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الة والسالم علی خري خلقه حممد ـاحلمد هللا ربّ العال وعلی مني، والعاقبة للمتقني والصّ

 آله وصحبه أمجعني.

 سخن مترجم 

1 
درود بر پیامبر اکرم که قرآن مجید را در صفحات قلب نورانیش حفظ کرد، و رسالت 

پروردگارش را به جهانیان ابالغ فرمود، درود بر ایشان باد که مسئولیت سنگین آموزش این کتاب 

شمار دید، و طی بیست و سه سال شب  بیهای  بزرگ را به دوش کشید، و در راه نشر و ترویج آن رنج

ها و اخبار غیبی و  و روز در پی به ثمر رسیدن معارف آن کوشید، و از تالوت و بیان احکام و حکمت

 بنیاد ظلم و جهل را لرزاند. های پوشالی و سست تعلیم علوم و معارف آن دمی نیاسود، و کاخ

الله علیه وسلم نازل فرمود  م رسوالن صلیخداوند این قرآن عظیم را بر آخرین پیغمبران و خات

 که: 

 .]۲البقرة: [﴾ َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَِّق�َ ﴿
 .»ی هدایت پرهیزکاران است آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه«

 و

ِ َوٱۡ�َۡحرِ� َوَما �َۡسُقُط ِمن وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيِب َ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ هُ ﴿ َوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ� ٱۡلَ�ّ
�ِض َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب 

َ
َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّٖة ِ� ُظلَُ�ِٰت ٱۡ�

بِ�ٖ   .]۵۹األنعام: [﴾ مُّ
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داند. او آنچه را در خشکی  کلیدهای غیب، تنها نزد اوست؛ و جز او، کسی آنها را نمیو «

گاه است؛ و نه هیچ  داند؛ هیچ برگی (از درختی) نمی و دریاست می افتد، مگر اینکه از آن آ

ای در تاریکیهای زمین، و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد، جز اینکه در کتابی آشکار  دانه

 .»[= در کتاب علم خدا] ثبت است
 و

ٰلَِ�ِٰت  إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي﴿ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱل�َّ ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ٱ�َّ ۡقَوُم َوُ�بَّ�ِ
َ
لِلَِّ� ِ�َ أ

ۡجٗر� َكبِٗ��
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
 .]۹اإلسراء: [﴾ أ
کند؛ و به مؤمنانی که اعمال صالح انجام  هاست، هدایت می این قرآن، به راهی که استوارترین راه«

 .»پاداش بزرگی است دهد که برای آنها دهند، بشارت می می
 و

ٰلِِمَ� إِ�َّ َخَساٗر�﴿ ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ� يَزِ�ُد ٱل�َّ ﴾ َوُ�َ�ّ
 .]۸۲اإلسراء: [

کنیم؛ و ستمگران را جز خسران (و  و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می«

 .»افزاید نمیزیان) 
 و 

 .]۲۸الزمر: [﴾ قُۡرَءانًا َعَر�ِيًّا َ�ۡ�َ ذِي ِعَوٖج لََّعلَُّهۡم َ�تَُّقونَ ﴿
 .»قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی، شاید آنان پرهیزگاری پیشه کنند!«

 و 

ۡ�َتُهۥ َ�ِٰشٗعا ﴿
َ
ٰ َجَبٖل لََّر� نَزۡ�َا َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�َ

َ
ِۚ َوتِۡلَك لَۡو أ ٗ� ّمِۡن َخۡشَيِة ٱ�َّ َتَصّدِ مُّ

ُرونَ  ۡمَ�ُٰل نَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ
َ
 .]۲۱الحشر: [﴾ ٱۡ�
شد و از خوف خدا  دیدی که در برابر آن خاشع می کردیم، می اگر این قرآن را بر کوهی نازل می«

 .»زنیم، شاید در آن بیندیشند! هایی است که برای مردم می شکافت! اینها مثال می
های  هایمان را از گنجینه پس باید این کتاب عزیز را در تمام شئون زندگی به کار بندیم، و سینه

ی زالل حکمتش سیراب شویم. و این کار بدون  پایانش پر کنیم، و از سرچشمه علوم و معارف بی

جوانب آن را گشته باشد میّسر نیست، وگرنه  راهنما و سرپرستی که این راه را تا به آخر پیموده و تمام

اند گرفتارمان خواهند کرد، و به چپ و  هایی که بر سر راهمان گسترده دزدان فکر و راهزنان دین با دام
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راست ما را منحرف خواهند ساخت، و با ظواهری از حق، داروی اصلی دردهایمان را دور خواهند 

ر و مبّین و راهنمای واقعی با تأویالت گوناگون و آراء انداخت، و خالصه اینکه قرآن بدون مفّس 

دارد، آنگاه  شود، و آدمی را به ظلم کردن به قرآن و نگهبانان و پاسدارانش وا می مختلف عرضه می

 جز زیان چیزی برای انسان نخواهد افزود که: 

ٰلِِمَ� إِ�َّ َخَساٗر�﴿   ﴾َوَ� يَزِ�ُد ٱل�َّ
2 

ها پس از رحلت  ن بزرگ مسلمان از پای ننشستند، و در طول قرنشیفتگان قرآن و دانشمندا

م و تحقیق و تنسیق معارف و علوم این دریای بی ص رسول اکرم
ّ
کرانه  تا روزگار ما برای تعلیم و تعل

بشری عرضه نمودند، و  ههای بس ارزشمندی به جامع ها کردند، و آثار و نوشتارها و کتاب کوشش

 های گوهرزای خویش زینت دادند. تاالر بلند علم و فضیلت را با خطوط زرین و کلک

اند هر  کران وامانده دانشمندان بزرگ و اندیشمندان زبردست چون از درک ژرفای این اقیانوس بی

منتهای آن  کمال بیهای معرفت و  اند، و از بوستان کدام به قدر تشنگی از آن چشیده و جامی پر کرده

 اند. گلی چیده یا اندکی بوییده

آن موجود، و  هبا این حال هنوز شادابی و طراوت آن برای هر بیننده مشهود، و حقایق کشف نشد

گیرد، و گوش دل از لذت  اش نامعدود است، مشام جان از بوییدنش مالل نمی درهای ناسفته

گردد، و دیده از دقت  معارف شیرینش خسته نمیی روح از چشیدن  شود، و ذائقه شنیدنش سیر نمی

شود، مگر کسی از آشامیدن آب و بوییدن مشک  های رنگارنگ معانیش رنجور نمی و گردش در گل

 شود؟ و دیدن گل و سنبل و شنیدن آهنگ بلبل آزرده می

3 
الدین عبدالرحمن سیوطی  تألیف حافظ جالل »اإلتقان يف علوم القرآن« هو این کتاب ترجم

 باشد، و شرح حال او را به زودی خواهید دید. افعی است که از علمای بزرگ اسالم میش

متن عربی این کتاب بارها چاپ شده و در میان آشنایان با علوم و معارف قرآنی شهرت فراوانی 

 اند. ها برده های خود از آن بهره دارد، و بسیاری از دانشمندان این فن در تدوین کتاب

ه در مصر با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم انجام شده اساس کار ما در چاپ جدید آن ک

 ـ به خاطر برخی غلط
ً
شد، و خدای را  های چاپی ـ به چاپ دیگری مراجعه می ترجمه بود، و احیانا

 شکر که توفیق یاریم کرد و آن را به پایان رساندم.
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االسالم آقای سیدعلی  حجةرت دانم از دو خویشاوند دانشمندم حض در خاتمه بر خود الزم می

 مشکالت و راهنمایی به کتب و مطالب بسیار یاریم کرد ـ و جناب آقای 
ّ

حسینی میالنی ـ که در حل

ها و تشویق و ترغیب به انجام ترجمه بسی همت گماشت ـ  بهاءالدین خرمشاهی ـ که در تهیه کتاب

 تقدیر و تشکر نمایم.

 سیدمهدی حائری قزوینی 

 



 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار

 محمد ابوالفضل ابراهیم

 الدین سیوطی جالل -1
هنوز قرن هفتم هجری به نصف نرسیده بود که ملت مسلمان در موجی از ناتوانی و خواری و انحالل 

را لرزانده و نزدیک افتاد، و حوادث پی در پی بر این ملت وارد شد، به طوری که کیان و شخصیت آن 

دار آن را از جای برآورد، خالفت عباسیان در بغداد سقوط کرد و هوالکو در  بود که تمدن اصیل و ریشه

ه آنقدر کارهای نکوهیده و خرابی
ّ

، ١های فظیع انجام داد که تاریخ آنها را فراموش نخواهد کرد آن خط

های کوچکی  جایی رسید که یمن به ایالت پس از آن عراق و فارس زیر نفوذ مغول درآمدند و کار به

های مغرب به  تبدیل شد، در عدن و زبید و صنعاء کشورهای کوچکی تشکیل گشت و حکومت

ل گردید که با یکدیگر به جنگ و ستیز پرداختند، و در اندلس [اسپانیای فعلی]  دولت
ّ

های کوچکی مبد

 سفباری از آن دور شد.ا هاسالم رو به کوتاهی نهاد و اینکه عاقبت به گون هسای

ولی از آنجا که خواست خداوند بود، چنین شد که مصر و شام برای حفظ و حمایت کتاب و 

دینش به پا خاستند، پرچم زعامت و رهبری دینی را برافراشتند، و زمام جنبش علمی و ادبی را 

مرکز آن و عربی  بدست گرفتند و یگانه پناهگاه فرزندان زبان عربی گردیدند، در کشوری که قاهره

گسترده و آبشخور گوارا و  هاش حمایت دین و ملت. در آن کشور، حریم امن و سای لغتش بود و ایده

های خود را به کمک ابن علقمی رافضی و تائید  ها اعمال فظیع، جنایات و کتابسوزی البته هالکو خان و مغول -١

 تفصیل بیشتر به تاریخ مغول مراجعه فرمائید. [مصحح]خواجه نصیر طوسی انجام داده اند. برای 
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نوش را دیدند. پادشاهان اّیوبی و امرای ممالیک دین و اهل دین را تعظیم و تکریم کردند و دست 

موزشی تأسیس کردند و اهل علم را گرفته، منزلت علماء را باال بردند، لذا مدارس و مراکز آ

های بسیاری در اختیار دانشجویان و  ها بر پا داشتند، و اموال و زمین ها و خانقاه عبادتکده

ها را در آنها گرد  ها و نوشته ترین کتاب ها تأسیس نموده، نفیس طلبان نهادند و کتابخانه معرفت

یان علمای بزرگ اعم از آوردند و قاهره، اسکندریه، اسیوط، قوص، دمشق، حلب، و حمص از اع

 هزد، از جمل های بزرگ موج می ها و مؤلفان کتاب فقها، و ادبا، و مورخین و شعرا و صاحبان معجم

آنها: ابن خلکان، ابن منظور، الصفدی، ابن نباته، نویری، عمری، شیخ اإلسالم ابن تیمیه، سخاوی، 

 علم و اعیان محققین بودند. های توان نام برد که از استوانه مقریزی و غیر اینها را می

در این عصر درخشان که به انواع و اقسام فنون و معارف و آداب پر بود، عالم جلیل ما 

بکر السیوطی پرورش یافت، وی در علم و تصنیف از نوابغ  الدین عبدالرحمن ابن الکمال ابی جالل

دگانی و پرورش او را از روزگار و در شهرت و َصیت پیشوای مردم زمانش بوده است، بهتر است زن

 گوید: زبان خودش بشنویم: در کتاب حسن المحاضره چنین می

تولد من بعد از مغرب شب یکشنبه اول ماه رجب سال هشتصد و چهل و نه اتفاق افتاد. من «

یتیم بزرگ شدم، قرآن را پیش از رسیدن به هشت سالگی حفظ کردم، سپس العمده و منهاج الفقه و 

را از فَرضی زمانش عالمه شیخ شهاب  ١از اساتید فرا گرفتم، و فن فرائض نحو را از جمعی

ی تدریس عربی را گرفتم و در همین سن نخستین  اجازه ۸۶۶شارمساحی آموختم و در اول سال 

الدین بلقینی عرضه  کتابم را تألیف کردم و آن شرح االستعاذه و البسمله بود، و آن را بر استادم علم

ظی بر آن نگاشت، در فقه تا هنگام درگذشتش مالزم او گردیدم، پس از او مالزم کردم و او تقری

های پدرش را از التدریب تا الوکاله نزد او خواندم، و نیز از اول الحاوی الصغیر  پسرش شدم، نوشته

ی از تا العدد و از اول المنهاج تا زکاة و اول التنبیه تا زکاة و قسمتی از الروضه از باب قضاء و قسمت

شرح المنهاج زرکشی و از احیاءالموات تا حدود وصایا نزد او خواندم، وی از سال هشتصد و هفتاد 

تدریس و افتاء را داد، و هنگامی که در سال هشتصد و هفتاد و هشت وفات  هو شش به من اجاز

یم را ـ الدین المناوی شدم، و قسمتی از المنهاج یعنی بخش التقس اإلسالم شرف یافت، مالزم شیخ

او بر همان  هبه استثنای چند مجلس که از من فوت شد ـ نزد او خواندم، و از شرح البهجه و حاشی

ی تقسیم ارث و تسلط در احکام آن، و (فَرضی) کسی را گویند که در  فن الفرائض عبارت است از دانستن نحوه -١

 این فن استاد باشد . ـ م.
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هایی گرفتم و تفسیر البیضاوی را نیز از او فرا گرفتم، و در حدیث و عربی مالزم  کتاب درس

ـ بر  الدین شبلی حنفی گشتم، و مدت چهار سال ـ تا هنگام مرگش استادمان امام عالمه تقی

الدین کافیجی  خدمتش مواظبت نمودم، و چهارده سال مالزم شیخمان استادالوجود عالمه محیی

ی مهمی برایم  شدم و از او فنون تفسیر و اصول و عربیت و معانی و غیر اینها را فرا گرفتم و اجازه

های الکشاف،  الدین حنفی حاضر شدم، و کتاب های متعددی نزد شیخ سیف نوشت، و درس

ی آن، تلخیص المفتاح و العضد را نزد او خواندم، و بحمدالله تعالی به کشورهای  لتوضیح و حاشیها

شام، حجاز، یمن، هند، مغرب و التکرور مسافرت کردم، و چون به حج رفتم از آب زمزم به نّیت 

امالء  حافظ ابن حجر برسم. و برای هچند امر نوشیدم که یکی از آنها این بود که در فقه به مرتب

 حدیث از سال هشتصد و هفتاد و دو مجلسی ترتیب دادم.

گفتنی است که من در هفت علم تبحر یافتم: تفسیر، حدیث، فقه، نحو، معانی، بدیع، و بیان ـ  

ها و بلیغان نه به سبک عجم و اهل فلسفه ـ و چنین عقیده دارم که در این علوم  به روش عرب

ام که هیچ یک از اساتیدم هم  ای رسیده ام ـ به مرتبه التی که آموختههفتگانه ـ به استثنای فقه و منقو

تر و  اند تا چه رسد به دیگران، اما در فقه چنین ادعایی را ندارم بلکه استاد فقهم بینش وسیع نرسیده

گاهی زیادتر و تسلط بیشتری دارد  ».…آ

ن آن کتاب ـ حسن های خود پرداخته و تألیفاتش را تا هنگام نوشت سپس به شمارش کتاب

المحاضره ـ نام برده و سیصد کتاب از مؤلفات خود را برشمرده است (به استثنای آنچه شسته و از 

تفسیر، حدیث، قراءات، فقه، و مسائل گوناگونی که  هها دربار نوشتنش توبه کرده است) این کتاب

 باشد. ای داشته، می های جداگانه پیرامون آنها نوشته

تا دانسته است، و فلوگل و استاد جمیل  ۴۱۵بروکلمان تألیفات او را ـ اعم از مخطوط و مطبوع ـ  

 ».تألیفات او به ششصد رسید«اند، و ابن ایاس گفته:  العظم قریب همین تعداد را برشمرده

های عالمه سیوطی تمام فروع  ها هرچه باشد در مجموع نوشته ی این کتاب اختالف در شماره

های علما و شارحین به  ها و گفته گ اسالمی و عربی را شامل است و در آنها به نقل از کتابفرهن

 حدی است که توسط نویسنده و مؤلف دیگری نقل نشده است.

منزلت واالی سیوطی و شخصیتی که در زمان حیات خودش یافت، و کثرت فتواها و امالها و 

ها قرار داد، از جمله  و او را در معرض تهمتی رشک و حسادت همقطارانش شد،  مصّنفاتش مایه

محمودیه را به دست آورده و پس از کم و زیاد و پس و پیش  ههای کتابخان به او نسبت دادند که کتاب

الدین  ها را به خود نسبت داده است، و در رأس این افراد شمس کردن مطالب، تألیف آن کتاب
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بعد  هد مطالبی راجع به او آورده است، در درجسخاوی مورخ است که در کتاب الضوءالالمع خو

الدین بن  کسانی که روش سخاوی را در مخالفت و حسادت با سیوطی داشتند افرادی از قبیل برهان

الدین معروف به ابن الکرکی و احمدبن الحسن المکی معروف به  ابن العلیف و احمدبن  زین

در چند کتاب از خود دفاع کرده است از جمله:  توان نام برد. البته سیوطی محمد القسطالنی را می

الرد علی  الکاوی علی تاریخ السخاوی و الجواب الزکی علی قماه ابن الکرکی و القول الجمل فی

اند،  المهمل و الصارم الهندی فی عنق ابن الکرکی. همچنان که چند نفر به کمک سیوطی شتافته

الدین عبادی و فخرالدّیمی، و بسیاری  سم الحنفی و سراجالدین قا الدین االقصرائی و زین مانند: امین

 دیگر از شاگردان و مریدان او.

البته خصومت بین آنها برخالف موازین صحیح صورت گرفت ولی سیوطی سالم و بخشوده 

 شده از معرکه خارج شد.

لیفاتی اش بسنده است؛ تأ ها و مصنفات باالبلند و برجسته برای پی بردن به فضل سیوطی، نوشته

که در نسبت آنها به او تردیدی نیست از قبیل: المزهر در لغت و االقتراح و جمع الجوامع و األشباه و 

النظائر در نحو و اصول آن، و حسن المحاضره و تاریخ الخلفاء و بغیة الوعاة در تاریخ و شرح حال، 

است که او را در اوج ستارگان هایی  و الدرالمنثور در تفسیر و الجامع الصغیر در حدیث، اینها کتاب

 دهد.  درخشان آسمان علم و تألیف و در عداد بزرگمردان زمان قرار می

های مختلفی نیز انجام وظیفه  سیوطی در کنار اشتغاالت علمی و تألیف و تصنیف، در منصب

 ١یهی بیبرس شیخونیه و سپس در مدرسه هدار شد و دورانی در مدرس کرد، مدتی منصب افتاء را عهده

ها دست کشید و  به تدریس پرداخت، و چون سن او باال رفت به استراحت پرداخت، از مسافرت

ملول شد، و در منزلش در الروضه عزلت گزید، و تمام اوقات خویش را به عبادت و تصنیف 

 اختصاص داد و کتاب التنفیس عن الفتیا و التدریس را تألیف کرد.

ای  طالعات وسیع و کثرت دستاوردهایش، صفات برجستهالله گذشته از علم و ا سیوطی رحمه

داشت، او عفیف، کریم، صالح، متقی و جوانمرد بود، دستش را نزد هیچ امیر و پادشاهی دراز 

زد. نقل شده است که یکبار سلطان  امیر و وزیری نمی های درب خان کرد، و برای هیچ خواسته نمی

د، هزار دینار را پس داد و غالم را در راه خدا آزاد کرد و او الغوری یک غالم و هزار دینار برایش فرستا

 قرار داد. ص را خدمتگزار حرم پیغمبر

قهرماِن پیکار منصوره بر باشد. این پادشاه مجاهد  این مدرسه به الملک الظاهر بیبرس البندقداری منسوب می -١

 عین جالوت بر علیه مغول است. [مصحح] ی ها و معرکه یعلیه صلیب
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کردند ولی  آمدند، و عطاها و هدایای خودشان را بر او عرضه می امرا و وزراء برای دیدارش می

گامی که از دنیا رفت گوید: هن کتاب السنا الباهر بتکمیل النور السافر می هکرد. نویسند آنها را رد می

کسی از طرف مقامات دولتی متعرض ماتَرک او نشد. سلطان الغوری گفته بود: استاد در زمان 

 شویم. حیاتش چیزی از ما نگرفت ما هم پس از مرگش متعّرض اموالش نمی

االولی سال نهصد و یازده این پیشوای بزرگ وفات یافت و در  سحرگاه روز جمعه نوزدهم جمادی

هایش به همه  القرافه در حوش قوصون به خاک سپرده شد در حالی که کتاب هره بیرون بابشهر قا

 دانش و فضلش همه جا را پر کرده بود. هجا راه یافته و آواز

 کتاب اإلتقان فی علوم القرآن -2
درخشد، و بلکه بهترین  های قرآنی می زّرینی است که در میان سلسله کتاب هاین کتاب حلق

هاست. در این  ترین نوشته ها در این زمینه است و از نظر شمول و فراگیری مطالب، پرمحتوی کتاب

کتاب فوائد پراکنده و مسائل مختلف آنقدر زیاد است که در هیچ کتابی چنین نیست. باید توجه 

ای نداشت بلکه در  شده ی اسالمی وضع مستقل و کالسه های اولیه ها در دوران داشت که این بحث

روایات محدثین و گفتار دانشمندان و پیشگفتارهای کتب مفسرین ـ از قبیل طبری، زمخشری، 

شد، و مقداری از این مباحث  الحوفی ابن عطیه، و القرطبی ـ این مطالب به طور پراکنده یافت می

الغت و نقد ادبی مانند: دالئل اإلعجاز، اسرار البالغه، الصناعتین، نقد النثر، و های ب هم در کتاب

های جدل و مناظره ـ مثل اإلنتصار باقالنی و المغنی  شد. همچنین در کتاب مفتاح العلوم ـ بیان می

 الخط قرآنی و احکام ـ که الکواشی و الکیاالهراسی و های قرائت و رسم قاضی عبدالجبار ـ و کتاب

 خورد. اند، به چشم می الجعبری و النووی و ابن الجزری در تصنیفاتشان تدوین کرده

نخستین کتابی که به طور جداگانه در این فن نوشته شد کتاب البرهان فی علوم القرآن تألیف 

امام بدرالدین محمدبن عبدالله بن بهادر الزرکشی ـ از علمای شافعی مذهب قرن هشتم ـ بود، وی 

نظریات دانشمندان محقق را جمع کرد، و آن را در  ههای متقدمین و چکید گفته هتاب عصاردر این ک

الخط قرآنی  چهل و هفت باب تدوین نمود در اسباب نزول و ناسخ و منسوخ و انواع قراءات و رسم

آوری نمود. ... این کتاب مدتی از نظر علما حتی  و دالیل اعجاز قرآن و مطالب دیگری را جمع

 یان آنها دور ماند.پیشین

الدین عبدالرحمن بن عمربن رسالن عسقالنی ـ از علمای حدیث در  پس از مدتی امام جالل

العلوم من  در همانجا وفات یافته ـ کتابی در این باره نگاشت که آن را مواقع  ه ۸۲۴مصر که به سال 
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های اداء و الفاظ مربوط  ههای محدودی از اسباب نزول، رجال سند، را مواقع النجوم نامید. که بخش

الدین کافیجی کتاب جالبی در  به آنها و معانی مربوط به احکام را متضمن بود. و باآلخره امام محی

ای از آداب عالم و متعلم را در آن جمع  هایی از تفسیر و تأویل و گوشه این زمینه نوشت که قسمت

آنچه در اینها آمده نه «نین گفته است: آنها چ هکرد، این دو کتاب اخیر را سیوطی دیده و دربار

 ».نماید کند و نه به مقصود راهنمایی می ای را سیراب می تشنه

الدین سیوطی احساس کرد که انواعی از این فن هست که برای هیچ یک از علما  سپس جالل

لذا به  آنها میّسر نشده، و مطالب مهمی در این باب است که احدی به آنها راه نیافته، هبحث دربار

تألیف کتابی که ابواب و فصول این فن را جامع باشد همت گماشت و به هر نوع مسائل و فروع 

بسیاری افزود و آن را التحبیر فی علوم التفسیر نامید که برای آن بیش از صد باب قرار داد، سپس 

در هم ادغام  های آن را تصمیم گرفت که آن کتاب را تنقیح و تهذیب کند و قسمتی از ابواب و بخش

نماید، و مطالب دیگری بر آنها بیفزاید و با نکاتی که بعد از تألیف آن بدست آورده بود، زینت 

تفسیرش که  هاین تصمیم است که آن را مقدم هبخشد، کتاب اإلتقان فی علوم القرآن نتیج

قسمتی از مطالب  البحرین و مطلع البدرین نام دارد، قرار داد و آن را هشتاد بخش نمود. البته مجمع

های کتاب به سیصد  شد بخش را در هم ادغام کرد که اگر بنا بود انواع به طور جداگانه بیان می

طور که در  برد که منابع اصلی کتاب هستند، همان کتاب از صدها تألیف نام می هرسید. در مقدم می

 کتاب کتاب همقدم
ً
سن المحاضره، بغیة الوعاة و های ح های دیگرش نیز همین کار را انجام داده مثال

الخط قرآنی و  الجامع الصغیر. منابع کتاب اإلتقان در تفسیر و حدیث و فقه و لغت و قراءات و رسم

 دهد. احکام و تاریخ، دایرة المعارف اسالمی را تشکیل می

ری و سفری را بیان  هسیوطی کتابش را با بحث دربار
َ

مکی و مدنی آغاز کرده سپس آیات حض

کند آنگاه ناسخ و منسوخ اسباب  نزول آیات در شب و روز مطلب را دنبال می هآنگاه دربار داشته،

نزول، انواع قراءات، و آداب آموزش و حفظ قرآن را مورد بررسی قرار داده و بدین ترتیب موضوعات 

 مختلف را مطرح کرده تا به نوع هشتادم با بیان طبقات مفسرین، کتاب را به پایان برده است.

کند و مشهورترین کسانی را که  تصنیف او چنین است که ابتدا عنوان موضوعی را بیان می هشیو

دانستن آن موضوع و اهمیت و نقش آن  هبرد، آنگاه فاید اند نام می آن موضوع کتاب تألیف کرده هدربار

کند، در  می نماید، سپس مسائل و فروع و نکاتش را بازگو را در شناخت و تفسیر معانی قرآن بیان می

نماید، و گاهی  بیان تمام این مطالب به قرآن و حدیث یا اقوال دانشمندان فن استشهاد می

کند، و  آن موضوع هست به طور کامل یا خالصه شده نقل می ههایی که دربار هایی از کتاب قسمت
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 هکلم نگارد بعد از آنکه در آغاز سخن در موارد بسیاری در پایان فصل رأی خودش را نیز می

 در نوع نهم در شناخت اسباب نزول چنین می گویم) را می (می
ً
 گوید: آورد، مثال

ترین آنها علی بن المدینی استاد  اند که پیشقدم ای در این باره نوشته های جداگانه گروهی کتاب«

های این موضوع کتاب واحدی است ـ با همه نواقصی که  امام بخاری است، و از مشهورترین کتاب

دارد ـ، جعبری آن کتاب را تلخیص نموده، سندهایش را حذف کرده ولی چیزی بر آن نیافزوده 

االسالم ابوالفضل ابن حجر در این باره کتابی نگاشته اما هنوز تنقیح نشد که وفات  است، و شیخ

ر این یافت، و ما به طور کامل آن کتاب را ندیدیم، و من کتابی مختصر و خالی از زوائد که مثل آن د

 نوع تألیف نشده است، در این باره تألیف کرده و آن را لباب النقول فی أسباب النزول نامیدم.

 نازل  جعبری گفته است: قرآن بر دو قسم فرود آمد: یک قسم بی«گوید:  سپس می
ً
مقدمه و ابتدائا

و رّد کسانی  این باب هسپس به بیان فاید». آمد شده و قسم دیگر پس از پرسش یا رویدادی فرود می

پردازد، سپس  ای در آن نیست به دلیل اینکه نظیر تاریخ است، می اند که نتیجه که گمان برده

کند و این  آورد، و نظرات علما و مفسرین را نقل می هایی از اسباب نزول را با ذکر آیات می قسمت

دقت کن، و دست به آن بیاز، در آنچه در این مسأله برایت یاد کردم «رساند:  باب را چنین به پایان می

ی  که من آن را از بررسی و استقراء دستاوردهای پیشوایان و رهبران علوم دینی و از سخنان پراکنده

این خط مشی ». آنها با فکر خود تحلیل و استخراج نمودم و کسی پیش از من این کار را نکرده است

 کند. و مانند آن را در ابواب مختلف دنبال می

رین امتیازات کتاب اإلتقان این است که: سیوطی در آن بسیاری از نصوص و متون و از بهت

های جعبری و باقالنی و  هایی را آورده است که اصل آنها به دست ما نرسیده؛ از کتاب نوشته

ها و ابواب مختلف کتابش آنها را  الکیاالهراسی و الزملکانی و ابن االنباری و غیر اینها که در فصل

 است. پراکنده

های  شود این است که او در کتاب خود بسیاری از روایت اعتراضی که بر سیوطی وارد می

ضعیف و احادیثی که صحت آنها نزد محدثین ثابت نیست آورده است، ولی ناگفته نماند که این 

تواند بین صحیح و ضعیف فرقی  روایات را با سند ذکر کرده ـ که در نزد علما آوردن سند خود می

 شد.با

 اینکه: کتاب اإلتقان با آن همه معارف و فنونی که محتوی است، و با اخبار و اقوال 
ً
اجماال

 های گرانمایه است. ترین کتاب فراوانی که جمع کرده، به حق یکی از گرانبهاترین ذخایر و نفیس
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 تحقیق کتاب -3
  ه ۱۲۷۱کلکته سال  هایی است که در قرن گذشته چاپ شده است، در و این کتاب از نخستین کتاب

عثمان عبدالرزاق سال  هو چاپخان  ه ۱۲۷۹و در چاپخانه کاستلیه سال   ه ۱۲۷۸و در مصر سال 

و ... چاپ شده،   ه ۱۳۱۸و در المطبعة االزهریه سال   ه ۱۳۱۷و در المطبعة المیمنیه سال   ه ۱۳۰۶

 و سپس پیوسته به چاپ رسیده است.

هایی از  ست، امتیازش این است که تصحیحات و پاورقیها، چاپ کاستلیه ا ترین چاپ صحیح

 شیخ نصرالهورینی در دوازده صفحه به آن ضمیمه شده است.

نفیس و خوبی دست یافتم که از  ههنگامی که تصمیم گرفتم این کتاب را تحقیق کنم، بر نسخ

یر) موجود تفس ۱۶۳ی ( آصفیه در حیدرآباد هند به شماره هاصلی آن ـ که در کتابخان هروی نسخ

باشد ـ عکسبرداری شده است. این عکسبرداری را معهد المخطوطات بجامعة الدول العربیه  می

اصل را امام  هها و نوادر مخطوطات عکسبرداری کرده است. نسخ انجام داده که از نفایس کتاب

 ۷۳۳ های سیوطی ـ نگاشته است، او در سال جرامودالناصری الحنفی ـ شاگرد ممتاز و راوی کتاب

این کتاب را نوشته و سپس بر عالمه سیوطی خوانده آنگاه ایشان به او اجازه روایت داده که عین   ه

حمد مخصوص خداوند است و سالم بر بندگانی که خداوند آنان را برگزید و «اجازه چنین است: 

بنی  هدراش فاضل متقن مشتغل محصل ضابط نا بعد تمام این کتاب را که تألیف من است، نویسنده

او به مردم سود رساند و بر  هنوعش: جرامود الناصری المقری ـ که خدایش سود بخشد و به وسیل

فضل و علمش به خاطر خدماتش بیفزاید ـ بر من خواند، و من او را اجازه دادم که این کتاب و تمام 

الله  و صلی ۸۸۳القعده سال  مروّیات و مؤلفاتم را از من روایت کند. عبدالرحمن السیوطی در ذی

 ».علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین

بردارش از ضابطین بوده و آن را بر مؤلف خوانده و بر آن  این نسخه ـ از آنجا که نویسنده و نسخه

 هترین مخطوطات و نادرترین آنهاست. نسخ باشد ـ از نفیس اش موجود می خط سیوطی و اجازه

  ۲۹صفحه که در هر صفحه  ۴۷۲مزبور در 
ً
کلمه نگاشته شده و به طور  ۲۰سطر و هر سطر تقریبا

 صحیح و متقن ضبط گردیده است.

 به نسخ
ً
چاپ کاستلیه نیز مراجعه کردم  همن این نسخه را در تحقیق خودم اصل قرار دادم، ضمنا

است؛ زیرا که احتمال دارد که های شیخ نصر الهورینی به آن ضمیمه شده  که تصحیحات و پاورقی

اخیر به حرف (ط) رمز و عالمت  هنفیس دیگری مقابله شده باشد، برای این نسخ هاصل آن با نسخ

 گذاشتم.
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و نیز کوشش و اهتمام بسیار ورزیدم که متن و تحقیق کتاب را به بهترین صورت عرضه کنم، در 

توانایی و همراهی توفیق به انجام فهرست  ها و اعالم را معرفی کردم، و به قدر ضمن بعضی از کتاب

 موضوعات آن همت گماشتم. از خداوند هدایت و راهیابی خواهانم، بمّنه وکرمه.

 محمد ابوالفضل ابراهیم

  ه ۱۳۸۷الثانی سال  ربیع ۲۵، همصر الجدید
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 و بر آل و اصحابشان باد. عدرود و سالم بر سید ما حضرت محمد 

الدين  اإلمام العامل العالّمه البحر الفهامة حافظ جمتهد جاللچنین گوید استاد و سرور ما 

 مدته: اهللا فی ابوبكر السيوطی الشافعی فسحالدين  ابن سيدنا اإلمام العامل العالّمة كامل

] کتاب را برای بصیرت صاحبان عقل فرو ضرت محمد اش [ح حمد خدای را که بر بنده

ترین  های مختلف علم و حکمت سرشار فرمود، و آن کتاب را ارزنده فرستاد، و آن را از شگفتی

گونه  ترین خطاب قرار داد، قرآن عربی که هیچ ترین نظم و بلیغ ترین علوم و دلنشین ها با فراوان کتاب

دهم که  باشد. و شهادت می هیچ شبهه و اشکالی در آن نمی ،١کجی در آن نیست و نه مخلوق است

همتاست و هیچ شریکی برایش نیست، پروردگار همه  جز الله هیچ خدایی نیست، او یکتا و بی

ها برای عظمتش خمیده است. و شهادت  ها برای قیومیتش خضوع کرده و گردن است و تمام چهره

ها و  ترین ملت باشد که او را از میان گرامی اش می بنده و فرستاده ص  دهم که سید ما محمد می

ها فرستاد، درود و سالم خداوند  ها با بهترین کتاب ها برگزید و به سوی بهترین امت ترین تیره شریف

 ای که تا روز بازپسین ادامه داشته باشد. بر او و خاندان و صحابه اش باد، درود و سالم پیوسته

گویند: قرآن مخلوق نیست، و از امام شافعی نقل شده است که به حفص الفرد ـ که در  اهل سنت و جماعت می -١

عظیم کفر ورزیدی. و هم موقع مناظره با ایشان گفته بود: قرآن خلق شده ـ پرخاش کرد و گفت: به خداوند 

گرایان مشهور است. اما معتزله  نظیر امام اهل سنت (امام احمد بن حنبل) در مقابل بدعت چنین موقف بی

 های (الملل و النحل شهرستانی) مراجعه نمائید. [مصحح] معتقدند که قرآن خلق شده است. به کتاب
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تحقیق که علم دریایی ژرف و مّواج و بیکران است، و کوه بسیار بلندی است که بر فراز و بعد: به 

تواند به تمام آن احاطه و دسترسی پیدا کند، و با  آن راه نشاید یافت، کسی نمی هآن نتوان رسید و به قل

 ید:فرما هایش را شمارش کرد، خداوند متعال ـ خطاب به بندگانش ـ می سعی و کوشش نشود میوه

وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِ�َّ قَلِيٗ� ﴿
ُ
 .]۸۵اإلسراء: [﴾ َوَمآ أ

 .»و از علم داده نشدید مگر اندکی«
باشد،  مرکزی علوم می هو به راستی کتاب آسمانی ما ـ قرآن کریم ـ منبع و سرچشمه و نقط

آن نمایانده است.  خداوند متعال علم هر چیز را در آن سپرده و هرگونه راه هدایت یا ضاللت را در

کند، فقیه؛ از قرآن احکام شرع  جوید و بر آن اعتماد می بینید هر صاحب فنی از آن کمک می می

آورد، نحوی؛ از کلمات و جمالت قرآن قواعد اعراب  استنباط نموده و حالل و حرام را به دست می

نماید، و بیانی [دانشمند  را به دست آورده و برای شناختن سخن درست از نادرست به آن مراجعه می

 آموزد. به کار بردن بالغت را در سخن می هقرآن زیباسازی و تنظیم کالم، و نحو هعلم بیان] به وسیل

کند، و مواعظ و  همچنین قصص و اخباری در قرآن هست که اهل بصیرت و بینش را یادآوری می

دارد و ... غیر اینها از  اشایست باز میگیرندگان را از کارهای ن کنندگان و عبرت امثالی هست که اندیشه

شناسد. اضافه بر  داند (الله متعال) ـ نمی آنها را می های که قدر آنها را کسی ـ جز آنکه شمار علوم ارزنده

ها را شیدا نموده است، و نظم  ها را حیران و دل اینها، لفظ فصیح و اسلوب بلیغ قرآن عقل ههم

م الغیوب وا داشته است.گویندگان را ب هاعجازآمیز آن هم
ّ

 ه اظهار عجز در مقابل خداوند عال

ف در شگفت بودم که چرا در انواع  و من در آن موقع که تحصیل علم می
َ
کردم، از علمای سل

اند ـ تا  اند ـ یعنی همان کاری که نسبت به علم حدیث انجام داده علوم قرآن کتابی تدوین نکرده

نور چشم بینندگان عالمة الزمان افتخار العصر و عین األوان  اینکه از استادم، استاد اساتید و

خویش را بر سر وی  هـ که خداوند عمر او را طوالنی گرداند و سای ١الدین الکافیجی ابوعبدالله محی

ام که کسی پیش از من چنین کتابی  گفت: در علوم تفسیر کتابی تدوین کرده بگستراند ـ شنیدم که می

ای از روی آن نوشتم، اما بسیار کوچک  تألیف نکرده است. من آن کتاب را از استادم گرفتم و نسخه

ی تفسیر و تأویل و قرآن و سوره آنچه در آن کتاب آمده دو باب است: باب اول در معن هبود و خالص

و آیه، و باب دوم در شروط اظهارنظر در مسائل قرآن، و با یک فصل در آداب عالم و متعلم کتاب 

صحبت  سال هم ۱۴بوده است، حافظ سیوطی بیش از کافیجی: اسمش محمد بن سلیمان، و از دانشمندان بزرگ  -١

 ). [مصحح].۳۲۶/ ۷هـ وفات نمود. (شذرات الذهب  ۸۷۹او بوده. کافیجی به سال: 
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ام را سیراب نکرد و به سوی هدفی که داشتم راهنماییم  یابد. خواندن این کتاب روان تشنه پایان می

م و قاضی القضاة و خالصة األنام پرچمدار اإلسال ننمود. پس از چندی شیخ و استاد ما شیخ مشایخ

الله تعالی مرا بر کتابی از تألیفات برادرش قاضی القضاة  الدین البلقینی رحمه علم ١مذهب مطلبی

لع ساخت که آن را مواقع العلوم فی مواقع النجوم نامیده بود، آن را تألیفی  ٢الدین البلقینی جالل
ّ

مط

اش  با ترتیب و تقریر و تنّوع و پرمحتوی بود، در مقدمهای ظریف یافتم که  لطیف و مجموعه

العباس مشهور است که  گفت و شنودی از امام شافعی رحمه الله با یکی از خلفای بنی«گوید:  می

نماید، البته  در آن قسمتی از انواع معارف قرآن ذکر شده که اقتباس از آن مقصود ما را حاصل می

ها  اند ولی در آن کتاب هایی تصنیف کرده علوم حدیث کتاب هربارای از گذشتگان و معاصران د عده

شود نه متن آن و یا راجع به اهل فن و اسناد دهندگان سخن به میان  تنها در مورد سند قرآن بحث می

ها به  رشته هآمده، و حال آنکه انواع معارف قرآن تمام جوانب را شامل است و علوم قرآنی را در هم

ی  خواهم در این تصنیف آنچه از علوم ارزنده یر باید بحث کرد. بدین جهت میطور کامل و فراگ

 ام، بیان نمایم و آن در چند امر منحصر است: قرآن شریف به دست آورده

ها و حوادث و اوقات نزول قرآن، و در این امر دوازده نوع هست: مکی،  (امر اول): جایگاه

ائی، فراشی و نومی، اسباب نزول، اولین قسمتی مدنی، سفری، حضری، لیلی، نهاری، صیفی، شت

 که از قرآن نازل شده و آخرین قسمتی که نازل شد.

اظ.ص (امر دوم): سند آن که شش نوع است: متواتر، آحاد، شاذ، قراءات پیامبر
ّ

 ، روات، حف

، تخفیف، همزه، ادغام.
ّ

 (امر سوم): اداء، و آن شش نوع است: وقف، ابتداء، اماله، مد

 هارم): الفاظ که هفت نوع است: غریب، معّرب، مجاز، مشترک، مترادف، استعاره، تشبیه.(امر چ

(امر پنجم): معانی مربوط به احکام که چهارده نوع است: عامی که بر عموم خود باقی باشد، 

عامی که تخصیص یافته باشد، عامی که منظور از آن خاص باشد، آیاتی که سنت را تخصیص 

زند، مجمل، مبّین، مؤّول، مفهوم، مطلق، مقّید، ناسخ  سنت قرآن را تخصیص میدهد، آنچه از  می

شود و عمل به آن مخصوص به بعضی  و منسوخ و آن احکامی است که برای مدت معینی عمل می

 از مکلفین است.

 (امر ششم): معانی مربوط به الفاظ، و آن پنج نوع است: فصل، وصل، ایجاز، اطناب، قصر.

 پیغمبر اکرم نیز می امام شافعی را مطلبی -١
ّ

 بوده است. ـ م. ص گویند؛ زیرا که شافعی از نوادگان عبدالمطلب جد

هـ وفات نمود. (شذرات  ۸۲۴نشمندان بزرگ حدیث در مصر، به سال: البلقینی: عبدالرحمن بن عمر، از دا -٢

 ). [مصحح].۱۶۶/ ۷الذهب 
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شود، انواع دیگری نیز هست که تحت این عناوین قرار  ترتیب پنجاه نوع تکمیل میو بدین 

توان  انواعی است که می هها، مبهمات. این هم ها، لقب ها، کنیه گیرد و آنها عبارت است از: اسم نمی

 جمع و بیان نمود.

*** 

هر نوع از آنها  هکتابش آورده، سپس دربار هالدین در مقدم اینها مطالبی است که قاضی جالل

سخن کوتاهی گفته که نیازمند توضیح و تکمیل و تهذیب و افزودن مطالب مهم است، لذا من در 

این زمینه کتابی تصنیف کردم و آن را التحبیر فی علوم التفسیر نامیدم، در این کتاب انواعی را که 

ام به نقل آنها  سیاری که قریحههمان مقدار از انواع قرار دادم، و فواید ب هبلقینی آورده بود به اضاف

کرانی است که  اما بعد: علوم همانند دریای بی«یاری کرد بر آنها افزودم و در مقدمه آن چنین گفتم: 

هر اندازه هم زیاد شود و در شرق و غرب جهان منتشر گردد، باز به ژرفای آن نتوان رسید، یا کوهی 

آن را نخواهند دید، از این روی برای هر  هند، باز قلها جلوتر و جلوتر رو را ماند که هر قدر انسان

شود که برای علمای پیش از او، وسایل رسیدن و دست یافتن  دانشمندی درهایی از علم گشوده می

اند تا  به آنها فراهم نشده است. و از جمله اموری که پیشینیان در تدوین و تنظیم آن مسامحه کرده

زیورها آراسته گردیده: علم تفسیر است که همانند اصطالحات علم اینکه در زمان  اخیر به بهترین 

باشد. علم تفسیر را هیچ کس نه در قدیم و نه در جدید تدوین و تنظیم نکرده بود تا اینکه  حدیث می

الله تعالی، دست  الدین البلقینی رحمه األنام عالمة العصر قاضی القضاة جالل اإلسالم و عمدة شیخ

و کتاب مواقع العلوم فی مواقع النجوم را با تهذیب و تنقیح تصنیف کرد، و آن را با به این کار زد، 

بندی انواع، آراست که در انجام این مهم کسی بر او پیشی نگرفته بود و آن را  ترتیب جالب و تقسیم

 هشود، در هر نوع سخن به متانت رانده که گفت پنجاه و چند نوع قرار داد که به شش بخش تقسیم می

اش در این باره مصداق یافته است، ابن األثیر  ی النهایه در مقدمه ١امام ابوالسعادات ابن األثیر

هر کس چیزی [از علوم] را آغاز کند که پیش از او کسی انجام نداده باشد، و امری را «گوید:  می

 شود و کوچک  ابتکار نماید که سابقه نداشته باشد، اول کم خواهد بود سپس زیاد می
ً
است و بعدا

 ...».گردد  بزرگ می

آنها را نداشته و مسائل مهمی به آن  هپس چنین به نظر رسید که انواعی را برآورم که او نیز سابق

موضوعات بیفزایم که سخنانش در آنها به طور کامل و فراگیر نبوده است، لذا همت کردم تا کتابی 

ی این علم را در آن کتاب جمع آورده  باحث متفرقهشاءالله تعالی تمام م در این علم تألیف کنم، و ان

 ). [مصحح].۱۴۱/ ۴هـ (وفیات األعیان  ۶۰۶الکرم مشهور به حافظ ابن اثیر، متوفای سال:  المبارک بن ابی -١
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و فوائدی به آنها ضمیمه نموده و گوهرهای گرانقیمت این علم را  منظم سازم، تا در ابتکار این علم 

تفسیر و حدیث را  هدومین نفر بوده و مانند کسی باشم که با هزار یا دو هزار تن برابری کند. و دو رشت

های آن کتاب  ندی مباحث آنها ـ به هم درآمیزم. و هنگامی که غنچهـ به خاطر تکمیل تقسیم ب

ها را معطر ساخت و بدر کمالش در افق تألیف آشکار  نمودار گردید و بوی خوشش فضای جان

به کمال نشستن را بانگ دادند، آن را التحبیر فی علوم  هدِم ظهورش تابید، و مژد گردید، و سپیده

 ام: فهرست انواعی که پس از مقدمه در آن کتاب آورده التفسیر نامیدم. و این است

 نوع اول و دوم: مکی و مدنی؛

 نوع سوم و چهارم: حضری و سفری؛

 نوع پنجم و ششم: آیاتی که روز فرود آمد و آیاتی که شب نازل شد (نهاری و لیلی)؛

 شتائی)؛ نوع هفتم و هشتم: آیاتی که در تابستان نازل شد و آیاتی که در زمستان (صیفی و

 نوع نهم و دهم: آیاتی که در رختخواب فرود آمده و آیاتی که در خواب (فراشی و نومی)؛

 نوع یازدهم: اسباب نزول آیات؛

 نوع دوازدهم: اولین قسمتی که از قرآن نازل شد؛

 نوع سیزدهم: آخرین قسمتی که نازل شد؛

 نوع چهاردهم: آنچه هنگام نزولش دانسته شده؛

 چه بر هیچ یک از پیامبران پیشین نازل نشده بود ولی در قرآن آمد؛نوع پانزدهم: آن

 نوع شانزدهم: آنچه بر پیامبران دیگر نیز نازل شده؛

 نوع هفدهم: آنچه مکرر نازل شده؛

 هایی که به طور پراکنده فرود آمده؛ نوع هیجدهم: سوره

 هایی که به طور کامل فرود آمده؛ نوع نوزدهم: سوره

 گی نازل شدن آیات قرآن؛نوع بیستم: چگون

 تمام این انواع مربوط به نزول قرآن است

 نوع بیست و یکم: متواتر؛

 نوع بیست و دوم: آحاد؛

؛
ّ
 نوع بیست و سوم: شاذ

 ؛ص های پیامبر اکرم نوع بیست و چهارم: قراءت

 کنندگان قرآن؛ نوع بیست و پنجم و بیست و ششم: راویان و حفظ
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 عالی و نازل؛نوع بیست و هفتم: [سندهای] 

 نوع بیست و نهم: مسلسل، و این انواع به سند مربوط است؛

 ام: ابتدا کردن؛ نوع سی

 نوع سی و یکم: وقف نمودن؛

 نوع سی و دوم: اماله؛

؛
ّ

 نوع سی و سوم: مد

 نوع سی و چهارم: تخفیف همزه؛

 نوع سیو پنجم: ادغام؛

 نوع سی و ششم: اخفاء؛

 نوع سی و هفتم: اقالب؛

 شود؛ اداء و خواندن قرآن مربوط می هشتم: مخارج حروف، و این انواع به نحونوع سی و ه

 نوع سی و نهم: غریب؛

 نوع چهلم: معّرب؛

 نوع چهل و یکم: مجاز؛

 نوع چهل و دوم: مشترک؛

 نوع چهل و سوم: مترادف؛

 نوع چهل و چهارم و چهل و پنجم: محکم و متشابه؛

 نوع چهل و ششم: مشکل؛

 چهل و هشتم: مجمل و مبّین؛نوع چهل و هفتم و 

 نوع چهل و نهم: استعاره؛

 نوع پنجاهم: تشبیه؛

 نوع پنجاه و یکم و پنجاه و دوم: کنایه و تعریض؛

 نوع پنجاه و سوم: عامی که به حال خود باقی باشد [یعنی تخصیص نخورده باشد]؛

 نوع پنجاه و چهارم: عامی که تخصیص خورده باشد؛

 که منظور از آن خاص باشد؛نوع پنجاه و پنجم: عامی 

 نوع پنجاه و ششم: آنچه از آیات قرآن که سنت را تخصیص زده است؛

 نوع پنجاه و هفتم: آنچه از سنت، قرآن را تخصیص زده است؛
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 نوع پنجاه و هشتم: آنچه از آیات قرآن که تأویل شده؛

 نوع پنجاه و نهم: مفهوم؛

 نوع شصتم و شصت و یکم: مطلق و مقّید؛

 و دوم و شصت و سوم: ناسخ و منسوخ؛ نوع شصت

 نوع شصت و چهارم: آنچه یک نفر به آن عمل کرد و سپس نسخ شد؛

 نوع شصت و پنجم: آنچه تنها بر یک نفر واجب شد؛

 نوع شصت و ششم و شصت و هفتم و شصت و هشتم: ایجاز و اطناب و مساوات؛ 

 نوع شصت و نهم: اشباه؛

 صل؛نوع هفتاد و هفتاد و یکم: فصل و و

 نوع هفتاد و دوم: قصر،

 نوع هفتاد و سوم: احتباک؛

 موجب؛ هنوع هفتاد و چهارم: دربار

 نوع هفتاد و پنجم و هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم: مطابقت و مناسبت و مجانست؛

 نوع هفتاد و هشتم و هفتاد و نهم: توریه و استخدام؛

 نوع هشتادم: لف و نشر؛

 نوع هشتاد و یکم: التفات؛

 ها؛ ها و هدف هشتاد و دوم: فاصلهنوع 

 نوع هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم و هشتاد و پنجم: بهترین آیات، و فاضل و مفضول قرآن؛

 نوع هشتاد و ششم: مفردات قرآن؛

 نوع هشتاد و هفتم: امثال،

 قرائت)؛ هقرآن) و مقری (آموزند هنوع هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم: آداب قاری (خوانند

 دم: آداب مفسر قرآن؛نوع نو

 شود؟ نوع نود و یکم: چه کسی تفسیرش پذیرفته شده و چه کسی رد می

 نوع نود و دوم: غرائب تفسیر؛

 نوع نود و سوم: شناخت مفسرین؛

 نوع نود و چهارم: نوشتن قرآن؛

 ها؛ نوع نود و پنجم: نامگذاری سوره
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 ها؛ نوع نود و ششم: ترتیب آیات و سوره

 ها؛ ها و لقب ها و کنیه ود و هشتم و نود و نهم: اسمنوع نود و هفتم و ن

 نوع صدم: مبهمات؛

 آنها در قرآن چیزی نازل شده؛ هنوع صد و یکم: نام کسانی که دربار

 نوع صد و دوم: تاریخ.

التحبیر ذکر کردم، و بحمدالله تعالی در سال هفتاد و دو  هو این تمام مطالبی است که در مقدم

اساتید من بود از صاحبان تحقیق   هبعضی از کسانی که در طبق هاین کتاب پایان یافت و مورد استفاد

 قرار گرفت.

