒ –ŠtçΡ Ÿω uρ z> Éj‹s3çΡ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ $ oΨÎn/u‘ tβθ ä3tΡuρ  

  ).27/ انعام (
و واو صرف به نظر آنها، و معنايش آن است كه فعل مقتضي اعراب بود، ولي واو آن 

≅ ã: ف كرد، مانندرا به نصب منصر yèøgrBr& $ pκ Ïù ⎯tΒ ß‰Å¡øãƒ $ pκ Ïù à7 Ïó¡o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$!$#  ) بقره /
  .ـ بنا به قراءت نصب ـ ) 30

  :و غير عامله چند نوع است
باشد، كه براي مطلق جمع است، پس شيء را بر مصاحبش عطف  واو عطف مي: يكي

≈ çμ: كند، مانند مي oΨø‹yfΡr'sù |=≈ ysô¹r&uρ Ïπ oΨ‹Ï¡¡9$#  ) 15/ عنكبوت.(  

$ : كند، مثل و بر سابقش عطف مي uΖù= y™ ö‘ r& %[nθ çΡ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î)uρ  ) 26/ حديد.(  

 û©Çrθãƒ y7: و بر الحقش نيز، مانند ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ y7Î= ö7s%  ) 3/ شوري.(  

 $̈Β: است، مانند) اما(و فرق آن با ساير حروف عطف در مقترن شدنش به  Î) #[Ï.$ x© 

$ ¨Β Î)uρ #·‘θàx.  ) 3/ انسان.(  

$! : بعد از نفي، مثل) ال(و به  tΒ uρ ö/ä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ /ä.ß‰≈ s9÷ρ r& ©ÉL ©9$$ Î/ ö/ä3ç/Ìhs)è?  ) 37/ سبأ.(  

≈ ⎯Å3: ، مانند)لكن(و به  s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$#  ) 40/ احزاب.(  
بر خاص، و عكس آن ـ يعني  ند، و عاما بر...] ده، بيست، سي [و به عطف عقد 
 ⎯Ïμ: خاص بر عام ـ مانند ÏG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒÎö9 Å_uρ Ÿ≅8s3‹ÏΒ uρ  ) 98/ بقره( ، Éb> §‘ 

öÏøî $# ’Í< £“t$ Î!≡uθ Ï9uρ ⎯yϑ Ï9uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉL øŠt/ $ YΖÏΒ ÷σãΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ  ) 28/ نوح.(  

 ÔN≡uθ: كند، مانند مي و شيء را بر مرادفش عطف n= |¹ ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×π yϑ ômu‘ uρ  ) بقره /

157( ، !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ä3ô©r& ©Éo\t/ þ’ÎΤ÷“ ãmuρ ’n< Î) «!$#  ) 86/ يوسف.(  
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 öΝä3Å™ρ: دهد، مثل و مجرور را بر جار عطف مي â™ãÎ/ öΝà6n= ã_ö‘ r&uρ  ) 6/ مائده.(  
  : مالك بر آن حمل كرده اين آيه راامام آيد، و  نيز مي) او(به معني : شود گفته مي

 $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ  ) 60/ توبه .(  
شود بر اين  آيد، خارزنجي واوي كه بر افعال منصوب وارد مي و براي تعليل هم مي

  .حمل كرده است
 ¢ΟèO #©|Ós% Wξ: واو استئناف، مانند: دوم y_r& ( ×≅ y_r&uρ ‘‡Κ |¡•Β …çνy‰Ψ Ïã  ) 2/ انعام( ، 

”É)çΡuρ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# $ tΒ â™!$ t±nΣ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β  ) 5/ حج( ، (#θà)¨?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª!$#   

≅ ⎯tΒ È، )282/ بقره ( Î= ôÒãƒ ª!$# Ÿξ sù y“ÏŠ$ yδ …çμ s9 4 öΝèδ â‘ x‹tƒ uρ  ) زيرا  ؛به رفع) 186/ اعراف
  .گشت منصوب مي) اجل(شد، و  منصوب و مابعدش مجزوم مي) رقّنُ(فه بود كه اگر عاط

بقره (  ß⎯øtwΥuρ ßxÎm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 : شود، مانند اسميه داخل مي ي واو حال كه بر جمله: سوم

 /30( ، 4©ý øó tƒ Zπ xÍ←!$ sÛ öΝä3ΖÏiΒ ( ×π xÍ←!$ sÛuρ ô‰s% öΝåκ÷J £ϑ yδ r& öΝåκß¦àΡr&  ) 154/ آل عمران( ، ÷⎦È⌡ s9 

ã& s#Ÿ2 r& Ü=øÏe%!$# ß⎯óstΡuρ îπ t7óÁ ãã  ) 14/ يوسف.(  
گردد، براي  شود داخل مي اي كه صفت واقع مي زمخشري بر اين نظر بوده كه بر جمله

تأكيد ثبوت صفت براي موصوف و متصل شدنش به آن، همچنان كه بر جمله حاليه 
 šχθä9θ: شود، و از اين قبيل مثال آورده داخل مي à)tƒ uρ ×π yè ö7y™ öΝåκß]ÏΒ$ rO uρ öΝåκâ:ù= Ÿ2  ) كهف

 /22.(  
اي از قبيل حريري و ابن خالويه و ثعلبي آن را ذكر  عده) هشت(واو ثمانيه : چهارم

كنند بعد از هفت واو  ها شمارش مي وقتي عرب: اند كه اند، و چنين باور داشته كرده
مابعدش استيناف شده، و از اين قبيل آورند، به جهت اعالم به اينكه عدد تام است، و  مي

 tβθä9θ: اند دانسته à)u‹y™ ×π sW≈ n= rO óΟßγ ãè Î/# §‘ óΟßγ ç6 ù= x.  را تا آنجا كه فرموده : ×π yèö7y™ öΝåκß]ÏΒ$ rO uρ 

öΝåκâ:ù= Ÿ2  ) 22/ كهف.(  
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 šχθ: خداي تعالي ي هو فرمود ç6Í≥ ¯≈ −F9$# šχρ ß‰Î7≈ yè ø9$#  تا آنجا كه فرموده :  

 χθ èδ$̈Ψ9$#uρ Ç⎯tã Ìx6Ψ ßϑ ø9$#  ) زيرا كه هشتمين وصف است) 112/ توبه.  

 M≈uΗ: خداوند ي هو فرمود Í>ó¡ãΒ   تا #Y‘% s3ö/r&uρ  ) 5/ تحريم.(  
  .ولي درست آن است كه در همة اينها براي عطف است

& …ã: زائده، و برآورده شده بر آن يكي از واوهاي: پنجم ©#s?uρ È⎦⎫Î7yfù= Ï9 ∩⊇⊃⊂∪ çμ≈oΨ ÷ƒ y‰≈ tΡuρ  
  ).104و  103/ صافات (

uρ (#θ( #sŒÎ، )المؤمنون: (واو ضمير مذكر در اسم يا فعل، مانند: ششم ãè Ïϑ y™ uθ øó̄=9$# 

(#θ àÊ tôã r& çμ÷Ζtã  ) 55/ قصص( ، ≅è% y“ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ßϑŠ É)ãƒ  ) 11/ ابراهيم.(  

 (#ρ•| r&uρ “uθ: اند اين برآورده واو عالمت مذكرها در لغت طي، و بر: هفتم ôf¨Ζ9$# t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ çΗ s>sß  ) 3/ انبياء( ، §ΝèO (#θ ßϑ tã (#θ ‘ϑ |¹uρ ×ÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ  ) 71/ مائده.(  

 Ïμ: بلنواو بدل از همزه استفهام ماقبل مضموم، مانند قراءت ق: هشتم ø‹s9Î)uρ â‘θ à±–Ψ9$# 

Λä⎢ΨÏΒو ∪∋⊆∩ r&u  ) 16و  15/ ملك( ، tΑ$ s% ãβöθ tã öÏù Λä⎢ΨtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/  ) 123/ اعراف.(  

  وي كأنّ
باشد، و كاف  مي) ويلك(كلمة اظهار پشيماني و تعجب است، و اصل آن : كسائي گفته

  .ضمير مجرور است
وي اسم فعل است به معني أعجب، و كاف حرف خطاب، و أن با : و اخفش گفته

  .النّ اهللاأعجب : شود اضمار الم است، معني چنين مي
  .وي تنها است، و كأن كلمه مستقلي است براي تحقيق نه تشبيه: و خليل گفته

حرف يك  ›يكو‹اينكه  - 1: أنه سه وجه محتمل استوي كدر : االنباري گفته و ابن
اينكه هر دو حرف باشند ولي به معني  -2، )ألم تر(، و معني چنين باشد يحرف هباشد و أن
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نه حرف باشد، و به جهت كثرت استعمال در أتعجب و ك اينكه وي حرف - 3، )ويلك(

  .وصل گرديده است) يبنؤم(اند همچنان كه  نوشتن به هم وصل شده

  ويل
≅ ãΝä3s9uρ ã: ويل تقبيح است، خداي تعالي فرموده: اصعمي گفته ÷ƒ uθø9$# $ £ϑ ÏΒ tβθàÅÁ s?  

  ).18/ انبياء (
$ : رد، مثلگي و گاهي به جاي حسرت بردن و آه كشيدن قرار مي oΨ tG n= ÷ƒ uθ≈ tƒ  ) كهف /

49( ، #©tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ßN÷“ yftã r&  ) 31/ مائده.(  
ام بن عياش، از هشام بن عروه، از پدرش، از  حربي در فوائدش از طريق اسماعيل

جزع  پس) ويحك: (به من فرمود صرسول خدا: عايشه آورده است، كه گفتالمؤمنين 
رحمت است، ) ويسك(يا ) ويحك(اي حميراء همانا : ودمركردم و ناراحت شدم، به من ف

  .از آن جزع مكن، بلكه از ويل جزع نماي

  يا
حرفي براي نداء دور است ـ به طور حقيقت يا در حكم آن باشد ـ و آن بيشتر از 

 : گردد، مانند رود، لهذا در موقع حذف غير از آن تقدير نمي ساير حروف نداء به كار مي
Éb> §‘ öÏøî $# ’ Í<  ) 28/ نوح( ، ß#ß™θ ãƒ óÚÌôã r&  ) و اسم اهللا و أيها و ايتها ) 29/ يوسف
  .شوند ندا نمي) يا( ي  ه وسيلهجز ب

خطابي كه پس از آن هست : دارد رساند كه اشعار مي و تأكيد را مي: زمخشري گفته
  .جداً مورد اعتنا و توجه است
 ω: شود، مانند رد ميآيد كه بر فعل و حرف وا يا براي تنبيه و توجه مي r& (#ρ ß‰àfó¡o„  

 M، )25/ نمل ( ø‹n=≈ tƒ ’ ÍΓöθ s% tβθßϑ n= ôè tƒ  ) 26/ يس.(  
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  توجه

تا اينجا شرح معاني ادواتي كه در قرآن آمده را به پايان رسانيدم، به طور مختصر مفيد 
كه در بيان مقصود رسا است، و آن را نگسترانيدم؛ زيرا كه محل بسط و اطناب در 

باشد، و منظور ما در اين كتاب توضيح اصول و قواعد  صانيف نحوي و فن عربي ميت
  .است نه فراگيري تمام فروع و جزئيات

  



  :نوع چهل و يكم
  در شناخت اعراب قرآن

مكي ـ كه كتابش فقط در : اي در اين باره دارند، از جمله هاي جداگانه اي نوشته عده
ترين آنهاست، و ابوالبقاء عكبري كه كتابش  ضحمشكل اعراب است ـ و الحوفي؛ و آن وا

ترين آنهاست ـ با همه زيادتي و طول  مشهورترين آنها است، و السمين كه ارزنده
  .هايش ـ و سفاقسي آن را تلخيص و تحرير نموده و تفسير ابوحيان از آن پر است دادن

سازد،  م جدا ميزيرا كه اعراب معاني را از ه ؛باشد از فوائد اين فن شناخت معني مي
  .دهد و از مقصود گويندگان آگاهي مي

ها  لحن و فرائض و سنت: ابوعبيد در فضائل خود از عمربن الخطاب آورده كه گفت
  .»گيريد را تعليم گيريد همچنان كه قرآن را تعليم مي

اي ابوسعيد، كسي كه فن عربي را : به حسن گفتم: و از يحيي بن عتيق آورده كه گفت
خوب : ا خوب سخن بگويد و قراءتش را به وسيلة آن استوار سازد، گفتآموزد ت مي

] اعرابش[خواند و از شناختن وجه  اي را مي است اي برادرزاده، آن را فرا بگير، كه مرد آيه
  .گردد ماند پس گمراه مي عاجز مي

نمايد  كند، و از اسرار آن كشف مي و جل نظر مي و بر كسي كه در كتاب خداي عزّ
در كلمه و صيغه و محل آن دقت نمايد كه ابتدا است يا خبر يا فاعل يا : است كهالزم 

  ... .مفعول، يا اوايل كالم است يا در جواب و 
  :و واجب است اموري را رعايت كند

خواهد اعراب كند بفهمد  معني آنچه را مي: ـ كه اولين واجب بر او است ـ اينكه: يكي
باشد، كه اعراب فرع معني  يش از اعراب معنايش چه ميكه به تنهايي يا در حال تركيب پ

ها جايز نيست ـ بنابر قول به اينكه از متشابه است  است، لهذا اعراب كردن فواتح سوره
  .كه خداوند علم آن را به خود اختصاص داده ـ 

 β: در فرمودة خداي تعالي) كالله(و در توجيه نصب  Î)uρ šχ%x. ×≅ã_u‘ ß^u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 

 ) شود، پس اگر اسم باشد براي ميت كه حال  منظور از آن دقت مي: اند گفته) 12/ نساء
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تامه يا ناقصه، و كالله ) كان(، و اگر صفت باشد و )كان(خبر ) يورث(خواهد بود، و 

ذا كالله، كه در اين صورت : كنيم، يعني خبر، و اگر متعلق به ورثه باشد، مضاف تقدير مي
اهد بود ـ چنان كه گذشت ـ و اگر متعلق به خويشاوندان باشد، نيز حال يا خبر خو

  .جله خواهد بودمفعول أل
$ : خداي تعالي ي هو فرمود Yèö7y™ z⎯ÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9$#  ) اگر منظور از مثاني ): 87/ حجر

براي ) من(فاتحه باشد،  ي هباشد، و اگر مراد سور براي تبعيض مي) من(قرآن باشد، پس 
  .بيان جنس است

 Hω: خداي تعالي ي هو فرمود Î) β r& (#θ à)−G s? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è?  ) اگر به معني ): 28/ آل عمران
اتقاء باشد مصدر، و اگر به معني متقي باشد، يعني امري كه پرهيز از آن واجب است، 

  .ـ حال است ةمفعول به خواهد بود، و اگر جمع باشد ـ مثل رما

$!™ ¹: خداي تعالي ي هو فرمود sWäî 3“uθ ômr&  ) اگر مراد سياهي از جهت )5/ اعلي ،
خشك شدن باشد، صفت غثاء خواهد بود، و اگر به معني شدت سبزي باشد، حال مرعي 

  :باشد مي
اند،  كنندگان كه در اعراب ظاهر لفظ را منظور كرده بسياري از اعراب: ابن هشام گفته

 šè?4θ: اي تعاليخد ي ههايشان لغزيده است، از جمله در فرمود گام n= |¹r& š‚ âæΔ ù's? β r& 

x8çøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/#u™ ÷ρ r& βr& Ÿ≅ yèø¯Ρ þ’Îû $ oΨ Ï9≡uθ øΒ r& $ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ   ) كه در اولين نظر به ) 87/ هود
اين تصور باطل است؛ زيرا كه عطف باشد، ولي ) أن نترك(بر ) أن نفعل(رسد كه  ذهن مي

قومش را امر نكرد كه هرچه بخواهند در اموالشان انجام دهند، بلكه  ]شعيب عليه السالم[
أن نترك أن نفعل، جهت اين توهم آن : باشد، يعني است كه معمول ترك مي) ما(عطف بر 

بيند أن و فعل دوبار تكرار شده و بين آن دو حرف عطف آمده  است كه اعراب كننده مي
  .است
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كننده وجه صحيحي  مايد، كه چه بسا اعراباينكه مقتضاي صناعت را رعايت ن: دوم
  .در نظر بگيرد، ولي صحت آن وجه را از لحاظ صناعت توجه نكند، لذا به اشتباه بيافتد

 (#yŠθ ي هاز جمله بعضي دربار ßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ö/r&  ) ثموداً مفعول : اند گفته) 51/ نجم
شود،  افيه در صدر كالم واقع ميي ن)ما(زيرا كه  ؛مقدم است، و حال آنكه اين ممتنع است

 : باشد، يا بنا به تقدير معطوف مي) عاداً(كند، بلكه بر  و مابعد آن در ماقبلش عمل نمي
  .أهلك ثموداً و

$ Ÿω tΛÄŒ: ي هو ديگري دربار tã tΠöθ u‹ø9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& «!$#  ) 43/ هود( ، Ÿω |=ƒ ÎøYs? ãΝä3ø‹n= tæ 

tΠöθ u‹ø9$#  ) زيرا  ؛اين گفته باطل است تعلق دارد، اما) ال(ظرف به اسم : تهگف) 92/ يوسف
در اين صورت طوالني شده كه نصب و تنوين آن واجب است، بلكه ظرف ) ال(كه اسم 

  .باشد متعلق به محذوف مي
$ 8οtÏß: باء در فرمودة خداي تعالي: حوفي ي و گفته oΨ sù zΝÎ/ ßìÅ_ötƒ tβθè= y™ ößϑ ø9$#  ) نمل /

طلب  باشد، كه اين قول باطل است؛ زيرا كه استفهام صدارت مي) ناظره(لق به متع) 35
  .باشد است، بلكه مصداقش به مابعدش مي

 š⎥⎫ÏΡθ: ي هديگري دربار ةو نيز گفت ãèù= ¨Β ( $ yϑ uΖ÷ƒ r& (#þθ àÉ)èO  ) كه حال از ) 61/ احزاب
طلب است، بلكه  تباشد، باطل است؛ زيرا كه شرط صدار مي) اخذوا(يا ) ثقفوا(معمول 

  .باشد بنا بر ذم منصوب مي
***  

اينكه كامالً از عربيت برخوردار باشد تا بر آنچه ثابت نشده حمل نكند، چنانكه : سوم
$ ابوعبيده دربارة  yϑ x. y7 y_t÷zr& y7•/u‘  ) كاف قسم است، مكي از او : گفته) 5/ انفال

ست، كه ابن الشجري او را بر اين حكايت كرده و از اظهارنظر دربارة آن سكوت نموده ا
كاف به معني واو قسم : سكوت نكوهش كرده است، و بيان بطالن گفتة ابوعبيده اينكه
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ي موصوله در مورد خداوند، و ربط دادن موصول به ظاهر كه )ما(نيامده، و به كار بردن 

  .باشد، از باب شعر است) أخرجك(فاعل 
كاف با مجرورش خبر براي : اند اينكه هترين چيزي كه در مورد آيه گفت و نزديك

آوران با همه ناخوشايندي كه در ايشان  محذوف است، يعني اين حالت، بسيج كردن رزم
و مانند . ديدي مانند حال بيرون بردنت براي جنگ است در حالي كه آن را اكراه داشتند

ب زياد كردن تاء در از با: به تشديد تاء كه» ن البقر تشابهتإ«: گفتة ابن مهران در قرائت
 ةان البقر«: اول ماضي است، و حال آنكه اين قاعده حقيقت ندارد، بلكه اصل قرائت

ادغام گرديده، و اين ادغام از دو » تشابهت«بوده به تاء وحدت كه سپس در تاء » تشابهت
  .كلمه است
و بر هاي شاذ بپرهيزد،  ها و لهجه اينكه از امور دور، و وجوه ضعيف، و لغت: چهارم

احتماالت نزديك به واقع و قوي و فصيح برآورد؛ پس اگر جز وجه بعيد در آن ظهور 
نيابد معذور است و ذكر تمام وجوه به قصد ارائه غرابت و بسياري تتبع، خيلي دشوار 
است، و اگر به منظور بيان احتماالت و تمرين دانشجو باشد خوب است ولي در غير 

نزيل جايز نيست مگر وجوهي كه گمان بيشتري در آن هست، الفاظ قرآن، و اما در مورد ت
و هرگاه گمان قوي در هيچ كدام نيست همه را ذكر كند بدون اينكه وجوهي را تكلف 

& ⎯Ïاند گفتة كسي را دربارة  نمايد، از همين روي اشتباه دانسته Î#‹Ï% uρ  ) ـ به ) 88/ زخرف

 πعطف بر لفظ : جر يا نصب ـ گفته tã$¡¡9$# 1 ) زيرا كه  ؛يا محل آن است) 85/ زخرف
  .است با تقدير) قال(بين آن فاصله زياد است، و بلكه درست آن است كه قسم يا مصدر 

                                                 
  .»م الساعةو عنده عل«در  -1
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 ¨β: و نيز سخن كسي كه دربارة Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. Ìø.Ïe%!$$ Î/  ) گفته) 42و  41/ فصلت :

≈̄× šÍ: خبر آن s9'ρ é& šχ ÷ρ yŠ$ uΖãƒ ⎯ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹Ïè t/  ) باشد، و حال آنكه  مي) 44/ فصلت
  .درست آن است كه خبر آن محذوف است

  : جواب آن: گفته)1/ ص (  üÉ 4 Éβ#u™öà)ø9$#uρ “ÏŒ Ìø.Ïe%!$# : و كسي كه دربارة

 ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ A,ptm:  باشد، و حال آنكه صحيح آن است كه جوابش محذوف است،  مي
  .يا آن معجزه است، يا تو از مرسلين هستياند نيست،  چنانكه پنداشته: يعني

$ Ÿξsù yy: و كسي كه گفته oΨ ã_ Ïμø‹n= tã β r& š’§θ ©Ütƒ  ) و » جناح«وقف بر ): 158/ بقره
؛ چون ]اغراء واداشتن و بسيج نمودن كسي به سوي چيزي است[اغراء است، » عليه«

  اغراء غايب ضعيف است، برخالف اينكه مانند همين قول كه دربارة 
 öΝà6øŠn= tæ ( ω r& (#θ ä.Îô³è@  ) كه نيكو است؛ چون اغراء مخاطب فصيح است) 151/ انعام.  

 |=Ïδ: و گفته كسي كه õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δ r& ÏMø t7ø9$#  ) را بنا بر ) 33/ احزاب
اختصاص منصوب شمرده، چون بعد از ضمير مخاطب ضعيف است، و درست آن است 

  .شدبا كه منادي مي
$ : و قول به اينكه ·Β$ yϑ s? ’ n?tã ü” Ï% ©!$# z⎯|¡ômr&  ) به رفع در اصل) 154/ انعام :

بوده كه واو حذف شده و به ضمه اكتفا گرديده، چون از باب شعر است، و » احسنوا«
  .»هو أحسن«حال آنكه درست آن است كه بنابر تقدير مبتدا است؛ يعني 

 β: و اينكه گفته شده Î)uρ (#ρ çÉ9 óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Ÿω öΝà2 •ÛØtƒ  ) به ضم ) 120/ آل عمران
  :راء مشدده از باب

باشد كه به شعر اختصاص دارد، و حال آنكه درست  مي» انك إن يصرع أخوك تصرع«
  .باشد آن است كه ضمه اتباع است و آن مجزوم مي
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= Νà6n: اند كه و يا گفته ã_ö‘ r&uρ  ) است، چون جر رت مجرور بنابر مجاو) 6/ مائده

، و جز موارد كمي از آن نرسيده است، و درست آن است كه است و شاذ بر جوار ضعيف
 öΝä3Å™ρبر  â™ãÎ/  كفش (= زيرا كه منظور از آن مسح بر خف  ؛باشد معطوف مي

  .1است) مخصوص
آيد، كه اشكالي در  و گاهي در مورد خاصي جز وجه مرجوح برنمي: ابن هشام گفته

 ©Å√GçΡ t⎦⎫ÏΖÏΒ: ند قرائتآن نيست، مان ÷σßϑ ø9$#  ) فعل ماضي است، ولي : ، گويند)88/ انبياء
به اين قول را  ساكن بودن آخر آن و نيابت كردن ضمير مصدر از فاعل با وجود مفعول

به سكون نون دوم بوده است، » ننجي«مضارع است أصل آن : كند، و به قولي تضعيف مي
اصل آن : باشد، و به قولي شود اين قول نيز ضعيف مي ولي چون نون در جيم ادغام نمي

ون حذف شده است، ولي اين گفته حرف دوم و تشديد سوم بوده، پس ن به فتح» ننجي«
  .كند اينكه اين كار جز در تاء جايز نيست را تضعيف مي

***  
 Ëx: كند، پس در مانند ءاينكه تمام وجوه ظاهر را استيفا: پنجم Îm7y™ zΟó™ $# y7 În/u‘ ’ n?ôãF{$# 

 ) باشد، و » اسم«تواند صفت  و مي» رب«تواند صفت  مي» االعلي«: گويي مي) 1/ اعلي
 “W‰èδ z⎯Š: در مانند É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$#  ) تابع و » الذين«شايد كه : گويي) 3و  2/ بقره

  .»هم« ، و مقطوع به رفع باشد به تقدير»أمدح«يا » أعني«مقطوع به نصب باشد به تقدير 
***  

اينكه شروط مختلف را به حسب أبواب رعايت نمايد، كه اگر آنها را دقت نكند : ششم
كند، و از اينجاست كه زمخشري تخطئه شده كه دربارة  أبواب و شرايط را به هم خلط مي

 Å7: خداي تعالي ي هفرمود Î= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊄∪ Ïμ≈s9Î) Ä¨$̈Ψ9$#  ) اين دو : گفته) 3و  2/ ناس

                                                 
  ]مصحح. [ي كريمه در تفاسير قرطبي، ابن كثير و تفسير المنير مراجعه فرمائيد براي تفصيل موضوع به شرح اين آيه -1
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باشند، چون جامد  ه عطف بيان هستند؛ و حال آنكه درست آن است كه نعت ميجمل
  .بودن در عطف بيان و اشتقاق در نعت شرط است

 ¨β: خداوند ي هو در فرمود Î) y7 Ï9≡sŒ A,ptm: ãΛà¼$ sƒrB È≅ ÷δr& Í‘$ ¨Ζ9$#  ) ب نصبه ) 64/ ص
م جنس داشته باشد اي كه ال صفت اشاره است؛ چون اسم اشاره با كلمه: گفته» تخاصم«

  .شود، و درست آن است كه بدل است نعت داده مي
 (#θ: ي هو دربار à)t7tFó™ $$ sù xÞ≡tÅ_Á9$#  ) و ) 66/ يس $ yδ ß‰‹ÏèãΨ y™ $ yγ s?uÅ™  ) 21/ طه (

در اين دو آيه منصوب ظرف است؛ چون در ظرف مكان ابهام شرط است، و : گفته
اط شده به جهت توسعه در آنها، و آن حرف درست آن است كه حرف جر در هر دو اسق

  .باشد مي» الي«در هر دو 
$ : و دربارة tΒ àMù= è% öΝçλm; ω Î) !$ tΒ ©Í_ s?ósΔ r& ÿ⎯Ïμ Î/ Èβ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$#  ) گفته كه) 117/ مائده :

باشد، چون عطف بيان مثل  اش عطف بيان بر هاء مي مصدريه  است، و آن با صله» أن«
اين امر ششم را ابن هشام در مغني برشمرده، و محتمل است . متنع استنعت بر ضمير م

  .كه در امر دوم داخل باشد
***  

اي  اي را بر قاعده شكل آن را رعايت كند، بسا كه آيه اينكه در هر تركيب هم: هفتم
منطبق نمايد در حالي كه به كار بردن آن در جاي ديگري كه نظير آن است خالف آن را 

 : خداوند ي ههد، و از اينجا است كه زمخشري تخطئه شده كه دربارة فرمودد گواهي مي
ßl ÌøƒèΧuρ ÏM Íh‹yϑ ø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$#  ) عطف بر: گفته) 95/ انعام : ß,Ï9$ sù Éb=ptø: $# 2” uθ ¨Ζ9$#uρ  ) انعام /

 ßl: باشد، و آن را عطف بر مي) 95 Ìøƒä† ¢‘ptø: $# z⎯ÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$#  ) قرار نداده، به ) 95/ انعام

 ßl: خاطر اينكه عطف اسم بر اسم أولي است، ولي چون در جاي ديگر آمده Ìøƒä† ¢‘y⇔ø9$# 

z⎯ÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9$# ßl Ìøƒä† uρ |M Íh‹yϑ ø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$#  ) كه هر دو جمله فعليه است برخالف ) 19/ روم
 در » فيه«و » ريب«كند، از همين روي اين قول تخطئه شده كه وقف بر  آن داللت مي
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y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù  ) باشند، و دليل بر » هدي«بنابراين است كه خبر ) 2/ بقره

 ã≅ƒ: السجده است ي هخالف اين قول فرمودة خداوند در سور Í”∴s? É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ÏμŠ Ïù 

⎯ÏΒ Éb>§‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#  ) 2/ سجده.(  

 ⎯yϑ :و كسي كه دربارة s9uρ uy9 |¹ txxî uρ ¨β Î) y7Ï9≡sŒ ô⎯Ïϑ s9 ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒW{$#  ) 43/ شوري (
اند؛ ولي  رابط اشاره است، و صابر و غافر از روي مبالغه از عزم امور شمرده شده: گفته

درست آن است كه اشاره مربوط به صبر و غفران است، به دليل اينكه در جاي ديگر 
 β: فرموده Î)uρ (#ρ çÉ9 óÁ s? (#θà)−G s?uρ ¨β Î* sù šÏ9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{$#  ) و )186/ آل عمران ،
  .»االمور أنكم من عزم«: نفرمود

$ : و گفته اينكه در مانند tΒ uρ š•/u‘ @≅ Ï≈ tóÎ/  ) مجرور در موضع رفع ) 132/ انعام
باشد، چون خبر جز در حال نصب  است؛ كه درست آن است كه در موضع نصب مي

  .آيد ي از باء نميجدا
 ⎦È⌡s9uρ Νßγ: و قول به اينكه در tFø9r'y™ ô⎯̈Β öΝßγ s)n= yz £⎯ä9θ à)u‹s9 ª!$#  ) نام ) 87/ زخرف

باشد، به دليل اينكه  مبتدا است، و حال آنكه صحيح آن است كه فاعل مي» اهللا«گرامي 
 £⎯ä9θ: جاي ديگر فرموده à)u‹s9 £⎯ßγ s)n= yz â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$#  ) 9/ زخرف.(  

طور است اگر قرائت ديگري در آن مورد باشد كه يكي از دو اعراب را  و همين: توجه
≈ £⎯Å3: بايست ترجيح داده شود، مانند فرمودة خداوند كمك نمايد كه مي s9uρ §É9 ø9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ# u™ 

 ) من من آ برّ رّلكن البِ: ش ولكن ذاالبر است، و به قوليرتقدي: گويند) 177/ بقره
  .است» ولكن البار«: باشد، و در تأييد قول اول قرائت مي

و گاهي هر كدام از محتمالت مرجحي دارند، پس آنكه اولي است أخذ : تذكر
≅ ö: گردد، مانند مي yèô_$$ sù $ uΖoΨ ÷ t/ y7 uΖ÷ t/uρ #Y‰Ïã öθtΒ  ) احتمال مصدر » موعداً«كه ) 58/ طه
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 ω …çμ: بودن را دارد و شاهد بر آن است àÎ= øƒéΥ ß⎯øtwΥ Iω uρ |MΡr&  ) و احتمال )58/ طه ،

$ tΑ: رود كه منظور زمان باشد، و شاهد بر آن است مي s% öΝä.ß‰Ïã öθ tΒ ãΠöθ tƒ Ïπ uΖƒ Ìh“9$#  ) طه /

$ : و محتمل است كه براي ملكان باشد و شاهد بر آن است) 59 ZΡ% s3tΒ “Yθ ß™  ) طه /
همين احتمال متعين » نخلفه«شود نه ظرف براي بدل از آن اعراب » مكاناً«و اگر ) 58
  .شود مي

اند كسي را كه  الخط را رعايت كند، و از اينجاست كه تخطئه كرده اينكه رسم: هشتم
 ξ‹Î6 ي هدربار |¡ù= y™  ) بپرس(= سل : اي است امريه، يعني جمله: گفته) 18/ انسان (

ه صورت جداي از هم نوشته كه به آن برساند، چون اگر چنين بود ب) راهي(= سبيال 
  .شد مي

 ÷β: و كسي كه دربارة Î) Èβ≡x‹≈ yδ Èβ≡tÅs≈ |¡s9  ) ان و اسم آن است، » انها«: گفته) 63/ طه
ن است، اين إباشد، و جمله خبر  مي» لساحران«ان القصه، و ذان مبتدا و خبرش : يعني

  .ده استبه طور متصل به هم نوشته ش» هذان«جدا و » ان«سخن باطل است چون 
 Ÿω: و كسي كه دربارة uρ t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ è?θ ßϑ tƒ öΝèδ uρ î‘$ ¤à2  ) الم«: گفته) 18/ نساء «

نوشته شده » ال«مبتدا و جمله بعد از آن خبر است؛ باطل گفته، چون » الذين«براي ابتدا و 
  .است

‰ öΝåκš: و كسي كه دربارة r& ‘‰x©r&  ) ر است و مبتدا و خب» هم أشد«: گفته) 69/ مريم
متصل نوشته شده » أيهم«مقطوع از اضافه است؛ كه اين سخن باطل است چون » أي«

  .است
 #sŒÎ)uρ öΝèδθä9$: و كسي كه دربارة x. ρ r& öΝèδθçΡy— ¨ρ tβρ çÅ£øƒä†  ) هم«: گفته) 3/ مطففين «

واو است، در حالي كه اين گفته باطل است چون واو در هر  ي هضمير رفع و تأكيدكنند
  .باشد دون ألف پس از آن نوشته شده، و صحيح آن است كه مفعول ميدو ب

***  
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: اينكه هنگام ورود مشتبهات تأمل كند، از همين روي تخطئه شده كسي كه دربارة: نهم
 4©|Âômr& $ yϑ Ï9 (#þθ èWÎ6 s9 #Y‰tΒ r&  ) أفعل التفضيل است و منصوب » أحصي«: گفته) 12/ كهف

محصي نيست، بلكه محصي است، و شرط » أمد«ست چون تمييز آن، و اين گفتار باطل ا
آن است كه در معني فاعل باشد، پس صحيح آن است كه » افعل«تمييز منصوب بعد از 

  ).28/ جن (  4©|Âômr&uρ ¨≅ä. >™ó©x« #OŠy‰tã : مفعول است، مانند» أمداً«باشد و  فعل مي
***  

اشد، و از اينجاست كه مكي اينكه بدون مقتضي برخالف اصل يا خالف ظاهر نب: دهم
 Ÿω (#θ: خداوند ي هتخطئه شده كه دربارة فرمود è= ÏÜö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çd⎯yϑ ø9$$ Î/ 3“sŒF{$#uρ “É‹©9$% x. 

 ) در صورتي . ابطاال كابطال الذي: كاف نعت براي مصدر است، يعني: گفته) 264/ بقره
قاتكم مشبهين الذي، كه در التبطلوا صد: كه وجهش آن است كه حال از واو باشد، يعني

  .اين صورت حذفي در بين نيست
***  

 Hω: اينكه از اصلي و زائد جستجو كند، مانند: يازدهم Î) β r& šχθ à÷ètƒ ÷ρ r& (#uθ à÷ètƒ “Ï% ©!$# 

⎯ÍνÏ‰u‹Î/ äοy‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9$#  ) ضمير جمع » يعفون«كه بسا توهم شود كه واو در ) 237/ بقره
شود، و حال آنكه اين توهم باطل است؛ بلكه الم  ن نون مشكل مياست، پس به جاي ماند

باشد و نون ضمير زنان، و فعل با آن مبني است بر  الفعل كلمه است و در كلمه اصلي مي
 βبرخالف » يفعلن«وزن  r&uρ (#þθ à÷è s? ÛUtø% r&  ) كه واو در آن ضمير جمع ) 237/ بقره

  .است و از اصل كلمه نيست
***  

در كتاب خداي تعالي اجتناب ورزد، زيرا » زايد«اينكه از به كار بردن كلمة : دوازدهم
شود كه معني ندارد، در صورتي كه كتاب خدا از آن منزه  كه گاهي از اين لفظ فهميده مي
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تأكيد، صله، و مقحم : است، لذا بعضي به خاطر فرار از آن؛ تعبيرهاي ديگري از قبيل
  .اند آورده

در جواز اطالق لفظ زايد در قرآن اختالف شده، بيشتر «: هو ابن الخشاب گفت
اند از جهت اينكه به زبان و متعارف عرب نازل گرديده،  نظران آن را جايز شمرده صاحب

و چون زياده در ازاي حذف است كه آن براي اختصار و تخفيف و اين براي تأكيد و 
اين الفاظ كه بر زيادي حمل : اند و بعضي اين را انكار كرده و گفته. باشد سازي مي زمينه
دهيم  شود به جهت فوايد و معاني خاصي آمده، پس عنوان زيادي بودن را بر آنها نمي مي

  .كنيم و چنين قضاوتي نمي
تحقيق آن است كه اگر منظور از زيادي اثبات معنايي است كه نياز به آن : وي گفته

ما را به آن نيازي هست، ولي  نيست باطل است، چون اين كار بيهوده است، پس حتماً
كند، پس نياز به لفظي كه اينها آن را زايد  نياز به اشياء احياناً به حسب مقاصد تفاوت مي

  .»اند مانند نياز به مزيد عليه نيست شمرده
بلكه نياز به هر دو مساوي است كه باتوجه به مقتضاي فصاحت و بالغت : گويم مي

شود سخن بدون آن هرچند كه اصل معني مقصود را  شود، و اينكه اگر ترك معلوم مي
ساند أبتر و بريده است و خالي از رونق خواهد بود، و گواه بر اين كسي است كه  مي

اسناد بياني را درك كرده و با آميختن به كالم فصحا و دانستن مواقع استعمال آنها و 
خشك از شناخت  چشيدن شيريني الفاظشان بينش كافي تحصيل كرده باشد، ولي نحوي

  .تر است اينها بسي پايين

  چند نكته
كشند، به اين نحو كه معني به  گاهي يك شيء را معني و اعراب به سوي خود مي: اول

نمايد، كه به صحت معني بايد تمسك كرد  كند ولي اعراب از آن منع مي چيزي دعوت مي
 : خداي تعالي است و براي درستي اعراب الزم است تأويل گردد، و اين مانند فرمودة

…çμ ¯ΡÎ) 4’ n?tã ⎯Ïμ Ïè ô_u‘ Ö‘ ÏŠ$ s)s9 ∩∇∪ tΠöθ tƒ ’ n?ö7è? ãÍ← !#uœ£9$#  ) مقتضاي معني اين است ) 9و  8/ طارق
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خداوند بر باز گرداندن او در آن : متعلق باشد، يعني» رجع«به مصدر يعني » يوم«كه ظرف 

بين مصدر و معمول آن جايز  كند، چون فاصله روز تواناست؛ ولي اعراب اين را منع مي
شود، و  كند قرار داده مي نيست، پس عامل در آن فعل مقدري كه مصدر بر آن داللت مي

 çt9: همچنين ø.r& ⎯ÏΒ öΝä3ÏFø)¨Β öΝà6|¡àΡr& øŒÎ) šχöθ tã ô‰è?  ) كه مقتضاي معني ) 10/ غافر
شده پس فعلي  است، ولي اعراب مانع آن است به جهت فاصلة ياد» مقت«به » إذ«تعلق 

  .گردد كه بر آن داللت كند تقدير مي
اين تفسير معني، و اين تفسير اعراب است، و : گاهي در سخنان اهل فن آمده: دوم

فرق بين اين دو آن است كه در تفسير اعراب حتماً بايد صناعت نحو مالحظه گردد، ولي 
  .در تفسير معني مخالفت آن ضرري ندارد

بن عروه،  ابومعاويه برايمان حديث گفت از هشام: القرآن گفتهأبوعبيد در فضائل : سوم
خداي ي  هعايشه دربارة لحن قرآن پرسيدم از فرمودام المؤمنين از : از پدرش كه گفت

 ÷β: تعالي Î) Èβ≡x‹≈ yδ Èβ≡tÅs≈ |¡s9  ) خداي تعالي ي هو از فرمود) 63/ طه : t⎦⎫ÏϑŠ É)çRùQ$#uρ 

nο4θ n= ¢Á9$# 4 šχθ è?÷σßϑ ø9$#uρ nο4θŸ2 ¨“9$#  ) خداوند ي هو از فرمود) 162/ نساء : ¨β Î) š⎥⎪Ï%©!$# 

(#θ ãΨ tΒ#u™ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ tβθä↔Î6≈¢Á9$#uρ  ) اي پسر برادرم اين كار : ، عايشه گفت)69/ مائده
  . اند نويسندگان است كه در نوشتن اشتباه كرده

  .شرط شيخين صحيح است سند اين حديث به
حجاج براي ما حديث كرد از هارون بن موسي، كه خبر داد مرا زبيربن : و نيز گفته

عثمان عرضه اميرالمؤمنين ها نوشته شد بر  وقتي مصحف: الخريت، از عكرمه كه گفت
آنها را تغيير ندهيد كه عرب آنها را با : هايي در آنها مشاهده كرد، و گفت گشت، پس لحن

، اگر نويسنده از قبيلة ثقيف و اب خواهد كرد ـاعر: داد ـ يا گفتزبان خود تغيير خواهد 
اين خبر را ابن االنباري در كتاب . شد امالكننده از هذيل بود اين موارد در آن يافت نمي

  .اند الرد علي من خالف مصحف عثمان و ابن أشته در كتاب المصاحف آورده
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عامر، و ابن أشته االنباري مانند همين را از طريق عبداألعلي بن عبداهللا بن  سپس ابن
  .اند بن يعمر آورده مانندش را از طريق يحيي

 t⎦⎫ÏϑŠ: خواند و از طريق أبي بشر از سعيدبن جبير آورده كه اين آيه را مي É)çRùQ$#uρ 

nο4θ n= ¢Á9$#  اين از لحن نويسنده است: گفت و مي.  
سخن خود توان تصور كرد كه صحابه در  و اين آثار جداً مشكل است، اوالً چگونه مي

سپس چگونه ! اند اند در حالي كه فصحاي اصل بوده ـ تا چه رسد به قرآن ـ لحن داشته
آن را چنان كه نازل  صگمان شود كه در قرآن لحن كرده باشند در حالي كه از پيغمبر

شود پنداشت  ثالثاً چطور مي! شد دريافت داشتند و آن را حفظ و ضبط و استوار نمودند
توان باور داشت كه به  رابعاً چگونه مي! نوشتن آن اجماع كرده باشندكه همگي بر خطا و 

از تغيير آن  ستوان گمان برد كه عثمان  و چگونه مي! آن توجه نكردند و از آن برنگشتند
شود پنداشت كه قرائت آن به صورت خطا همچنان  و باالخره چطور مي! منع كرده باشد

اين از لحاظ عقل و ! عن سلف به ما رسيده است ادامه يافت در حالي كه با تواتر خلفاً
  :اند از اين مشكل سه جواب گفته ءعلما. شرع و عادت محال است

صحت ندارد، چون سندش ضعيف، مضطرب و  ساينكه اين كار از عثمان : يكي
منقطع است، و زيرا كه عثمان امامي كه مردم به او اقتدا كنند قرار داده شد، پس چگونه 

و هرگاه كساني ! در قرآن ببيند و آن را رها كند كه مردم آن را راست نمايند شود لحني مي
ها بودند ـ آن را راست نكردند، چگونه غير آنها  دار جمع آن بودند ـ كه بهترين كه عهده

و نيز او يك مصحف ننوشت بلكه چند مصحف نوشت، پس اگر ! گرداند را راست ميآن 
قع شده بعيد است همه آنها در آن متفق باشند، و اگر در تمامي آنها لحن وا: گفته شود

در بعضي لحن واقع شده اعتراف به صحت بعضي از آنهاست، و هيچ كس : احتمال دهيم
ها با  نگفته لحن در بعضي از مصاحف واقع شده است، و مصاحف جز در وجوه قرائت

  .اند كه آن لحن نيست هم اختالف نداشته
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: شود، مانند رمز و اشاره و مواضع حذف حمل ميبر فرض صحت روايت بر : دوم

  .و مانند اينها» بريناالص«و » باالكت«
گردند، چنان كه  كند تأويل مي اينكه بر اموري كه تلفظ آنها با نوشتنشان فرق مي: سوم
 #θãè |Ê ÷ρ V{uρ  ) و ) 47/ توبه μ ¨Ψ ptr2øŒ(#V{  ) نوشته شده، و » ال«با ألفي بعد از ) 21/ نمل

 (#äτℜt“ y_ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$#  ) را با واو و ألف، و ) 29/ مائده ‰&‹÷ƒ r'Î/  ) را با دو ) 47/ ذاريات
ابن اشته اين . اند، كه اگر از روي ظاهر خط خوانده شود لحن خواهد بود ياء نوشته

  .جواب و جواب سابق را به طور قطعي در كتاب المصاحف بيان كرده است
الرد علي من خالف مصحف عثمان دربارة احاديث روايت و ابن األنباري در كتاب 

شود؛ زيرا كه منقطع هستند نه متصل، و  با اينها دليلي اقامه نمي: گفته سشده از عثمان 
كند كه عثمان يعني امام امت كه پيشوا و مقتداي مردم در وقت  هيچ عقلي باور نمي

در آن خللي بيابد، و در خط  بر مصحفي كه امام است جمع نمايد، و راخودش بوده آنها 
نه به خدا نسبت به او چنين پنداشته ! ديآن لغزشي مشاهده كند ولي آن را اصالح ننما

دارد كه  نشود و هيچ شخص با انصاف و مميزي اين توهم را دربارة او نكند، و باور نمي
پس از او بنا  او خطا را تأخير انداخته تا پس از او اصالح نمايند، در حالي كه راه آيندگان

از اينكه  سكردن بر رسم او و توقف بر حكم او است و هر كس پندارد كه منظور عثمان 
بينم كه هرگاه با زبانمان آن  در خط آن لحن مي: اين است كه» بينم در آن لحني مي«: گفته

را درست بخوانيم ديگر لحن نوشته نه مفسد است و نه از جهت تحريف الفاظ و افساد 
حريف كننده؛ باطل گفته و به واقع نرسيده است؛ زيرا كه خط از نطق خبر اعراب ت

اش لحن كند در نطق و گفتارش نيز لحن نموده است، و  دهد، و هر كس در نوشته مي
چنين نبود كه فسادي در هجاي الفاظ قرآن را ـ چه از جهت خط و چه نطق ـ  سعثمان 

ا متصل درس گرفته و الفاظ آن را به به بعد موكول كند، و معلوم است كه او قرآن ر
هايي كه به شهرها و مناطق مختلف فرستاده  كرد، مطابق آنچه در مصحف مي ءخوبي ادا
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: سپس گفتارش را به روايتي تأييد كرده كه ابوعبيد آورده كه گفت. بود ترسيم شده بود
پيرمردي از  حديث كرد ما را عبدالرحمن بن مهدي، از عبداهللا بن مبارك، از ابووائل ـ

عثمان بودم هنگامي اميرالمؤمنين نزد : كه گفت سهاني بربري غالم عثمان  اهل يمن ـ از
داشتند، پس مرا با كتف گوسفندي به نزد أبي بن كعب  ها را بر او عرضه مي كه مصحف

  Ÿω Ÿ≅ƒ: و در آن بود) 259/ بقره (  öΝs9 ÷μ̈Ζ|¡tFtƒ : فرستاد، در آن كتف نوشته بود Ï‰ö7s? 