بندی  مضبوطی تألیف نموده و روش شماره هسپس به خاطرم رسید که کتاب مبسوط و مجموع

آوری شود،  هی را بپیمایم که در هر باب تمام مطالب مربوط به آن جمعمباحث را پیش گرفته و را

رسید که من یگانه کسی هستم که این کار را انجام داده، و پیش از من کسی در  البته چنین به نظر می

اندیشیدم و گامی به  انجام این مهم می هها قدم نگذاشته است، و در همان اثنا که من دربار این راه

گذاشتم. خبر یافتم که جناب شیخ امام بدرالدین محمدبن عبدالله زرکشی  می به عقب میپیش و قد

مسلکان شافعی مذهب ما ـ کتاب جامعی در این زمینه تألیف کرده که آن را البرهان فی  ـ یکی از هم

کتابش  هعلوم القرآن نامیده است، پس در جستجوی آن برآمدم تا اینکه آن را یافتم، او در مقدم

شود و معانی آن حد و حصری ندارد، الزم  نظر به اینکه علوم قرآن شمارش نمی«گوید:  نین میچ

است به مقدار توانایی و امکان به آنها اهتمام ورزید، و از جمله اموری که متقدمین فرصتش را از 

اری اند: تألیف کتابی است که بر انواع مختلف علوم قرآن مشتمل باشد ـ یعنی همان ک دست داده

اند ـ پس از خداوند متعال توفیق خواستم تا کتابی در این باره  که نسبت به علم حدیث انجام داده

اند در آن جمع کنم و معانی جالب و  ها، و مسائل قرآن گفته فنون، نکته هتدوین نمایم که آنچه دربار

کلیدی برای درهای قرآن  ها را به شگفتی وا دارد تا ای را در آن قرار دهم که عقل های ارزنده حکمت

ای بر آن کتاب الهی بوده باشد، و مفّسر را بر شناخت حقایق آن کمک نماید، و بر اسرار و  و نشانه

گاه سازد، و آن را البرهان فی علوم القرآن نامیدم، و این است فهرست انواع آن:  دقائقش آ

 شناخت سبب نزول؛ اول:   نوع

 شناخت تناسب بین آیات؛ دوم:  

 ها؛ شناخت فاصله م: سو 

 شناخت وجوه و نظائر؛ چهارم: 
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 علم متشابه؛ پنجم:  

 علم مبهمات؛ ششم:  

 ها؛ اسرار سرآغاز سوره هفتم:  

 ها؛  پایان سوره هشتم: 

 شناخت مکی و مدنی؛ نهم: 

 در شناختن نخستین قسمتی که از قرآن نازل شد؛ دهم:  

 شناخت اینکه بر چند لغت نازل شد؟ یازدهم: 

 در چگونگی فرود آمدن قرآن؛ دوازدهم: 

 در بیان جمع قرآن و کسانی که از صحابه آن را حفظ  سیزدهم: 

 بودند؛  

 بندی آن؛ شناخت تقسیم چهاردهم: 

 های قرآن؛ شناخت نام پانزدهم: 

 حجاز آمده؛ هشناخت آنچه در قرآن از غیر لهج شانزدهم: 

 هست؛شناخت آنچه از غیر لغت عرب در قرآن  هفدهم: 

 شناخت [لغات] غریب و نامأنوس قرآن؛ هجدهم: 

 شناخت تصریف؛ نوزدهم: 

 شناخت احکام؛ بیستم: 

 تر و بهتر باشد؛ شناخت اینکه لفظ یا ترکیبی فصیح بیست و یکم: 

 شناخت تفاوت کردن الفاظ بر اثر زیاد یا کم شدن؛ بیست و دوم: 

 شناخت توجیه قرآن؛ بیست و سوم: 

 شناخت وقف؛ بیست و چهارم:  

 الخط قرآنی؛ علم رسم بیست و پنجم: 

 شناخت فضائل قرآن؛ بیست و ششم: 

 های قرآن؛ شناخت خواص و ویژگی بیست و هفتم: 

 آیا در قرآن قسمتی بهتر از قسمت دیگر هست؟ بیست و هشتم: 

 در آداب تالوت قرآن؛ بیست و نهم: 

 ها و در اینکه آیا جایز است که در تصانیف و نامه ام: سی 
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 ها بعضی از آیات قرآن را آورد؟ سخنرانی  

 شناخت امثالی که در قرآن هست؛ سی و یکم: 

 شناخت احکام قرآن؛ سی و دوم: 

 شناخت جدل قرآن؛ سی و سوم: 

 شناخت ناسخ و منسوخ قرآن؛ سی و چهارم: 

 هایی که موِهم مختلف است در قرآن؛ شناخت قسمت سی و پنجم: 

 محکم و تمییز آن از متشابه؛شناخت  سی و ششم: 

 در حکم آیات متشابهی که در مورد صفات الهی است؛ سی و هفتم: 

 شناخت اعجاز قرآن؛ سی و هشتم: 

 شناخت وجوب متواتر قرآن؛ سی و نهم: 

 قرآن است؛ هدر بیان اینکه سنت پشتوان چهلم: 

 شناخت تفسیر قرآن؛ چهل و یکم: 

 ها؛ شناختن وجوه خطاب چهل و دوم: 

 بیان حقیقت و مجاز قرآن؛ چهل و سوم: 

 ها؛ ها و تعریض در کنایه چهل و چهارم: 

 در اقسام معنی کالم؛ چهل و پنجم: 

 های قرآن به قدر امکان؛ در ذکر روش چهل و ششم: 

 در شناخت ادوات. چهل و هفتم: 

 آن را و بدان که هیچ
ً
بررسی کند، هر  یک از این انواع نیست مگر اینکه اگر انسان بخواهد کامال

یابد، ولی ما از هر نوع بر اصول و  کند و باآلخره به انجام آن دست نمی آینه تمام عمرش را صرف می

ها اکتفا کردیم، و به بعضی از فصول نیز اشاره نمودیم؛ زیرا که این رشته سِر دراز دارد و عمر  ریشه

این آخرین سخن زرکشی در  ١»گویدها و تقصیرها را باز  کوتاه است، و زبان کجا تواند کوتاهی

 کتابش بود. همقدم

 سپس در البرهان این بیت آمده است: -١

 »لكن ناظر العنيالعني فضلٌ و  يف قالوا خذ العني من كل فقلت هلم«

 ی چشم بدون زیادی است.  یعنی: گفتند که از هر چیز چشم آن را برگیر، به آنها گفتم: در چشم اضافه هست ولی بیننده 
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و هنگامی که بر این کتاب دست یافتم، بسیار خوشحال شدم و خداوند را زیاد حمد گفتم، و 

ام بر آنچه در نیت داشتم بیشتر قّوت گرفت، و کمر هّمت بستم تا تصنیفی که در نظرم بود انشاء  اراده

دلیل، پرفایده و استوار معنی را تألیف نمودم، و انواع آن را از نمایم، پس این کتاب واالشأن و روشن 

تر ترتیب دادم، و بعضی از انواع را در بعضی دیگر ادغام کردم، و مطالبی که  کتاب البرهان مناسب

الزم بود بیان شود تفصیل دادم، و بر آنچه در کتاب البرهان بود از فوائد و فرائد و قواعد و مطالب 

ها را زینت بخشد افزودم، و آن را اإلتقان فی علوم القرآن نام نهادم، و  ر که گوشپراکنده آنقد

شاءالله تعالی در هر نوع آن مطالبی خواهی دید که قابلیت آن را دارد که به تنهایی تصنیف  إن

شدنی که پس از آن  های گوارایش سیراب خواهی شد؛ سیراب ای داشته باشد و از سرچشمه جداگانه

 ت
ً
ام قرار دادم، و آن تفسیر را  تفسیر بزرگی که شروع کرده هشنگی نخواهد بود، و آن را مقدمابدا

های عقلی  های مناسب و استدالل ام، که جامع روایت البدرین نامیده البحرین و مطلع مجمع

اند، توفیق و  باشد، به عبارت دیگر: روایت و درایت در کنار هم در این تفسیر قرار داده شده می

اهنمایی و کمک و عنایت را از درگاه حضرت احدیت خواستارم، إنه سمیع مجیب، و ما توفیقی إال ر

لت و إلیه انیب. و این است فهرست انواع این کتاب:
ّ
 بالله علیه توک

ی و مدنی؛ اول:  
ّ
 شناخت مک

 شناخت حضری و سفری؛ دوم:  

 آیاتی که روز یا شب نازل شده است؛ سوم:  

 که در تابستان و آیاتی که در زمستان نازل شده؛ آیاتی چهارم:   

 آیا فراشی و نومی؛ پنجم: 

 آیات زمینی و آیات آسمانی؛ ششم:  

 نخستین قسمتی که از قرآن نازل شد؛ هفتم: 

 آخرین قسمتی که از قرآن نازل شد؛ هشتم: 

 اسباب نزول؛ نهم: 

 آنچه بر زبان برخی از صحابه نازل شد؛ دهم: 

 آنچه مکرر نازل شد؛ یازدهم:  

 آنچه حکمش بعد از نزولش بوده و آنچه نزولش بعد از  دوازهم:  

 حکمش بوده است؛  
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 شناخت آنچه به صورت پراکنده نازل شد و آنچه  سیزدهم: 

 کامل]؛ همجموع [به صورت یک سور  

 آنچه با مشایعت فرشتگان نازل شد و آنچه به طور انفراد  چهاردهم:  

 فرود آمد؛  

 آنچه بر بعضی از پیامبران هم نازل شده بود و آنچه جز  پانزدهم: 

 بر هیچ یک از پیامبران قبلی فرود  ص بر پیغمبر اکرم  

 نیامده بود؛  

 در چگونگی نازل کردن قرآن؛ شانزدهم: 

 های آن؛ های سوره های آن و نام در شناخت نام هفدهم: 

 در جمع و ترتیب قرآن؛ هیجدهم: 

 ها و حروف قرآن؛ ها و کلمه ها و آیه سوره هشماردر  نوزدهم: 

 در حافظان و راویان قرآن؛ بیستم: 

 در بیان عالی و نازل؛ بیست و یکم: 

 شناخت متواتر؛ بیست و دوم: 

 در مشهور؛ بیست و سوم: 

 در آحاد؛ بیست و چهارم: 

؛ بیست و پنجم: 
ّ
 در شاذ

 موضوع؛ بیست و ششم: 

 مدرج؛ بیست و هفتم: 

 در شناخت وقف و ابتدا؛ و هشتم:بیست  

 هایی که از نظر لفظ به هم متصل و از  شناخت جمله بیست و نهم: 

 اند؛ جهت معنی منفصل  

 در اماله و فتح و آنچه میان آن دو است؛ ام: سی 

 در ادغام و اظهار و اخفاء و اقالب؛ سی و یکم: 

 در مد و قصر؛ سی و دوم: 

 در تخفیف همزه؛ سی و سوم: 
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 در چگونگی فراگیری قرآن؛ و چهارم: سی 

 در آداب تالوت قرآن؛ سی و پنجم: 

 در شناخت لغات غریب قرآن؛ سی و ششم: 

 ی] حجاز آمده؛ آنچه در قرآن به غیر لغت [لهجه سی و هفتم: 

 آنچه در قرآن به غیر لغت عرب آمده؛ سی و هشتم: 

 در شناخت وجوه و نظایر؛ سی و نهم: 

 زارهایی که مفّسر قرآن به آن نیازمند است؛در شناخت اب چهلم: 

 در شناخت اعراب قرآن؛ چهل و یکم: 

 در بیان قواعد مهمی که مفّسر قرآن به آنها نیاز دارد؛ چهل و دوم: 

 در بیان محکم و متشابه؛ چهل و سوم: 

ر قرآن؛ چهل و چهارم: 
ّ

 در بیان مقدم و مؤخ

 در خاص و عاّم قرآن؛ چهل و پنجم: 

 در مجمل و مبّین قرآن؛ م:چهل و شش 

 در ناسخ و منسوخ؛ چهل و هفتم: 

 در مشکل قرآن و آنچه موهم تناقض و اختالف است؛ چهل و هشتم: 

 در مطلق و مقّید قرآن؛ چهل و نهم: 

 در منطوق و مفهوم قرآن؛ پنجاهم: 

 در وجوه مخاطبات قرآن؛ پنجاه و یکم: 

 در حقیقت و مجاز قرآن؛ پنجاه و دوم: 

 قرآن؛ هدر تشبیه و استعار پنجاه و سوم: 

 های قرآن؛ ها و تعریض در کنایه پنجاه و چهارم: 

 در حصر و اختصاص؛ پنجاه و پنجم: 

 در ایجاز و اطناب؛ پنجاه و ششم: 

 در خبر و انشاء؛ پنجاه و هفتم: 

 در بدائع قرآن؛ پنجاه و هشتم: 

 ها؛ آیه هدر فاصل پنجاه و نهم: 
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 ها؛ سوره در سرآغاز شصتم: 

 ها؛ در پایان سوره شصت و یکم: 

 ها؛ در مناسبت آیات و سوره شصت و دوم: 

 آیات متشابه؛ شصت و سوم: 

 در اعجاز قرآن؛ شصت و چهارم: 

 شود؛ در علومی که از قرآن استنباط می شصت و پنجم: 

 در امثال قرآن؛ شصت و ششم: 

 در سوگندهای قرآن؛ شصت و هفتم: 

 دل قرآن؛در ج شصت و هشتم: 

 های قرآن؛ ها و لقب ها و کنیه در اسم شصت و نهم: 

 در مبهمات قرآن؛ هفتادم: 

 آنها آیاتی در قرآن نازل شده؛ هدر نام کسانی که دربار هفتاد و یکم: 

 در فضائل قرآن؛ هفتاد و دوم: 

 ترین]؛ در فاضل و افضل قرآن [خوب و خوب هفتاد و سوم: 

 رآن؛در مفردات ق هفتاد و چهارم: 

 های قرآن؛ در خواص و ویژگی هفتاد و پنجم: 

 الخط قرآن؛ نوشتن و رسم هدر نحو هفتاد و ششم: 

 در بیان تأویل و تفسیر قرآن و شرافت آن و نیاز به آن؛ هفتاد و هفتم: 

 در شرایط و آداب تفسیر و مفسر؛ هفتاد و هشتم: 

 در غرائب تفسیر؛ هفتاد و نهم: 

 مفّسرین.در طبقات  هشتادم: 

باشد، و اگر آن مطالب را به طور ادغام در هم  این هشتاد نوع به صورت ادغام مطالب در هم می

کرد. گفتنی است  آوردم، از مرز سیصد نوع هم تجاوز می نوع می ام، به صورت جداگانه و نوع آورده

 ام. ای دارند که اغلب آنها را دیده های جداگانه که بیشتر این انواع تصنیف

کند و  از جمله مصنفاتی که از همین قبیل است، ولی در حقیقت با این کتاب خیلی فرق می و

األفنان فی علوم القرآن تألیف  باشد: فنون ها می بلکه مطالب بسیار کمتری در آنها هست، این کتاب

ق  ابن الجوزی، و جمال القراء تألیف شیخ علم
ّ
الدین سخاوی، و المرشد الوجیز فی علوم تتعل
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بالقرآن، اثر: ابوشامه و البرهان فی مشکالت القرآن اثر: ابوالمعالی عزیزبن عبدالملک معروف به 

 هریگی است در کنار ریگزار و یا قطر هها در مقایسه با این کتاب مانند دان شیذله. تمام این کتاب

 کوچکی در مقابل دریایی مّواج و خروشان.

ام و مطالبی خالصه  تألیف این کتاب ـ استفاده کردههایی که از آنها ـ در  و اینک نام کتاب

 کنم: ام ذکر می نموده

الشیخ  حاتم، و ابن مردویه، و ابی های نقلی و روایتی: تفسیرهای ابن جریر، و ابن ابی کتاب -۱

بن حّیان، و الفریابی، و عبدالّرزاق، و ابن المنذر، و سعیدبن منصور ـ که یک جزء از کتاب 

الحاکم ـ که جزئی از مستدرک او است ـ و تفسیر حافظ عمادالدین ابن سنن او است ـ، و 

کثیر و فضائل القرآن ابی عبید، و فضائل القرآن ابن الضریس، و فضائل القرآن ابن ابی 

علی من خاف مصحف  شیبه، و المصاحف ابن ابی داود، و المصاحف ابن اشته، و الّرد

القرآن  هآداب حمل ية القرآن آجری، و التبیان فعثمان ابی بکر ابن االنباری، و اخالق حمل

های حدیث و مسندها بیش از  النووی، و شرح صحیح البخاری ابن حجر، و از مجموعه

 شمارش، استفاده کرده
ّ

 ام. حد

های قرائت و اداء قرآن: جمال القراء سخاوی، النشر و التقریر ابن الجزری، الکامل  کتاب -۲

شعر واسطی، الشواذ ابن غلبون، الوقف واالبتداء ابن القراءات ال يهذلی، اإلرشاد ف

انی، و المعانی، و ابن النکزاوی، و قرة العین ف
ّ

ي االنباری، و السجاوندی، والّنحاس، والد

فظین ابن القاصح.
ّ
 الفتح و اإلماله بین الل

های غریب و ادبیات عرب و اعراب: مفردات القرآن الراغب، و  های لغت و لغت کتاب -۳

قرآن ابن قتیبه، و العزیزی، و الوجوه و النظائر نیسابوری، و ابن عبدالصمد، غریب ال

القرآن ابی الحسن األخفش االوسط، و الزاهر ابن االنباری، و شرح  والواحد و الجمع فی

استیهل و االرتشاف ابوحیان، و المغنی ابن هشام، و الجنی الدانی فی حرولف المعانی ابن 

البقاء، والّسمین، و السفاقسی، و منتخب الدین، والمحتسب  ن ابیام قاسم، و إعراب القرآ

نیز اثر ابن » الخاطریات«از همان مؤلف و » الخصائص«فی توجیه الشّواذ ابن جّنی، و 

همچنین، و امالی ابن الحاجب، و المعّرف الجوالیقی، و مشکل القرآن » ذوالقد«جنی و 

غات التی نزل بها
ّ
قاسم بن سالم، و الغرائب و العجائب کرمانی، و  القرآن ابن قتیبه، و الل

 قواعد فی التفسیر شیخ اإلسالم ابن تیمّیه.
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های احکام و مطالب مربوط به آن: احکام القرآن اسماعیل قاضی، و بکربن العالء،  کتاب -۴

بکر الرازی، و الکیا الهراسی، و ابن العربی، و ابن الفرس، و ابن خویز منداد،  و ابی

ی، و ابن الحصار، و سعیدی، و ابی جعفر الّنحاس، و ابن العربی، والناسخ و ا
ّ
لمنسوخ مک

و  ابی داود السجستانی، و ابی عبید قاسم بن سالم، و ابی منصور عبدالقاهربن طاهر 

 التمیمی، و اإلمام فی ادلة األحکام شیخ عزالدین ابن عبدالسالم.

زالقرآن خطابی، و الرمانی، و ابن های مربوط به اعجاز و فنون مختلف بالغت: اعجا کتاب -۵

مراقه، و قاضی ابوبکر الباقالنی، و عبدالقاهر جرجانی، و امام فخرالدین، و ابن ابی 

آن اثر  هاالصبع ـ که البرهان نام دارد ـ و الملکانی ـ که نام آن نیز البرهان است ـ و خالص

ن عبدالسالم، و اإلیجاز خود زملکانی که آن را المجید نامیده است ـ، و مجاز القرآن اب

 يالمجاز ابن القّیم، و نهایة التأمیل فی اسرار التنزیل زملکانی، و نیز دو کتاب التبیان ف فی

الصبع، و  احکام التوکید تألیف زملکانی، و بدایع القرآن ابن ابی يالبیان و المنهج المفید ف

لفواتح، و اسرارالتنزیل از همان مؤلف دو کتاب التحبیر و الخواطر السوانح فی اسرار ا

الشرف البارزی، و االقصی القریب تنوخی، و منهاج البلغاء الحازم، و المعده ابن رشیق، و 

الصناعتین عسکری، و المصباح بدرالدین بن مالک، و التبیان طیبی، و الکنایات جرجانی، 

الفرق  يفاالقتناص الدین سبکی، و ض شیخ تقیالتعریاإلغریض فی الفرق بین الکنایة وو 

راح از فرزندش بهاءالدین سبکی، االختصاص از همان مؤلف، و عروس األفبین الحصر و

الدین بن الصائغ، و از همین مؤلف سه  اقسام اإلستفهام شیخ شمس يروض األفهام فو

احکام ة وسّر االلفاظ المقدم يف ةالمقدمي إقامة الظاهر مقام الضمیر وکتاب: نشرالعبیر ف

جعفربن الّزبیر، و فواصل اآلیات  اآلی، و مناسبات ترتیب الّسور ابی احکام يالرای ف

الدائر علی المثل السائر [ابن ابی الحدید]، و  كالفلي، والمثل السائر ابن االثیر، والطوف

 شرح بدیع قدامة الموفق عبداللطیف.ة ابن االثیر، وکنزالبراع

التنزیل و  ةدّر شابه القرآن الکرمانی، و ي متباشد: البرهان ف هایی که در انواع دیگر می کتاب -۶

ي قاضی عن متشابه المثان ي، و کشف المعانيعبدالله الراز المتشابه ابی ي غّرة التأویل ف

القرآن  جواهربدرالدین ابن جماعه، وأمثال القرآن الماوردی، وأقسام القرآن ابن القّیم، و

آن از ابن  هعالم السهیلی، و دنبالالقرآن من اال ي التعریف واالعالم فیما وقع فغزالی، و

مبهمات القرآن قاضی بدرالدین ابن جماعه، و اسماء من نزل فیهم  يعساکر، والتبیان ف
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، و شرح آیات يعدد اآلی و شرح الموصلي القرآن اسماعیل الضریر، و ذات الّرشد ف

بان، و الدّرالنظیم ف
ّ
 منافع القرآن العظیم یافعی. يالصفات ابن الل

انی، و شرح الرائیه های رسم تابو از ک -۷
ّ

 ، و شرح آن ابن جباره.يالسخاو ١الخط: المقنع الد

الفوائد ابن القیم، و کنزالفوائد شیخ عّزالدین بن عبدالسالم، و  های جامع: بدائع و از کتاب -۸

رر الشریف المرتضی، تذکرة البدرین الصاحب، و جامع
ّ

الفنون ابن شبیب  الغرر و الد

یث السمرقندی.الحنبلی، و 
ّ
 النفیس ابن الجوزی، و البستان ابی الل

اف زمخشری، و حاشیة الکشاف طّیبی، و تفسیر فخرالدین  -۹
ّ

و از تفاسیر غیرمحدثین: الکش

رازی، و تفسیر االصبهانی، و تفسیرهای: الحوفی، و ابی حّیان، و ابن عطّیه، و القشیری، و 

ن، و الواحدی، و الکواشی، و الماوردی، و المرسی، و ابن الجوزی، و ابن عقیل، و ابن رزی

سلیم الرازی، و امام الحرمین، و ابن ُبّرجان، و ابن َبزیزه، و ابن المنّیر، و أمالی الرافعی بر 

 تفسیر ابن النقیب. هالفاتحه، و مقدم هسور

 و حاال وقت آن است که مقصود را شروع کنیم، به یاری خداوند معبود.

باشد که قاسم بن قیره  ـ در رسم قرآن ـ می» أسنی المقاصد يعقلیة اتراب القصائد ف«ی موسوم به:  رائیه، قصیده -١

 ه نظم در آورده است.شاطبی، آن را ب

 

                                           





 

 

 

 

 

 

 نوع اول:
 شناخت آیات مکی و مدنی

1 
ی و  هاند، از جمل ای در این زمینه تدوین کرده های جداگانه برخی از دانشمندان کتاب

ّ
آنها: مک

 باشند. عّزالدیرینی می

آیات پیشتر یک از  دهیم کدام از فوائد شناختن مکی و مدنی این است که: با این فن تشخیص می

نازل شده و کدامیک دیرتر؛ زیرا که ممکن است آیات بعدی ناسخ و یا مخّصص حکم آیات پیشین 

 .١دانند ـ کسانی که آیات بعدی را مخصص می هباشند ـ بنا به گفت

گوید:  در کتاب التنبیه علی فضل علوم القرآن می ٢بن محمدبن حبیب نیشابوری ابوالقاسم حسن

 -۴ترتیب نزول آیات در مکه و مدینه  -۳علل و اسباب نزول  -۲نزول قرآن مواقع  -۱دانستن: «

آیاتی که در مدینه نازل شده ولی در حکم مکی  -۵آنچه در مکه نازل شد ولی در حکم مدنی است 

مردم مدینه در مکه نازل شد  هآنچه دربار -۷آنچه از قضایای اهل مکه در مدینه فرود آمد  -۶است 

آیاتی که شبیه این  -۹ای مدنی قرار گرفته  ماند که مکی باشند ولی در سوره این میآیاتی که به  -۸

شود؛ زیرا که عنایت و اهتمام شدید مسلمین را  تر می اعتمادمان به قرآن محکم -۱و از فوائدش این است که:  -١

شناخت صحیح رویدادهای تاریخی اسالم که  -۲کند که با این مواظبت تحریف قرآن امکان ندارد.  ثابت می

 های مورخین باشد، و فوائد دیگر. ـ م. مقیاس صحیح و سقیم نوشتهتواند  ی مستقیم دارد و می با این فن رابطه

وفات یافته است. نگا: (طبقات ه  ۴۰۶او مفسر، واعظ و امام عصر خود در علوم و مفاهیم قرآن بوده و در سال:  -٢

 ). [مصحح].۲۸۰ -۲۷۹/ ۱، و البرهان ۳۵المفسرین سیوطی، ص: 
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و در  -۱۱و آیاتی که در جحفه  -۱۰اند  ای مکی جای گرفته است که مدنی باشند ولی در سوره

و آنچه در روز  -۱۵آنچه در شب فرود آمده  -۱۴و در حدیبیه  -۱۳و در طائف  -۱۲المقدس  بیت

آیاتی که مدنی هستند  -۱۸و آنچه به صورت انفراد  -۱۷مشایعت فرشتگان وحی شده آنچه با  -۱۶

های مدنی قرار دارند  آیاتی که مکی هستند اما در سوره -۱۹اند  های مکی قرار گرفته ولی در سوره

و آنچه از مدینه به سوی مکه حمل گردید یا از  -۲۱و آنچه از مکه به سوی مدینه حمل شده  -۲۰

و آنچه با تفسیر نازل  -۲۴آنچه به طور مجمل فرود آمد  -۲۳ه سرزمین حبشه حمل شد مدینه ب

اند مدنی هستند:  اند مکی و برخی گفته اند که بعضی گفته و آیاتی که مورد اختالف -۲۵شده 

ترین علوم قرآن است. اینها بیست و پنج وجه است که هر کس آنها را  شناختن اینها از شریف

 ...».کتاب خدا اظهارنظری کند و سخنی بگوید  هآنها تمییز ندهد، جایز نیست دربارنشناسد و بین 

ام، برای بعضی از این موضوعات  این وجوه به حد کافی سخن گفته هباید بگویم: من دربار

در کتاب  ١العربی ام و ابن ای قرار دادم، و برخی دیگر را ضمن انواع دیگر بیان کرده بخش ویژه

دانیم که در قرآن آیات مکی و مدنی وجود  به طور اجمال می«گوید:  نسوخ چنین میالناسخ و الم

اند،  دارد، و آیاتی که در سفر نازل شده و آیاتی در حضر، بعضی شبانگاه و بعضی در روز فرود آمده

باشند بعضی میان زمین و آسمان، و بعضی زیر زمین ـ یعنی در  قسمتی آسمانی و قسمتی زمینی می

 ».اند فرود آمده غار ـ

 -۲مکی  -۱اند:  آیات قرآن چهار قسم نازل شده«نویسد:  تفسیرش می هابن النقیب در مقدم

 ».و آیاتی که نه مکی است و نه مدنی -۴هایی] قسمتی مکی و قسمتی مدنی  [سوره -۳مدنی 

ن آنهاست مالک مکی و مدنی قرآن سه نوع نظریه دارند: اول ـ که مشهورتری هبدان که علما دربار

اینکه: آیاتی که پیش از هجرت نازل شده مکی؛ و آیاتی که بعد از هجرت فرود آمده مدنی نامیده 

الوداع) یا در یکی  الفتح) یا در (حجة شود، چه در شهر مکه نازل شده باشد و چه در مدینه (عام می

 شود]. اند مدنی گفته می اینها که بعد از هجرت بوده ه[خالصه: به هم ص از سفرهای رسول اکرم

آنچه در مکه نازل «بن سالم روایت کرده است که:  بن سعید رازی به سند خود از یحیی عثمان

شود، اما آیاتی که در سفرها  شده و آنچه در راه مدینه [هنگام هجرت] فرود آمده است مکی گفته می

 ».باشند آنکه به مدینه هجرت فرمود ـ مدنی می نازل شده ـ پس از ص بر پیغمبر اکرم

هـ وفات نموده است. نگا:  ۵۴۳ی اندلس و به سال:  از اهل اشبیلیه ابوبکر محمد بن عبدالله حافظ مشهور و -١

 . [ُمصحح].۲۹۳/ ۴وفیات األعیان 
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  از این روایت استفاده می
ً
کنیم که: آیاتی که در سفر هجرت در راه مدینه نازل گردیده، اصطالحا

 شوند. مکی نامیده می
دوم: آیاتی که در مکه نازل شده ـ گرچه بعد از هجرت باشد ـ مکی است، و آیاتی که در  هنظری

آید؛ زیرا که آنچه در  باشد. بنابراین نظر: واسطه میان مکی و مدنی الزم می ی میمدینه نازل شده مدن

 شود گفت مکی است و نه مدنی. سفرها نازل شده، نه می

طبرانی در تفسیر کبیر از طریق ولیدبن مسلم، از عفیربن معدان، از ابن عامر، از ابی امامه نقل 

» سه جا نازل شده است؛ در مکه و مدینه و شام قرآن در«فرمود:  ص کرده است که: پیغمبر اکرم

المقدس است و شیخ عمادالدین ابن کثیر  گوید: منظور از شام، بیت ولیدبن مسلم ـ راوی خبر ـ می

 گفته: اگر شام را [در این خبر] تبوک، تفسیر و معنی کنیم بهتر است.

مکه و اطراف آن ملحق به مکه است، مانند: منی، عرفات، حدیبیه، و نیز  هباید بگویم که: حوم

 اطراف مدینه ـ از قبیل بدر، احد، و سلع ـ ملحق به مدینه است.

سوم: این است که: آیاتی را مکی گویند که خطاب به اهل مکه باشد، و آیاتی را مدنی نامند  هنظری

 خواهیم آورد ـ بر این معنی حمل شده است. خطاب به اهل مدینه باشد. قول ابن مسعود ـ که
ً
 که بعدا

در شناخت مکی و مدنی آیات به محفوظات «نگارد:  قاضی ابوبکر در کتاب اإلنتصار می

، روایتی نقل نشده ص شود وگرنه در این باره از پیغمبر اکرم صحابه و تابعین آنها مراجعه می

خداوند دانستن آن را از فرایض امت قرار نداده ایم، و  است؛ زیرا که به آموزش این فن امر نشده

است ـ هر چند که دانستن قسمتی از آن به جهت شناختن ناسخ و منسوخ، بر اهل علم واجب است 

 ».شود ، شناخته میص ـ به هر حال این فن بدون روایتی از پیغمبر اکرم

که جز او خدای  قسم به خدایی«روایت کرده است که گفت:  سو امام بخاری از ابن مسعود 

 ».چه نازل شده است هدانم کجا و دربار ای نازل نشده مگر اینکه من می نیست؛ هیچ آیه

ای پرسید، عکرمه ضمن جواب گفت: این آیه در  آیه همردی از عکرمه دربار«گوید:  و ایوب می

ع
ْ
این روایت را ابونعیم در حلیة األولیاء آورده » اشاره کرد ـ  ١پایین آن کوه نازل شد ـ و به کوه َسل

 .٢است

 ی منوره. به القاموس المحیط مراجعه شود. [مصحح]. در مدینه یکوه -١

 ) روایت نموده است. [مصحح].۲۷۲۴( ۳۸۷/ ۲، و هم چنین آن را امام احمد در العلل ۳۲۷/ ۳حلیة األولیاء  -٢
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اند، من  های مکی و مدنی را برشمرده و غیر او نقل شده که سوره بو روایاتی از ابن عباس 

 کنم: نگارم، سپس مواردی که اختالفی است بیان می ام می آنچه از این روایات را بدست آورده

 سحضرمی، از ابن عباس  هواقدی از قدامه بن موسی، از ابوسلم«د: گوی ابن سعد در طبقات می
های در مدینه نازل شد؟ گفت: بیست و  بن کعب پرسیدم: چه سوره روایت کرده است که گفت: از ابی

ابوجعفر نّحاس در کتاب الناسخ و المنسوخ ». ها در مکه نازل شد هفت سوره در مدینه و بقیه سوره

ع از ابوحاتم سهل بن محمد سجستانی، از ابوعبیده معمربن المثنی، از یموت بن ال«گوید:  می مزرِّ

بن حبیب، از ابوعمروبن العالء نقل کرده است که گفت: از مجاهد خواستم که آیات مکی و  یوسف

ی األنعام در  مدنی قرآن را برایم بیان کند، او گفت: از ابن عباس همین سؤال را کردم پاسخ داد: سوره

تُۡل َما َحرََّم َر�ُُّ�ۡم َعلَۡيُ�مۡ ﴿د آمد ـ به استثنای سه آیه: مکه فرو
َ
� ْ -۱۵۱[األنعام:  ﴾قُۡل َ�َعالَۡوا

باشند، و  اند همه مدنی می  األنعام ههایی که پیش از سور که در مدینه نازل شده است، و سوره. ]۱۵۳

 سه  سوره
ّ
های: االعراف، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، الحجر، و النحل در مکه نازل شدند ـ اال

های:  احد بین مکه و مدینه نازل گردید و سوره هالنحل که هنگام مراجعت از غزو هآخر سور هآی

-۱۹[الحج:  ﴾َ�َٰذاِن َخۡصَمانِ ﴿آن از  هحج ـ مگر سه آیاسرائیل، الکهف، مریم، طه، األنبیاء و ال بنی

ی  های: المؤمنون، الفرقان، الشعراء ـ جز پنج آیه تا سه آیه که در مدینه نازل شده است ـ و سوره ]۲۱

َعَرآُء يَتَّبُِعُهُم ٱلَۡغاوُۥَن ﴿ آخرش از   تا آخر سوره که در مدینه نازل شد. .]۲۲۴الشعراء: [﴾ ٢٢٤َوٱلشُّ

َما ِ� ﴿اش از   های: النمل، القصص، العنکبوت، الروم و لقمان ـ جز سه آیه سورهو  َّ�
َ
َولَۡو �

ۡقَ�ٰمٞ 
َ
�ِض ِمن َشَجَرٍ� أ

َ
الّسجده غیر از  هتا سه آیه که در مدینه فرود آمد ـ و سور .]۲۷لقمان: [﴾ ٱۡ�

َ�َمن َ�َن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َ�َن فَاِسٗقا﴿
َ
های: سبأ، فاطر، یس،  تا سه آیه ـ و سوره ]۱۸السجدة: [ ﴾أ

] ص وحشی، قاتل حمزه [عموی پیغمبر اکرم هاش که دربار الصافات، ص، و الزمر ـ مگر سه آیه

ْ ﴿در مدینه نازل شد، از  فُوا َ�ۡ
َ
ِيَن أ ای  های هفتگانه تا سه آیه ـ و سوره ]۵۵لزمر: [ ﴾قُۡل َ�ِٰعَبادَِي ٱ�َّ

های: ق، الذاریات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعه،  و سورهشوند،  که با (حم) آغاز می

 سه آی
ّ

های الملک، ن، الحاقه، سأل،  آخرش که در مدینه فرود آمد ـ و سوره هالصف و التغابن ـ اال

نََّك َ�ُقومُ ﴿ نوح، الجن، المزّمل ـ مگر دو آیه از:
َ
و از تا دو آیه ـ  ]۲۱المزمل: [ ﴾إِنَّ َر�ََّك َ�ۡعلَُم �

المدثر تا آخر قرآن ـ به استثنای: إذا زلزلت، إذا جاء نصرالله، قل هو الله أحد، قل أعوذ برّب  هسور

ی می الفلق و قل أعوذ برب الناس که در مدینه نازل شدند ـ این سوره
ّ
 باشند. ها مک
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، و ی محمد، الفتح، الحجرات، الحدید های: األنفال، براءه، النور، األحزاب، سوره و سوره

این خبر را به همین ترتیب، ابوجعفر ». ی التحریم، در مدینه نازل شدند های بعد از آن تا سوره سوره

های آن همگی افراد مورد اطمینان و  نّحاس نقل کرده است، سند این حدیث خوب است، و واسطه

 باشند. علمای مشهور عربیت می

لله الحافظ، از ابومحمدبن زیاد العدل، از ) از ابوعبدا۱۴۲/ ۷( ةالنبو و بیهقی در کتاب دالئل

بن حسین  محمدبن اسحق از یعقوب بن ابراهیم الدورقی از احمدبن نصربن مالک الخزاعی از علی

بن واقد از پدرش [حسین بن واقد] از یزید النحوی از عکرمه و حسین بن ابی الحسین روایت کرده 

زل فرمود: اقرأ باسم ربک، ن، المزمل، المدثر، ها را در مکه نا است که گفتند: خداوند این سوره

لهب، إذا الشمس کورت، سبح اسم ربک االعلی، و اللیل إذا یغشی، الفجر، الضحی،  تّبت یدا أبی

الفیل، الکافرون، اصحاب  ألم نشرح، والعصر، و العادیات، الکوثر، ألهاکم التکاثر، ارأیت، قل یا أیها

، و السماء الله احد، النجم، عبس، إنا أنزلناه، والشمس وضحاها الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو

، المرسالت، ق، ال ة، الهمزة، ال أقسم بیوم القیامةالزیتون، إلیالف قریش، القارعذات البروج، والتین و

، ص، الجّن، یس، الفرقان، طه، الواقعه، طسم، ةأقسم بهذا البلد، والسماء والطارق، اقتربت الساع

، هود، یوسف، أصحاب الحجر، األنعام، الصافات، لقمان، سبأ، ٢اسرائیل، التاسعه بنی ،١طس، طسم

، ةالزخرف، الجاثیه، األحقاف، الذاریات، الغاشی المؤمن، حم السجده، حمعسق، حم الزمر، حم

، الحاقه، سأل، كأصحاب الکهف، النحل، نوح، إبراهیم، األنبیاء، المؤمنون، الم السجده، الطور، تبار

 م یتساءلون، النازعات، إذا السماء انشقت، إذا السماءانفطرت، الروم، والعنکبوت.ع

، ة، آل عمران، األنفال، األحزاب، المائدةها در مدینه فرود آمد: ویل للمطففین، البقر و این سوره

 اإلنسان، الطالق، لم ، النساء، إذا زلزلت، الحدید، محمد، الرعد، الرحمن، هل أتی علیةالممتحن

یکن، الحشر، إذا جاء نصرالله، النور، الحج، المنافقون، المجادله، الحجرات، یا أیها النبی لم 

 ، التغابن، الفتح، و براءه.ةتحّرم، الصف، الجمع

یونس است، و  ه) در این خبر: سورةمنظور از (التعاسع«گوید:  بیهقی پس از نقل این روایت می

هایی که در مکه نازل شده است ـ از این خبر  ـ از سوره ، األعراف، و کهیعصةهای: الفاتح سوره

بن احمدبن عبدان، از احمدبن عبیدالله الصفار، از محمدبن  همچنین بیهقی از علی». افتاده است

 ی نمل است. [مصحح] ی قصص، و طس سوره ی شعراء، و دوم سوره طسم نخست سوره -١

 ی یونس است؛ چنانکه مصنف به زودی بیان خواهد نمود. [مصحح] هدف از آن سوره -٢

 

                                           



 اإلتقان فی علوم القرآن  60

الفضل، از اسماعیل بن عبدالله بن زراره الرقی، از عبدالعزیزبن عبدالرحمن القرشی، از خصیف، 

ای که خداوند بر رسول خود نازل  اولین سوره«ده است که گفت: از مجاهد، از ابن عباس روایت کر

هایی که از آن نقل  آنگاه مضمون خبر گذشته را بیان کرده، و سوره...» ) بود كکرد (اقرأ باسم رب

شواهدی بر این حدیث هست از جمله: تفسیر مقاتل، و «گوید:  افتاده بود آورده است. بیهقی می

 ».سل صحیحی که ذکر کردیمروایت مر هغیر آن به اضاف

در کتاب فضائل القرآن از: محمدبن عبدالله بن ابی جعفر الرازی، از عمروبن  ١و ابن الضریس

هارون از عثمان بن عطاء خراسانی از پدرش، از ابن عباس روایت کرده است که گفت: اگر سرآغاز 

خواست در  اه خداوند آنچه مینوشتند، آنگ شد، آن را به عنوان (مکی) می ای در مکه نازل می سوره

یا أیها  - ٢اقرأ باسم ربک بود، سپس: ن های که نازل گردید، سور افزود، و نخستین سوره آن می

المّزمل ـ یا أیها المدثر ـ تبت یدا ابی لهب ـ اذا الشمس کورت ـ سبح اسم ربک األعلی ـ و اللیل 

ـ ألهاکم التکاثر ـ  كوالعادیات ـ إنا أعطیناإذا یغشی ـ و الفجر ـ و الضحی ـ ألم نشرح ـ والعصر ـ 

ـ قل أعوذ برب الفلق ـ قل أعوذ برب کأرأیت الذی یکذب ـ قل یا أیها الکافرون ـ ألم تر کیف فعل رب

لیلة القد ـ والشمس و ضحاها ـ والسماء  يالناس ـ قل هو الله أحد ـ و النجم ـ عبس ـ إنا انزلناه ف

قریش ـ القارعه ـ ال أقسم بیوم القیامه ـ ویل لکل همزه ـ و المرسالت  ذات البروج ـ والتین ـ إلیالف

ـ ق ـ ال أقسم بهذا البلد ـ و السماء والطارق ـ اقتربت الساعه ـ ص ـ األعراف ـ قل أوحی ـ یس ـ 

الفرقان ـ المالئکه ـ کهیعص ـ طه ـ الواقعه ـ طسم الشعراء ـ طس ـ القصص ـ بنی إسرائیل ـ یونس 

یوسف ـ الحجر ـ األنعام ـ الصافات ـ لقمان ـ سبأ ـ الزمر ـ حم المؤمن ـ حم السجده ـ ـ هود ـ 

حم عسق ـ حم الزخرف ـ الدخان ـ الجاثیه ـ األحقاف ـ الذاریات ـ الغاشیه ـ الکهف ـ النحل ـ إنا 

 ـ سوره
ً
ة ـ الحاق كالمل ی ابراهیم ـ األنبیاء ـ المؤمنون ـ تنزیل السجده ـ الطور ـ تبارک ـ أرسلنا نوحا

ـ سأل ـ عم یتساءلون ـ النازعات ـ إذا السماء انفطرت ـ إذا السماء انشقت ـ الروم ـ العنکبوت ـ ویل 

 هایی است که خداوند در مکه فرو فرستاد. للمطففین. اینها سوره

ـ النساء  ةی البقره نازل شد، سپس األنفال ـ آل عمران ـ األحزاب ـ الممتح سپس در مدینه: سوره

ـ إذا زلزلت ـ الحدید ـ القتال ـ الرعد ـ الرحمن ـ اإلنسان ـ الطالق ـ لم یکن ـ الحشر ـ إذا جاء 

ـ التغابن ـ الصف ـ  ةنصرالله ـ النور ـ الحج ـ المنافقون ـ المجادله ـ الحجرات ـ التحریم ـ الجم

 ـ براءه. ةالفتح ـ المائد

 مراجعه شود. [مصحح] ۱۹۵/ ۲هـ وفات نمود. به تذکرة الحفاظ ۲۹۴محمد بن ایوب از حافظان حدیث، به سال:  -١

 ها خط (ـ) کشیدیم. ـ م. تکرار سپس که ترجمه (ثم) است، بین سورهبه جای  -٢
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طلحه روایت  بن ابی بن صالح و معاویه بن صالح از علیابوعبید در فضائل القرآن از عبدالله 

، الحج، النور، ة، االنفال، التوبة، آل عمران، النساء، المائدةهای: البقر کرده است که گفت: سوره

، الحواریین، یعنی ة، الحشر، الممتحنةاألحزاب، الذین کفروا [محمد]، الفتح، الحدید، المجادل

هَ ﴿الصف ـ، التغابن، ُّ�
َ
� َها ٱ�َِّ�ُّ لَِم ُ�َّرِمُ ﴿، ﴾ا ٱ�َِّ�ُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآءَ َ�ٰٓ ُّ�

َ
� ، والفجر ـ ﴾َ�ٰٓ

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَِة ٱۡلَقۡدرِ ﴿واللیل، 
َ
آ أ ، لم یکن، إذا زلزلت، إذا جاء نصرالله در مدینه فرود آمد، و ﴾إِ�َّ

 ها در مکه نازل گردید. سایر سوره

بن منهال، از هشام، از قتاده  اری از اسماعیل بن اسحق القاضی، از حجاجو ابوبکربن األنب -۱

ها در مدینه نازل شد: البقره، آل عمران، النساء،  روایت کرده است که گفت: این سوره

، براءه، الرعد، النحل، الحج، النور، االحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحدید، ةالمائد

، المنافقون، التغابن، الطالق، یا أیها ةمتحنه، الصف، الجمع، الحشر، المةالرحمن، المجادل

 قرآن در مکه فرود آمد. هالنبی لم تحّرم تا عشر سوره، إذا زلزلت و إذا جاء نصرالله، و بقی

 ههای مدنی به اتفاق هم گوید: سوره و ابوالحسن بن حّصار در کتاب الناسخ و المنسوخ می

نظران بیست سوره است، و دوازده سوره مورد اختالف است، و غیر اینها به اتفاق همه، مکی  صاحب

 است.

 گوید:  سپس ابیاتی در این باره سروده است، می

پرسی، و از ترتیب  ی کتاب الله از من می ای کسی که با کوشش و جدّیت درباره -۱

 کنی. شود سؤال می هایی که تالوت می سوره

چگونه آورد، ـ که درود خداوند بر برگزیده  ١ی مضر ها را برگزیده از قبیله این سورهو اینکه  -۲

 از قبیله مضر باد ـ .

 در بادیه و حضر فرود آمد. -۳
ً
 و آنچه پیش از هجرتش نازل شد، و آنچه بعدا

تا کسی که مجتهد است نسخ و تخصیص آن را بداند، و حکم خود را با تاریخ و دقت توأم  -۴

 نماید.

َولََقۡد ﴿ هآی هالکتاب تعارض دارند، ولی [روایتی که دربار ات در مورد نزول امروای -۵
ی الحجر آمده است] تأویل شده، تا مایه عبرت  ... در سوره﴾َءاَ�ۡيَ�َٰك َسۡبٗعا ّمَِن ٱلَۡمَثاِ� 

 گیرندگان قرار گیرد. عبرت

 باشد. ـ م. رسول گرامی اسالم می ص منظور حضرت محمد -١
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ش این است که] القری (مکه) نازل شده است، [دلیل القرآن است، و در ام این سوره ام -۶

 ی الحمد واجب نبوده است. نمازهای پنجگانه پیش از نزول سوره

] بیست سوره در مدت بیست سال ص و بعد از هجرت بهترین مردم [حضرت محمد -۷

 فرود آمد.

 انگیز است. های هفتگانه طوالنی اول قرآن، و پنجمشان األنفال عبرت چهار سوره از سوره -۸

 ی األحزاب یادآور. ای النور و سوره شمین سوره است، و سورهای التوبه در شمارش، ش و سوره -۹

باشد، و  ] است و آیاتش محکم میص ای که به نام نبی الله [حضرت محمد و سوره -۱۰

 های نغز قرار دارند. های الفتح و الحجرات نغز که در میان سوره سوره

بشر را سپس الحدید، و پس از آن المجادله و الحشر، سپس امتحان خداوندی است  -۱۱

 ).ة(الممتحن

ای الجمع (الجمعه) که  ای که خداوند نفاق را با آن رسوا کرد (المنافقون) و سوره و سوره -۱۲

 برای کسی که متذکر بشود، یادآور و تذکار است.

گاهی عمر  ههمچنین الطالق و التحریم احکام خودشان را دارند، والنصر و الفتح که مای -۱۳ آ

 .١است

ها مورد  نظر دارند، ولی تعداد دیگری از سوره اویان در آنها اتفاقهایی است که ر اینها سوره -۱۴

 اختالف است.

نظران برآنند که  الرعد مورد اختالف است که چه وقت نازل شده؟ ولی بیشتر صاحب -۱۵

 مانند سوره القمر است [یعنی مکی است].

 ت.و نظیر آن سوره الرحمن است، و شاهد بر آن خبری است که متضمن گفته جنیان اس -۱۶

شود، سپس التغابن و التطفیف اخطارکننده [به  ای که به نام حواریین شناخته می و سوره -۱۷

 فروشان]. کم

ای لم یکن و پس از آن  القدر که به ملت ما (مسلمین) اختصاص یافته، و سوره و سوره لیله -۱۸

 الزلزال.

گاهی عمر است) بوده باشد و آن اینکه: وقتی این دو سوره بعد از فتح مکه نازل  شاید نکته -١ ای در جمله (مایه آ

 رسد. ـ م. آخر میاحساس کرد که عمرش به  ص شد، پیغمبر اکرم
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ائد را با ها و شد ی قل هو الله که از اوصاف خالق ماست، و دو معوذه که مصیبت و سوره -۱۹

 کنند. تقدیر الهی دور می

هایی از بعضی  باشند، و چه بسا آیه هایی است که مورد اختالف راویان می اینها سوره -۲۰

 ها استثنا شده است. سوره

 نظر مردم ناراحت نباشید. ها مکی است، شما از اختالف بقیه سوره -۲۱

 داشته باشد.هر اختالفی که معتبر نیست مگر اختالفی که سهمی از دقت و نظر  -۲۲

 هایی که مورد  اختالف است سوره

2 
(سوره الفاتحه) بیشتر صاحبنظران برآنند که مکی است، بلکه ـ چنانکه در نوع دوم خواهد آمد ـ نقل 

 اند به:  ی الحمد نخستین سوره نازل شده است و بر صحت این نقل استدالل کرده شده است که سوره

به توضیح  .]۸۷الحجر: [﴾ َسۡبٗعا ّمَِن ٱلَۡمَثاِ� َوٱۡلُقۡرَءاَن ٱۡلَعِظيمَ َولََقۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك ﴿آیه  -۱

ی الحمد تفسیر کرده اند، چنانکه در حدیث  (سبع مثانی) را به سوره ص اینکه پیغمبراکرم

ی الحجر است که به اتفاق مکی است.  صحیح این مطلب آمده است، و این آیه در سوره

ی الحمد را بر ایشان  منت نهاده که سوره ص داوند بر پیغمبربینیم که در این سوره خ می

 نازل شده باشد وگرنه بر چیزی  نازل فرموده است، پس الزم است که سوره
ً
ی الفاتحه قبال

 تواند باشد؟ که هنوز نازل نشده چه منتی می

تردیدی نیست که وجوب نماز در مکه بوده و احدی نگفته است که وقتی در اسالم نماز  -۲

اند، همچنین  ی الحمد بوده باشد. این دلیل را ابن عطیه و دیگران آورده ون خواندن سورهبد

ابن ابی طالب نقل  واحدی و ثعلبی از طریق عالء ابن المسّیب از فضل ابن عمرو از علی

 ».زیر عرش در مکه نازل گشت هفاتحة الکتاب از گنجین«اند که فرمود:  کرده

داند. فریابی در تفسیرش و ابوعبید در فضائل  حمد را مدنی می هو مشهور است که مجاهد سور

گوید: مجاهد در اینجا اشتباه کرده  اند. حسین ابن الفضل می القرآن این گفته را از مجاهد نقل کرده

است؛ زیرا که علماء برخالف او قائلند. همچنین از ابن عطیه نقل شده است که او نیز به مدنی بودن 

وده است و ابن عطیه قول به مدنی بودن این سوره را از: زهری، عطاء، سواده ابن زیاد این سوره قائل ب

و عبدالله ابن عمیر، نقل کرده است و از ابوهریره نیز به سند معتبری روایت شده است. طبرانی در 

ریره األوسط از عبید ابن غّنام از ابوبکر ابن ابی خشیبه از ابواالحوص از منصور از مجاهد از ابوه
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ای کرد، و آن در مدینه فرود  وقتی فاتحة الکتاب نازل گشت ابلیس ناله«نقل کرده است که گفت: 

ی مجاهد باشد. و برخی نظرشان  ی آخر (و آن در مدینه فرود آمد) گفته و احتمال دارد جمله» آمد

هت شرافت حمد دوبار نازل شد، یک مرتبه در مکه و بار دیگر در مدینه؛ به ج هاین است که سور

گوید: این سوره به دو نیم نازل شد، نصفش در مکه و  چهارمی هم هست که می هبسیار آن. و نظری

 حکایت کرده است. ١نیم دیگرش در مدینه. این نظر را ابولیث سمرقندی

َ ﴿ هی النساء) نّحاس تصور کرده است که این سوره مکی است، به استناد به اینکه: آی (سوره إِنَّ ٱ�َّ
ۡهلَِها

َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
ْ ٱۡ� ن تَُؤدُّوا

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
کلید کعبه در مکه نازل شد ـ به  هدربار  ]۵۸النساء: [ ﴾...يَأ

: هیچ لزومی ندارد که اگر آیه یا  هاتفاق هم
ً
صاحبنظران ـ ولی این استناد سستی است؛ زیرا که اوال

 آمده در مکه نازل شده باشد، آن را مکی بخوانیم. ای طوالنی که بیشتر آن در مدینه فرود آیاتی از سوره

: درست 
ً
شود، و اگر  ترین قول این بود که آنچه بعد از هجرت نازل شده مدنی نامیده می ثانیا

نّحاس مردود است،  هکسی به اسباب نزول آیات این سوره مراجعه کند خواهد فهمید که چگونه گفت

های البقره و  صدیقه نقل کرده است که گفت: سوره هایشاز جمله روایتی است که امام بخاری از ع

، لدانیم که ازدواج پیامبر با عایشه بودم. می ص النساء نازل نشدند مگر اینکه من نزد پیغمبر

 اند: این سوره هنگام هجرت نازل شد. بعد از هجرت بوده است. بعضی هم گفته

ابن عباس دو روایت نقل شده است،  ی یونس): این سوره بنا بر مشهور مکی است، و از (سوره

 آوردیم ـ حکایت از مکی بودنش دارد، که آن روایت را ابن مردویه از طریق عوفی، 
ً
در یکی ـ که قبال

و از طریق ابن جریج از عطاء، و از طریق خصیف از مجاهد از ابن الزبیر از او نقل کرده است، و 

کند، به  ان بن عطاء از پدرش از ابن عباس نقل میدر روایت دیگری که نیز ابن مردویه از طریق عثم

 مدنی بودنش قائل شده است. 

مؤید گفته: مشهور روایتی است که ابن ابی حاتم از طریق ضحاک از ابن عباس نقل کرده است 

را به پیغمبری مبعوث فرمود، مردم عرب یا  ص که گفت: هنگامی که خداوند حضرت محمد

کردند، گفتند: خداوند بزرگتر از آن است که انسانی  حضرت را انکار میای از آنها که نبوت آن  عده

َ�اَن لِلنَّاِس َعَجًبا﴿ی خود برانگیزد، آنگاه خداوند در پاسخ آنها آیه هرا به عنوان برگزید
َ
﴾ ...أ

 را نازل فرمود.  .]۲یونس: [

مراجعه  ۲۲۰بوده است. به الفوائد البهیة، ص:  ه ۳۷۳ نامش نصر بن محمد از علمای بزرگ حنفی و متوفای -١

 شود. [مصحح]
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 از طریق مجاهد از ابن عباس و همچنین از علی (سوره
ً
طلحه روایت  ابن ابی ی الرعد): قبال

ی اخبار و آثار آمده که مدنی است. مانند همین روایت را  کردیم که مکی است، ولی در بقیه

ابوالشیخ از قتاده آورده است. و قول اول (مکی بودن) را از سعیدابن جبیر روایت کرده است. 

َوَمۡن ﴿ی آیه  بشر روایت کرده است که درباره عوانه از ابی بن منصور در سنن خود از ابیسعیدا
) از سعیدابن جبیر پرسیدم که آیا منظور عبدالله ۴۳(رعد:   .]۴۳الرعد: [﴾ ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلِكَ�ٰبِ 

 ابن سالم است؟ گفت: چگونه [منظور او باشد] در حالی که این سوره مکی است.

 اند که آیه:  قول مدنی بودنش روایتی است که طبرانی و غیر او از انس ابن مالک نقل کردهو مؤید 

ٍء ِعنَدهُۥ ٱ﴿ ۚ َوُ�ُّ َ�ۡ رَۡحاُم َوَما تَۡزَداُد
َ
نَ�ٰ َوَما تَغِيُض ٱۡ�

ُ
ُ َ�ۡعلَُم َما َ�ِۡمُل ُ�ُّ أ َّ�

ۡ  ٨بِِمۡقَداٍر  َ�َٰدةِ ٱۡلَكبُِ� ٱل َ�َّ ٱۡلَقۡوَل  ٩ُمَتَعاِل َ�ٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ
َ
ۡن أ َسَوآءٞ ّمِنُ�م مَّ

ِۡل َوَسارُِبۢ بِٱ�ََّهارِ  َ�ُۥ ُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ  ١٠َوَمن َجَهَر بِهِۦ َوَمۡن ُهَو ُمۡسَتۡخفِۢ بِٱ�َّ
 ُ َ َ� ُ�َغّ�ِ ِۗ إِنَّ ٱ�َّ ۡمرِ ٱ�َّ

َ
ْ َما  يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ َ�َۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ

ۥۚ َوَما لَُهم ّمِن ُدونِهِۦ ِمن َواٍل  ُ بَِقۡوٖ� ُسوٗٓء� فََ� َمَردَّ َ�ُ َراَد ٱ�َّ
َ
ٓ أ نُفِسِهۡمۗ �َذا

َ
ُهَو  ١١بِأ

َحاَب ٱ�َِّقاَل  َق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوُ�نِشُئ ٱلسَّ ِي يُرِ�ُ�ُم ٱۡلَ�ۡ رَّۡعُد ِ�َۡمِدهِۦ َو�َُسّبُِح ٱل ١٢ٱ�َّ
َ�ِٰعَق َ�ُيِصيُب بَِها َمن �ََشآُء وَُهۡم يَُ�ِٰدلُوَن ِ�  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة ِمۡن ِخيَفتِهِۦ َوُ�ۡرِسُل ٱلصَّ

ِ وَُهَو َشِديُد ٱلِۡمَحاِل    .]۱۳-۸الرعد: [﴾ ١٣ٱ�َّ
گاه است؛  ای حمل می هایی که هر (انسان یا حیوان) ماده الله از جنین« و نیز از آنچه رحمها کند آ

کنند (و بعد از موقع میزایند)؛  زایند)، و هم از آنچه افزون می کنند (و پیش از موعد مقرر می کم می

گاه، و بزرگ و متعالی است! برای او یکسان  و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آ

کار سازند؛ و کسانی که شبانگاه مخفیانه است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند، یا آن را آش

کنند، یا در روشنایی روز. برای انسان، مأمورانی است که پی در پی، از پیش رو، و از  حرکت می

کنند؛ (اما) خداوند سرنوشت هیچ  ] حفظ می پشت سرش او را از فرمان خدا [= حوادث غیر حتمی

ه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامی که دهد مگر آنکه آنان آنچ قوم (و ملتی) را تغییر نمی

خدا اراده سوئی به قومی (بخاطر اعمالشان) کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، 

دهد، که هم مایه ترس است و  سرپرستی نخواهند داشت! او ذاتی است که برق را به شما نشان می

گوید؛ و (نیز)  و رعد، تسبیح و حمد او می کند! بار ایجاد می هم مایه امید؛ و ابرهای سنگین

سازد، (در حالی  فرستد؛ و هر کس را بخواهد گرفتار آن می ها را می فرشتگان از ترس او! و صاعقه
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انتها  که آنها با مشاهده این همه آیات الهی، باز هم) درباره خدا به مجادله مشغولند! و او قدرتی بی

 .»(و مجازاتی دردناک) دارد!
ی جریان اربد ابن قیس و عامرابن الطفیل، هنگامی که به مدینه آمدند نازل گشت. و  درباره

 شود بین این دو روایت جمع کرد به این نحو که این سوره ـ به استثنای چند آیه ـ مکی است. می

 رساند که این سوره ـ به ی الحج): روایتی که از طریق مجاهد از ابن عباس نقل کردیم می (سوره

باشد، ولی در بقیه آثار آمده است که مدنی است.  جز آیاتی چند که استثنا نموده است ـ مکی می

ابن مردویه از طریق عوفی از ابن عباس، و از طریق ابن جریج و عثمان از عطاء از ابن عباس، و از 

گفته  طریق مجاهد از ابن الزبیر روایت کرده است که مدنی است. ابن الفرس در احکام القرآن

و بعضی  .]۱۹الحج: [﴾ ...َ�َٰذاِن َخۡصَمانِ ﴿ی  اند این سوره مکی است مگر آیه بعضی گفته«

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل ﴿شود مدنی است به جز چهار آیه  اند مگر ده آیه، و گفته می گفته
َ
َوَمآ أ

اند: تمام  د و ضحاک و غیر او گفتهباش این سخن قتاده و غیر او می .]۵۵-۵۲الحج: [﴾ تا َعقِي�ٍ ....

ای که از  اند که از مکی و مدنی ترکیب یافته است. مؤید گفته این سوره مدنی است، و جمهور گفته

جمهور نقل کرده این است که: در سبب نزول آیات بسیاری از روایاتی هست که بر مدنی بودن این 

 ایم. کند، چنانکه در اسباب النزول آورده سوره داللت می

گفته: جمهور برآنند که این سوره مکی است و ضحاک گفته  ١ی الفرقان): ابن الفرس (سوره

 مدنی است.

 قول نامشهوری نقل کرده است که مدنی است. ٢ی یس): ابوسلیمان دمشقی (سوره

ی ص): جعبری قول به مدنی بودنش را حکایت کرده است ـ برخالف گروهی که بر مکی  (سوره

 اند. جماع کردهبودنش حکایت ا

 قول غریبی حکایت کرده است که: مکی است.  ٣ی محمد): نسفی (سوره

ی حکایت شده که مکی است. (سوره
ّ
 ی الحجرات): قول شاذ

هـ. به کتاب قضاة األندلس،  ۵۹۹عبدالمنعم بن فرس، قاضی اندلس و از علمای بزرگ حنفی و متوفای سال:  -١

 مراجعه شود. [مصحح] ۳۶۴/ ۲۱و سیر أعالم النبالء  ۱۱۰ی:  صفحه

 مراجعه شود. [مصحح]» ۱۴۸/ ۱معرفة القراء الکبار «هـ. به کتاب  ۱۹۸ایوب بن تمیم تمیمی متوفای سال:  -٢

ی:  هـ. به کتاب الفوائد البهیة، صفحه ۷۱۰عبدالله بن احمد، ابوالبرکات، فقیه و مفسر حنفی، متوفای سال:  -٣

 عه شود. [مصحح]مراج ۲۴۷/ ۲و الدرر الکامنة ۱۰۱
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ی الرحمن): جمهور برآنند که مکی است و همین قول درست است، دلیلش روایتی است  (سوره

ی الرحمن را بر  سوره ص رسول اکرم اند که گفت: وقتی که که ترمذی و حاکم از جابر نقل کرده

اصحاب خود تالوت کرد تا از خواندنش فراغت یافت، فرمود: چرا ساکت هستید، جنیان از شما 

بَانِ ﴿ای گفتند، هیچ مرتبه بهتر پاسخ می ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
را بر آنها نخواندم مگر  ﴾ فَبِأ

نکذب فلک الحمد. یعنی پروردگارا! هیچ یک از گفتند: وال بشیء ِمن نعمک ربنا  اینکه می

شماریم و حمد مخصوص تو است. حاکم گفته: این حدیث با شرط  های تو را دروغ نمی نعمت

 جن در مکه بوده است. هصحیحین صحیح است، و قص

تر روایتی است که امام احمدبن حنبل در مسند با سند معتبری از اسماء بنت  از این صریح

پیش از آنکه رسالت خود را آشکار سازد،  ص کرده است که گفت: پیغمبر اکرم نقلل بکر ابی

بَانِ ﴿خواند:  شنیدند که می گزارد و مشرکین می کنار رکن نماز می ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
من  ﴾فَبِأ

 .ی الحجر نازل شده است ی الرحمن پیش از سوره کند که سوره نیز شنیدم. این روایت داللت می

ای آن را مکی  ی الحدید): ابن الفرس گفته: جمهور بر آنند که مدنی است، ولی عده (سوره

اند، و خالفی در این نیست که در آیاتش مدنی هست، اما مثل اینکه سرآغازش مکی است.  دانسته

 گویم: همین درست است؛ زیرا که در مسند بّزار و غیر آن روایت شده است که عمرفاروق  می

ی الحدید  ای دید که در اولش آیاتی از سوره ز آنکه مسلمان شود بر خواهرش وارد شد صفحهپیش ا

 .١نوشته شده بود، آنها را خواند و همین سبب مسلمان شدنش بود

اند که: میان مسلمان شدن ابن مسعود و نزول  روایت کرده و حاکم و غیر او از ابن مسعود 

َمُد َ�َقَسۡت قُلُوُ�ُهمۡ َوَ� يَُ�ونُواْ ﴿ آیات:
َ
وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب ِمن َ�ۡبُل َ�َطاَل َعلَۡيِهُم ٱۡ�

ُ
ِيَن أ ﴾ َكٱ�َّ

 چهار سال فاصله شد. .]۱۶الحدید: [

شود، ابن الفرس ضمن ترجیح این قول آن را  ی الصف): قول به  مدنی بودنش اختیار می (سوره

اند دلیل این  او از عبدالله بن سالم نقل کرده به جمهور نسبت داده است، و روایتی که حاکم و غیر

نشسته بودیم  ص ل الله ما چند تن از اصحاب رسو«گوید:  باشد، عبدالله بن سالم می قول می

گوید: در آن صفحه  ، جز این دو نقل دیگر نیز هست، یک خبر میی مسلمان شدن عمر فاروق  در مورد نحوه -١

ی الحاقه  سوره ص گوید: فاروق اعظم وارد مسجد شد، پیغمبر ی طه نوشته شده بود، و روایت دیگر می  سوره

کند این سوره یک سال پس از  نقل کرده که داللت میخواند، خود سیوطی در اسباب النزول روایتی  را می

 هجرت در مدینه نازل گشت.
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دانستیم کدام عمل در پیشگاه  کردیم از جمله گفتیم: اگر می ی معارف اسالم] مذاکره می [درباره

 دیم، پس خداوند متعال این آیات را نازل فرمود:دا آیندتر است، آن را انجام می خداوند خوش

�ِض� وَُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيُم ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ِ َما ِ� ٱلسَّ ْ لَِم  ١َسبََّح ِ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 پس پیامبر آنها را تا آخر بر ما خواند. ]۲-۱الصف: [﴾ َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُونَ 

از  ١ی الجمعه): قول صحیح آن است که مدنی است، به دلیل روایتی که امام بخاری (سوره

ی الجمعه  نشسته بودیم که سوره ص نقل کرده است که گفت: خدمت پیغمبر اکرم ابوهریره 

ْ بِِهۡمۚ وَُهوَ ﴿الله منظور از:  نازل شد، پرسیدم: یا رسول ا يَۡلَحُقوا ٱۡلَعزِ�ُز  َوَءاَخرِ�َن ِمۡنُهۡم لَمَّ
ُ ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيمِ  ٣ٱۡ�َِكيُم  ۚ َوٱ�َّ ِ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء  .]۴-۳الجمعة: [﴾ َ�ٰلَِك فَۡضُل ٱ�َّ

دانیم که ابوهریره مدتی پس از هجرت مسلمان شد. همچنین در این  کیانند؟ ... تا آخر حدیث. می

 خوانیم:  سوره می

ِيَن ﴿ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّاِس َ�َتَمنَُّواْ ٱلَۡمۡوَت قُۡل َ�ٰٓ ۡوِ�َآُء ِ�َّ

َ
نَُّ�ۡم أ

َ
َهاُدٓواْ إِن زََ�ۡمُتۡم �

 .]۶الجمعة: [﴾ إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
اند، و نیز آخر سوره ناظر به بیرون رفتن بعضی از مسجد،  خطاب به یهود است که در مدینه بوده

کاروانی آمده بود، پس با این روایات صحیح ثابت است که باشد وقتی که  هنگام خطبه جمعه می

 تمامی این سوره مدنی است.