È,ù= y⇐Ï9  ) و در آن بود) 30/ روم : ÈÈ≅Îdγ yϑ sù t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$#  ) پس دوات : ، گويد)17/ طارق

= È,ù: خواست و يكي از دو الم را محو نمود و نوشت y⇐Ï9 «!$#   و  فأمهل  را پاك كرد

≅ : و نوشت Îdγ yϑ sù  و نوشت : Νs9 ÷μ ¨Ζ|¡tFtƒ  نباري ابن األ. كه هاء به آن ملحق ساخت
شود كه فسادي ديده و آن را امضاء كرده است، در حالي كه بر  پس چگونه ادعا مي: گفته

بردند تا به  شد و خالفي كه از نويسندگان بود به نزدش مي آنچه نوشته شده بود آگاه مي
سخن ابن االنباري پايان . حق حكم كند، و نوشتن درست و باقي گذاردن آن را الزام نمايد

  .يافت
حديث كرد : و مؤيد اين است آنچه ابن أشته در المصاحف آورده كه گفت: گويم مي

زبير دربارة  ابناز : بن بدر از سواربن شبيب كه گفت ما را حسن بن عثمان از ربيع
يا : به پا خاست و گفتفاروق مردي در حضور عمر : ها پرسيدم، وي گفت مصحف

اند، پس عمر اهتمام داشت كه قرآن را بر  هقرآن اختالف كرد ي اميرالمؤمنين مردم درباره
اميرالمؤمنين ، و چون به شهادت رسيديك قرائت جمع كند، كه ضربت خورد و بر اثر آن 

عثمان به خالفت رسيد آن مرد برخاست و همان سخن را يادآور شد، پس عثمان 
وي بردم و آنها را نزد  ،عايشه فرستادام المؤمنين ها را جمع كرد و سپس مرا نزد  مصحف

  .پاره شود دستور داد ساير آنها پاره  بر او عرضه كرديم تا درست نموديم، سپس عثمان
كند كه آنها قرآن را متقن و مضبوط نمودند، و چيزي كه نيازمند  اين خبر داللت مي

  .اصالح و درست شدن باشد در آن وانگذاشتند



    
  اإلتقان في علوم القرآن      756

 
بوداود سليمان بن األشعث، از خبر داد ما را محمدبن يعقوب از ا: سپس ابن أشته گفته

احمدبن مسعده، از اسماعيل از حارث بن عبدالرحمن، از عبداألعلي بن عبداهللا عامر كه 
وقتي از كار مصحف فراغت يافتند آن را به نزد عثمان بردند، پس در آن نگريست : گفت

  .يم داشتبينم كه با زبانمان آن را به پا خواه چيزي را مي! زيبا و خوب ساختيد: و گفت
شود، انگار پس از  در اين اثر اشكالي نيست، و معني روايات سابق با آن روشن مي

پايان كار بر او عرضه شده، و در آن مواردي ديده كه به غير از زبان قريش نوشته شده 
اين امر واقع گرديده، پس عثمان وعده داد كه اين را » التابوت«و » التابوه«چنانكه در 

اش وفا كرد و در آن چيزي  يش خواهد به پا داشت، سپس به وعدهمطابق لهجة قر
و شايد راويان آثار گذشته سخن او را تحريف كرده باشند، و لفظي كه از . وانگذاشت

اند، و از  اينجا اشكاالت پيدا شده است؛ و اين به  عثمان صادر شده به خوبي ندانسته
  .هاست ترين جواب حمداهللا قوي

تواند حديث عايشه را رد كند، چون جواب به  ها هيچ كدام نمي اين جواب: و بعد
بيني صحيح است، و اما جواب رمز و  توان داد كه سندش چنان كه مي ضعيف بودن نمي

با سؤال عروه از حروف ياد شده مطابقت ندارد، كه ابن أشته از آن جواب داده : مابعد آن
خطا = أخطئوا «معني سخن عايشه كه  :و ابن جباره در شرح تائيه از او پيروي كرده كه

باشد،  ترين حروف سبعه براي جمع كردن مردم بر آن مي خطا در انتخاب شايسته» كردند
دليل بر آن اينكه چيزي كه : وي گفته. اند خطا بوده و جايز نيست نه اينكه آنچه نوشته

و اما : زودهوي اف. جايز نيست به اجماع مردود است هرچند كه مدتي بر آن گذشته باشد
لحني از نويسنده است منظورش لحن در قرائت و لغت است، : اينكه سعيدبن جبير گفته

  .يعني اين لغت و لهجة كسي است كه آن را نوشته، و قرائت ديگري در آن هست
 ÷β: سپس از ابراهيم نخعي آورده كه گفته Î) Èβ≡x‹≈ yδ Èβ≡tÅs≈ |¡s9  ) ان «با ) 63/ طه

 ي اند، و در فرموده باشند، شايد كه الف را به جاي ياء نوشته ان مييكس» ين لساحرانذه
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يعني از باب بدل : واو را به جاي ياء نوشته باشند، ابن اشته گفته  βθä↔Î6≈¢Á9$#uρ : خداوند
   .الصلوه، الزكوه، و الحيوه: كردن يك حرف در قرآن به جاي ديگري است، مانند

است كه قرائت آنها با ياء و نوشتن برخالف آن  اين جواب در صورتي نيكو: گويم مي
و اهل عربيت دربارة  .بود، ولي در اين صورت كه قرائت بر مقتضاي نوشته است نه مي

  .اند به بهترين نحو توجيه كردهآن را اين امور سخن گفته و 
 ÷β: دربارة فرموده خداوند Î) Èβ≡x‹≈ yδ Èβ≡tÅs≈ |¡s9  ) چند وجه است) 63/ طه:  

خواند، و آن  حال با الف مي جة كسي است كه تثنيه را در هر سهاينكه مطابق له :يكي
  .الحارث هاي بني از لهجه: هاي مشهور كنانه است، و به قولي يكي از لهجه

 ، خبر انّست كه حذف شده، جمله مبتدا و خبرضمير شأن ا» انّ«اسم : اينكه: دوم
  .است

خبر مبتداي محذوف است، تقدير » ساحران«همان توجيه سابق با اين تفاوت كه : سوم
  .باشد لهما ساحران مي: آن

  .باشد مي» نعم«در اينجا به معني » ان«اينكه : چهارم
باشند،  مبتدا و خبر مي» ذان لساحران«است، و » انّ«ضمير قصه اسم » ها«اينكه : پنجم

  .در نوشتن متصل است» هذان«منفصل و » إن«و قبالً رد اين وجه گذشت كه 
ساحران «وجه ديگري هم براي من ظاهر شده اينكه الف براي مناسبت : گويم مي
≈¡ ξÅباشد، چنان كه تنوين در  مي» يريدان n= y™  ) به خاطر تناسب ) 4/ انسان  

 ξ≈n= øî r&uρ  ) و ) 4/ انسان ⎯ÏΒ ¥* t7y™  ) به جهت تناسب با ) 22/ نمل :* t6 t⊥ Î/  ) نمل /
  .باشد مي) 22

 t⎦⎫ÏϑŠ: خداوند ي همودو اما فر É)çRùQ$#uρ nο4θ n= ¢Á9$#  ) تيز چند وجه دارد) 162/ نساء:  
  .تر است چون اين تعبير بليغ» أمدح«: اينكه مقطوع به مدح است به تقدير: يكي
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 tβθãΖÏΒاينكه بر مجرور در : دوم ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î)  ) عطف شده، يعني) 162/ نساء :

: تقدير: فرشتگان، و به قولي: كه پيغمبران هستند، و به قولي» قيمين الصالهو يؤمنون بالم«
تقدير : باشند، و به قولي ميباشد، پس منظور از آنها مسلمانان  مي» يؤمنون بدين المقيمين«
  .است» المقيمين ةبجابإ«

حذف شده و » قبل«كه » من قبل المقيمينو«: معطوف است، يعني» قبل«كه بر اين: سوم
  .اليه به جاي آن قرار داده شده است افمض

  .عطف گرديده است» قبلك«در » كاف«اينكه بر : چهارم
  .معطوف است» اليك«در » كاف«اينكه بر : پنجم
  .عطف شده است» منهم«اينكه بر ضمير در : ششم

  1.اين وجوه را أبوالبقاء حكايت كرده است
 βθ: خداوند ي هو اما فرمود ä↔Î6≈¢Á9$#uρ  )نيز وجوه و توجيهاتي دارد) 69/  مائده :  

  ).والصابئون كذلك: (اينكه مبتدايي است كه خبرش حذف شده، يعني: يكي
  .و اسم آن معطوف است كه محل آنها به ابتدائيت رفع است» إن«اينكه بر محل : دوم
  .عطف گرديده است» هادوا«اينكه بر فاعل در : سوم

و مابعد آن در موضع رفع، » الذين آمنوا«پس است، » نعم«به معني » إن«اينكه : چهارم
 βθو  ä↔Î6≈¢Á9$#uρ  بر آن عطف شده است.  

اينكه بنا بر جاري نمودن صيغة جمع در روند مفرد است، و نون حرف اعراب : پنجم
  .اين وجوه را نيز ابوالبقاء حكايت كرده است. باشد مي

  

                                                 
  .117امالء مامن به الرحمن،  -1
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  اي از بحث دنباله
يتي است كه امام احمد در مسند خود و گذشت روا لنزديك به آنچه از عايشه 

آورده كه با  حجم يبن مواليابن أشته در المصاحف از طريق اسماعيل مكي، از ابوخلف 
اي در كتاب خداي  ام از تو دربارة آيه آمده: عبيدبن عمير بر عايشه وارد شد، پس گفت

 : ه؟ گفتكدام آي: خواند؟ عايشه گفت آن را چگونه مي صتعالي بپرسم كه رسول خدا
t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθ è?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?#u™  ) كداميك : ، عايشه پرسيد»والذين يأتون ما آتوا«يا ) 60/ مؤمنون

و است يكي از اين دو آنكه جانم در دست اقسم به : برايت خوشايندتر است؟ جواب داد
: گفت» اوالذين يأتون ما آتو«: كدام يك؟ گفت: تر است، پرسيد از همة دنيا برايم خوش

خواند، و اين چنين نازل شد، ولي  چنين آن را مي صدهم كه رسول خدا شهادت مي
  .هجاء تحريف گرديد

و نيز روايتي كه ابن جرير و سعيدبن منصور در سنن خود از طريق سعيدبن جبير از ابن 
: گفت) 27/ ر نو 4_®Lym (#θÝ¡ÎΣù'tGó¡n@ (#θßϑÏk=|¡è@uρ  ): عباس آورده كه دربارة فرموده خداوند

ابن أبي حاتم اين خبر را . باشد مي» حتي تستأذنوا و تسلموا«اين از خطاي نويسنده است، 
  .آورده است» اين ـ چنان كه گمان دارم ـ از خطاهاي نويسندگان است«: با تعبير

ِذيَن أَفَلَْم َيَتَبيَّنِ الَّ«: و ابن االنباري از طريق عكرمه از ابن عباس آورده كه چنين خواند

= öΝn: در مصحف: ، به  او گفته شد»آَمُنوا أَنْ لَْو َيَشاُء اللَُّه لََهَدى النَّاَس َجِميًعا sùr& Ä§t↔÷ƒ ($ tƒ  
كنم نويسنده آن در حال چرت زدن آن را  گمان مي: است، در جواب گفت) 31/ رعد (

  .نوشته است
 ي هدربارة فرمود و سعيدبن منصور از طريق سعيدبن جبير از ابن عباس آورده كه

% 4©|Ós: خداي تعالي uρ y7 •/u‘  )بوده كه » وصي ربكو«همانا آن : گفت مي) 23/ راء اس
  .واو به صاد چسبيده شده است

سياهي دوات بسيار گرفت پس واو به صاد «: و ابن أشته همين خبر را با عبارت
  .»چسبيده شد



    
  اإلتقان في علوم القرآن      760

 
% 4©|Ós: خواني ه مياين را چگون: و از طريق ديگري از ضحاك آورده كه گفت uρ y7 •/u‘ 

و وصي ربك«خوانيم و نه ابن عباس، بلكه آن  نه ما آن را چنين مي: ؟ در جواب گفت «
شد، پس نويسنده شما قلم خود را به دوات فرو  طور خوانده و نوشته مي باشد، و همين مي

 : اندس اين آيه را خوپبرد و قلم سياهي بسيار برداشت، پس واو به صاد چسبيد، س
ô‰s)s9uρ $ uΖøŠ¢¹uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö6 s% öΝä.$ −ƒ Î)uρ Èβ r& (#θ à)®?$# ©!$#  ) و )131/ نساء ،
توانست آن را رد كند، ولي ن وصيتي  از سوي پروردگار بود، هيچ كس نمي» قضي«اگر 

  .به بندگان بوده است
اند كه  دينار از عكرمه از ابن عباس آوردهو سعيدبن منصور و غير او از طريق عمروبن 

$  ô‰s)s9uρ: خواند چنين مي oΨ÷ s?#u™ 4©y›θãΒ tβρ ã≈ yδ uρ tβ$s% öàø9$# [™!$ u‹ÅÊ uρ #[ø.ÏŒuρ š⎥⎫É)−FãΚ ù= Ïj9  ) انبياء

% t⎦⎪Ï: واو آن را برگيريد و اينجا قرار دهيد: گفت و مي) 48/  ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9$# ¨β Î) 

}̈ $ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ öΝä3s9 ... ) 173/ آل عمران.(  
اين : و ابن أبي حاتم از طريق زبيربن خريت از عكرمه از ابن عباس آورده كه گفت

% t⎦⎪Ï: واو را بر كنيد و در اينجا قرار دهيد ©!$# tβθè= Ïϑ øts† z̧ öyè ø9$# ô⎯tΒ uρ …çμ s9öθ ym  ) 7/ غافر.(  
اند كه دربارة خداي  عطاء از ابن عباس آورده و ابن اشته و ابن أبي حاتم از طريق

≅ ã: تعالي sWtΒ ⎯ÍνÍ‘θ çΡ ;ο4θ s3ô±Ïϑ x.  ) اين خطايي از نويسنده است، او باالتر : گفت) 35/ نور
» ةمثل نورالمؤمن كمشكا«از آن است كه نورش مانند نور مشكاتي باشد، بلكه آن 

  .باشد مي
منظور خطا در انتخاب و اختيار  و ابن أشته از تمام اين آثار جواب داده كه

باشد، نه اينكه آنچه  كردند مي بايست مردم را بر آن جمع مي ترين قرائتي كه مي شايسته
پس معني سخن عايشه كه هجاء : وي گفته. نوشته شدة خطا و خارج از قرآن است

تحريف شدة آن است كه به نويسنده حروفي القا شده كه اولي نبود از بين حروف 
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» در حال چرت زدن نوشته«: و نيز معني سخن ابن عباس كه: نه القا شود و نيز گفتههفتگا
  .طور ساير روايات آن است كه وجهي كه اولي بوده تدبر نكرده است، و همين

و اما ابن االنباري به تضعيف روايات و معارضة آنها با روايات ديگري از ابن عباس و 
حروف در قرائت است، ولي جواب اولي أولي و به  غير او برخاسته تا اثبات كند كه اين

  .تر است قاعده نزديك
حديث كرد ما را ابوالعباس محمدبن يعقوب، از ابوداود، از ابن : سپس ابن أشته گفته

األسود از يحيي بن آدم، از عبدالرحمن بن أبي الزناد از پدرش، از خارجه بن زيد كه 
ثمانيه أزواج من «: اين آيه چنين است! اي ردهاي ابوسعيد، توهم ك: به زيد گفتند: گفت

، »ز اثنين اثنين و من اإلبل اثنين اثنين و من البقر اثنين اثنينعالضان اثنين اثنين و من الم
≅ : فرمايد چون خداوند تعالي مي: پس زيد جواب داد yè pgm çμ÷ΖÏΒ È⎦÷⎫y_÷ρ ¨“9$# tx.©%!$# #©s\ΡW{$# uρ 

 ) مذكر يك زوج، و  باشند، هستند، هر كدام يك زوج مي وج، پس اينها ز)39/ قيامه
  .مؤنث يك زوج

ترين حروف را نسبت به  كند بر اينكه آنها جامع اين خبر داللت مي: ابن أشته گويد
ترين آنها از حيث مأخذ، و مشهورترين آنها را  ترين آنها بر زبان، و نزديك معاني و سليس

ها نوشته شود، و آن ديگري قرائت معروفي  كردند تا در مصحف نزد عرب انتخاب مي
  .طور اشباه اين خبر بوده نزد همه آنها، و همين

  فائده
  :در آنچه بر سه وجه خوانده شده، اعراب يا بناء يا مانند آن

 ئقران فيما قراأل ةتحف: بن مالك الرعيني به نام و تأليف جالبي ديدم از احمدبن يوسف
  .بالتثليث من حروف القرآن

 ß‰ôϑ ysø9$# ¬!  ) به رفع بنابر ابتدا، و به نصب بنابر مصدر بودن، و به كسر )2/ فاتحه ،
  .بنابر تابع گردانيدن دال نسبت به الم در حركت آن، خوانده شده است
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 Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#  ) باشد، مجرور خوانده ) صفت(، بنابر اينكه نعت )2/ فاتحه

اند، و نيز بنابر قطع ـ با تقدير فعل ـ يا  ـ به رفع خوانده شده، و بنابر قطع ـ با تقدير مبتدا
  .بنا بر نداء، منصوب خوانده شده است

 ⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$#  ) به سه وجه خوانده شده)3/ فاتحه ،.  

 $ tFt⊥ øO $# nοuô³tã $ YΖøŠtã  ) به سكون شين خوانده شده كه لهجة تميم است، و ): 60/ بقره
  .باشد لي ميحجاز، و به فتح آن لهجة ب به كسر آن لهجة

 š⎥ ÷⎫t/ Ï™öyϑ ø9$#  ) هايي كه  ، ميم آن به سه وجه خوانده شده، بنا به لهجه)24/ انفال
  .در آن هست
 |M Îγ ç6 sù “Ï% ©!$# txx.  ) اند، و با بناي  ، جماعت قراء با بناي مجهول خوانده)258/ بقره

  .علم و حسنفاعل نيز خوانده شده بر وزن ضرب و 
 Oπ −ƒ Íh‘èŒ $ pκÝÕ÷è t/ .⎯ÏΒ <Ù ÷è t/  ) ذال با سه وجه خوانده شده است)34/ آل عمران ،.  

 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθä9u™!$ |¡s? ⎯Ïμ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ  ) به نصب خوانده شده به )1/ نساء ،
بنابر ابتدا كه ، و به رفع )به(، و به جر عطف بر ضمير )اهللا(عنوان عطف بر اسم جالله 
  .نفسكم فيهأن تتقوه و أن تحتاطو أ رحام ممايجبواأل: خبرش محذوف است، يعني

 ω “Èθ tG ó¡o„ tβρß‰Ïè≈ s)ø9$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# çöxî ’Í< 'ρ é& Í‘ uœØ9$#  ) غير به رفع )95/ نساء ،
و به ، )مؤمنين(، و به جر خوانده شده صفت براي )قاعدون(خوانده شده صفت براي 

  .نصب بنابر استثناء خوانده شده است
 (#θ ßs|¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ öΝà6n= ã_ö‘ r&uρ  ) خوانده ) أيدي(، به نصب عطف بر )6/ مائده

شده، و به جر بنابر مجاورت و يا غير آن، و به رفع بنابر ابتدا خوانده شده و خبر 
  .كند محذوف است كه ماقبلش بر آن داللت مي
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 Ö™!#t“ yfsù ã≅ ÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tFs% z⎯ÏΒ ÉΟyè ¨Ζ9$#  ) خوانده شده به ا عتبار ) مثل(، به جر )95/ مائده
خوانده شده، به اعتبار اينكه ) مثل(به آن اضافه شده باشد، و به رفع و تنوين ) جزاء(اينكه 

  ).جزاء(به عنوان مفعول براي ) مثل(صفت آن باشد، و به نصب 
 !$#uρ $ oΨ În/u‘  ) و )اهللا(خوانده شده، به اعتبار نعت يا بدل از ) ربنا(به جر ) 23/ انعام ،

به عنوان ) اهللا(و به رفع آن و رفع لفظ جالله ) أمدح(به نصب آن بنابر نداء بودن يا تقدير 
  .مبدا و خبر
 x8u‘ x‹tƒ uρ štFyγ Ï9#u™ uρ  ) خوانده شده و نصب و جزم ) يذرك(به رفع ) 127/ اعراف

  .آن به جهت خفت
 (#þθ ãèÏΗ ød r'sù öΝä.{øΒ r& öΝä.u™!% x.uà° uρ ¢ ) خوانده شده به ) شركاءكم(، به نصب )71/ يونس

، و به رفع آن به اعتبار )ادعواو(، يا معطوف باشد، يا به تقدير اعتبار اينكه مفعول معه باشد
بر  ، يا مبتدا باشد كه خبرش محذوف است، و به جر آن بنا)فاجمعوا(عطف بر ضمير 

  ).أمركم(در ) كم(بر  عطف
 ⎦Éi⎪r( Ÿ2 uρ ô⎯ÏiΒ 7π tƒ#u™ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ šχρ ”ßϑ tƒ $ pκö n= tæ  ) به جر ) 105/ يوسف

خوانده شده بنا به عطف بر ماقبل آن، و به نصب خوانده شده از باب اشتغال، و ) االرض(
  .به رفع خوانده شده بنابر ابتدا بودنش، و مابعدش خبر باشد

 x8y‰Ïã öθ tΒ $ uΖÅ3ù= yϑ Î/  ) سه وجه خوانده شده استبر ) ملكنا(، ميم )87/ طه.  

 îΠ≡tymuρ 4’ n?tã >π tƒös%  ) به لفظ ماضي به فتح و كسر و ضم راء خوانده )95/ انبياء ،
شده، و به لفظ وصف به كسر راء و سكون آن با فتح حاء خوانده شده، و حرام با فتح و 

  .شود كه هفت وجه مي اند الف نيز خوانده
 Ò=x.öθ x. A“Íh‘ ßŠ  ) دال آن سه گونه خوانده شده است)35/ نور ،.  

 §ƒ  ) قراءت مشهور سكون نون است، و در قراءت شاذي به فتح آن )1/ يس ،
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اند به جهت  خوانده شده به جهت سبك شدن استعمال خوانده شده، و به كسر نيز خوانده

  .براينكه ندا باشدالتقاء ساكنين، و به ضم بنا
 ™!#uθ y™ t⎦,Î#Í← !$ ¡¡= Ïj9  ) به نصب خوانده شده بنابر اينكه حال باشد، و به )10/ فصلت ،

اند به صورت حمل بر  هوسواء، و به جر خوانده: قراءت شاذي به رفع خوانده شده، يعني
  ).ايام(
 |NŸω ¨ρ t⎦⎫Ïm <É$ uΖtΒ  ) ده استخوانده ش) حين(، به نصب و رفع و جر )3/ ص.  

 ⎯Ï& Î#‹Ï% uρ Éb>t≈ tƒ  ) بنابر اينكه مصدر باشد به نصب خوانده شده، و به )88/ زخرف ،
  جر ـ كه توجيهش گذشت ـ و به قراءت شاذي به رفع خوانده شده عطف بر 

 ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$#  ) 85/ زخرف.(  

 úX  ) ح و هاي شاذي به فت ، قراءت مشهور به سكون است، و در قراءت)1/ ق
  .كسر خوانده شده، به همان جهتي كه گذشت

 7 ç6 çtø:$#  ) ضم حاء و باء، و كسر هر دو، و : ، در آن هفت قراءت هست)7/ ذاريات
فتح هر دو، و ضم حاء و سكون باء و ضم آن، و فتح باء و كسر حاء، و سكون باء و كسر 

  .حاء، و ضم باء
 =ptø: $#uρ ρ èŒ É#óÁ yè ø9$# ãβ$ptø† §9$#uρ  ) به رفع و نصب و جر هر سه كلمه )12/ رحمن ،

  .خوانده شده است
 î‘θ ãmuρ ×⎦⎫Ïã ∩⊄⊄∪ È≅≈ sVøΒ r( x. Çυ ä9÷σ=9$# ÈβθãΖõ3yϑ ø9$#  ) به رفع و جر هر دو )23و  22/ واقعه ،
  .ويزوجون: خوانده شده، و نيز نصب هر دو به تقدير فعل آمده، يعني) حور عين(كلمه 
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  فائده
  .هايي كه در قرآن هست مفعول معه در آن نيامده است نصوبمبا همه  :اند برخي گفته

  :در قرآن چند جا هست كه هر يك به صورت مفعول معه اعراب شده است: گويم مي
 (#þθ: فرمودة خداي تعالي: يكي ـ كه مشهورترين آنها است ـ  ãèÏΗ ød r'sù öΝä.{øΒ r& öΝä.u™!% x.uà° uρ 

 ) اند اي ذكر كرده أنتم مع شركائكم أمركم؛ كه عدهأجمعوا : يعني). 71/ يونس.  
 (#þθ: خداي تعالي ي هفرمود: دوم è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ  ) كرماني در )6/ تحريم ،

  .مع أهليكم: باشد، يعني اين مفعول معه مي: غرائب التفسير گفته
% óΟs9 Ç⎯ä3tƒ t⎦⎪Ï: خداي تعالي ي هفرمود: سوم ©!$# (#ρ ãxx. ô⎯ÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$#uρ  

يا واو ) الذين(مفعول معه باشد از ) والمشركين: (احتمال دارد كه: ، كرماني گفته)1/ بينه (
  ).كفروا(در 

  



  :نوع چهل و دوم
  در قواعد مهمي كه مفسر به شناخت آنها نيازمند است

  اي در ضمائر قاعده
كه در قرآن هست كتابي در دو جلد تأليف كرده است،  ابن االنباري در بيان ضمائري

 £‰tã: و اصل وضع ضمير براي اختصار است، لذا فرمودة خداوند r& ª!$# Μçλm; ZοtÏøó ¨Β #·ô_r&uρ 

$ Vϑ‹Ïàtã  ) ظاهر قرار دارد ـ در صورتي كه  ي هبه جاي بيست و پنج كلم) 35/ احزاب
  . شد ـ  آورده مي

% ≅è: ي تعاليخدا ي هو همچنين فرمود uρ ÏM≈uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 z⎯ôÒ àÒøó tƒ ô⎯ÏΒ £⎯Ïδ Ì≈ |Áö/r&  ) نور /
اي نيست كه بيشتر از اين آيه مشتمل بر ضمير باشد،  در كتاب خدا آيه: ، مكي گفته)31

در اين آيه بيست و پنج ضمير هست، و از همين روي تا مادامي كه آوردن ضمير متصل 
: رود، مثل اينكه در ابتدا واقع شود، مانند كار نميغيرممكن نباشد، ضمير منفصل به 

﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ﴾ ) يا بعد از )5/ فاتحه ، ω Î) 4﴿: ، مانند©|Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρß‰ç7÷è s? Hω Î) 

çν$ −ƒ Î)﴾.  

  مرجع ضمير
و بايد ضمير مرجعي داشته باشد كه به آن باز گردد، و بايد تلفظ شود پيش از آن و 

$ 3“yŠ: اشد، مانندمطابق با آن ب tΡuρ îyθçΡ …çμ oΨö/$#  ) 42/ هود( ، #©|Âtã uρ ãΠyŠ#u™ …çμ −/u‘  ) هود

 /42( ، !#sŒÎ) yl t÷zr& …çνy‰tƒ óΟs9 ô‰s3tƒ $ yγ1 ttƒ  ) 40/ نور.(  

 (#θ: يا متضمن آن باشد، مانند ä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> tø% r&  ) گردد  ، كه به عدل بر مي)8/ مائده

 (#θكه  ä9Ï‰ôã $#  متضمن آن است . #sŒÎ)uρ u|Ø ym sπ yϑ ó¡É)ø9$# (#θä9'ρ é& 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ 

ß⎦⎫Å6≈ |¡yϑ ø9$#uρ Νèδθè% ã— ö‘ $$ sù çμ ÷Ψ ÏiΒ  ) كند بر آن داللت مي) قسمه(، يعني مقسوم كه )8/ نساء.  
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$! : يا به داللت التزام بر آن داللت كند، مانند ¯ΡÎ) çμ≈ oΨø9t“Ρr&  )يعني قرآن را؛ كه )1/ ر قد ،

 ô⎯yϑ. انزال به طور التزام بر آن داللت دارد sù u’Å∀ ãã …ã& s! ô⎯ÏΒ ÏμŠ Åzr& Ö™ó©x« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 

í™!#yŠr&uρ Ïμ ø‹s9Î)  ) به آن باز ) اليه(اي است كه هاء  مستلزم عفوكننده) عفي(كه ) 178/ بقره
  .گردد

 }§y_÷ρ: ـ متأخر بوده و مطابق باشد، مانند ةًتبيا اينكه لفظاً ـ نه ر r'sù ’ Îû ⎯Ïμ Å¡øtΡ Zπ x‹Åz 

4©y›θ•Β  ) 67/ طه( ،  Ÿω uρ ã≅ t↔ó¡ç„ ⎯tã ÞΟÎγ Î/θ çΡèŒ šχθãΒ Ìôfßϑ ø9$#  ) 78/ قصص( ، 7‹Í×tΒ öθ uŠsù 

ω ã≅ t↔ó¡ç„ ⎯tã ÿ⎯Ïμ Î7/ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿω uρ Aβ!$ y_  ) 39/ رحمن.(  
  .شد، در باب ضمير شأن و قصه و نعم و بئس و تنازعمتأخر باً ةتبو يا لفظاً و ر

 Iω: يا متأخر باشد به داللت التزامي، مانند öθ n= sù #sŒÎ) ÏM tó n= t/ tΠθ à)ù= çtø:$#  ) 9/ واقعه( ، Hξx. 