 اند. و برخی به استثنای آخرش ـ آن را مکی شمرده ٢گویند مدنی است ی التغابن): می (سوره

 اند. ی الملک): در قول غریبی آن را مدنی دانسته (سوره

 اند مکی است به جز آیه  بعضی گفتهاند مدنی است و  ی اإلنسان): بعضی گفته  (سوره

ۡو َكُفوٗر�﴿
َ
 .]۲۴اإلنسان: [ ٣﴾َوَ� تُِطۡع ِمۡنُهۡم َءاثًِما أ

گویند به دلیل اینکه در این سوره اساطیر و  می«ی المطففین): ابن الفرس گفته:  (سوره

هل مدینه در اند مدنی است، برای اینکه ا باشد، و برخی گفته های پیشینیان یاد شده، مکی می داستان

 . [مصحح] ۴۸۹۷صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١

 روایات گذشته نیز مؤید این قول است. ـ م. -٢

این اند، روایات گذشته نیز مؤید است، و همچنین لفظ اسیر که در  بیشتر صاحبنظران، این سوره را مدنی دانسته -٣

سوره آمده است بر مدنی بودنش داللت دارد؛ زیرا که در مکه جهاد مسلحانه نبود تا مسلمین اسیر جنگی داشته 

 باشند. ـ م.
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فروشی) ـ  تطفیف (کم هکیل اجناس فاسدترین مردم بودند، و بعضی قائلند که این سوره ـ به جز آی

 اند: بین مکه و مدینه نازل شد. در مکه نازل شده است، و گروهی گفته

اند که گفت: هنگامی که  گویم: نسائی و غیر او به سند صحیحی از ابن عباس روایت کرده می

ترین افراد در کیل کردن اجناس بودند، پس  به مدینه آمد، مردم آن از خبیث ص رسول اکرم

 خداوند (ویل للمطففین) را نازل کرد، و از آن پس خوب کیل کردند.

گویند مدنی  ی األعلی): جمهور برآنند که این سوره مکی است، ابن الفرس گفته: می (سوره

 اد شده است.است، برای اینکه نماز عید و زکات فطر در آن ی

کند، امام بخاری از  نقل کرده این گفته را رد می ١گوید: روایتی که امام بخاری [سیوطی] می

که به سوی ما  ص براءبن عازب روایت کرده است که گفت: نخستین کسانی از اصحاب پیغمبر

ما خواندند و قراءتش را به  آمدند مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم بودند که بر ما قرآن می

آموختند، سپس عمار و بالل و سعد آمدند و بعد عمربن الخطاب با بیست نفر آمد، و سپس  می

آمدند و ما با آمدن ایشان بسیار خوشحال شدیم طوری که قبل از آن هرگز چنین  ص پیغمبر اکرم

نظیر هایی  ) را با سورهاألعلی كسبح اسم ربی (  خرسند نشده بودیم، و قبل از آمدن ایشان ما سوره

 آن فرا گرفتیم.

ی این سوره حکایت کرده است، و ابوحّیان گفته:  ی الفجر): ابن الفرس دو قول درباره (سوره

 جمهور برآنند که این سوره مکی است.

ی  ی البلد): همچنین ابن الفرس دو قول در مورد این سوره حکایت کرده است، و جمله (سوره

 کند. بودنش را رد می(به این شهر) قول مدنی   )بهذا البلد(

اند: مدنی است به دلیل روایتی که در  ی اللیل): قول مکی بودنش مشهورتر است و گفته (سوره

ایم، و  سبب نزول این سوره در جریان درخت خرما نقل شده است و ما آن را در اسباب النزول آورده

ی هست و هم آیات مدنی. بعضی گفته
ّ
 اند در این سوره هم آیات مک

ی القدر): در آن دو قول است و بیشتر برآنند که مکی است، و برای مدنی بودنش به  ه(سور

اند استدالل شده است، روایت از حسن بن علی است که:  روایتی که ترمذی و حاکم نقل کرده

، بنی امیه را در خواب بر منبر خود دید، این امر بر آن حضرت ناگوار آمد پس دو ص پیغمبر اکرم«

ۡ�َطۡيَ�َٰك ٱۡلَكۡوثَرَ إِ�َّ ﴿ سوره
َ
ٓ أ نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ ﴿و  ﴾ا

َ
ٓ أ ا مّزی گفته: این » نازل گردید ﴾إِ�َّ

 . [مصحح] ۴۹۴۱صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١

 

                                           



 اإلتقان فی علوم القرآن  70

 .١حدیث منکر است

گویم: دلیل  می». قول به مکی بودن این سوره مشهورتر است«ی لم یکن): ابن الفرس گفته:  (سوره

که امام احمدبن حنبل از ابی حبة البدری نقل کرده  بر قول مقابل این ـ یعنی مدنی بودن ـ روایتی است

ۡهِل ٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿وقتی «که گفت: 
َ
ْ ِمۡن أ ِيَن َ�َفُروا  ص الله نازل شد، رسول ﴾...لَۡم يَُ�ِن ٱ�َّ
ابن کثیر ...» کند که این سوره را بر أبی بخوانی  فرمود: جبرئیل به من گفت: پروردگارت تو را امر می

 ضمن استدالل به این حدیث قول به مدنی بودن این سوره را قطعی دانسته است.

این سوره هست. بر مدنی بودنش به حدیثی که از ابن ابی حاتم  هی الزلزله): دو نظر دربار (سوره

نمایند، ابن ابی حاتم از ابوسعید خدری روایت کرده است که گفت:  ایت شده استدالل میرو

� يََرهُۥ﴿ی  هنگامی که آیه« ٍ� َخۡ�ٗ الله! آیا من  نازل گشت گفتم: یا رسول ﴾...َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

 ».بینم؟ عمل خود را می

 سن بلوغ رسیده است. ابوسعید اهل و ساکن مدینه بوده و پس از جنگ احد به

ی العادیات): در آن دو قول هست، و بر مدنی بودنش به خبری که حاکم و غیر او از ابن  (سوره

ها و سوارانی  اسب ص پیغمبر اکرم«گوید:  اند استدالل شده است، ابن عباس می عباس روایت کرده

 ».(والعادیات) نازل گشترا به سویی فرستاد، چند ماه گذشت و از آنها خبری نشد، که این سوره 

ی ألهاکم): قول به مکی بودنش مشهورتر است، و بر مدنی بودنش ـ که مختار ماست ـ  (سوره

ی دو  این سوره درباره«کند که ابن ابی حاتم از بریده نقل کرده است که گفت:  روایتی داللت می

از قتاده روایت شده است که این و ...» قبیله از انصار ـ که به هم فخر فروشی کرده بودند ـ نازل شد 

ی یهود نازل گردیده، و امام بخاری از ابی بن کعب روایت کرده است که گفت:  سوره درباره

 ».دانستیم تا اینکه این سوره نازل شد را از قرآن می ٢ی: لوکان البن آدم واٍد من ذهب ... جمله«

امیه خدمات قابل قدر و فراموش نشدنی به اسالم و مسلمانان تقدیم  قابل یادآوری است که خلفای مجاهد بنی -١

پارچه نمود و  امت اسالمی را بعد از تشتت و پراکندگی یک نموده اند؛ از جمله معاویه بن ابی سفیان 

جنگی به  فتوحات بسیاری در هنگام خالفتش واقع شد، و هم چنین یکبار دیگر امت بعد از سردرگمی و خانه

 گرفته شد.ی مشهور اموی یکپارچه شده و فتوحات از سر  دست عبدالملک بن مروان خلیفه

های طالئیش و ولید بن عبدالملک و فتوحات و عمرانش  ی عادل عمربن عبدالعزیز اموی و کارنامه  و نباید خلیفه

، با این همه خدمات صرا فراموش کنیم. پس این روایت باید منکر باشد؛ زیرا بعید است پیامبر گرامی اسالم 

 ردند. [مصحح]امیه به اسالم بر خالفت آنها ناراحت گ شایسته بني

 روایت شده است. [مصحح] ۲۴۱۵این حدیث در صحیح مسلم، حدیث شماره:  -٢
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ی عذاب قبر در  ما پیوسته درباره«روایت کرده است که گفت:  إلو ترمذی از حضرت علی

دانیم که مطرح شدن مسأله عذاب قبر در مدینه بوده  می». شک بودیم تا اینکه این سوره نازل شد

 ی زن یهودی نقل شده است. است همچنانکه در خبر صحیح در قضیه

  ی أرأیت): درباره (سوره
َ

 َرس آنها را حکایت کرده است.ی این سوره دو قول است که ابن الف

ی الکوثر): قول درست آن است که این سوره در مدینه نازل شده است. نووی در شرح  (سوره

صحیح مسلم آن ار ترجیح داده؛ ضمن حدیثی که امام مسلم از انس بن مالک نقل کرده است که آن 

تی در ربود، پس با در میان ما بود او را چر ص همچنانکه پیغمبر اکرم«فرمودند:  صحضرت 

 ای نازل شده آنگاه شروع به خواندن کرد: تبسم سر برداشت و فرمود: پیش از این بر من سوره

ۡ�َطۡيَ�َٰك ٱۡلَكۡوثََر ﴿
َ
آ أ ۡ�َ�ُ  ٢َفَصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َۡر  ١إِ�َّ

َ
و تا   .]۳-۱الکوثر: [﴾ إِنَّ َشانَِئَك ُهَو ٱۡ�

 ».آخر سوره را خواند

الص): در آن دو قول است براساس دو حدیث متعارض با هم که در سبب نزول ی االخ (سوره

اند که این سوره مکرر نازل  این سوره نقل شده است، و بعضی بین این دو حدیث چنین جمع کرده

شده است. البته پس از چندی مدنی بودنش برای من ظاهر شد، همچنانکه در اسباب النزول این 

  ام. مطلب را بیان داشته

شوند] قول به مدنی بودنشان مختار ماست؛ زیرا  ای که با قل أعوذ آغاز می (المعوذتان) [دو سوره

 سحر لبیدبن األعصم نازل شدند. هآورده است ـ این دو سوره دربار ةـ چنانکه بیهقی در دالیل النبو

3 
ه است آیاتی هایی که در مکه فرود آمد در بعضی از سوره«بیهقی در دالئل النبوه گفته است: 

هر «همچنین ابن الحّصار گفته: » اند هست که در مدینه نازل گردیده، سپس به آن سوره ملحق شده

إال اینکه «افزاید:  سپس می» یک از دو نوع مکی و مدنی آیاتی دارند که از آنها استثناء شده است

 ».نمایند د میبرخی از مردم بدون اینکه بر روایتی اعتماد کنند در استثنای آیات اجتها

 هاي مکی و مدنی استثنا شده است آیاتی که از سوره
4 

برخی از پیشوایان دینی به بیان آیاتی که در «گوید:  حافظ ابن حجر در شرح صحیح بخاری می

اند، ولی عکس این ـ یعنی آیاتی از  های مکی است اهتمام ورزیده مدینه نازل شده اما در سوره

 ».ام باشد و بعد خود آن سوره در مدینه فرود آمده باشد ـ کمتر دیدهای در مکه نازل شده  سوره
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آورم ـ بنابر اصطالح اول مکی و  ام، در اینجا می گویم: من آنچه از آیات استثناء شده یافته می

کنم، ولی  مدنی نه اصطالح دوم ـ و به جهت گفتار ابن الحصار که گذشت، به دالیل استثنا اشاره می

ل به تفصیل در این آورم، زیرا در کتاب اسباب النزو را به خاطر رعایت اختصار نمیلفظ آن دالیل 

 ام: مورد سخن گفته

 نصف آخر آن ة(الفاتح
ً
 آوردیم که نصف این سوره در مکه و نصف دیگرش ـ که ظاهرا

ً
): سابقا

 باشد ـ در مدینه نازل گشت. ولی دلیلی بر این قول نیست.

ءٖ قَِديرٞ فَٱۡ�فُ ﴿): دو آیه: ة(البقر ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ ۦٓۗ إِنَّ ٱ�َّ ِ ۡمرِه

َ
ُ بِأ ِ�َ ٱ�َّ

ۡ
ٰ يَأ ْ َوٱۡصَفُحواْ َح�َّ ﴾ وا

ْ ِمۡن َخۡ�ٖ ﴿و  .]۱۰۹البقرة: [ ۗ َوَما تُنفُِقوا َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء لَّۡيَس َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
نُفِسُ�ۡمۚ َوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ 

َ
نُتۡم َ� فَِ�

َ
ْ ِمۡن َخۡ�ٖ يُوَفَّ إَِ�ُۡ�ۡم َوأ ِۚ َوَما تُنفُِقوا ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱ�َّ

 از این سوره استثنا شده. .]۲۷۲البقرة: [﴾ ُ�ۡظلَُمونَ 

(األنعام): ابن الحصاب گفته: نه آیه از آن استثنا شده است ولی روایت صحیحی در این باره 

 م آیات این سوره یکجا نازل گشته است.نیست به خصوص که روایت شده: تما

َم َر�ُُّ�ۡم ﴿گویم: روایت صحیح از ابن عباس منقول است که از:  می تُۡل َما َحرَّ
َ
� ْ ُقۡل َ�َعالَۡوا

ْ بِهِۦ َشۡ�  �َّ �ُۡ�ُِ�وا
َ
ۡوَ�َٰدُ�م ّمِۡن إِۡمَ�ٰقٖ  ٔٗ َعلَۡيُ�ۡمۖ �

َ
ْ أ ۖ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا يِۡن إِۡحَ�ٰٗنا ۖ َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ ُۡن  ا َّ�

َم نَۡرزُقُُ�ۡم �يَّاُهۡمۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ ٱۡلَفَ�ِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَنۖ َوَ� َ�ۡقُتلُواْ ٱ�َّۡفَس ٱلَِّ�   َحرَّ
ٮُٰ�م بِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُوَن  � َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ ُ إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ تِيِم إِ�َّ بِٱلَِّ� َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ َماَل ٱۡ�َ  ١٥١ٱ�َّ

ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل َوٱلِۡمَ�اَن بِٱۡلقِۡسِط� َ� نَُ�ّلُِف َ�ۡفًسا إِ�َّ ُوسۡ 
َ
ۥۚ َوأ ُه ُشدَّ

َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ۡحَسُن َح�َّ

َ
َعَهاۖ ِ�َ أ

ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ  ۡوفُوا
َ
ِ أ � َو�َِعۡهِد ٱ�َّ ْ َولَۡو َ�َن َذا قُۡرَ�ٰ ٮُٰ�م بِهِۦ َلَعلَُّ�ۡم �َذا قُۡلُتۡم فَٱۡعِدلُوا

ُروَن  َق بُِ�ۡم َعن  ١٥٢تََذكَّ ُبَل َ�َتَفرَّ ْ ٱلسُّ ۖ َوَ� تَتَّبُِعوا نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتِقيٗما فَٱتَّبُِعوهُ
َ
َوأ

ٮُٰ�م بِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  تا سه آیه را استثناء کرده  .]۱۵۳-۱۵۱األنعام: [﴾ َسبِيلِهِۦۚ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ

َ َحقَّ ﴿است ـ چنانکه گذشت ـ . همچنین از ابن ابی حاتم روایت شده است که آیه  َوَما قََدُرواْ ٱ�َّ
ِي َجآَء بِهِۦ مُ  نَزَل ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ

َ
ءٖ� قُۡل َمۡن أ ٰ �ََ�ٖ ّمِن َ�ۡ َ�َ ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
وَ�ٰ قَۡدرِهِۦٓ إِۡذ قَالُواْ َمآ أ

ننُ 
َ
ْ أ ا لَۡم َ�ۡعلَُمٓوا ُتۡم وٗر� وَُهٗدى ّلِلنَّاِس� َ�َۡعلُونَُهۥ قََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن َكثِٗ�ۖ� وَُعّلِۡمُتم مَّ

ۖ ُ�مَّ َذرُۡهۡم ِ� َخوِۡضِهۡم يَۡلَعُبونَ  ُ ی مالک بن  درباره .]۹۱األنعام: [﴾ َوَ�ٓ َءابَآؤُُ�ۡمۖ قُِل ٱ�َّ
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َب �﴿ی:  الّصیف، و آیه ۡو َكذَّ
َ
ِ َكِذبًا أ ٰى َ�َ ٱ�َّ ِن ٱۡ�َ�َ ۡظَلُم ِممَّ

َ
َ�ٰتِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ۡفلُِح َوَمۡن أ

ٰلُِمونَ  اب، و دو آیه مسیلمه هتا دو آیه دربار .]۲۱األنعام: [﴾ ٱل�َّ
ّ

ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ﴿ی:  ی کذ ٱ�َّ
نُفَسُهۡم َ�ُهۡم َ� يُۡؤِمُنونَ  ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡعرِفُونَُهۥ َكَما َ�ۡعرِفُونَ 

َ
ْ أ ٓوا ِيَن َخِ�ُ ۡ�َنآَءُهُمۘ ٱ�َّ

َ
األنعام: [﴾ �

� فََ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن ﴿و  .]۲۰ ّ�َِك بِٱۡ�َّقِ ٞل ّمِن رَّ نَُّهۥ ُمَ�َّ
َ
ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡعلَُموَن � َوٱ�َّ

 .نازل گردیده است .]۱۱۴األنعام: [﴾ ٱلُۡمۡمَ�ِ�نَ 

اش در مکه نازل شد مگر دو  ی األنعام همه و ابوالشیخ از کلبی روایت کرده است که گفت: سوره

ُ ﴿آیه که در مدینه راجع به مردی یهودی نازل گردید، این یهودی همان است که گفت:  نَزَل ٱ�َّ
َ
َمآ أ

ءٖ  ٰ �ََ�ٖ ّمِن َ�ۡ  یعنی (خداوند بر بشری چیزی فرو نفرستاده است). .]۹۱األنعام: [﴾ َ�َ

ی األنعام مکی است  بن بشر برایمان روایت کرده که گفت: سوره و ِفریابی گفته: سفیان از لیث

 ی مابعد آن. مگر آیه: (قل تعالوا اتل) و آیه

 
ّ
: هآی (االعراف): ابوالشیخ بن حّیان از قتاده روایت کرده است که گفت: االعراف مکی است اال

�ِيِهۡم ِحيَتاُ�ُهۡم  َٔ َوۡ� ﴿
ۡ
ۡبِت إِۡذ تَأ ةَ ٱۡ�َۡحرِ إِۡذ َ�ۡعُدوَن ِ� ٱلسَّ ۡلُهۡم َعِن ٱۡلَقۡرَ�ةِ ٱلَِّ� َ�نَۡت َحاِ�َ

ْ َ�ۡفُسُقونَ  �ِيِهۡمۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡبلُوُهم بَِما َ�نُوا
ۡ
راف: األع[﴾ يَۡوَم َسۡبتِِهۡم ُ�َّٗ� َوَ�ۡوَم َ� �َۡسبُِتوَن َ� تَأ

َخَذ َر�َُّك ِمۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ﴿یاد شده) تا  ه. دیگری گفته: از آنجا (آی.]۱۶۳
َ
�ۡذ أ

ْ يَۡوَم ٱلۡ  ن َ�ُقولُوا
َ
ٓۚ أ ْ بََ�ٰ َشِهۡدنَا لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُوا

َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
قَِ�َٰمةِ إِنَّا ُذّرِ�ََّتُهۡم َوأ

 مدنی است. .]۱۷۲األعراف: [﴾ َ�ۡن َ�َٰذا َ�ٰفِلِ�َ  ُكنَّا

ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن ﴿(األنفال): آیه 
َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ِيَن َ�َفُرواْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ �ۡذ َ�ۡمُكُر بَِك ٱ�َّ

ُ َخۡ�ُ ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ  ۖ َوٱ�َّ ُ این آیه «ست، مقاتل گفته: از آن استثنا شده ا .]۳۰األنفال: [﴾ َوَ�ۡمُكُر ٱ�َّ

گویم: روایت صحیحی که از ابن عباس نقل شد به اینکه: این آیه در مدینه  می». در مکه نازل شده

 ایم. کند، چنانکه در اسباب النزول آورده فرود آمده، این گفته را رد می

َبَعَك ِمنَ ﴿ هو بعضی آی ُ َوَمِن ٱ�َّ َها ٱ�َِّ�ُّ َحۡسُبَك ٱ�َّ ُّ�
َ
� َها ٱ�َِّ�ُّ  ٦٤ٱلُۡمۡؤِمنَِ�  َ�ٰٓ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

� �ن يَُ�ن  وَن َ�ۡغلُِبواْ ِماْئَتَۡ�ِ وَن َ�ِٰ�ُ َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َ�َ ٱۡلقَِتاِل� إِن يَُ�ن ّمِنُ�ۡم ِعۡ�ُ
ُهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡفقَ  َّ�

َ
ْ بِ� ِيَن َ�َفُروا ۡلٗفا ّمَِن ٱ�َّ

َ
� ْ را  .]۶۵-۶۴األنفال: [﴾ ُهونَ ّمِنُ�م ّمِاْئَةٞ َ�ۡغلُِبٓوا

گویم: روایتی که بّزار از  اند. می استثنا کرده است که ابن العربی و غیر او این قول را صحیح دانسته
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مسلمان شد نازل گشت ـ این قول را  ابن عباس نقل کرده ـ که ا ین آیه پس از آنکه عمر فاروق 

 کند. تأیید می

نُفِسُ�ۡم ﴿ی:  (براءه) ابن الفرس گفته: مدنی است مگر دو آیه
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

ْ َ�ُقۡل َحۡسِ�َ  ١٢٨َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَُءوٞف رَِّحيٞم  فَإِن تََولَّۡوا
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َعلَۡيهِ  ُۡتۖ وَُهَو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيمِ ٱ�َّ  تا آخر آن.  .]۱۲۹-۱۲۸التوبة: [﴾ تََو�َّ

های نازل  گویم: این قول غریبی است ـ با توجه به اینکه روایت شده: این آیات آخرین آیه می

ن �َۡسَتۡغفُِرواْ لِۡلمُ ﴿ هشده است و بعضی آی
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِ َوٱ�َّ ْوِ� َما َ�َن لِلنَِّ�ّ

ُ
ۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓواْ أ

ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيمِ 
َ
�َُّهۡم أ

َ
َ لَُهۡم � اند؛ زیرا  را استثنا کرده .]۱۱۳التوبة: [﴾ قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

به ابوطالب فرمود: تا وقتی که  ص روایت شده است که این آیه هنگامی نازل شد که پیغمبر اکرم

 .١کنم غفار میام برایت است نهی نشده

ٓ إَِ�َۡك فَۡ� ﴿(یونس): از  نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ِيَن َ�ۡقَرُءوَن ٱۡلِكَ�َٰب ِمن  َٔ َفإِن ُكنَت ِ� َشّكٖ ّمِمَّ ِل ٱ�َّ

ّ�َِك فََ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن ٱلُۡمۡمَ�ِ�َن  ِيَن  ٩٤َ�ۡبلَِكۚ لََقۡد َجآَءَك ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ َوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن ٱ�َّ
بُواْ  ِ َ�َتُكوَن ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ �َكذَّ ن يُۡؤِمُن بِهِۦ ﴿ی  و آیه .]۹۵-۹۴یونس: [﴾ َ�ِٰت ٱ�َّ َوِمۡنُهم مَّ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِدينَ 
َ
ن �َّ يُۡؤِمُن بِهِۦۚ َوَر�َُّك أ اند ـ که گفته  را استثنا کرده .]۴۰یونس: [﴾ َوِمۡنُهم مَّ

اند: تا چهل آیه از اولش مکی و بقیه  ی یهود نازل شده ـ و بعضی گفته ی اخیر درباره شود آیه می

 اند. باشد، این قول را سخاوی در جمال القّراء و ابن الفرس حکایت کرده مدنی می

ۡعَض َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َۡك َوَضآ�ُِقۢ بِهِۦ فَلََعلََّك تَارُِكۢ �َ ﴿اند:  (هود): سه آیه از آن  استثنا کرده
 ٰ َ�َ ُ ۚ َوٱ�َّ نَت نَِذيٞر

َ
ٓ أ َما ۡو َجآَء َمَعُهۥ َمَلٌكۚ إِ�َّ

َ
نزَِل َعلَۡيهِ َكٌ� أ

ُ
ْ لَۡوَ�ٓ أ ن َ�ُقولُوا

َ
ِ  َصۡدُرَك أ

ّ�ُ
ءٖ َو�ِيٌل  تُواْ بَِعۡ�ِ ُسَورٖ  ١٢َ�ۡ

ۡ
ٮُٰهۖ قُۡل فَ� ۡم َ�ُقولُوَن ٱۡ�َ�َ

َ
َ�ٰٖت َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم أ ّمِۡثلِهِۦ ُمۡفَ�َ

ِ إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ن  ١٣ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
ِ َوأ نزَِل بِعِۡلِم ٱ�َّ

ُ
َمآ أ َّ�

َ
فَإِلَّۡم �َۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم فَٱۡعلَُمٓواْ �

عالوه بر این خبر، روایات صحیح و غیرقابل انکار دیگری نیز وجود دارد که ابوطالب عموی پیامبر بر کفر مرده و  -١

روایت نموده که  باس از ع ۱۳۵ -۱۳۴/ ۱در جهنم است؛ از آن جمله: حدیثی که امام مسلم در صحیح خود 

گفت: یا رسول الله! آیا توانستی ابوطالب را (در تخفیف عذاب) نفعی برسانی؟ زیرا  او به رسول گرامی اسالم 

ی جهنم  فرمودند: بلی، او در کناره شد. پیامبر کرد و بخاطر شما خشمگین می ابوطالب از شما حمایت می

 برای تفصیل بیشتر به کتب عقیده مراجعه شود. [مصحح]بود.  است و اگر من نبودم در درک اسفل می
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ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�َهۡل أ لَٰوةَ َطَرَ�ِ ٱ�ََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ﴿ .]۱۴-۱۲هود: [﴾ �َّ قِِم ٱلصَّ

َ
َوأ

 ِ�ّ ِۡل� إِنَّ ٱۡ�ََسَ�ِٰت يُۡذهِۡ�َ ٱلسَّ ٰكِرِ�نَ  َٔ ٱ�َّ گویم: دلیل  می .]۱۱۴هود: [﴾ اِت� َ�ٰلَِك ذِۡكَرٰى لِل�َّ

الیسر ی ابو اند که: این آیه درباره استثنای آیه سوم روایت صحیحی است که به چند طریق نقل کرده

 در مدینه نازل گشت.

(یوسف): سه آیه از اولش استثنا شده است. این قول را ابوحّیان حکایت کرده، ولی قول بسیار 

 شود. سستی است که به آن اعتنا نمی

ی الرعد مدنی است مگر یک آیه، و آن:  (الرعد): ابوالشیخ از قتاده نقل کرده که گفت: سوره

ِيَن َ�فَ ﴿ ِ�َ َوَ� يََزاُل ٱ�َّ
ۡ
ٰ يَأ ۡو َ�ُلُّ َقرِ�ٗبا ّمِن َدارِهِۡم َح�َّ

َ
ْ قَارَِعٌة أ ْ تُِصيُبُهم بَِما َصَنُعوا ُروا

َ َ� ُ�ۡلُِف ٱلِۡميَعادَ  ِۚ إِنَّ ٱ�َّ  باشد. می .]۳۱الرعد: [﴾ وَۡعُد ٱ�َّ

ُ َ�ۡعَلُم َما َ�ِۡمُل ﴿دانند آیات:  ی کسانی که آن را مکی می و بنا به گفته نَ�ٰ َوَما تَغِيُض ٱ�َّ
ُ
ُ�ُّ أ

ٍء ِعنَدُهۥ بِِمۡقَداٍر  ۚ َوُ�ُّ َ�ۡ رَۡحاُم َوَما تَۡزَداُد
َ
َ�َٰدةِ ٱۡلَكبُِ� ٱلُۡمَتَعاِل  ٨ٱۡ�  ٩َ�ٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

ِۡل َوَسارِ  َ�َّ ٱۡلَقۡوَل َوَمن َجَهَر بِهِۦ َوَمۡن ُهَو ُمۡسَتۡخفِۢ بِٱ�َّ
َ
ۡن أ  ١٠ُبۢ بِٱ�ََّهارِ َسَوآءٞ ّمِنُ�م مَّ

ُ َما َ َ� ُ�َغّ�ِ ِۗ إِنَّ ٱ�َّ ۡمرِ ٱ�َّ
َ
بَِقۡوٍ�  َ�ُۥ ُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ َ�َۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ

ُ بَِقۡوٖ� ُسوٗٓء� فََ� َمَردَّ َ�ُ  َراَد ٱ�َّ
َ
نُفِسِهۡمۗ �َذآ أ

َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ۥۚ َوَما لَُهم ّمِن ُدونِهِۦ ِمن َواٍل َح�َّ

َحاَب ٱ�َِّقاَل  ١١ َق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوُ�نِشُئ ٱلسَّ ِي يُِر�ُ�ُم ٱۡلَ�ۡ َو�َُسّبُِح ٱلرَّۡعُد ِ�َۡمِدهِۦ  ١٢ُهَو ٱ�َّ
َ�ِٰعَق َ�ُيِصيُب بَِها َمن �ََشآُء وَُهۡم  ِ وَُهَو َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة ِمۡن ِخيَفتِهِۦ َوُ�ۡرِسُل ٱلصَّ يَُ�ِٰدلُوَن ِ� ٱ�َّ

 گفتیم ـ و نیز آیه .]۱۳-۸الرعد: [﴾ َشِديُد ٱلِۡمَحالِ 
ً
ی آخر آن استثنا  استثنا شده است ـ چنانکه قبال

شده، چنانکه ابن مردویه از جندب روایت کرده است که گفت: روزی عبدالله بن سالم به درب 

دانید که من همانم که  ت: شما را به خدا آیا میآن را گرفت و خطاب به مردم گف همسجد آمد، گیر

 نازل شد؟ گفتند: آری. .]۴۳الرعد: [﴾ َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿اش:  درباره

ی  ی ابراهیم مکی است مگر دو آیه (ابراهیم): ابوالشیخ از قتاده روایت کرده است که گفت: سوره

ِ ﴿آن که مدنی هستند:  لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ
َ
َحلُّواْ قَۡوَمُهۡم َداَر ٱۡ�ََوارِ �

َ
ِ ُ�ۡفٗر� َوأ لُواْ نِۡعَمَت ٱ�َّ  ٢٨يَن بَدَّ

 .]۲۹-۲۸ابراهیم: [﴾ ٢٩َجَهنََّم يَۡصلَۡوَ�َهاۖ َو�ِۡئَس ٱۡلَقَراُر 

 الحجر:[﴾ َولََقۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك َسۡبٗعا ّمَِن ٱلَۡمَثاِ� َوٱۡلُقۡرَءاَن ٱۡلَعِظيمَ ﴿ی:  (الحجر): بعضی آیه

َولََقۡد َعلِۡمَنا ٱلُۡمۡسَتۡقِدِمَ� ﴿ی:  گویم: همچنین شایسته است که آیه اند. می را استثنا کرده .]۸۷
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استثنا شود؛ زیرا که ترمذی و غیر او در  .]۲۴الحجر: [﴾ ِخرِ�نَ  ۡٔ ِمنُ�ۡم َولََقۡد َعلِۡمَنا ٱلُۡمۡسَ� 

 آمده است. های نماز فرود ی صف اند که درباره سبب نزولش روایتی آورده

 از ابن عباس نقل کردیم که آخرش را استثنا کرده است، و در بخش آیات سفری 
ً
(النحل): سابقا

ی النحل در  سوره همؤید این قول خواهد آمد. و ابوالشیخ از شعبی روایت کرده است که گفت: هم

ه نازل شد مگر این آیات: 
ّ
ْ بِِمۡثِل َما ﴿مک ُ�ۡم لَُهَو �ۡن َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبوا ُعوقِۡبُتم بِهِۦۖ َولَ�ِن َصَ�ۡ

ِٰ�ِ�نَ   تا آخر سوره. .]۱۲۶النحل: [﴾ َخۡ�ٞ ّلِل�َّ

ِ ِمۢن َ�ۡعِد َما ﴿ی النحل از:  و از قتاده نقل کرده است که گفت: سوره ْ ِ� ٱ�َّ ِيَن َهاَجُروا َوٱ�َّ
 
َ
ۡ�َيا َحَسَنٗةۖ َوَ� ۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ ُظلُِمواْ َ�َُبّوَِ�نَُّهۡم ِ� ٱ�ُّ ُ�َ�ۡ

َ
تا آخر  .]۴۱النحل: [﴾ ۡجُر ٱ�ِخَرةِ أ

آیه مدنی است و از ماقبل این آیه تا آخر سوره مکی است. و در نوع اولین قسمتی که از قرآن نازل شد 

ی آن در  اش در مکه نازل شد و بقیه ی النحل چهل آیه روایتی از جابربن زید خواهد آمد که سوره

نزول آیه:  هآورده است دربار العاص مدینه. ولی این روایت را آنچه امام احمدبن حنبل از عثمان بن ابی

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱ﴿
ۡ
َ يَأ � إِنَّ ٱ�َّ ِ�َۡ�ۡ

ُرونَ   د.کند و این نکته در نوع ترتیب خواهد آم رد می .]۹۰النحل: [﴾ يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ

وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِ�َّ  َٔ َو�َۡ� ﴿(اإلسراء): آیه: 
ُ
ۡمرِ َرّ�ِ َوَمآ أ

َ
وُح ِمۡن أ وِح� قُِل ٱلرُّ لُونََك َعِن ٱلرُّ

از آن استنثا شده است به دلیل روایتی که امام بخاری از ابن مسعود روایت  .]۸۵اإلسراء: [﴾ قَلِيٗ� 

های:  یهود راجع به روح، در مدینه نازل گشت. همچنین آیهکرده است که: این آیه در پاسخ به سؤال 

�ِض ِ�ُۡخرُِجوَك ِمۡنَهاۖ �ٗذا �َّ يَۡلَبُثوَن ِخَ�َٰفَك إِ�َّ قَلِيٗ� ﴿
َ
ونََك ِمَن ٱۡ�  ٧٦�ن َ�ُدواْ لََيۡسَتفِزُّ

رَۡسۡلَنا َ�ۡبلََك ِمن رُُّسلَِناۖ َوَ� َ�ُِد لُِسنَّتِ 
َ
ۡمِس  ٧٧َنا َ�ۡوِ�ً� ُسنََّة َمن قَۡد أ لُوِك ٱلشَّ لَٰوةَ ِ�ُ قِِم ٱلصَّ

َ
أ
ِۡل َوُقۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ� إِنَّ ُقۡرَءاَن ٱۡلَفۡجِر َ�َن َمۡشُهوٗدا  ۡد بِهِۦ  ٧٨إَِ�ٰ َغَسِق ٱ�َّ ِۡل َ�َتَهجَّ َوِمَن ٱ�َّ

ُۡموٗدا  ن َ�ۡبَعَثَك َر�َُّك َمَقاٗما �َّ
َ
ۡدِخۡلِ� ُمۡدَخَل ِصۡدٖق وَ  ٧٩نَافِلَٗة لََّك َعَ�ٰٓ أ

َ
قُل رَّّبِ أ

نَك ُسۡلَ�ٰٗنا نَِّصٗ��  ُ ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصۡدٖق َوٱۡجَعل ّ�ِ ِمن �َّ
َ
َوقُۡل َجآَء ٱۡ�َقُّ َوزََهَق  ٨٠َوأ

ۚ إِنَّ ٱۡلَ�ِٰطَل َ�َن زَُهوٗقا َرۡ�َ�ٰ ﴿ .]۸۸اإلسراء: [﴾ ٱۡلَ�ِٰطُل
َ
َك إِ�َّ فِۡتَنٗة َوَما َجَعۡلَنا ٱلرُّۡءيَا ٱلَِّ�ٓ أ

َجَرَة ٱلَۡمۡلُعونََة ِ� ٱۡلُقۡرَءاِن� َوُ�َّوُِ�ُهۡم َ�َما يَزِ�ُدُهۡم إِ�َّ ُطۡغَ�ٰٗنا َكبِٗ�� اإلسراء: [ ﴾ّلِلنَّاِس َوٱلشَّ

وتُواْ ٱۡلعِۡلَم ِمن َ�ۡبلِهِۦٓ ﴿ .]۶۰
ُ
ِيَن أ ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡو َ� تُۡؤِمُنٓوا

َ
إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم � قُۡل َءاِمُنواْ بِهِۦٓ أ

 ایم. اند، به دلیل روایاتی که در اسباب النزول آورده را استثنا کرده .]۱۰۷اإلسراء: [﴾ � �
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ُۥ عِ ﴿(الکهف): از اول سوره تا  ٰ َ�ۡبِدهِ ٱۡلِكَ�َٰب َولَۡم َ�َۡعل �َّ نَزَل َ�َ
َ
ِٓي أ ِ ٱ�َّ وََجۜا ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

نَّ لَهُ  ١
َ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱل�َّ َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ٱ�َّ نُۡه َوُ�بَّ�ِ ُ ٗسا َشِديٗدا ّمِن �َّ

ۡ
ُنِذَر بَأ ۡم َ�ّيِٗما ّ�ِ

ۡجًرا َحَسٗنا 
َ
بَٗدا  ٢أ

َ
ِٰكثَِ� �ِيهِ � ا  ٣�َّ ُ َوَ�ٗ ََذ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ِيَن قَالُوا ا لَُهم بِهِۦ ٤َوُ�نِذَر ٱ�َّ ِمۡن  مَّ

ۡفَ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذٗبا 
َ
فَلََعلََّك َ�ِٰخٞع  ٥ِعۡلٖ� َوَ� �بَآ�ِِهۡمۚ َكُ�َۡت َ�َِمٗة َ�ُۡرُج ِمۡن أ

َسًفا 
َ
ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم إِن لَّۡم يُۡؤِمُنواْ بَِ�َٰذا ٱۡ�َِديِث أ �ِض زِ  ٦�َّۡفَسَك َ�َ

َ
ََّها إِنَّا َجَعۡلَنا َما َ�َ ٱۡ� �َنٗة ل

ۡحَسُن َ�َمٗ� 
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
و   .]۸-۱الکهف: [﴾ �نَّا َلَ�ٰعُِلوَن َما َعلَۡيَها َصعِيٗدا ُجُرًزا ٧ِ�َۡبلُوَُهۡم �

ۥۖ َوَ� َ�ۡعُد ﴿ی:  آیه ِيَن يَۡدُعوَن َر�َُّهم بِٱۡلَغَدٰوةِ َوٱۡلَعِ�ِّ يُرِ�ُدوَن وَۡجَهُه َوٱۡصِ�ۡ َ�ۡفَسَك َمَع ٱ�َّ
َبَع َهَوٮٰهُ َ�ۡينَ  ۡ�َفۡلَنا قَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱ�َّ

َ
ۖ َوَ� تُِطۡع َمۡن أ ۡ�َيا  اَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

ۡمُرهُۥ فُُرٗطا
َ
ٰلَِ�ِٰت َ�نَۡت لَُهۡم ﴿و از  .]۲۸الکهف: [﴾ َوَ�َن أ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا إِنَّ ٱ�َّ

ُٰت ٱۡلفِ   تا آخر سوره استثنا شده است. .]۱۰۷الکهف: [﴾ ۡرَدۡوِس نُُزً� َج�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن ٱۡ�َنََّة َوَ� ﴿ی سجده  (مریم): آیه
ُ
إِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَأ

ا �ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَهاۚ َ�َن ﴿ی:  و آیه  .]۶۰مریم: [﴾ ا ٔٗ ُ�ۡظلَُموَن َشۡ�  ۡقِضّيٗ ٰ َرّ�َِك َحۡتٗما مَّ َ�َ
ٰلِِمَ� �ِيَها ِجثِّيٗا ٧١ نََذُر ٱل�َّ ِيَن ٱ�ََّقواْ وَّ  استثنا شده است. .]۷۸۲-۷۱مریم: [﴾ ُ�مَّ ُ�َنّ�ِ ٱ�َّ

ۡمِس َوَ�ۡبَل ﴿ی:  (طه): آیه ٰ َما َ�ُقولُوَن َوَسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َ�ۡبَل ُطلُوِع ٱلشَّ فَٱۡصِ�ۡ َ�َ
ۡطَراَف ٱ�ََّهارِ لََعلََّك تَۡرَ�ٰ ُغرُ 

َ
ِۡل فََسّبِۡح َوأ استثنا شده است.  .]۱۳۰طه: [﴾ و�َِهاۖ َوِمۡن َءانَآيِٕ ٱ�َّ

اند که  دیگری نیز استثنا شود که بزار و ابویعلی از ابورافع روایت کرده هگویم: شایسته است آی می

نزد مرد یهودی فرستاد تا آردی به طور نسیه وارد شدند پس مرا  ص گفت: مهمانانی بر پیغمبر اکرم

فروشم، به خدمت آن  تا ماه رجب برای آن حضرت بخرم، یهودی گفت جز با رهن نسیه نمی

ها و زمین به  حضرت برگشتم و سخن یهودی را عرضه داشتم، فرمود: به خدا قسم من در آسمان

رفته بودم که این آیه نازل گشت: ام، پس هنوز از نزد آن حضرت بیرون ن عنوان امین شناخته شده

ۡ�َيا ِ�َۡفتَِنُهۡم ﴿ ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِۦٓ أ �ِيهِ� َورِۡزُق َوَ� َ�ُمدَّ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 ..]۱۳۱طه: [﴾ َرّ�َِك َخۡ�ٞ َو�

 ﴿(األنبیا): آیه 
ۡ
نَّا نَأ

َ
فََ� يََرۡوَن �

َ
�َض أ

َ
 از آن استثنا شده است. .]۴۴األنبیاء: [﴾ ِ� ٱۡ�

 آوردیم.
ً
 (الحج): آنچه از آن استثنا شده است سابقا
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َخۡذنَا ُمۡ�َ�ِيِهم بِٱۡلَعَذاِب إِذَا ُهۡم يَۡ� ﴿(المؤمنون): آیه 
َ
ٓ أ ٰٓ إَِذا ْ ٱۡ�َۡوَمۖ  َٔ َ� تَۡ�  ٦٤ُروَن  َٔ َح�َّ ُروا

وَن إِنَُّ�م ّمِنَّا َ�  ۡعَ�ٰبُِ�ۡم تَنِكُصوَن  ٦٥تُنَ�ُ
َ
ٰٓ أ قَۡد َ�نَۡت َءاَ�ِٰ� ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم فَُكنُتۡم َ�َ

ِت َءابَآَءُهُم  ٦٧ُمۡسَتۡكِ�ِ�َن بِهِۦ َ�ِٰمٗر� َ�ۡهُجُروَن  ٦٦
ۡ
ا لَۡم يَأ ۡم َجآَءُهم مَّ

َ
ْ ٱۡلَقۡوَل أ بَُّروا فَلَۡم يَدَّ

َ
أ

لَِ�  وَّ
َ
ۡم لَۡم �َ  ٦٨ٱۡ�

َ
ۡم َ�ُقولُوَن بِهِۦ ِجنَّ�ۚ� بَۡل َجآَءُهم بِٱۡ�َّقِ  ٦٩ۡعرِفُواْ رَُسولَُهۡم َ�ُهۡم َ�ُۥ ُمنِكُروَن أ

َ
أ

ۡ�َ�ُُهۡم لِۡلَحّقِ َ�ٰرُِهوَن 
َ
�ُض َوَمن  ٧٠َوأ

َ
َ�َٰ�ُٰت َوٱۡ� ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت ٱلسَّ

َ
َبَع ٱۡ�َقُّ أ َولَوِ ٱ�َّ

َ�ۡيَ�ٰهُ 
َ
ۚ بَۡل � ۡعرُِضوَن �ِيِهنَّ ۡم �َۡ�  ٧١م بِِذۡ�رِهِۡم َ�ُهۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ

َ
لُُهۡم َخرٗۡجا فََخَراُج َرّ�َِك َخۡ�ۖٞ  َٔ أ

ٰزِ�َِ�  ۡسَتقِيٖ�  ٧٢وَُهَو َخۡ�ُ ٱل�َّ ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرةِ  ٧٣�نََّك َ�َۡدُعوُهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ �نَّ ٱ�َّ
َ�ِٰط لَ  واْ ِ� ُطۡغَ�ٰنِِهۡم َ�ۡعَمُهوَن  ٧٤َ�ِٰكُبوَن َعِن ٱلّصِ ٖ لَّلَجُّ ۞َولَۡو رَِ�َۡ�ُٰهۡم َوَ�َشۡفَنا َما بِِهم ّمِن ُ�ّ

َخۡذَ�ُٰهم بِٱۡلَعَذاِب َ�َما ٱۡسَتَ�نُواْ لَِرّ�ِِهۡم َوَما َ�َتَ�َُّعوَن  ٧٥
َ
ٰٓ إَِذا َ�َتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗ�ا  ٧٦َولََقۡد أ َح�َّ

 استثنا شده است. .]۷۷-۶۴المؤمنون: [﴾ اٖب َشِديٍد إَِذا ُهۡم �ِيهِ ُمۡبلُِسونَ َذا َعذَ 

َم ﴿(الفرقان): آیات:  ِ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن ٱ�َّۡفَس ٱلَِّ� َحرَّ ِيَن َ� يَۡدُعوَن َمَع ٱ�َّ َوٱ�َّ
 ٰ ُ إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ� ثَاٗما ٱ�َّ

َ
يَُ�َٰعۡف َ�ُ ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ  ٦٨لَِك يَۡلَق �

ُ  ٦٩َوَ�ۡخُ�ۡ �ِيهِۦ ُمَهانًا  ُل ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ
ُ
إِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا فَأ

ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما َٔ َسّ�ِ   از آن استثنا شده است. .]۷۰-۶۸ن: الفرقا[﴾ اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن ٱ�َّ

َعَرآُء يَتَّبُِعُهُم ٱۡلَغاوُۥَن ﴿ی:  (الشعراء): ابن عباس از آیه ِ َوادٖ  ٢٢٤َوٱلشُّ
ُهۡم ِ� ُ�ّ َّ�

َ
لَۡم تََر �

َ
�

�َُّهۡم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  ٢٢٥يَِهيُموَن 
َ
ٰ  ٢٢٦َو� ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا لَِ�ِٰت َوَذَكُرواْ إِ�َّ ٱ�َّ

يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبونَ 
َ
ْ أ ِيَن َظلَُمٓوا ْۗ وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ ْ ِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا وا َ َكثِٗ�� َوٱنَتَ�ُ ﴾ ٱ�َّ

ن ﴿ی:  تا آخر سوره استثنا کرده است، و دیگری آیه .]۲۲۷-۲۲۴الشعراء: [
َ
َُّهۡم َءايًَة أ َو لَۡم يَُ�ن ل

َ
أ

ٰٓءِيَل َ�ۡعلََمُهۥ عُ  ُؤاْ بَِ�ٓ إِۡسَ� را در استثنا افزوده است. این قول را ابن الفرس  .]۱۹۷الشعراء: [﴾ لََ�ٰٓ

 حکایت کرده است.

ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱلِۡكَ�َٰب مِن َ�ۡبلِهِۦ ُهم بِهِۦ يُۡؤمِنُوَن ﴿(القصص): از  �ذَا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيهِۡم  ٥٢ٱ�َّ
�ِّنَآ إِنَّا ُكنَّا مِن َ�ۡبلِهِۦ ُمۡسلِِمَ� قَالُوٓاْ َءاَمنَّا بِهِۦٓ  َ�ۡ�ِ  ٥٣إِنَُّه ٱۡ�َقُّ مِن رَّ رَّ ۡجرَُهم مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤتَۡوَن أ

ُ
أ
ا َرزَقَۡ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  يِّئََة َوِممَّ ْ َو�َۡدرَُءوَن بِٱۡ�ََسنَةِ ٱلسَّ وا ۡعرَُضواْ  ٥٤بَِما َصَ�ُ

َ
ْ ٱللَّۡغَو أ �ذَا َسِمُعوا

ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم َ� نَبۡتَِ� ٱلَۡ�ٰهِلِ�َ 
َ
ۡعَ�ٰلُنَا َولَُ�ۡم أ

َ
ٓ أ ْ َ�َا -۵۲القصص: [﴾ َ�ۡنُه َوقَالُوا
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ی الحدید  استثنا شده است، طبرانی از ابن عباس روایت کرده است که این آیات و آخر سوره .]۵۵

ی احد شرکت کردند نازل شده است، همچنین  هی اصحاب نجاشی ـ که به مدینه آمدند و در غزو درباره

ۡعلَُم َمن َجآَء بِٱلُۡهَدٰى َوَمۡن هُ ﴿ی:  آیه
َ
ٓ أ ِ�ّ � قُل رَّ ِي فََرَض َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لََرآدَُّك إَِ�ٰ َمَعادٖ َو إِنَّ ٱ�َّ

بِ�ٖ   به دالیلی که خواهد آمد، استثنا شده است. .]۸۵القصص: [﴾ ِ� َضَ�ٰٖل مُّ

ْ َوَ�َۡعلََمنَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ ﴿کبوت): از اولش تا (العن ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ العنکبوت: [﴾ َوَ�َۡعلََمنَّ ٱ�َّ

گویم:  استثناء شده است به دلیل روایتی که ابن جریر در سبب نزولش نقل کرده است. می .]۱۱

ُ يَ ﴿آیه يِّن ّمِن َدآبَّةٖ �َّ َ�ِۡمُل رِزَۡ�َها ٱ�َّ
َ
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ َوَ��   ﴾ۡرزُُ�َها �يَّاُ�ۡمۚ َوُهَو ٱلسَّ

 شود. حاتم در سبب نزول آن آورده است، به استثناء ضمیمه می نیز به دلیل روایتی که ابن ابی 

هُۥ ِمۢن ﴿(لقمان): ابن عباس آیات:  ۡقَ�ٰٞم َوٱۡ�َۡحُر َ�ُمدُّ
َ
�ِض ِمن َشَجَرٍ� أ

َ
�ََّما ِ� ٱۡ�

َ
َ�ۡعِدهِۦ َولَۡو �

َ َعزِ�ٌز َحِكيٞم  ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ا نَفَِدۡت َ�َِ�ُٰت ٱ�َّ ۡ�ُٖر مَّ
َ
ا َخۡلُقُ�ۡم َوَ� َ�ۡعُثُ�ۡم إِ�َّ  ٢٧َسۡبَعُة � مَّ

َ َسِميُعۢ بَِصٌ�  � إِنَّ ٱ�َّ َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َوُ�ولُِج  ٢٨َكَنۡفٖس َ�ِٰحَدٍة َ يُولُِج ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
لَۡم تََر أ

َ
ٱ�ََّهاَر ِ� �

َ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  نَّ ٱ�َّ
َ
َسّ�ٗ َوأ َجٖل مُّ

َ
ٞ َ�ۡرِٓي إَِ�ٰٓ أ ۡمَس َوٱۡلَقَمَرۖ ُ�ّ َر ٱلشَّ ِۡل َوَسخَّ لقمان: [﴾ ٱ�َّ

 را استثنا کرده است ـ چنانکه گذشت ـ . .]۲۷-۲۹

َ�َمن َ�َن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َ�َن ﴿(السجده): ابن  عباس آیات: 
َ
ِيَن  ١٨فَاِسٗقاۚ �َّ �َۡسَتوُۥَن أ ا ٱ�َّ مَّ

َ
أ

َوٰى نُُزَ�ۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
ۡ
ُٰت ٱلَۡمأ ٰلَِ�ِٰت فََلُهۡم َج�َّ ِيَن فََسُقواْ  ١٩َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ا ٱ�َّ مَّ

َ
َوأ

 
ُ
ن َ�ۡرُُجواْ ِمۡنَهآ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
َوٮُٰهُم ٱ�َّاُرۖ ُ�ََّمآ أ

ۡ
ِي َ�َمأ ِ�يُدواْ �ِيَها َو�ِيَل لَُهۡم ُذوقُواْ َعَذاَب ٱ�َّارِ ٱ�َّ

بُونَ  ی:  را استثنا کرده است ـ چنانکه گذشت ـ و دیگری آیه .]۲۰-۱۸السجدة: [﴾ ُكنُتم بِهِۦ تَُ�ّذِ

ا َرزَۡقَ�ٰ ﴿ ﴾ ُهۡم يُنفُِقوَن َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ
را نیز استثنا کرده است، روایتی که بّزار از بالل نقل کرده است بر این قول داللت  .]۱۶السجدة: [

ای از صحابه پس از نماز مغرب تا هنگام  نشستیم و عده گوید: ما در مسجد می کند، بالل می می

 گزاردند، پس این آیه نازل گشت. عشا نماز می

ّ�َِك ُهَو ٱۡ�َقَّ َوَ�ۡهِدٓي إَِ�ٰ وَ ﴿ی:  (سبأ): آیه نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ِٓي أ وتُواْ ٱۡلعِۡلَم ٱ�َّ

ُ
ِيَن أ َ�َرى ٱ�َّ

از آن استثنا شده است، و ترمذی از فروه بن مسیک مرادی  .]۶سبأ: [﴾ ِصَ�ِٰط ٱۡلَعزِ�ِز ٱۡ�َِميدِ 

الله آیا با  تم: یا رسولرفتم و عرضه داش ص خدمت رسول اکرم«روایت کرده است که گفت: 
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«... و در این حدیث آمده است: ...». کنند جنگ نکنم؟  کسانی از افراد قومم که پشت به دشمن می

ابن ...» الله سبأ چیست؟  ی سبأ نازل شد آنچه نازل شد، شخصی عرض کرد: یا رسول درباره

؛ زیرا که فروه پس از مسلمان کند که این جریان در مدینه رخ داده الحصار گفته: این خبر داللت می

گوید: و احتمال دارد که  ی ثقیف در سال نهم، هجرت کرده است. و نیز ابن الحصار می شدن قبیله

(و نازل شد درباره سبأ آنچه نازل شد) حکایت از آیاتی باشد که پیش از  ص ی پیغمبر اکرم گفته

 هجرت نازل شده بود.

ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� إِنَّا َ�ُۡن نُۡ�ِ ﴿(یس): 
َ
ٍء أ ْ َوَءاَ�ٰرَُهۡمۚ َوُ�َّ َ�ۡ ُموا ٱلَۡمۡوَ�ٰ َونَۡ�ُتُب َما قَدَّ

بِ�ٖ  اند ـ استثنا شده  ـ به دلیل روایتی که ترمذی و حاکم از ابوسعید خدری نقل کرده .]۱۲یس: [﴾ مُّ

د به نزدیکی مسجد زیستند، پس خواستن مدینه می هسلمه در گوش گوید: بنی است، ابوسعید می

فرمودند: آثار شما نوشته و  ص منتقل شوند که این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم ص پیغمبر اکرم

ا َرزََقُ�ُم ﴿ی:  سلمه منتقل نشدند و بعضی آیه شود، پس بنی ضبط می ْ ِممَّ نِفُقوا
َ
�َذا �ِيَل لَُهۡم أ

ِيَن َءاَمُنوٓ  ِيَن َ�َفُرواْ لِ�َّ ُ قَاَل ٱ�َّ نُتۡم إِ�َّ ِ� َضَ�ٰٖل ٱ�َّ
َ
ۥٓ إِۡن أ ۡطَعَمُه

َ
ُ أ ُ�ۡطِعُم َمن لَّۡو �ََشآُء ٱ�َّ

َ
اْ �

بِ�ٖ   ی منافقین نازل شده است. شود: درباره اند که گفته می را استثنا کرده .]۴۷یس: [﴾ مُّ

نُفسِ ﴿(الزمر): چنانکه گذشت، آیات: 
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِيَن أ ْ ِمن قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ٱ�َّ ِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا

ۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم  نُوَب َ�ِيًعا َ َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ْ إَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم  ٥٣رَّۡ�َةِ ٱ�َّ نِيُبٓوا
َ
َوأ

وَن  �َِيُ�ُم ٱۡلَعَذاُب ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ
ۡ
ن يَأ

َ
ْ َ�ُۥ ِمن َ�ۡبِل أ ۡسلُِموا

َ
ْ  ٥٤َوأ نِزَل  َوٱتَّبُِعٓوا

ُ
ٓ أ ۡحَسَن َما

َ
أ

نُتۡم َ� �َۡشُعُرونَ 
َ
�َِيُ�ُم ٱۡلَعَذاُب َ�ۡغَتٗة َوأ

ۡ
ن يَأ

َ
ّ�ُِ�م ّمِن َ�ۡبِل أ -۵۳الزمر: [﴾ إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

ـ به روایت ابن عباس ـ استثنا شده است، و طبرانی به وجه دیگری از ابن عباس روایت کرده  .]۵۵

نازل شده است. و بعضی   ب قاتل سّید الشهداء حمزهاست که: این آیه درباره وحشی بن حر

�ُض ﴿ی:  آیه
َ
ۗ َوأ ۡ�َيا َحَسَنةٞ ْ ِ� َ�ِٰذهِ ٱ�ُّ ۡحَسُنوا

َ
ِيَن أ ْ َر�َُّ�ۡمۚ لِ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا قُۡل َ�ِٰعَبادِ ٱ�َّ
ۡجرَُهم بَِغۡ�ِ ِحَسابٖ 

َ
وَن أ ُ�ِٰ َما يَُو�َّ ٱل�َّ ِ َ�ِٰسَعٌةۗ إِ�َّ اند، قول  را نیز استثنا کرده .]۱۰الزمر: [﴾ ٱ�َّ

تََ�ٰبِٗها ﴿القراء آورده است، دیگری اخیر را سخاوی در جمال ۡحَسَن ٱۡ�َِديِث كَِ�ٰٗبا مُّ
َ
َل أ ُ نَزَّ ٱ�َّ

ِيَن َ�َۡشۡوَن َر�َُّهۡم ُ�مَّ تَلُِ� ُجُلوُدُهۡم َوقُلُوُ�ُهمۡ  َثاِ�َ َ�ۡقَشِعرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد ٱ�َّ ِۚ َ�ٰلَِك  مَّ إَِ�ٰ ذِۡكِر ٱ�َّ
ُ َ�َما َ�ُۥ ِمۡن َهادٍ  ِ َ�ۡهِدي بِهِۦ َمن �ََشآُءۚ َوَمن يُۡضلِِل ٱ�َّ را نیز استثنا  .]۲۳الزمر: [﴾ ُهَدى ٱ�َّ

 کرده است، این قول را ابن الجزری حکایت کرده است.
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ِيَن يَُ�ِٰدلُوَن ِ�ٓ َءاَ�ِٰت ﴿(غافر): از  تَٮُٰهۡم إِن ِ� ُصُدورِهِۡم إِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ِ بَِغۡ�ِ ُسۡلَ�ٍٰن � ٱ�َّ

ِميُع ٱۡ�َِصُ�  ِۖ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ ا ُهم بَِ�ٰلِغِيهِ� فَٱۡسَتِعۡذ بِٱ�َّ �ِض  ٥٦كِۡ�ٞ مَّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َ�َۡلُق ٱلسَّ

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� �َ 
َ
ۡ�َ�ُ ِمۡن َخۡلِق ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

َ
استثنا شده  .]۵۷-۵۶غافر: [﴾ ۡعلَُمونَ أ

ی یهود نازل شد  است، ابن ابی حاتم از ابوالعالیه و غیر او روایت کرده است که این آیات درباره

 ام. هنگامی که دّجال را یاد کردند. من این مطلب را در اسباب النزول توضیح داده

ِ ﴿(شوری): از  ٰى َ�َ ٱ�َّ ۡم َ�ُقولُوَن ٱۡ�َ�َ
َ
ُ أ ٰ َقۡلبَِكۗ َوَ�ۡمُح ٱ�َّ ُ َ�ۡتِۡم َ�َ َكِذٗباۖ فَإِن �ََشإِ ٱ�َّ

ُدورِ  ۢ بَِذاِت ٱلصُّ ِي َ�ۡقَبُل ٱ�َّۡوَ�َة َ�ۡن  ٢٤ٱۡلَ�ِٰطَل َوُ�ِحقُّ ٱۡ�َقَّ بَِ�لَِ�ٰتِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َعلِيُم وَُهَو ٱ�َّ
 ِ�ّ ْ َعِن ٱلسَّ ْ وََعِملُواْ  ٢٥ا َ�ۡفَعلُوَن اِت َوَ�ۡعلَُم مَ  َٔ ِعَبادِهِۦ َوَ�ۡعُفوا ِيَن َءاَمُنوا َو�َۡسَتِجيُب ٱ�َّ

ٰلَِ�ِٰت َوَ�زِ�ُدُهم ّمِن َفۡضلِهِۦۚ َوٱۡلَ�ٰفُِروَن لَُهۡم َعَذاٞب َشِديٞد  ُ ٱلّرِۡزَق  ٢٦ٱل�َّ ۞َولَۡو �ََسَط ٱ�َّ
 َ ا � ُِل بَِقَدرٖ مَّ �ِض َوَ�ِٰ�ن ُ�َ�ّ

َ
ْ ِ� ٱۡ� ۢ بَِص�ٞ لِعَِبادِهِۦ َ�ََغۡوا ۚ إِنَُّهۥ بِعَِبادِهِۦ َخبُِ� اشوری: [﴾ َشآُء

اند  گویم: به دلیل روایتی که طبرانی و حاکم در سبب نزولش آورده استثنا شده است. می .]۲۴-۲۷

�ِض ﴿ی:  ی انصار فرود آمد. همچنین آیه که: درباره
َ
ْ ِ� ٱۡ� ُ ٱلّرِۡزَق لِِعَبادِهِۦ َ�ََغۡوا  َولَۡو �ََسَط ٱ�َّ

ۢ بَِص�ٞ  ۚ إِنَُّهۥ بِعَِبادِهِۦ َخبُِ� ا �ََشآُء ُِل بَِقَدرٖ مَّ اصحاب  هکه دربار .]۲۷الشوری: [﴾ َوَ�ِٰ�ن ُ�َ�ّ

وَن ﴿صفه نازل شده است. و بعضی  َصاَ�ُهُم ٱۡ�َۡ�ُ ُهۡم يَنَتِ�ُ
َ
ٓ أ ِيَن إَِذا ْ َسّيَِئٖة  ٣٩َوٱ�َّ ُؤا وََجَ�ٰٓ

ٰلِِمَ� َسّيَِئةٞ ّمِۡثلَُهاۖ َ�َمۡن �َ  ِۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱل�َّ ۡجُرُهۥ َ�َ ٱ�َّ
َ
ۡصَلَح فَأ

َ
َولََمِن ٱنَتَ�َ َ�ۡعَد  ٤٠َفا َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك َما َعلَۡيِهم ّمِن َسبِيلٍ 
ُ
اند که این قول را ابن  را استثنا کرده  .]۴۱-۳۹الشوری: [﴾ ُظۡلِمهِۦ فَأ

 الفرس حکایت کرده است.

َجَعۡلَنا ِمن ُدوِن ٱلرَّ� َءالَِهٗة  َٔ ۡ� وَ ﴿ی:  (الزخرف): آیه
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنآ أ

َ
ۡل َمۡن أ

شود: در مدینه نازل شد، و برخی  استثنا شده است که گفته می .]۴۵الزخرف: [﴾ ُ�ۡعَبُدونَ 

 گویند: در آسمان وحی شد ـ یعنی شب معراج ـ . می

ِيَن ﴿(الجاثیه):  ِ ِ�َۡجزَِي قَوَۡمۢ� بَِما َ�نُواْ قُل لِّ�َّ يَّاَم ٱ�َّ
َ
ِيَن َ� يَرُۡجوَن � ْ لِ�َّ ْ َ�ۡغفُِروا َءاَمنُوا

 استثنا شده است، این قول را مؤلف جمال القّراء از قتاده حکایت کرده است. .]۱۴الجاثیة: [﴾ يَۡ�ِسبُونَ 

ِ ﴿(األحقاف):  رََءۡ�ُتۡم إِن َ�َن ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ
َ
ٰٓءِيَل  ُقۡل أ َوَ�َفۡرتُم بِهِۦ وََشِهَد َشاهِٞد ّمِۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�

ٰ ِمۡثلِهِۦ َ�  ٰلِِم�َ  َٔ َ�َ َ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ ُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ استثنا شده  .]۱۱األحقاف: [﴾ اَمَن َوٱۡسَتۡكَ�ۡ
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ن آیه در جریان است، طبرانی به سند صحیحی از عوف بن مالک االشجعی روایت کرده است که: ای

های دیگری نیز دارد، اما ابن  مسلمان شدن عبدالله بن سالم در مدینه نازل گشت. این روایت طریق

ابی حاتم از مسروق روایت کرده است که گفت: این آیه در مکه نازل شد و حال آنکه مسلمان شدن 

 ود نازل گشت.شده ب ص خصومتی که با پیغمبر هابن سالم در مدینه بوده، این آیه دربار

و نیز از شعبی روایت کرده است که گفت: منظور عبدالله بن سالم نیست، و این آیه مکی است. 

ۖ وََ�ۡلُُهۥ ﴿و بعضی از  ُهۥ ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗها مُّ
ُ
ۖ َ�َلَۡتُه أ يۡهِ إِۡحَ�ًٰنا �َ�َٰن بَِ�ِٰ�َ ۡيَنا ٱۡ�ِ َوَوصَّ

ۡشُكَر َوفَِ�ٰلُُهۥ ثََ�ُٰثوَن َشۡهًر�ۚ 
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
ۡرَ�عَِ� َسَنٗة قَاَل َرّبِ أ

َ
هُۥ َوَ�لََغ أ ُشدَّ

َ
ٰٓ إَِذا بَلََغ أ َح�َّ

 � ۡصلِۡح ِ� ِ� ُذّرِ�َِّ�ٓ
َ
ۡ�َمَل َ�ٰلِٗحا تَۡرَضٮُٰه َوأ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
 إِّ�ِ نِۡعَمَتَك ٱلَِّ�ٓ �

ی:  اند، همچنین آیه تا چهار آیه استثنا کرده .]۱۵األحقاف: [﴾  ِمَن ٱلُۡمۡسلِِم�َ ُ�ۡبُت إَِ�َۡك �ّ�ِ 

�َُّهۡم يَۡوَم يََرۡوَن َما يُوَعُدو﴿
َ
َُّهۡمۚ َك� ْ ٱۡلَعۡزِم ِمَن ٱلرُُّسِل َوَ� �َۡسَتۡعِجل ل ْولُوا

ُ
َن فَٱۡصِ�ۡ َكَما َصَ�َ أ

َها ِۢۚ  بََ�ٰٞغۚ َ�َهۡل ُ�ۡهلَُك إِ�َّ ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ لَۡم يَۡلَبُثٓواْ إِ�َّ َساَعٗة ّمِن �َّ را استثنا  .]۳۵األحقاف: [﴾ ر

 اند. این قول را صاحب جمال القراء حکایت کرده است. کرده

َنا ِمن لُّ ﴿(ق): از  يَّاٖ� َوَما َمسَّ
َ
�َض َوَما بَۡيَنُهَما ِ� ِستَّةِ �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ﴾ ُغوبٖ َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلسَّ

 ی یهود نازل گشت. اند که این آیه درباره اند، حاکم و غیر او روایت کرده را استثنا کرده .]۳۸ق: [

ِ� ُهَو ﴿(النجم):  ثِۡم َوٱۡلَفَ�ِٰحَش إِ�َّ ٱللََّمَمۚ إِنَّ َر�ََّك َ�ِٰسُع ٱلَۡمۡغفَِرة �َِر ٱۡ�ِ ِيَن َ�َۡتنُِبوَن َكَ�ٰٓ ٱ�َّ
�شَ 

َ
ۡعلَُم بُِ�ۡم إِۡذ أ

َ
نُفَسُ�ۡمۖ أ

َ
ٓواْ أ َ�ٰتُِ�ۡمۖ َفَ� تَُز�ُّ مَّ

ُ
ِجنَّةٞ ِ� ُ�ُطوِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
�ِض �ۡذ أ

َ
ُ�م ّمَِن ٱۡ�

َ
أ
ۡعلَُم بَِمِن ٱ�ََّ�ٰٓ 

َ
ٰ ﴿اند:  استثنا شده است، و بعضی گفته .]۳۲النجم: [﴾ ُهَو أ ِي تََو�َّ َفَرَءيَۡت ٱ�َّ

َ
 ٣٣أ

ۡ�َدىٰٓ 
َ
ۡ�َطٰي قَلِيٗ� َوأ

َ
  ٣٤َوأ

َ
 بَِما ِ� ُصُحِف  ٣٥ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلَغۡيِب َ�ُهَو يََرىٰٓ أ

ۡ
ۡم لَۡم يُنَبَّأ

َ
أ

ٰٓ  ٣٦ُموَ�ٰ  ِي َو�َّ ۡخَرٰى  ٣٧�بَۡ�ٰهِيَم ٱ�َّ
ُ
ٞ وِۡزَر أ �َّ تَزُِر َوازَِرة

َ
�َ�ِٰن إِ�َّ َما  ٣٨� ن لَّۡيَس لِۡ�ِ

َ
َوأ

نَّ َسۡعَيُهۥ َسۡوَف يَُرٰى  ٣٩َسَ�ٰ 
َ
ۡوَ�ٰ �ُ  ٤٠َوأ

َ
تا ُنه آیه استثنا  .]۴۱-۳۳النجم: [﴾ مَّ ُ�َۡزٮُٰه ٱۡ�ََزآَء ٱۡ�

 شده  است.

بُرَ ﴿(القمر):  استثنا شده است، ولی این قول به  .]۴۵القمر: [﴾ َسُيۡهَزُم ٱۡ�َۡمُع َوُ�َولُّوَن ٱ�ُّ

ۡ ﴿اند:  دالیلی که در نوع دوازدهم خواهد آمد، مردود است و بعضی گفته ٰٖت إِنَّ ٱل ُمتَّقَِ� ِ� َج�َّ
ِۢ  ٥٤َوَ�َهٖر  ۡقَتِدر  شود. استثنا می .]۵۵-۵۴القمر: [﴾ ِ� َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ

 



 83 نوع اول: شناخت آیات مکی و مدنی

نٖ  َٔ �َۡ� ﴿(الرحمن): آیه 
ۡ
�ِض� ُ�َّ يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ـ  .]۸الرحمن: [﴾ لُُهۥ َمن ِ� ٱلسَّ

 چنانکه در جمال القراء حکایت شده ـ استثنا گردیده است.

لَِ� ﴿(الواقعه):  وَّ
َ
استثنا شده است،  .]۴۰-۳۹الواقعة: [﴾ َوثُلَّةٞ ّمَِن ٱ�ِخرِ�نَ  ٣٩ثُلَّةٞ ّمَِن ٱۡ�

ۡقِسُم بَِمَ�ٰقِِع ٱ�ُُّجوِم ﴿همچنین 
ُ
إِنَُّهۥ لَُقۡرَءاٞن  ٧٦ٌم �نَُّهۥ لََقَسٞم لَّۡو َ�ۡعلَُموَن َعِظي ٧٥فََ�ٓ أ

ۡكُنوٖن  ٧٧َكرِ�ٞم  ُروَن  ٧٨ِ� كَِ�ٰٖب مَّ ۥٓ إِ�َّ ٱلُۡمَطهَّ ُه  ٨٠تَ�ِ�ٞل ّمِن رَّّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  ٧٩�َّ َ�َمسُّ
ۡدهُِنوَن  نُتم مُّ

َ
فَبَِ�َٰذا ٱۡ�َِديِث أ

َ
بُونَ  ٨١أ نَُّ�ۡم تَُ�ّذِ

َ
 .]۸۲-۷۵الواقعة: [﴾ َوَ�َۡعلُوَن رِۡزقَُ�ۡم �

 استثنا شده است، به دلیل روایتی که امام مسلم در سبب نزول این آیات آورده است.

 (الحدید): بنا به قول مکی بودنش، آخرش استثنا شده است.

َۡوٰى ثََ�َٰثٍة إِ�َّ ُهَو َرابُِعُهۡم َوَ� َ�َۡسٍة إِ�َّ ُهَو َسادُِسُهۡم ﴿ی:  (المجادله):آیه َما يَُ�وُن ِمن �َّ
ْۖ ُ�مَّ يُنَّبُِئُهم بَِما َعِملُواْ يَۡوَم ٱۡلقِ  َوَ�ٓ  ۡ�َن َما َ�نُوا

َ
ۡ�َ�َ إِ�َّ ُهَو َمَعُهۡم �

َ
ۡدَ�ٰ ِمن َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

َ
َ�َٰمِة� أ

ٍء َعلِيمٌ  َ بُِ�ّلِ َ�ۡ استثنا شده است، این قول را ابن الفرس و غیر او  .]۷الـمجادلة: [﴾ إِنَّ ٱ�َّ

 اند. حکایت کرده

غابن): بنا به قول مکی بودنش آخر آن استثنا شده است، به دلیل روایتی که ترمذی و حاکم (الت

 اند. در سبب نزولش آورده

 گفتیم: از قتاده نقل شده است که تا ده آیه اولش مدنی و بقیه
ً
 اش مکی است. (التحریم): قبال

یِبر در تفسیرش از ضحاک از ابن عباس روایت کرده است  ی  که گفت: سوره(تبارک): ُجَو

 ی آن. ی اهل مکه نازل شد مگر سه آیه الملک درباره

ۡقَسُمواْ َ�َۡ�ُِمنََّها ُمۡصبِِحَ� ﴿(ن): از: 
َ
ۡصَ�َٰب ٱۡ�َنَّةِ إِۡذ أ

َ
ٓ أ َوَ�  ١٧إِنَّا بَلَۡوَ�ُٰهۡم َكَما بَلَۡونَا

ٓ  ١٨�َۡستَۡثُنوَن  ّ�َِك وَُهۡم نَا ِ�ِم  ١٩�ُِموَن َ�َطاَف َعلَۡيَها َطآ�ِٞف ّمِن رَّ ۡصَبَحۡت َكٱل�َّ
َ
 ٢٠فَأ

ْ ُمۡصبِِحَ�  ٰ َحۡرثُِ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ٰرِِمَ�  ٢١َ�َتَناَدۡوا َ�َ ْ ِن ٱۡغُدوا
َ
ْ وَُهۡم  ٢٢أ فَٱنَطلَُقوا

ن �َّ يَۡدُخلَنََّها ٱۡ�َۡوَم َعلَۡيُ�م ّمِۡسِكٞ�  ٢٣َ�َتَ�َٰفُتوَن 
َ
ٰ َحۡرٖ� َ�ِٰدرِ  ٢٤أ ا  ٢٥�َن وََغَدۡواْ َ�َ فَلَمَّ

ۡوَها قَالُٓواْ إِنَّا لََضآلُّوَن 
َ
قُل لَُّ�ۡم لَۡوَ� �َُسّبُِحوَن  ٢٧بَۡل َ�ُۡن َ�ُۡروُموَن  ٢٦َرأ

َ
لَۡم أ

َ
ۡوَسُطُهۡم �

َ
قَاَل أ

ٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰلِِمَ�  ٢٨ ْ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِنا ٰ َ�ۡعٖض َ�َتَ�َٰوُمو ٢٩قَالُوا ۡ�َبَل َ�ۡعُضُهۡم َ�َ
َ
قَالُواْ  ٣٠َن فَأ

ٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰغَِ�  ٓ إَِ�ٰ َرّ�َِنا َ�ِٰغُبوَن  ٣١َ�َٰوۡ�لََنا ا ٓ إِ�َّ � ّمِۡنَها ن ُ�ۡبِدَ�َا َخۡ�ٗ
َ
ٓ أ َكَ�ٰلَِك  ٣٢َعَ�ٰ َر�َُّنا

ۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعَلُمونَ  ُ�َ�ۡ
َ
ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك فَٱۡصِ�ۡ ﴿و از:  .]۳۳-۱۷ن: [﴾ ٱۡلَعَذاُبۖ َولََعَذاُب ٱ�ِخَرةِ أ
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ّ�ِهِۦ َ�ُبَِذ  ٤٨َوَ� تَُ�ن َكَصاِحِب ٱۡ�ُوِت إِۡذ نَاَدٰى َوُهَو َمۡكُظومٞ  ن تََ�َٰرَ�ُهۥ نِۡعَمةٞ ّمِن رَّ
َ
لَّۡوَ�ٓ أ

ٰلِِح�َ  ٤٩بِٱۡلَعَرآءِ وَُهَو َمۡذُمومٞ  استثنا شده که  .]۵۰-۴۸ن: [﴾ فَٱۡجَتَ�ُٰه َر�ُُّهۥ فََجَعلَُهۥ ِمَن ٱل�َّ

 القراء حکایت کرده است. دنی است، این قول را سخاوی در جمالم

ٰ َما َ�ُقولُوَن َوٱۡهُجۡرُهۡم َهۡجٗر� ﴿(المزمل): اصفهانی حکایت کرده است که از:  َوٱۡصِ�ۡ َ�َ
ْوِ� ٱ�َّۡعَمةِ َوَمّهِۡلُهۡم قَلِيً�  ١٠َ�ِيٗ� 

ُ
�َِ� أ استثنا شده  .]۱۱-۱۰المزمل: [﴾ َوَذۡرِ� َوٱلُۡمَكّذِ

رس حکایت کرده که از: 
َ

ِۡل ﴿است، و ابن الف ۡدَ�ٰ ِمن ثُلَُ�ِ ٱ�َّ
َ
نََّك َ�ُقوُم أ

َ
إِنَّ َر�ََّك َ�ۡعلَُم �

ن لَّن ُ�ُۡص 
َ
َۡل َوٱ�ََّهاَرۚ َعلَِم أ ُر ٱ�َّ ُ ُ�َقّدِ ِيَن َمَعَكۚ َوٱ�َّ  وُه َ�َتاَب َونِۡصَفُهۥ َوثُلَُثُهۥ َوَطآ�َِفةٞ ّمَِن ٱ�َّ

ۡرَ�ٰ َوَءاَخُروَن يَۡ�ُِ�وَن  ن َسَيُكوُن ِمنُ�م مَّ
َ
َ ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن� َعلَِم أ َعلَۡيُ�ۡمۖ فَٱۡقَرُءواْ َما تَيَ�َّ

َ ِمۡنهُۚ  ْ َما تَيَ�َّ ِۖ فَٱۡقَرُءوا ِ َوَءاَخُروَن يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ �ِض يَۡبَتُغوَن ِمن فَۡضِل ٱ�َّ
َ
 ِ� ٱۡ�

�ِي
َ
نُفِسُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ َوأ

َ
�ِ ْ ُموا ۚ َوَما ُ�َقّدِ َ قَۡرًضا َحَسٗنا ْ ٱ�َّ ۡقرُِضوا

َ
َكٰوَة َوأ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتُوا ْ ٱلصَّ ُموا

 ۢ َ َ�ُفورٞ رَِّحيُم ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ۡجٗرۚ� َوٱۡسَتۡغِفُرواْ ٱ�َّ
َ
ۡ�َظَم أ

َ
� َوأ ِ ُهَو َخۡ�ٗ  .]۲۰المزمل: [﴾ َ�ُِدوهُ ِعنَد ٱ�َّ

نقل کرده است رد  لتا آخر سوره استثنا شده است، اما قول اخیر را روایتی که حاکم از عایشه پ

کند، در آن روایت آمده است که: این آیات یک سال پس از نزول ابتدای سوره، هنگام واجب  می

 شدن نماز شب پیش از وجوب نمازهای پنجگانه در اول اسالم، نازل شد.

ۡو َكُفوٗر�فَٱۡصِ�ۡ �ُِ ﴿(اإلسان): 
َ
از آن  .]۲۴اإلنسان: [﴾ ۡ�ِم َرّ�َِك َوَ� تُِطۡع ِمۡنُهۡم َءاثًِما أ

 استثنا شده است.

از آن استثنا شده است  .]۴۸المرسالت: [﴾ �َذا �ِيَل لَُهُم ٱۡرَكُعواْ َ� يَۡرَكُعونَ ﴿(المرسالت): 

 اند. که ابن الفرس و غیر او حکایت کرده

 ود: مکی است مگر شش آیه از اولش.ش (المطففین): گفته می

 اند: مدنی است مگر چهار آیه از اولش. (البلد): گفته

 اند: مکی است مگر اول آن. (اللیل): گفته

 ی اولش در مکه نازل شد و بقیه در مدینه. گویند سه آیه (ارأیت): می

 ي مکی و مدنی چند قاعده درباره
بزار در مسند خود از طریق اعمش از ابراهیم از حاکم در مستدرک و بیهقی در دالیل النبوه و 

ْ ﴿ اند که گفت: هر آیه که با علقمه از عبدالله روایت کرده ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� آغاز شده، در ﴾ َ�ٰٓ
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َها ٱ�َّاُس ﴿مدینه نازل گشته، و هر آیه که با  ُّ�
َ
� ابتدا گردیده، در مکه فرود آمده است. این  ﴾َ�ٰٓ

بن مهران  ید نیز در فضائل القرآن به طور مرسل آورده. همچنین ابوعبید از میمونروایت را ابوعب

َها ٱ�َّاُس ﴿روایت کرده است که گفت: هر چه  ُّ�
َ
� و (یا بنی آدم) در قرآن هست مکی است، و ﴾ َ�ٰٓ

ْ ﴿آنچه  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  باشد. هست، مدنی می ﴾ َ�ٰٓ

ْ ﴿ی  اند که: این گفته درباره ابن عطّیه و ابن الفرس و غیر اینها گفته ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� صحیح  ﴾ َ�ٰٓ

َها ٱ�َّاُس ﴿است ولی در مورد  ُّ�
َ
�  صحیح نیست؛ زیرا که در آیات مدنی نیز آمده است.﴾ َ�ٰٓ

اند، به این خبر اهتمام  گوید: آنهایی که با نوشتن حدیث خود را مشغول کرده ابن الحّصار می

اند، و حال آنکه همه اتفاق دارند که  ورزیده و با وجود ضعیف بودنش آن را مورد اعتماد قرار داده

َها ٱ�َّاُس ﴿ی النساء مدنی است، و در اولش  سوره ُّ�
َ
� ی الحج را همه مکی  هست، و سوره ﴾ َ�ٰٓ

ِيَن ءَ ﴿خوانیم:  دانند و در آن می می َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]۷۷الحج: [﴾ اَمُنواْ ٱۡرَكُعواْ َو�َ�ٰٓ

قید و شرط بخواهیم بپذیریم، جای  مکی و مدنی ـ را بی هدیگری گفته: اگر این قول ـ ضابط

َها ﴿خوانیم:  اشکال و بحث است؛ زیرا که سوره البقره مدنی است، با این حال در آن می ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ َر�َُّ�مُ  �ِض ﴿ .]۲۱ة: البقر[﴾ ٱ�َّاُس ٱۡ�ُبُدوا
َ
ا ِ� ٱۡ� ْ ِممَّ َها ٱ�َّاُس ُ�ُوا ُّ�

َ
� و  .]۱۶۸البقرة: [﴾ َ�ٰٓ

َها ٱ�َّاُس ﴿ی النساء مدنی است با وجود این با  سوره ُّ�
َ
�  آغاز گردیده است.﴾ َ�ٰٓ

های  مکی گفته: این ضابطه در بیشتر موارد صادق است ولی نه در همه جا، و در بسیاری از سوره

ْ ﴿مکی  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  آمده است.﴾ َ�ٰٓ

ترین توجیه به صحت این است که: این سخن را حمل کنیم بر اینکه این  دیگری گفته: نزدیک

 باشند. آیات خطاب است و مقصود از این خطاب ـ یا بیشترین افراد مقصود ـ اهل مدینه یا مکه می

پذیریم، ولی اگر دلیل آن بسیاری مسلمین  اشد، میقاضی گفته: اگر مدرک  این قول نقل و روایت ب

اند، ضعیف است؛ زیرا که امکان دارد مؤمنین به  در مدینه باشد که در مکه پیش از هجرت آنقدر نبوده

صفت یا اسم یا نوع خطاب شوند، اضافه بر این: همچنانکه مؤمنین دستور عبادت و استمرار آن را 

 ین سخن را امام فخرالدین رازی در تفسیرش آورده است.دارند، غیرمؤمنین نیز مأمورند. ا

بن عروه از پدرش روایت کرده  بیهقی در کتاب دالیل النبوه از طریق یونس بن بکیر از هشام

های پیشین یاد شده مکی است، و آیاتی که  های گذشته و امت است که گفت: هرجا در قرآن از قرن

 در مدینه نازل شده است. کند های اسالم را بیان می واجبات و سنت
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جعبری گفته: شناختن آیات مکی و مدنی دو راه دارد: یکی سماعی (روایت) و دیگری قیاسی 

کند کدام آیه در کجا  هایی که گفته شده)، سماعی: روایاتی است که بیان می (یعنی بر اساس مقیاس

َها ٱ�َّا﴿ای که در آن فقط  نازل شده، و قیاسی: هر سوره ُّ�
َ
� باشد، یا با حروف مقطعه ابتدا ﴾ ُس َ�ٰٓ

) باشد مکی است ـ به جز الزهراوین
ً
ای که در آن  و الرعد ـ، همچنین هر سوره ١شده یا در آن (کال

های پیشین  ی پیامبران و امت ی البقره ـ یا در آن قصه ی آدم و ابلیس باشد ـ به استثنای سوره قصه

 یا حدی بیان شده باشد مدنی است. ای که در آن فریضه باشد مکی است، و هر سوره

ای که در آن از منافقین یاد شده باشد مدنی است. دیگری افزوده: مگر  و مکی گفته: هر سوره

ی است. عنکبوت. و در کامل هذلی آمده است: هر سوره
ّ
 ای که در آن سجده باشد مک

 گفته: / ٢الدیرینی

 و ما نزلت كالّ بيثرب فاعلمنپ
 

 علینصفه األ يف القرآن  مل تأت يفو 
 

ی (کال) در یثرب (مدینه) نازل نشد این را بدان و در نصف اول قرآن این کلمه  یعنی: کلمه

 نیامده است.

حکمتش این است که: نصف بیشتر آخر قرآن در مکه نازل شده، و بیشتر مردم مکه متکبر و 

است، برخالف نصف اول آن. اند لذا این کلمه به خاطر نکوهش و تهدید آنها تکرار شده  جبار بوده

ی یهود (در مدینه) نازل شده لزومی نداشت که این کلمه آورده شود به جهت پستی  و اما آنچه درباره

 و زبونی و ضعف آنها، این نکته را عّمانی آورده است.

 فائـده
ا روایت کرده است که گفت: المفصل در مکه نازل شد، چند سالی ما آن ر طبرانی از ابن مسعود 

 شد. خواندیم و جز آن چیزی نازل نمی می

 تذکر
هایی که  ها بیان شد: مکی و مدنی، سوره از جمله وجوهی که ابن حبیب گفته است این موضوع

های مکی و  ها، و آیات مدنی در سوره مکی و مدنی بودنشان مورد اختالف است، ترتیب نزول سوره

 نامند. ـ م. ی البقره و آل عمران را زهراوین می دو سوره -١

 ۷۵/ ۵هـ. به کتاب طبقات الشافعیة  ۶۹۴عبدالعزیز بن احمد، فقیه شافعی، از اهل مصر و متوفای سال:  -٢

 مراجعه شود. [مصحح]
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شود باقی مانده که چون او  این بخش مربوط میهای مدنی. وجوه دیگری که به  آیات مکی در سوره

 آوریم: های آنها را ذکر کرده ما نیز می مثال

 مثال آیاتی که در مکه نازل شد ولی در حکم مدنی است: 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْۚ  �َّاُس ٱَ�ٰٓ نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا

ُ
إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َذَكٖر َوأ

َ َعلِيٌم َخبِ�ٞ  ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
  .]۱۳الجرات: [﴾ إِنَّ أ

ز هجرت نازل شده باشد که روز فتح مکه، در مکه نازل گشت، ولی مدنی است؛ زیرا بعد ا می

 است، همچنین: 

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ�َّ ِ  .]۳المائدة: [﴾ دِيٗناۚ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمَتَجانِٖف ّ�ِ
 : همچنین: گویم می

ن َ�ُۡكُمواْ ﴿
َ
ۡهلَِها �َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس أ

َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
واْ ٱۡ� ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱ�َّ

َ َ�َن َسِميَعۢ� بَِصٗ�� ۦٓۗ إِنَّ ٱ�َّ ا يَعُِظُ�م بِهِ َ نِعِمَّ  .]۵۸النساء: [﴾ بِٱۡلَعۡدِل� إِنَّ ٱ�َّ
ی همین حکم را دارند. و مثال آیاتی که در مدینه نازل شده ولی در حکم مکی با آیات دیگر

باشد؛ زیرا که این سوره خطاب به اهل مکه در مدینه نازل گشت، و در  می ةی الممتحن است: سوره

 ی النحل آیه:  سوره

ِ ِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِمواْ َ�َُبّوَِ�نَُّهمۡ ﴿ ِيَن َهاَجُرواْ ِ� ٱ�َّ ۡجُر ٱ�ِخَرةِ  َوٱ�َّ
َ
ۡ�َيا َحَسَنٗةۖ َوَ� ِ� ٱ�ُّ

ۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ  ُ�َ�ۡ
َ
 .]۴۱النحل: [﴾ أ

ی البراءه در مدینه نازل شد خطاب به  خطاب به اهل مکه در مدینه فرود آمد، و اول سوره

 مشرکین اهل مکه.

 ی النجم:  د، در سورهای مکی باش و مثال آیاتی که مثل این است که آیاتی مدنی در سوره

ۡعلَ ﴿
َ
ِ� ُهَو أ ثِۡم َوٱۡلَفَ�ِٰحَش إِ�َّ ٱللََّمَمۚ إِنَّ َر�ََّك َ�ِٰسُع ٱلَۡمۡغِفَرة �َِر ٱۡ�ِ ِيَن َ�َۡتنُِبوَن َكَ�ٰٓ ُم ٱ�َّ

َ�ٰتُِ�ۡمۖ فََ� تَُز�ُّ  مَّ
ُ
ِجنَّةٞ ِ� ُ�ُطوِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
�ِض �ۡذ أ

َ
ُ�م ّمَِن ٱۡ�

َ
�َشأ

َ
ٓواْ بُِ�ۡم إِۡذ أ

 ٰٓ�َ ۡعلَُم بَِمِن ٱ�َّ
َ
نُفَسُ�ۡمۖ ُهَو أ

َ
 .]۳۲النجم: [﴾ أ

آور باشد، و کبائر گناهانی است که مرتکب آنها سرانجامش آتش 
ّ

که فواحش گناهانی را گویند که حد

 و امثال آن نبوده است.
ّ

 جهنم است، و اللمم: بین این دو باشد، باید توجه داشت که در مکه حد

ی در سوره ه این میو مثال آیاتی که ب
ّ
)  ماند که آیاتی مک

ً
ای مدنی باشد: (والعادیات ضبحا
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 ی األنفال: باشد، همچنین در سوره می

َمآءِ ﴿ ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة ّمَِن ٱلسَّ
َ
�ۡذ قَالُواْ ٱللَُّهمَّ إِن َ�َن َ�َٰذا ُهَو ٱۡ�َقَّ ِمۡن ِعنِدَك فَأ

 ٖ��ِ
َ
وِ ٱئۡتَِنا بَِعَذاٍب أ

َ
 .]۳۲األنفال: [ ﴾أ

ی  گویم: سوره ی االخالص بود. می یوسف و سوره هو مثال آنچه از مکه به مدینه حمل شد سور

 سّبح نیز از این قبیل است که در حدیث صحیح بخاری گذشت.

 و مثال آنچه از مدینه به مکه برده شد: 

﴿ �َۡ� َٔ  ِ ۡهرِ ٱۡ�ََراِم قَِتاٖل �ِيهِ� ُقۡل قَِتاٞل �ِيهِ َكبِ�ٞۚ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل ٱ�َّ لُونََك َعِن ٱلشَّ
ۡ�َ�ُ ِمَن 

َ
ِۚ َوٱۡلفِۡتَنُة أ ۡ�َ�ُ ِعنَد ٱ�َّ

َ
ۡهلِهِۦ ِمۡنُه أ

َ
َوُ�ۡفُرۢ بِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم �ۡخَراُج أ

ْۚ َوَمن يَۡرتَِدۡد ٱۡلَقۡتِل� َوَ� يََزا وُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن ٱۡسَتَ�ُٰعوا ٰ يَُردُّ لُوَن يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ
ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ�  َ�َيُمۡت ِمنُ�ۡم َعن ِدينِهِۦ  ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ� ٱ�ُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
َوُهَو َ�فِٞر فَأ

ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ� ُهۡم �ِيَها َ�ٰ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ َوأ  .]۲۱۷البقرة: [﴾ ِ�ُ

 ی:  ی براءه و آیه ی ربا و سرآغاز سوره و آیه

نُفِسِهۡم قَالُواْ �ِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُواْ ُكنَّا ُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ� ﴿
َ
ِيَن تََوفَّٮُٰهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َظالِِ�ٓ أ  إِنَّ ٱ�َّ
 ِ �ُض ٱ�َّ

َ
لَۡم تَُ�ۡن أ

َ
� ْ �ِض� قَالُٓوا

َ
َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ ٱۡ�

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
ۚ فَأ ْ �ِيَها َ�ِٰسَعٗة َ�ُتَهاِجُروا

 .]۹۷النساء: [﴾ ٩٧وََسآَءۡت َمِصً�ا 
 باشد. می

 و مثال آنچه به حبشه بردند: 

�َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ ﴿
َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب َ�َعالَۡوا

َ
أ َ َوَ� قُۡل َ�ٰٓ  ٱ�َّ

ْ َ�ُقولُواْ  ٔٗ �ُۡ�َِك بِهِۦ َشۡ�  ِۚ فَإِن تََولَّۡوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ

نَّا ُمۡسلُِمونَ 
َ
 .]۶۴آل عمران: [﴾ ٱۡشَهُدواْ بِ�

 باشد. می

ت که برای آیاتی که به گویم: خبر صحیحی هست که این آیات را به روم بردند، و شایسته اس می

طالب آن  ی مریم را مثال بیاورند، که خبر صحیحی آمده است که جعفربن ابی حبشه برده شد سوره

 را بر نجاشی خواند، این خبر را امام احمد در مسند خود آورده است.

المقدس و حدیبّیه نازل گشت: در نوع بعدی خواهد آمد، به  و اما آنچه در جحفه، طائف، بیت

 اند. یمه آیاتی که در: منی، عرفات، عسفان، تبوک، بدر، احد، حراء، و حمراءاألسد نزول یافتهضم
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هایی دارد که آنها را  شده) مثالهای حضری بسیار است، و اما سفری (آنچه در سفر نازل  مثال

 ام، از جمله: جستجو کرده و به دست آورده

َقاِم إِبَۡ�ِٰ� ﴿آیه  -۱ ْ ِمن مَّ ُِذوا ۡمٗنا َوٱ�َّ
َ
�  ۧ�ۡذ َجَعۡلَنا ٱۡ�َۡيَت َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ

َم ُمَصّ�ٗ
ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ  ۧوََعِهۡدنَا

َ
ِع َم �ۡسَ�ِٰعيَل أ كَّ آ�ِِفَ� َوٱۡلَ�ِٰكفَِ� َوٱلرُّ لِلطَّ

ُجودِ  حاتم و ابن  الوداع در مکه نازل شد. ابن ابی که در سال حجة .]۱۲۵البقرة: [﴾ ٱلسُّ

کرد  طواف می ص اند که گفت: هنگامی که پیغمبر اکرم روایت کرده مردویه از جابر 

عمر فاروق به آن حضرت گفت: این مقام پدرمان ابراهیم خلیل است؟ حضرت فرمود: 

 آری، عمر گفت: پس آیا آن را نمازگاه نگیریم؟ پس این آیه نازل شد.

روایت کرده است که بر مقام  ابن مردویه از طریق عمروبن میمون از عمرابن خطاب

مگر نه اینست که ما در جای خلیل خدایمان الله  ابراهیم گذشت پس گفت: یا رسول

فرمود: آری گفت آیا آن را مصلی (نمازگاه) قرار ندهیم؟ پس  ص هستیم؟ پیغمبر اکرم

دیری نپایید که این آیه نازل شد. و ابن الحصار گفته: این آیه یا در عمرة القضاء یا در فتح 

 الوداع فرود آمد. مکه و یا در حجة

تُواْ َولَۡيَس ٱۡلِ�ُّ ﴿ی  آیه -۲
ۡ
� َو� ْ ٱۡ�ُُيوَت ِمن ُظُهورَِها َوَ�ِٰ�نَّ ٱۡلِ�َّ َمِن ٱ�ََّ�ٰ تُوا

ۡ
ن تَ�

َ
 بِأ

َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  بَۡ�ٰبَِهاۚ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ
َ
ابن جریر از زهری  .]۱۸۹البقرة: [﴾ ٱۡ�ُُيوَت ِمۡن �
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ی روایت است که حجة روایت کرده که در عمره
ّ

 الوداع نازل گردید. ی حدیبیه، و از سد

ُ�ۡم َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ ِمَن ٱلَۡهۡدِي� َوَ� َ�ۡلُِقواْ ﴿ی:  آیه -۳ ۡحِ�ۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ واْ ٱۡ�َجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ ِ�َّ تِمُّ

َ
َوأ

ٗذى ّمِن 
َ
ۦٓ أ ۡو بِهِ

َ
رِ�ًضا أ ٰ َ�ۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َ�ِلَُّهۥۚ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ

ِسهِ 
ۡ
أ ّجِ رَّ ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِ� ٱۡ�َ

َ
ۡو �ُُسٖك� فَإَِذآ أ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ� أ

يَّاٖ� ِ� ٱۡ�َّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ 
َ
َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ ِمَن ٱلَۡهۡدِي� َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ �

 ٞ ة َ  تِۡلَك َعَ�َ ۡهلُُهۥ َحاِ�ِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ
َ
َ�ِملَةۗٞ َ�ٰلَِك لَِمن لَّۡم يَُ�ۡن أ

َ َشِديُد ٱۡلِعَقابِ  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ابن ابی حاتم از صفوان ابن امیه  .]۱۹۶البقرة: [﴾ َوٱۡعلَُمٓوا

را با زعفران آمد که خود  ص روایت کرده است که گفت: مردی به خدمت رسول اکرم

الله در عمره چگونه  ای در بر داشت، عرضه داشت: یا رسول خوشبو ساخته بود و جّبه

فرمود: ای کسی که  ص فرمایید؟ پس این آیه نازل شد آنگاه رسول اکرم دستور می

 هایت را برکن سپس غسل کن و ... . ی عمره پرسیدی جامه درباره

رِ�ًضا ﴿ی:  آیه -۴ ۡو َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ
َ
ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ� أ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
أ

ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِ� ٱۡ�َّجِ َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ ِمَن ٱلَۡهۡدِي� 
َ
ٓ أ ۡو �ُُسٖك� فَإَِذا

َ
َصَدقٍَة أ

يَّاٖ� ِ� ٱۡ�َّجِ َوَسۡبَعٍة إِ 
َ
ةٞ َ�ِملَةٞۗ َ�ٰلَِك َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�َٰثِة � َذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ

َ َشِديُد  نَّ ٱ�َّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ۡهلُُهۥ َحاِ�ِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

َ
لَِمن لَّۡم يَُ�ۡن أ

بن عجزه ـ که این آیه  به طوری که امام احمدبن حنبل از کعب .]۱۹۶البقرة: [﴾ ٱۡلعَِقابِ 

اش نازل شده ـ روایت کرده است: در حدیبیه نازل شد، واحدی نیز همین روایت را  ارهدرب

 از ابن عباس نقل کرده است.

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ ﴿ی:  آیه -۵ ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َ� 
َ
َحٖد ّمِن رُُّسلِهِۦۚ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

 گویند روز فتح مکه نازل شد، اما من دلیلی بر آن نیافتم. می .]۲۸۵البقرة: [﴾ �َ�َۡك ٱلَۡمِص�ُ 

ِۖ ُ�مَّ ﴿ی:  آیه -۶ ْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ� ٱ�َّ ا َكَسَبۡت وَُهۡم َ�  َوٱ�َُّقوا ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ تَُو�َّ
 الوداع در منی نازل شد. بنا به نقل بیهقی در دالیل النبوه سال حجة .]۲۸۱البقرة: [﴾ ُ�ۡظلَُمونَ 

ْ ﴿ی:  آیه -۷ ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ ۚ لِ�َّ َصاَ�ُهُم ٱۡلَقۡرُح

َ
ٓ أ ِ َوٱلرَُّسوِل ِمۢن َ�ۡعِد َما َّ�ِ ْ ِيَن ٱۡسَتَجابُوا  ٱ�َّ
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ۡجٌر َعِظيمٌ 
َ
ْ أ َقۡوا طبرانی از ابن عباس به سند صحیحی  .]۱۷۲عمران:  آل[﴾ ِمۡنُهۡم َوٱ�َّ

 روایت کرده است که در حمراءاالسد نازل شد.

نُتۡم ﴿ی النساء است:  ی تیمم که در سوره آیه -۸
َ
لَٰوةَ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ َ� َ�ۡقَرُ�واْ ٱلصَّ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 ٰ ْۚ �ن  ُسَ�َٰرٰى َح�َّ ٰ َ�ۡغتَِسلُوا ْ َما َ�ُقولُوَن َوَ� ُجُنًبا إِ�َّ َ�بِرِي َسبِيٍل َح�َّ َ�ۡعلَُموا
ۡو َ�َٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم 

َ
َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن ٱۡلَغآ�ِِط أ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ُكنُتم مَّ

ْ َصِعيٗدا طَ  ُموا ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ َ َ�َن َ�ُِدوا يِۡديُ�ۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ بِوُُجوهُِ�ۡم َو� ّيِٗبا فَٱۡمَسُحوا

ا َ�ُفوًرا بن شریک روایت کرده است که این آیه  ابن مردویه از اسلع .]۴۳اإلنسان: [﴾ َ�ُفوًّ

 نازل شد. ص در یکی از سفرهای رسول اکرم

واْ ﴿ی:  آیه -۹ ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ ن إِنَّ ٱ�َّ

َ
ۡهلَِها �َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس أ

َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
ٱۡ�

َ َ�َن َسِميَعۢ� بَِصٗ�� ۦٓۗ إِنَّ ٱ�َّ ا يَعُِظُ�م بِهِ َ نِعِمَّ ْ بِٱۡلَعۡدِل� إِنَّ ٱ�َّ النساء: [﴾ َ�ُۡكُموا

جریج، و ابن روز فتح مکه در میان کعبه نازل شد چنانکه ُسنید در تفسیر خود از ابن  .]۵۸

 اند. مردویه از ابن عباس روایت کرده

ُخُذٓواْ ﴿ی:  آیه -۱۰
ۡ
َعَك َوۡ�َأ َلٰوةَ فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهم مَّ َ�ۡمَت لَُهُم ٱلصَّ

َ
�َذا ُكنَت �ِيِهۡم فَأ

ۡخرَ 
ُ
ِت َطآ�َِفٌة أ

ۡ
ْ ِمن َوَرآ�ُِ�ۡم َوۡ�َأ ْ فَۡلَيُكونُوا ۡسلَِحَتُهۡمۖ فَإَِذا َسَجُدوا

َ
ٰى لَۡم يَُصلُّواْ أ

ْ لَۡو َ�ۡغُفلُوَن َ�ۡن  ِيَن َ�َفُروا ۡسلَِحَتُهۡمۗ َودَّ ٱ�َّ
َ
ْ ِحۡذرَُهۡم َوأ ُخُذوا

ۡ
ْ َمَعَك َوۡ�َأ فَۡلُيَصلُّوا

ۚ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِن  ۡيلَٗة َ�ِٰحَدٗة ۡمتَِعتُِ�ۡم َ�َيِميلُوَن َعلَۡيُ�م مَّ
َ
ۡسلَِحتُِ�ۡم َوأ

َ
أ

ذٗ 
َ
ْ ِحۡذَرُ�ۡمۗ َ�َن بُِ�ۡم أ ۡسلَِحَتُ�ۡمۖ وَُخُذوا

َ
ْ أ ن تََضُعٓوا

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ۡو ُكنُتم مَّ

َ
َطٍر أ ى ّمِن مَّ

ِهيٗنا َعدَّ لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٗبا مُّ
َ
َ أ که در عسفان بین نماز ظهر و  .]۱۰۲النساء: [﴾ إِنَّ ٱ�َّ

 ت.عصر نازل شد چنانکه امام احمدبن حنبل از ابوعیاش زرقی روایت کرده اس

ۥٓ ﴿ی:  آیه -۱۱ ُ ُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ� ٱۡلَكَ�ٰلَةِ� إِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك لَۡيَس َ�ُۥ َوَ�ٞ َوَ�ُ �َۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱ�َّ
ۚ فَإِن َ�َ�َتا ٱثۡنََتۡ�ِ فَلَُهَما  ََّها َوَ�ٞ ۡخٞت فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَرُِ�َهآ إِن لَّۡم يَُ�ن ل

ُ
أ

ُ ٱ�ُّلَُثاِن مِ  � يَُبّ�ِ نثََيۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� ْ إِۡخَوٗة رَِّجاٗ� َو�َِساٗٓء فَلِ�َّ ا تََرَكۚ �ن َ�نُٓوا مَّ

 ۢ ٍء َعلِيُم ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ ْۗ َوٱ�َّ ن تَِضلُّوا
َ
ُ لَُ�ۡم أ بّزار و غیر او از  .]۱۷۶النساء: [﴾ ٱ�َّ

 نازل گشت. ص ر پیغمبر اکرماند که این آیه در مسیر راهی ب حذیفه روایت کرده
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اإلیمان از اسماء بنت یزید روایت کرده  ی المائده: بیهقی در کتاب شعب سرآغاز سوره -۱۲

است که این آیه در منی نازل شد، و نیز در دالئل النبوه از ام عمرو و عمویش روایت کرده 

کعب نازل گشت. و ابوعبید محمدبن  ص است که این آیه در مسیر راه بر حضرت رسول

 الوداع میان مکه و مدینه نازل شد. ی المائده در حجة روایت کرده است که گفت: سوره

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َوَرِضيُت لَُ�ُم ﴿ی:  آیه -۱۳
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

ۚ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمَتَجانِٖف  َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ�َّ ِ ِ�ّ ﴾
روایت شده است که در شامگاه عرفه روز جمعه  در صحیح از عمر فاروق  .]۳المائدة: [

ولی ابن مردویه از ابوسعید خدری  ١الوداع نازل شد، این خبر طرق بسیاری دارد سال حجة

روایت کرده است که این آیه در روز غدیر خم نازل گشت، مثل همین روایت را از ابوهریره 

الحجه هنگام  نقل کرده که در آن آمده است: و آن (یعنی روز غدیر) روز هیجدهم ماه ذی

 .الوداع بوده است و هیچ یک از این دو روایت صحیح نیست بازگشت از حجة

روایت شده که این آیه  لی تیمم. در صحیح از عایشه صدیقه و از آن جمله است آیه -۱۴

شدند و در روایت  در بیداء نازل گشته است. در حالی که مسلمانان به مدینه داخل می

 الجیش نازل شد. دیگر آمده است که در بیداء یا ذات

بر » االستذکار«طلق بوده و در المص ی بنی ابن عبدالبر در تمهید گفته: گویند این در غزوه

اند. و مراد از  این قول پافشاری کرده و قبل از او این مطلب را ابن سعد و ابن حبان گفته

باشد. و یکی از متأخران این گفته را بعید شمرده  المصطلق، غزوه المریسیع می ی بنی غزوه

قرار گرفته، در حالی و گفته است: زیرا مریسیع از نواحی مکه است که بین قدید و ساحل 

الجیش نازل  در بیداء یا ذات«گوید  که این داستان در نواحی خیبر رخ داده؛ زیرا عایشه می

اند، همچنانکه نووی این مطلب را تأیید  و این دو مکان بین مدینه و خیبر واقع شده» شد

 داند. کرده است، اما ابن التین بیداء را ذوالحلیفه می

های نزدیک ذوالحلیفه از طرف مکه است. و  ید: بیداء بلندیگو می ٢ابوعبید بکری

 دوازده میل) با مدینه فاصله دارد. گوید ذات می
ً
 الجیش یک برید (تقریبا

 . [مصحح] ۷۵۲۵ح مسلم، حدیث شماره: و صحی ۴۵صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١

هـ وفات نموده  ۴۸۷دان، ادیب نامی و ثقه که در سال:  عبدالله بن عبدالعزیز، ابوعبید اندلسی، مؤرخ، جغرافیه -٢

 مراجعه شود. [مصحح] ۲۸۵ی:  است. به کتاب بغیة الوعاة، صفحه
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ِ َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َهمَّ ﴿ی:  و از آن جمله است آیه -۱۵ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ إِ  ن يَۡبُسُطٓوا
َ
ِ قَۡوٌم أ ۚ َوَ�َ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡمۖ َوٱ�َُّقوا

َ
يِۡدَ�ُهۡم فََكفَّ �

َ
َ�ُۡ�ۡم �

ِ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 
ای مؤمنان به یاد آورید نعمت خداوند را بر خودتان « .]۱۱المائدة: [﴾ فَۡلَيَتَو�َّ

اند  برای ما گفته. ابن جریر از قتاده روایت کرده که »زمانی که گروهی قصد شما را کردند ...

ی هفتم،  نازل شد که در بطن نخل بود، در غزوه ص که این آیه هنگامی بر رسول الله

خواستند او را غافلگیر کرده به قتل رسانند و  محارب می هنگامی که بنی ثعلبه و بنی

 خداوند او را از این امر باخبر ساخت.

ُ َ�ۡعِصُمَك مِنَ ﴿ی:  و از آن جمله است آیه -۱۶ َ َ� َ�ۡهِدي ٱلَۡقوَۡم  َوٱ�َّ ٱ�َّاِس� إِنَّ ٱ�َّ
. در صحیح ابن حّبان »کند و خداوند ترا از گزند مردم حفظ می« .]۶۶۷المائدة: [﴾ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ 

نقل شده است که این آیه در سفر نازل شد و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از جابر  از ابوهریره 

 ی بنی انمار نازل شده است. در غزوه» نخل«الرقیع در وادی  اند که آیه در ذات روایت کرده 

ی انفال که در بدر بعد از جنگ نازل شده، همچنانکه امام  و از آن جمله است اول سوره -۱۷

 احمد از سعدبن ابی وقاص روایت نموده است.

ۡلٖف ّمَِن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ إِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم َفٱۡسَتَجاَب لَ�ُ ﴿آیه  -۱۸
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
ۡم �

 این آیه نیز در بدر نازل گشت چنانکه ترمذی از عمر فاروق  .]۹األنفال: [﴾ ُمۡردِ�ِ�َ 

 روایت کرده است.

ُۡهم ﴿آیه  -۱۹ ِ فَبَّ�ِ َة َوَ� يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل ٱ�َّ َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱ�َّ ِيَن يَۡ�ِ�ُ َوٱ�َّ
 ٖ��ِ

َ
به طوری که امام احمدابن حنبل از ثوبان روایت کرده است  .]۳۴التوبة: [﴾ بَِعَذاٍب أ

 نازل شده است. ص این آیه در یکی از سفرهای رسول اکرم

ُةۚ ﴿آیه  -۲۰ قَّ �ََّبُعوَك َوَ�ِٰ�ۢن َ�ُعَدۡت َعلَۡيِهُم ٱلشُّ لَۡو َ�َن َعَرٗضا قَرِ�ٗبا َوَسَفٗر� قَاِصٗدا �َّ
ُهۡم  ُ َ�ۡعلَُم إِ�َّ نُفَسُهۡم َوٱ�َّ

َ
ِ لَوِ ٱۡسَتَطۡعَنا َ�َرَۡجَنا َمَعُ�ۡم ُ�ۡهلُِكوَن أ وََسَيۡحلُِفوَن بِٱ�َّ

 تبوک نازل شد. هچنانکه ابن جریر از ابن عباس روایت کرده در غزو .]۴۲التوبة: [﴾ لََ�ِٰذبُونَ 

ۡ�َُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�ََّما كُ ﴿آیه  -۲۱
َ
ِ َوَءاَ�ٰتِهِۦ َورَُسوِ�ِۦ َولَ�ِن َس� بِٱ�َّ

َ
نَّا َ�ُوُض َونَۡلَعُبۚ ُقۡل أ

به طوری که ابن  ابی حاتم از ابن عمر نقل کرده است  .]۶۵التوبة: [﴾ ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءونَ 

 ی تبوک فرود آمد. در غزوه

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  94

ِ ﴿آیه  -۲۲ ْ ل ن �َۡسَتۡغِفُروا
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِ َوٱ�َّ ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َما َ�َن لِلنَِّ�ّ

ُ
ْ أ ۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا

ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيمِ 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم � طبرانی و ابن مردویه از ابن  .]۱۱۳التوبة: [﴾ َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

به عمره رفته بود و از ثنیه  ص اند که این آیه در وقتی نازل شد که پیغمبر اکرم عباس نقل کرده

 گذشت قبر مادرش را زیارت کرد و برای طلب آمرزش او از خداوند اذن طلبید. عسفان که می

اند که این آیه در  النبوه و بزار از ابوهریره روایت کرده ی سوره النحل: بیهقی در دالئل خاتمه -۲۳

حد نازل شد هنگامی که پیغمبر اکرم
ُ
پس از شهادت عموی گرامی خود بر بدنش  ص ا

بی بن کعب روایت کرده
ُ
 اند که روز فتح مکه نازل شد. ایستاده بود و ترمذی و حاکم از ا

ۖ �ٗذا �َّ يَۡلَبُثوَن ِخَ�َٰفَك ﴿آیه  -۲۴ �ِض ِ�ُۡخرُِجوَك ِمۡنَها
َ
ونََك ِمَن ٱۡ� ْ لَيَۡسَتِفزُّ �ن َ�ُدوا

و ابوالشیخ از طریق شهر ابن حوشب از  ةالنبو بیهقی در دالئل .]۷۶اإلسراء: [﴾ إِ�َّ قَلِيٗ� 

 اند که این آیه در تبوک نازل شد. عبدالرحمن ابن غنم روایت کرده

اند که گفت وقتی آیات:  بن حصین روایت کرده ی الحج: ترمذی و حاکم از عمران اول سوره -۲۵

﴿ ۡ َها ٱ�َّاُس ٱ�َُّقواْ َر�َُّ�ۡمۚ إِنَّ َزل ُّ�
َ
� ٌء َعِظيٞم َ�ٰٓ اَعةِ َ�ۡ يَۡوَم تََرۡوَ�َها تَۡذَهُل  ١َزلََة ٱلسَّ

�َضَعۡت َوتََضُع ُ�ُّ َذاِت َ�ٍۡل َ�ۡلََها َوتََرى ٱ�َّاَس ُسَ�َٰرٰى َوَما 
َ
ٓ أ ا ُ�ُّ ُمۡرِضَعٍة َ�مَّ

ِ َشِديدٞ   ص نازل شد پیغمبر اکرم .]۲-۱الحج: [﴾ ُهم �ُِسَ�َٰرٰى َوَ�ِٰ�نَّ َعَذاَب ٱ�َّ
در سفری بود. و ابن مردویه از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس روایت کرده است که 

 نازل شد. ص ی بنی المصطلق در مسیر راه بر پیغمبر اکرم این آیات هنگام رفتن به غزوه

َعۡت لَُهۡم �ِيَ ﴿آیه  -۲۶ ِيَن َ�َفُرواْ ُ�ّطِ اٞب ّمِن نَّارٖ َ�َٰذاِن َخۡصَماِن ٱۡخَتَصُمواْ ِ� َرّ�ِِهۡمۖ فَٱ�َّ
الدین بلقینی گفته  که قاضی جالل .]۱۹الحج: [﴾ يَُصبُّ ِمن فَۡوِق رُُءوِسِهُم ٱۡ�َِميمُ 

 هنگام مبارزه
ً
 ی (هذان) که در این آیه هست. ی روز بدر نازل شد نظر به اشاره ظاهرا

ْۚ �نَّ ﴿ی:  آیه -۲۷ ُهۡم ُظلُِموا َّ�
َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� ذَِن لِ�َّ

ُ
ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديرٌ أ َ�َ َ  .]۳۹الحج: [﴾ ٱ�َّ

از مکه بیرون شد  ص از ابن عباس روایت کرده است که گفت: وقتی پیغمبر اکرم ١ترمذی

 هالک می
ً
شوند پس این آیه نازل شد. ابن حّصار  ابوبکر گفت پیغمبرشان را بیرون کردند حتما

 ه این آیه در سفر هجرت نازل شده است.اند ک گفته بعضی از این حدیث چنین استنباط کرده

 . [مصحح]۳۱۷۲سنن ترمذی، حدیث شماره:  -١
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لَّ َولَۡو َشآَء َ�ََعلَُهۥ َساكِٗنا ُ�مَّ َجَعۡلَنا ﴿ی:  آیه -۲۸ لَۡم تََر إَِ�ٰ َرّ�َِك َكۡيَف َمدَّ ٱلّظِ
َ
�

ۡمَس َعلَۡيهِ َدِ�ٗ�  ابن حبیب گفته: این آیه در طائف نازل شد ولی  .]۴۵الفرقان: [﴾ ٱلشَّ

 ام. برای این گفته مدرک مورد اعتمادی ندیده

ۡعلَُم َمن َجآَء ﴿ی:  آیه -۲۹
َ
ٓ أ ِ�ّ َك إَِ�ٰ َمَعاٖد� قُل رَّ ِي فََرَض َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن لََرآدُّ إِنَّ ٱ�َّ

بِ�ٖ  چنانکه ابن ابی حاتم از ضحاک  .]۸۵القصص: [﴾ بِٱلُۡهَدٰى َوَمۡن ُهَو ِ� َضَ�ٰٖل مُّ

 روایت کرده است در جحفه به هنگام سفر هجرت نازل شد.