#sŒÎ) ÏM tó n= t/ u’ Í∋#u©I9$#  ) روح يا نفس را مقدر نموده چون حلقوم و تراقي بر آن )26/ قيامه ،

 4©®L. كند داللت مي ym ôNu‘#uθ s? É>$yfÏtø: $$ Î/  ) بر ) الحجاب(يعني خورشيد، كه ) 32/ ص
  .كند آن داللت مي

كند لذا روي اعتماد به فهم شنونده در تقدير واقع  و گاهي سياق بر آن داللت مي
≅‘ : شود، مانند مي ä. ô⎯tΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù  ) 26/ رحمن( ، $ tΒ š‚ ts? 4’ n?tã $ yδ Ìôγ sß  )ر فاط /

 μ. زمين يا دنيا: يعني) 45 ÷ƒ uθ t/L{uρ  ) ميت، و حال آنكه پيش از آن ياد : ، يعني)11/ نساء
  .نشده

$ : گردد نه معني آن، مانند و گاهي به لفظ ياد شده بر مي tΒ uρ ã£ϑ yè ãƒ ⎯ÏΒ 9£ϑ yè •Β Ÿω uρ 

ßÈ s)Ζãƒ ô⎯ÏΒ ÿ⎯ÍνÌßϑ ãã  ) عمر معمر ديگري: يعني) 11/ فاطر.  
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 ÞΟä3ŠÏ¹θ: گردد، مانند ر به بعض ما تقدم بر ميو گاهي ضمي ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2Ï‰≈ s9÷ρ r&  

* βÎ: ، تا آنجا كه فرموده)11/ نساء ( sù £⎯ä. [™!$ |¡ÎΣ  )11 :نساء( ،  

 £⎯åκçJ s9θ ãè ç/uρ ‘,ymr& £⎯Ïδ ÏjŠtÎ/  ) 228/ بقره (پس از آنكه فرموده : M≈s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ  كه به ،
  .اند اختصاص دارد، ولي عايد بر آن عام است ق رجعي داده شدههايي كه طال زن

 β: كالله  ةخداوند در آي ي هگردد مانند فرمود و گاهي به معني برمي Î* sù $ tFtΡ% x. È⎦÷⎫tFuΖøO $# 

 ) اي قبل از آن نيامده كه ضمير به آن برگردد،  ، در حالي كه لفظ تثنيه)176/ نساء
شود، پس ضميري كه به آن  ر مفرد و تثنيه و جمع گفته ميب» كالله«چون كه : أخفش گفته

از جهت معني جمع » من«گردد تثنيه آورد به جهت معني آن، همچنان كه ضمير بر  بر مي
  .گردد برمي

گردد و حال آنكه مراد از آن جنس همان شيء  و گاهي بر يك لفظ از شيء برمي
∅ βÎ) ï: خداوند ي همانند فرمود: است، زمخشري گفته ä3tƒ $ †‹ÏΨ xî ÷ρ r& #ZÉ)sù ª!$$ sù 4’n< ÷ρ r& $ yϑ ÍκÍ5 

 ) جنس غني و فقير كه : يعني) 135/ نساء $ †‹ÏΨ xî ÷ρ r& #ZÉ)sù   بر دو جنس داللت
  .آورد گشت آن را مفرد مي كند، و اگر به متكلم برمي مي

به دومي گردد، و غالباً  شود و ضمير به يكي از آن دو باز مي و گاهي دو شيء ذكر مي
 (#θ: گردد، مانند برمي ãΖŠÏè tFó™ $#uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο4θ n= ¢Á9$#uρ 4 $ pκ̈ΞÎ)uρ îοuÎ7s3 s9  ) كه ضمير به ) 45/ بقره

 #θãΖŠÏèگردد كه از كلمه  باز گردانده شده، و به قولي به استعانت بر مي» صاله« tFó™ $#uρ  

 Ÿ≅yèشود،  استفاده مي y_ š[ôϑ ¤±9$# [™!$ u‹ÅÊ tyϑ s)ø9$#uρ #Y‘θ çΡ …çνu‘ £‰s% uρ tΑÎ—$ oΨ tΒ  ) 5/ يونس( ،

 ª!$#uρ ÿ…ã&è!θآيد،  ها به دست مي ؛ زيرا كه از آن ماه»قدر القمر«: يعني ß™ u‘ uρ Yymr& β r& 

çνθ àÊ öãƒ  ) صاست، بدين جهت مفرد آمده كه رسول» يرضوهما«مراد ) 62/ توبه 
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گويد، و رضاي او  هي سخن ميمردم  است و آن حضرت با مردم شفا ي هكنند دعوت
  .رضاي پروردگار متعال است
$ † ßlãøƒs: گردد، مانند آيد ولي به يكي از دو مذكور باز مي و گاهي ضمير تثنيه مي uΚåκ÷]ÏΒ 

àσä9÷σ=9$# Üχ% ỳ öyϑ ø9$#uρ  ) شود و حال آنكه از يكي خارج مي) 22/ رحمن.  

  ô‰s)s9uρ: غير آن است، مانند و چه بسا ضمير متصل به چيزي باشد كه مربوط به

$ oΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ  ) آدم، سپس فرمود: ، يعني)12/ مؤمنون :  

 §ΝèO çμ≈oΨ ù= yèy_ Zπ xôÜçΡ  ) زيرا كه آدم از نطفه  ؛كه مربوط به فرزندان او است) 13/ مؤمنون
  .خلق نشد

 Ÿω (#θ: گونه است ز ايناين همان باب استخدام است، و ا: گويم مي è= t↔ó¡n@ ô⎯tã u™!$ u‹ô©r& β Î) 

y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@  ) كه سپس فرمود) 101/ مائده : ‰s% $ yγ s9r'y™   منظور چيزهاي ديگري
  .گردد استفاده مي» أشياء«: است، و اين از كلمه

  :شود، مانند و گاهي ضمير به مالبس چيزي كه براي آن است متصل مي
 ω Î) ºπ §‹Ï±tã ÷ρ r& $ yγ9ptéÏ    ) 46/ نازعات (  
  »مگر شامگاهي و يا چاشت آن«

  .زيرا كه شب هنگام چاشت ندارد ؛چاشت روز آن: يعني
گردد، كه أصل  شود و محسوس نيست برمي و گاه ضمير بر چيزي كه مشاهده نمي

  #sŒÎ)uρ #©|Ós% #XöΔ: باشد، مانند برخالف آن مي r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθ à)tƒ …ã& s! ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù  ) 117/ بقره (
گردد، و حال آنكه در آن هنگام موجود نيست؛ و چون در  بر مي» أمراً«به » له«: كه ضمير

  .علم خداوند وجود آن گذشته، به منزله موجود و مشاهده شده است
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  قاعده

گردد، و از  دار ذكر شده برمي ترين الفاظ صالحيت اصل آن است كه ضمير به نزديك
 y7: خداي تعالي ي هاينجاست كه مفعول اول تأخير افتاده در فرمود Ï9≡x‹x.uρ $ oΨ ù= yè y_ Èe≅ä3Ï9 

@c©É<tΡ #xρß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd⎯Éfø9$#uρ ©Çrθãƒ öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’n< Î) <Ù ÷èt/  ) تا ضمير به )112/ انعام ،
اليه باشد كه مگر در صورتي كه مضاف و مضاف . جهت نزديك بودن به آن باز گردد

 β: گويد، مانند اصوالً بايد به مضاف برگردد چون كه از آن سخن مي Î)uρ (#ρ ‘‰ãè s? |M yϑ ÷èÏΡ 

«!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁøtéB  ) گردد، مانند اليه بر مي و گاهي به مضاف). 34/ ابراهيم : #’ n< Î) Ïμ≈ s9 Î) 

4©y›θãΒ ’ÎoΤÎ)uρ …çμ ‘ΖàßV{ $ \/É‹≈ Ÿ2  ) 37/ غافر.(  

 ρ: خداوند ي همودفر ةو دربار r& zΝóss9 9ƒ Í”∴Åz …çμ̄ΡÎ* sù ê[ô_Í‘  ) اختالف ) 145/ انعام
  .اند اليه برگردانيده شده است، بعضي ضمير را به مضاف، و بعضي ديگر به مضاف

  قاعده
اصل آن است كه ضماير در مرجع توافق داشته باشند تا پراكندگي پيش نيايد، لذا 

 Èβr& ÏμŠ: خداوند ي هبعضي كه جايز شمرده در فرمود ÏùÉ‹ø% $# ’Îû ÏNθ ç/$ −G9$# Ïμ‹ÏùÉ‹ø% $$ sù ’ Îû ÉdΟu‹ø9$#  
و در اولي به موسي برگردد؛ زمخشري بر او عيب كرده، » تابوت«ضمير دوم به ) 39/ طه (

تمام : بيرون شدن قرآن از حد اعجاز است دانسته، وي گفته ي هو آن را تنافري كه ماي
ديگر به تابوت  ي، و ا ينكه بعضي از آنها به موسي و بعضگردد ضماير به موسي برمي

زند، و  برگردد زشتي دارد كه در نتيجه نظمي را كه اساس اعجاز قرآن است بر هم مي
  .ترين وظايف مفسر قرآن است رعايت آن مهم
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 (#θ: و دربارة ãΖÏΒ ÷σçG Ïj9 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ çνρâ‘ Ìh“ yè è?uρ çνρ ãÏj% uθ è?uρ  ) تمام ضماير به : گفته )9/ فتح
خداوند در حقيقت ياري نمودن دين » كمك كردن= تعزير «گردد، و منظور از  بر مي» اهللا«

  .او است، و ياري پيغمبر او، و كسي كه ضماير را فرق گذاشته از مطلب دور مانده است
 Ÿω: شود، مانند فرمودة خداوند و گاهي از اين اصل خارج مي uρ ÏMøtG ó¡n@ ΟÎγŠ Ïù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ 

#Y‰ymr&  ) به يهود بر » منهم«به اصحاب كهف، و ضمير » فيهم«، كه ضمير )22/ كهف
  .اند گردد، اين را ثعلب و مبرد گفته مي

 $£ϑ: خداوند ي هو مثل اين است فرمود s9uρ ôNu™!% ỳ $ uΖè= ß™ â‘ $ WÛθ ä9 u™û©Å› öΝÍκÍ5 s−$ |Ê uρ öΝÍκ Í5 

% Yæö‘ sŒ  ) همانانش ط به قومش سوءظن برد، و از جهت ملو :، ابن عباس گفته)77/ هود
  .عرصه بر او تنگ شد

 ω: خداوند ي هو فرمود Î) çνρ ãÝÁΖs? ...  ) در اين آيه دوازده ضمير است ) 40/ توبه
كه مربوط به مصاحب آن حضرت » عليه«گردد، مگر ضمير  بر مي صهمة آنها به پيغمبر

نازل  صزيرا كه سكينه بر آن حضرت ؛ردهاست، چنان كه سهيلي از بيشتر افراد نقل ك
  .براي خداي تعالي است» جعل«نشد، و ضمير 

$! : شود، مانند و گاهي از بيم ناهماهنگي ضماير مخالف آورده مي pκ÷]ÏΒ îπ yè t/ö‘ r& ×Πããm  

 Ÿξ: گردد، سپس فرموده بر مي» دوازده ماه= اثني عشر شهراً «كه ضمير به ) 36/ توبه ( sù 

(#θ ßϑ Î=ôàs? £⎯Íκ Ïù öΝà6|¡àΡr&   گردد برمي» اربعه«كه ضمير را به صيغة جمع آورد كه به.  

  ضمير فصل
مرفوع مطابق ماقبل آن؛ در تكلم و خطاب و غيبت، افراد و  يضميري است به صيغه

شود، و بعد از خبري  غير آن، و بعد از مبتدا يا چيزي كه در اصل مبتدا بوده واقع مي
 uρ ß⎯ósuΖs9 tβθ—ù!$¢Á9$# ( $̄ΡÎ، )5/ بقره (  y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$# : ندگونه نيز، مان همان
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  çνρß‰ÅgrB y‰ΖÏã «!$# uθèδ #Zöyz، )117/ مائده (  |MΨä. |MΡr& |=‹Ï%§9$# öΝÍκön=tã ، )165/ صافات (

 ) 20/ مزمل( ، βÎ) Èβts? O$tΡr& ¨≅s%r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ  ) 39 /كهف( ، Ï™Iω àσ¯≈ yδ ’ ÎA$ uΖt/ £⎯èδ ãyγ ôÛ r& 

öΝä3s9  ) 78/ هود.(  
و أخفش جايز دانسته كه بين حال و صاحب آن واقع شود، و بر اين برآورده به قرائت 

 ⎯èδ ãyγ: نصب ôÛr& .  
  : و جرجاني وقوع آن را پيش از مضارع جايز شمرده و از اين گونه دانسته

 …çμ ¯ΡÎ) uθ èδ ä—Ï‰ö7ãƒ ß‰‹Ïè ãƒ uρ  ) و أبوالبقاء از اين قبل شمرده)13/ بروج ، : ãõ3tΒ uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 

uθ èδ â‘θ ç7tƒ  ) 10/ فاطر.(  
اعالم اينكه مابعدش : و ضمير فصل محلي از اعراب ندارد، و سه فايده براي آن است

خن با اند كه س ناميده) ستون(= خبر است و تابع نيست، و تأكيد، لذا كوفيون آن را دعامه 
اند كه بين آن با  شود، و بعضي بر اين امر مبتني نموده آن دعم يعني تقويت و تأكيد مي

اش  و سومين فايده. زيد نفسه هوالفاضل: شود گردد، پس گفته نمي تأكيد جمع نمي
  .اختصاص است

/ قره ب(  y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$# : و زمخشري هر سه فايده را در فرمودة خداوند
اش داللت بر آن است كه مابعدش خبر است نه  فايده: ذكر كرده است، وي گفته) 5

  .صفت، و تأكيد، و وجوب اينكه فايدة مسند فقط براي مسنداليه ثابت است

  ضمير شأن و قصه
از پنج جهت برخالف قياس و : شود، در مغني آمده كه ضمير مجهول نيز ناميده مي

  :قاعده است
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تفسيركنندة آن پيش از آن  ي هشت به مابعدش، كه جايز نيست جمللزوم بازگ: اول
  .واقع شود نه خود جمله و نه قسمتي از آن

  .آيد اينكه تفسيركنندة آن جز جمله نمي: دوم
گردد، و نه بدل  شود و نه بر آن عطف مي تابعي براي آن نيست، پس نه تأكيد مي: سوم
  .آيد از آن مي
  .كند اسخ آن در اين ضمير عمل نمياينكه جز ابتدا يا ن: چهارم
  .اينكه مالزم افراد است: پنجم

≅ ö: هاي آن است و از مثال è% uθ èδ ª!$# î‰ymr&  ) 1/ اخالص( ، #sŒÎ* sù š† Ïφ îπ |Á Ï‚≈ x© 

ã≈ |Á ö/r& t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx.  ) 97/ انبياء( ، $ pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ ÷è s? ã≈ |Á ö/F{$#  ) 46/ حج.(  
باشد، به اين نحو كه اول به صورت  لت بر تعظيم و تفخيم مخبر عنه مياش دال و فايده
  .گردد آيد و سپس تفسير مي مبهم مي

  تذكر
هرگاه بشود بر غير ضمير شأن حمل شود، شايسته نيست بر آن حمل : ابن هشام گفته

  : خداوند ي هگردد، و از همين روي گفتة زمخشري را ضعيف شمرده كه دربارة فرمود
μ ¯ΡÎ) öΝä31 ttƒ  ) ضمير شأن است، كه اولي آن است كه » ان«كه اسم : گفته) 27/ اعراف

 …çμضمير شيطان باشد، و مؤيدش آن است كه در قرائتي  è=‹Î6 s% uρ  ) به نصب ) 27/ اعراف
  .شود آمده است، و بر ضمير شأن عطف نمي

  قاعده
ه جمع بر آن جمع مؤنث سالم كه براي انسان باشد، غالباً ضمير جز به صيغ

$ ßN≡t: گردد، چه براي قله باشد و چه براي كثرت، مانند برنمي Î!≡uθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊ öãƒ  ) بقره /
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233( ، àM≈ s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ −/utItƒ  ) و مفرد نيز در فرمودة خداي تعالي) 25/ بقره : 

Ól≡uρ ø— r& ×οt£γ sÜ•Β  ) آمده است) 25/ بقره.  
آيد، و در جمع قله جمع، و در اين  الباً در جمع كثرت مفرد ميو اما در غير عاقل غ

 ¨β: اند آية كريمه جمع شده Î) nο£‰Ïã Í‘θåκ’¶9$# y‰ΖÏã «!$# $ oΨøO $# u|³tã #\öκy−  ) تا آنجا ) 36/ توبه

$! : كه فرموده pκ÷]ÏΒ îπ yè t/ö‘ r& ×Πããm  ) اي مفرد بر شهور كه بررا به صيغة » منها«، كه )36/ توبه

» فيهن«، كه ضمير )36/ توبه  Ÿξsù (#θßϑÎ=ôàs? £⎯ÍκÏù  ): كثرت است برگردانده، سپس فرموده
  .برگردانيد كه براي قلت است» اربعه حرم«را به صيغة جمع بر 

مميز با جمع كثرت ـ كه از ده بيشتر : و فراء سر لطيفي براي اين قاعده ذكر كرده اينكه
حد آورده شده، و مميز با جمع قله ـ كه از ده پايين است ـ چون مفرد است ضمير وا

  .است ـ چون جمع است ضمير هم جمع آمده است

  اي ديگر قاعده
هرگاه در ضماير مراعات لفظ و معني جمع شود به لفظ ابتدا شده و سپس معني؛ اين 

 z⎯ÏΒ: شيوة قرآن است، خداي تعالي فرموده uρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ ãΑθ à)tƒ  ) سپس و ) 8/ بقره

$ : فرموده tΒ uρ Νèδ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ÷σßϑ Î/  ) كه اول مفرد آورده به اعتبار لفظ و سپس از ) 8/ بقره

 Νåκ÷]ÏΒ: طور است جهت رعايت معني جمع آورده است، و همين uρ ⎯̈Β ßìÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹s9Î) ( 

$ uΖù= yè y_uρ 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è= è%  ) 25/ انعام( ، Νßγ÷ΖÏΒ uρ ⎯̈Β ãΑθ à)tƒ β x‹ø$# ’ Ík< Ÿω uρ û©Íh_ ÏG øs? 4 Ÿω r& ’ Îû Ïπ uΖ÷G Ïø9$# 

(#θ äÜs)y™  ) 49/ توبه.(  
و در قرآن آغاز به رعايت معني جز يك مورد نيامده، و آن : الدين عراقي گفته شيخ علم

 (#θ: خداوند است ي هفرمود ä9$ s% uρ $ tΒ † Îû ÈβθäÜç/ ÍνÉ‹≈ yδ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# ×π |ÁÏ9% s{ $ tΡÍ‘θ à2 ä% Îk! îΠ§ptèΧuρ 
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#’ n?tã $ uΖÅ_≡uρ ø— r&  ) را به صورت مؤنث آورد به جهت حمل بر » خالصه«، كه )139/ انعام
  .»محرم«: و سپس لفظ را رعايت نموده و مذكر آورد» ما«معني 

هرگاه لفظ اول رعايت گردد، حمل بر معني پس از : ابن حاجب در أمالي خود گفته
گردد؛  معني بعد از آن ضعيف مي شود، و اگر اول بر معني حمل شود رعايت آن جايز مي

تر است پس بعد از اعتبار لفظ بازگشت به آن بعيد نيست، ولي بعد از  زيرا كه معني قوي
  .تر ضعيف است رعايت معني قوي بازگشت به ضعيف

رجوع به لفظ پس از منصرف شدن از آن به معني : و ابن جني در المحتسب گفته
 ⎯tΒ: رده فرمودة خداي تعالي راجايز نيست، و بر اين قاعده ايراد آو uρ ß·÷è tƒ ⎯tã Ìø.ÏŒ 

Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ôÙÍh‹s)çΡ …çμ s9 $ YΖ≈ sÜø‹x© uθ ßγ sù …çμ s9 Ö⎯ƒ Ìs% ∩⊂∉∪ öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝåκtΞρ ‘‰ÝÁ u‹s9 Ç⎯tã È≅‹Î6 ¡¡9$# tβθç7|¡øts† uρ 

Νåκ̈Ξr& tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩⊂∠∪ #©̈L ym #sŒÎ) $ tΡu™!% ỳ tΑ$ s% |M ø‹n=≈ tƒ ©Í_ øŠt/ y7 uΖ÷ t/uρ y‰÷èç/ È⎦÷⎫s% Îô³yϑ ø9$# }§ø♥ Î7sù ß⎦⎪Ìs)ø9$#  

 #©¨L: كه سپس فرموده) 38-36/ زخرف ( ym #sŒÎ) $ tΡu™!% y`   بعد از روي گرداندن از لفظ به
  .سوي معني بار ديگر به آن رجوع نموده است
اند كه حمل  بعضي از نحويين بر آن شده: و محمودبن حمزه در كتاب العجايب گفته

عد از حمل بر معني جايز نيست، ولي در قرآن برخالف اين آمده در فرمودة بر لفظ ب
$ t⎦⎪Ï: خداوند Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& ( ô‰s% z⎯|¡ômr& ª!$# …çμ s9 $»% ø— Í‘  ) ابن خالويه در )11/ طالق ،
و مانند آن چنين است كه از لفظ به معني، و از مفرد » من«قاعده در : گفته )ليس(كتاب 

 ⎯tΒ: شود، مانند از مذكر به مؤنث بازگردانده مي به جمع و uρ ôMãΖø)tƒ £⎯ä3ΖÏΒ ¬! ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 

ö≅ yϑ ÷ès?uρ $ [sÎ=≈|¹  ) 31/ احزاب( ، ô⎯tΒ zΝn= ó™ r& …çμ yγ ô_uρ ¬!  تا آنجا كه فرموده : Ÿω uρ 

ì∃öθ yz öΝÎγ øŠn= tæ  ) نحويين بر اين اجماع دارند)112/ بقره ،.  
الم عرب و نه در آثار عربي رجوع از معني به لفظ نيامده مگر يك و نه در ك: وي گفته

 ⎯tΒ: مورد كه ابن مجاهد آن را استخراج نموده، و آن فرمودة خداي تعالي است uρ .⎯ÏΒ ÷σãƒ 
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«!$$ Î/ ö≅yϑ ÷è tƒ uρ $ [sÎ=≈ |¹ ã&ù#Åzô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ yγ ÏFøtrB ã≈ pκ÷ΞF{$# t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz  ... ) كه ) 11/ طالق

جمع آورد، و باز در » خالدين«را مفرد آورده، سپس در » يدخله«و » يعمل«و » يؤمن«
 z⎯|¡ômr& ª!$# …çμ: اش فرموده s9 $ »% ø—Í‘  ) مفرد آورد كه بعد از جمع به مفرد ) 11/ طالق

  .بازگشت

  اي در مذكر و مؤنث آوردن قاعده
غالباً تاء تأنيث از فعل حقيقي و غيرحقيقي، در تأنيث حقيقي : تأنيث بر دو گونه است

شود، مگر در صورتي كه فاصله افتد، و هرچه فاصله بيشتر شود حذف  آن حذف نمي
نيكوتر خواهد بود، و آوردن تاء در حقيقي ـ در صورتي كه جمع نباشد ـ أولي است، و 
  : اما در غير حقيقي اگر فاصله واقع شود حذف نيكوتر است، مانند

 ⎯yϑ sù …çνu™!% ỳ ×π sàÏã öθ tΒ ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ În/§‘  ) 275/ بقره( ، ‰s% tβ$Ÿ2 öΝä3s9 ×πtƒ#u™  ) آل عمران /

& x‹s{r: ، و هر چه فاصله بيشتر باشد حذف تاء نيكوتر است، مانند)13 uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß 

èπ ysøŠ¢Á9$#  ) 67/ هود.(  

& ÏNx‹yzr: آوردن تاء نيز نيكو است، مانند uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θßϑ n= sß èπ ysøŠ¢Á9$#  ) پس ) 94/ هود
  .در سورة هود بين آنها جمع شده است

خداوند آن را بر اثبات : و بعضي به ترجيح حذف تمايل كرده و استدالل آورده اينكه
  ].يعني در سورة هود[مقدم نموده در آنجا كه بين آنها جمع كرده است 

دن هم حذف جايز و نيز در صورتي كه اسناد به ظاهر آن باشد با وجود فاصله نش
  .است، ولي اگر اسناد به ضمير آن شود حذف ممنوع خواهد بود