ی الروم: ترمذی از ابوسعید روایت کرده است که گفت: همان روز که  اول سوره -۳۰

ها در جنگ بدر شرکت کرده بودند روم هم بر فارس پیروز شد، پس مؤمنین در  مسلمان

وُم  ١الٓٓم ﴿: شگفت شدند آنگاه این آیه نازل گشت �ِض َوُهم  ٢ُغلَِبِت ٱلرُّ
َ
ۡدَ� ٱۡ�

َ
ِ�ٓ أ

ۡمُر ِمن َ�ۡبُل َوِمۢن َ�ۡعُدۚ َوَ�ۡوَم�ِٖذ  ٣ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبوَن 
َ
ِ ٱۡ� ِ� بِۡضِع ِسنَِ�ۗ ِ�َّ

ِۚ يَنُ�ُ َمن �ََشآُءۖ وَُهَو ٱۡلَعزِ  ٤َ�ۡفَرُح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن   .]۵-۱الروم: [﴾ �ُز ٱلرَِّحيمُ بَِنۡ�ِ ٱ�َّ
 ترمذی گفته: روم با این فتح غالب شدند.

َجَعۡلَنا ِمن ُدوِن ٱلرَّ� َءالَِهٗة  َٔ َوۡ� ﴿ی  آیه -۳۱
َ
ٓ أ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنا

َ
ۡل َمۡن أ

 د.المقدس نازل ش ابن حبیب گفته: این آیه شب معراج در بیت .]۴۵الزخرف: [﴾ ُ�ۡعَبُدونَ 

ۡهلَۡكَ�ُٰهۡم فََ� نَاِ�َ ﴿آیه  -۳۲
َ
ۡخرََجۡتَك أ

َ
َشدُّ قُوَّٗة ّمِن قَۡرَ�تَِك ٱلَِّ�ٓ أ

َ
يِّن ّمِن قَۡرَ�ٍة ِ�َ أ

َ
َوَ��

 ص گویند هنگامی که پیغمبر اکرم القراء گفته می سخاوی در جمال .]۱۳محمد: [﴾ لَُهمۡ 
 کرد ایستاد به مکه نگریست و گریه کرد پس این آیه نازل شد. به سوی مدینه هجرت می

بن الحکم روایت کرده است که گفتند:  ی الفتح: حاکم از مسوربن مخرمه و مروان سوره -۳۳

ی حدیبیه است و نیز در  ی الفتح بین مکه و مدینه نازل شد از  اول تا آخر آن درباره سوره

ع بن جاریه آمده است که این سوره در کراع الغمیم نازل مستدرک ضمن حدیثی  از ُمَجمِّ

 گشت.

ْۚ ﴿آیه  -۳۴ نَ�ٰ وََجَعلَۡ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�بَآ�َِل ِ�ََعاَرفُوٓا
ُ
َها ٱ�َّاُس إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن ذََكرٖ َوأ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

َ َعلِ  ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
واحدی از  .]۱۳الحجرات: [﴾ يٌم َخبِ�ٞ إِنَّ أ

ابن ملیکه روایت کرده است که در روز فتح مکه هنگامی که بالل بر بام کعبه رفت و اذان 

 گوید؟ پس این آیه نازل شد. گفت، بعضی از مردم گفتند این غالم سیاه بر بام کعبه اذان می
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بَُر ﴿آیه   -۳۵ َمرُّ بَ  ٤٥َسُيۡهَزُم ٱۡ�َۡمُع َوُ�َولُّوَن ٱ�ُّ
َ
ۡدَ�ٰ َوأ

َ
اَعُة أ اَعُة َموِۡعُدُهۡم َوٱلسَّ ﴾ ِل ٱلسَّ

شود، روز بدر نازل شد، این قول را ابن الفرس حکایت کرده است اما  گفته می ]۴۵القمر: [

به دالیلی که در بخش دوازدهم خواهد آمد، مردود است. ناگفته نماند که روایتی از ابن 

 کرد. عباس دیدم که این قول را تأیید می

لِ�َ ﴿گوید:  نسفی می -۳۶ وَّ
َ
نُتم ﴿ و.]۱۳الواقعة: [﴾ ثُلَّةٞ ّمَِن ٱۡ�

َ
فَبَِ�َٰذا ٱۡ�َِديِث أ

َ
أ

ۡدهُِنونَ  به سوی مدینه نازل شد، ولی من  ص در سفر پیغمبر اکرم .]۸۱الواقعة: [﴾ مُّ

 مدرکی برای این قول ندیدم.

نَُّ�ۡم ﴿ی:  آیه -۳۷
َ
بُونَ َوَ�َۡعلُوَن رِۡزقَُ�ۡم � حاتم از طریق  ابن ابی .]۸۲الواقعة: [﴾ تَُ�ّذِ

ی تبوک در  یعقوب از مجاهد از ابوحرزه روایت کرده است که گفت: هنگامی که در غزوه

آنان را امر فرمود که از آب آن برندارند، سپس عزیمت  ص حجر منزل کردند رسول اکرم

شکوه کردند  ص گاه رسول خداکردند تا در منزل دیگری فرود آمدند که آب نبود، به پیش

آنگاه آن حضرت دعا فرمود، خداوند متعال ابری فرستاد و باران بارید تا از آن آب سیراب 

طرنا بِنوء كذا« شدند، آنگاه یکی از منافقین گفت:  پس این آیه نازل شد. ١»مُ

ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َجآَءُ�ُم ﴿ی امتحان:  آیه -۳۸ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ۖ ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت ُمَ�ِٰجَ�ٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ

ارِ� َ� ُهنَّ  ۖ فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَ�ٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهنَّ إَِ� ٱۡلُكفَّ ۡعلَُم �ِإِيَ�ٰنِِهنَّ
َ
ُ أ ٱ�َّ

ْۚ َوَ� ُجَناَح  نَفُقوا
َ
آ أ ۖ َوَءاتُوُهم مَّ َُّهۡم َوَ� ُهۡم َ�ِلُّوَن لَُهنَّ ن تَنِكُحوُهنَّ ِحّلٞ ل

َ
َعلَۡيُ�ۡم أ

ْ بِعَِصِم ٱۡلَكَوافِرِ َوۡ�  ۚ َوَ� ُ�ۡمِسُكوا ُجورَُهنَّ
ُ
ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ نَفۡقُتۡم َوۡليَۡ�  َٔ إَِذا

َ
ٓ أ ْ َما لُواْ  َٔ ُلوا
ُ َعلِيٌم َحِكيمٞ  ِ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُ�ۡمۖ َوٱ�َّ ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم ُحۡ�ُم ٱ�َّ نَفُقوا

َ
 .]۱۰الممتحنة: [﴾ َمآ أ

 ابن جریر از زهری روایت کرده است که گفت: در پایین حدیبیه نازل شد.

ی مائل به غروب یا آن طالع است و آن منزلی است قمر را از منازل بیست و  کون واو ـ ستارهنوء ـ بفتح نون و س -١

هشت. انواء و نوآن جمع کبطن و بطنان، یا آن غروب منزلی است به مغرب وقت فجر و طلوع رقیب آن به مشرق در 

ب به منزلی از منازل فرود آید. همان ساعت در مقابل آن در هر شب تا سیزده یوم که هر منزل راست و قمر در هر ش

 دهد (منتهی األرب/ نؤ). کند نسبت می ای که سقوط می ها و گرما و سرما را به ستاره و عرب بادها و باران

نمایی  و قدرت ص ی: (مطرنا بنوء کذا) خواسته است تأثیر دعای پیغمبر اکرم در اینجا آن منافق با گفتن جمله

 خداوند را انکار کند. م ـ .
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ی المنافقین: ترمذی از زیدابن ارقم روایت کرده است که این سوره شبانگاه در  سوره -۳۹

ی تبوک نازل شد. و از سفیان روایت کرده است که در غزوه بنی المصطلق فرود آمد.  غزوه

 اند. ت جزم کردهابن اسحق و غیر او به این روای

اند که گفت: در حالی که ما با  ی المرسالت: شیخین از ابن مسعود روایت کرده سوره -۴۰

 در منی در غاری بودیم، و المرسالت ... بر ایشان نازل شد. ص پیغمبر اکرم

اند که در سفر  ی المطففین ـ یا قسمتی از این سوره ـ: نسفی و غیر او روایت کرده سوره -۴۱

 به مدینه نازل شد. ص ود پیغمبر اکرمهجرت پیش از ور

 ی اقرأ: چنانکه در صحیحین آمده است، در غار حراء نازل شد. سرآغاز سوره -۴۲

ی الکوثر: ابن جریر از سعیدبن جبیر روایت کرده است که این سوره در روز حدیبیه   سوره -۴۳

 نازل شد، ولی در این قول اشکال است.

إَِذا َجآَء ﴿اند که این سوره:  ی النصر: بّزار و بیهقی در دالئل النبوه از ابن عمر روایت کرده سوره
ِ َوٱۡلَفۡتحُ  نازل شد، پس آن حضرت دانست  ص در وسط ایام تشریق بر پیغمبر اکرم  ﴾.نَۡ�ُ ٱ�َّ

ند پس به پا خواست و که وقت وداع رسیده، امر فرمود شتر (قصوأ)اش را آوردند و بر آن رحل نهاد

 مشهور آن حضرت را نقل کرده است. هخطبه خواند. سپس ابن عمر خطب

 





 

 

 

 

 

 

 نوع سوم:
 شناخت آیاتی که در شب یا روز نازل شده

گوید: بیشتر قرآن در روز نازل  ابن حبیب میهای بسیاری دارد،  آیاتی که در روز نازل شده مثال

 ام: هایی از آنها فراهم آورده شده، اما آیاتی که در شب نازل شده مثال

ی تحویل قبله: در صحیحین ضمن حدیث ابن عمر آمده است هنگامی که مردم در  آیه -۱

آمد و گفت: بر  ص مسجد قبا مشغول نماز صبح بودند ناگاه کسی از طرف رسول اکرم

 مبر اکرم وحی نازل شده و امر گردیده است که به سوی قبله نماز خوانده شود.پیغ

گذارد  المقدس نماز می به سوی بیت ص و امام مسلم از انس روایت کرده است که پیغمبر

َنََّك قِبۡلَٗة ﴿تا اینکه این آیه  نازل شد:  َمآءِ� فَلَنَُوّ�ِ تَۡرَضٮَٰهاۚ قَۡد نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ِ� ٱلسَّ
ۥۗ �نَّ  ْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� وََحۡيُث َما ُكنتُۡم فََولُّوا

ا َ�ۡعَملُونَ  ُ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ �ِّهِۡمۗ َوَما ٱ�َّ نَُّه ٱۡ�َقُّ مِن رَّ
َ
ْ ٱلِۡكَ�َٰب َ�َۡعلَُموَن � وتُوا

ُ
ِيَن أ ﴾ ٱ�َّ

گذشت که در رکوع نماز صبح  ی بنی سلمه بر گروهی می پس مردی از قبیله .]۱۴۴البقرة: [

بودند، و یک رکعت آن را خوانده بودند، آن مرد صدا زد بدانید که قبله تغییر یافت. پس همگی 

 ص به سوی قبله رو کردند. ولی در صحیحین از براء چنین روایت شده است: پیغمبر اکرم
ی کعبه  اش خانه المقدس نماز خواند، و مایل بود که قبله وی بیتشانزده یا هفده ماه به س

ای با آن حضرت نماز  باشد و نخستین نمازی که به سوی کعبه خواند نماز عصر بود، عده

خواندند، یکی از افراد که با آن حضرت نماز خوانده بود به مسجدی گذشت که جمعی در 
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به  ص شاهد است که با پیغمبر اکرم حال رکوع نماز بودند، با صدای بلند گفت خدا

 سوی کعبه نماز خواندم، پس همگی در حال نماز به سمت کعبه روی گرداندند.

کند که این آیه بین نماز ظهر و عصر نازل شده است. قاضی  این خبر داللت می

الدین گفته: به مقتضای استدالل قول بهتر این است که این آیه در شب نازل شده  جالل

را که جریان مسجد قبا صبح بوده است، و قبا نزدیک مدینه است، بنابراین بعید است؛ زی

بیان حکم تغییر قبله را برای آنها از عصر تا صبح تأخیر  ص است که پیغمبر اکرم

انداخته باشد. ابن حجر گفته: اقوی این است که نزول این سوره در روز بوده است، و 

زول این آیه به کسانی که در مدینه بودند ـ یعنی جواب از حدیث ابن عمر این است که ن

حارثه ـ هنگام عصر خبر رسید، و به کسانی که خارج از مدینه بودند صبح خبر رسید  بنی

ـ که فرزندان عمروبن عوف (اهل قباء) بودند و اینکه آن مرد گفته: (امشب این آیه بر او 

 باشد. روز قبل و پیوست آن می نازل شد) مجاز است، از قبیل ـ اطالق شب بر قسمتی از

گویم: مؤید این قول روایتی است که نسائی از ابوسعید ابن المعلی نقل کرده است که  می

بر منبر نشسته با  ص گذشتیم دیدیم که پیغمبر اکرم گفت: روزی از کنار مسجد می

َقۡد ﴿این آیه را خواند:  ص خود گفتم اتفاقی افتاده، پس پای منبر نشستم، پیغمبر اکرم
َنََّك قِۡبلَٗة تَۡرَضٮَٰهاۚ فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد  َمآءِ� فَلَُنَوّ�ِ نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ِ� ٱلسَّ
ْ ٱۡلِكَ�َٰب  وتُوا

ُ
ِيَن أ ۥۗ �نَّ ٱ�َّ ْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ ٱۡ�ََراِم� وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا

ا َ�ۡعَملُونَ َ�َعۡ  ُ بَِ�ِٰفٍل َ�مَّ ّ�ِِهۡمۗ َوَما ٱ�َّ نَُّه ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ
َ
نگاه از  .]۱۴۴البقرة: [﴾ لَُموَن �

 منبر پایین آمد و نماز ظهر را خواند.

ی آل عمران: ابن حّبان در صحیح خود و ابن المنذر و ابن مردویه و ابن ابی الدنیا  اواخر سوره -۲

آمد  ص اند که: بالل به خدمت پیغمبر اکرم ی صدیقه روایت کرده عایشهدر کتاب التفکر از 

شماست؟  هتا اذان صبح بگوید، پس دید آن حضرت گریان است پرسید: چه باعث گری

إِنَّ ِ� ﴿ام شود و حال آنکه امشب این آیه بر من فرودآمد:  فرمود: چه چیزی مانع گریه
�ِض َوٱۡختِ 

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡلَ�ٰبِ َخۡلِق ٱلسَّ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ �َ�ٰٖت ّ�ِ البقرة: [﴾ َ�ِٰف ٱ�َّ

 سپس فرمود: وای بر کسی که این آیه را بخواند و نیاندیشد. .]۱۹۰

َ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ ﴿ی:  آیه -۳  .]۶۷المائدة: [﴾ َ�ۡعِصُمَك ِمَن ٱ�َّاِس� إِنَّ ٱ�َّ
پاسداری و نگهبانی  ص اند که گفت: پیغمبر اکرم روایت کردهترمذی و حاکم از عایشه 
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شد تا اینکه این آیه نازل شد، پس سر خود را از قّبه بیرون آورد و فرمود: ای مردم بروید  می

 که خداوند مرا نگهبانی کرد.

 ص و طبرانی از عصمه بن مالک الخطمی روایت کرده که گفت: ما شبها از پیامبر اکرم
 کردیم تا اینکه این آیه نازل شد پس پاسداری آن حضرت ترک شد. پاسداری می

اند که گفت:  ی األنعام: ابوعبید در فضائل خود و طبرانی از ابن عباس روایت کرده سوره -۴

ی األنعام شبانگاه در مکه نازل شد در حالی که هفتاد هزار فرشته در اطرافش  تمامی سوره

 گفتند. بودند که با صدای بلند تسبیح خدا می

�ُض بَِما رَُحَبۡت ﴿ی:  آیه -۵
َ
ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعَلۡيِهُم ٱۡ� ْ َح�َّ ِيَن ُخّلُِفوا َوَ�َ ٱ�ََّ�َٰثةِ ٱ�َّ

ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم  ِ إِ�َّ  ِمَن ٱ�َّ
َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ْ أ نُفُسُهۡم َوَظنُّٓوا

َ
َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

ْۚ إِنَّ  اُب ٱلرَِّحيمُ ِ�َُتوُ�ٓوا َ ُهَو ٱ�َّوَّ که در صحیحین ضمن حدیث کعب  .]۱۱۸التوبة: [﴾ ٱ�َّ

 ی ما را هنگامی که ثلث آخر شب باقی مانده بود نازل کرد. ی توبه آمده: پس خداوند آیه

اند که گفت:  ی مریم: ابوعبید در کتاب فضائل و طبرانی از ابن عباس روایت کرده سوره -۶

 ١آمده عرض کردم: دیشب برایم دختری متولد شد ص الله روزی به خدمت رسول

 همین دیشب سوره
ً
 ی مریم بر من نازل شد اسم نوزاد را مریم بگذار. فرمود: اتفاقا

در کتاب الناسخ و المنسوخ  ٢ی الحج: ابن حبیب و محمدبن برکات سعیدی اول سوره -۷

این قول به روایتی نیز القراء به آن جزم کرده و برای  اند و سخاوی در جمال ذکر کرده

شود که عمران بن حصین نقل کرده که این آیه (یا آیات) در سفری نازل شد  استدالل می

ها هم پراکنده شده بودند پس  زدند و بعضی در حالی که بعضی از صحابه ُچرت می

 پیغمبر با  این آیات صدا را بلند کرد ... .

 آن آیه  اب. قاضی جاللی االحز ها در سوره آیه اجازه بیرون رفتن زن -۸
ً
الدین گفته: ظاهرا

ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن ﴿
َ
َها ٱ�َِّ�ُّ قُل ّ�ِ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

کرده  طفلی بیش نبوده و در مکه زندگی می  در هنگام حیات پیامبر بعباس  قابل یادآوری است که ابن -١

اش اتفاق افتاده؛ یعنی زن و یا کنیز پدرش  توان روایت را اینطور تأویل نمود که این واقعه در خانه  است. می

 [مصحح]دختری تولد کرده باشد. والله اعلم 

ن برکات از دانشمندان مصری و شیخ مصر در علم لغت و صاحب کتاب الناسخ والمنسوخ، ب ابوعبدالله محمد -٢

/ ۴و شذرات الذهب  ۳۰۷/ ۱هـ. برای تفصیل سوانح زندگی او به کتاب: حسن المحاضرة  ۵۲۰متوفای سال: 

 مراجعه شود. [مصحح]  ۶۲
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ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ حزاب: األ[﴾ َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

روایت شده اینکه ل ی صدیقه باشد که در صحیح بخاری از عایشه می .]۵۹

پس از آنکه حجاب واجب شده بود برای حاجتی از خانه بیرون رفته بود ـ او لسوده

شد که کیست ـ پس عمر  شناخت متوجه می زنی تنومند بود و هر کس او را از سابق می

مانی پس ببین چگونه بیرون  قسم بر ما پوشیده نمیفاروق او را دید، گفت: ای سوده! به خدا 

برگشتم در حالی که آن حضرت شام  ص گوید: من به سوی پیغمبر اکرم آیی؟ سوده می می

الله! برای بعضی کارهایم بیرون رفته  خورد و در دستش استخوانی بود پس گفتم: یا رسول می

که استخوان در دست آن  بودم عمر به من چنین و چنان گفت، پس خداوند ـ در حالی

حضرت بود ـ وحی نازل فرمود، آنگاه به ما فرمود: البته اجازه داده شده به شما به شرط آنکه 

گویم این آیه در شب نازل  الدین گفته: اینکه می برای حوائجتان بیرون روید. قاضی جالل

ـ چنانکه در  شدند ها برای کارهای خود از خانه خارج می شده برای این است که زنها شب

 صحیح از ام المؤمنین عایشه در حدیث افک روایت شده است.

َجَعۡلَنا ِمن ُدوِن ٱلرَّ� َءالَِهٗة  َٔ َوۡ� ﴿ی:  آیه -۹
َ
ٓ أ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنا

َ
ۡل َمۡن أ

 بنا به قول ابن حبیب این آیه شب معراج نازل شد. .]۴۵الزخرف: [﴾ ُ�ۡعَبُدونَ 

چنین آمده  ص ی الفتح: در صحیح بخاری ضمن حدیثی از پیغمبر اکرم اول سوره -۱۰

تابد خوشایندتر  ای نازل شده که از تمام چیزهایی که آفتاب بر آنها می (امشب بر من سوره

بِيٗنا﴿است ...) پس   را خواند.﴾ [إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ

ز ابن مسعود روایت شده که این گوید ا القراء می ی المرسالت: سخاوی در جمال سوره -۱۱

ای نیست و نیز  گویم: این روایت شناخته شده سوره در (لیلة الجن) در حراء نازل شد. می

من روایتی در صحیح اسماعیلی ـ که احادیث آن را بر صحیح بخاری استخراج کرده ـ 

قید  دیدم که این سوره شب عرفه در غار منی نازل شد، و همین روایت در صحیحین بدون

الحجه است  شب عرفه آمده است، و باید دانست که شب عرفه همان شب نهم ماه ذی

 ماند. در منی می ص یعنی همان شبی که پیغمبر اکرم

ی قل اعوذ): ابن أشته در کتاب المصاحف از محمدبن یعقوب از  المعّوذتان (دو سوره -۱۲

عقبه بن عامرالجهنی روایت کرده شیبه از جریر از بیان از قیس از  بن ابی ابوداود از عثمان

فرمود (امشب آیاتی بر من نازل شد که مانند آنها دیده نشده  ص که گفت: پیغمبر اکرم
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ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَقِ ﴿
َ
ُعوُذ بَِرّبِ ٱ�َّاِس ﴿و   ﴾.قُۡل أ

َ
   ﴾.قُۡل أ

 اي از همین بحث شاخه
 شده و آن آیاتی چند است:و از همین باب آیاتی است که بین شب و روز، هنگام صبح نازل 

ی المائده که در خبر صحیح از ام المؤمنین عایشه روایت شده (... و  ی تیمم در سوره آیه -۱

هنگام صبح شد، پس به جستجوی آب شدند ولی آب نیافتند، پس این آیه نازل شد: 

لَٰوةِ فَٱۡغِسلُو﴿ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ� ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� يِۡديَُ�ۡم إَِ� َ�ٰٓ

َ
ْ وُُجوَهُ�ۡم َو� ا

 ْۚ ُروا هَّ � �ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ رُۡجلَُ�ۡم إَِ� ٱۡلَكۡعَبۡ�ِ
َ
ْ بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحوا

ۡو َ�َٰمۡسُتُم ٱ
َ
َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن ٱۡلَغآ�ِِط أ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ لّنَِسآَء �ن ُكنُتم مَّ

يِۡديُ�م ّمِۡنُهۚ َما يُرِ�ُد 
َ
ُمواْ َصِعيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِ�ۡم َو� فَلَۡم َ�ُِدواْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ

ُ ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ِٰ�ن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُ�ۡم  ٱ�َّ
 .]۶المائدة: [﴾ ُرونَ لََعلَُّ�ۡم �َۡشكُ 

ُهۡم َ�ٰلُِمونَ ﴿ی:  آیه -۲ َ�ُهۡم فَإِ�َّ ۡو ُ�َعّذِ
َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ ۡمِر َ�ۡ

َ
﴾ لَۡيَس لََك ِمَن ٱۡ�

 ص در خبر صحیح است که این آیه در حالی نازل شد که رسول اکرم .]۱۲۸عمران:  آل[
خواند و ابوسفیان و خواست قنوت ب در رکعت آخر نماز صبح بود هنگامی که می

 همدستانش را نفرین کند.

 تذکّر
ها آن  ترین خواب آمده که (راست ص اگر اشکال کنید: که حدیثی مرفوع از جابر از رسول اکرم

است که در روز باشد؛ زیرا که خداوند وحی بر مرا مخصوص به روز گردانیده) این حدیث را حاکم 

 کنید؟ ین حدیث چگونه جمع میدر تاریخش آورده است، مطالب فوق را با ا

 شود. گویم: این حدیث منکر است و به آن استدالل نمی می
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دو آیه نازل فرموده است: یکی از آنها را در زمستان ـ که  ١ی کالله واحدی گفته: خداوند درباره

ی النساء  ی النساء هست ـ و دیگری را در تابستان ـ و آن همان است که در آخر سوره در اول سوره

 ص گاه در مطلبی به پیغمبر اکرم باشد. و در صحیح مسلم از عمر فاروق روایت شده: هیچ می
هیچ جا مانند این مورد با من  ص کالله مراجعه کردم، و پیغمبر ی مراجعه نکردم آنقدر که درباره

ای عمر برای تو بسنده نیست «ام زد و فرمود:  به تندی سخن نگفت، اینجا حتی با انگشتانش به سینه

 ».ی النساء هست؟ ی تابستانی که در آخر سوره آیه

الله کالله  و در کتاب المستدرک از ابوهریره روایت شده که گفت: مردی عرض  کرد یا رسول

ُ ُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ� ﴿ ای را که در تابستان نازل شد:  ای آیه چیست؟ فرمود: آیا نشنیده �َۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱ�َّ
ۥٓ  ْ َهلََك لَۡيَس َ�ُۥ َوَ�ٞ َوَ�ُ ٓ إِن لَّۡم ٱۡلَكَ�ٰلَةِ� إِِن ٱۡمُرٌؤا ۡخٞت فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَرُِ�َها

ُ
أ

 ِ ْ إِۡخَوٗة رَِّجاٗ� َو� ا تََرَكۚ �ن َ�نُٓوا ۚ فَإِن َ�َ�َتا ٱثۡنََتۡ�ِ فَلَُهَما ٱ�ُّلَُثاِن ِممَّ ََّها َوَ�ٞ َساٗٓء يَُ�ن ل
ُ لَ  ُ ٱ�َّ � يُبَّ�ِ نثََيۡ�ِ

ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� ۢ فَلِ�َّ ٍء َعلِيُم ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ ْۗ َوٱ�َّ ن تَِضلُّوا

َ
النساء: [﴾ ُ�ۡم أ

به برادران و خواهرانی که از شخص متوفی  کالله در لغت به  معنی از بین رفتن قوت و توانایی است، و در قرآن -١

ی دوم  برند گفته شده است، این استعمال شاید بدین مناسبت باشد که برادران و خواهران جزء طبقه ارث می

  ارث هستند و تنها با نبودن پدر و مادر و فرزند ارث می
ً
برند، و چنین کسی که پدر و مادر و فرزندی ندارد مسلما

 قدرت و توانایی خویش را از دست داده. ـ م.در رنج است و 
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 آوردیم که این آیه در سفر حجة .]۱۷۶
ً
اند  الوداع نازل شد، پس آیاتی که در این سفر نازل شده و قبال

ۡ�َمۡلُت َلُ�مۡ ﴿ی:  ی المائده، و آیه شوند، مانند: اول سوره از آیات تابستانی شمرده می
َ
 ٱۡ�َۡوَم أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗناۚ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ 
َ
دِيَنُ�ۡم َو�

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ�َّ ِ ِۖ ُ�مَّ ﴿و:  .]۳المائدة: [ ﴾ُمَتَجانِٖف ّ�ِ َوٱ�َُّقواْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ� ٱ�َّ
ا َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ تُ  ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ  ی النصر. ی دین و سوره و آیه ﴾َو�َّ

ی تبوک  نازل شد نیز از این قسم است؛ زیرا که این غزوه در شدت گرما بود.  آیاتی که در غزوه

ربن حزم بن عمربن قتاده و عبدالله بن ابی بک بیهقی در دالیل النبوه از طریق ابن اسحاق از عاصم

رفت  در هیچ یک از غزوات خود، [از مدینه] بیرون نمی ص روایت کرده است که پیغمبر اکرم

ای «ی تبوک که اعالم فرمود:  خواهد برود جز در غزوه کرد که جای دیگری می مگر اینکه وانمود می

وند، و این ر و بدین ترتیب به اطالع مسلمین رسانید که کجا می» خواهم به سوی روم بروم مردم می

 ص در وقت سختی و شدت گرما و کمی محصول شهرها بود، در یکی از روزهایی که پیغمبر اکرم
عرضه » االصفر (= رومی) رغبتی داری؟ آیا به زنان بنی«مهیای بیرون شدن بود به جدبن قیس فرمود 

ترسم  نیست، میمند  دانند که هیچ کس بیشتر از من به زنان عالقه الله قوم من می داشت: یا رسول

ام ده که با شما نیایم پس این آیه نازل شد:  االصفر را دیدم مرا به فتنه اندازند پس اجازه اگر زنان بی

ْۗ �نَّ َجَهنََّم لَُمِحيَط� ﴿ َ� ِ� ٱۡلفِۡتَنةِ َسَقُطوا
َ
� � ٓ ن َ�ُقوُل ٱئَۡذن ّ�ِ َوَ� َ�ۡفتِّ�ِ َوِمۡنُهم مَّ

 .]۴۹ التوبة:[﴾ بِٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
و یکی از منافقین به مسلمین گفت: در گرمی هوا بیرون نروید، پس خداوند این آیه را نازل کرد: 

ۚ� لَّۡو َ�نُواْ َ�ۡفَقُهونَ ﴿ َشدُّ َحّرٗ
َ
 .]۸۱التوبة: [﴾ قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ

*** 

ۡفِك ُعۡصَبةٞ ﴿های آیات زمستانی آیات:  و از مثال ِيَن َجآُءو بِٱۡ�ِ ّمِنُ�ۡمۚ َ� َ�َۡسُبوُه  إِنَّ ٱ�َّ
ٰ كِۡ�َهُ  ِي تََو�َّ ثِۡم� َوٱ�َّ ا ٱۡ�تََسَب ِمَن ٱۡ�ِ ِ ٱۡمرِيٖٕ ّمِۡنُهم مَّ

� لَُّ�م� بَۡل ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ لُِ�ّ ۥ َ�ّٗ
� لَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  ١١ِمۡنُهۡم َ�ُۥ َعَذاٌب َعِظيٞم  نُفِسِهۡم َخۡ�ٗ

َ
بِأ

بِٞ�  ٓ إِۡفٞك مُّ ْ َ�َٰذا ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٢َوقَالُوا
ُ
َهَدآءِ فَأ ْ بِٱلشُّ تُوا

ۡ
ۚ فَإِۡذ لَۡم يَ� ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء

َ
لَّۡوَ� َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ

ِ ُهُم ٱۡلَ�ِٰذبُوَن  ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ ِ� ٱ�ُّ  ١٣ِعنَد ٱ�َّ ُ�ۡم َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ لََمسَّ
فَۡضُتۡم �ِيهِ َعَذاٌب َعِظيٌم 

َ
ٓ أ ا لَۡيَس  ١٤ِ� َما ۡفَواهُِ�م مَّ

َ
لِۡسنَتُِ�ۡم َوَ�ُقولُوَن بِأ

َ
ۡونَُهۥ بِ� إِۡذ تَلَقَّ
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ِ َعِظيٞم  ا َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمعۡ  ١٥لَُ�م بِهِۦ ِعۡلٞم َوَ�َۡسُبونَُهۥ َهّيِٗنا َوُهَو ِعنَد ٱ�َّ ُتُموهُ قُۡلُتم مَّ
َتَ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيٞم  ن �َّ

َ
ۦٓ  ١٦يَُ�وُن َ�َآ أ ن َ�ُعوُدواْ لِِمۡثلِهِ

َ
ُ أ يَعُِظُ�ُم ٱ�َّ

ۡؤِمنَِ�  بًَدا إِن ُكنُتم مُّ
َ
ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  ١٧� ُ لَُ�ُم ٱ�َ�ِٰت� َوٱ�َّ ُ ٱ�َّ ِيَن ُ�ِبُّوَن  إِنَّ  ١٨َوُ�بَّ�ِ ٱ�َّ

 
َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ ِ� َوٱ�َّ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرة ِ�ٞم ِ� ٱ�ُّ

َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ِيَن َءاَمُنوا ن �َِشيَع ٱۡلَ�ِٰحَشُة ِ� ٱ�َّ

َ
نُتۡم َ� أ

َ رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ١٩َ�ۡعلَُموَن  نَّ ٱ�َّ
َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ َوأ ِيَن  ٢٠ َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞

ُمُر بِٱۡلَفۡحَشآءِ 
ۡ
ۡيَ�ِٰن فَإِنَُّهۥ يَأ ۡيَ�ِٰن� َوَمن يَتَّبِۡع ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ ْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ ْ َ� تَتَّبُِعوا  َءاَمُنوا

بَدٗ 
َ
َحٍد �

َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ َما َزَ�ٰ ِمنُ�م ّمِۡن أ َ يَُزّ�ِ َوٱلُۡمنَكِر� َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ ا َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

ُ َسِميٌع َعلِيٞم  ْوِ� ٱۡلُقۡرَ�ٰ  ٢١َمن �ََشآُءۗ َوٱ�َّ
ُ
ن يُۡؤتُٓواْ أ

َ
َعةِ أ ْولُواْ ٱۡلَفۡضِل ِمنُ�ۡم َوٱلسَّ

ُ
تَِل أ

ۡ
َوَ� يَ�

 �َ
َ
� ْۗ ْ َوۡ�َۡصَفُحٓوا ِۖ َوۡ�َۡعُفوا ُ َلُ�ۡمۚ َوٱلَۡمَ�ِٰكَ� َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ن َ�ۡغِفَر ٱ�َّ

َ
ُ�ِبُّوَن أ

ُ َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ۡ�َيا  ٢٢َوٱ�َّ ْ ِ� ٱ�ُّ ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت لُِعُنوا إِنَّ ٱ�َّ
ِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  يۡدِ  ٢٣َوٱ�ِخَرة

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
رُۡجلُُهم بَِما َ�نُواْ يَۡوَم �َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم �

َ
يِهۡم َوأ

َ ُهَو ٱۡ�َقُّ ٱلُۡمبُِ�  ٢٤َ�ۡعَملُوَن  نَّ ٱ�َّ
َ
ُ دِيَنُهُم ٱۡ�َقَّ َوَ�ۡعلَُموَن أ ٱۡ�َبِيَ�ُٰت  ٢٥يَۡوَم�ِٖذ يَُوّفِيِهُم ٱ�َّ

ّيِبَِ� َوٱلطَّ  ّيَِ�ُٰت لِلطَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن لِۡلَخبِيثَِ� َوٱۡ�َبِيُثوَن لِۡلَخبِيَ�ِٰت� َوٱلطَّ
ُ
ّيَِ�ِٰت� أ ّيُِبوَن لِلطَّ

ٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ۡغفَِرة ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ باشد که در روایت صحیح از ام  می .]۲۶-۱۱النور: [﴾ ِممَّ

 المؤمنین عایشه آمده است که در یک روز سرد زمستانی نازل شد.

ندق نازل شد در سرما بود چنانکه در حدیث ی خ ی االحزاب در غزوه و نیز آیاتی که از سوره

پراکنده شدند مگر دوازده تن. پس  ص ی احزاب مردم از دور پیغمبر اکرم شب غزوه«حذیفه آمده: 

الله قسم به  نزد من آمد و فرمود: برخیز و به سوی سپاه احزاب برو، گفتم: یا رسول ص الله رسول

و در همین حدیث آمده: ...» تم مگر از حیا، از سرما آنکه تو را به حق مبعوث کرد، از جایم برنخاس

ِ َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ ﴿ :ی پس خداوند آیه ْ نِۡعَمَة ٱ�َّ ْ ٱۡذُكُروا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ُ بَِما  ۚ َوَ�َن ٱ�َّ رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا وَُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها
َ
را  .]۹األحزاب: [﴾ َ�ۡعَملُوَن بَِصً�افَأ

 فرستاد. این حدیث را بیهقی در دالیل النبوه آورده است.

 





 

 

 

 

 

 

 نوع پنجم:
 آیات فراشی و نومی

ُ ﴿از جمله آیاتی که در رختخواب نازل شد:  َ َ� َ�ۡهِدي َوٱ�َّ َ�ۡعِصُمَك ِمَن ٱ�َّاِس� إِنَّ ٱ�َّ
ف کرده  .]۶۷المائدة: [﴾ ٱۡلَقۡومَ 

ّ
بود ـ چنانکه گذشت ـ و نیز آیه مربوط به سه نفری که از جنگ تخل

بودند که در خبر صحیح آمده است که این آیه در وقتی نازل شد که ثلثی از شب باقی مانده بود، و 

 بود. ل سلمهنزد ام  ص پیغمبر اکرم

که:  ل در حق عایشه ص و اشکال شده است در جمع بین این روایت و گفته پیغمبر اکرم

الدین گفته:  قاضی جالل». گاه در رختخواب زن دیگری غیر او (عایشه) وحی بر من نازل نشده هیچ«

یم: به گو ای بوده است که در رختخواب ام سلمه نازل شد. می شاید این سخن پیغمبر پیش از قضیه

روایتی دست یافتم که از این بیان بهتر است در دفع اشکال مزبور: ابویعلی در مسند خود از عایشه 

و اینکه وحی بر او نازل «در این حدیث آمده: ...» نه چیز به من داده شده «روایت کرده است که گفت: 

ش بودم و در این حال وحی رفتند، ولی گاهی من زیر لحاف شد اگر میان خاندانش بود از کنارش می می

 ای بین این دو حدیث نیست، چنانکه مطلب روشن است. بنابراین هیچ معارضه» شد بر او نازل می

ی الکوثر است، به  نازل شد، از جمله: سوره ص و اما مثال آیاتی که در خواب بر پیغمبر اکرم

میان ما بود، او  ص دلیل روایتی که امام مسلم از انس نقل کرده که گفت: در اثنائی که پیغمبر اکرم

الله چه چیزی شما را به خنده آورد؟  را ُچرتی در ربود، سپس با تبسم سر بر داشت، گفتیم: یا رسول

ۡ�َطۡيَ�َٰك ٱۡلَكۡوثََر ﴿آنگاه سوره را چنین خواند: » نازل شد ای پیش از این بر من سوره«فرمود: 
َ
آ أ إِ�َّ

ۡ�َ�ُ  ٢فََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َۡر  ١
َ
 .]۳-۱الکوثر: [﴾ إِنَّ َشانَِئَك ُهَو ٱۡ�
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اند که این سوره  ای از علما از این حدیث چنین فهمیده پاره«گوید:  در امالی خود می ١امام رافعی

اند که: قسمتی از وحی در خواب بر او نازل  در همان حالت خواب بر آن حضرت نازل شد و گفته

این مطلب درست است ولی «گوید:  آنگاه می». شد؛ زیرا که خواب پیامبران وحی است می

ی  عیت آن است که گفته شود: تمامی قرآن در بیداری نازل شده است، و شاید سورهتر به واق نزدیک

الکوثر که در بیداری نازل شده بود در خواب به خاطر آن حضرت گذشته است، یا خود کوثر که در 

سپس ». این سوره آمده است بر او عرضه شده، پس سوره را بر اصحاب خواند و برای آنها تفسیر کرد

و این تعبیر، بر آن حالتی که به » بیهوش شد«و در بعضی از روایات آمده است که : «افزاید می

شد حمل گردیده است که به آن (ُبرحاءالوحی)  عارض می ص هنگام نزول وحی بر پیغمبر اکرم

 ».شود گفته می

 موجه است و همان است که من پیش از آنکه به گفته می
ً
او ی  گویم: مطلبی که رافعی گفته کامال

تر است؛ زیرا که فرمایش  دست یابم تمایل به آن داشتم، ولی تأویل اخیر از توجیه نخستین صحیح

کند که این سوره مدتی  این قول را رد می» ای بر من نازل شد پیش از این سوره« ص پیغمبر اکرم

نهادن گوییم: آن حالت مخصوص وحی بوده و این چشم بر هم  پیش از آن نازل شده باشد، بلکه می

شد، که علماء یادآور  خواب نبود بلکه همان وضعی بود که به هنگام وحی بر آن حضرت عارض می

 شد. از دنیا گرفته می ص اند که پیغمبر اکرم شده

عبدالکریم بن محمد غزوینی، از بزرگان فقهای شافعی، صاحب کتاب األمالی الشارحة لمفردات الفاتحة، و  -١

مراجعه شود.  ۵۵/ ۴و األعالم  ۱۱۹/ ۵هـ. برای تفصیل سوانح او به کتاب: طبقات الشافعیة  ۶۲۳متوفای سال: 

 [مصحح] 

 

                                           



 

 

 

 

 

 

 نوع ششم:
 آیات زمینی و آسمانی

 آوردیم که: آیات قرآن آسمانی و زمینی دارد و قسمتی بین زمین و 
ً
سخن ابن العربی را قبال

العربی از ابوبکر الفهری از تمیمی از  آسمان و بخش زیرزمین ـ در غار ـ نازل شده است. ابن

مین الله مفّسر روایت کرده است که گفت: قرآن در مکه و مدینه نازل شد مگر شش آیه که نه در ز هبة

ۡعلُومٞ ﴿نازل شده و نه در آسمان: سه آیه در سوره الصافات از:  ٓ إِ�َّ َ�ُۥ َمَقامٞ مَّ �نَّا  ١٦٤َوَما ِمنَّا
آفُّوَن  تا سه آیه و یک آیه در  .]۱۶۶-۱۶۴الصافات: [﴾ �نَّا َ�َۡحُن ٱلُۡمَسّبُِحونَ  ١٦٥َ�َۡحُن ٱلصَّ

رۡسَ  َٔ َوۡ� ﴿ی الزخرف:  سوره
َ
َجَعۡلَنا ِمن ُدوِن ٱلرَّ� َءالَِهٗة ۡل َمۡن أ

َ
ٓ أ ۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنا

 ی البقره که شب معراج نازل شد. و دو آیه از آخر سوره .]۴۵الزخرف: [﴾ ُ�ۡعَبُدونَ 

الله این باشد که این آیات در فضا بین زمین و آسمان نازل  شاید منظور هبة«گوید:  العربی می ابن

ی المرسالت است چنانکه در  و اما آنچه در زیر زمین نازل شد سوره«افزاید:  سپس می» اند شده

 ».خبر صحیح از ابن مسعود روایت شده است

توان به حدیثی  ی البقره که می گویم: مدرکی مربوط به آیات یاد شده نیافتم مگر آخر سوره می

به معراج  ص الله وقتی رسول«که: استدالل کرد که امام مسلم از ابن مسعود روایت کرده است 

سه امر از آنها را  ص الله پس رسول«در این حدیث آمده: ...» المنتهی رسید  برده شد، به سدرة

ی البقره و بخشودگی از گناهان کبیره برای آنانی که شرک  داده شد: نمازهای پنجگاه و اواخر سوره

 ».اند نورزیده
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ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ ﴿آمده:  ١و در کتاب الکامل هذلی نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِما

َحٖد ّمِن رُُّسلِهِۦۚ َوَقالُواْ َسِمۡعَنا
َ
ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ َطۡعَناۖ  َءاَمَن بِٱ�َّ

َ
َوأ

ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  ٢٨٥ِصُ� ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلۡمَ  َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ
� َكَما َ�َ  ٓ إِۡ�ٗ ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنا نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن � ۡلَتُهۥ ٱۡ�تََسَبۡتۗ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

ِيَن ِمن َ�ۡبلِنَ  نَت َ�َ ٱ�َّ
َ
ۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهۦِۖ َوٱۡ�ُف َ�نَّا َوٱۡغفِۡر َ�َا َوٱرَۡ�َۡناۚٓ أ اۚ َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِ

نَا َ�َ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ   در قاب قوسین نازل شد. .]۲۸۶-۲۸۵البقرة: [﴾ َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ

م، یوسف بن علی بن جباره، از دانشمندان بزرگ در علم قراءات و صاحب کتاب الکامل، و متوفای سال: ابوالقاس -١

 مراجعه شود. [مصحح] ۳۶۷/ ۱. برای تفصیل زندگی او به کتاب: معرفة القراء الکبار ه ۴۶۵

 

                                           



 

 

 

 

 

 

 نوع هفتم:
 نخستین قسمتی که از قرآن نازل شد

در اینکه کدام آیه از آیات قرآن اول نازل شد اختالف است، قول اول ـ که صحیح است ـ آن 

 بِٱۡسِم َرّ�َِك ﴿ی  است که: سوره
ۡ
بوده، شیخین و غیر آنها از ام المؤمنین عایشه  .]۱العلق: [﴾ ٱۡقَرأ

های راست بود که هیچ خوابی  خواب ص سرآغاز وحی بر پیغمبر اکرم«اند که گفت:  روایت کرده

شد، سپس خلوت کردن برایش خوشایند شد، گاهی  صبح تعبیر می هدید مگر اینکه مانند سپید نمی

نشست که آب و غذای آن مدت را  به عبادت می های معینی را رفت و در آنجا شب به سوی حراء می

های دیگری نظیر آنها  برای شب لگشت، و خدیجه  برد، سپس به نزد خدیجه باز می با خود می

ی  کرد، تا اینکه به طور ناگهانی پیام حق را دریافت نمود، و در غار حراء فرشته برایش آذوقه مهّیا می

فرمود: به او گفتم: ما أنا بقاری، یعنی:  می ص الله مخصوص به نزدش آمد و گفت: بخوان. رسول

من توانایی خواندن ندارم پس مرا گرفت و سخت فشار داد تا اینکه طاقتم تمام شد، سپس گفت: 

فرسایی فشار داد آنگاه رهایم  بخوان، گفتم: من توانایی خواندن ندارم، بار دیگر مرا به طور طاقت

ِي ﴿توانایی خواندن ندارم، گفت:  ساخت و باز گرفت: بخوان، گفتم: من  بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
ٱۡقَرأ

با این آیات از غار مراجعت فرمود در  ص الله ، پس رسول﴾ َما لَۡم َ�ۡعلَمۡ ﴿ی  تا جمله   ﴾َخلَقَ 

 .١»لرزید هایش می حالی که شانه

ره: و مسند امام احمد، حدیث شما ۴۰۳، صحیح مسلم، حدیث شماره: ۳صحیح بخاری، حدیث شماره:  -١

 [مصحح]  ۲۵۹۵۹
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اند  صحیح دانسته صدیقه روایتی ـ که آن را هالنبوه از عایش و حاکم در مستدرک و بیهقی در دالیل

ِي َخلَقَ ﴿ای که نازل شد:  اند که گفت: نخستین سوره ـ نقل کرده  بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
 بود. ﴾ ٱۡقَرأ

و طبرانی در المعجم الکبیر خود، با سندی بر شرط صحیح بخاری از ابورجاء عطاردی نقل 

سفید به بر  هنشاند، دو جام میوار  آموخت و ما را حلقه کرده که گفت: ابوموسی قرآن را به ما می

ِي َخلَقَ ﴿ی  داشت، پس هرگاه سوره  بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
گفت: این نخستین  خواند، می را می ﴾ ٱۡقَرأ

 نازل شد. ص ای است که بر محمد سوره

و سعیدبن منصور در سنن خود از سفیان از عمروبن دینار از عبیدبن عمیر روایت کرده است که 

آمد و به آن حضرت گفت: بخوان، فرمود: چه بخوانم؟ به  ص ه نزد پیغمبر اکرمگفت: جبرئیل ب

ِي َخلَقَ ﴿دانم، پس جبرئیل گفت:  خدا قسم من خواندن نمی  بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
پیامبر گرامی   ﴾ ٱۡقَرأ

نویسد: عبدالرحمن از  القرآن می گفت: این اولین وحی است که نازل شد. و ابوعبید در فضائل می

نجیح از مجاهد روایت کرده است که گفت: نخستین آیاتی که از قرآن نازل شد:  سفیان از ابن ابی

ِي َخلَقَ ﴿  بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
 بود. ﴾ ٓنۚ َوٱۡلَقلَمِ ﴿و  ﴾ ٱۡقَرأ

و ابن أشته در کتاب المصاحف از عبیدبن عمیر روایت کرده است که گفت: جبرئیل با لوحی به 

دانم، گفت: بخوان به نام  آمد و گفت: بخوان، فرمود: من خواندن نمی ص الله خدمت رسول

ِي َخلَقَ ﴿پروردگارت   بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
ای بود که  کنند که این نخستین سوره ، پس روایت می﴾ ٱۡقَرأ

 از جانب آسمان نازل شد.

از دیبا فرود  ای با لوحی در حراء بودند که فرشته ص و از زهری روایت شده که پیغمبر اکرم

ِي َخلََق ﴿آمد، در آن نوشته بود:   بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
�َ�َٰن ِمۡن َعلٍَق  ١ٱۡقَرأ  َوَر�َُّك  ٢َخلََق ٱۡ�ِ

ۡ
ٱۡقَرأ

ۡ�َرُم 
َ
ِي َعلََّم بِٱۡلَقلَِم  ٣ٱۡ� �َ�َٰن َما لَۡم َ�ۡعَلمۡ  ٤ٱ�َّ  .]۵-۱العلق: [﴾ َعلََّم ٱۡ�ِ

َها ٱلُۡمدَّ ﴿قول دوم:  ُّ�
َ
� اند که  باشد، شیخین از سلمه بن عبدالرحمن روایت کرده می﴾ ثِّرُ َ�ٰٓ

َها ﴿تر نازل شد؟ گفت:  ی قرآن از همه پیش گفت: از جابربن عبدالله پرسیدم: کدام سوره ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ثِّرُ   بِٱۡسِم َرّ�َِك ﴿، گفتم: و یا ﴾ٱلُۡمدَّ
ۡ
 ص الله ؟ جواب داد، شما را خبر دهم به آنچه رسول﴾ٱۡقَرأ

من در حراء مجاورت گزیدم، پس هنگامی که مدت مجاورتم را به پایان «برای ما فرمود که: 

رسانیدم از آنجا فرود آمدم تا به دشت رسیدم و او ـ یعنی جبرئیل ـ را دیدم، پس به پیش رو و پشت 

سرم نگاه کردم و به سمت راست و چپم نظری افکندم، سپس به سوی آسمان نگریستم که او را 
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َها ﴿ام گرفت، به نزد خدیجه رفتم، و دستور داد که مرا بپوشانند، آنگاه خداوند  دم، پس لرزهدی ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ثُِّر  نِذرۡ  ١ٱلُۡمدَّ
َ
 را نازل کرد. ﴾ ُ�ۡم فَأ

 اند: ملتزمین به قول اول از این حدیث چند جواب داده

ی  داشته که تمامی سورهاول: اینکه سؤال از نزول نخستین سوره کامل بوده است، جابر هم بیان 

ی اقرأ فرود آمد، که اولین آیاتی که از آن نازل شد  المدثر به طور کامل پیش از تمامی سوره

کند که از ابی سلمه از جابر  سرآغازش بود، و روایتی که در صحیحین آمده نیز این امر را تأیید می

گفت، از جمله  می از دوران فترت وحی سخن ص نقل شده که گفت: شنیدم که رسول خدا

ای را که  رفتم از طرف آسمان صدایی شنیدم، سر برداشتم ناگاه فرشته فرمود: هنگامی که من راه می

در غار حراء به نزدم آمده بود دیدم که میان زمین و آسمان بر کرسی نشسته، پس به خانه برگشتم و 

ثِّرُ َ�ٰٓ ﴿ی  گفتم: مرا بپوشانید، مرا پوشانیدند، آنگاه خداوند سوره َها ٱلُۡمدَّ ُّ�
َ
را فرو فرستاد. اینکه ﴾ �

ای که در غار حراء به نزدم آمده بود دیدم) داللت دارد که این  فرموده: (فرشته ص پیغمبر اکرم

 بِٱۡسِم َرّ�َِك ﴿غار حراء رخ داده است که در آن  هجریان بعد از واقع
ۡ
 نازل شده بود.﴾ ٱۡقَرأ

ی نازل  ولین سوره، بعد از فترت وحی است نه اولین سورهاز نزول ا دوم: اینکه منظور جابر 

 شده به طور مطلق.

ای که فرمان ابالغ رسالت را داشته این بوده، و به تعبیر  سوم: منظور آن است که نخستین سوره

 بِٱۡسِم َرّ�َِك ﴿ای که برای نبوت نازل شد  بعضی: اولین آیه
ۡ
ای که بر رسالت فرود  و اولین آیه ﴾ ٱۡقَرأ

ثِّرُ ﴿مد آ َها ٱلُۡمدَّ ُّ�
َ
�  بود.﴾ َ�ٰٓ

ای است که با سبب قبلی نازل شده ـ که همان پیچیدن خویش است به  چهارم: مراد نخستین آیه

 ﴿علت رعب ـ و اما 
ۡ
اولین آیاتی است که بدون سبب و شأن نزول فرود آمده است. این سخن  ﴾ٱۡقَرأ

 را ابن حجر آورده است.

روی اجتهاد خود گفته، نه اینکه آن را روایت کرده باشد، بنابراین پنجم: جابر این مطلب را از 

ی صدیقه روایت شده بر این گفته ترجیح دارد. این جواب را کرمانی گفته است. باید  آنچه عایشه

 ها اولین و آخرین آنهاست. توجه داشت که بهترین جواب

اند که نخستین  هد قائل شدهگوید ابن عباس و مجا ی الفاتحه، مؤلف کشاف می قول سوم: سوره

 ﴿ای که نازل شد  سوره
ۡ
ای که نازل شد  بود، ولی نظر بیشتر مفسرین این است که اولین سوره ﴾ ٱۡقَرأ

 الکتاب) بود. (فاتحة
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گوید: آنچه بیشتر پیشوایان برآنند قول اول است، و اما آنچه مؤلف کشاف به اکثر  ابن حجر می

با قول اول تعداد قائلین به آن از کم هم کمتر است، دلیل قول مفسرین نسبت داده است، در مقایسه 

النبوه و واحدی از یونس بن بکیر از یونس بن عمرو از پدرش  اخیر روایتی است که بیهقی در دالئل

من هرگاه به «به خدیجه فرمود:  ص اند که پیغمبر اکرم از ابومیسره عمروبن شرحبیل نقل کرده

خدیجه گفت: ». ترسم که این امر نامطلوبی باشد شنوم، به خدا می می کنم ندایی تنهایی خلوت می

رحم  هکنی و صل معاذالله، خداوند چنین چیزی بر تو نخواهد آورد، والله که تو امانت را ادا می

نمایی و در سخن راستگو هستی. پس چون ابوبکر صدیق بر خدیجه وارد شد، خدیجه ماجرای  می

گفت، و افزود: با محمد به نزد ورقه برو، پس به نزد ورقه رفتند، و را برای او  ص سخن پیغمبر

شنوم:  کنم پشت سرم صدایی می هرگاه خلوت می«جریان را برای او بازگو نمودند، و پیغمبر فرمود: 

ورقه گفت: چنین مکن، هرگاه آن گوینده به سوی تو آمد به » کنم یا محمد، یا محمد، پس فرار می

گوید، سپس به نزد من بیا و خبرم ده، آنگاه چون آن حضرت  نوی چه میجای خود باش تا بش

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم ﴿خلوت کرد او را ندا نمود که: ای محمد بگو:  ِ َرّبِ  ١� ٱ�َّ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
آّلِ�َ ﴿تا رسید به:  ﴾ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ   اطمینان هستند.این خبر مرسل و رجالش مورد ...» ﴾َوَ� ٱلضَّ

حمد پس از   ی رود که خبر از نزول سوره بیهقی گفته: اگر این خبر محفوظ باشد احتمال می

 نزول اقرأ و المدثر باشد.

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ﴿قول چهارم:  ی تفسیرش این قول را به  در مقدمه ١، ابن النقیب﴾ � ٱ�َّ

ی با سندی از عکرمه و حسن نقل کرده که گفتند: اولین عنوان قول زائدی حکایت کرده است. واحد

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ﴿ای که از قرآن نازل شد  آیه  بِٱۡسِم َرّ�َِك ﴿و اولین سوره ﴾ � ٱ�َّ
ۡ
بوده ﴾ ٱۡقَرأ

اند که: نخستین مطلبی که  است. و ابن جریر و غیر او از طریق ضحاک از ابن عباس روایت کرده

نازل کرد چنین بود که گفت: یا محمد استعاذه کن [منظور گفتن  ص پیغمبر اکرمجبرئیل بر 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ﴿باشد] سپس بگو:  أعوذبالله من الشیطان الرجیم می  .﴾� ٱ�َّ
آید؛ زیرا که از ضروریات نزول سوره این است که  به نظر من این یک قول مستقل به شمار نمی

﴿ ِ ای که نازل شد بسم  با آن نازل شود، بنابراین به طور کلی اولین آیه ﴾  ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ � ٱ�َّ

التحریر والتحبیر «محمد بن سلیمان بلخی مقدسی، عمرش را در تحقیق علوم قرآنی سپری نمود، و تفسیری به اسم:  -١

تر از آن نخوانده ام. ابن النقیب  نگاشت. شعرانی گفته: تفسیری مشروح» ألقوال أئمة التفسیر فی معانی السمیع البصیر

 مراجعه شود. [مصحح] ۳۸۲/ ۳برای تفصیل سوانح او به فوات الوفیات  هـ وفات نمود. ۶۹۸به سال: 
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 الله بوده است.

ی صدیقه روایت  اولین سوره نازل شده آمده است، شیخین از عایشه هحدیث دیگری نیز دربار

اد شد، تا اینکه وقتی اولین سوره از مفصل نازل شده و در آن بهشت و جهنم ی«اند که گفت:  کرده

 ».ای از مردم زیر پرچم اسالم جمع شدند، مسائل حرام و حالل نازل گردید عده

 ﴿ای که نازل شد  اما در پذیرش این حدیث اشکال شده به اینکه: اولین سوره
ۡ
بود، و در  ﴾ ٱۡقَرأ

در تقدیر  ای اند که: (ِمن) در حدیث مزبور کلمه آن یاد بهشت و جهنم نیست و بعضی جواب داده

ی المدثر است؛  هایی که نازل شد) و منظور سوره دارد یعنی (من أول ما نزل ...) (= از اولین سوره

ای است که نازل شده و در آخرش ذکر بهشت و جهنم  زیرا که بعد از فترت وحی نخستین سوره

 ی (اقرأ) نازل شده است. است، پس شاید آخر سوره المدثر پیش از نزول بقیه

 اي از بحث شاخه
گفت:  واحدی از طریق حسین بن و اقد روایت کرده که گفت: از علی بن الحسین شنیدم که می

 بِٱۡسِم َرّ�َِك ﴿ای که در مکه نازل شد  اولین سوره
ۡ
ای که در آن فرود آمد  ، و آخرین سوره﴾ٱۡقَرأ

لعنکبوت) بود. و ای که در مکه نازل شد (ا (المؤمنون) بود، و نیز گفته شده است که آخرین سوره

ای  ای که در مدینه نازل شد (ویل للمطففین) و آخرین سوره (براءه) بود، و نخستین سوره اولین سوره

 ی (النجم) بود. آن را در مکه اعالن فرمود سوره ص که پیغمبر اکرم

ی البقره اولین  همه اتفاق دارند که سوره«و در شرح صحیح بخاری حافظ ابن حجر آمده: 

بن  ولی این ادعا مورد اشکال است به جهت قول علی» است که در مدینه نازل شده است ای سوره

ای که در مدینه نازل  الحسین که گذشت. و در تفسیر نسفی از واقدی روایت است که: اولین سوره

 گشت (القدر) بود.

ابوبکر محمدبن الحارث بن ابیض در جزء مشهور خود روایت کرده است که از ابوالعباس 

بن ابراهیم کرمانی از امیه االزدی، از جابربن زید که  عبیدالله بن محمدبن أعین بغدادی از حسان

 ←گفت: اولین قسمتی که از قرآن خداوند در مکه نازل فرمود: اقرأ باسم ربک بود سپس ن و القلم 

سبح  ←إذا الشمس کّورت  ←تبت یدا أبی لهب  ←الفاتحه  ←یا أیها المدثر  ←ا ایها المزمل ی

 ←والعصر  ←ألم نشرح  ←والضحی  ←والفجر  ←اسم ربک األعلی و الیلی إذا یغشی 

قل  ←ألم تر کیف  ←الکافرون  ←أرأیت الذی یکذب  ←الهاکم  ←الکوثر  ←والعادیات 

إنا انزلناه  ←عبس  ←والنجم  ←قل هوالله احد  ←رب الناس قل اعوذ ب ←أعوذ برب الفلق 
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ویل لکل  ← ةالقیام ← ةالقارع ←إلیالف  ←والتین  ←البروج  ←والشمس و ضحاها  ←

 ←األعراف  ←ص  ←اقتربت الساعه  ←الطارق  ←البلد  ←ق  ←و المرسالت  ←همزه 

طس  ←الشعراء  ← ةالواقع ←طه  ←کهیعص  ←المالئکه  ←الفرقان  ←یس  ←الجن 

 ←یوسف  ←هود  ←التاسعه (یعنی یونس)  ←بنی اسرائیل  ←طسم القصص  ←سلیمان 

حم السجده  ←حم المؤمن  ←الزمر  ←سبأ  ←لقمان  ←الّصافات  ←األنعام  ←الحجر 

 ← ةالغاشی ←الذاریات  ←حم األحقاف  ← ةحم الجاثی ←حم الدخان  ←حم الزخرف  ←

اش در  اش در مکه و بقیه النحل تا چهل آیه ←األنبیاء  ←ده تنزیل السج ←حمعسق  ←الکهف 

 
ً
عم  ←سأل  ←الحاقه  ←تبارک  ←المؤمنون  ←الطور  ←مدینه نازل گشت: إنا ارسلنا نوحا

العنکبوت  ←الروم  ←إذا السماء انشقت  ←إذا السماء انفطرت  ←والنازعات  ←یتساءلون 

 هایی است که در مکه نازل شده، و اما آنچه در مدینه نازل شد: ویل للمطففین اینها سوره ←

إذا جاء نصرالله  ←الممتحنه  ←المائده  ←األحزاب  ←األنفال  ←آل عمران  ← ةالبقر

سبح الحواریین  ←التغابن  ←الجمعه  ←التحریم  ←المجادله  ←المنافقون  ←الحج  ←

 پایانی قرآن است. هورالتوبه که س ←الفتح  ←

گویم: سیاق این روایت غریب است، و در این ترتیب نزول اشکال است و جابربن زید از  می

شود. برهان جعبری بر این روایت اعتماد کرده و در  علمای تابعین ـ نسبت به قرآن ـ محسوب می

 گوید: اش که آن را تقریب المأمول فی ترتیب النزول نامیده، چنین می قصیده

تٌّ ثامنون اعتلت  -۱  مكيّها سِ
 

 من تالـنظمت علی وفق النزول ل 
 

 نون مزملٌ مدثرٌ اقرأ و  -۲
 

 واحلمد تبت كورت األعلی عال 
 

 الضحی رشح وعرصليل و فجرٌ و  -۳
 

 كوثر أهلاكم تالالعاديات و 
 

 أرأيت قل بالفيل مع فلق كذا  -۴
 

 قل هو نجمها عبس جالناس و 
 ج

 تينهاقدر و شمس و الربوج و   -۵
 

 اليالف قارعه قيامه أقبال 
 

 مرسالت وقاف معـويل لكل ال  -۶
 ج

 طارقها مع اقرتبت كالبلد و 
 

 جنّ ثم ياصاد واعراف و  -۷
 ج

 فاطر اعتلیسني وفرقان و 
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  نمالشعرا و ٢وطه ثلة ١كاف  -۸
 

 ل قص االرسا يونس هود وال  
 

 ذبحقل يوسف حجر وانعام و  -۹
 

 ثم لقامن سبا زمر خال 
 

 غافر مع فصلت مع زخرفمع   -۱۰
 

 احقاف تالودخان جاثيه و 
 ج

روٌ و غاشية و كهف ثم شو  -۱۱  ذَ
 

 االنبيا نحل حالری واخلليل و 
 

 طور والفالمضاجع نوح و   -۱۲
 

 عمّ اللک واعيه وسال ومـح ال 
 

 كدح ثم روغرق مع انفطرت و  -۱۳
 ج

الم العنكبوت و   طففّت فتكمَّ
 ج

 بطيبه عرشون ثم ثامن الطوو  -۱۴
 

 انفال جالوعمران ولی  
 

 الحزاب مائده امتحان والنسا  -۱۵
 

 احلديد تأمال مع زلزلت ثم 
 

 الرمحن اإلنسانوحممد والرعد و  -۱۶
 ج

 مل يكن حرشٌ مالالطالق و 
 

 مناـالنرص ونور ثم حج و  -۱۷
 ج

 حجرات والفق مع جمادله و 
 

 تغابنحتريمها مع مجعه و  -۱۸
 ج

 فتح توبةٌ ختمت اولیصف و 
 

هاما الذی قد   -۱۹  جاءنا سفريّ
 

 عرفیّ أكملت لكم قد كمال 
 

 لكن اذا قمتم فحبشی بدا  -۲۰
 

 اسأل من ارسلنا الشامی أقبالو 
 

حفيها  -۲۱  إن الذی فرض انتمی جُ
 

 هو الذی كفّ احلديبی انجالو 
 

 ترجمه ابیات چنین است:

 های مکی قرآن هشتاد است که برتری یافته، و مطابق نزول برای هر کس که قرآن را سوره -۱

 تالوت کند نظم شده است.

 اقرأ، ن، مزمل، مدثر، الحمد، تبت، کّورت، األعلی که برتری یافته. -۲

واللیل، والفجر، والضحی، الم نشرح، والعصر، والعادیات، الکوثر، الهاکم التکاثر،  -۳

 پیوسته و پشت سر هم است.

 ی مریم است. [مصحح] منظور سوره - ١

 [مصحح] ی واقعه است. منظور سوره - ٢
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ها عبس  خشان سورهدر هالکافرون، الفیل، الفلق، الناس، قل هو الله ستار أرأیت، قل یا ایها -۴

 آشکار گشت.

 القدر، والشمس، والبروج، والتین، الیالف، القارعه، القیامه. -۵

 ویل لکل همزه، المرسالت، ق، البلد، الطارق، اقتربت الساعه. -۶

 ص، االعراف، الجّن، یس، الفرقان، فاطر. -۷

 کهیعص، طه، الواقعه (ثله)، الشعراء، النمل، القصص، االسراء، یونس، هود. -۸

 الحجر، األنعام، الصافات، لقمان، سبأ زمر.یوسف،  -۹

 غافر، فّصلت، الزخرف، الدخان، الجاثیه، االحقاف. -۱۰

 الذاریات، الغاشیه، الکهف، الشوری، تنزیل (السجده)، االنبیا، النحل. -۱۱

گاه کننده است، سأل، عّم. -۱۲  نوح، الطور، المؤمن (الفالح)، الملک که آ

السماء انشقت، الروم، العنکبوت، ویل للمطففین، که والنازعات، اذا السماء انفطرت، إذا  -۱۳

 شود. های مکی تکمیل می سوره

و در طیبه (مدینه)، بیست و هشت سوره نازل شد: البقره (الطولی)، آل عمران، االنفال،  -۱۴

 منجلی شد.

 االحزاب، المائده، الممتحنه، النساء، الزلزله، الحدید، که باید در آنها تأمل نمود. -۱۵

 ، الرحمن، االنسان، الطالق، لم یکن، الحشر.محمد، الرعد -۱۶

 اذا جاءنصرالله، النور، الحج، المنافقون، المجادله، الحجرات. -۱۷

 های قرآنی است. التحریم، الجمعه، التغابن، الصف، الفتح، التوبه ـ که پایانبخش سوره -۱۸

 و اما آنچه در سفر نازل شده: در عرفات: (اکملت لکم ...) مطلب را کامل گردانید. -۱۹

 باشد. شود که حبشی است، (واسئل من ارسلنا) شامی می ولی (اذاقمتم) آشکار می -۲۰

(إن الذی فرض ...) که به جحفه منسوب است، و صحت این آیه همان است که در  -۲۱

 .١حدیبیه آشکار شد

 اي از بحث گذشته شاخه
کرده که گفت:  ی جنگ نازل شد، حاکم در مستدرک از ابن عباس روایت ای که درباره باره اولین آیه

ٰ نَۡ�ِهِۡم ﴿ای که در قتال نازل شد،  اولین آیه َ�َ َ ْۚ �نَّ ٱ�َّ ُهۡم ُظلُِموا َّ�
َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� ذَِن لِ�َّ

ُ
أ

 هایی بین این ابیات و روایت جابرابن زید هست که بر خواننده عزیز پوشیده نیست. ـ م. تفاوت -١
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ای که درباره  العالیه روایت کرده که گفت: اولین آیه بود و ابن جریر از ابی .]۳۹الحج: [﴾ لََقِديرٌ 

َ َ� ﴿جنگ نازل شد در مدینه  ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ِيَن يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا ِ ٱ�َّ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ َوَ�ٰتِلُوا
ٰى ﴿ای که در مورد قتال آمد:  و در اإلکلیل حاکم آمده نخستین آیه﴾ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ  َ ٱۡشَ�َ إِنَّ ٱ�َّ

نَّ 
َ
ۡمَ�ٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ِ َ�َيۡقُتلُوَن َوُ�ۡقَتلُوَنۖ  ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� أ ۚ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ لَُهُم ٱۡ�َنََّة

ِۚ فَٱۡسَتۡبِ�ُ  ۡوَ�ٰ بَِعۡهِدهِۦ ِمَن ٱ�َّ
َ
ِ�يِل َوٱۡلُقۡرَءاِن� َوَمۡن أ ا ِ� ٱ�َّۡوَرٮِٰة َوٱۡ�ِ واْ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحّقٗ

ِي بَاَ�ۡعُتم بِهِۦۚ وَ  ای که در  بود. اولین آیه .]۱۱۱التوبة: [﴾ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ بِبَۡيعُِ�ُم ٱ�َّ

َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َ�َقۡد َجَعۡلَنا لَِوِ�ِّهِۦ ُسۡلَ�ٰٗنا َفَ� ﴿ی االسراء  مورد قتل نازل شد، در سوره
ن جریر از ضحاک روایت کرده بود که اب .]۳۳اإلسراء: [﴾ �ُۡ�ِف ّ�ِ ٱۡلَقۡتِل� إِنَُّهۥ َ�َن َمنُصوٗر�

ی خمر نازل شد. طیالسی در مسند خود از ابن عمر روایت کرده است که  ای که درباره اولین آیه

ٓ إِثٞۡم  َٔ �َۡ� ﴿ی خمر سه آیه نازل شد، نخست:  گفت: درباره لُونََك َعِن ٱۡ�َۡمرِ َوٱلَۡمۡيِ�ِ� قُۡل �ِيِهَما
ۡ�َ�ُ ِمن �َّۡفعِِهَماۗ َو�َۡ� َكبِ�ٞ َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس ��ۡ 

َ
لُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُِل ٱۡلَعۡفَوۗ َكَ�ٰلَِك  َٔ ُمُهَمآ أ

ُرونَ  ُ لَُ�ُم ٱ�َ�ِٰت لََعلَُّ�ۡم َ�َتَفكَّ ُ ٱ�َّ بود، آنگاه گفته شد که خمر حرام  .]۲۱۹البقرة: [﴾ يُبَّ�ِ

ند شویم چنانکه خدای متعال فرمود، پس م الله بگذار از خمر بهره گردید پس گفتند: یا رسول

نُتۡم ُسَ�َٰرىٰ ﴿حضرت در جواب ساکت شد، سپس این آیه نازل شد: 
َ
لَٰوَة َوأ ْ ٱلصَّ ﴾ َ� َ�ۡقَرُ�وا

نوشیم.  الله نزدیک وقت نماز نمی گفته شد خمر حرام گردید. پس گفتند: یا رسول .]۴۳النساء: [

َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ ﴿ی:  حضرت از پاسخ گفتن خودداری فرمود سپس آیه ِيَن َءاَمُنٓواْ إِ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡيَ�ِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل ٱلشَّ
َ
نَصاُب َوٱۡ�

َ
 .]۹۰المائدة: [﴾ َوٱۡ�

ی غذاها در مکه  بارهای که در ، فرمود خمر حرام گردید. اولین آیهص نازل شد، پس پیغمبر اکرم

ن ﴿ی انعام بود:  نازل شد، از سوره
َ
ٓ أ ۥٓ إِ�َّ ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمُه ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ

ُ
ِجُد ِ� َمآ أ

َ
ٓ أ قُل �َّ

 ِ هِلَّ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ۡو َ�َۡم ِخ�ِ�ٖر فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس أ

َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
 بِهۦِۚ َ�َمِن يَُ�وَن َمۡيَتًة أ

ی النحل:  سپس از سوره .]۱۴۵األنعام: [﴾ ٱۡضُطرَّ َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ فَإِنَّ َر�ََّك َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 

ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدونَ ﴿ ُ َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا َوٱۡشُكُرواْ نِۡعَمَت ٱ�َّ ا َرزَقَُ�ُم ٱ�َّ النحل: [﴾ فَُ�ُواْ ِممَّ

َم َوَ�َۡم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَمآ ﴿ی البقره  ای از سوره و در مدینه آیه .]۱۱۴ َم َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱ�َّ إِ�ََّما َحرَّ
َ َ�ُفورٞ رَِّحي ِۖ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ َفَ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� إِنَّ ٱ�َّ هِلَّ بِهِۦ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ

ُ
﴾ مٌ أ
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مُ ﴿ی المائده  سپس از سوره .]۱۷۳البقرة: [ این  .]۳المائدة: [﴾ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱ�َّ

ای که در  مطلب را از ابن الحصار گفته. و امام بخاری از ابن مسعود روایت کرده است اولین سوره

َلَقۡد ﴿ی  آن سجده باشد نازل شد (النجم) بود و فریابی گفته ورقاء از ابی نجیح از مجاهد درباره
ُ ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ  ُ�ُم ٱ�َّ ای است که از  ت که این نخستین آیهروایت کرده اس .]۲۵التوبة: [﴾ نََ�َ

ی برائه نازل شد، و نیز گفته: اسرائیل برای ما از سعید از مسروق از أبی الضحی، روایت کرده  سوره

ۡمَ�ٰلُِ�ۡم ﴿ی برائه نازل شد:  ای که از سوره که گفت: نخستین آیه
َ
ٱنِفُرواْ ِخَفاٗ�ا َوثَِقاٗ� َوَ�ِٰهُدواْ بِأ

نُفِسُ�ۡم ِ� َسبِ 
َ
ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ َوأ بود، سپس  .]۴۱التوبة: [﴾ يِل ٱ�َّ

أشته در کتاب المصاحف از ابی مالک روایت کرده است  اولش و بعد از آن آخرش فرود آمد. و ابن

نازل شد که تا  بود، تا چند سال سپس اول آن﴾ ٱنفُِرواْ ِخَفاٗ�ا َوثَِقاٗ� ﴿ی برائه  که گفت: اول سوره

التوبة: [﴾ ٱنفُِرواْ ِخَفاٗ�ا َوثَِقاٗ� ﴿ی:  چهل آیه تکمیل شد، و همچنین از طریق داود از عامر درباره

ی تبوک نازل شد و  ی براءه در غزوه ای است از سوره نقل کرده است که گفت: این نخستین آیه .]۴۱

سی و هشت آیه از اول آن. و از طریق ی براءه نازل شد. مگر  پس از آنکه از تبوک بازگشت، سوره

ای که  بن ابی عمره از سعیدابن جبیر که گفت: اولین آیه سفیان و غیر او روایت کرده است از حبیب

 .]۱۳۸عمران:  آل[﴾ َ�َٰذا َ�َياٞن ّلِلنَّاِس وَُهٗدى َوَموِۡعَظةٞ ّلِۡلُمتَّقِ�َ ﴿ی آل عمران نازل شد:  از سوره
 ز احد نازل گشت.اش در رو بود، سپس بقیه

 

 



 

 

 

 

 

 

 نوع هشتم:
 شناخت آخرین آیه

اند که  اش اختالف است. شیخین از براءبن عازب روایت کرده ای که نازل شد درباره آخرین آیه

ُ ُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ� ٱۡلَكَ�َٰلةِ ﴿ای که نازل شد:  گفت: آخرین آیه بود  .]۷۶النساء: [﴾ �َۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱ�َّ

ی براءه بود، و امام بخاری از ابن عباس روایت کرده که گفت:  ای که نازل شد سوره و آخرین سوره

آیه  ی ربا بود و بیهقی مثل آن را از عمر فاروق روایت کرده و مراد این ای که نازل شد آیه آخرین آیه

ۡؤِمنِ�َ ﴿است:  ْ إِن ُكنُتم مُّ ا ْ َما بَِ�َ ِمَن ٱلّرَِ�وٰٓ َ َوَذُروا ْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� البقرة: [﴾ َ�ٰٓ

ی  و نزد امام احمد و ابن ماجه و چنین روایت کرده است که: از آخرین آیاتی که نازل شد آیه .]۲۷۸

ربا بود و نزد ابن مردویه از ابی سعید خدری چنین روایت است که گفت: عمر فاروق روزی 

ربا است. و نسائی از طریق عکرمه از ابن  هسخنرانی کرد و گفت: از آخرین آیات فرود آمده قرآن آی

ْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن ﴿ای که از قرآن نازل گشت:  عباس روایت آورده است که گفت: آخرین آیه َوٱ�َُّقوا
بود و ابن مردویه نظیر این آیه را از طریق سعیدبن جبیر از ابن عباس روایت  .]۲۸۱البقرة: [﴾ �ِيهِ 

فی و ضحاک از ابن عباس ای که نازل گشت، و ابن جریر از طریق عو کرده با این بیان که آخرین آیه

همین معنی را روایت کرده است و فریابی در تفسیرش گفته: سفیان برای ما حدیث کرد از کلبی از 

ْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ� ﴿ای که نازل گشت  ابن صالح از ابن عباس که گفت: آخرین آیه َوٱ�َُّقوا
 ِ هشتاد و یک روز فاصله شد. و ابن ابی حاتم از  ص بود و بین نزول این آیه و وفات پیغمبر﴾ ٱ�َّ

ْ يَۡوٗما ﴿ای که از تمام قرآن نازل شد  سعیدبن جبیر روایت کرده است که گفت: آخرین آیه َوٱ�َُّقوا
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 ِ پس از نزول این آیه نه شب زنده بود. سپس شب  ص بود و پیغمبر﴾ تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ� ٱ�َّ

ته وفات یافت و ابن جریر مثل همین روایت را از ابن جریج آورده االول گذش دوشنبه دو شب از ربیع

َوٱ�َُّقواْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ ﴿است. و از طریق عطیه از ابی سعید روایت کرده که گفت: آخرین آیه 
 ِ ) از ابن شهاب روایت کرده است که گفت: آخر قرآن الفضائلبود و ابوعبید در ( ﴾إَِ� ٱ�َّ

ی قرض (َدین) است و ابن جریج از  ی ربا و آیه ی قرآنی به عرش از نظر زمان آیه آیه ترین نزدیک

ی  ی قرآن به عرش آیه ترین آیه طریق ابن شهاب از سعیدبن المسیب روایت کرده است که نزدیک

 قرض بود. این حدیث مرسل و صحیح االسناد است.

ُقواْ يَۡوٗما﴿ی  آیه ی ربا و گویم: به نظر من بین روایات مربوط به آیه می ی دین منافاتی  و آیه﴾ َوٱ�َّ

 آنها یک مرتبه نازل شده
ً
اند و  طور نوشته شده اند، چنانکه در قرآن هم همین نیست؛ زیرا که ظاهرا

دهد که آخر است، و این  اند، پس هر کسی از آنچه نازل شده خبر می چون در یک قضیه فرود آمده

باشد، منظورش آخرین آیه  ی نازل شده: (یستفونک) می آخرین آیهصحیح است، و اینکه براء گفته: 

 ی فرائض است. درباره

َوٱ�َُّقواْ ﴿ی ربا:  ی آیه و حافظ ابن حجر در شرح صحیح بخاری گفته: راه جمع بین دو قول درباره
ربا است که بر آنها عطف گردیده و جمع بین  هآن است که این آیه آخرین آیات نازل شده دربار ﴾ يَۡوٗما

کند که نسبت به  اند، پس بر هر کدام صدق می این قول و قول براء آن است که: دو آیه با هم نازل شده

ها باشد  ی النساء است آخرین آیه در موضوع میراث غیر آن دو آخر است. و ممکن است آنکه در سوره

 اولی أرجح است  ی البقره ای که در سوره برخالف آیه
ً
است، عکس این نیز محتمل است، ولی احتماال

 باشد. نزول می هی البقره اشاره به معنی وفات است که مستلزم خاتم چون در آیه سوره

َلَقۡد َجآَءُ�ۡم ﴿ ای که  نازل شد:  و در مستدرک از أبی بن کعب آمده که گفت: آخرین آیه
نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَ 

َ
 ١٢٨ۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَُءوٞف رَِّحيٞم رَُسوٞل ّمِۡن أ

ُۡتۖ وَُهَو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيمِ  ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َعلَۡيهِ تََو�َّ ْ َ�ُقۡل َحۡسِ�َ ٱ�َّ التوبة: [﴾ فَإِن تََولَّۡوا

 بوده است. .]۱۲۸-۱۲۹

اند که قرآن را در  روایت کرده زوائد المسند و ابن مردویه از أبی و عبدالله بن امام احمد در 

ی براءه  نوشتند چون به این آیه از سوره بکر جمع کردند و مردانی بودند که آن را می زمان خالفت ابی

�َُّهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡفَقُهونَ ﴿رسیدند 
َ
ُ قُلُوَ�ُهم بِ� ْۚ َ�ََف ٱ�َّ فُوا گمان کردند  .]۱۲۷ التوبة:[﴾ ُ�مَّ ٱنَ�َ
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الله بعد از این دو  ای است که فرود آمده، پس ابی بن کعب به آنها گفت: رسول که این آیه آخرین آیه

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ﴿آیه بر من خواند 
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

ُۡتۖ َوُهَو َربُّ  ١٢٨بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَُءوٞف رَِّحيٞم  ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َعلَۡيهِ تََو�َّ فَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقۡل َحۡسِ�َ ٱ�َّ
ای است که از قرآن نازل شده، آنگاه  و فرمود: این آخرین آیه .]۱۲۹-۱۲۸التوبة: [﴾ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيمِ 

ِي َ�ٓ إَِ�َٰه ﴿تم فرمود؛ یعنی به: فرمود: خداوند بر آنچه کتابش را به آن آغاز کرده بود خ ُ ٱ�َّ ُهَو ٱ�َّ
نَُّهۥ َ�ٓ ﴿و آن قول خداوند است که ﴾ إِ�َّ ُهوَ 

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
َوَمآ أ

نَا۠ فَٱۡ�ُبُدونِ 
َ
� ٓ  .]۲۵األنبیاء: [﴾ إَِ�َٰه إِ�َّ

همچنین ابن مردویه از أبی روایت کرده است که گفت آخرین قسمت قرآن که از سوی خداوند آمد  

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ﴿این دو آیه است: 
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

ا با مختصر تغییر لفظی روایت کرده است و و ابن االنباری همین مطلب ر ﴾بِٱلُۡمۡؤمِنَِ� رَُءوٞف رَِّحيمٞ 

ی از ابن عباس روایت کرده است که گفت:  ابوالشیخ در تفسیر خود از طریق علی
ّ
بن زید از یوسف مک

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص ﴿ای که فرود آمد:  آخرین آیه
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

بود و امام مسلم از ابن عباس روایت کرده است که گفت: آخرین  ﴾مِنَِ� رَُءوٞف رَِّحيمٞ َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمؤۡ 

ِ َوٱلَۡفتۡحُ ﴿ای که نازل شد:  سوره ی صدیقه روایت  بود و ترمذی و حاکم از عایشه﴾ إِذَا َجآَء نَۡ�ُ ٱ�َّ

در آن دیدید آن را حالل ای که نازل شد المائده بود پس آنچه حالل  آخرین سوره«اند که گفت:  کرده

ی  ای که نازل شد سوره و نیز از عبدالله بن عمر روایت کرده است که گفت آخرین سوره...» بشمارید 

ِ َوٱلَۡفتۡحُ ﴿گویم یعنی  المائده و الفتح بود می و در حدیث مشهور عثمان چنین ﴾ إِذَا َجآَء نَۡ�ُ ٱ�َّ

است، بیهقی گفته: اگر این روایات صحیح باشد اختالف آنها های فرود آمده  آمده: براءه از آخرین سوره

 گفته است.  شود که هر یک از راویان به آنچه یقین داشته جواب می چنین جمع می

نیست و  ص و قاضی ابوبکر در االنتصار گفته: هیچ کدام از این اقوال منتسب به پیغمبر اکرم

ست و احتمال دارد که هر یک از آنها از آخرین هرچه گفته شده از روی اجتهاد و گمان قوی بوده ا

به هنگام وفات آن حضرت و یا کمی پیش از بیماریش شنیده است خبر  ص ای که از پیغمبر آیه

ای که آخرین تالوت  داده، و دیگری بعد از آن چیزی از آن حضرت شنیده است. و محتمل است آیه

پس آنچه را با آن نازل گردیده امر فرماید است با آیات دیگری نازل شده باشد،  ص پیغمبر هشد

 ای است که نازل شده است. بعد از آن بنویسند، پس گمان رفته باشد که از نظر ترتیب آخرین آیه
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سفیان نقل کرده  و از غرائب روایاتی که در این باب آمده آن است که ابن جریر از معاویه بن ابی

يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َ�َمن َ�َن ﴿که این آیه را تالوت کرد: 
َحَدۢ�

َ
 ».ای است که از قرآن نازل شده آخرین آیه«و گفت:  .]۱۱۰الکهف: [﴾ َرّ�ِهِۦٓ أ

ای  حافظ ابن کثیر گفته: این روایت دشواری است و شاید منظورش این بوده که بعد از آن آیه 

 ه که آن را نسخ کند و نه اینکه حکمش را تغییر دهد بلکه این آیه مثبت و محکم است.نیامد

اند که گفت:  گویم: و مانند همین است روایتی که امام بخاری و غیر او از ابن عباس آورده می

ا �ِيهَ ﴿این آیه نازل شد َتَعّمِٗدا َفَجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ ُ َعلَۡيهِ َوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ ا وََغِضَب ٱ�َّ
َعدَّ َ�ُۥ َعَذابًا َعِظيٗما

َ
ای است که نازل شده و هیچ  و این آخرین آیه .]۹۳النساء: [﴾ َولََعَنُهۥ َوأ

اند که: از جمله  ای آن را نسخ نکرده است. و امام احمد و نسائی از او (ابن عباس) نقل کرده آیه

ای آن را نسخ نکرده است و ابن مردویه از طریق مجاهد  آیهآخرین آیاتی است که نازل گشته و هیچ 

فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم ﴿ای که نازل شد این آیه بود:  از ام سلمه روایت کرده است که گفت: آخرین آیه
 ِ � َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَٱ�َّ نَ�ٰ

ُ
ۡو أ

َ
ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م ّمِن َذَكٍر أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
يَن َر�ُُّهۡم �

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
�َ ْ ْ َوقُتِلُوا ْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُوا وُذوا

ُ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ْ َوأ اتِِهۡم  َٔ َهاَجُروا

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱ ِۚ َوٱ�َّ نَۡ�ُٰر ثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ
َ
ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

ُ
﴾ �ََّوابِ َوَ�

کند  بینم خداوند مردان را یاد می الله، می گویم: زیرا که ام سلمه گفت: یا رسول می .]۱۹۵عمران:  آل[

ٰ َ�ۡعٖض ﴿ی  گوید؟ پس آیه ولی از زنان چیزی نمی ُ بِهِۦ َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ َل ٱ�َّ ﴾ َوَ� َ�َتَمنَّۡواْ َما فَضَّ

آنگاه آیه مورد بحث نازل  .]۳۵األحزاب: [﴾ َوٱلُۡمۡسلَِ�ٰتِ  إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِم�َ ﴿و سپس .]۳۲النساء: [

گانه است که نازل شده یا آخرین آیات، پس از آنچه درباره مردها  شد پس این آیه آخرین آیات سه

فرمود:  ص الله باشد. و ابن جریر از انس روایت کرده که گفت: رسول فقط نازل شده بود می

شریک است و عبادت او عمر خود را سپری  خداوند یکتا که بی کسی که در حال خلوص نیت برای«

گوید که خداوند  کرد و نماز به پا داشته و زکات مالش را پرداخته باشد، در حالی زندگی را بدرود می

فَإِن ﴿ها  گوید: تصدیق این مطلب در قرآن است در آخرین نازل شده انس می» از او راضی است
قَاُمواْ ٱل

َ
َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ تَابُواْ َوأ َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ  .]۵التوبة: [﴾ صَّ

ی  ای که نازل شد. و در برهان تألیف امام الحرمین آمده: آیه گویم: یعنی در آخرین سوره می 

سۡ ﴿ ۡو َدٗما مَّ
َ
ن يَُ�وَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ ۥٓ إِ�َّ ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمُه ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ

ُ
ِجُد ِ� َمآ أ

َ
ٓ أ ُفوًحا قُل �َّ
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ِ بِهِۦۚ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ  هِلَّ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ۡو َ�َۡم ِخ�ِ�رٖ فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس أ

َ
فَإِنَّ  أ

از آخرین آیاتی است که نازل شده ولی ابن الحصار اشکال  .]۱۴۵األنعام: [﴾ َر�ََّك َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 

این سوره به اتفاق مکی است و روایتی نیامده بر اینکه این آیه پس از نزول سوره «کرده است به اینکه 

 ». اند هاست که در مکه بودهآمده باشد، بلکه این آیه در مناظره با مشرکین و مجادله با آن

 توجه

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ ﴿ی  بنابر آنچه گذشت از مسائل مشکل آیه
َ
 .]۳المائدة: [﴾ ٱۡ�َۡوَم أ

الوداع نازل گشت و ظاهر آن کامل شدن تمام واجبات و  باشد؛ زیرا که این آیه در عرفه سال حجة می

  احکام است که گروهی از صاحب
ّ

اند، سدی گفته:  ی به این مطلب تصریح کردهنظران از جمله سد

ی ربا و قرض و کالله پس از  با اینکه در خبر وارد است که آیه» بعد از آن حالل و حرامی نازل نشد«

بهتر است این آیه را تأویل کنیم به اینکه «اند، ابن جریر در طرح اشکال چنین گفته:  آن نازل شده

ت که بلدالحرام را مخصوص مسلمین گردانید و مشرکین را از خداوند دین را کامل کرد به این صور

آن دور ساخت تا اینکه مسلمین حج را به جای آورند بدون اینکه مشرکین با آنها مخالطت داشته 

سپس این مطلب را با روایتی تأیید کرده که از طریق ابن ابی طلحه از ابن عباس نقل کرده که » باشند

 آوردند. ی با هم حج به جای میگفت: مشرکین و مسلمین همگ

ی کعبه تبعید شدند و مسلمین حج  ی براءه نازل شد مشرکین از کنار خانه پس وقتی که سوره

الحرام احدی از مشرکین با آنها مشارکت نکرد و بدین ترتیب نعمت خدا  نمودند در حالی که در بیت

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� ﴿ها تمام شد که  بر مسلمان
َ
 .﴾َو�
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ترین آنها  اند که قدیمی ای در این باره تدوین کرده های جداگانه گروهی از دانشمندان تصنیف

کتاب واحدی است ـ با باشد، و از مشهورترین آنها  بن المدینی ـ استاد امام بخاری ـ می علی

کمبودهایی که در آن هست ـ، جعبری این کتاب را تلخیص کرده، سندهایش را حذف نموده، ولی 

االسالم ابوالفضل ابن حجر کتابی در این باره نگاشته که پیش از آنکه  چیزی بر آن نیافزوده است. شیخ

ز در این زمینه کتابی جامع و مختصر آن را تکمیل کند در گذشته است، و ما کامل آن را نیافتیم، من نی

 ام. النقول فی اسباب النزول نامیده ام که مانندش در این نوع تألیف نشده، و آن را لباب نگاشته

شد، و قسم دیگر پس از  گوید: نزول قرآن بر دو قسم بود، یک قسم ابتدا نازل می می ١جعبری

 ه هست:گشت، و در این نوع چند مسأل واقعه یا سؤالی نازل می

ای نیست، به دلیل اینکه این هم نوعی  اند که در این فن فایده ی اول: برخی گمان کرده مسأله

 تاریخ است، ولی این گمان باطل است، بلکه فوایدی در آن هست از جمله:

 شناختن حکمت و فلسفه احکام و قوانینی که در قرآن آمده است. -۱

دانند: حکم را به همان مورد نزول آیه تطبیق  یکسانی که مورد نزول را مخّصص م هبنا به گفت -۲

 دادن.

هـ وفات نمود. برای تفصیل سوانح  ۷۳۲قراءات و از فقهای شافعیه که در سال: ابراهیم بن عمر، دانشمند علم  -١

 ]مراجعه شود. [مصحح ۵۰/ ۱و الدرر الکامنة  ۷۴۳/ ۲زندگی او به کتاب معرفة القراء الکبار تألیف ذهبی 
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شود، که اگر سبب نزول را بدانیم  گاهی لفظ عام است ولی دلیلی بر تخصیص آن اقامه می -۳

کنیم؛ زیرا که داخل بودن صورت سبب نزول قطعی و بیرون  در غیر آن مورد آیه را تطبیق می

کر در کتاب التقریب حکایت اجماع کردن آن با اجتهاد ممنوع است، چنانکه قاضی ابوب

ی که آن را جایز شمرده التفات نباید کرد.
ّ
 کرده، و به قول شاذ

واقف شدن و اطالع یافتن بر معنای آیه و از میان رفتن شک و تردید، واحدی گفته:  -۴

العید  و ابن دقیق» ای جز با دانستن قصه و بیان نزولش ممکن نیست شناسایی تفسیر آیه«

و شیخ » تن موجبات نزول، برای فهم معانی قرآن راه محکم و استواری استدانس«گفته: 

کند؛ زیرا که علم به  شناخت سبب نزول بر فهم آیه کمک می«اإلسالم ابن تیمیه گفته: 

 ».سبب موجب علم به مسّبب است

ْ ﴿و فهمیدن معنی آیه:  تَوا
َ
� ٓ ِيَن َ�ۡفرَُحوَن بَِما ْ بَِما لَۡم َ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ ن ُ�َۡمُدوا

َ
ُ�ِحبُّوَن أ وَّ

ِ�مٞ 
َ
ْ فََ� َ�َۡسبَنَُّهم بَِمَفاَز�ٖ ّمَِن ٱۡلَعَذاِب� َولَُهۡم َعَذاٌب أ بر مروان بن  .]۱۸۸عمران:  آل[﴾ َ�ۡفَعلُوا

رسد خوشحال شود،  گفت: اگر بنا باشد هر کس از آنچه به او می الحکم مشکل شده بود و چنین می

ب شود، پس همگی ما و خوشایندش 
ّ

باشد که به خاطر کارهایی که انجام نداده ستایش گردد، معذ

ب خواهیم بود، تا اینکه ابن عباس برای او بیان کرد که دربار
ّ

اهل کتاب نازل شد هنگامی که  همعذ

چیزی از آنها پرسید، حقیقت را مخفی کردند، و چیز دیگری جواب دادند و  ص پیغمبر اکرم

اند و برای کاری که انجام نداده بودند  ردند که آنچه پرسیده بود درست جواب دادهچنین وانمود ک

 اند. خواستار ستایش و تقدیر آن حضرت شدند. شیخین این روایت را نقل کرده

گفتند: خمر مباح  کرب حکایت شده که این دو نفر می بن مظعون و عمروبن معدی و از عثمان

 دند که:کر است و به این آیه استدالل می

ٰلَِ�ِٰت ُجَناٞح �ِيَما َطعُِمٓواْ إَِذا َما ٱ�ََّقواْ وََّءاَمُنواْ ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ لَۡيَس َ�َ ٱ�َّ
ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ْۚ َوٱ�َّ ۡحَسُنوا

َ
أ ْ وَّ ْ ُ�مَّ ٱ�ََّقوا ْ وََّءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت ُ�مَّ ٱ�ََّقوا ْ ٱل�َّ ﴾ وََعِملُوا

 .]۹۳ئدة: الما[
 .»اند اند در آنچه چشیده گناهی نیست بر کسانی که ایمان آورده و کارهای نیک کرده«

گاه چنین عقیده فاسدی را ابراز  دانستند هیچ و حال آنکه اگر آن دو نفر سبب نزول این آیه را می

 ص رسول خداای از اصحاب پس از تحریم خمر به  داشتند، سبب نزول این آیه چنین بود که عده نمی
عرضه داشتند: وضع کسانی که در راه خدا کشته شدند و بعضی از آنها آلوده به نوشیدن شراب بودند 
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 اند. شود؟ پس این آیه نازل شد. این روایت را امام احمد و نسائی و غیر اینها آورده چه می

ٰٓـِٔي يَ�ِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ﴿ی:  کند آیه و از مواردی که دانستن سبب نزول بر فهم آیه کمک می َوٱ�َّ
جَ 

َ
ۡ�َاِل أ

َ
ْوَ�ُٰت ٱۡ�

ُ
ٰٓـِٔي لَۡم َ�ِۡضَنۚ َوأ ۡشُهٖر َوٱ�َّ

َ
ُ�ُهنَّ ثََ�َٰثُة أ ن ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم فَعِدَّ

َ
لُُهنَّ أ

ۡمرِهِۦ �ُۡ�ٗ 
َ
ُۥ ِمۡن أ َ َ�َۡعل �َّ ۚ َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ باشد، که شرط (ان  می .]۴الطالق: [﴾ �يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ

ارتبتم = اگر تردید کردید) معنی آیه را بر بعضی از پیشوایان مشکل کرده است به طوری که ظاهریه 

ه ندارد، ولی این مشکل را شأن نزول بیان کرده و آن چنین است که: 
ّ

گفتند: یائسه اگر تردید نکرد عد

ه وقتی آیه
ّ

ها گفتند: بعضی از  ی البقره نازل شد، مسلمان ان در سورههای زن ی مربوط به احکام عد

ها ـ کودکان و سالخوردگان ـ یاد نشده است، پس این آیه نازل شد. حاکم این روایت را از ابی نقل  عده

ه
ّ

دانند، و  ی خود را نمی کرده است. با این سبب نزول دانسته شد که خطاب آیه به زنانی است که حکم عد

ی  های دیگر است که در سوره ای هست یا نه؟ و اگر هست مانند زن ا برای آنها هم عدهشک کنند که آی

شود: اگر بر شما مشکل شد  اند یا به نحو دیگری است؟ پس معنی (ان ارتبتم) چنین می البقره یاد شده

ه بگیرند، حکم آنها این است ...
ّ

 . دانستن حکم این گروه از زنان و ندانستید که چگونه باید عد

َ َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ ﴿ی:  و از همین نمونه آیه ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ْ َ�َثمَّ وَۡجُه ٱ�َّ ۡ�َنَما تَُولُّوا
َ
 .]۱۱۵البقرة: [﴾ فَ�

شود بدست آورد که سعی بین صفا و مروه واجب باشد، و بعضی نیز  باشد، که از ظاهر لفظ نمی می

گونه  ی صدیقه این اهر آیه ـ ولی عائشهاند که سعی واجب نیست ـ از باب تمسک به ظ توّهم کرده

معنی کردن را بر عروه رد کرد و شأن نزول آیه را چنین بیان داشت: بعضی از اصحاب سعی را ـ به 

 پنداشتند، پس این آیه نازل شد. خیال اینکه از اعمال دوران جاهلیت است ـ گناه می

ٓ ﴿ی آیه:  باشد، شافعی درباره و از فوائد دانستن شأن نزول: دفع توّهم حصر از آیه می -۵ قُل �َّ
ۡسُفوًحا  ۡو َدٗما مَّ

َ
ن يَُ�وَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ ۥٓ إِ�َّ ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمُه ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ

ُ
ِجُد ِ� َمآ أ

َ
أ

ۡو 
َ
ۡو َ�َۡم ِخ�ِ�ٖر فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس أ

َ
ِ بِهِۦۚ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� أ هِلَّ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ

ُ
فِۡسًقا أ

ار آنچه را «چنین گفته است:  .]۱۴۵األنعام: [﴾ َ�دٖ فَإِنَّ َر�ََّك َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 
ّ

وقتی که کف

خداوند حالل کرده بود حرام دانستند، و حالل شمردند آنچه را که خداوند حرام کرده بود و 

قام ضدیت برآمدند، این آیه برای نقض و شکستن غرض آنها نازل شد، انگار که در م

گوید: جز آنچه شما حرام شمردید حاللی نیست، و حرامی نیست مگر چیزهایی که  می

اید، چنانکه کسی بگوید: امروز شیرینی نخور، و تو در جواب گویی: من  شما حالل دانسته

در اینجا منظور ضدیت با کفار است نه اینکه  خورم، پس امروز جز شیرینی چیزی نمی
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 چیزی نفی با اثبات شده باشد، و این چنان است که خداوند فرموده باشد: 
ً
حرامی «واقعا

اید از قبیل مردار، خون، گوشت خوک و آنچه به  نیست جز چیزهایی که شما حالل پنداشته

ه، چه منظور اثبات تحریم و قصد حالل شمردن جز اینها را نداشت» نام غیر خدا ذبح شده

 ...».است نه اثبات حالل 

این سخن در کمال زیبایی است، و اگر شافعی پیشرو این معنی نبود، «امام الحرمین گفته است: 

 ».دانستیم مخالفت با مالک را در منحصر دانستن محرمات در آنچه این آیه ذکر کرده، جایز نمی

ی او نازل شده و  نام کسی است که آیه دربارهی دیگر دانستن شأن نزول: شناختن  فائده -۶

ِي قَاَل ﴿ی:  گفت آیه باشد، چنانکه مروان بن حکم می تعیین مطالب مبهم آن می َوٱ�َّ
ۡخَرَج َوقَۡد َخلَِت ٱۡلُقُروُن ِمن َ�ۡبِ� وَُهَما �َۡسَتغِيَثاِن 

ُ
ۡن أ

َ
تَعَِدانِِ�ٓ أ

َ
ّفٖ لَُّكَمآ �

ُ
يۡهِ أ لَِ�ِٰ�َ
َ َوۡ�لَ  لِ�َ ٱ�َّ وَّ

َ
َ�ِٰطُ� ٱۡ�

َ
ٓ أ ٓ إِ�َّ ِ َحّقٞ َ�َيُقوُل َما َ�َٰذا األحقاف: [﴾ َك َءاِمۡن إِنَّ وَۡعَد ٱ�َّ

ی صدیقه با بیان سبب  بکر نازل شده است، تا اینکه عایشه در حق عبدالرحمن بن ابی .]۱۷

 نزول آیه این معنی را رد کرد.

 ی دوم: مسأله

آیا عموم لفظ معتبر است یا سبب خاص؟ به نظر ما قول اصح اند که:  اهل اصول اختالف کرده

همان اّولی است، البته آیاتی در موارد خاصی نازل شده است که باإلتفاق به غیر آن موارد خاص 

ی لعان که در شأن  ی سلمه بن صخر، و آیه ی ظهار که درباره اند از قبیل: آیه حکم آنها را کشیده

 قذف که هالل
ّ

باشند ولی به دیگران نیز  ی صدیقه می زنندگان به عایشه مربوط به تهمت بن امیه، و حد

گویند: این موارد به دلیل  دانند می سرایت داده شده است. اما کسانی که عموم لفظ را معتبر نمی

دیگری ـ غیر از عموم لفظ ـ خارج است، همچنانکه آیاتی باالتفاق تنها به مورد نزولشان اختصاص 

در «گوید:  ی الهمزه می ر دلیلی که در آن مقام بوده است. زمخشری در تفسیر سورهیافته به خاط

اینجا ممکن است سبب نزول خاص ولی وعید عام باشد و هر آنکه آن عمل زشت را انجام دهد 

 ».شامل گردد و به صورت تعریض واقع شود

نهاست که در وقایعی گویم: از جمله دالیل معتبر بودن عموم لفظ: احتجاج صحابه و غیر آ می

کردند، و این روش در میان آنها شیوع  به عموم آیاتی که در موارد خاصی نازل شده استدالل می

 داشته است.

محمدبن ابی معشر از پدرش ابومعشر نجیح روایت کرده است که گفت: «ابن جریر گفته: 

های  بعضی از کتابکرد، سعید گفت: در  شنیدم سعید مقبری با محمدبن کعب قرظی مذاکره می

 



 133 نوع نهم: شناخت سبب نزول 

هایشان از صبر  تر ولی دل الهی آمده است که: خداوند بندگانی دارد که زبانشان از عسل شیرین

کنند، آنگاه  دین جلب می ههای دنیوی خود را به وسیل تر است، پوست گوسفند در بر کرده و بهره تلخ

ۡ�َيا َوِمَن ٱ�َّاِس َمن �ُ ﴿محمدبن کعب گفت: این معنی در قرآن آمده:  ۡعِجُبَك قَۡوُ�ُۥ ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ�ُّ ٱۡ�َِصامِ 

َ
ٰ َما ِ� قَۡلبِهِۦ وَُهَو � َ�َ َ دانی که این آیه  سعید گفت: آیا می ]۲۰۴البقرة: [﴾ َو�ُۡشِهُد ٱ�َّ

  ی کی نازل شده؟ محمدبن کعب جواب داد: بله؛ آیه در حق مردی نازل می درباره
ً
شد ولی بعدا

 .١»کند غیر او نیز عمومیت مینسبت به 

تَواْ ﴿ی:  اگر اشکال کنید که: پس چرا ابن عباس عموم آیه
َ
� ٓ ِيَن َ�ۡفرَُحوَن بَِما َ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ

ْ فََ� َ�َۡسبَنَُّهم بَِمَفاَز�ٖ ّمَِن ٱۡلَعَذاِب� َولَُهۡم َعَذاٌب  ْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُوا ن ُ�َۡمُدوا
َ
ُ�ِحبُّوَن أ ِ�مٞ وَّ

َ
﴾ أ

اش آمده بود اختصاص  را معتبر ندانست و تنها به آنکه ـ از اهل کتاب ـ آیه درباره .]۱۸۸األعراف: [

اند که: بر او مخفی نبوده که لفظ از سبب  گویم: از این اشکال چنین پاسخ گفته داد؟ در جواب می

ورد خاصی منظور است، خواسته این معنی را بفهماند که در این آیه م نزول اعم است ولی او می

ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� ﴿در بیان معنی ظلم در آیه  ص نظیر آنچه پیغمبر اکرم ٱ�َّ
ۡهَتُدونَ  ۡمُن َوُهم مُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱۡ�

ُ
ی  فرمودند که منظور شرک است چنان که در آیه .]۸األنعام: [﴾ أ

َك لَُظۡلٌم �﴿دیگر چنین آمده:  ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّ�ِ ۡذ قَاَل لُۡقَ�ُٰن ِ�بۡنِهِۦ َوُهَو يَعُِظُهۥ َ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ
دانستند، و از ابن  با اینکه صحابه به طور عموم هرگونه ظلم را از آن آیه می .]۱۳لقمان: [﴾ َعِظيمٞ 

ی سرقت (= دزدی)  کند، او در آیه میاند که بر اعتبار عموم لفظ داللت  عباس روایتی نقل کرده

علی بن «گوید:  ی زنی نازل شده است، ابن ابی حاتم می همین مطلب را گفته با اینکه این آیه درباره

الحسین از محمدبن أبی حّماد از ابوثمیله بن عبدالمؤمن از نجدة الحنفی که گفت: از ابن عباس 

ارِقَُة فَٱۡ�طَ ﴿ هدربار ارُِق َوٱلسَّ ُ َعِز�ٌز َوٱلسَّ ِۗ َوٱ�َّ ۢ بَِما َكَسَبا نََ�ٰٗ� ّمَِن ٱ�َّ يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
� ْ ُعٓوا

 ». پرسیدم که آیا عام است یا خاص؟ گفت: بلکه عام است .]۳۸المائدة: [﴾ َحِكيمٞ 

گویند: این آیه در فالن  شود که می در این باب بسیار می«شیخ اإلسالم ابن تیمیه گفته است: 

ی همسر ثابت  ی ظهار درباره اند: آیه زل شده بخصوص اگر شخص باشد ـ چنانکه گفتهموضوع نا

نَزَل ﴿ی:  ی جابربن عبدالله نازل شده، و آیه ی کالله درباره بن قیس و آیه
َ
ِن ٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
َوأ

ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�عۡ 
َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
ُ َوَ� تَتَّبِۡع أ ُ إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡواْ َفٱۡعلَۡم ٱ�َّ نَزَل ٱ�َّ

َ
ِض َمآ أ

 .۳۱، ۴تفسیر طبری  -١
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ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن ٱ�َّاِس لََ�ِٰسُقونَ 
َ
ُ أ �ََّما يُرِ�ُد ٱ�َّ

َ
 .]۴۹المائدة: [﴾ �

ی قومی از مشرکین  ه دربارهگویند فالن آی النضیر است، و امثال اینها که می مربوط به بنی قریظه و بنی

مکه یا گروهی از یهود و نصاری یا گروهی از مؤمنین نازل گردیده، ولی منظور کسانی که چنان 

گویند این نیست که حکم آیه به عین آن افراد اختصاص دارد، چه اینکه این سخن را هیچ  می

ظ عامی که در سبب نزول لف هگوید، و باید توجه داشت که هرچند دربار مسلمان و یا عاقلی نمی

اند که: آیا به مورد سبب نزول اختصاص دارد یا نه؟ ولی هیچ کس  معینی آمده باشد اختالف کرده

نگفته است که عمومات قرآن و سنت به شخص معینی اختصاص دارد، بلکه آخرین مطلبی که گفته 

لفظ لفظ نیست، و شود این است که: به نوع آن شخص اختصاص دارد، و عموم آنها به حسب  می

ای که سبب خاصی برای نزولش هست اگر امر یا نهی باشد هم بر آن شخص و هم بر آنانی که به  آیه

شود، و اگر مدح یا ذم باشد که باز شامل آن شخص و هر کس هم  ی او باشند منطبق می منزله

 ».شود وصف او است می

 توجه
ای که در  از آنچه گذشت دانستید که فرض مسأله در مورد لفظی است که عموم داشته باشد، اما آیه

ۡ�َ� ﴿ ی:  یک معنی خاص نازل گشته و لفظ آن عام نیست مانند آیه
َ
ِي يُۡؤِ�  ١٧وََسُيَجنَُّبَها ٱۡ� ٱ�َّ

 ٰ َّ�  بر همان مورد ابوبکر صد هکه به اجماع دربار .]۱۸-۱۷اللیل: [﴾ َماَ�ُۥ َ�َ�َ
ً
یق نازل گردیده قطعا

َها ٱ�َّاُس إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َذَكٖر ﴿ی آیه  شود، و فخر رازی با این آیه به ضمیمه اقتصار می ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ 
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
ْۚ إِنَّ أ نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا

ُ
َ َعلِيٌم  َوأ ٱ�َّ

بهترین  ص استدالل کرده است که ابوبکر صدیق بعد از پیغمبر اکرم .]۱۳الحجرات: [﴾ َخبِ�ٞ 

توان به هر کس که عمل او را  اند که می اند آیه عام است، پنداشته مردم است. بعضی که توهم کرده

اند؛ زیرا که در این آیه  ردهانجام دهد عمومیت داد، از باب اجرای موضوع بر قاعده، ولی اشتباه ک

عموم نیست. چون الف و الم وقتی مفید عموم است که بر اسم موصول یا اسم جمع معرفه  هصیغ

اند به شرط اینکه عهدی در بین نباشد، و حال آنکه الف و الم در  ای مفرد را نیز افزوده باشد، عده

آید، و نیز  ل با افعل التفضیل نمی(األتقی) موصول نیست؛ زیرا که به اجماع ثابت است که موصو

 ه(أفعل) افاد ه(االتقی) جمع هم نیست بله مفرداست ولی عهد موجود است ـ باتوجه به اینکه صیغ

سازد پس قول به عموم در این آیه باطل و  کند، و حکم خود را از مشارکت دیگران جدا می تمیز می

 شود. اش نازل شده اقتصار می بارهقول به خصوص قطعی است، و بر ابوبکر صدیق که آیه در
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 در عام وارد است، و گاهی اتفاق می مسأله
ً
افتاد که  ی سوم: گفتیم که: صورت سبب نزول قطعا

شد ولی آن را به خاطر مراعات زیبایی سخن و نظم  آیاتی بر اثر اسباب و موجبات خاصی نازل می

ی مطالب خاصی  یجه اینکه: آیاتی که دربارهدادند نت قرآنی در میان آیات عام به طور مناسبی قرار می

داللت دارد مثل این است که سبب نزول خاصی داشته باشد ـ در جهت داخل بودن آن در حکم عام 

متوسطی است بین سبب نزول و مجّرد از سبب  هخاص رتب هـ، چنانکه سبکی نظر داده است که: رتب

وتُواْ نَِصيٗبا ّمَِن ٱلِۡكَ�ِٰب ﴿ی:  هیافتند)، مانند آی (= آیاتی که بدون سبب، نزول می
ُ
ِيَن أ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
�

ِيَن َءاَمنُواْ َسبِي ۡهَدٰى مَِن ٱ�َّ
َ
ِيَن َ�َفُرواْ َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ أ ُٰغوِت َو�َُقولُوَن لِ�َّ ۡبِت َوٱل�َّ ﴾ ً� يُۡؤمِنُوَن بِٱۡ�ِ

بن االشرف و امثال او از علمای یهود که پس از جنگ بدر وقتی به  که اشاره است به کعب .]۵۱النساء: [

تشویق و  ص جویی و جنگ با پیغمبر اکرم مکه رفتند و کشتگان مشرکین را دیدند، آنها را بر انتقام

هدایت ترغیب نمودند، و چون مشرکین از آنها پرسیدند که: کدامیک از ما و محمد و اصحاب او بر راه 

را در کتابهای خود دیده بودند و یقین داشتند  ص است؟ علمای یهود ـ با اینکه اوصاف پیامبر اکرم

که آن اوصاف منطبق بر آن حضرت است و با آنها پیمان بسته شده بود که حقایق را مخفی نکنند و آن 

در جواب مشرکین گفتند:  اینها هپیمان در واقع نوعی امانت بود که ادای آن الزم و واجب بود ـ با هم

 ص تر است، و این سخن را از روی حسادت نسبت به پیغمبر اکرم شما راهتان به هدایت نزدیک
 به عمل مقابل آن امر می

ً
کند ـ که عبارت است از ادای  گفتند، که این آیه آنها را تهدید نموده و ضمنا

ایشان هست به مردم ابالغ کنند، و ه را همانطور که در کتاب ص امانت یعنی اوصاف پیغمبر گرامی

ۡهلَِها �َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ﴿ی:  این معنی مناسب با آیه
َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
واْ ٱۡ� ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱ�َّ

َ َ�َن  ا يَعُِظُ�م بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱ�َّ َ نِعِمَّ ْ بِٱۡلَعۡدِل� إِنَّ ٱ�َّ ن َ�ُۡكُموا
َ
النساء: [﴾ َسِميَعۢ� بَِصٗ��ٱ�َّاِس أ

باشد که عام است در هر امانتی و آن آیه مخصوص به امانت معینی است ـ که همان اوصاف  می .]۵۸

الخط قرآنی بعد از خاص قرار گرفته و بعد  باشد ـ با بیانی که گذشت، و عام در رسم ص پیغمبر اکرم

لت دارد، در عام داخل باشد، لذا از آن نازل شده. خالصه مناسب است آنچه خاص بر آن دال

وجه نظم در این آیات، اینکه: چون خداوند از مخفی نمودن اهل «العربی در تفسیرش گفته:  ابن

تر  را و گفتار آنها را به مشرکین که شما راهتان به هدایت نزدیک ص الکتاب اوصاف حضرت محمد

 ».ها کشیده شد ن به تمام امانتاست، خبر داد ـ که این عمل خیانتی بود از آنها ـ سپس سخ

قبلی نازل شده؛  هاالمانات حدود شش سال بعد از آی هاند: این اشکال وارد نیست که آی بعضی گفته

ای را  زیرا که زمان در سبب نزول شرط است نه در مناسبت، زیرا که هدف از مناسبت آن است که آیه
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امر  ص شدند و پیغمبر اکرم اسباب خود نازل میدر جای مناسبش قرار دهند، البته آیات به موجب 

 فرمود تا در جاهایی که از سوی خداوند جای آنها را دانسته بود، قرارشان دهند. می

اسباب نزول آیات قرآن جز با روایت سخن  هجایز نیست دربار«ی چهارم: واحدی گفته:  مسأله

مدن آن آیات بوده و بر اسباب نزول گفته شود؛ روایت و شنیدن از کسانی که شاهد و ناظر فرود آ

گاهی داشته ای  آیه هاز عبیده دربار«و محمدبن سیرین گفته: ». اند اند، و از علم و فن آن بحث کرده آ

دانستند قرآن در  از قرآن پرسیدم، گفت: از خدا بترس و از روی درستی سخن بگوی، کسانی که می

شناخت سبب نزول امری است که با قرائنی که «فته: دیگری گ». ای نازل شده از دنیا رفتند چه باره

اند ـ به یک سبب  شود، و چه بسا بعضی یقین پیدا نکرده پیرامون قضایاست برای صحابه حاصل می

ی ششگانه از  کنم این آیه در این باره نازل شد، چنانکه ائمه اند: گمان می نزول ـ لذا چنین گفته

ی مسائل آبیاری زمین حره (= زمینی  گفت: زبیر با مردی درباره اند که عبدالله بن زبیر روایت کرده

مرافعه کردند، رسول  ص های سیاه دارد) به نزاع پرداخت، آنگاه نزد پیغمبر اکرم است که سنگ

ات جاری ساز، مرد  خدا به زبیر فرمود: ای زبیر تو کشتزارت را آبیاری کن سپس آب را برای همسایه

ات بود چنین حکم کردی؟  الله برای اینکه او پسر عمه رضه داشت: یا رسولانصاری ـ با اعتراض ـ ع

ذیل جز  هکنم آی تا آخر حدیث، زبیر گفت: پس گمان نمی ١تغیر کرد ... ص پس رنگ پیغمبر اکرم

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهمۡ ﴿در این باره نازل شده باشد  ُ�مَّ َ�  فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
 .]۶۵النساء: [﴾ َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ

ـ که شاهد وحی و تنزیل بوده  ص هرگاه صحابی پیغمبر«حاکم در علوم الحدیث گفته است: 

ابن الصالح و  »ی قرآن خبر داد که در فالن موضوع نازل شده، این حدیث مسندی است ـ از یک آیه

روایت  اند. و به عنوان مثال روایتی که امام مسلم از جابر  غیر او نیز همین گفته را معتبر دانسته

گفتند: هر کس از پشت با همسرش مواقعه نموده ولی در  اند، که جابر گفت: یهود می کرده آورده

�َِسآؤُُ�ۡم ﴿ل شد: شود، پس این آیه ناز جلو او دخول کند، فرزندش احول (= چشم چپ) می
نَُّ�م 

َ
� ْ َ َوٱۡعلَُمٓوا ْ ٱ�َّ نُفِسُ�ۡمۚ َوٱ�َُّقوا

َ
�ِ ْ ُموا ٰ ِشۡئُتۡمۖ َوَقّدِ َّ�

َ
ْ َحۡرثَُ�ۡم � تُوا

ۡ
َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

ِ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َ�ُٰقوهُۗ َو�َّ�ِ  .]۲۲۳البقرة: [﴾ مُّ
گویند: این آیه در فالن مطلب نازل شد گاهی مراد  اینکه می«گوید:  و شیخ اإلسالم ابن تیمیه می

سبب نزول است و گاهی مراد این است که حکم آن موضوع داخل در آیه است هرچند سبب نزول 

 .۱۲۲النزول،  اسباب -١
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حابی گفته ص هکنند: منظور از این آیه چنین است و علما دربار آن آیه نباشد، چنانکه چنین تعبیر می

اند که: آیا از قبیل روایت مسند است و چنان است که  که: این آیه در فالن امر نازل شد. نزاع کرده

کرد؟ یا از قبیل تفسیر آیه است که مسند نیست؟ امام بخاری آن را  سببی برای نزول آن آیه ذکر می

مسندها بنابراین  دانند، و بیشتر دانست، و دیگران آن را در مسند داخل نمی داخل در مسند می

اصطالح است مانند مسند امام احمد و غیر آن، به خالف آن موردی که سببی ذکر کند که به دنبال 

 ».دانند آن آیه نازل شده که همه باالتفاق این قسم را در مسند داخل می

های صحابه و تابعین این است که اگر  از جمله عادت«و زرکشی در البرهان چنین گفته است: 

از آنها بگوید: این آیه در فالن موضوع نازل شد، منظورش آن است که آیه متضمن آن حکم  یکی

پس این از قسم استدالل بر حکم با آیه است، نه از قسم  ١است نه اینکه سبب نزول آن آیه بوده باشد

 ».نقل و خبر دادن از امری که واقع شده باشد

ریر کرد اینکه: سبب نزول امری است که آیه در ایام توان تح گویم: آنچه در تعریف سبب نزول می می

ی سوره الفیل گفته است: که سببش، فیل  وقوع آن نازل شده باشد تا خارج شود آنچه واحدی درباره

باشد. که این از اسباب نزول نیست بلکه از باب خبر دادن از وقایع گذشته است  آوردن اهالی حبشه می

ۡحَسُن دِيٗنا ﴿و بنای کعبه و امثال اینها، و نیز اینکه خداوند در:  ی نوح و عاد و ثمود مانند قصه
َ
َوَمۡن أ

ُ إِبَۡ�ٰهِيمَ  ََذ ٱ�َّ ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن َوٱ�َّبََع مِلََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيٗفاۗ َوٱ�َّ ۡسلََم وَۡجَهُهۥ ِ�َّ
َ
ۡن أ النساء: [﴾ َخلِيٗ�  ّمِمَّ

 باشد، چنانکه پوشیده نیست. کند از اسباب نزول قرآن نمی می سبب خلیل گرفتن ابراهیم را بیان .]۱۲۵

 توجه
 گفتیم که از قبیل مسند صحابی است، اگر از تابعی نقل شود نیز مرفوع خواهد بود ولی 

ً
آنچه قبال

اند ـ از  ی تفسیر باشد که از صحابه آموخته مرسل است، پس اگر سند آن تابعی صحیح باشد و از ائمه

 عکرمه و سعیدبن جبیر ـ یا با مرسل دیگری معتضد باشد و امثال اینها، پذیرفته است.قبیل مجاهد و 

کنند، در این  ای اسباب متعددی نقل می شود که مفسرین برای نزول آیه ی پنجم: بسا می مسأله

 های وارد شده مالحظه گردد، پس: قبیل موارد راه اعتماد این است که عبارت

ی فالن  ی فالن موضوع نازل شد دیگری هم بگوید: درباره ربارهاگر یکی از آنها بگوید: د -۱

 گفتیم منظور تفسیر آیه است نه ذکر 
ً
موضوع  نازل شد و یک امر دیگری ذکر کند که قبال

ی نزول آیه در مورد خاص تصریح داشته  حی باشد که دربارهبنابراین هر سبب نزولی که مستند به روایت صحی -١

 توان پذیرفت نه هر روایتی. ـ م. باشد را می
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سبب نزول، منافاتی بین آن دو گفته نیست ـ چنانچه لفظ هر دو را شامل گردد ـ و در نوع 

 هفتاد و هشتم تحقیق این مطلب خواهد آمد.