اي بين مبتدا و خبر واقع شود كه يكي مذكر و ديگري  و هر كجا ضميري يا اشاره
مؤنث باشد، در ضمير و اشاره مذكر و مؤنث بودن هر دو جايز است، مانند فرمودة خداي 
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$ Α: تعالي s% #x‹≈ yδ ×π uΗ÷qu‘ ⎯ÏiΒ ’ În1§‘  ) كه ضمير را مذكر آورد و حال آنكه خبر ) 8/ كهف
 : مؤنث است، چون مبتدا كه مذكر است پيش از آن آمده، و فرمودة خداي تعالي

šÏΡ≡x‹sù Èβ$uΖ≈ yδ öç/ ⎯ÏΒ šÎi/¢‘  ) كه اشاره مذكر آمده و حال آنكه مشاراليه ) 32/ قصص
  .مذكر است» برهانان«: يباشند مؤنثند، چون كه خبر يعن» عصا«و » يد«كه 

و در تمام اسماء جنس مذكر آوردن جايز است به جهت حمل بر جنس، و تأنيث هم 
 ، )7/ حاقه (  —$yfôãr& @≅øƒwΥ 7πtƒÍρ%s{ : جايز است حمل بر جمع، مانند فرمودة خداوند

—$ yfôãr& 9≅ øƒwΥ 9Ïè s)Ψ•Β  ) 20/ قمر( ، ¨βÎ) ts)t6 ø9$# tμ t7≈ t±s? $ uΖøŠn= tã  ) نيز ) تشابهت(، )70/ بقره

$!™ âخوانده شده،  yϑ ¡¡9$# 7ÏÜxΖãΒ ⎯Ïμ Î/  ) 18/ مزمل( ، #sŒÎ) â™!$ yϑ ¡¡9$# ôNtsÜ xΡ$#  ) انفطار /
1.(  

$ : اند و بعضي از اين گونه شمرده pκøEu™!% ỳ ìxƒÍ‘ ×#Ï¹$ tã  ) 22/ يونس( ،  

 z⎯≈ yϑ ø‹n= Ý¡Ï9uρ tw† Ìh9$# Zπ xÏ¹% tæ  ) 81/ انبياء.(  

 Νßγ: و سؤال شده كه چه فرق هست بين فرمودة خداي تعالي ÷Ψ Ïϑ sù ô⎯̈Β “y‰yδ ª!$# 

Νßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM ¤)ym Ïμ ø‹n= tã ä's#≈ n= Ò9$#  ) خداوند ي و فرموده) 36/ نحل : $ ¸)ƒ Ìsù 3“y‰ yδ 

$ ¸)ƒ Ìsùuρ ¨,ym ãΝÍκö n= tã ä' s#≈ n= Ò9$#  ) ؟)30/ اعراف  
يكي لفظي، و آن بسياري حروف فاصله در دومي : ت دارددو جه: اند در جواب گفته

در » من«اينكه و ديگري معنوي است، و آن . افتد كه حذف با كثرت موانع بيشتر اتفاق مي
مؤنث لفظي است به گردد، و جمع  به جمع برمي  ∅̈Β ôM¤)ym : خداوند ي هفرمود

$  ô‰s)s9uρ: دليل اينكه اول فرموده uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Β é& »ωθ ß™ §‘  ) سپس فرموده) 36/ نحل :

 Νßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM¤)ym Ïμ ø‹n= tã ä's#≈ n= Ò9$#  ضلت«: فرمود ها، و اگر مي يعني از آن امت «
متعين بود كه تاء بيايد، و هر دو كالم يكي بود، و اگر معني هر دو يكي باشد آوردن تاء 
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و اما در . عني است آورده شده استبهتر از حذف آن است؛ زيرا كه در آنچه از همان م

$  ي هآي ¸)ƒ Ìsù 3“y‰yδ  باز بدون تاء » فريق ضلوا«: گفت آيد، و اگر مي فريق مذكر مي

 ¨,ym ãΝÍκö: آمد، و مي n= tã ä' s#≈ n= Ò9$#   به همان معني است، لذا بدون تاء آمده، و اين يكي از
به صورت قاعده است رها  هاي لطيف عرب است كه حكم لفظي كه در لغت آنها روش
  .اي واقع شود كه آن حكم برايش نباشد كنند، در جايي كه رتبه كلمه مي

  اي در تعريف و تنكير قاعده
هايي  بدان كه هر كدام جايي دارند كه براي ديگري شايسته نيست، پس تنكير سبب

  :دارد
%!™ u: قصد وحدت، مانند: يكم ỳ uρ ×≅ ã_u‘ ô⎯ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 4©tëó¡o„  ) 20/ قصص( ،

< z: رجل واحد، و: يعني uŸÑ ª!$# Wξ sWtΒ Wξ ã_§‘ ÏμŠ Ïù â™!% x.uà° tβθÝ¡Å3≈ t±tFãΒ Wξ ã_u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_tÏj9 

 ) 29/ زمر.(  
≈› #x: نوع، مانند ي هاراد: دوم yδ Öø.ÏŒ  ) نوعي از ذكر، : يعني) 49/ ص #’ n?tã uρ 

öΝÏδ Ì≈ |Á ö/r& ×οuθ≈t±Ïî  ) ردم متعارف نيست، نوع غريبي از پوشش كه بين م: يعني) 7/ بقره
  . دارد يده است آنچه را هيچ پوششي مخفي نميبه طوري كه پوش

 öΝåκ̈Ξy‰ÉftG s9 uρ š⇑tômr& Ä¨$ ¨Ψ9$# 4’ n?tã ;ο4θ uŠym  ) يهوديان بر نوعي از : يعني) 96/ بقره
زيرا كه حرص بر گذشته و  ؛طلبي در آينده است ورزند، و آن فزون زندگي حرص مي
  .شود حاضر واقع نمي
= ª!$#uρ t,n: خداوند ي هو در فرمود y{ ¨≅ ä. 7π −/!#yŠ ⎯ÏiΒ &™!$ ¨Β  ) دت و حاحتمال و) 45/ نور

هر نوعي از انواع جنبندگان را از نوعي از انواع آب، و هر : رود، يعني نوعيت با هم مي
  .ها آفريد نطفهفردي از افراد جنبندگان را از يكي از افراد 



    

  779  است ازمنديكه مفسر به شناخت آنها ن يقواعد مهمدر 
 

 : تر از آن است كه تعيين و تعريف شود، مانند بزرگ: بزرگ شمردن، يعني: سوم
(#θ çΡsŒù'sù 5> öysÎ/  ) جنگي بزرگ: يعني) 279/ بقره ! óΟßγ s9uρ ë>#x‹tã 7ΟŠÏ9r&  ) 10/ بقره( ، 

íΝ≈ n= y™ uρ Ïμø‹n= tã tΠöθ tƒ t$ Î!ãρ  ) 15/ مريم( ، íΝ≈ n= y™ #’n?tã zΟŠÏδ≡tö/Î)  ) 109/ صافات( ، ¨βr& öΝçλm; 

;M≈̈Ψ y_  ) 25/ بقره.(  

$ & ¨⎦É⎩r: تكثير و بسيار شمردن، مانند: چهارم uΖs9 #·ô_V{  ) اجرتي زياد : يعني) 25/ بقره
  .و پر شود

 βÎ)uρ š‚θç/Éj‹s3ãƒ ô‰s)sù ôM: و در اين آيه شريفه t/Éj‹ä. ×≅ß™ â‘  ) احتمال بزرگ ) 4/ فاطر
  .رسوالني بزرگ و بسيار: رود، يعني تكثير هر دو با هم مي شمردن و
  : تحقير، يعني پايين آوردن شأن او تا حدي كه امكان تعريف نيابد، مانند: پنجم
 βÎ) ⎯Ýà̄Ρ ω Î) $ xΖsß  ) اال از آن  شود، و يعني ظن كوچكي كه به آن اعتنا نمي) 32/ جاثيه

 β: ست، به دليلكردند چون كه شيوة آنها چنين ا پيروي مي Î) tβθãè Î7−Ftƒ ωÎ) £⎯©à9$#  ) انعام

 /116( ، ô⎯ÏΒ Äd“r& >™ó©x« …çμ s)n= yz  ) از چيز حقير و پستي او را آفريد، : يعني) 18/ عبس

 ⎯ÏΒ >π: سپس آن را چنين بيان فرمود xôÜœΡ …çμ s)n= yz  ) 19/ عبس.(  

 ×β≡uθôÊ: تقليل و كم كردن، مانند: ششم Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «!$# çt9 ò2 r&  ) يعني) 72/ توبه :
هر سعادت  ي هزيرا كه رضاي خداوند سرچشم ؛ها است تر از بهشت رضوان كمي بزرگ

  :است كه
 قليل منك يكفيني ولكن

  

 قليلك اليقال له قليل  
  

 كمي از بخشش تو مرا بس است ولي
  

 كم تو را نبايد كم گفت  
  

≈⎯ z: و زمخشري از اين گونه شمرده ysö6 ß™ ü“Ï% ©!$# 3“uó r& ⎯ÍνÏ‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9  ) 1/ اسرا (
  .شب كمي كه قسمتي از يك شب باشد: يعني
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اند كه تقليل برگرداندن جنس به يكي از افراد آن است، نه نقض  ولي بر او خرده گرفته

پذيريم كه  االفراح جواب داده كه ما نمي س ي از اجزاء آن، و در عروئكردن يك فرد به جز
در تمام يك شب حقيقت باشد، بلكه هر جزئي از اجزاء آن ليل ناميده » ليل« ي هكلم
  .شود مي

حقيقت شي جز با آن : هاي نكره آوردن را چنين شمرده كه و سكاكي از جمله سبب
انجام نشود، مثل اينكه قصد تجاهل داشته باشد، در حالي كه شخص را هم نشناسد، 

و بر ! گويد به صورت انسان ببيني كه چنين ميخواهي حيواني را  آيا مي: چنانكه گويي
≅ ö: همين مبني است تجاهل كفار yδ öΝä3—9ß‰tΡ 4’ n?tã 9≅ ã_u‘ öΝä3ã∞Îm7t⊥ ãƒ  ) چنان كه او ) 7/ سبا

  .را نشناخته باشند
قصد عموم شود، كه نكره در سياق نفي بيايد، : و غير او سببي ديگر نيز برشمرده اينكه

 Ÿω |=÷ƒ: مانند u‘ ¡ Ïμ‹Ïù ¡  ) 2/ بقره( ، Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿ ) 197/ بقره.(  

 ÷βÎ)uρ Ó‰tnr& z⎯ÏiΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ: يا در سياق شرط، مانند ø9$# x8u‘$ yftFó™ $#  ) 6/ توبه.(  

$ : و يا در سياق منت نهادن، مانند uΖø9t“Ρr&uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ #Y‘θ ßγ sÛ  ) 48/ فرقان.(  
  :هايي دارد نيز سبب) وردنمعرفه آ(و اما تعريف 

  .زيرا كه در مقام تكلم يا خطاب يا غيبت است يد؛آ به صورت ضمير مي - 1
آيد، تا عين شيء را در ذهن شنونده حاضر كند، با ابتدا به  به صورت علميت مي - 2

≅ ö: نامي كه مختص به او است، مانند è% uθ èδ ª!$# î‰ymr&  ) 1/ اخالص( ،  

 Ó‰£ϑ pt’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$#  ) 29/ فتح.(  
آورد كه علم آن مقتضي تعظيم يا اهانت است، از  يا به جهت تعظيم يا اهانت مي

رساند  باشد كه مدح و تعظيم او را مي مي» اسرائيل«: هاي تعظيم، آوردن لقب يعقوب مثال
به اينكه برگزيده يا رازدار خدا است ـ چنان كه در معني آن در القاب خواهد آمد ـ و 
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  ôM: خداوند است ي هفرمود: اهانتمثال  ¬7s? !#y‰tƒ ’ Î1r& 5=yγ s9  ) نكته ديگري نيز )1/ مسد ،
  .در اين هست، و آن كنايه از جهنمي بودن او است

آيد تا به طور كامل آن را امتياز دهد، به اينكه به نحو حسي  و به صورت اشاره مي - 3
≈› #x: آن را در ذهن شنونده حاضر نمايد، مانند yδ ß,ù= yz «!$# † ÎΤρ â‘ r'sù #sŒ$ tΒ t,n= y{ t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ 

⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ  ) 11/ لقمان.(  
كودن كه جز با اشاره حسي چيزي برايش متميز  ي هو به منظور كنايه زدن به شنوند

و امثال آن، و در قسم » هذا«شود، و براي بيان دوري و نزديكي شيء كه در قسم اول  نمي
  .برند نند اينها را به كار ميو ما» ذلك«، »اولئك«: دوم

  : كفار ي هو به قصد تحقير و كوچك شمردن آن از جهت نزديكي، مانند گفت
 #x‹≈ yδ r& ”Ï% ©!$# ãà2 õ‹tƒ öΝä3tG yγ Ï9#u™  ) 36/ انبياء( ، #x‹≈ yδ r& “Ï% ©!$# y]yè t/ ª!$# »ωθß™ u‘  

$ !#sŒ، )41/ فرقان ( tΒ yŠ#u‘ r& ª!$# #x‹≈ yγ Î/ Wξ sVtΒ  ) خداي تعالي ي ه، و مانند فرمود)26/ بقره :

 $ tΒ uρ ÍνÉ‹≈ yδ äο4θ u‹ysø9$# !$ u‹÷Ρ‘$!$# ω Î) ×θ ôγ s9 Ò=Ïè s9uρ  ) 64/ عنكبوت.(  

 y7: و به خاطر تعظيم آن از جهت دوري، مانند Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù  ) بقره /
  .رساند قرآن را مي ي هكه دوري و بلندي درج) 2

بر اينكه شايسته  ر مشاراليه با اوصافي پيش از آن،وجه دادن ـ پس از ذكو براي ت
 y7: شود هست، مانند اموري كه بعداً ذكر مي Í×̄≈ s9'ρ é& 4’ n?tã “W‰èδ ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßsÎ=øßϑ ø9$#  ) 5/ بقره.(  
م خاص او، يا از آيد، به خاطر كراهت داشتن از آوردن اس به صورت موصول مي - 4

و مانند آن » الذي«پوشي بر او، و يا اهانت به او، يا اموري ديگر، كه با كلمة  جهت پرده
$ “Ï%©!$#uρ tΑ: گردد، مانند وصل به فعل يا قولي كه از او صادر شده ذكر مي s% Ïμ÷ƒ t$ Î!≡uθ Ï9 7e∃é& 

!$ yϑ ä3©9  ) 17/ احقاف( ، çμø?yŠuρ≡u‘ uρ ©ÉL ©9$# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF÷ t/  ) 23/ يوسف.(  
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 ¨β: آيد، مانند عموم از آن مي ي هو گاهي از جهت اراد Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO 

(#θ ßϑ≈s)tFó™ $#  ) 30/ فصلت( ، z⎯ƒ Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 $ uΖn= ç7ß™  ) 69/ عنكبوت( ، 

¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθè= äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_  ) 60/ غافر.(  

 Ÿω (#θçΡθ: آيد، مانند و براي اختصار نيز موصول مي ä3s? t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#÷ρ sŒ#u™ 4©y›θãΒ çνr&§y9 sù ª!$# 

$ £ϑ ÏΒ (#θ ä9$ s%  ) نباشيد مانند كساني كه موسي را اذيت كردند پس : ، يعني)69/ احزاب
هاي تمام  او فتق دارد؛ كه اگر نام: گفتند: ند مبري نمود، يعنيخداوند او را از آنچه گفت

زيرا  ؛شد، و براي عموم هم نيست آورد طوالني مي كساني كه اين سخن را گفته بودند مي
  .اسرائيل اين حرف را نزدند كه همة بني

آيد، براي اشاره به معهود خارجي يا ذهني يا حضوري، و  به صورت الف و الم مي - 5
هاي  استغراق و فراگيري به طور حقيقت يا مجاز، يا براي تعريف ماهيت، كه مثالبراي 

  .اينها در نوع ادوات گذشت
زيرا كه مختصرتر است، و نيز به جهت تعظيم مضاف،  ؛آيد به صورت اضافه مي - 6
$ ¨βÎ) “ÏŠ: مانند t6 Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκö n= tã í⎯≈ sÜù= ß™  ) 42/ حجر( ، Ÿω uρ 4©yÌötƒ ÍνÏŠ$ t7Ïè Ï9 tøä3ø9$#  

خداوند است، چنان كه ابن  ي هبندگان برگزيد» عباد«كه در هر دو آيه منظور از ) 7/ زمر (
  .اند عباس و ديگران گفته

‘ Í: شود، مانند و به خاطر قصد عموم نيز اضافه مي x‹ósuŠù= sù t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒä† ô⎯tã ÿ⎯ÍνÍöΔ r& 
 ) تعاليكل امرهللا: يعني) 63/ نور .  
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  فائده
معرفه آمده در فرمودة خداي » الصمد«به صورت نكره، و » احد«از حكمت اينكه 

≅ ö: تعالي è% uθ èδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$#  ) سؤال شده، و من در ) 2و  1/ اخالص
ام كه در فتاوي گنجانيده شده، و حاصلش اين است كه در  اي تأليف كرده جواب نوشته

  :چند جواب هست اين باره
اينكه به منظور تعظيم و اشاره به اينكه مدلول آن را ـ كه ذات اقدس خداي تعالي : اول

  .نكره آورده شده» أحد«توان به آن احاطه يافت،  شود تعريف كرد، و نمي است ـ نمي
داخل شود، مانند غير و كل و بعض، ولي اين » أحد«بر » أل«اينكه جايز نيست : دوم

≅  ö: زيرا كه در قرائت شاذي آمده ؛استجواب فاسد  è% uθ èδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$#  
  .اين قرائت را ابوحاتم در كتاب الزينه از جعفربن محمد حكايت كرده است

خبر است، » اهللا«مبتدا، و » هو«: كهچيزهايي است كه به خاطرم رسيده، و اين از : سوم
» اهللا الصمد«اي آن حصر است، پس هر دو جزء در باشند، كه مقتض و هر دو معرفه مي

بدون » أحد«معرفه آورده شد تا حصر را برساند و با جمله اول مطابقت نمايد، و چون 
اش آورده  نياز شد، پس بر همان اصل نكره رساند از تعريف آن بي تعريف حصر را مي

را خبر » أحد«دا بدانيم، و را مبت» اهللا«گرامي  و اگر  اسم. اينكه خبر دوم باشد شد، بنابر
آن، با ضمير شأني كه در آن هست تعظيم و تفخيم بسيار زيادي خواهد بود، پس جملة 

اول آورد با تعريف هر دو جزء آن به جهت حصر از لحاظ تفخيم  ي هدوم را بر گونة جمل
  .و تعظيم

  اي ديگر در تعريف و تنكير قاعده
يا هر دوي آنها معرفه، و يا هر دو : اردهرگاه اسمي دو بار ذكر شود چهار حالت د

  .نكره، و يا اولي نكره و دومي معرفه، و يا به عكس خواهد بود
پس هرگاه هر دو معرفه باشند غالباً دومي همان اولي خواهد بود، تا بر معهودي كه 

$ : اصل در الف الم يا اضافه است داللت كند، مانند tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ 
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t⎦⎪Ï% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ø‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$#  ) 7و  6/ فاتحه( ، Ï‰ç7ôã$$ sù 

©!$# $TÁ Î= øƒèΧ çμ ©9 š⎥⎪Ïe$!$# ∩⊄∪ Ÿω r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈ Ï9$ sƒø: $#  ) 3و  2/ زمر( ، (#θè= yè y_uρ …çμ uΖ÷ t/ t⎦÷⎫t/uρ 

Ïπ ¨ΨÅgø: $# $ Y7|¡nΣ 4 ô‰s)s9uρ ÏMyϑ Î= tã èπ̈Ψ Ågø: $#  ) 158/ صافات( ، ãΝÎγ Ï% uρ ÏN$ t↔Íh‹¡¡9$# 4 ⎯tΒ uρ È,s? ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$#  

’ þ، )9/ غافر ( Ìj?yè©9 àè= ö/r& |=≈ t7ó™ F{$# ∩⊂∉∪ |=≈ t7ó™ r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#  ) 37و  36/ غافر.(  
گرنه مناسب است كه معرفه و اگر هر دو نكره باشند، دومي غالباً غير از اولي است، و

% ª!$# “Ï: بيايد بنابراينكه سابقاً معهود بوده است، مانند ©!$# Νä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ 7#÷è |Ê ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ 

.⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ 7#÷è |Ê Zο§θ è% ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ;ο§θ è% $ Z÷è |Ê Zπ t7øŠx©uρ  ) كه مراد از ضعف ) 54/ روم
  .سومي دوران پيري است اولي نطفه، و دومي دوران كودكي، و

$ : خداي تعالي ي هالحاجب دربارة فرمود و ابن  yδ –ρ ß‰äî Ööκy− $ yγ ãm#uρ u‘ uρ Ööκy−  ) سبا /
فايده اعادة لفظ شهر اعالم مدت زمان رفتن، و زمان آمدن است، و الفاظي كه : گفته) 12

به جهت خصوصيتي آيند اضمار آنها نيكو نيست، و اگر اضمار شود  براي بيان مقدارها مي
است كه در آن هست، كه اگر آن خصوصيت نباشد عدول كردن از ضمير به ظاهر واجب 

  .است
 ¨β: خداي تعالي ي هو دو حالت فوق در فرمود Î* sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #·ô£ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ Îô£ãè ø9$# 

#Zô£ç„  ) سر دوم جمع شده است، كه عسر دوم همان اولي است، ولي ي) 6و  5/ شرح
دو ) دشواري(= هيچ عسري «: اين آيه فرمود ي هدربار صاولي نيست، و لذا رسول خدا

  .»سازد را مغلوب نمي) آساني(= يسر 
 : و اگر اولي نكره و دومي معرفه باشد، دومي همان اولي است ـ بنابر عهد ـ مانند

!$ uΖù= y™ ö‘ r& 4’n< Î) šχ öθ tãöÏù Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ 4©|Âyè sù ãβ öθ tã öÏù tΑθ ß™ §9$#  ) 16و  15/ مزمل( ، $ pκ Ïù 

îy$ t6 óÁÏΒ ( ßy$ t6 óÁ Ïϑø9$# ’Îû >π y_% ỳ ã— ( èπ y_% ỳ –“9$#  ) 35/ نور( ، 4’ n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡uÅÀ 
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«!$#  ) 53و  52/ شوري( ، $ tΒ ΝÍκö n= tã ⎯ÏiΒ @≅‹Î6 y™ ∩⊆⊇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) ã≅Š Î6 ¡¡9$#  ) و  41/ شوري
42.(  

توان به طور كلي بر آنها حكمي آورد، بلكه  اولي معرفه و دومي نكره باشد نميو اگر 
 tΠöθ: كند، مانند به قرائن بستگي دارد، گاهي قرينه بر مغايرت داشتن آن دو داللت مي tƒ uρ 

ãΠθ à)s? èπ tã$¡¡9$# ÞΟÅ¡ø)ãƒ tβθ ãΒ ÌôfãΚ ø9$# $ tΒ (#θ èVÎ6 s9 uöxî 7πtã$ y™  ) 55/ روم( ، šè= t↔ó¡o„ ã≅ ÷δr& 

É=≈ tG Å3ø9$# β r& tΑÍi”t∴è? öΝÍκö n= tã $ Y7≈tFÏ.  ) 153/ نساء( ، ô‰s)s9uρ $ oΨ ÷s?#u™ ©y›θãΒ 3“y‰ßγ ø9$# $ oΨ øO u‘ ÷ρ r&uρ û©Í_t/ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ tó™ Î) |=≈ tFÅ6ø9$# ∩∈⊂∪ “W‰èδ 3“tò2 ÏŒuρ ’ Í< 'ρ T{ É=≈ t6 ø9F{$#  ) زمخشري )54و  53/ غافر ،
از دين و معجزات و شرايع به او عنايت كرده، و هدي  مراد آن است كه تمام آنچه: گفته
  ô‰s)s9uρ: كند، مانند ارشاد و راهنمايي و گاهي قرينه بر يكي بودن آنها داللت مي: يعني

$ oΨ ö/uŸÑ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ä. 9≅ sWtΒ öΝßγ ¯= yè ©9 tβρ ã©.x‹tG tƒ ∩⊄∠∪ $ºΡ#u™öè% $ ‡ŠÎ/ttã  ) زمر /
  ).28و  27

  توجه
ظاهراً اين قاعده تحقيق نشده چون كه با آيات : شيخ بهاءالدين در عروس االفراح گفته

  :شود، از جمله در قسم اول بسياري نقض مي
 ö≅ yδ â™!#t“ y_ Ç⎯≈ |¡ômM}$# ω Î) ß⎯≈ |¡ômM}$#  ) اند ولي دومي  ، كه هر دو معرفه)60/ رحمن

: ”çtøغير از اولي است،  $# Ìhçtø: $$ Î/   ... ) 178/ بقره( ،  ö≅ yδ 4’tAr& ’n?tã Ç⎯≈ |¡Σ M}$# ×⎦⎫Ïm z⎯ÏiΒ 

Ì÷δ ¤$!$#  ) 1/ انسان(سپس فرموده ، : $̄ΡÎ) $ oΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r&  ) 2/ انسان (

 y7كه اولي آدم و دومي فرزندان او است،  Ï9≡x‹x.uρ !$ uΖø9t“Ρr& šø‹s9Î) |=≈ tFÅ6ø9$# 4 t⎦⎪Ï% ©!$$ sù 

ãΝßγ≈ uΖ÷ s?#u™ |=≈ tFÅ6ø9$# šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ⎯Ïμ Î/  ) كه اولي قرآن و دومي تورات و ) 47/ عنكبوت
  .انجيل است
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  :و از جمله قسم دوم

 uθ èδ uρ “Ï% ©!$# ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ×μ≈ s9Î) ’Îûuρ Ä⇓ö‘ F{$# ×μ≈s9Î)  ) 84/ زخرف.(  

 y7 tΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tysø9$# 5Α$ tFÏ% ÏμŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$ tFÏ% ÏμŠ Ïù ×Î6 x.  ) كه دومي ). 217/ بقره
  .باشند همان اولي است، و حال آنكه هر دو نكره مي

  :و از جمله در قسم سوم
 β r& $ ysÎ=óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ÷ t/ $ [sù=ß¹ 4 ßxù= Á9$#uρ ×öyz  ) 128/ نساء.(  

 ÏN÷σãƒ uρ ¨≅ ä. “ÏŒ 9≅ôÒ sù …ã& s#ôÒ sù  ) 3/ هود.(  

 öΝà2 ÷ŠÌ“ tƒ uρ ¸ο§θ è% 4’ n< Î) öΝä3Ï?§θ è%  ) 52/ هود.(  

 (#ÿρ ßŠ#yŠ÷”zÏ9 $ YΖ≈ yϑƒ Î) yì̈Β öΝÍκÈ]≈ yϑƒ Î)  ) 4/ فتح.(  

 öΝßγ≈ tΡ÷ŠÎ— $ \/#x‹tã s−öθ sù É>#x‹yè ø9$#  ) 88/ نحل.(  

 $ tΒ uρ ßìÎ7−G tƒ óΟèδ çsYø.r& ω Î) $ ‡Ζsß 4 ¨β Î) £⎯©à9$#  ) وارد دومي ، كه در تمام اين م)36/ يونس
  .با اولي مغاير است

شود كه هيچ يك از آيات فوق قاعده ياد شده را نقض  با تأمل معلوم مي: گويم مي
براي جنس است، و در اين صورت در معني » االحسان«كند؛ زيرا كه ظاهراً الم در  نمي

الم در كه » العسر« ي ه، برخالف آي»النفس و الحر« ي هباشد، و همين طور آي مانند نكره مي
رساند، و همچنين آية  آن يا براي عهد است و يا استغراق، چنان كه حديث اين را مي

زيرا كه هر  ؛پذيريم دومي غير از اولي باشد، بلكه قطعاً همان عين آن است كه نمي» الظن«
توان مذموم شمرد و حال آنكه احكام شرع  ها را مي ظني مذموم نيست، چگونه همه گمان

مانعي ندارد كه مراد همان صلح ياد شده باشد كه بين » صلح«طور آية  ينو هم! ظني است
شود، و استحباب صلح در ساير امور از سنت گرفته شده و از آيه به  زن و شوهر واقع مي

گردد، بلكه جايز نيست به عموم آيه قائل شويم، و هرگونه صلحي  طريق قياس استفاده مي
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را حالل؛ يا حاللي را حرام كند ممنوع است، و نيز  را خير بدانيم، چون صلحي كه حرامي
زيرا كه منظور از اولي كه مورد سؤال  ؛بدون شك دومي عين اولي نيست» قتال« ي هدر آي

ابن الحضرمي سال دوم هجرت رخ داد، كه سبب نزول  ةواقع شده قتالي است كه در سري
 uθ: ه عين آن، و اما آيةآية شريفه همين بوده است، و مراد از دومي جنس قتال است ن èδ uρ 

“Ï% ©!$# ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ×μ≈ s9Î)  ) طيبي جواب داده كه از باب تكرار است براي ): 84/ زخرف

≈⎯ z: پيش از آن كه فرموده» رب«افادة امري زايد، به دليل تكرار ذكر  ysö6 ß™ Éb> u‘ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Éb> u‘ Ä ö̧yè ø9$#  ) تكرار مبالغه در تنزيه خداي  ، وجه)82/ زخرف
  .تعالي از نسبت فرزند است، در حالي كه شرط قاعده آن است كه تكرار قصد نشود

مراد از دوبار آوردن اسم آن است كه در يك : و شيخ بهاءالدين در آخر سخنش گفته
جمله يا دو جمله به هم پيوسته ذكر شوند، به طوري كه يكي بر ديگري عطف شده، و 

بوده باشد، و با اين بيان  ظاهري داشته، و از يك متكلمتباط آشكار و تناسب به آن ار
كننده و دومي حكايت از  اشكال آيه قتال را رفع كرده؛ زيرا كه اولي محكي قول سؤال

  .باشد مي صسخن پيغمبر

  اي در مفرد و جمع آوردن قاعده
ز ارض ذكري به است، هر جاي قرآن ا» آسمان و زمين= سماء و أرض «: از آن جمله

: ميان آمده به صورت مفرد است، و جمع نيامده، برخالف سماوات، چون كه جمع آن
: ها ذكر شود فرموده سنگين است، از همين روي وقتي خواسته شده تمام زمين» ارضون«
 z⎯ÏΒ uρ ÇÚö‘ F{$# £⎯ßγ n= ÷WÏΒ ã  ) گاهي به صورت جمع، و گاهي به : ، و اما سماء)12/ طالق

د آمده به خاطر نكاتي كه به موارد مختلف شايستگي دارد، چنان كه در اسرار صيغة مفر
ام، حاصل اينكه هرگاه مقصود بيان عدد و شماره آنها باشد صيغة  التنزيل توضيح داده

$ !¬ ™ yx¬7y: كند، مانند آيد كه بر عظمت و كثرت داللت مي جمع مي tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#  
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 ßxها كه بسيارند،  آسمان، يعني ساكنان )1/ صف ( Îm7|¡ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#  ) جمعه /

≅ هاست با اختالف عدد آنها،  فرد فرد آنچه در آسمان: ، يعني)3 è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ω Î) ª!$#  ) كه منظور نفي علم غيب است از هر ) 65/ نمل
  .ها است ز آسمانكسي كه در يكي ا

’ : آيد، مانند و هرگاه مقصود بيان جهت باشد به صورت مفرد مي Îûuρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ö/ä3è% ø— Í‘  

 Λä⎢ΨÏΒ، )22/ ذاريات ( r&u™ ⎯̈Β ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# β r& y#Å¡øƒs† ãΝä3Î/ uÚö‘ F{$#  ) يعني از ) 16/ ملك
  .باالي شما

***  
و مفرد آمده، پس هرگاه در سياق  كه به صورت جمع» ريح«و از اين گونه است 

  .شود آيد مفرد ذكر مي آيد، و چون در سياق عذاب مي شود جمع مي رحمت ذكر مي
» رياح«هر جاي قرآن از «: اند كه گفت ابن ابي حاتم و غير او از أبي بن كعب آورده

، و لذا در حديث »باشد آمده عذاب مي» ريح«ذكر شده رحمت است، و هرچه در آن 
  .»خدايا باد را رياح قرار ده و ريح قرار مده= اللهم اجعلها رياحاً و ال تجعلها ريحاً «: آمده

ها و منافع گوناگوني دارند، و  بادهاي رحمت صفات و وزش: اند در حكمت اين گفته
آيد كه شدت آن را  مي هرگاه يكي از انواع آنها وزيدن كند در مقابل آن باد ديگري بر

رساند، لذا در  وزد كه به حيوان و گياه سود مي آنها باد لطيفي مي شكند، پس از ميان مي
باد از يك جهت واحد و بدون معارض : رحمت رياح گفته شده است، و اما در عذاب

  t⎦ø⎪ty_uρ: يونس ي هخداي تعالي در سور ي هاز اين قاعده خارج است فرمودو . آيد مي

ΝÍκÍ5 8xƒ ÌÎ/ 7π t6ÍhŠsÛ  ) لفظي، و آن مقابله با : اين به خاطر دو وجه است، و )22/ يونس

$ : خداوند ي هفرمود pκøEu™!% y` ìxƒÍ‘ ×#Ï¹$ tã   ) كه بسا چيزي در حال مقابله )22/ يونس ،
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 (#ρ: جايز باشد كه در حال استقالل جايز نيست، مانند ãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$#  ) آل عمران
شود نه گوناگوني  مت با وحدت باد حاصل مياينكه در اينجا تمام رح: ، و معنوي)54/ 

رود، و اگر بادهاي مخالف وزيدن  آنها، كه كشتي جز به يك باد و از يك جهت راه نمي
كند سبب هالك و نابودي كشتي است، و مطلوب در اينجا يك باد است، به همين جهت 

 ي هرمودتأكيد كرد، و نيز بر اين مبني است ف» طيبه«است كه اين معني را با وصف 
 β: خداوند Î) ù't±o„ Ç⎯Å3ó¡ç„ yxƒ Ìh9$# z⎯ù= n= ôàuŠsù y‰Ï.#uρ u‘  ) و ابن المن)33/ شوري ،اين : ر گفتهي

  .آيه مطابق قاعده است؛ زيرا كه ساكن شدن بادها براي اهل كشتي عذاب و دشواري است
حق و و از اين گونه است مفرد آوردن نور و جمع آوردن ظلمات، و مفرد آوردن راه 

 Ÿω: هاي باطل، در فرمودة خداي تعالي جمع راه uρ (#θãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ 
 ) هاي متعدد است، و  هاي باطل شعبه ، زيرا كه طريق حق يكي، و راه)153/ انعام

هستند،  هاي باطل است، و نور به منزلة طريق حق، بلكه همان راه ةها نيز به منزل تاريكي
جمع آمده است، چون كه متعدد » اولياء كفار«مفرد، و » ولي المؤمنين«به همين جهت 

’ ª!$# : هستند، خداي تعالي فرموده Í< uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Οßγ ã_Ì÷‚ãƒ z⎯ÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# 

( š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#ÿρ ãxx. ãΝèδ äτ!$ uŠÏ9÷ρ r& ßNθ äó≈©Ü9$# Νßγ tΡθ ã_Ì÷‚ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ–Ψ9$# ’ n< Î) ÏM≈yϑ è= —à9$#  ) بقره /
257.(  

هم مفرد » جنه«هر كجاي قرآن آمده مفرد است، و » نار«و از همين قبيل است كه لفظ 
ها انواع مختلفي دارند پس جمع آنها نيكو است، ولي  زيرا كه بهشت ؛آمده و هم جمع

لذا بهشت را جمع و آتش آتش يك مايه دارد، و نيز آتش عذاب و بهشت رحمت است، 
  .را مفرد آورد، به گونة رياح و ريح

زيرا كه مصدريت بر سمع  ؛»بصر«و جمع » سمع«و از اين گونه است مفرد آوردن 
غالب است برخالف بصر كه در عضو معين شهرت يافته، و چون متعلق شنوايي 
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است كه ها و جاه بينايي رنگ= باشد، ولي متعلق بصر  صداهاست كه يك حقيقت مي

  .باشند، پس در هر كدام به متعلق آن اشاره شده است حقايق مختلفي مي
خداي  ي هدر فرمود» شافعين«و جمع آوردن » صديق«و از اين نوع است مفرد آوردن 

$ : تعالي yϑ sù $ uΖs9 ⎯ÏΒ t⎦⎫Ïè Ï≈ x© ∩⊇⊃⊃∪ Ÿω uρ @,ƒ Ï‰|¹ 8Λ⎧ ÏΗ xq  ) و حكمتش )101و  100/ شعرا ،
بيني كه هرگاه  آيا نمي: زمخشري گفته. موالً بسيارند، و دوستان كمآن است كه شافعان مع

خيزند  مي اي از اهالي شهرش براي شفاعت و وساطت بر كسي دچار ستمگري شود، عده
آورند، هرچند كه بيشتر آنان را نشناسد، ولي دوست از تخم عقابان نيز  و بر او رحم مي

  .تر است كمياب
زيرا كه مفردش  ؛كه جز به صورت جمع نيامده است» بالبا«: و از همين نمونه است

در لفظ سنگين است، و از اين قبيل است كه مشرق و مغرب به طور مفرد و تثنيه و جمع 
اند از جهت  اند به اعتبار جهت بوده، و هرجا تثنيه هر سه آمده است، هر جا مفرد آمده

ها  اند از لحاظ تعدد مطلع مشرق و مغرب زمستان و تابستان است، و هرجا جمع ذكر شده
  .باشد در هر فصل از فصول سال مي

و اما جهت اختصاص يافتن هر موضوعي به نحوة مطلبي است كه در آن آمده، مثالً 
طور است، كه خداوند ـ  زيرا كه سياق سوره همين ؛الرحمن به گونة تثنيه آمده ي هدر سور

آفرينش و تعليم، سپس دو چراغ : سبحانه و تعالي ـ اول دو گونه ايجاد را ذكر كرده
آنكه ساقه دارد و آنكه ساق ندارد، و آنها را با : آفتاب و ماه، سپس دو نوع گياه: جهان
آسمان و زمين، و سپس دو نوع : ياد فرمود، و سپس دو نوع» الشجر«و » النجم«: عنوان

س دو نوع ها، و سپ ها و گل دانه: آيد عدل و ظلم، و بعد دو نوعي كه از زمين برمي
شور و شيرين، : جن و انس، سپس دو نوع مشرق و مغرب، و سپس دو نوع دريا: مكلفين

از اين جهت تثنيه مشرق و مغرب در اين سوره نيكو گشت، و در جاي ديگر جمع 
 Iξ: اند كه خداوند فرموده آمده sù ãΝÅ¡ø% é& Éb> tÎ/ É−Ì≈ t±pRùQ$# É> Ì≈ tópRùQ$#uρ $ ¯ΡÎ) tβρâ‘ Ï‰≈ s)s9  )عارج م /
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الصافات نيز به همين گونه آمده تا بر قدرت وسيع و عظمت خداوند  ي ه، و در سور)40
  .داللت كند

  فايده
است، و هر جا » أبرار«براي آدميان وصف آمده به صيغة » بار«هر جاي قرآن كه جمع 

به كار رفته، اين را راغب ذكر كرده، جهتش اين » برره«كه براي توصيف فرشتگان است 
  .مفرد اولي است» بر«تر از  است كه بليغ» بار«تر است چون كه جمع  كه دومي بليغ است

گفته شده، و هرگاه » اخوه«در مورد برادران نسبي جمع آمده » أخ«و هر كجا كه لفظ 
آمده است، اين را ابن » اخوان«براي دوستي و برادري ايماني به كار رفته به صورت 

  : بر اين قول اشكال شده كه در مورد دوستياند، ولي  فارس و ديگران گفته
 $ yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×οuθ ÷zÎ)  ) آمده، و در مورد برادري نسبي) 10/ حجرات : £⎯Îγ ÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& 

û©Í_ t/  ∅ Îγ ÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& û©Í_ t/ £⎯Îγ Ï?≡uθ yzr&  ) آمده است) 31/ نور.  

  فائده
كرده كه در آن جمع كلماتي كه در ابوالحسن أخفش كتابي در مفرد و جمع تأليف 

اند را ذكر كرده، و بيشتر آن از  اند، و مفرد كلماتي كه جمع آمده قرآن مفرد واقع شده
  :هايي از موارد مخفي آن است واضحات است، و اينها مثال

  .مفرد ندارد: المن
  .مفردي براي آن شنيده نشده: السلوي
  .جمع نصير است، مانند نديم و قبيل: و به قولي به قولي جمع نصراني،: النصاري

  .جمع عون: عوان
  .مفرد ندارد: الهدي
  .جمعش أعاصير است: اعصار
  .شريف و اشراف: جمع نصير است، مانند: االنصار
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  .باشد زلم مي: و به قولي» زلم«مفرد آن : االزالم
  .جمعش مدارير است: مدراراً
  .ستاسطار جمع سطر ا: مفردش اسطوره، و به قولي: أساطير
  .مفرد أصوار است: جمع صوره، و به قولي: الصور
  .جمع افراد، جمع فرد است: فرادي
باشد، و در لغت تثنيه و جمعي با يك صيغه  جمع صنو مي: جمع قنو، وصنوان قنوان

نيست مگر اين دو، و لفظ سومي نيز هست كه در قرآن نيامده؛ ابن خالويه اين را در 
  .كتاب ليس گفته است

  .باشد جمع حاويه و به قولي حاوياء مي: الحوايا
  .جمع نشور است: نشراً

  .باشد جمع عضه و عزه مي: عضين و عزين
  .جمع مثني است: المثاني

  .باشد جمعش تارات و تير مي: تاره
  .جمع يقظ: ايقاظاً

  .جمع أريكه است: االرائك
  .خصي و خصيان: جمعش سريان است، مانند: سري

انوه، مانند : إني مثل قرد، و به قولي: ر مانند معي، و به قوليجمع انا به قص: آناء الليل
  .فرقه

  .جمع صيصيه: الصياصي
  .باشد جمع آن مناسي مي: منسأه

  .باشد جمع آن حرور به ضم حاء مي: الحرور
  .جمع غربيب: غرابيب
  .جمع ترب: أتراب
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مانند قرد، و به  إلي: ألي مانند قفي، و به قولي: جمع الي مانند معي، و به قولي: اآلالء
  .باشد الو مي: قولي

  .جمع ترقوه به فتح تاء است: التراقي
  .جمع مشج است: أمشاج
  .باشد جمع لف به كسر مي: الفافاً

  .جمع عشر: العشار
  .جمع خانسه، و همچنين  الكنس: سنّالخُ

  .باشد زباني مي: زابن، و به قولي: جمع زبينه، و به قولي: الزبانيه
  .باشد ت و شتيت ميجمع ش: أشتاتاً
ابيل بر : مفرد آن ابول بر وزن عجول است، و به قولي: مفرد ندارد، و به قولي: أبابيل

  .باشد وزن اكليل مي

  فايده
و از غير آنها » مثني و ثالث و رباع«: در قرآن از الفاظي كه عدول يافته جز الفاظ عدد

» أخر«و از صفات كلمة نيست، چنان كه أخفش در كتاب ياد شده آورده است، » طوي«
≈ ãyzé&uρ ×M: خداي تعالي ي هدر فرمود yγ Î7≈ t±tFãΒ  ) فقط آمده است) 7/ آل عمران.  

شود عدول يافته، و  از چيزي كه در آن الف و الم تقدير مي: اند راغب و غير او گفته
يا گردد لفظاً  ذكر مي» من«يا با » أفعل«زيرا كه  ؛در كالم عرب نظيري براي آن نيست
شود پس الف و الم بر  از آن حذف مي» من«شود، و  تقديراً كه تثنيه و جمع و تأنيث نمي

شود، ولي اين لفظ از بين آنها جايز است بدون الف  گردد، و تثنيه و جمع مي آن داخل مي
  .الم چنين گردد

با  مانعي ندارد كه از الف و الم عدول يافته باشد: و كرماني دربارة آية ياد شده گفته
  .باشد اينكه وصف نكرده است؛ زيرا كه از جهتي مقدر، و از جهتي ديگر غيرمقدر مي
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  قاعده

مقابل آوردن جمع با جمع گاهي مقتضي آن است كه هر فرد از اين با فردي از آن 
 (#öθ: خداوند ي همقابل باشد، مانند فرمود t±øó tG ó™ $#uρ öΝåκu5$ uŠÏO  ) استغشي كل : يعني) 7/ نوح

  .هر يك از آنان جامه بر سر كشيد= منهم ثوبه فرد 
 ôM tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Β é&  ) بر هر فرد مادر خودش حرام است: يعني) 23/ نساء.  

 ÞΟä3ŠÏ¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&  ) هر كس را در مورد فرزندان : يعني) 11/ نساء
  .كند خودش سفارش مي

 ßN≡t$ Î!≡ uθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊ öãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r&  ) شيرخوار خودش  ةهر مادري بچ: يعني) 233/ بقره
  .را شير دهد

  : و گاهي مقتضي است كه جمع براي فرد فرد محكوم عليه ثابت باشد، مانند
 óΟèδρ ß‰Î= ô_$$ sù t⎦⎫ÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù#y_  ) زالدين از اين گونه شمردهع، و شيخ )4/ نور :  

 ÎÅe³o0uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# ¨βr& öΝçλm; ;M≈̈Ψ y_  ) 25/ بقره.(  
  .خواهد تا آن را معين نمايد و گاهي هر دو گونه را محتمل است كه دليلي مي

دهد، و گاهي مقتضي آن هست  و اما تقابل جمع با مفرد غالباً مفرد را عموميت نمي
’ : خداي تعالي آمده ي هچنان كه در فرمود n?tã uρ š⎥⎪Ï% ©!$# …çμ tΡθ à)‹ÏÜãƒ ×πtƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ 

 ) بر هر فردي كه توان روزه گرفتن نداشته باشد براي هر روز غذاي : ، يعني)184/ بقره
% t⎦⎪Ïمسكين است،  ©!$#uρ tβθ ãΒ ötƒ ÏM≈oΨ |Á ósßϑ ø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u™!#y‰pκà− óΟèδρß‰Î= ô_$$ sù 

t⎦⎫ÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù#y_  ) زيرا كه بر هر فرد از آنها اين حكم هست) 4/ نور.  
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  رود مترادف باشند اي در الفاظي كه گمان مي قاعده
خوف و خشيت، كه چه بسا لغوي بين آنها فرق نگذارد، و حال : گونه است از اين

 ةرشج: ها آنكه خشيت از خوف باالتر است، و شديدتر از آن است؛ زيرا كه از گفتة عرب
درخت خشك گرفته شده است كه به كلي فوت گشته و از بين رفته است، و : يعني ةخشي

شتر دردمند گرفته شده، كه نقص است و  از بين رفتن نيست؛ : خوفاء يعني ةقنا: خوف از

 šχ: خداوند ي هلذا خشيت به خداي تعالي اختصاص داده شده در فرمود öθ t±øƒs† uρ öΝåκ®5u‘ 

tβθ èù$ sƒs† uρ u™þθ ß™ É>$ |¡Ïtø:$#  ) 21/ رعد.(  
خشيت بيمناكي از جهت عظمت و بزرگي : اند به اينكه و نيز بين آنها را فرق گذاشته

كننده نيرومند باشد، و خوف از  چيزي است كه از آن خشيت شده، هرچند كه خشيت
چيز ) چيزي كه از آن ترسيده شده(= جهت ضعف خائف است، هر چند كه مخوف 

هاي  اشد؛ و دليل بر اين فرق آن است كه خاء و شين و ياء در حالتكوچك و آساني ب
شيخ براي آقاي بزرگ، و خيش براي لباس : كنند، مانند گوناگون بر عظمت داللت مي

 ô⎯ÏΒ Ïπ: ضخيم، لذا غالباً خشيت دربارة خداي تعالي به كار رفته است، مانند uŠô±yz «!$#  

$ ، )74/ بقره ( yϑ ¯ΡÎ) ©ý øƒs† ©!$# ô⎯ÏΒ ÍνÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$#  ) و اما در)28/ فاطر ، : tβθ èù$ sƒs† 

Νåκ®5u‘ ⎯ÏiΒ óΟÎγ Ï% öθ sù  ) زيرا كه اين آيه در وصف فرشتگان  ؛نكته لطيفي دارد) 50/ نحل
از آنان » خوف« ةاست، و چون خداوند قوت و شدت آفرينش آنان را ذكر كرد، با واژ

هرچند آنها پرصالبت و شديد هستند در پيشگاه پروردگار  تعبير نمود تا بيان كند كه
بر عظمت بيشتر » باالي خود= فوقهم «باشند، سپس با عبارت  متعال ضعيف و ناتوان مي

خويش داللت آورد، پس بين  هر دو امر را جمع كرد، و چون ضعف افراد بشر معلوم 
  .است نيازي به توجه دادن بر آن نبود

شح : راغب گفته. كه شح شديدتر از بخل است» شح«و » بخل«: و از اين گونه است
  .بخل توأم با حرص و آز است
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ضمن در اصل مربوط به : فرق گذاشته به اينكه» ضن«و » بخل«و عسكري بين 

 هو: شود باشد؛ و لذا گفته مي خودداري از عاريه دادن، و بخل مربوط به هبه دادن مي
بخيل؛ زيرا كه علم : گويد ورزد، و نمي اري مياو از آموزش علمش خودد= ضنين بعلمه 

  : تر از هبه است، و از همين روي خداي تعالي فرموده به عاريت دادن شبيه
 $ tΒ uρ uθ èδ ’n?tã É=ø‹tó ø9$# &⎦⎫ÏΨ ŸÒÎ/  ) ببخيل: ، و نفرمود)24/ تكوير.  

كار كه در اغلب اولي در مورد راه خير به » طريق«و » سبيل«: و از همين نمونه است
آيد  هر جا كه در مورد خير به كار رود مقرون به وصف يا اضافه مي» طريق«رود، ولي  مي

’ ‰ ü“Ï‰öκu: خداوند ي هكه به آن اختصاص يابد، مانند فرمود n< Î) Èd,ysø9$# 4’n< Î)uρ 9,ƒ ÌsÛ 8Λ⎧ É)tG ó¡•Β  
از  سبيل راهي است كه در آن آساني باشد، پس اخص است: راغب گفته) 30/ احقاف (

  .طريق
رود، و دومي  كه اولي در جواهر و اعيان به كار مي» أتي«و » جاء«: و از اين قبيل است

 ⎯yϑ: خداوند ي هدر فرمود» جاء«ها، و لذا  در معاني و زمان Ï9uρ u™!% ỳ ⎯Ïμ Î/ ã≅÷Η ¿q 9Ïè t/  

 ρ، )72/ يوسف ( â™!% ỳ uρ 4’n?tã ⎯Ïμ ÅÁŠÏϑ s% 5Θy‰Î/ 5> É‹x.  ) 18/ يوسف( ،  

 u™ü“(% É ùρ ¥‹Í×tΒ öθ tƒ zΟ̈Ψ yγ pg¿2  ) در» أتي«آمده، و ) 23/ فجر : #’ tAr& ãøΒ r& «!$#  ) 1/ نحل( ، 

!$ yγ9s?r& $ tΡâöΔ r&  ) به كار رفته است) 24/ يونس.  