ی فالن موضوع آمد، و دیگری تصریح نماید به ذکر  ولی اگر یکی از آنها چنین تعبیر کند: درباره -۲

سببی برخالف آن، همان مورد اعتماد باید بشود و دیگری استنباط است، مثال آن روایتی است 

تُواْ حَ ﴿که امام بخاری از ابن عمر آورده است که گفت: 
ۡ
ۡرثَُ�ۡم �َِسآؤُُ�ۡم َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

ِ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  ۗ َو�َّ�ِ َ�ُٰقوهُ نَُّ�م مُّ
َ
� ْ َ َوٱۡعلَُموٓا ْ ٱ�َّ نُفِسُ�ۡمۚ َوٱ�َُّقوا

َ
�ِ ْ ُموا ٰ ِشئۡتُۡمۖ َوقَّدِ َّ�

َ
� ﴾
روایتی که  درباره جماع با همسران در پشت (ُدبر) آنها نازل شد، و از جابر .]۲۲۳النساء: [

 گ
ً
ذشت، بنابراین حدیث جابر مورد اعتماد است؛ زیرا تصریح برخالف این گفته داشت قبال

که این نقل است و قول ابن عمر استنباط. ابن عباس نیز آن قول را توهم دانسته و نظیر حدیث 

 اند. جابر را نقل کرده است، چنانکه ابوداود و حاکم این مطلب را از او روایت کرده

س اگر سند یکی از آن دو صحیح و اگر یکی سبب نزول ذکر کرد و دیگری سبب دیگری، پ -۳

باشد که آن خبر صحیح معتمد است و مثال آن روایتی است شیخین و غیر آنها از جندب 

بیمار شد، پس یک یا دو شب برای تهّجد برنخاست، که  ص الله اند که: رسول نقل کرده

ه کنم مگر اینکه شیطانت تو را ترک گفت زنی به خدمتش آمد و گفت: ای محمد گمان نمی

َ�ٰ ﴿است، پس خداوند این آیات را نازل فرمود:  ِۡل إَِذا َسَ�ٰ  ١َوٱلضُّ َما َودََّعَك  ٢َوٱ�َّ
 .]۳-۱الضحی: [﴾ َر�َُّك َوَما قََ�ٰ 

 هبن میسره از مادرش، از مادر مادرش ـ که خدمتکار خان شیبه از حفص و طبرانی و ابن ابی

داخل  ص ی رسول خدا اند که: توله سگی به خانه بود ـ روایت کرده ص پیغمبر اکرم

شد،  شد و زیر سریر رفت و ُمرد پس چهار روز گذشت که وحی بر پیامبر گرامی نازل نمی

آید؟ من با خود  فرمود: ای خوله، در خانه رسول خدا چه رخ داده که جبرئیل به نزدم نمی

م، پس زیر سریر را جاروب کردم و آن بچه گفتم خوب است خانه را جاروب و منظم کن

لرزید ـ و  آمد در حالی که محاسنش می ص سگ را بیرون افکندم، پس از آن پیغمبر اکرم

گرفت ـ پس خداوند آیات:  شد لرزش می چنان بود که هرگاه وحی بر آن حضرت نازل می

 (والضحی) تا (فَترضی) را نازل فرمود.

جریان دیر آمدن جبرئیل به سبب توله «اری گفته: و حافظ ابن حجر در شرح صحیح بخ

سگ مشهور است ولی سبب نزول آیه بودنش غریب است، و در سند این خبر کسی هست 
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 ».که شناخته شده نیست، بنابراین همان روایت صحیح مورد اعتماد است

طلحه از بن  حاتم از طریق علی های این مبحث: روایتی است که ابن جریر و ابن ابی و از مثال

وقتی که به مدینه هجرت کرد خداوند او  ص اند اینکه: پیغمبر اکرم ابن عباس روایت کرده

المقدس رو کند، پس یهود خوشحال شدند، چند ماه به سوی  را امر فرمود که به سوی بیت

داشت و خداوند را  را دوست می إل ابراهیم هخواند ـ ولی قبل المقدس نماز می بیت

َومِۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ﴿نگریست ـ پس خداوند  سمان میخواند و به آ می
ْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُۥ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس  ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� وََحۡيُث َما ُكنتُۡم فََولُّوا

ِيَن َظلَُمواْ مِۡنُهۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم  ٌة إِ�َّ ٱ�َّ تِمَّ نِۡعَمِ� َعلَۡيُ�ۡم َعلَۡيُ�ۡم ُحجَّ
ُ
َوٱۡخَشۡوِ� َوِ�

را نازل فرمود، و یهود بر اثر آن ناراحت شدند و گفتند:  .]۱۵۰البقرة: [﴾ َولََعلَُّ�ۡم َ�ۡهتَُدونَ 

ِ ٱلَۡمۡ�ُِق ﴿ی  ای که بر آن بودند بازداشت؟ پس خداوند آیه چه چیز آنها را از قبله َّ قُل ّ�ِ
ۡستَقِي�ٖ َوٱلَۡمۡغرُِبۚ َ�ۡهِدي  را نازل کرد و فرمود:  .]۱۴۲البقرة: [﴾ َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

َ َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ ﴿ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡ�نََما تَُولُّواْ َ�ثَمَّ وَۡجُه ٱ�َّ
َ
ِ ٱلَۡمۡ�ُِق َوٱلَۡمۡغرُِبۚ فَ�  .]۱۱۵البقرة: [﴾ َوِ�َّ

ِ ٱلَۡمۡ�ُِق َوٱلَۡمۡغرُِبۚ ﴿ی  ت: آیهاند که گف و حاکم و غیر او از ابن عمر روایت کرده َوِ�َّ
َ َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ْ َ�َثمَّ وَۡجُه ٱ�َّ ۡ�َنَما تَُولُّوا

َ
در این باره نازل شد که هرگاه بر  ﴾ فَ�

 توانی نماز مستحبی بخوانی. مرکب خود سوار باشی به هر طرف که بگردد می

دانسته ـ از عامربن ربیعه نقل کرده است که گفت: در یکی و ترمذی روایتی ـ که آن را ضعیف 

دانستیم که قبله کدام سمت است. لذا هر کدام از ما به سمت  از سفرها در شب تاریکی نمی

عرضه داشتیم این آیه  ص خودش نماز خواند چون صبح کردیم و جریان را برای پیغمبر اکرم

ند ضعیفی از جابر نقل کرده است. و هم او از نازل شد. دارقطنی نیز مثل همین حدیث را به س

َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ٱۡدُعوِ�ٓ ﴿ی:  ابن جریر از مجاهد روایت کرده که گفت: هنگامی که آیه
وَن َ�ۡن ِعبَاَدِ� َسيَۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  ِيَن �َۡستَۡكِ�ُ ۡستَِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
غافر: [﴾ أ

 به کدام سو دعا کنیم؟ پس این آیه نازل شد. این حدیث مرسل است. نازل شد، گفتند: .]۶۰

یکی از برادران شما مرده «روایت کرده است که فرمود:  ص و از قتاده از پیغمبر اکرم

پس این آیه نازل » خواند به سوی قبله نماز نمی«گفتند: » است، بیایید بر او نماز بخوانید

 غریب و معضل است.
ً
 شد. ولی این خبر جدا
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اینها روایت اخیر است  هباشند، و اضعف از هم اینها پنج سبب نزول است که مختلف می

ی  بعد ماقبلش به علت مرسل بودن ضعیف است، و در مرحله هضل است، در مرحلچون مع

سوم ماقبل آن به علت ضعیف بودن راویان آن، روایت دوم صحیح است ولی در آن گفته: در 

فالن موضوع نازل شد و تصریح به سبب نزول نکرده، اما اولی هم سندش صحیح است و 

 باشد. است، پس همان مورد اعتماد میهم به ذکر سبب نزول در آن تصریح شده 

حاتم از طریق ابن اسحق از  های دیگر نیز روایتی است که ابن مردویه و ابن ابی و از مثال

اند از ابن عباس که گفت: امیه بن  محمد از عکرمه ـ یا سعید ـ روایت کرده محمدبن ابی

مده و گفتند: یا آ ص الله خلف و ابوجهل بن هشام و مردانی از قریش به خدمت رسول

شویم ـ و آن حضرت  محمد! بیا با خدایان ما مسامحه کن، ما هم داخل در دین تو می

داشت که قومش مسلمان شوند ـ پس آن بزرگوار به حال آنها رقت کرد، پس  دوست می

ۡوَحۡيَنآ إَِ�ۡ ﴿خداوند این آیه را نازل فرمود: 
َ
ِٓي أ َك ِ�َۡفَ�َِي �ن َ�ُدواْ َ�َۡفتُِنونََك َعِن ٱ�َّ

َُذوَك َخلِيٗ�  َّ� ۥۖ �ٗذا �َّ  .]۷۳اإلسراء: [﴾ َعلَۡيَنا َ�ۡ�َهُ
 ص ثقیف به پیغمبر اکرم هو ابن مردویه از طریق العوفی از ابن عباس روایت کرده است که قبیل

ه به آنها ها داده شود و چون آنچ ما را مدت یک سال مهلت بده تا به خدایانمان هدیه«عرضه داشتند: 

خواست که آنها را  می ص پیامبر اکرم». شویم شود قبض کردیم پس از آن مسلمان می هدیه می

مهلت دهد این آیه نازل شد. این خبر مقتضی آن است که در مدینه نازل شده باشد، و اسنادش 

ضعیف است و روایت اول مقتضی این است که در مکه نازل شده باشد و اسنادش َحسن است و 

رود پس   میصحیح باال هالشیخ از سعیدبن جبیر که تا درج ابی هبرای آن شاهد نیز هست به گفت

 همین روایت مورد اعتماد است.

حالت چهارم: اینکه دو سند در صحت مساوی باشند، در این صورت یکی از آن دو که راویش  -۴

شود، مثل روایتی که  در جریان حاضر بوده یا مانند آن از وجوه مختلف ترجیح، امتیاز داده می

در مدینه راه  ص پیغمبر اکرمبا «نقل کرده است که گفت:  امام بخاری از ابن مسعود 

کرده بود پس چند تن از یهود گذشتند،  رفتم در حالی که آن حضرت بر چوب خرمایی تکیه  می

پرسیم، پس در  یکی از آنها گفت: خوب است از او چیزی بپرسیم، با هم گفتند: از روح از او می

دانستم که بر او وحی  این باره سؤال کردند، آن حضرت ساعتی ایستاد و سر بر داشت، من می

وُح  َٔ َو�َۡ� ﴿شود، تا اینکه حالت وحی برطرف شد، سپس گفت:  می وِح� قُِل ٱلرُّ لُونََك َعِن ٱلرُّ
وتِيتُم ّمَِن ٱلۡعِلِۡم إِ�َّ قَلِيٗ� 

ُ
ۡمرِ َرّ�ِ َوَمآ أ

َ
 .]۸۵اإلسراء: [ ﴾مِۡن أ
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ست که گفت: قریش به یهود و ترمذی روایتی ـ که آن را صحیح دانسته ـ از ابن عباس آورده ا

ی روح از او بپرسید، پس  گفتند: به ما چیزی یاد بدهید که از این مرد بپرسیم، یهود گفتند: درباره

از آن حضرت راجع به همین موضوع سؤال کردند، که پس از آن این آیه نازل شد: 

ۡمِر َرّ�ِ  َٔ َو�َۡ� ﴿
َ
وُح ِمۡن أ وِح� قُِل ٱلرُّ وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِ�َّ قَلِيٗ� لُونََك َعِن ٱلرُّ

ُ
 .﴾َوَمآ أ

این خبر چنین اقتضا دارد که این آیه در مکه نازل شده باشد، ولی روایت اول برخالف آن 

تر است، دیگر اینکه ابن  اند که: آنچه بخاری روایت کرده از غیر او صحیح است و گفته

 خود شاهد جریان بوده است. مسعود 

ای نازل شده باشد  ینکه پس از وقوع دو یا چند سبب ـ که ذکر شده است ـ آیهحالت پنجم: ا -۵

زیادی بین آن اسباب و نزول آیه ثابت نباشد ـ چنانکه در آیات گذشته  هبه طوری که فاصل

گردد. مثال آن روایتی است که امام بخاری از طریق  چنین بود ـ که بر این معنی حمل می

به همسرش  ص بن امیه در حضور پیغمبر اکرم ست که: هاللعکرمه از ابن عباس آورده ا

  ص بن سحماء را داد، پیغمبر گرامی نسبت زنا با شریک
ّ

به او فرمود: یا بّینه بیاور یا حد

الله اگر کسی از ما مرادی را با همسرش  زنیم. عرضه داشت: یا رسول تهمت بر پشتت می

ِيَن ﴿بپردازد! پس خداوند متعال خلوت کرده دید، بیرون رود و به جستجوی بّینه  َوٱ�َّ
ۡرَ�ُع َشَ�َٰ�ٰتِۢ 

َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَ�َٰدةُ أ

َ
ٓ أ َُّهۡم ُشَهَدآُء إِ�َّ ۡزَ�َٰجُهۡم َولَۡم يَُ�ن ل

َ
يَۡرُموَن أ

ِٰد�ِ�َ  ِ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱل�َّ  را نازل فرمود. .]۶النور: [﴾ بِٱ�َّ

بن عدی آمد و گفت:  اند که گفت: عویمر نزد عاصم دهبن سعد روایت کر و شیخین از سهل

بپرس: اگر کسی مردی اجنبی را [در حال زنا] با همسرش دید و او را  ص الله از رسول

 گردد؟ شود یا چگونه با او رفتار می کشت، آیا [به قصاص] کشته می

ز آن کننده غایب بود، پس ا در این باره پرسید، ولی سؤال ص پس عاصم از رسول خدا

 ص عاصم جواب را به عویمر گفت، عویمر گفت: به خدا سوگند به خدمت رسول خدا
خواهم رسید و از آن حضرت خواهم پرسید، پس به محضر آن بزرگوار شرفیاب گردید، 

 .١ای از قرآن نازل گردیده است ...  تو و همسرت آیه هفرمود: دربار ص پیغمبر اکرم

بین این دو حدیث جمع شده است به اینکه نخستین کسی که این اتفاق برایش افتاد هالل 

بود، بر حسب تصادف عویمر نیز ـ برای همین پرسش ـ آمد، پس آیه در شأن هر دو نازل 

 .۲۶۷، ۳تفسیر ابن کثیر  -١
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شد، تمایل نووی نیز به همین معنی بوده و پیش از او خطیب بغدادی چنین گفته است: 

 اتفاق افتاده باشد. شاید برای آن دو در یک وقت

به ابوبکرصدیق فرمود:  ص الله روایت کرده است که گفت: رسول و بّزار از حذیفه 

کشم] فرمود: و  کنم [او را می کنی؟ گفت: شر به پا می رومان مردی را ببینی چه می اگر با ام

ن گویم: خداوند آن کس را که عاجز بماند [از کشت تو ای عمر چه خواهی کرد؟ گفت: می

 آن شخص] لعنت کند که خبیث است.

 ابن حجر گفته: تعدد اسباب نزول مانعی ندارد.

گردد،  حالت ششم: هرگاه جمع بین روایات ممکن نباشد، بر تعدد و تکرار نزول حمل می -۶

اند که گفت: وقتی هنگام وفات ابوطالب  مثال آن روایتی است که شیخین از مسّیب آورده

میه نزد او بر او و ص الله رسید، رسول
ُ
ارد شد در حالی که ابوجهل و عبدالله بن ابی ا

بودند، فرمود: ای عمو! بگو ال اله اال الله تا اینکه به خاطر تو در پیشگاه خداوند محاّجه 

گردانی؟ پس  کنم. ابوجهل و عبدالله گفتند: ای ابوطالب آیا از کیش عبدالمطلب رو بر می

فرمود:  ص بر ملت عبدالمطلب هستم، پیغمبر اکرم آنقدر با او حرف زدند تا اینکه گفت:

ِيَن ﴿کنم، پس این آیه نازل شد  تا وقتی که نهی نشوم برایت استغفار می ِ َوٱ�َّ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ
َ لَُهۡم  ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
ْ أ ْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا ن �َۡسَتۡغفُِروا

َ
ْ أ �َُّهۡم َءاَمُنٓوا

َ
�

ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيمِ 
َ
 ﴾.أ

روایتی ـ که آن را حسن دانسته ـ نقل کرد است که فرمود: شنیدم مردی   و ترمذی از پ علی

کند، به او گفتم: برای پدر و مادرت که  برای پدر و مادرش که مشرک بودند طلب مغفرت می

طلب مغفرت کرد.  کنی؟ گفت: ابراهیم برای پدرش که مشرک بود مشرکند طلب مغفرت می

 عرضه داشتم، پس این آیه نازل شد. ص من این جریان را به خدمت پیغمبر اکرم

روزی به  ص اند که گفت: پیغمبر اکرم روایت کرده و حاکم و غیر او از ابن مسعود 

سمت قبرستان رفت، و در کنار قبری نشست، مناجات کرد و سپس گریست، آنگاه فرمود: 

قبری که کنارش نشستم قبر مادرم است، و من از خداوند اذن خواستم برای دعای به او 

ن﴿ام نداد، پس این آیه را بر من نازل کرد:  اجازه
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِ َوٱ�َّ �َۡسَتۡغفُِرواْ  َما َ�َن لِلنَِّ�ّ

ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيمِ 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
پس  ﴾ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓواْ أ

 کنیم به اینکه این آیه چند بار نازل شده است. بین این روایات جمع می
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اند که  نقل کرده هریره  ابیهای دیگر: نیز روایتی است که بیهقی و بزار از  و از مثال

ـ هنگامی که حمزه شهید شد و او را مثله کرده بودند ـ بر بدن حمزه  ص پیغمبر اکرم

پس جبرئیل در » هفتاد تن از آنها را به جای تو مثله خواهم کرد«ایستاد، سپس فرمود: 

َ�ۡبُتۡم �ۡن �َ ﴿سوره النحل را از  هایستاده بود نازل شد و خاتم ص حالی که پیغمبر
ِٰ�ِ�نَ  ُ�ۡم لَُهَو َخۡ�ٞ ّلِل�َّ  .]۱۲۶النحل: [﴾ َ�َعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِۦۖ َولَ�ِن َصَ�ۡ

اند که گفت: وقتی جریان احد پایان یافت،  بن کعب روایت کرده و ترمذی و حاکم از ابی

آنها  هحمزه از جمل شصت و چهار تن از انصار و شش تن از مهاجرین کشته شده بودند که

بود و او را مثله کرده بودند، پس انصار گفتند: اگر روزی چنین برخوردی با آنها داشتیم 

�ۡن ﴿بیشتر از این بر سرشان خواهیم آورد پس چون روز فتح مکه پیش آمد، خداوند 
ُ�ۡم لَهُ  ْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَ�ِن َصَ�ۡ ِٰ�ِ�نَ َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبوا را نازل  ﴾.َو َخۡ�ٞ ّلِل�َّ

فرمود. ظاهر این خبر این است که: نزول آیه تا هنگام فتح مکه تأخیر افتاده باشد، و از 

آید که روز احد نازل گشته باشد. ابن الحّصار گفته: بی این دو روایت  حدیث گذشته برمی

نازل شده با تمام سوره ـ  مزبور یک بار پیش از هجرت در مکه هشود به اینکه: آی جمع می

چون سوره مکی است ـ بار دوم روز احد، و بار سوم روز فتح مکه. برای اینکه مردم متذکر 

 ی روح را از همین قسم قرار داده است. شوند، و حافظ ابن کثیر آیه

 توجه
ولی شود در یکی از دو قضیه ـ پس از ذکر موجبات نزول ـ عبارت (پس تالوت کرد) هست،  گاه می

کند (پس نازل شد) بوده است، مثال آن روایتی است که ترمذی از ابن عباس نقل کرده و  راوی توهم می

گذشت، پس عرضه داشت: یا  ص ای بر رسول اکرم آن را صحیح دانسته است که گفت: یهودی

ها را چنان و سایر  ها را این شکل و آب را چنین و کوه ها را بر این نحو و زمین ابالقاسم، اگر خداوند آسمان

َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓ ﴿داد، بهتر نبود؟ پس خداوند این آیه را نازل کرد:  طور قرار می خلق را این َوَما قََدُرواْ ٱ�َّ
ِي َجآَء بِهِۦ ُموَ�ٰ نُورٗ  نَزَل ٱلِۡكَ�َٰب ٱ�َّ

َ
ءٖ� قُۡل َمۡن أ ٰ �ََ�ٖ ّمِن َ�ۡ َ�َ ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
وَُهٗدى  �إِۡذ قَالُواْ َمآ أ

نتُۡم َوَ�ٓ ءَ 
َ
ا لَۡم َ�ۡعلَُموٓاْ أ ابَآؤُُ�ۡمۖ قُِل لِّلنَّاِس� َ�َۡعلُونَُهۥ قََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن َكثِٗ��ۖ وَُعلِّۡمتُم مَّ

ۖ ُ�مَّ ذَرُۡهۡم ِ� َخوِۡضهِۡم يَلَۡعبُونَ  ُ  للها این حدیث در صحیح با عبارت (پس رسول .]۹۱األنعام: [﴾ ٱ�َّ
ی است. ص

ّ
 این آیه را تالوت کرد) آمده است و همان درست است؛ زیرا که این آیه مک
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نقل کرده است که گفت: عبدالله  های دیگرش روایتی است که امام بخاری از انس  و از مثال

به مدینه مطلع شد، به خدمت آن حضرت آمد و گفت: از  ص بن سالم چون از آمدن رسول اکرم

داند: نخستین شرایط ساعت [= قیامت] چیست؟  پرسم که جز پیامبر کسی آنها را نمی تو سه چیز می

سازد؟ فرمود:  و اولین غذای اهل بهشت کدام است؟ و چه چیز فرزند را از پدر یا مادر هراسناک می

جبرئیل درگذشته جواب اینها را به من گفته. ابن سالم گفت: جبرئیل؟ فرمود: آری، گفت: او از میان 

� ﴿این آیه را خواند:  ص شتگان دشمن یهود است، پس حضرت رسولفر ُقۡل َمن َ�َن َعُدّوٗ
ٰى  ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ وَُهٗدى َو�ُۡ�َ ِ ُمَصّدِ ٰ قَۡلبَِك �ِإِۡذِن ٱ�َّ َ�ُۥ َ�َ ّلِـِجۡ�ِ�َل فَإِنَُّهۥ نَزَّ

این  ص روایت این است که نبی گرامی. ابن حجر در شرح بخاری گفته: ظاهر سیاق ﴾لِۡلُمۡؤِمنِ�َ 

وقت این آیه نازل شده باشد، سپس  یهود خوانده است، و لزومی ندارد که همان هآیه را در رّد گفت

گفته: و همین مورد اعتماد است؛ زیرا که در سبب نزول این آیه خبر صحیحی داریم که در مورد 

 ابن سالم نازل شده است. هی دیگری غیر از قص قصه

 تذکر
برعکس آنچه که گذشت اینکه: یک سبب در مورد نزول چند آیه روایت شده باشد و هیچ اشکالی 

شده است،  های گوناگون نازل می ندارد، برای اینکه گاهی در مورد یک واقعه آیات متعددی در سوره

نشنیدم  الله! اند که گفت: یا رسول مثال آن روایتی است که ترمذی و حاکم از ام سلمه نقل کرده

فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم ﴿خداوند در هجرت زنان چیزی یاد کرده باشد، پس خداوند این آیه را نازل فرمود: 
ِيَن  � َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَٱ�َّ نَ�ٰ

ُ
ۡو أ

َ
ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م ّمِن َذَكٍر أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
َر�ُُّهۡم �

ْ ِمن دَِ�ٰرِهِمۡ  ۡخرُِجوا
ُ
ْ َوأ َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ  َهاَجُروا

ُ
�َ ْ ْ َوقُتِلُوا ْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُوا وُذوا

ُ
اتِِهۡم  َٔ َوأ

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱ�َّ  ِۚ َوٱ�َّ نَۡ�ُٰر ثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ
َ
ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

ُ
﴾ َوابِ َوَ�

الله  م سلمه روایت کرده است که گفت: عرض کردم یا رسولو حاکم از همان ا .]۱۹۵عمران:  آل[

إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� ﴿ی:  کنید! پس آیه کنید ولی زنان را یاد نمی مردان را یاد می
 ِ�ِٰ ِٰدَ�ِٰت َوٱل�َّ ِٰد�َِ� َوٱل�َّ ٰبَِ�ِٰت َوٱۡلَ�ِٰشِعَ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َوٱۡلَ�ٰنِتَِ� َوٱۡلَ�ٰنَِ�ِٰت َوٱل�َّ �َن َوٱل�َّ

�َِ�ِٰت َوٱۡلَ�ٰفِِظَ� فُُروَجُهۡم  ٰٓ �ِِمَ� َوٱل�َّ ٰٓ َ�ِٰت َوٱل�َّ �َِ� َوٱلُۡمَتَصّدِ َوٱۡلَ�ِٰشَ�ِٰت َوٱلُۡمَتَصّدِ
ۡغفَِرٗة وَ  ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱ�َّ

َ
ٰكَِ�ِٰت أ َ َكثِٗ�� َوٱل�َّ ٰكِرِ�َن ٱ�َّ ۡجًرا َعِظيٗماَوٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت َوٱل�َّ

َ
األحزاب: [﴾ أ

ا ﴿ی:  و نیز آیه .]۳۵ ٰ َ�ۡعٖض� ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ ُ بِهِۦ َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ َل ٱ�َّ ْ َما فَضَّ َوَ� َ�َتَمنَّۡوا
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ۚ َوۡ�  ا ٱۡ�تََسۡ�َ ْۖ َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب ّمِمَّ َ  َٔ ٱۡ�تََسُبوا َ ِمن فَۡضلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ٍء  لُواْ ٱ�َّ َ�َن بُِ�ّلِ َ�ۡ
 را نازل فرمود.﴾ إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ٰتِ  ﴿ی:  و آیه .]۳۲النساء: [﴾ َعلِيٗما

هایش همچنین روایتی است که امام بخاری از حدیث زیدبن ثابت آورده است که رسول  و از مثال

رِ َوٱلُۡمَ�ِٰهُدوَن ِ� �َّ �َۡسَتوِي ٱۡلَ�ٰعُِدوَن ِمَن ﴿ی:  بر او آیه ص اکرم َ ْوِ� ٱل�َّ
ُ
ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َ�ۡ�ُ أ

 ِ الله، اگر  را امالء فرمود، پس ابن ام مکتوم آمد و گفت: یا رسول .]۹۵النساء: [﴾ َسبِيِل ٱ�َّ

 کردم (او نابینا بود)، پس خداوند (غیر أولی الضرر) را نازل کرد. توانستم جهاد کنم جهاد می می

 ص همچنین روایت کرده است که گفت: برای رسول اکرم تم از زیدبن ثابت و ابن ابی حا
کردم پس در حالی که من قلم را روی گوشم نهاده بودم دستور رزم داده شد، در این هنگام  نویسندگی می

در انتظار وحی ماند که نابینایی آمد و گفت: برای من چه دستوری هست که نابینا هستم؟  ص الله سول

ِيَن َ� َ�ُِدوَن َما يُنفُِقوَن ﴿آیه نازل شد:  پس این َعَفآءِ َوَ� َ�َ ٱلَۡمۡرَ�ٰ َوَ� َ�َ ٱ�َّ لَّيَۡس َ�َ ٱلضُّ
ُ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ِ َورَُسوِ�ِۦۚ َما َ�َ ٱلُۡمۡحِسنَِ� مِن َسبِيٖل� َوٱ�َّ  .]۹۱التوبة: [﴾ َحَرٌج إِذَا نََصُحواْ ِ�َّ

اند: روایتی است که ابن جریر از ابن عباس آورده است که گفت:  ی که آوردههای و از مثال

ای نشسته بود، پس فرمود: اکنون کسی خواهد آمد که با دو چشم  حجره هدر سای ص الله رسول

نگرد، طولی نکشید که مردی چشم زاغ برآمد، پیغمبر او را فرا خواند و فرمود: چرا تو و  شیطان می

دهید؟ آن مرد رفت و یارانش را آورد، همگی قسم خوردند که آن حضرت را  یارانت مرا دشنام می

ِ َما قَالُواْ ﴿اینکه از آنها گذشت، پس خداوند این آیه را نازل کرد:  اند تا دشنام نداده َ�ۡلُِفوَن بِٱ�َّ
 ٓ ْۚ َوَما َ�َقُموٓاْ إِ�َّ واْ بَِما لَۡم َ�نَالُوا ُ َولََقۡد قَالُواْ َ�َِمَة ٱلُۡ�ۡفرِ َوَ�َفُرواْ َ�ۡعَد إِۡسَ�ِٰمهِۡم وََهمُّ ۡ�نَٮُٰهُم ٱ�َّ

َ
ۡن أ

َ
 أ

�ۡ َورَُسوُ�ُۥ  ِ�ٗما ِ� ٱ�ُّ
َ
ُ َعَذابًا أ ۡ�ُهُم ٱ�َّ ْ ُ�َعّذِ َُّهۡمۖ �ن َ�تََولَّۡوا � ل ْ يَُك َخۡ�ٗ َيا مِن فَۡضلِهِۦۚ فَإِن َ�تُو�ُوا

ٖ َوَ� نَِص�ٖ  �ِض مِن َوِ�ّ
َ
ِ� َوَما لَُهۡم ِ� ٱۡ� حاکم و امام احمد این حدیث را به  .]۷۴التوبة: [﴾ َوٱ�ِخَرة

ُ َ�ِيٗعا َ�يَۡحلُِفوَن ﴿ی:  اند و در آخرش آمده: پس خداوند آیه قل کردههمین عبارت ن يَوَۡم َ�ۡبَعثُُهُم ٱ�َّ
َ�ٓ إِ�َُّهۡم ُهُم ٱلَۡ�ِٰذبُونَ 

َ
� � ٍء ۡ�َ ٰ �َُّهۡم َ�َ

َ
 .]۱۸المجادلة: [﴾ َ�ُۥ َكَما َ�ۡلُِفوَن لَُ�ۡم َو�َۡحَسبُوَن �

 توجه
سأله دقت کن و محکم به آن دست بیاز که من آن را با فکر خودم در آنچه برایت ذکر کردم در این م

از استقراء تحقیقات پیشوایان این فن و متفرقات کلمات آنان تحریر و استخراج کردم، و پیش از من 

 کسی این مطالب را نگفته است.

 





 

 

 

 

 

 

 دهم:نوع 
 آنچه از قرآن بر زبان بعضی از اصحاب نازل شد

باشد، و  می در حقیقت نوعی از اسباب نزول است، و اصل در آن موافقات عمر فاروق

اند. و ترمذی از ابن عمر روایت کرده است که  گروهی به طور جداگانه در این زمینه تصنیف کرده

مر قرار داد. ابن عمر گفته: هیچ امری بر مردم فرمود: خداوند حق را بر دل و زبان ع ص الله رسول

آن بحث و گفتگو کردند آنها چیزی گفتند و عمر چیز دیگر گفت؛ مگر اینکه  هعارض نشد که دربار

شد. و ابن مردویه از مجاهد روایت کرده است که گفت: عمر  قرآن به نحوی که عمر گرفته بود نازل می

 شد و امام بخاری و غیر او از انس  ان نحو نازل میرسید، پس قرآن به هم فکری به نظرش می

الله  اند که گفت: عمر گفت: در سه چیز با خدای خود موافقت کردم، گفتم: یا رسول روایت کرده

 خوب است از مقام ابراهیم نمازگاه برگیریم؟

َقاِم إِبَۡ�ِٰ� ﴿پس این آیه نازل شد:  ُِذواْ ِمن مَّ ای رسول خدا! بر زنان تو و گفتم:  ﴾َم ُمَصّ�ٗ  َۧوٱ�َّ

ی حجاب فرود آمد، و  شوند اگر دستور دهی که حجاب برگیرند، پس آیه نیکوکار و بدکار وارد می

به هم حسادت ورزیدند به آنها گفتم: چه بسا اگر خداوند شما را طالق دهد به  ص زنان پیغمبر

ۥٓ إِن َطلََّقُ�نَّ ﴿ جای آن همسرانی بهتر از شما قسمت او گرداند پس این آیه نازل شد: َعَ�ٰ َر�ُُّه
� ّمِنُ�نَّ  ۡزَ�ًٰجا َخۡ�ٗ

َ
ۥٓ أ ن ُ�ۡبِدَ�ُ

َ
  ﴾.أ

و امام مسلم از ابن عمر از عمر روایت کرده است که گفت: نظر من در سه مورد با پروردگارم 

 موافق آمد، در حجاب و در اسیران بدر و در مقام ابراهیم.
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ه است که گفت: عمر گفت: در چهار مطلب نظر من با روایت کرد حاتم از انس  و ابن ابی

�َ�ٰنَ ﴿پروردگارم موافق آمد: این آیه که نازل شد:  ُ ﴿من گفتم: ﴾ ...َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ َ�َتَباَرَك ٱ�َّ
ۡحَسُن ٱۡلَ�ٰلِِق�َ 

َ
ۡحَسُن ٱۡلَ�ٰلِقِ�َ ﴿پس این آیه نازل شد: ﴾ أ

َ
ُ أ  ﴾.َ�َتَباَرَك ٱ�َّ

ن بن ابی لیلی روایت کرده است که یک یهودی عمر را مالقات کرد و گفت: و از عبدالرحم

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ ﴿کند دشمن ماست. عمر گفت:  جبرئیل که رفیق شما یاد می َّ ِ�ّ � َمن َ�َن َعُدّوٗ
َ َعُدّوٞ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  سپس افزوده: آنگاه بر زبان  .]۹۸البقرة: [ ﴾َورُُسلِهِۦ وَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ ٱ�َّ

عمر این آیه نازل شد، و ُسنید در تفسیر خود از سعیدبن جبیر روایت کرده است که سعدبن معاذ وقتی 

 .]۱۶النور: [﴾ ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ ﴿اتهامی که به عایشه نسبت داده شده بود شنید گفت: 
در فوائدش از سعیدبن المسیب روایت کرده است  ١میمیطور این آیه نازل شد. و ابن اخی  پس همین

گفتند:  شنیدند می بودند که هرچه در این باره می ص که گفت: دو تن از اصحاب پیغمبر

گونه نازل شد، آن دو زیدبن حارثه و ابو ایوب  پس این آیه به همان﴾ ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ ﴿

ه روایت کرده است که گفت: وقتی اخبار احد از زنان قطع شد و بودند. و ابن ابی حاتم از عکرم

کردند برای کسب خبر بیرون شدند که دو مرد را بر شتری دیدند یکی از  گزارشی از جنگ دریافت نمی

دهم  در چه حال است؟ گفت: زنده است. آن زن گفت: پس اهمیت نمی ص الله زنان پرسید: رسول

َو�َتَِّخَذ ﴿گیرد، پس چنانکه گفته بود قرآن نازل شد  ن خود شهیدان برمیبه دیگران که خداوند از بندگا
و ابن سعد در [طبقات] گفته: واقدی به ما خبر داد از ابراهیم بن  .]۱۴۰عمران:  آل[﴾ ِمنُ�ۡم ُشَهَدآءَ 

محمد ابن شرحبیل العبدری از پدرش که گفت: مصعب بن عمیر روز احد علم اسالم به دست 

 گفت:  ت راستش قطع شد، علم را به دست چپ گرفت در حالی که میداشت، پس دس

ۡعَ�ٰبِ ﴿
َ
ٰٓ أ ۡو قُتَِل ٱنَقلَۡبُتۡم َ�َ

َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ٱلرُُّسُلۚ أ ﴾ ُ�مۡ َوَما ُ�َمَّ

سینه گرفت در حالی که سپس دست چپش قطع شد، خم شد و علم را با بازوانش به  .]۴۴عمران:  آل[

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿گفت:  باز می سپس کشته شد، پس علم بر زمین افتاد، محمدبن شرحبیل ﴾ َوَما ُ�َمَّ

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿گفته: این آیه هنوز نازل نشده بود   تا اینکه پس از این واقعه نازل شد. ﴾ َوَما ُ�َمَّ

/ ۳هـ است برای تفصیل حیاتش به العبر  ۳۹۰ی بغدادی و متوفای سال  او محمد بن عبدالله دقاق محدث ثقه -١

 مراجعه شود. [مصحح] ۴۷
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 اي از بحث گذشته دنباله
و جبرئیل و  ص معنی آیاتی است که در قرآن کریم بر زبان غیر خداوند مانند پیغمبرنزدیک به همین 

َقۡد ﴿آیات به آنها تصریح نشده است و محکی به قول هم نیست مانند:  هفرشتگان وارد شده و به اضاف
بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهۦِۖ َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَيۡ 

َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمۡن � ۠ َعلَۡيُ�م َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ نَا

َ
� ٓ ۚ َوَما َها

گوید:  که این آیه از زبان آن حضرت نازل شده برای اینکه در آخرش می .]۱۰۴األنعام: [﴾ ِ�َفِيٖظ 

۠ َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ ﴿ نَا
َ
� ٓ نَزَل إَِ�ُۡ�ُم ﴿ی:  و آیه ﴾ َوَما

َ
ِٓي أ ۡ�َتِ� َحَكٗما وَُهَو ٱ�َّ

َ
� ِ َ�َغۡ�َ ٱ�َّ

َ
أ

� فََ� ٱۡلِكَ�َٰب ُمَفصَّ  ّ�َِك بِٱۡ�َّقِ ٞل ّمِن رَّ نَُّهۥ ُمَ�َّ
َ
ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡعلَُموَن � ٗ�ۚ َوٱ�َّ

َوَما ﴿ی  که همچنین از زبان آن حضرت است. و آیه .]۱۱۴األنعام: [﴾ تَُ�وَ�نَّ ِمَن ٱلُۡمۡمَ�ِ�نَ 
ۡمِر َرّ�َِكۖ َ�ُۥ َما َ�ۡ�َ 

َ
ُل إِ�َّ بِأ انَتََ�َّ يِۡديَنا َوَما َخۡلَفَنا َوَما َ�ۡ�َ َ�ٰلَِكۚ َوَما َ�َن َر�َُّك �َِسّيٗ

َ
مریم: [﴾ �

که از زبان بندگان آمده  ﴾ إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتِع�ُ ﴿که از زبان فرشتگان است و همچنین  .]۶۴

ی اول  گویید)، و همچنین دو آیهاست، مگر اینکه در اینجا امکان دارد (قولوا) را تقدیر بگیریم یعنی (ب

ل یعنی (بگو) را پیش از آن تقدیر بگیریم به خالف سوم و چهارم.
ُ
 درست است که ق

 





 

 

 

 

 

 

 نوع یازدهم:
 آیاتی که مکرر نازل شده است

اند به اینکه آیاتی از قرآن مکرر نازل شده است، ابن  گروهی از متقدمین و متأخرین تصریح کرده

ی  آنگاه اواخر سوره» شد ای به طور مکرر نازل می گاهی به خاطر موعظه و تذکر، آیه«الحصار گفته: 

را از همین قبیل  ی روح ی الروم را از این نوع برشمرده است. و حافظ ابن کثیر آیه النحل و اول سوره

ِيَن َءاَمُنٓواْ ﴿اند، و بعضی  ی الفاتحه را از  این نوع شمرده دانسته و گروهی سوره ِ َوٱ�َّ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ
ۡصَ�ُٰب ٱ�َۡ 

َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
ن �َۡسَتۡغفُِرواْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓواْ أ

َ
﴾ يمِ حِ أ
 اند.  را به همین حساب ذکر کرده .]۱۱۳التوبة: [

شد،  ای دو بار نازل می چه بسا به جهت تعظیم شأن و تذکر بیشتر آیه«زرکشی در البرهان گفته: 

ی  ، سپس آیه»آمد ـ تا مبادا فراموش شود ـ  دیگر موجبات آن پدید می هالبته هنگامی که برای مرتب

قِِم ﴿ی:  روح و آیه
َ
ّ�ِ َوأ ِۡل� إِنَّ ٱۡ�ََسَ�ِٰت يُۡذهِۡ�َ ٱلسَّ لَٰوةَ َطَرَ�ِ ٱ�ََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱ�َّ اِت�  َٔ ٱلصَّ

ٰكِرِ�نَ   را از این قبیل دانسته است. .]۱۱۴هود: [﴾ َ�ٰلَِك ذِۡكَرٰى لِل�َّ

ر کند ب ی هود مکی هستند، ولی سبب نزول آنها داللت می ی االسراء و سوره وی گفته: سوره

اند؛ به همین جهت برای بعضی مورد اشکال واقع شده است، اما اشکالی  اینکه در مدینه نازل شده

ی  ی سوره اند. وی گفته: و همچنین است آنچه درباره در کار نیست؛ زیرا که چند بار نازل شده

االخالص وارد شده که جواب مشرکین است در مکه و جواب اهل کتاب است در مدینه، و نیز 

ْوِ� قُۡرَ�ٰ ﴿موده خداوند: فر
ُ
ْ أ ْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا ن �َۡسَتۡغِفُروا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِ َوٱ�َّ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ
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ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيمِ 
َ
�َُّهۡم أ

َ
َ لَُهۡم � گفته: و حکمت تمام اینها آن  .]۱۱۳التوبة: [ ﴾ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ای بود، و حال آنکه  آمد ـ از قبیل سؤال یا حادثه ـ که مقتضی نزول آیه ید میاست که گاهی سببی پد

عین همان آیه بار  ص ای که متضمن آن معنی باشد نازل شده، پس به پیغمبر اکرم پیش از آن آیه

ها باشد و نیز یادآوری کند که آیه متضمن بیان حکم این  شد؛ تا تذکری برای مسلمان دیگر وحی می

 هست.قضیه هم 

 تذکر
شود، و بر  هایی که به دو وجه و بیشتر قرآن بدانها خوانده می چه بسا از این نوع قرار داده شود حرف

بی  این داللت می
ُ
پروردگارم «فرمود:  ص آورده که رسول خدا کند آنچه امام مسلم از حدیث ا

به نزدم فرستاد که قرآن را بر یک حرف بخوان، به پیشگاهش عرض کردم که: بر امت من آسان کن، 

این حدیث داللت دارد که قرآن از اولین ». پس به نزد من فرستاد که آن را بر هفت حرف بخوان

 وهله نازل نشده بلکه پی در پی نازل گردیده است.

ی الفاتحه را حکایت کرده  وی پس از اینکه قول به دو بار نازل شدن سورهالقراء سخا و در جمال

گویم: ممکن است بار اول بر  ای دارد؟ می گفته است: اگر گفته شود: دوباره نازل شدن آن چه فایده

 یک حرف نازل شده و بار دوم بر بقیه وجوه، مانند: مالک و ملک و السراط و الصراط و امثال اینها.

 توجه
اند که چیزی از قرآن نزولش تکرار شده باشد، در کتاب الکفیل بمعانی التنزیل  ی منکر شدهبرخ

 فایده است.  چنین دیدم، و علت آورده که این کار تحصیل حاصل و بی

ی تکرار نزول آن است که  ولی این گفته به آنچه از فوایدش گذشت مردود است، و اینکه الزمه

ای در  نه فرود آمده باشد، این دلیل نیز مردود است به اینکه مالزمههرچه در مکه نازل شده در مدی

قرآنی  ص بین نیست، دلیل دیگرش این است که معنای انزال آن است که جبرئیل بر رسول خدا

اند: قبول نداریم  خواند. در رّد این گفته آورد که پیش از آن نیاورده بود، پس بر آن حضرت می می

سپس گفته: و شاید منظورشان از دو بار نزول آن این است ». پیش از آن نیاورده بود«شرط باشد که 

الفاتحه رکن واجبی ی  خبر داد که سوره ص که جبرئیل هنگام تغییر قبله نازل شد و به رسول خدا

اند که بار دیگر نازل شده است، یا قرائت  در نماز است همچنانکه در مکه بوده، پس اینها گمان کرده

اند که بار دیگر نزول  دیگری بر آن حضرت خواند که در مکه نخوانده بود، و از این جهت پنداشته

 یافته است.

 



 

 

 

 

 

 

 نوع دوازدهم:
 آیاتی که حکم آنها پس از نزول یا نزولشان بعد از حکم بوده است

َقۡد ﴿ای پیش از حکم آن باشد، مانند:  شود که نزول آیه زرکشی در البرهان گفته است: گاهی می
 ٰ ۡفلََح َمن تََز�َّ

َ
ٰ َوَذَكَر ٱۡسَم َرّ�ِهِۦ  ١٤أ که بیهقی و غیر او از ابن عمر  .]۱۵-۱۴األعلی: [﴾ فََص�َّ

  ی صدقه اند که گفت: این آیه درباره روایت کرده
ً
ی فطر نازل شد، و بزار نظیر این روایت را مرفوعا

 نقل کرده است.

دانم وجه این تأویل چیست؟ زیرا که  این سوره مکی است و  نمی«گوید:  یکی از دانشمندان می

و بغوی جواب داده است که ممکن است  نزول این » ای ه عیدی بود و نه زکات و نه روزهدر مکه ن

ۡقِسُم بَِ�َٰذا ٱۡ�ََ�ِ ﴿فرماید:  آیات پیش از حکم زکات بوده است، چنانکه خداوند می
ُ
نَت  ١َ�ٓ أ

َ
َوأ

، که آن حضرت که این سوره مکی است، و اثر (حل) روز فتح مکه ظاهر شد﴾ ِح� بَِ�َٰذا ٱۡ�ََ�ِ 

 فرمود: یک ساعت از روز برایم حالل شد [که بدون احرام وارد شوم].

بُرَ ﴿همچنین:   در مکه نازل شد، عمربن الخطاب  .]۴۵القمر: [﴾ َسُيۡهَزُم ٱۡ�َۡمُع َوُ�َولُّوَن ٱ�ُّ

کند؟ تا اینکه وقتی روز بدر شد و قریش پا به فرار گذاشت به  گوید: من گفتم کدام جمع فرار می می

فرمود:  ای در دست داشت و می نظر کردم در حالی که پشت سر آنها شمشیر برهنه ص الله رسول

بُرَ ﴿ ی روز بدر بود. طبرانی این روایت را در  پس این آیه درباره ﴾ َسُيۡهَزُم ٱۡ�َۡمُع َوُ�َولُّوَن ٱ�ُّ

 األوسط آورده است.

ۡحَزابِ ﴿ی  همچنین آیه
َ
ا ُهَنالَِك َمۡهُزومٞ ّمَِن ٱۡ� گوید: خداوند  قتاده می .]۱۱ص: [﴾ ُجنٞد مَّ
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دهد پس تأویلش روز  به آن حضرت ـ در مکه ـ وعده فرمود که لشکریانی از مشرکین را هزیمت می

 بدر معلوم شد. این روایت را ابن ابی حاتم نقل کرده است.

. ابن ﴾قُۡل َجآَء ٱۡ�َقُّ َوَما ُ�ۡبِدُئ ٱۡلَ�ِٰطُل َوَما يُعِيدُ ﴿و مانند همین است قول خدای متعال: 

روایت کرده است که گفت: یعنی ﴾ قُۡل َجآَء ٱۡ�َقُّ ﴿ابی حاتم از ابن مسعود راجع به همین آیه 

انیم که این آیه مکی است و پیش از وجوب جهاد نازل گردیده، و این تفسیر ابن د شمشیر. می

اند که گفت: پیغمبر  کند روایت دیگری که شیخین از او ـ ابن مسعود ـ نقل کرده مسعود را تأیید می

روز فتح مکه در حالی که سیصد و شصت بت پیرامون کعبه نصب شده بود، به مکه وارد  ص اکرم

َوقُۡل َجآَء ٱۡ�َقُّ َوزََهَق ٱۡلَ�ِٰطُلۚ إِنَّ ﴿گفت:  زد و می وبی که در دست داشت آنها را میشد، پس با چ
 .]۴۹سبأ: [﴾ قُۡل َجآَء ٱۡ�َقُّ َوَما ُ�ۡبِدُئ ٱۡلَ�ِٰطُل َوَما يُِعيدُ ﴿ .]۸۱اإلسراء: [﴾ ٱۡلَ�ِٰطَل َ�َن زَُهوٗقا
ت را بسیار یاد کرده است ـ با صراحت یا های مکی زکا گوید: خداوند در سوره ابن الحصار می

سازد، به  کند و دینش را به پا و ظاهر می ی خود را وفا می به کنایه ـ کنایه از اینکه خداوند متعال وعده

گفتگو زکات جز در مدینه از  طوری که نماز و زکات و سایر شرایع و دستورات فرض شد ولی بی

ۡرَع وَُهَو ﴿ی  کسی گرفته نشد، آیه ۡعُروَ�ٰٖت وََ�ۡ�َ َمۡعُروَ�ٰٖت َوٱ�َّۡخَل َوٱلزَّ ٰٖت مَّ  َج�َّ
َ
�َشأ

َ
ِٓي أ ٱ�َّ

ۡ�َمَر 
َ
� ٓ ْ ِمن َ�َمرِهِۦٓ إَِذا اَن ُمتََ�ٰبِٗها وََ�ۡ�َ ُمتََ�ٰبِهٖ� ُ�ُوا مَّ ۡ�ُتوَن َوٱلرُّ ُ�لُُهۥ َوٱلزَّ

ُ
َوَءاتُواْ ُ�َۡتلًِفا أ

ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۦِۖ َوَ�  ْۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َحقَّ را از همین قبیل  .]۱۴۱األنعام: [﴾ �ُۡ�ِفُٓوا

َكٰوةَ ﴿ی المزمل:  ی خداوند در سوره اند، و نیز فرموده شمرده لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ �ِيُمواْ ٱلصَّ
َ
المزمل: [﴾ َوأ

ِ ﴿و در همین سوره  .]۲۰ را از همین باب  .]۲۰المزمل: [﴾ َوَءاَخُروَن يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

ِ وََعِمَل ﴿اند. و از همین قبیل است قول خدای تعالی:  دانسته ن َدَ�ٓ إَِ� ٱ�َّ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
َوَمۡن أ

ی صدیقه و ابن عمر و عکرمه و  که از عایشه .]۳۳فصلت: [﴾ َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن ٱلُۡمۡسلِِم�َ 

گویان نازل شد، و حال آنکه آیه مکی است و اذان  ی اذان ده است که این آیه دربارهگروهی روایت ش

 در مدینه مشروع شد.

باشد، که در صحیح بخاری از  ی وضو می های آنچه بعد از حکم نازل شده است: آیه و از مثال

شدیم متذکر شدم که  صدیقه روایت شده است که گفت: در حالی که داخل مدینه می هعایش

فرود آمد و  ص الله گردنبندی از من در بیداء به جای مانده است، پس کاروان متوقف شد و رسول

سر در دامن من نهاد و به خواب رفت، پس ابوبکر صدیق آمد و مرا سخت مشت زد و گفت: مردم را 
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صبح طالع گشت  هبیدار شد، و سپید ص به خاطر یک گردنبند معطل کردی! آنگاه رسول اکرم

ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ� ﴿ی:  جستجوی آب برآمد ولی آب نیافت، پس آیهپس به  ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

رُۡجلَُ�ۡم إَِ� 
َ
ْ بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ يِۡديَُ�ۡم إَِ� ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحوا

َ
ْ وُُجوَهُ�ۡم َو� لَٰوةِ فَٱۡغِسُلوا ٱلصَّ

� �ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱ َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن ٱۡلَكۡعَبۡ�ِ
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ْۚ �ن ُكنُتم مَّ ُروا هَّ طَّ

ْ بِوُُجوهُِ�ۡم  ْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحوا ُموا ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ ۡو َ�َٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َ�ُِدوا
َ
ٱۡلَغآ�ِِط أ

 ُ يِۡديُ�م ّمِۡنُهۚ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ
َ
ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ِٰ�ن يُِر�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ َو�

نازل شد. این آیه به اجماع مدنی است در حالی که  ﴾نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 

 وجوب وضوء با وجوب نماز در مکه بوده است.

م است که پیغمبر اکرمبر تمام اهل مغازی معل«گوید:  ابن عبدالبر می
ّ
جز با  ص وم و مسل

و «افزاید:  سپس می» کند خواند و این مطلب را جز جاهل یا معاند کسی رد نمی وضوء نماز نمی

شده این است که: وجوب با  ی وضوء ـ با اینکه پیش از نزول آن بدان عمل می حکمت نزول آیه

 ».ی مربوط به آن توأم باشد تالوت آیه

اش  زمان با وجوب وضو نازل گردیده، سپس بقیه حتمال دارد که اول آیه پیشتر هما«دیگری گفته: 

گویم: اجماع بر نزول این آیه در مدینه  می». که در آن ذکر تیمم آمده در این قضیه نازل شده باشد

 کند. این احتمال را رد می

ماز جمعه در مکه ی الجمعه است که مدنی است، در صورتی که ن های آن همچنین آیه و از مثال

 واجب شد.

 در مکه به پا نشد«الفرس را که گفته است:  و سخن ابن
ً
کند روایتی که  رد می» نماز جمعه اصال

هنگامی که پدرم چشم خود «بن کعب بن مالک نقل کرده است که گفت:  ابن ماجه از عبدالرحمن

شنید  هرگاه صدای اذان را میبردم، پس  گرفتم و به نماز جمعه می را از دست داد، من دستش را می

بینم هرگاه ندای جمعه را  کرد، گفتم: ای پدر می برای ابی امامه بن اسعد بن زراره طلب مغفرت می

فرستی؟ این برای چیست؟ گفت: پسرم او نخستین کسی بود که  شنوی بر اسعدبن زراره درود می می

 .از مکه برای ما نماز جمعه خواند ص پیش از آمدن رسول اکرم

َدَ�ُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱۡلَ�ِٰملَِ� َعلَۡيَها ﴿هایش قول خدای تعالی: و از مثال  َما ٱلصَّ إِ�َّ
 ِۗ بِيِل� فَرِ�َضٗة ّمَِن ٱ�َّ ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ ُ َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهۡم َوِ� ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَ�ٰرِِمَ� َوِ� َسبِيِل ٱ�َّ  َوٱ�َّ
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باشد که در سال نهم هجری نازل شد و حال آنکه زکات پیش از آن در اوایل  می﴾ يٌم َحِكيمٞ َعلِ 

 هجرت واجب شده بود.