%!™ uو اما  ỳ uρ y7 •/u‘  ) أمر ربك، كه مراد اهوالي است كه در قيامت : يعني) 22/ فجر

* #sŒÎ: شود، و همچنين ديده مي sù u™!% ỳ öΝßγ è= y_r& Ÿ ) زيرا كه اجل همچون ) 34/ اعراف

 u|Øym ãΝä.y‰tnr& ßNöθ: خداوند ي هچيزي است كه مشاهده گردد، لذا در فرمود yϑ ø9$#  ) بقره
فرق » أتي«و » جاء«از آن تعبير شده، و از همين روي بين دو كلمه » حضور«به ) 180/ 

 y7≈oΨ: وندخدا ي هگذاشته شده در فرمود ÷∞Å_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. ÏμŠ Ïù šχρ çtIôϑ tƒ ∩∉⊂∪ y7≈ oΨ÷ s?r&uρ 
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Èd,ysø9$$ Î/  ) كه اولي عذاب است و آن ديدني است، ولي حق را با چشم ) 64و  63/ حجر
  .توان ديد بدن نمي

و : باشد، وي گفته اتيان به آساني آمدن است كه از مطلق آمدن أخص مي: راغب گفته
  .شود أتي و أتاوي گفته مي: گرد ت كه به گداي دورهاز همين جهت اس

داشتني به  بيشتر امداد در امور دوست: راغب گفته .»أمد«و » مد«: و از اين نوع است
≈ Νßγ: رود، مانند كار مي tΡ÷Šy‰øΒ r&uρ 7π yγ Å3≈ xÎ/  ) آيد،  ، و مد در چيز ناخوشايند مي)22/ طور

 ‘‰ßϑمانند  tΡuρ …çμ s9 z⎯ÏΒ É>#x‹yè ø9$# #t‰tΒ  ) 79/ مريم.(  
زحمت باشد به  كه اولي در نوشانيدني كه بي» أسقي«و » سقي«: و از اين قبيل است

™ öΝßγ9s)y: رود، از همين روي در آشاميدني بهشتي ذكر شده، مانند كار مي uρ öΝåκ›5u‘ $ \/#tx©  
دنيا به كار  ، و دومي در آشاميدني كه با زحمت به دست آيد، لذا در آب)21/ انسان (

≈ Νßγ: رفته، مانند oΨ ø‹s)ó™ V{ ¹™!$ ¨Β $ ]% y‰xî  ) تر از سقي  اسقاء بليغ: ، و راغب گفته)16/ جن
اي براي كسي قرار دهد كه از آن برگيرد و  است كه وسيله ينزيرا كه اسقاء چن ؛است

  .بياشامد، و سقي آن است كه به او آشاميدني بدهد
كه اولي براي كاري است كه با امتداد زمان انجام » علف«و » عمل«: و از اين گونه است

 tβθ: گيرد، مانند è= yϑ ÷ètƒ …çμ s9 $ tΒ â™!$ t±o„  ) 13/ سبأ( ، $ £ϑ ÏiΒ ôM n= Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰÷ƒ r&  ) ؛)71/ يس 
شود، و كلمه دوم  ها و گياهان به طور ممتد انجام مي زيرا كه آفرينش چهارپايان و ميوه

 y#ø‹x. Ÿ≅yè: برخالف آن است، مانند sù y7 •/u‘ É=≈ ptõ¾r'Î/ È≅‹Ïø9$#  ) 1/ فيل( ، y#ø‹x. Ÿ≅yè sù 

y7 •/u‘ >Š$ yèÎ/  ) هاي اين اقوام بدون معطلي صورت گرفت،  ، كه هالكت)6/ فجر 

tβθ è= yèøtƒ uρ $ tΒ tβρ ãtΒ ÷σãƒ  ) فرشتگان در يك چشم به هم زدن مأموريت : ، يعني)50/ نحل

 (#θ: از همين روي در دهند، خود را انجام مي è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$#   ) اول  ةواژ) 25/ بقره
را به كار برده كه مقصود پيوستگي و استواري آن است نه اينكه يكبار يا به سرعت انجام 
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 (#θ: خداوند ي هدهند، و در فرمود è= yèøù$#uρ uöy‚ø9$#  ) دوم به كار رفته كه به  ةواژ) 77/ حج

 (#θ: سرعت گيريد، چنان كه فرموده :معني آن است à)Î7tFó™ $$ sù ÏN≡uöy‚ø9$#  ) و )148/ بقره ،

% t⎦⎪Ï: خداوند ي هنيز در فرمود ©!$#uρ öΝèδ Íο4θ x.¨“= Ï9 tβθ è= Ïè≈sù  ) آمده، كه منظور ) 4/ مؤمنون
  .سرعت كردن مؤمنين در پرداخت زكات است بدون تأني

رود  كه اولي در نشستن طوالني به كار مي »جلوس«و » قعود«: و از اين قبيل است
نشين،  زنان سالخورده و خانه= قواعد البيت : شود برخالف دومي، از همين روي گفته مي

: گويند همنشين شاه، و نمي= جليس الملك : شود جوالس البيت، و گفته مي: گويند و نمي
 ي هاولي در فرمود قعيدالملك، چون كه كم نشستن نزد زمامداران پسنديده است، و لذا

 ’Îû Ï‰yè: خداوند ø)tΒ A−ô‰Ï¹  ) به كار رفته كه اشاره به زايل نشدن بهشت و )55/ قمر ،

 (#θ: هاي آن است، برخالف نعمت ßs¡¡xs? †Îû Ä§Î=≈ yfyϑ ø9$#  ) كه در ) 11/ مجادله
  .شود مجلس زمان كوتاهي نشسته مي

= àMù: خداوند ي همودكه در فر» كمال«و » تمام«: و از اين گونه است yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ 

àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ  ) اتمام زايل كردن : اند اند، كه گفته هر دو جمع شده) 3/ مائده
زايل نمودن نقصان عوارضي است كه بعد از تمام بر چيزي : نقصان اصلي است، و اكمال

 y7: دخداون ي هوارد شده، به همين جهت در فرمود ù=Ï? ×οu|³tã ×' s#ÏΒ% x.  ) 196/ بقره (
زيرا كه تمام از خود عدد فهميده شده، و احتمال نقص در  ؛نيكوتر است» تامه«از » كامله«

رساند، ولي  حصول نقصي پيش از آن را مي» تم«: صفات آن نفي گرديده است، و به قولي
هاي موصوف به آن  تكمال اسم جمع شدن قسم: چنين نيست، و عسكري گفته» كمل«

قافيه يك : شود شود، لذا گفته مي است، و تمام نام جزئي است كه موصوف با آن تمام مي
با جمع تمام : البيت به كماله، يعني: گويند كامل است، و مي: گويند بيت تمام است، و نمي

  .صفات آن
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آنها فرق چه بسا لغويون بين : خويي گفته .»ايتاء«و » اعطاء«: و از اين قبيل است
رساند، آن فرق  نگذارند؛ و براي من فرق بين آنها ظاهر شده كه بالغت كتاب خدا را مي

زيرا كه اعطاء مطاوع دارد،  ؛تر است ايتاء در اثبات مفعول خود از اعطاء قوي: اين است كه
آتاني : شود أتاني فأتيت، بلكه گفته مي: شود گويي اعطاني فعطوت، ولي گفته نمي

باشد از فعلي كه مطاوع  تر مي علي كه داراي مطاوع است مفعولش ضعيففأخذت، و ف
كند بر اينكه فعل فاعل بر پذيرش  قطعته فانقطع، كه داللت مي: گويي ندارد، چون كه مي
يافت، لذا صحيح است  باشد، و اگر پذيرش محل نبود مفعول ثبوت نمي محل متوقف مي

توان  ي كه مطاوع ندارد صحيح نيست، پس نميقطعته فما انقطع، و اين در فعل: گفته شود
زيرا  ؛قتلته فانقتل يا فما انقتل درست نيست: ضربته فانضرب يا فما انضرب، و نيز: گفت

گردد، و  كه اينها افعالي هستند كه هرگاه از فاعل صادر شوند مفعول براي آنها ثابت مي
تر است،  ن ايتاء از اعطاء قويباشند، بنابراي فاعل در افعالي كه مطاوع ندارند مستقل مي

در مواردي از قرآن انديشيدم پس اين نكته را رعايت شده يافتم، خداي تعالي : وي گفته
  : فرموده

 ’ ÎA÷σè? šù=ßϑ ø9$# ⎯tΒ â™!$ t±n@    ) 26/ آل عمران(  
  .»دهي را به هر كس بخواهي مي ملك«

: طور زرگي است، و هميندهد كه نيرومند باشد، چون چيز ب زيرا كه كسي ملك را مي
 ’ ÎA÷σãƒ sπ yϑ ò6Åsø9$# ⎯tΒ â™!$ t±o„  ) 269/ بقره( ، y7≈ oΨ÷ s?#u™ $ Yè ö7y™ z⎯ÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9$#  ) 7/ حجر (

$! : به جهت عظمت و شأن قرآن، و فرموده ¯ΡÎ) š≈ oΨø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$#  ) زيرا كه ) 1/ كوثر
ه منازل عزت در بهشت نزديك است، پس از آن گذرد، و ب در جايي وارد شده و از آن مي

تري منتقل  زيرا كه به زودي ترك گشته و از آن به چيز عظيم ؛تعبير آورد» اعطاء«: با
 y‹ÏÜ÷è: شوند، و نيز مي ãƒ y7 •/u‘ #©yÌ÷tIsù  ) كه تكرار اعطاء و فزوني آن تا ) 5/ ضحي

فسير شده، و آن نظير كوثر رساند، و به شفاعت هم ت رسيدن به حد رضاي كامل را مي
 4‘sÜôãشوند، و نيز  است كه پس از رفع نياز از آن منتقل مي r& ¨≅ä. >™ó©x« …çμ s)ù= yz  ) طه /
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 4©®Lگردد،  ، كه به لحاظ موجودات حدوث آن تكرار مي)50 ym (#θ äÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éfø9$#  ) توبه /
  .پردازند آن را از روي اكراه ميپذيرش ما بستگي دارد، و اهل كتاب به زيرا كه جزيه ) 29

  فايده
 (#θ: اختصاص گرفته، مانند» ايتاء«پرداخت صدقه در قرآن به : راغب گفته ãΒ$s% r& uρ 

nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θŸ2 ¨“9$#  ) 277/ بقره( ، uΘ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ’ tA# u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$#  ) بقره /
تر است كه در  بليغ» أوتوا«آمده از » آتينا«تاب و هر جا كه در وصف ك: ، وي گفته)177

شود كه چيزي داده شود به  در جايي گفته مي» أوتوا«زيرا كه  مده است؛موارد ديگر آ
در مواردي است كه قبول و پذيرش در » آتيناهم«كسي كه پذيرش از ناحية او نباشد، و 

  .جهت مقابل بوده است
در مورد سالي به كار » سنه«غالباً : غب گفتهرا .»عام«و » سنه«: و از اين گونه است

تعبير » سنه«رود كه در آن شدت و خشكسالي باشد، از همين روي از خشكسالي به  مي
در مورد سالي كه آساني و حاصلخيزي در آن باشد، و با اين بيان نكته » عام«شود، و  مي

 y#ø9r& >π: فرموده خداوند uΖy™ ω Î) š⎥⎫Å¡÷Η s~ $ YΒ% tæ  )گردد، كه از  معلوم مي) 14/ وت عنكب
  .تعبير آورده است» سنه«و از مستثني منه » عام«مستثني با واژة 

  اي در سؤال و جواب قاعده
اصل در جواب آن است كه با سؤال مطابقت كند، در صورتي كه سؤال متوجه به 

شود، اين به منظور  شخص باشد، و گاهي در جواب از مقتضاي سؤال روي گردانده مي
 ي هشيو«ن است توجه دهند بر اينكه شايسته بود چنان سؤال گردد، و اين را سكّاكي آ

  .ناميده است» حكيمانه
آيد به خاطر نيازي كه در سؤال به آن هست، و گاهي  و گاهي جواب اعم از سؤال مي

  .آيد به جهت مقتضاي حال تر از آن مي ناقص
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  : ي تعالي استمثال آنچه در جواب از سؤال عدول شده فرمودة خدا
 štΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ï'©#Ïδ F{$# ( ö≅è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædk ysø9$#uρ  ) 189/ بقره(  
شناسي  وقت) براي(پرسند بگو آنها  هاي ماه مي دربارة هالل) اي پيامبر(از تو «

  .»مردم و مواسم حج است
شود  كم زياد مي كماز هالل سؤال كردند كه چرا اول همچون نخي باريك است سپس 

گذارد تا به همان  رسد، سپس پيوسته رو به نقص مي كمال بدر مي ي هتا اينكه به مرحل
وضع اول باز گردد؟ پس با بيان حكمت آن جواب داده شدند، تا توجه شود به اينكه 

اند، و  تر همان بود كه سؤال كنند نه آنچه پرسيدند، اين را سكاكي و پيروانش گفته مهم
چون كه آنان چنين نبودند كه به : اني به سخن در اين باره پرداخته تا آنجا كه گفتهتفتاز

  .آساني بر دقايق هيأت دست يابند
اند كه سؤال از مطلب ديگري است  دانستم كه از كجا فهميده اي كاش مي: گويم و مي

ف هاي مختل و چه مانعي دارد كه سؤال از حكمت حالت! غير از آنچه جواب واقع شده
زيرا كه نظم آيه آن را احتمال دارد، چنانكه احتمال نظر آنان  ؛ماه شده باشد تا آن را بدانند

رود، و جواب آمدن به بيان حكمت گردش ماه دليل بر احتمال است كه ما  نيز در آن مي
اي است بر آن، كه اصل در جواب مطابقت آن با سؤال است، و بيرون  گفتيم، و قرينه
خواهد، و آن نه به سند صحيح و نه غير صحيح نرسيده كه  اصل دليل مي شدن از قاعده و

اند واقع شده باشد، بلكه در تأييد آنچه ما ذكر كرديم آمده؛ كه ابن  سؤال از آنچه گفته
ها براي  هالل !اهللا يا رسول: به ما رسيده كه سؤال كردند: جرير از ابوالعاليه آورده كه گفت

 tΡθ: ند نازل كردچه آفريده شدند؟ پس خداو è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ï'©#Ïδ F{$#  ) و اين  )19/ بقره
و هيچ . صراحت دارد كه آنها از حكمت آن پرسيدند، نه از چگونگي آن از لحاظ هيئت

تر و علمشان بيشتر از ما بوده گمان  كه فهمشان دقيق شصاحب ديني نسبت به صحابه
طالع يابند، در حالي كه افرادي از عجم آن را برد كه نتوانند به آساني بر دقايق هيئت ا نمي

ها هستند؛ و  تر از عرب القولند كه آنان بسيار كندذهن دانسته بودند كه مردم همگي متفق
اين در صورتي است كه هيئت اصل معتبري داشته باشد، و حال آنكه بيشتر آن فاسد و 
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ام، و در آن داليل ثابتي  و من در نقض بيشتر مسائل آن كتابي تصنيف كرده! دليل است بي

ام كه آن حضرت به آسمان باال رفت و آن را به چشم ديد، و  آورده صاز رسول خدا
ي آن به او  و وحي از آفرينندهآنچه از عجايب ملكوت آن را فرا گرفته با ديدن دانست، 

ها اند واقع شده بود، مانعي نداشت كه جوابي به آن و اگر سؤال از آنچه ذكر كرده رسيد،
 هنگامي كه از طور جواب آمد شد كه با فهم آنها متناسب بود؛ چنان كه همين داده مي

كهكشان و آثار ديگر ملكوت سؤال كردند، بله مثال صحيح براي اين مطلب جواب موسي 
$ : به فرعون است كه گفت tΒ uρ >u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄⊂∪ tΑ$ s% > u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ 

!$ yϑ ßγ oΨøŠt/  ) موسي[پروردگار عالميان چيست؟ : فرعون گفت: يعني) 24-23/ شعرا [
سؤال از ماهيت و » ما«زيرا كه . ها و زمين و آنچه ميان آنهاست پروردگار آسمان: فرمود

جنس است؛ و چون اين سؤال در مورد خداي تعالي خطاست، چون كه جنس نيست تا 
واب صحيح عدول كرد، به اينكه وصفي كه به گردد، به ج ذكر شود، و ذاتش درك نمي

كند آورد، از اين روي فرعون تعجب كرد كه جواب با سؤالش  شناخت او داللت مي
  : مطابقت ندارد، پس به اطرافيانش گفت

 Ÿω r& tβθãè ÉΚ tG ó¡n@   ) 25/ شعراء(  
  .»شنويد آيا نمي«

  : يعني جواب او را كه با سؤال مطابقت ندارد، پس موسي جواب داد
 ö/ä3š/u‘ > u‘ uρ ãΝä3Í← !$ t/#u™ t⎦⎫Ï9̈ρ F{$#   ) 26/ شعراء(  
  .»پروردگار شما و پروردگار پدران شما«

و اين جواب متضمن ابطال عقيده آنها نسبت به خدايي فرعون است به طور صريح، 
هرچند كه اين معني در همان جواب اول ضمناً داخل بود، ولي به اين شدت نبود، پس 

يابند در جواب سوم با  مسخره كرد، و چون موسي ديد مطلب را در نمي فرعون بيشتر
  : لحن شديدتري گفت
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 β Î) ÷Λä⎢Ζä. tβθè= É)÷è s?   ) 28/ شعراء(  
  .»اگر تعقل كنيد«

$  Νä3‹ÉdfuΖãƒ: و مثال زيادتي آمدن در جواب فرموده خداي تعالي است pκ÷]ÏiΒ ⎯ÏΒ uρ Èe≅ ä. 

5> öx.  ) ن سؤالدر جواب اي) 64/ انعام : ⎯tΒ /ä3ŠÉdfuΖãƒ ⎯ÏiΒ ÏM≈uΗ ä>àß Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ  ) انعام
 /63.(  

$“ }‘Ïδ y: موسي ي هو گفت |Á tã (#àσ2 uθ s?r& $ pκö n= tæ ·èδ r&uρ $ pκÍ5 4’ n?tã ‘Ïϑ uΖxî  ) 18/ طه (

$ : در جواب خداوند tΒ uρ šù= Ï? y7 ÎΨŠÏϑ uŠÎ/ 4©y›θ ßϑ≈tƒ  ) بردن از كه به خاطر لذت ) 17/ طه
  .خطاب خداي تعالي جواب را زيادتر از آنچه در سؤال بود آورد

 ß‰ç7÷è: قوم ابراهيم ي هو گفت tΡ $YΒ$ uΖô¹r& ‘≅sàoΨ sù $ oλm; t⎦⎫ÏÅ3≈ tã  ) در جواب ) 71/ شعراء

$ : آن حضرت كه به آنها فرمود tΒ tβρ ß‰ç7÷è s?  ) در جواب افزودند به جهت ) 70/ شعراء
  .كننده بيشتر شود ها و استمرار بر عبادت تا خشم سؤال عبادت بتاظهار خرسندي به 

≅ ö: خداي تعالي است ي هو مثال جوابي كه كمتر از سؤال آمده فرمود è% $ tΒ Üχθ ä3tƒ 

þ’ Í< ÷β r& …ã& s!Ïd‰t/é&  ) در پاسخ به) 15/ يونس : ÏM ø$# Aβ#u™öà)Î/ Îöxî !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø!Ïd‰t/  ) يونس /
: قط از تبديل كردن جواب داده شده نه از ايجاد قرآني ديگر، زمخشري گفتهكه ف) 15

چون كه تبديل براي افراد بشر امكان دارد ولي ايجاد ممكن نيست، پس آن را ذكر نكرد 
  .تا توجه دهد كه آن سؤال محال است

ا تر است، و نفي امكان آن به طريق اولي ايجاد ر تبديل از ايجاد آسان: و ديگري گفته
  .كند نفي مي
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  تذكر

كننده  شود؛ در صورتي كه منظور سؤال گاهي به طور كلي از جواب روي گردانده مي
 štΡθ: لجاجت و عناد باشد، مانند è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅ è% ßyρ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘  ) اسراء /

اين  صر پيغمبريهوديان به منظور عاجز كردن و خشونت ب: مؤلف االفصاح گفته) 85
زيرا كه روح لفظي است كه به طور مشترك بر روح انسان و قرآن  ؛سؤال را مطرح كردند

شود، پس يهوديان  اي ديگر و صنفي از فرشتگان گفته مي و عيسي و جبرئيل و فرشته
منظورشان اين بود كه از آن حضرت سؤال كنند، پس به هر كدام از امور ياد شده جواب 

ن نيست، پس جواب به طور مجمل آمد و اين اجمال در مقابل مكر آنها اي: دهد بگويند
  .بود

  قاعده
قاعده جواب آن است كه خود سؤال در آن اعاده گردد تا موافق آن : شود گفته مي
  :باشد، مانند

 y7 ¯ΡÏ™r& |MΡV{ ß#ß™θ ãƒ ( tΑ$ s% O$ tΡr& ß#ß™θ ãƒ   ) 90/ يوسف(  
  .»ممن يوسف هست: آيا تو همان يوسفي؟ گفت«

‘ óΟè?ö: در سؤال است، و همچنين» أنت«در جواب همان » أنا«كه  tø% r&u™ ôΜ è?õ‹s{r&uρ 4’ n?tã 

öΝä3Ï9≡sŒ “Ìô¹Î) ( (#þθä9$ s% $ tΡö‘ tø% r&  ) 81/ آل عمران.(  
اين اصل قاعده است، و سپس حروف جواب را به منظور اختصار و ترك تكرار 

  .عوض از آن آوردند
 : شود از جهت اطمينان به فهم شنونده به تقدير آن، مانند و گاهي سؤال حذف مي

ö≅ è% ö≅ yδ ⎯ÏΒ /ä3Í← !% x.uà° ⎯̈Β (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= sƒø: $# §ΝèO …çνß‰‹Ïè ãƒ 4 È≅è% ª!$# (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= sƒø: $# §ΝèO …çνß‰‹Ïè ãƒ  
  ).34/ يونس (
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  ديگر ي قاعده
اسميه بود شايسته شكل سؤال باشد، پس اگر جمله  قاعده چنين است كه جواب هم

طور است؛ ولي ابن مالك در  گونه باشد، در جواب مقدر نيز همين اب نيز همانواست ج
اين از باب حذف فعل : ؟ گفتهمن قرأ: زيد، در جواب سؤال: شود مورد اينكه گفته مي

بدين جهت آن را چنين تقدير كردم : وي گفته. است بنابر اين كه جواب جمله فعليه باشد
ها باشد ـ در  ها در جواب ه احتمال ابتدا بودن هم در آن هست تا مطابق شيوة عرببا اينك

≈ Ä©÷∏ãƒ zΝ: جايي كه بخواهند آن را تمام كنند ـ ، خداي تعالي فرموده sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒ u‘ 

∩∠∇∪ ö≅è% $ pκ Í‹ósãƒ ü“Ï% ©!$# !$ yδ r't±Σ r&  ) 79و  78/ يس( ، ⎦È⌡s9uρ Οßγ tFø9r'y™ ô⎯̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚö‘ F{$#uρ £⎯ä9θ à)u‹s9 £⎯ßγ s)n= yz â“ƒÍ“ yè ø9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$#  ) 9/ زخرف( ، y7 tΡθ è= t↔ó¡o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅Ïmé& öΝçλm; ( ö≅ è% 

¨≅ Ïmé& ãΝä3s9 àM≈t6 ÍhŠ©Ü9$#    ) كه چون جمله فعليه آمده با اينكه همشكلي نيست ) 4/ مائده
  .اولي است شود كه تقدير فعل در اول دانسته مي

زيد در جواب : اند علماي نحو به طور مطلق گفته: و ابن الزملكاني در البرهان گفته
قام زيد، ولي صناعت بيان چنين ايجاب : ن قام؟ فاعل است، بنابر تقديرم: كسي كه بپرسد

  :كند كه مبتدا باشد، به دو وجه مي
: خداي تعالي ي هفرمود اينكه با جمله سؤال در اسميت مطابقت كند، چنانكه در: اول
 Ÿ≅Š Ï% uρ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#öθ s)¨?$# !#sŒ$ tΒ tΑt“Ρr& öΝä3š/u‘ 4 (#θä9$ s% #Zöyz  ) در فعليت مطابقت كرده ) 30/ نحل

$ !#sŒ: خداوند ي هاست، و اينكه در فرمود ¨Β tΑt“Ρr& ö/ä3š/u‘   (#þθ ä9$ s% çÏÜ≈ y™ r& š⎥⎫Ï9̈ρ F{$#  ) نحل
آوردند به فرود آوردن خداوند اقرار  آن است كه اگر مطابق مي مطابق نيامده جهتش) 24/ 

  .نمودند كرده بودند، و حال آنكه از اعتقاد به آن دوري مي
را انجام داده، » قيام«كننده جز در اين نيست كه چه كسي فعل  اشتباه براي سؤال: دوم

شود، و  ربوط ميكننده به آن م زيرا كه غرض سؤال ؛پس بايستي فاعل در معني مقدم گردد
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فعل نزد او معلوم است، و نيازي به سؤال از آن نداشته است، پس جا دارد كه در اواخر 

  .هاست ها و اضافه واقع شود كه به جاي تكمله
≅ ö: و بر اين قاعده اشكال شده t/ …ã& s#yè sù öΝèδ çÎ7Ÿ2  ) در جواب) 63/ انبياء : |MΡr& u™ 

|M ù= yèsù #x‹≈ yδ  ) كه سؤال از فاعل است نه از فعل، قوم ابراهيم از شكسته شدن ) 62/ انبياء
  .ها نپرسيدند بلكه از شكنندة آنها سؤال كردند، با وجود اين جواب از فعل آمده است بت

كند؛  جواب در تقدير است كه سياق بر آن داللت مي: در حل اين اشكال گرفته شده
  .»ما فعلته بل فلعه«: باشد ير چنين ميشود، پس تقد در صدر كالم واقع نمي» بل«چون كه 

چون سؤال در لفظ آمده بيشتر مواقع فعل در جواب حذف : و شيخ عبدالقاهر گفته
گردد، و هر جا كه مضمر باشد  شود و به خاطر رعايت اختصار فقط به اسم اكتفا مي مي

چنين  بيشتر آن است كه به آن تصريح شود به جهت ضعف داللت بر آن، و از موارد كمتر
 ßxÎm7|¡ç„ …çμ: است s9 $ pκ Ïù Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% ỳ Í‘  ) بنابر قرائت ) 37و  36/ نور

  .مجهول

  فايده
ام، جز  نديده صهيچ قومي بهتر از اصحاب محمد: از ابن عباس آورده كه گفت ربزا

  .از دوازده مطلب از آن حضرت نپرسيدند كه همة آنها در قرآن آمده است
هشت سؤال از آنها : آورده، و گفته» چهارده حرف«و امام رازي اين خبر را با عبارت 

  .البقره است ي هدر سور
 #sŒÎ)uρ y7s9r'y™ “ÏŠ$ t6 Ïã ©Íh_ tã  ) 186/ بقره.(  

 štΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ï'©#Ïδ F{$#  ) 189/ بقره.(  

 štΡθ è= t↔ó¡o„ #sŒ$ tΒ tβθà)ÏΖãƒ ( ö≅ è% !$ tΒ ΟçFø)xΡr&  ) 215/ بقره.(  
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 y7 tΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tysø9$#  ) 217/ بقره.(  

 y7 tΡθ è= t↔ó¡o„ Ç∅ tã Ìôϑ y‚ø9$# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ  ) 219/ بقره.(  

 y7 tΡθ è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã 4’yϑ≈ tG uŠø9$#  ) 220/ بقره(  

 štΡθ è= t↔ó¡o„ uρ #sŒ$ tΒ tβθ à)ÏΖãƒ È≅ è% uθ øyè ø9$#  ) 219/ بقره.(  

 štΡθ è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã ÇÙŠÅsyϑ ø9$#  ) 222/ بقره.(  

 y7: و نهم tΡθ è= t↔ó¡o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅ Ïmé& öΝçλm;  ) 4/ مائده.(  

 y7: و دهم tΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã ÉΑ$ xΡF{$#  ) 1/ انفال(  

 y7: و يازدهم tΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ïπ tã$¡¡9$# tβ$ −ƒ r& $ yγ9y™ öãΒ  ) 42/ نازعات.(  

 y7: و دوازدهم tΡθ è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã ÉΑ$ t7Ågø: $#  ) 105/ طه.(  

 štΡθ: و سيزدهم è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$#  ) 85/ اسراء.(  

 štΡθ: و چهاردهم è= t↔ó¡o„ uρ ⎯tã “ÏŒ È⎦÷⎫tΡös)ø9$#  ) 83/ كهف.(  
سؤال از روح و ذوالقرنين را مشركين مكه و يهود مطرح كردند، چنانكه در : گويم مي

طور كه در اصل روايت  ل آمده، و صحابه اين دو سؤال را نداشتند، پس هماناسباب نزو
  .هست دوازده سؤال از سوي صحابه مطرح شده است

  فايده
كند گاهي به خودي  اگر سؤال براي تعريف باشد به مفعول دوم تعدي مي: راغب گفته

 štΡθ: كه بيشتر است، مانند» عن«خود و گاهي با  è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ”9$#  ) و )85/ اسراء ،
گردد، ولي بيشتر به  متعدي مي» من«هرگاه براي درخواست مال باشد به خودي خود يا با 

 #sŒÎ)uρ £⎯èδθ: شود، مانند خودي خود متعدي مي ßϑçG ø9r'y™ $ Yè≈ tFtΒ  ∅ èδθè= t↔ó¡sù ⎯ÏΒ Ï™!#u‘ uρ 5>$ pgÉo 
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 ) 53/ احزاب( ، (#θ è= t↔ó™ uρ !$ tΒ ÷Λä⎢ ø)xΡr&  )10/ تحنه مم( ، (#θ è= t↔ó™ uρ ©!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï& Î#ôÒ sù  
  ).32/ نساء (

  اي در خطاب به اسم و خطاب به فعل قاعده
كند، و فعل بر تجدد و پديد آمدن، و قرار دادن آنها  اسم بر ثبوت و استمرار داللت مي

  : به جاي يكديگر درست نيست، از اين گونه است فرموده خداي تعالي
 Οßγ ç6 ù= x.uρ ÔÝÅ¡≈ t/ ÏμøŠtã#u‘ ÏŒ Ï‰ŠÏ¹uθ ø9$$ Î/   ) 18/ كهف(  
  .»و سگ آنها دو دستش را بر در آن غار گسترده است«

منظور را » گستراند مي= يبسط «: فرمود مي» گسترانيده= باسط «كه اگر به جاي 
كند، و  هايش را باز و بسته مي رسانيد كه سگ پيوسته دست رسانيد، زيرا كه چنين مي نمي

  .رساند ثبوت صفت را بهتر مي» باسط«شود، پس  ايش پي در پي تجديد مياين فعل بر
  : و فرمودة خداوند
 ö≅ yδ ô⎯ÏΒ @,Î=≈ yz çöxî «!$# Νä3è% ã—ötƒ   ) 6/ فاطر(  
  .»دهد ديگري جز خداوند هست كه شما را روزي مي ي هآيا آفرينند«
شد اينكه روزي  مي اي كه فعل رسانيده فوت اين فايده» رازقكم«: فرمود كه اگر مي

گردد؛ لذا حال به صورت مضارع آمده با اينكه عاملي كه آن را  پيوسته تجديد مي
 ÿρ: رساند ماضي است، مانند مي â™!% ỳ uρ öΝèδ$ t/r& [™!$ t±Ïã šχθ ä3ö7tƒ  ) كه )16/ يوسف ،

باشد، و اينكه شروع به  منظور فهماندن صورت هنگام آمدن برادران يوسف نزد پدر مي
» حكايت حال ماضي«نمودند، و اين را  ستن كرده و پي در پي آن را تجديد ميگري
الذين «: نامند، و اين است سر اعراض از آوردن اسم فاعل و مفعول؛ و لذا نيز فرموده مي

المؤمنون و المتقون، زيرا كه انفاق امري : ، چنان كه آمده»المنفقون«: و نفرمود» ينفقون
گيرد، برخالف ايمان، كه حقيقتي دارد و  تجديد به خود ميفعلي است كه حالت قطع و 
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گونه است اسالم و تقوي و صبر  پذيرد، و همين يابد و مقتضاي آن دوام مي در دل قرار مي
و شكر و هدايت و كوردلي و گمراهي و بينش؛ تمام اينها مسماهايي حقيقي يا مجازي 

شوند، از همين روي به هر دو  تجديد مييابند، و آثاري دارند كه قطع و  دارند كه دوام مي
  .اند گونه به كار رفته

  : فرموده األنعام ي هو خداي تعالي در سور
 ßl Ìøƒä† ¢‘ptø: $# z⎯ÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$# ßl ÌøƒèΧuρ ÏMÍh‹yϑ ø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$#   ) 95/ انعام(  
  .»مرده، و بيرون آورندة مرده است از زندهاز آورد زنده را  بيرون مي«

چون عنايت به بيرون آوردن زنده از مرده شديدتر بود آن را به : ام فخرالدين گفتهام
صيغة مضارع آورد، تا بر تجديد و پي در پي واقع شدن آن داللت نمايد، چنان كه در 

  :فرمودة خداوند آمده
 ª!$# ä—Ì“ öκtJ ó¡o„ öΝÍκÍ5   ) 15/ بقره(  
  .»كند را مسخره مي) منافقين(خداوند آنها «

  د تذكرچن
منظور از تجدد در ماضي حصول شي، و در مضارع اينكه وضع و شأن آن : اول

اند، از  اي به اين مطلب تصريح كرده اقتضاي تكرار و پي در پي واقع شدن را دارد، عده
“ ª!$# ä—Ì: شريفه ي هجمله زمخشري در مورد آي öκtJ ó¡o„ öΝÍκÍ5  ) 15/ بقره.(  

= علم اهللا كذا «: اين بيان جواب از اشكالي كه بر مانند شيخ بهاءالدين سبكي گفته و با
گردد، اشكال آن است كه علم  شود، روشن مي وارد مي... » خداوند فالن مطلب را دانست

طور ساير صفات دائمي كه به آنها صفات فعل  شود، و همين خداوند تجديد نمي
» د فالن مطلب را دانستخداون= علم اهللا كذا «گويند، و جواب چنين است كه معني  مي
شود، و  گردد، اشكال آن است كه علم خداوند تجديد نمي شود، روشن مي وارد مي... 

گويند، و جواب چنين است كه  طور ساير صفات دائمي كه به آنها صفات فعل مي همين
اش  آن است كه علم خداوند در زمان گذشته واقع شده، و الزمه» علم اهللا كذا«معني 
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الدوام  زيرا كه علم در زمان گذشته اعم است از اينكه علي ؛يش از آن نبودهنيست كه پ

مستمر بوده پيش از آن زمان و بعد از آن و غير آن باشد، و لذا خداي تعالي به حكايت از 
_ “Ï%©!$# ©Í: ابراهيم فرموده s)n= yz uθ ßγ sù È⎦⎪Ï‰öκu‰  ) كه خلقت را با فعل ماضي ) 78/ شعرا

ام شده است، و هدايت و غذا دادن و نوشانيدن و شفا بخشيدن را با آورد چون كه تم
  .شود گردد، و پي در پي واقع مي مضارع آورد زيرا كه تكرار و تجديد مي

سالم : اند در آنچه ذكر شد تقدير فعل مانند ظاهر آوردن آن است، و لذا گفته: دوم
 (#θ :تر است در اينجا كه ابراهيم خليل از سالم فرشتگان بليغ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™  

سلمنا سالماً، و اين تعبير : بنا بر تقدير فعل است، يعني» سالماً«، كه نصب )69/ هود (
زيرا كه فعل از وجود فاعل متأخر است، برخالف  ؛رساند كه سالم از آنها حادث شده مي

باشد، و اين  طور مطلق مياسالم ابراهيم كه به ابتدا مرفوع است پس مقتضاي آن ثبوت به 
أولي است از اينكه ثبوت آن حدوث يابد، كأنه ابراهيم خواسته بهتر از آنها تحيتشان را 

  .پاسخ دهد
آنچه ذكر كرديم كه اسم بر ثبوت و فعل بر تجدد داللت دارد نظر مشهور نزد : سوم

البن الزملكاني علماي بيان است؛ و أبوالمطرف بن عميره در كتاب التمويهات علي التبيان 
اين غريب است و مستندي ندارد، زيرا كه اسم فقط بر : آن را انكار نموده، وي گفته

سپس اين آيات را . كند؛ نه اينكه معنايي براي چيزي اثبات نمايد معناي خودش داللت مي
 §ΝèO /ä3̄ΡÎ) y‰÷è: شاهد آورده است t/ y7Ï9≡sŒ tβθ çFÍh‹yϑ s9 ∩⊇∈∪ ¢ΟèO ö/ä3̄ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# šχθèWyè ö7è?  

%t⎦⎪Ï ( ¨βÎ، )16و  15/ مؤمنون ( ©!$# Νèδ ô⎯ÏiΒ Ïπ uŠô±yz ΝÍκÍh5u‘ tβθà)Ïô±•Β ∩∈∠∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Οèδ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ 

öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ  ) 58و  57/ مؤمنون.(  
ر شيوة عربي رنگاميزي سخن است، و اينكه گاهي جمله فعليه و با: و ابن المنير گفته

بينيم كه جملة فعليه از  خواهد، و مي ها را نمي ديگر جمله اسميه بيايد اين تكلف
شود، به جهت اعتماد بر اينكه مقصود بدون تأكيد حاصل  نيرومندان مخلص صادر مي
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$! : است، مانند oΨ −/u‘ $ ¨ΨtΒ#u™  ) و پس از اين چيزي نيست، ) 53/ آل عمران  

 ⎯tΒ#u™ ãΑθ ß™ §9$#  ) و حال آنكه تأكيد در گفتار منافقان آمده كه گفتند) 285/ بقره : 

$ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ šχθ ßsÎ= óÁãΒ  ) 11/ بقره.(  

  اي در مصدر قاعده
 ي هراه آوردن واجبات بيان آنها با مصدر مرفوع است، مانند فرمود: ابن عطيه گفته

 88$: خداي تعالي |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿÏ3 ÷ρ r& 7xƒÎô£s? 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/  ) 229/ بقره( ، 7í$ t6 Ïo?$$ sù 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ í™!#yŠr&uρ Ïμ ø‹s9Î) 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/  ) و روش مستحبات آن است كه مصدر ) 178/ بقره

< z: خداي تعالي ي همنصوب آورده شود، مانند فرمود ÷|Øsù É>$ s% Ìh9$#  ) لذا )4/ محمد ،
يا نه، از جهت اختالف قرائت  آيا وصيت براي همسران واجب است: اند كه اختالف كرده

 Zπ: در §‹Ï¹uρ ΟÎγ Å_≡uρ ø— X{  ) به رفع و نصب) 240/ بقره.  

 (#θä9$: خداي تعالي ي هو با اين اصل در فرمود: ابوحيان گفته s)sù $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™  
اش آن است  باشد، و نكته فرق است، كه اولي مستحب و دومي واجب مي) 25/ ذاريات (

  .اسميه پايدارتر و مؤكدتر از فعليه است ي هلكه جم

  اي در عطف قاعده
  :و آن بر سه گونه است

عطف بر لفظ، كه اصل عطف است، و شرط آن متوجه شدن عامل به معطوف : اول
  .باشد مي

امكان ظهور آن محل در صورت : عطف بر محل، كه سه شرط دارد، يكي: دوم
مررت : توان گفت زيرا كه نمي ؛د و عمراًمررت بزي: صحيح، پس جايز نيست گفته شود

  .زيداً
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هذا الضارب «: ت گفته شوداينكه موضع كامالً اصيل باشد، پس جايز نيس: شرط دوم

اصل اعمال آن است نه كه تمام شروط عمل را واجد باشد  زيرا كه وصفي» أخيهزيداً و
  .اضافه

ان زيداً و «: شود طالب آن محل، پس جايز نيست گفته: وجود محرز يعني: شرط سوم
  .زايل گرديده است» ان«و ابتداء است كه با دخول ، زيرا كه طالب رفع عمر»قاعدان عمراً

 ¨β: خداي تعالي ي هكسائي در اين شرط مخالفت كرده با استدالل به فرمود Î) 

š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#ρßŠ$ yδ tβθä↔Î6≈ ¢Á9$#uρ ...  ) كه : اند و گفتهدر جواب ا) 69/ مائده
مأجورون يا آمنون، و رعايت موضع اختصاص : در اين آيه محذوف است، يعني» ان«خبر 

 ي هو فارسي جايز شمرده كه در فرمود. ندارد به جايي كه عامل در لفظ زايد باشد
 (#θ: خداوند ãè Î7ø?é&uρ ’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ÷è s9 tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$#  ) بر محل » القيامه يوم«) 60/ هود

  .عطف شده باشد» هذه«
به جر بنابر توهم اينكه باء در » ليس زيد قائماً و ال قاعد«: عطف توهم، مانند: سوم

است،  صحت دخول آن  عامل توهم شده: خبر داخل شده است، و شرط جواز اين عطف
طف در باشد، و اين ع و شرط زيبايي آن بسيار داخل شدن آن عامل در آن موضع مي

  :مجرور در سروده زهير آمده
 لي أني لست مدرك ما مضي ابد

  

 و ال سابق شيئاً اذا كان جائياً  
  

چنين به نظرم رسيد كه آنچه گذشته در نخواهم يافت، و بر آنچه آمدني است : يعني
  : و در مجزوم در قرائت غير أبي عمرو آمده. پيشي نخواهم گرفت
 Iω öθ s9 û©Í_ s?ö̈zr& #’ n<Î) 9≅ y_r& 5=ƒ Ìs% šX £‰¢¹r'sù ⎯ä.r&uρ   ) 10/ منافقون(  
  .»اجل مرا تأخير بينداز تا صدقه بسيار دهم و بوده باشم] خدايا[«

زيرا كه  ؛اند كه عطف بر توهم است كه خليل و سيبويه آن را بر اين قاعده تطبيق داده
  :يكي است، و قرائت قنبل» أخرني أصدق«با » لوال أخرتني فأصدق«: معني
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 …çμ ¯ΡÎ) ⎯tΒ È,−G tƒ ÷É9 óÁ tƒ uρ    ) 90/ يوسف(  
  .»به درستي كه هر كس تقوي پيشه كند و صبر نمايد«

  .موصوله معني شرط است» من«را فارسي بر اين نوع منطبق دانسته، چون كه در 
  : و در منصوب در قرائت حمزه و ابن عامر آمده

 ⎯ÏΒ uρ Ï™!#u‘ uρ t,≈ ysó™ Î) z>θà)÷è tƒ    ) 71/ هود(  
  .»و از پس اسحاق يعقوب را«

  .»وهبنا له اسحاق و من وراء اسحاق يعقوبو«: ح باء، چون كه بدين معني استبه فت
$ : خداي تعالي ي هو بعضي در مورد فرمود ZàøÏmuρ ⎯ÏiΒ Èe≅ ä. 9⎯≈ sÜø‹x© 7ŠÍ‘$ ¨Β  ) صافات /

$ : عطف است بر معني: گفته) 7 ¯ΡÎ) $ ¨Ζ−ƒ y— u™!$ uΚ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$#  ) ما : يعني) 6/ صافات
  .ستارگان را در آسمان دنيا آفريديم به منظور زينت آسمان و حفظ آن از هرگونه شيطان

 (#ρ: و بعضي در قرائت –Šuρ öθ s9 ß⎯Ïδ ô‰è? šχθ ãΖÏδ ô‰ãŠsù  ) بنابر اينكه معني: گفته) 9/ قلم :
  .باشد» أن تدهن«

  : و در قرائت حفص
 þ’ Ìj?yè©9 àè= ö/r& |=≈ t7ó™ F{$# ∩⊂∉∪ |=≈ t7ó™ r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# yìÎ= ©Ûr'sù   

  )37و  36/ غافر (  
  .»ها پس آگاه شوم تا شايد به وسايل دست يابم، وسايل آسمان«

بسيار با » لعل«زيرا كه خبر  ؛باشد مي» لعلي أن أبلغ«عطف بر معني : اند به نصب، گفته
  .گردد مقترن مي» أن«

  : و در مورد فرمودة خداي تعالي
 ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ β r& Ÿ≅ Å™ öãƒ yy$ tƒ Ìh9$# ;N≡uÅe³ t6 ãΒ /ä3s)ƒ É‹ã‹Ï9uρ   ) 46/ روم(  
  .»هاي او است كه بادها را به مژدگاني فرستد و شما را بچشاند و از نشانه«

  .باشد مي» ليبشركم و ليذيقكم«: تقدير آن: اند گفته
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  توجه

ي كه چنين نيست، چنان كه ابن مالك پنداشته كه منظور از توهم غلط است، در حال
اند، بلكه قصد درستي از منظور عطف بر معني است، يعني  ابوحيان و ابن هشام تذكر داده

كه عرب در ذهن خود لحاظ و اعتبار آن معني را در معطوف عليه جايز دانسته پس بر آن 
عطف كرده است با مالحظه آن معني، نه اينكه در آن غلطي مرتكب شده باشد، و لذا 

  .عطف بر معني است: رسم ادب بر اين است كه در مورد چنين چيزي در قرآن گفته شود

  مسأله
اند، علماي بيان و ابن مالك و  در جواز عطف خبر بر انشاء و بالعكس اختالف كرده

اي  اند، و ابن عصفور آن را از بيشتر نقل نموده، و صفار و عده ابن عصفور آن را منع كرده
 ÎÅe³o0uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ: ه و به فرمودة خداي تعاليآن را جايز دانست ãΨtΒ#u™  ) در ) 25/ بقره

 ÎÅe³o0uρ t⎦⎫ÏΖÏΒالبقره،  ي هسور ÷σßϑ ø9$#  ) اند الصف استدالل كرده ي هدر سور) 13/ صف.  
مالك عطف امر نيست تا همشكلي برايش : و زمخشري در مورد آيه اول گفته

  .باشد ملة پاداش مؤمنين بر جزاي كافرين ميجستجو شود، بلكه منظور عطف ج
ولي . باشد مي» آمنوا«زيرا كه به معني  ؛است» تؤمنون«عطف بر : و در مورد دومي گفته

است،  صبه پيغمبر» بشر«به مؤمنين، و خطاب » تؤمنون«خطاب : در رد او گفته شده كه
  .است، و طلب نيست» تجاره«تفسير » تؤمنون«و اينكه ظاهراً 

باشند، و  مقدر است عطف مي» يأيها«كه پيش از » قل«هر دو امر بر : كي گفتهو سكا
  .حذف قول بسيار است
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  مسأله
در جواز عطف جملة اسميه بر فعليه و بالعكس اختالف است، جمهور آن را جايز 

كه رازي در تفسيرش آن را بسيار بر زبان آورده، و با  اند دانسته و بعضي آن را منع كرده
نفيان كه قائل به حرمت خوردن حيواني كه بدون بردن نام خدا سر بريده شده آن بر ح

  : خداي تعالي ي هاز فرمود احنافباشند رد كرده است،  مي
 Ÿω uρ (#θè= à2 ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟs9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïμ ø‹n= tã …çμ ¯ΡÎ)uρ ×,ó¡Ïs9  ) 121/ انعام(  

  .»ه نشده و به تحقيق كه آن فسق استو مخوريد از آنچه نام خداوند بر آن برد«
زيرا كه واو  ؛اين آيه دليل بر جواز است نه تحريم: اند، رازي گفته اين حكم را برگرفته

عاطفه نيست، چون كه دو جمله در اسميه و فعليه بودن مختلفند، واو براي استيناف هم 
فقط همين  نيست؛ چون كه اصل واو آن است كه مابعدش را به ماقبلش ربط دهد، پس

كند، و معني  ماند كه براي حال باشد، و بنابراين جمله حال نهي را تقييد مي احتمال مي
از آن مخوريد در حالي كه فسق باشد، و مفهوم اين جواز خوردن در صورت : چنين است

  : خود ي هفسق نبودن است، و فسق را خداي تعالي در فرمود
 ÷ρ r& $ ¸)ó¡Ïù ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# ⎯Ïμ Î/   ) 145/ انعام(  
  .»يا فسقي كه براي غير خدا ذبح شده باشد«

مخوريد از آن هرگاه غير از اهللا نام ديگري بر آن : تفسير كرده است، و معني اين است
غير خداي تعالي از از آن بخوريد هرگاه : برده شده باشد، و مفهوم اين جمله آن است كه

  .نامي بر آن برده نشده
اگر عطف را از جهت اختالف دو جمله در انشاء و خبر باطل  :ابن هشام گفته

  .شمرد درست بود مي
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  مسأله

در جواز عطف بر دو معمول دو عامل اختالف است، بنابر مشهور سيبويه آن را منع 
اند، و كسائي و أخفش و فراء  كرده، مبرد و ابن السراج و ابن هشام نيز همين نظر را داشته

 ¨β: اند كه خداي تعالي را بر آن منطبق كرده ي هرده و فرمودو زجاج آن را جايز شم Î) ’Îû 

ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒUψ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σçΗ ø>Ïj9 ∩⊂∪ ’ Îûuρ ö/ä3É)ù= yz $ tΒ uρ ‘]ç6 tƒ ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ×M≈ tƒ#u™ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθ ãΖÏ%θãƒ ∩⊆∪ É#≈ n= ÏG ÷z$#uρ È≅ ø‹©9$# Í‘$pκ̈]9$# uρ !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ⎯ÏΒ 5−ø— Íh‘ $ uŠômr'sù Ïμ Î/ uÚö‘ F{$# 

y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ É#ƒ ÎóÇn@uρ Ëx≈tƒ Ìh9$# ×M≈tƒ#u™ 5Θöθ s)Ïj9 tβθè= É)÷è tƒ  ) بنابر قرائت كسي كه )5- 3/ جاثيه ،
  .آخري را منصوب دانسته است» آيات«

  مسأله
جمهور  اند، در جواز عطف بر ضمير مجرور بدون تكرار حرف جر اختالف كرده

اند، و بر اين  اند، و بعضي از آنها و نيز كوفيون آن را جايز شمرده بصريان آن را منع نموده
 (#θ: اند قرائت حمزه را برآورده à)¨?$#uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθä9u™!$ |¡s? ⎯Ïμ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ  ) 1/ نساء.(  

 <‰|¹uρ ⎯tã È≅‹Î6: و ابو حيان در مورد فرمودة خداي تعالي y™ «!$# 7øà2 uρ ⎯Ïμ Î/ 

Ï‰Éfó¡yϑ ø9$#uρ ÏΘ#ty⇔ø9$#  ) باشد، هر  مي» به«معطوف بر ضمير » المسجد«: ، گفته)217/ بقره
كنيم چون كه در نظم و  ما جواز را اختيار مي: وي گفته. چند كه حرف جر دوباره نيامده

ن تعبد و ما به پيروي از جمهور بصريا: نثر كالم عرب بسيار آمده است، وي افزوده
  .كنيم، بلكه پيرو دليل هستيم نمي

  
 