قرآنی که تالوت  هشاید پیش از نزول این آیه مصرف زکات معلوم بوده ولی آی«گوید:  ابن الحصار می

 ».ی قرآنی نازل گردید شود نداشته چنانکه وضوء گرفتن از پیش معلوم بود، سپس برای تأکید آن، آیه

 



 

 

 

 

 

 

 نوع سیزدهم:
 هایی که جمعاً نازل شد ه و سورههایی که پراکند سوره

های  هایی که به تدریج و به طور پراکنده نازل شد] غالب قرآن است، و از مثال قسم اول: [= سوره

 بقیه می» اقرأ«های کوتاه  آن در سوره
ً
ی سوره فرود آمد]  باشد که نخست تا (مالم یعلم) نازل شد [بعدا

 طبرانی آمده، اول تا (فترضی) نازل گردید.ی والضحی چنانکه در حدیث  و همچنین سوره

های: الفاتحه، اإلخالص، الکوثر، تّبت، لم یکن، النصر، و  های قسم دوم: سوره و از مثال

 باشد. المعوذتان ـ که هر دو با هم نازل شدند ـ می

روایت  های طوال المرسالت است که در المستدرک از ابن مسعود و از همین قسم در سوره

) بر او نازل شد، پس  ص در غاری همراه پیغمبر اکرم«گفت: شده که 
ً
بودیم که (والمرسالت عرفا

این سوره را تازه تازه از دهان آن حضرت فرا گرفتم، و یادم نیست که به کدام یک از دو آیه سوره را 

ّيِ َحِديثِۢ َ�ۡعَدهُۥ يُۡؤِمُنونَ ﴿ختم کرد: 
َ
ْ َ�  �َذا �ِيَل ﴿یا  .]۵۰المرسالت: [﴾ فَبِأ لَُهُم ٱۡرَكُعوا

 .]۴۸المرسالت: [﴾ يَۡرَكُعونَ 
باشد، چنانکه در حدیث مربوط به آن در نوع اول گذشت،  ی الصف می و نیز از همین قسم سوره

اند که گفت:  ی األنعام است، که ابوعبید و طبرانی از ابن عباس روایت کرده و از همین قبیل سوره

و طبرانی ». نازل شد در حالی که هفتاد هزار فرشته دور و برش بود ی األنعام شبانگاه در مکه سوره«

از طریق یوسف بن عطیه الّصفار ـ که متروک است ـ از عون بن نافع از ابن عمر روایت کرده است 

ی األنعام یکجا بر من نازل شد در حالی که هفتاد هزار تن  فرمود: سوره ص الله رسول«که گفت: 

 ».کردند عت میاز مالئکه آن را مشای
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روایت  و بیهقی در الشعب با سندی که در آن کسی هست که شناخته شده نیست از علی

ی األنعام که یکجا با هزار فرشته آمد  آیات قرآن پنج پنج نازل شد مگر سوره«کرده است که فرمود: 

 ».رسانیدند ص کردند، تا اینکه به پیغمبر از هر آسمانی هفتاد تن از مالئکه آن را مشایعت می

 روایت کرده است که [رسول اکرم
ً
ی  سوره«] فرمود: ص و ابوالشیخ از ابی بن کعب مرفوعا

و از مجاهد » کردند األنعام یکجا بر من نازل شد در حالی که هفتاد هزار فرشته آن را مشایعت می

و از عطاء  »ی األنعام یکجا نازل شد و با آن پانصد فرشته بود سوره«روایت کرده است که گفت: 

اینها ». اش یکبار نازل گردید و با آن هفتاد هزار فرشته بود األنعام همه«روایت کرده است که گفت: 

 کند. شواهدی است که هر یک دیگری را تقویت می

گوید این سوره یکجا نازل شده از  حدیثی که می«و ابن الصالح در فتاوی خود گفته است: 

م ولی سندش ضعیف است، و برای آن سند صحیحی نیافتیم، ای طریق ابی بن کعب روایت کرده

بلکه در مخالفت با آن نیز روایت شده است اینکه: این سوره یکجا نازل نشد بلکه آیاتی از آن در 

اند: سه آیه، و بعضی عدد  اند، بعضی گفته مدینه نازل گردید که در عدد آن آیات اختالف کرده

 والله اعلم.». اند دیگری گفته

 



 

 

 

 

 

 

 نوع چهاردهم:
 آیاتی که با مشایعت فرشتگان و آیاتی که به طور انفراد نازل شد

فرشتگان نازل شد، قسمتی از قرآن با مشایعت «اند:  ابن حبیب و به پیروی از او ابن النقیب گفته

األنعام که هفتاد هزار فرشته آن را مشایعت کردند، و  ی  و این قسمت عبارت است از: سوره

الکرسی که با آن سی هزار فرشته نازل شد، و  الکتاب که هشتاد هزار فرشته با آن فرود آمد، و آیة فاتحة

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنآ ۡل َمۡن  َٔ َوۡ� ﴿ی یس که با آن سی هزار فرشته نازل شد، و  سوره
َ
أ

َجَعۡلَنا ِمن ُدوِن ٱلرَّ� َءالَِهٗة ُ�ۡعَبُدونَ 
َ
که با آن بیست هزار فرشته نازل  .]۴۵الزخرف: [﴾ أ

ی  گویم: سوره می». ای گردید، و سایر آیات قرآن را جبرئیل به تنهایی آورد بدون مشایعت فرشته

مختلف گذشت، از طرق دیگرش نیز روایتی است که بیهقی در  األنعام که حدیث آن به طرق

 آورده الشعب و طبرانی با سند ضعیفی از انس
ً
ی األنعام در حالی که  سوره«اند که:  بن مالک مرفوعا

تسبیح و تقدیس  هکردند فرود آمد، از زمزم هیأتی از فرشتگان که بین مشرق و مغرب را پر می

ی  وقتی سوره«اند که گفت:  و حاکم و بیهقی از حدیث جابر آورده». لرزید فرشتگان زمین می

تسبیح گفت و سپس فرمود: فرشتگان بسیاری که افق را پر  ص الله األنعام نازل شد رسول

بر شرط  حاکم ـ پس از نقل این روایت ـ گفته: این حدیث» کردند این سوره را مشایعت نمودند می

 امام مسلم صحیح است. ولی ذهبی گفته: در آن انقطاع هست و به گمانم جعل شده باشد. 

رَۡسۡلَنا َٔ َوۡ� ﴿ی یس و  ی الفاتحه و سوره اما راجع به سوره
َ
به حدیث و روایتی بر ﴾ ۡل َمۡن أ

د شده است که ی البقره یک حدیث وار ی آن و تمام آیات سوره الکرسی که درباره ام، و اما آیة نخورده

فرمود: البقره  ص ل اکرم رسو«امام احمد در مسندش از معقل بن یسار نقل کرده است که گفت: 



 اإلتقان فی علوم القرآن  160

َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱۡلَ�ُّ ﴿ی آن است با هر آیه از آن هشتاد هزار فرشته نازل گشت، و  رکن قرآن و قله
 ».یداز زیر عرش بیرون آورده شد و به آن متصل گرد﴾ ٱۡلَقيُّومُ 

ی  اواخر سوره«بن مزاحم روایت کرده است که گفت:  و سعیدبن منصور در سنن خود از ضحاک

های دیگری از این  سوره». البقره را جبرئیل در حالی آورد که آنچه خدا خواسته بود فرشته با آن بود

یزیدبن «ی الکهف است. ابن الضریس در فضائلش آورده است که:  ماند که از آنها سوره قبیل می

عبدالعزیز الطیالسی از اسمعیل بن عیاش از اسمعیل بن رافع روایت کرده است که گفت: به ما 

ای که عظمتش بین زمین و  فرمود: به شما خبر ندهم از سوره ص رسیده است که پیغمبر اکرم

 ».ی الکهف است آسمان را پر کرد و هفتاد هزار فرشته آن را مشایعت کردند؟ آن سوره

 توجه
توان جمع کرد بین روایات گذشته و روایتی که ابن ابی حاتم از  باید دقت شود که چگونه می

 ص گاه جبرئیل قرآن را برای پیامبر هیچ«سعیدبن جبیر به سند صحیح نقل کرده است که گفت: 
از  و نیز ابن جریر». نیاورد مگر اینکه چهار تن از فرشتگان ـ به منظور محافظت ـ با او همراه بودند

شد،  نازل می ص ای بر حضرت رسول اکرم هر وقت فرشته«ضحاک روایت کرده است که گفت: 

شدند از پیش رو و پشت سر او تا  ی دیگری برای حراست و پاسداری از آن فرشته فرستاده می مالئکه

 ».مبادا شیطان به صورت فرشته تشّبه پیدا کند

 فایده
ولید ـ یعنی ابن «یزیدبن هارون روایت کرده است اینکه: گوید: محمودبن غیالن از  الضریس می ابن

عرش نازل شد که غیر اینها  هجمیل ـ از قاسم از ابو امامه به من خبر داد که گفت: چهار آیه از گنجین

 ».ی البقره، و الکوثر الکرسی، آخر سوره الکتاب، آیة از آنجا چیزی نازل نگردید: ام

 روایت کرده الکتا ی فاتحة گویم: اما سوره می
ً
ب را که بیهقی در الشعب از حدیث انس مرفوعا

از جمله چیزهایی که خداوند متعال بر من منت نهاده اینکه «] فرمود: ص است که [رسول اکرم

و حاکم از ». های عرش من است الکتاب را دادم و آن از گنجینه فرموده است: من به تو فاتحة

 روایت کرده است معقل
ً
ی البقره را از زیر  الکتاب و اواخر سوره فاتحة«که گفت:  بن یسار مرفوعا

آن حضرت از «روایت کرده است که:  و ابن اهویه در مسندش از علی». عرش داده شدم

ای زیر عرش نازل  خبر داد که از گنجینه ص الکتاب سؤال شد، در جواب فرمود: نبی اکرم فاتحة

 ».گشت
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سندش از ایفع الکالعی روایت کرده است که گفت: ی البقره: دارمی در م و اما آخر سوره

الله: کدام آیه را دوست داری که به تو و امتت برسد؟ فرمود: آخر  شخصی عرضه داشت ای رسول«

و امام احمد و غیر او از حدیث عقبه بن ». ی رحمت از زیر عرش است ی البقره که از گنجینه سوره

 روایت کرده
ً
این دو آیه را بخوانید که پروردگارم این «فرمود]:  ص رماند که [رسول اک عامر مرفوعا

 ».دو آیه را از زیر عرش به من داد

ی البقره از گنجی زیر عرش  این آیات از آخر سوره«و از حدیث حذیفه روایت است که فرمود: 

و برای این حدیث طرق روائی بسیاری ». به من عطا شد که هیچ پیامبری پیش از من داده نشده بود

الکرسی در حدیث  نقل شده است، و اما آیة هست که از عمر و علی و ابن مسعود و غیر اینها 

 معقل بن یسار گذشت.

الکرسی را  هرگاه آیة ص پیغمبر اکرم«و ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 

و ابوعبید » باشد خداوند رحمن از زیر عرش می هگفت: این آیه از گنجین خندید و می خواند می می

عرش داده شده و هیچ  هالکرسی را پیامبرتان از گنجین آیة«روایت کرده است که فرمود:  از علی

ی الکوثر حدیثی نیافتم، و گفتار ابو امامه در  و اما راجع به سوره» پیامبری پیش از او داده نشده بود

د که آن را ابوالشیخ ابن حّیان و الدیلمی و غیر اینها از طریق این باره حکم حدیث مرفوع را دار

 روایت 
ً
محمدبن عبدالملک دقیقی از یزیدبن هارون به همان سندی که ذکر شد از ابی امامه مرفوعا

 اند. کرده

 





 

 

 

 

 

 

 نوع پانزدهم:
یک از  آنچه بر بعضی از پیامبران پیشین نازل شده و آنچه بر هیچ

 پیامبران پیشین نازل نشده

ی البقره است ـ چنانکه در  الکرسی و آخر سوره ی الفاتحه و آیة دوم این نوع: سوره  از جمله قسم

ای به خدمت  ابن عباس روایت کرده است که گفت: فرشته احادیث گذشته خواندیم ـ و مسلم از

ای و هیچ پیامبری  بشارت باد تو را به دو نور که آنها را داده شده«آمد و گفت:  ص  رسول  اکرم

و طبرانی از عقبه بن عامر روایت ». ی البقره الکتاب و اواخر سوره پیش از تو داده نشده است: فاتحة

نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن ﴿ی البقره را بسیار بخوانید  آخر سوره هدو آی«کرده است که گفت: 
ُ
َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

َحٖد مِّ 
َ
ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ ن رُُّسلِهِۦۚ رَّ

 ۖ َطۡعَنا
َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ تا آخر سوره؛ زیرا که  .]۲۸۵البقرة: [﴾ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلَۡمِص�ُ  َوقَالُوا

، و ابوعبید در فضائلش از »این دو آیه برتری داده است هرا به وسیل ص خداوند حضرت محمد

؛ چهار آیه داده شد که به موسی ص به حضرت محمد«کعب روایت کرده است که گفت: 
سپس افزوده: » داده نشده ص ای داده شده که به حضرت محمد آیه ؛داده نشده و به موسی

�ِض� ﴿وحی شد:  ص آیاتی که ـ بخصوص ـ به حضرت محمد«
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ِ َما ِ� ٱلسَّ َّ ِ�ّ

ۖ َ�َيۡغفُِر لَِمن �ََشآءُ  ُ ۡو ُ�ُۡفوُه ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ ٱ�َّ
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ُب َمن �ََشآُءۗ  �ن ُ�ۡبُدواْ َما ِ�ٓ أ َوُ�َعّذِ

ءٖ قَِديرٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ی چهارم  ی البقره این سه آیه و آیه تا آخر سوره .]۲۸۴البقرة: [ ﴾َوٱ�َّ

ا� ال تولج «ای که موسی ـ به تنهایی ـ داده شده چنین است:  باشد و اما آیه الکرسی می آیة
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 كملـملكوت واأليد والسلطان والـال كن لأقلو�نا وخلصنا منه من أجل  الشيطان يف
پروردگارا شیطان را به «ترجمه:  »آم� آم� .بداً أبداً أرض والسماء، ادلهر ادلاهر واحلمد واأل

دلهای ما راه مده و ما را از او خالص کن؛ زیرا که ملکوت و قدرت و حکومت و ملک و حمد و آسمان و 

 .»گارا] اجابت کن اجابت کنزمین همیشه و تا ابد مخصوص تو است، [پرورد
ی طوال را هیچ  های هفتگانه و بیهقی در شعب از ابن عباس روایت کرده است که گفت: (سوره

 ».دو تا از آنها را داده شده است  اند، ولی موسی داده نشده ص یک از پیامبران جز پیامبر اکرم

 روایت کرده است که [پیغمبر 
ً
امت من چیزی داده «فرمود]:  ص اکرمو طبرانی از ابن عباس مرفوعا

آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ ﴿اند، به هنگام مصیبت گفتن:  شدند که هیچ یک از امتان داده نشده َّ�� ِ  ».﴾إِنَّا ِ�َّ

هنگامی که «های قسم اول: روایتی است که حاکم از ابن عباس آورده است که گفت:  و از مثال

ۡ�َ َسّبِِح ٱۡسَم َرّ�َِك ﴿
َ
فرمود: تمام این سوره در صحف ابراهیم و  ص نازل شد پیامبر اکرم﴾ ٱۡ�

ٰٓ ﴿ هی (والنجم إذا هوی) فرود آمد، و تا آی موسی هست، و چون سوره ِي َو�َّ رسید  ﴾ �بَۡ�ٰهِيَم ٱ�َّ

ۡخَرٰى ﴿گفت: ادا کرد که: 
ُ
ٞ وِۡزَر أ �َّ تَزُِر َوازَِرة

َ
�٣٨  ٰ�َ� ن لَّۡيَس لِۡ�ِ

َ
نَّ  ٣٩ِن إِ�َّ َما َسَ�ٰ َوأ

َ
َوأ

ۡوَ�ٰ  ٤٠َسۡعَيُهۥ َسۡوَف يَُرٰى 
َ
نَّ إَِ�ٰ َرّ�َِك ٱلُۡمنَتَ�ٰ  ٤١ُ�مَّ ُ�َۡزٮُٰه ٱۡ�ََزآَء ٱۡ�

َ
نَُّهۥ ُهَو  ٤٢َوأ

َ
َو�

بَۡ�ٰي 
َ
ۡضَحَك َو�

َ
ۡحَيا  ٤٣أ

َ
َماَت َوأ

َ
نَُّهۥ ُهَو أ

َ
كَ  ٤٤َو� وَۡجۡ�ِ ٱ�َّ نَُّهۥ َخلََق ٱلزَّ

َ
نَ�ٰ َو�

ُ
ِمن  ٤٥َر َوٱۡ�

ۡخَرٰى  ٤٦�ُّۡطَفٍة إَِذا ُ�ۡمَ�ٰ 
ُ
ةَ ٱۡ�

َ
نَّ َعلَۡيهِ ٱلنَّۡشأ

َ
ۡ�َ�ٰ  ٤٧َوأ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
نَُّهۥ ُهَو أ

َ
نَُّهۥ ُهَو َربُّ  ٤٨َو�

َ
َو�

ۡعَرٰى  وَ�ٰ  ٤٩ٱلّشِ
ُ
ۡهلََك َ�ًدا ٱۡ�

َ
ۥٓ أ نَُّه

َ
ۡ�َ�ٰ  ٥٠َو�

َ
ُهۡم َ�نُواْ َوقَۡوَم نُ  ٥١َوَ�ُموَداْ َ�َمآ � وٖح ّمِن َ�ۡبُلۖ إِ�َّ

ۡطَ�ٰ 
َ
ۡظلََم َوأ

َ
ۡهَوٰى  ٥٢ُهۡم أ

َ
ٰ  ٥٣َوٱلُۡمۡؤتَِفَكَة أ ٮَٰها َما َغ�َّ ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�َِك َ�َتَماَرٰى  ٥٤َ�َغشَّ

َ
فَبِأ

وَ�ٰٓ  ٥٥
ُ
 .﴾َ�َٰذا نَِذيٞر ّمَِن ٱ�ُُّذرِ ٱۡ�

حدیث گفت از عطاءبن السائب از ِعکرمه  خالدبن عبدالله ما را«گوید:  و سعید بن منصور می

حاتم با  همین روایت را ابن ابی» از ابن عباس که گفت: این سوره در صحف ابراهیم و موسی هست

آورده است. و نیز از سدی آورده که » برداری شده از صحف ابراهیم و موسی است نسخه«عبارت: 

 ».نازل شده ص ست که بر پیامبر اکرماین سوره در صحف ابراهیم و موسی همانند این ا«گفت: 

و فریابی گفته: سفیان از پدرش از عکرمه برای ما گفت که: (إن هذا لفی الصحف االولی) 

خداوند «امامه روایت کرده است که گفت:  منظور همین آیات است. و حاکم از طریق قاسم از ابی

نیز نازل کرده چنین است:  ؛نازل فرموده بر حضرت ابراهیم ص از آنچه بر حضرت محمد
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ِٰجُدوَن ٱ�ِمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ﴿ ٰكُِعوَن ٱل�َّ �ُِحوَن ٱل�َّ ٰٓ �ُِبوَن ٱۡلَ�ٰبُِدوَن ٱۡلَ�ِٰمُدوَن ٱل�َّ ٰٓ ٱل�َّ
ِ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِۗ َو�َّ�ِ  ﴿و  .]۱۱۲التوبة: [﴾ َوٱ�َّاُهوَن َعِن ٱلُۡمنَكِر َوٱۡلَ�ِٰفُظوَن ِ�ُُدودِ ٱ�َّ

َ
ۡفلََح قَۡد أ

ِيَن ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعوَن  ١ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  ِيَن ُهۡم َعِن ٱللَّۡغوِ ُمۡعرُِضوَن  ٢ٱ�َّ ِيَن  ٣َوٱ�َّ َوٱ�َّ
َكٰوةِ َ�ِٰعلُوَن  ِيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  ٤ُهۡم لِلزَّ ۡو َما َملََكۡت  ٥َوٱ�َّ

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ إِ�َّ َ�َ

يَۡ�ٰنُ 
َ
ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُوِمَ� � ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَعاُدوَن  ٦ُهۡم فَإِ�َّ

ُ
ِيَن ُهۡم  ٧َ�َمِن ٱۡ�َتَ�ٰ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ َوٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعوَن 
َ
ٰ َصلََ�ٰتِِهۡم ُ�َافُِظوَن  ٨ِ� ِيَن ُهۡم َ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ٰرِثُوَن  ٩َوٱ�َّ

ُ
أ

١٠  ِ ونَ ٱ�َّ إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� ﴿و  .]۱۱-۱المؤمنون: [﴾ يَن يَرِثُوَن ٱۡلفِۡرَدۡوَس ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
 ِ�ِٰ ِٰدَ�ِٰت َوٱل�َّ ِٰد�َِ� َوٱل�َّ �َن َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َوٱۡلَ�ٰنِتَِ� َوٱۡلَ�ٰنَِ�ِٰت َوٱل�َّ

ٰبَِ�ِٰت َوٱۡلَ�ِٰشِع�َ  �َِ�ِٰت َوٱل�َّ ٰٓ �ِِمَ� َوٱل�َّ ٰٓ َ�ِٰت َوٱل�َّ �َِ� َوٱلُۡمَتَصّدِ  َوٱۡلَ�ِٰشَ�ِٰت َوٱلُۡمَتَصّدِ
ۡغفَِرةٗ  ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱ�َّ

َ
ٰكَِ�ِٰت أ َ َكثِٗ�� َوٱل�َّ ٰكِرِ�َن ٱ�َّ  َوٱۡلَ�ٰفِِظَ� فُُروَجُهۡم َوٱۡلَ�ِٰفَ�ِٰت َوٱل�َّ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
ٰ َصَ�تِِهۡم ﴿ی سأل هست:  ای که در سوره آیه و .]۳۵األحزاب: [﴾ َوأ ِيَن ُهۡم َ�َ ٱ�َّ

ۡعلُومٞ  ٢٣َدآ�ُِموَن  ۡمَ�ٰلِِهۡم َحّقٞ مَّ
َ
ِيَن ِ�ٓ أ آ�ِِل َوٱلَۡمۡحُروِم  ٢٤َوٱ�َّ قُوَن �َِيۡوِم  ٢٥ّلِلسَّ ِيَن يَُصّدِ َوٱ�َّ

ۡشفِقُ  ٢٦ٱّ�ِيِن  ِيَن ُهم ّمِۡن َعَذاِب َرّ�ِِهم مُّ ُموٖن  ٢٧وَن َوٱ�َّ
ۡ
ِيَن  ٢٨إِنَّ َعَذاَب َرّ�ِِهۡم َ�ۡ�ُ َمأ َوٱ�َّ

ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُوِمَ�  ٢٩ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َّ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ  ٣٠إِ�َّ َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَعاُدونَ 
ُ
َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعوَن  ٣١ َ�َمِن ٱۡ�َتَ�ٰ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

َ
ِيَن ُهۡم ِ�  ٣٢َوٱ�َّ

ِيَن ُهم �َِشَ�َٰ�ٰتِِهۡم قَآ�ُِمونَ   ص پس این امور را کسی جز ابراهیم و محمد .]۳۳-۲۳المعارج: [﴾ َوٱ�َّ
 ».وفا نکرده است

 ص پیغمبرگفت او ـ یعنی «العاص روایت کرده است که  و امام بخاری از عبدالله بن عمروبن

ِهٗدا ﴿ـ بعضی از اوصافش که در تورات آمده در قرآن نیز آمده که:  رَۡسۡلَ�َٰك َ�ٰ
َ
آ أ َها ٱ�َِّ�ُّ إِ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

� َونَِذيٗر� ٗ  (= پناه) لألمیین  .]۴۵األحزاب: [﴾ َوُمبَّ�ِ
ً
و ابن الضریس و غیر او از کعب ...». و حرزا

َ�َٰ�ِٰت ﴿آیات ابتدا شد است:  تورات با این«اند که گفت:  روایت کرده ِي َخلََق ٱلسَّ ِ ٱ�َّ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
ِيَن َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهۡم َ�ۡعِدلُونَ  لَُ�ِٰت َوٱ�ُّوَرۖ ُ�مَّ ٱ�َّ �َض وََجَعَل ٱلظُّ

َ
و با این آیه  .]۱األنعام: [﴾ َوٱۡ�

ِي لَۡم َ�تَِّخذۡ ﴿پایان یافته است:  ِ ٱ�َّ ُۥ َ�ِ�ٞك ِ� ٱلُۡمۡلِك َولَۡم  َوقُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ َوَ�ٗ
ُه تَۡ�بَِ�ۢ� ۡ ۖ َوَ�ّ�ِ ّلِ ٞ ّمَِن ٱ�ُّ ُۥ َوِ�ّ  ».]۱۱۱اإلسراء: [﴾ يَُ�ن �َّ
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ی انعام  سرآغاز تورات همان ابتدای سوره«و هم او از کعب نیز روایت کرده است که گفت: 

ِي َخلَقَ ﴿است:  ِ ٱ�َّ لَُ�ِٰت َوٱ�ُّورَ  ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ �َض وََجَعَل ٱلظُّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ی آن  و خاتمه﴾ ٱلسَّ

ۡمُر ُ�ُُّهۥ فَٱۡ�ُبۡدُه ﴿باشد:  ی هود می آخر سوره
َ
�ِض �َ�ۡهِ يُرَۡجُع ٱۡ�

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ َ�ۡيُب ٱلسَّ َوِ�َّ

ا َ�ۡعَملُو ۡ َعلَۡيهِ� َوَما َر�َُّك بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ  .]۱۲۳هود: [﴾ نَ َوتََو�َّ
اولین قسمتی که در تورات نازل شده ده آیه از «و از وجه دیگری نیز از او نقل کرده که گفت: 

ْ بِهِۦ َشۡ� ﴿باشد:  ی انعام می سوره �َّ �ُۡ�ُِ�وا
َ
َم َر�ُُّ�ۡم َعلَۡيُ�ۡمۖ � تُۡل َما َحرَّ

َ
� ْ اۖ  ٔٗ قُۡل َ�َعالَۡوا

ۖ َوَ� �َ  يِۡن إِۡحَ�ٰٗنا ُۡن نَۡرزُُقُ�ۡم �يَّاُهۡمۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ ۡوَ�َٰدُ�م ّمِۡن إِۡمَ�ٰٖق �َّ
َ
ْ أ ۡقُتلُٓوا

� َ�ٰلُِ�مۡ  ّقِ ُ إِ�َّ بِٱۡ�َ َم ٱ�َّ ْ ٱ�َّۡفَس ٱلَِّ� َحرَّ  ٱۡلَفَ�ِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَنۖ َوَ� َ�ۡقُتلُوا
ٮُٰ�م بِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِ  منظور از این «اند:  بعضی گفته». تا آخر ده آیه .]۱۵۱األنعام: [﴾ لُونَ َوصَّ

اولین بار  ؛ای که خداوند برای حضرت موسی سخن آن است که این آیات بر معنی آیات دهگانه

در تورات فرو فرستاد مشتمل است، و این معانی عبارت است از: توحید الله، نهی از شرک، و از 

قسم دروغ و عقوق والدین و کشتن بناحق، و زنا، و دزدی، و دروغ، و چشم به دست دیگران 

 ص بر اکرمو دار قطنی از حدیث بریده آورده است اینکه: پیام». دوختن، و امر به تعظیم روز شنبه
آموزم که بر هیچ پیامبری بعد از حضرت سلیمان غیر از من نازل  ای را به تو می آیه«به او فرمود: 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ  ﴿نشده است:   .﴾� ٱ�َّ
ای از قرآن ـ که بر هیچ کدام از  مردم از آیه«و بیهقی از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 

اند و  نازل نشده ـ غفلت ورزیده إل رسول اکرم به جز حضرت سلیمان بن داود پیامبران قبل از

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ  ﴿آن:   ».باشد می﴾ � ٱ�َّ

این آیه در تورات معادل هفتصد آیه نوشته شده: «و حاکم از ابن میسره روایت کرده است اینکه: 

َ�َٰ�ِٰت َومَ ﴿ ِ َما ِ� ٱلسَّ وِس ٱۡلَعزِ�زِ ٱۡ�َِكيمِ �َُسّبُِح ِ�َّ �ِض ٱلَۡملِِك ٱۡلُقدُّ
َ
 .]۱الجمعة: [﴾ ا ِ� ٱۡ�

 فائده
حاتم از محمدبن کعب روایت کرده است که گفت:  شود آنچه ابن ابی در همین نوع داخل می

�نَّ ﴿ -۱برهانی که از جانب خداوند به یوسف ارائه شد سه آیه از  کتاب الهی (قرآن) است: «
 -۲ .]۱۲-۱۰األنفطار: [﴾ َ�ۡعلَُموَن َما َ�ۡفَعلُونَ  ١١كَِراٗما َ�ٰتِبَِ�  ١٠ۡم َلَ�ِٰفِظَ� َعلَۡي�ُ 
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ْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَ� َ�ۡعَمُلوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا َعلَۡيُ�ۡم ﴿ ٖن َوَما َ�ۡتلُوا
ۡ
َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ

َمآءِ َوَ�ٓ  ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� َوَما َ�ۡعُزُب  �ِض َوَ� ِ� ٱلسَّ
َ
�ٖ ِ� ٱۡ� ّ�َِك ِمن ّمِۡثَقاِل َذرَّ َعن رَّ

بٍِ�  ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ
َ
ۡصَغَر ِمن َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

َ
ِ َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ�  ٦١أ ۡوِ�َآَء ٱ�َّ

َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
�

َ�َمۡن هُ  ﴿ -۳ .]۶۱یونس: [﴾ ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
َ�َٓء أ َ�ُ ِ ِ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡتۗ وََجَعلُواْ ِ�َّ

ّ�ُ ٰ َو قَآ�ٌِم َ�َ
ۡم ُ�َنّ�ِ 

َ
وُهۡمۚ أ ِيَن َ�َفُرواْ  ُٔ قُۡل َسمُّ م بَِ�ِٰهرٖ ّمَِن ٱۡلَقۡوِل� بَۡل ُزّ�َِن لِ�َّ

َ
�ِض أ

َ
ونَُهۥ بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ� ٱۡ�

بِيِل�  ْ َعِن ٱلسَّ وا ُ َ�َما َ�ُۥ ِمۡن َهادٖ  َمۡكرُُهۡم َوُصدُّ و دیگری آیه ». ]۳۳الرعد: [﴾ َوَمن يُۡضلِِل ٱ�َّ

 .]۳۲اإلسراء: [﴾ َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ ٱلّزَِ�ٰٓۖ إِنَُّهۥ َ�َن َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ�  ﴿ذیل را نیز افزوده است: 

ن رََّءا بُۡرَ�َٰن ﴿ی این آیه:  حاتم همچنین از ابن عباس روایت کرده که درباره ابن ابی
َ
لَۡوَ�ٓ أ

ل  آیه«چنین گفته است: ﴾ َرّ�ِهِۦۚ 
ّ
ای از کتاب الهی را دید که او را نهی کرد، آن آیه در دیوار برای او تمث

 ».یافت

 





 

 

 

 

 

 

 نوع شانزدهم:
 قرآن چگونه نازل شد؟

 شود.  در این نوع چند مسأله بحث می

 ي اول:  مسأله

نزَِل �ِيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُهٗدى لِّلنَّاِس َو�َّيَِ�ٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى ﴿فرماید:  خداوند می
ُ
ِٓي أ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱ�َّ

ۡهَر فَلۡيَُصمۡ  َخَرۗ َوٱلُۡفۡرقَاِن� َ�َمن َشِهَد مِنُ�ُم ٱلشَّ
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
ُهۖ َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

ٰ مَ  َ�َ َ واْ ٱ�َّ ُ ةَ َوِ�َُكّ�ِ ُ بُِ�ُم ٱلۡيُۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم ٱلُۡعۡ�َ َوِ�ُۡكِملُواْ ٱلۡعِدَّ ا َهَدٮُٰ�ۡم يُرِ�ُد ٱ�َّ
نَزلَۡ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ٱلَۡقۡدرِ ﴿فرماید:  و نیز می .]۱۸۵البقرة: [﴾ َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 

َ
 .]۱القدر: [﴾ إِ�َّآ أ

 در چگونگی نزول قرآن از لوح محفوظ به سه قول اختالف شده است:
تر و مشهورتر است اینکه: تمامی قرآن به طور کامل به آسمان دنیا فرود آمد.  که صحیح قول اول:

ل یا بیست و سه سال و یا بیست و پنج سال به پیغمبر نازل سپس به طور پراکنده در عرض بیست سا

در مکه پس از بعثت هست. و حاکم و  ص شد ـ بنابر اختالفی که در مدت اقامت حضرت رسول

 اند که گفت: بیهقی و غیر او از طریق منصور از سعیدبن جبیر از ابن عباس روایت کرده

های ستارگان بود؛ آنگاه  قرآن شب قدر به طور کامل به آسمان دنیا فرود آمد و آن در جایگاه«

 ». کرد خداوند هر قسمتی را پس از قسمت دیگر بر پیغمبر نازل می

اند که گفت:  و حاکم و بیهقی و نسائی از طریق داودبن هند از عکرمه از ابن عباس روایت کرده

ه آسمان دنیا فرود آمد سپس به مدت بیست سال نازل گشت. آنگاه ابن قرآن در یک شب (شب قدر) ب
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ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا﴿عباس این دو آیه را خواند: 
َ
تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك بِٱۡ�َّقِ َوأ

ۡ
الفرقان: [﴾ َوَ� يَ�

ٰ ُمۡكٖث َونَ ﴿و  .]۳۳ هُۥ َ�َ ٱ�َّاِس َ�َ
َ
ۡلَ�ُٰه تَ�ِ�ٗ� َوُقۡرَءاٗنا فََرۡقَ�ُٰه ِ�َۡقَرأ این  .]۱۰۶اإلسراء: [﴾ زَّ

پس اگر مشرکین کاری انجام «حدیث را ابن ابی حاتم از همین وجه روایت کرده و در آخر آن آمده: 

شیبه از طریق حسان بن حریث از  و حاکم و ابن ابی». آورد دادند خداوند جوابی برای آنها پدید می می

العزة در آسمان  اند که گفت: قرآن از ذکر جدا شد پس در بیت دهسعیدبن جبیر از ابن عباس روایت کر

 آورد. سند تمام این روایات صحیح است. دنیا نهاده شد، پس جبرئیل آن را (به تدریج) بر پیغمبر فرود می

و طبرانی از باب دیگری از ابن عباس روایت کرده که گفت: قرآن شب قدر در ماه رمضان به آسمان 

موع نازل شد سپس به طور پراکنده فرود آمد. و این خبر سندش بد نیست. و طبرانی و بّزار دنیا به طور مج

العزه  اند که گفت: قرآن به طور کامل فرود آمد تا اینکه در بیت از وجه دیگری از ابن عباس روایت کرده

ود آورد، در جواب سخنان بندگان و کارهایشان فر ص در آسمان دنیا گذاشته شد و جبرئیل بر محمد

القرآن از وجه دیگری از ابن عباس روایت کرده: قرآن شب قدر به طور  و ابن ابی شیبه در کتاب فضائل

 آورد. العزه قرار داد، آنگاه آن را به تدریج فرود می کامل به جبرئیل داده شد پس آن را در بیت

از ابن ابی المجالد از  و ابن مردویه و بیهقی در کتاب األسماء و الصفات از طریق سدی از محمد

این دو آیه در دلم شک افکنده «اند اینکه عطیه بن االسود به او گفت:  ِمقَسم از ابن عباس روایت کرده

نزَِل �ِيهِ ٱۡلُقۡرَءانُ ﴿
ُ
ِٓي أ نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ ﴿و  .]۱۸۵البقرة: [﴾ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱ�َّ

َ
آ أ و حال ﴾ إِ�َّ

االول و ... نازل شد؟ ابن  الحجه، محرم، صفر، و ربیع القعده، ذی قرآن در شوال، ذیبینیم  آنکه می

ها  عباس گفت: قرآن در شب قدر ماه رمضان به طور کامل نازل شد سپس بر مواقع نجوم َرَسال در ماه

 است و منظور از مواقع نجوم، سقوط ست
ً
ارگان و در روزها نازل گردید. ابن شامه گفته: رسال یعنی رفقا

 ».گشت باشد یعنی قرآن به طور پراکنده قسمت به قسمت با تأنی و تدریج نازل می می

قول دوم: این است که، قرآن در بیست شب قدر یا بیست و سه شب قدر یا بیست و پنج شب 

ر کرده است که در آن سال نازل شود فرود 
ّ

قدر به آسمان دنیا نازل شد که هر مرتبه آنچه خداوند مقد

الدین رازی به  شد. این قول را امام فخر کم به طور پراکنده در تمام سال وحی می مد بعد کمآ می

رود که قرآن در هر شب قدری آنچه مردم تا  صورت یک تئوری ذکر کرده و گفته است: احتمال می

سپس در ». شده شب قدر سال دیگر به آن نیاز داشته اند از لوح محفوظ به آسمان دنیا منتقل می

این سخن را که «ینکه کدام قول برتر است این قول یا اولی توقف کرده است. حافظ ابن کثیر گفته. ا

رازی به عنوان احتمال ذکر کرده، قرطبی از مقاتل بن حیان نقل نموده، و حکایت اجماع کرده بر 

 ».العزه در آسمان دنیا نازل گردیده است اینکه قرآن به طور کامل از لوح محفوظ به بیت
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ی ابن شهاب  باشند. گفته اند حلیمی و ماوردی می گویم: و از کسانی که قول مقاتل را گرفته می

 باشد. قرض است: موافق این قول می هکه: آخرین عهد قرآن به عرش آی

قول سوم، اینکه ابتدای فرود آمدن قرآن در شب قدر بوده سپس به طور جدا جدا در اوقات مختلف 

گوید: همان  این نظر را داشته است. ابن حجر در شرح صحیح بخاری میفرود آمده است. شعبی 

ی اول صحیح و مورد اعتماد است و همو گفته: ماوردی قول چهارمی را حکایت کرده است؛ و آن  گفته

قرآن از لوح محفوظ یک مرتبه نازل شده ولی نگهبانان وحی آن را بر جبرئیل در بیست شب «اینکه 

و این » آورد در بیست سال قسمت به قسمت می ص و جبرئیل بر پیغمبرکردند  قسمت قسمت می

قول هم غریب است و مورد اعتماد همان است که جبرئیل در هر ماه رمضان آنچه در طول آن سال بنا 

خواسته بین دو قول اول و دوم  داشت. ابوشامه گفته: گویی صاحب این قول می بود نازل شود عرضه می

گویم: این قولی که ماوردی حکایت کرده ابن ابی حاتم از طریق ضحاک از ابن  جمع کرده باشد. می

قرآن به طور کامل از نزد خداوند متعال از لوح محفوظ به سفیران «عباس روایت کرده است که گفت: 

الکاتبین نازل شد در آسمان دنیا، پس آن سفیران آن را بر جبرئیل در بیست شب قسمت قسمت  کرام

 آورد. در بیست شب قدر قسمت به قسمت می ص جبرئیل بر پیغمبر کردند و می

 چند تذکر
گفته شده سّر فرود آوردن قرآن به طور کامل به آسمان دنیا برای تفخیم و اهمیت دادن به شأن  اول:

های  آید بوده است، به توضیح اینکه: به ساکنان آسمان قرآن و اهمیت دادن به کسی که بر او فرود می

ترین  های آسمانی است که بر خاتم پیامبران برای شریف اعالم شود که این آخرین کتاب هفتگانه

ایم برای این است که بر آنها فرو بفرستیم و اگر  شود و ما که آن را به آنها نزدیک کرده امتان نازل می

مین فرود حکمت الهی مقتضی این نبود که بر اثر وقایع مختلف به تدریج نازل شود آن را یکجا به ز

اند ولی خداوند متعال میان این  های آسمانی که قبل از قرآن نازل شده آورد، مانند سایر کتاب می

ها فرق و تفاوت گذاشت، پس هر دو جهت را در مورد قرآن قرار داد: هم یکجا  کتاب و آن کتاب

قرآن بر او  نازلش کرد و هم ـ پس از آن ـ متفرق فرود آورد به جهت شرافت بخشیدن به کسی که

 شود. این مطلب را ابوشامه در المرشد الوجیز متذکر شده است. نازل می

 ص گفته: قرآن یکجا به آسمان دنیا فرود آمد تا آنچه خداوند با برانگیختن پیغمبر ١حکیم ترمذی

/ ۵هـ و صاحب کتاب نوادر األصول. برای تفصیل زندگی او به: لسان المیزان  ۳۲۰متوفای سال:  محمد بن علی، -١

 مراجعه شود. قابل یادآوری است که او را نباید با ترمذی صاحب سنن مشهور اشتباه گرفت. [مصحح] ۳۰۸

 

                                           



 اإلتقان فی علوم القرآن  172

برای این امت قسمت کرده بود به آنها تسلیم کند؛ زیرا که بعثت آن حضرت رحمت بود، و چون 

العزه در آسمان دنیا گذاشته شد  قرآن را آورد، پس قرآن در بیت ص گشوده شد محمد درب رحمت

نهاده شد، و جبرئیل رسالت و سپس وحی  ص تا به مرز دنیا وارد گشته باشد، و نبوت در دل محمد

خواست این رحمت را که قسمت این امت بود، از سوی خود به این  را فرود آورد، انگار که خداوند می

یکجا فرود آوردن قرآن به آسمان دنیا، تکریم و «گوید:  القراء می امت تسلیم نماید. و سخاوی در جمال

ا نزد مالئکه است، و اینکه به آنها عنایت خداوند متعال و گرامی داشتن بنی آدم و تعظیم مقام آنه

ی األنعام را  آدم تفهیم گردد، به همین خاطر هم هفتاد هزار فرشته را امر فرمود تا سوره رحمت او به بنی

مشایعت کنند و بر اهمیت آن (= قرآن) افزود که جبرئیل را فرمود تا بر سفرای گرامی (= مالئکه سفرة 

و در این کار مساوی «گوید:  آنگاه می» را دیکته کند و از آن نسخه برگیرند و تالوتش کنند الکرام) آن

در اینکه کتاب او را هم یکجا نازل  ؛است با حضرت موسی ص قرار دادن حضرت محمد

 نازل شد تا آن را حفظ کند ص فرمود، و فزونی مقام حضرت محمد
ً
 ».در اینکه: کتابش تدریجا

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿فرماید:  اگر بگویی پس قول خداوند تعالی که می«گوید:  ابوشامه می
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

از جمله همان قرآنی است که یکجا نازل شده یا نه؟ اگر از این قرآن نباشد که یکجا  ﴾ ٱۡلَقۡدرِ 

رد اول اینکه: معنی گویم: دو وجه دا نیامده و اگر از آن باشد پس وجه درستی این جمله چیست؟ می

ر کردیم و وجه 
ّ

این سخن این است که ما در شب قدر فرمان فرود آمدنش را دادیم و از ازل آن را مقد

آوریم آن را در شب  دوم اینکه: لفظ ماضی است ولی معنایش استقبال و آینده است یعنی: فرود می

 پیش از نبوت گوید: یکجا فرود آمدن قرآن به آ دوم: ابوشامه همچنین می». قدر
ً
سمان دنیا ظاهرا

 ».است ص حضرت محمد

 ».رود که پس از نبوت بوده و احتمال می«سپس گفته: 

 همان احتمال دوم درست است، و سیاق روایت گذشته می 
ً
ی ابن عباس در این  گویم: ظاهرا

احمد و بیهقی در کتاب «مطلب صراحت دارد و حافظ ابن حجر در شرح صحیح بخاری گفته: 

فرمود: تورات شش روز از ماه  ص ب از واثله بن االسقع روایت کرده اند که پیغمبر اکرمالشع

رمضان گذشته نازل شد، و انجیل در سیزده روز از آن گذشته و زبور هیجده روز از آن گذشته، و 

» قرآن بیست و چهار روز از آن گذشته و در روایتی آمده: و صحف ابراهیم اولین شب آن نازل شد

نزَِل �ِيهِ ٱۡلُقۡرَءانُ ﴿حجر گفته: این حدیث مطابق با آیات ابن 
ُ
ِٓي أ آ ﴿و  ﴾ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱ�َّ إِ�َّ

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ 
َ
رود که شب قدر در آن سال همان شب بوده و  باشد: پس احتمال می می ﴾ أ
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ِي ﴿م اول قرآن یکجا به آسمان دنیا فرود آمده، سپس در روز بیست و چهار  بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
ٱۡقَرأ

 ».نازل شده باشد﴾ َخلَقَ 

در ماه  ص شود که آنچه مشهور است اینکه: رسول اکرم گویم: ولی بنابراین بیان اشکال می می

اند از اینکه: آن حضرت  شود به آنچه ذکر کرده االول مبعوث شد. و از این اشکال جواب داده می ربیع

دتش ـ به پیامبری رسید، و تا شش ماه این شکل پیامبری ادامه داشت، سپس در نخست ـ در ماه وال

اند، بله بنا به حدیث گذشته اشکال  بیداری بر او وحی نازل شد. این نکته را بیهقی و غیر او ذکر کرده

های  کتاب«القرآن از ابی قالبه نقل کرده که گفت:  شود روایتی که ابن ابی شیبه در فضائل می

 ».ی به طور کامل شب بیست و چهارم ماه رمضان نازل شدآسمان

اگر گفته شود: سّر فرود آمدن تدریجی قرآن چیست؟ و چرا «گوید:  سوم: همچنین ابوشامه می

گویم: این سؤالی است که خداوند خود  های آسمانی یکجا نازل نشد؟ می مانند سایر کتاب

ِيَن َ�َفُرواْ لَۡوَ� نُّزَِل َعلَۡيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن وَ ﴿فرماید:  پاسخش را داده است، خداوند متعال می قَاَل ٱ�َّ
منظور کافران این بود  .]۳۲الفرقان: [﴾ ُ�ۡلَٗة َ�ِٰحَدٗةۚ َكَ�ٰلَِك ِ�ُثَّبَِت بِهِۦ ُفَؤاَدَكۖ َوَرتَّۡلَ�ُٰه تَۡر�ِيٗ� 

وند به آنان جواب شد، پس خدا های آسمانی یکباره نازل می که چنانکه بر پیامبران پیشین کتاب

فرمود: (کذلک = اینچنین) یعنی به طور پراکنده آن را فرو فرستادیم (تا قلب  تو را با آن تثبیت و 

گیرد و عنایت آن به  تقویت کنیم) زیرا که اگر وحی در هر حادثه تجدید شود، در دل بیشتر قوت می

زیاد بر پیغمبر فرود آید و با وی  گردد، و این جهت مستلزم آن است که فرشته مرسل الیه شدیدتر می

هایی که از جانب پروردگار عزیز بر آن حضرت  تجدید عهد نماید، خالصه اینکه: به سبب رسالت

داد که عبارت و الفاظ از توصیف آن عاجز است،  شد به قدری خوشحالی به او دست می نازل می

 ».دید نمود؛ زیرا جبرئیل را بسیار می به کثرت سخاوت می صلذا در ماه رمضان پیامبر 

ی آن حضرت؛ زیرا که امی  و گفته شده که: معنی (لنثّبت به فؤادک) حفظ مطالب است در سینه

شد تا حفظ آن ثابت بماند به خالف  نوشت پس پراکنده بر او نازل می خواند و نه می بود که نه می

 خواندند. ینوشتند و م پیامبران دیگر که می

نوشت یعنی  خواند و می اند: تورات ـ نظر به اینکه بر پیامبری که می گفته«گفته:  ١ابن فورک

مهارت داشته و واعظ شیرین ابوبکر، محمد بن حسن اصفهانی مشهور به ابن فورک، در علم کالم، اصول فقه و نحو  -١

به علت زهری که به او ه  ۴۰۶بیانی بود، الله متعال به سبب او برخی علوم را در نیشابور زنده نگه داشت. در سال: 

 مراجعه نمائید. [مصحح] ۲۷۲/ ۴داده شد وفات نمود. برای تفصیل زندگی اش به: وفیات األعیان 
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شد ـ یکجا نازل گشت، و خداوند قرآن را متفرق نازل فرمود؛ چرا که بر پیامبری امی  موسی نازل می

 ».و به صورت نانوشته نازل شد

باشد، و این  که از جمله آیاتش ناسخ و منسوخ میدیگری گفته: برای این جهت یکباره نازل نشد 

پذیر نبود، و نیز آیاتی هست که در جواب سؤال یا انکار قول  امر جز با متفرق نازل شدن آیات امکان

و جبرئیل در پاسخ «... ای یا نکوهش عمل باطلی است و در سخن ابن عباس گذشت اینکه:  گوینده

تُونََك بَِمَثٍل ﴿ی:  و به همین معنی تفسیر شده است آیه...» د گفتار و کردار بندگان آن را نازل کر
ۡ
َوَ� يَ�

ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا
َ
 حاتم آن را از ابن عباس آورده است. که ابن ابی .]۳۳الفرقان: [﴾ إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك بِٱۡ�َّقِ َوأ

 ی مورد بحث دو حکمت برای متفرق نازل شدن قرآن بیان کرده است. حال آنکه: آیه

 اي از بحث گذشته نبالهد
آنچه از کلمات این بزرگان گذشت که: سایر کتب آسمانی یکجا نازل شده است، در کلمات و بر 

زبان علماء مشهور و نزدیک به اجماع است، ولی یکی از فضالی عصر را دیدم که این مطلب را 

ها نیز ـ همانند  کتاب دلیلی بر آن نیست بلکه قول صحیح این است که آن«گفت:  کرد و می انکار می

ی سی و  گویم: قول اول درست است و از دالیل آن آیه و من می» اند قرآن ـ به طور پراکنده نازل شده

 ی الفرقان است که گذشت. دوم سوره

یهود گفتند: یا «ابن ابی حاتم از طریق سعیدبن جبیر از ابن عباس روایت کرده که گفت: 

نازل گشت ـ یکجا نازل نشد؟ پس این    ور که تورات بر موسیط ابالقاسم چرا این قرآن ـ همان

و از وجه دیگری همین روایت را از ابن عباس با این عبارت آورده » آیه در پاسخ به آنان نازل گردید

 مشرکین گفتند ...) و نظیر همین را از قتاده و سدی آورده است.«است: 

نیست، و اگر باشد از قول کفار است؟ در جواب اگر اشکال کنید: در قرآن تصریح به این مطلب 

گویم: همان سکوت خداوند از رّد ادعای آنها و عدول کردن از آن به بیان حکمت و سّر قضیه،  می

های آسمانی به طور متفرق و پراکنده نازل شده بود، کافی  دلیل بر صحت آن است، و اگر تمام کتاب

کند،  طور نازل می های آسمانی را این الهی است که کتاب بود که در رّد آنها بفرماید: این یک سنت

 چنانکه در نظایر این اشکال چنین کرده است، به این آیات توجه کنید:

ۡسَواقِ َوقَالُواْ َماِل َ�ٰ ﴿
َ
َعاَم َوَ�ۡمِ� ِ� ٱۡ� ُ�ُل ٱلطَّ

ۡ
 .]۷الفرقان: [﴾ َذا ٱلرَُّسوِل يَأ

 .»رود بازارها راه می خورد و در و گفتند: چرا این پیامبر غذا می«
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﴿ ٓ ُ�لُ  َوَما
ۡ
ُهۡم َ�َأ ٓ إِ�َّ رَۡسۡلَنا َ�ۡبلََك ِمَن ٱلُۡمۡرَسلَِ� إِ�َّ

َ
ۡسَواِق� أ

َ
َعاَم َوَ�ۡمُشوَن ِ� ٱۡ� وَن ٱلطَّ

وَنۗ َوَ�َن َر�َُّك بَِصٗ�� تَۡصِ�ُ
َ
 .]۲۰الفرقان: [﴾ وََجَعۡلَنا َ�ۡعَضُ�ۡم ِ�َۡعٖض فِۡتَنًة �

خوردند و در بازارها راه  هیچ رسولی را پیش از تو برای خلق مگر آنکه آنها نیز غذا میو نفرستادیم «

 .»رفتند می

� رَُّسوٗ� ﴿ ٗ�ََ� ُ َ�َعَث ٱ�َّ
َ
  .]۹۴اإلسراء: [﴾ �

 .»آیا هرگز خداوند بشری را به رسالت برانگیخته است«

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ  َوَما
َ
 .]۱۰۹یوسف: [﴾ إَِ�ِۡهمأ

 .»کردیم و ما پیش از تو نفرستادیم جز مردانی را که بر آنها وحی می« 
 ورزد، فرمود:  و در جواب اشکال آنها که گفتند: این چگونه پیغمبری است که به زنان اهتمام می

ۡزَ�ٰٗجا َوذُ ﴿
َ
رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك وََجَعۡلَنا لَُهۡم أ

َ
ِ�َ َولََقۡد أ

ۡ
ن يَأ

َ
ۚ َوَما َ�َن لَِرُسوٍل أ ّرِ�َّٗة

َجٖل كَِتابٞ �
َ
ِ أ

ِۗ لُِ�ّ  .]۳۸الرعد: [﴾ يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ
 .»و به تحقیق ما پیش از تو رسوالنی فرستادیم و برای آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم«

 و آیات دیگر ... .

ی فرو فرستادن تورات بر  که: خداوند متعال درباره و از جمله دالیل دیگر این موضوع آن است

 فرماید: روز صعقه (= بیهوش شدن موسی) چنین می  موسی

ِٰكرِ�َن ﴿ ٓ َءاتَۡيُتَك َوُ�ن ّمَِن ٱل�َّ ٖء  ١٤٤فَُخۡذ َما ۡ�َ ِ
لَۡواِح ِمن ُ�ّ

َ
َوَ�َتۡبَنا َ�ُۥ ِ� ٱۡ�

ٖء فَُخۡذَها ۡ�َ ِ
وِۡعَظٗة َوَ�ۡفِصيٗ� ّلُِ�ّ ْورِ�ُ�ۡم  مَّ

ُ
ۡحَسنَِهاۚ َسأ

َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
ُمۡر قَۡوَمَك يَأ

ۡ
�ٖ َوأ بُِقوَّ

 .]۱۴۵-۱۴۴األعراف: [﴾ َداَر ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ 
ها برای او از همه چیز موعظه و تفصیل  پس آنچه به تو دادم بگیر و از شکر گذاران باش و در لوح«

 .»همه امور نوشتیم که با قوت آنها را بگیر ...

لۡ ﴿
َ
لَۡواحَ  َ� َو�

َ
 .]۱۵۰األعراف: [﴾ ٱۡ�

 .»ها را افکند و لوح«

وَ� ﴿ ا َسَكَت َعن مُّ َخَذ ٱَولَمَّ
َ
ِيَن ُهۡم ٱۡلَغَضُب أ لَۡواَحۖ َوِ� �ُۡسَختَِها ُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِ�َّ

َ
�ۡ

 .]۱۵۴األعراف: [﴾ لَِرّ�ِِهۡم يَۡرَهُبونَ 
 .»آن هدایت و رحمت بود یصحیفهها را برگرفت که در  و چون خشم از موسی فرو نشست لوح«
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ْ  �ذۡ ﴿ نَُّهۥ ُظلَّةٞ َوَظنُّٓوا
َ
�ٖ  َ�َتۡقَنا ٱۡ�ََبَل فَۡوَ�ُهۡم َك� نَُّهۥ َواقُِعۢ بِِهۡم ُخُذواْ َمآ َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م بُِقوَّ

َ
�

 .]۱۷۱األعراف: [﴾ َوٱۡذُكُرواْ َما �ِيهِ لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ 
های ابر برانگیختیم که گمان بردند بر  آنها (= یهودیان) همچون قطعهو آن هنگام که کوه طور را بر «

 .»سرشان خواهد افتاد که آنچه از دستورات  تورات به شما دادیم با قوت ایمان بگیرید
 داده شد.  تمام این آیات داللت دارد بر اینکه: تورات یکجا به موسی

تورات   موسی«روایت کرده که گفت: حاتم از طریق سعیدبن جبیر از ابن عباس  و ابن ابی

را در هفت لوح از زبرجد داده شد که در آن موعظه و تبیان هر شیء بود، پس هنگامی که به سوی 

اند [از روی خشم] تورات را بر  قومش بازگشت، بنی اسرائیل را دید که به عبادت گوساله پرداخته

 ».باال برد و یک هفتمش باقی ماند زمین زد که پاره و خرد شد، پس خداوند شش هفتم آن را

 روایت کرده است که گفت: 
ً
الواحی که «و از طریق جعفربن محمد از پدرش از جدش مرفوعا

و نسائی و غیر او از ابن ». نازل شد از سدر بهشت بود و طول هر لوح دوازده ذراع بود  بر موسی

فرو نشست الواح   خشم موسیپس از آنکه «اند که گفت:  عباس در حدیث الفتون روایت کرده

را برگرفت، و قومش را ـ به آنچه خداوند فرمان داده بود به آنها تبلیغ کند ـ امر فرمود، ولی بر آنها 

گران آمد و از اقرار به آن امتناع ورزیدند، تا اینکه خداوند کوه را بر سرشان نگاه داشت و به طوری به 

حاتم از ثابت بن  و ابن ابی». شود، آنگاه اقرار کردند آنها نزدیک شد که ترسیدند بر آنها خراب

تورات یکجا بر آنها (= یهود) نازل شد، پس بر آنها گران آمد «الحجاج روایت کرده است که گفت: 

و از پذیرفتن دستورات آن امتناع ورزیدند تا اینکه خداوند کوه را بر سر آنها نگاه داشت، آن وقت آن 

 ».را اخذ نمودند
روایات صحیح و صریحی است در اینکه تورات یکجا نازل شد، و از حدیث اخیر حکمت اینها 

شود؛ زیرا که در پذیرفتن آن مؤثرتر است که به  دیگری برای متفرق فرود آمدن قرآن فهمیده می

شد، که بسیاری از مردم به علت واجبات و  تدریج نازل شود، به خالف اینکه اگر یکجا نازل می

ی صدیقه  ممکن بود از آن برمند، و این نکته را روایتی که امام بخاری از عایشه محرمات زیاد،

بدین جهت اولین سوره از مفصل که «گوید:  می لدهد، عایشه روایت کرده است توضیح می

نازل شد از بهشت و دوزخ در آن یاد شده بود که وقتی مردم به اسالم گرویدند حالل و حرام نازل 

 شراب شد که: (شراب ننوشید) می ای نازل می آیهشَود، و اگر اول 
ً
نوشی را ترک  گفتند: ابدا

 زنا را رها نمی آمد می گوییم، یا اگر (زنا کنید) می نمی
ً
سپس در کتاب الناسخ و ». کنیم گفتند: ابدا

 المنسوخ مکی دیدم که به این حکمت تصریح شده است.

 



 177 نوع شانزدهم: قرآن چگونه نازل شد؟ 

 اي از بحث گذشته شاخه
شود که: قرآن بر حسب نیاز پنج آیه و ده آیه یا بیشتر  از احادیث صحیح و غیر آنها استقراء دانسته می

ی افک ده آیه یکجا نازل شد، و نیز صحیح  شد، و این صحیح است؛ زیرا در قصه یا کمتر نازل می

ْوِ� َ�ۡ�ُ ﴿ی المؤمنون یک مرتبه نازل گشت، و صحت دارد که  است که ده آیه از اول سوره
ُ
 أ

رِ  َ �ۡن ِخۡفُتۡم ﴿با اینکه بخشی از یک آیه است، به تنهایی نازل شد، چنانکه  .]۹۵النساء: [﴾ ٱل�َّ
طور که  با اینکه قسمتی از یک آیه است، بعد از نزول اول آیه فرود آمد ـ همان .]۲۸التوبة: [﴾ َ�ۡيلَةٗ 

﴾ بَِمَ�ٰقِعِ ﴿ی  مصاحف از عکرمه دربارهام. و ابن اشته در کتاب ال در اسباب النزول بیان کرده
خداوند قرآن را به تدریج نازل فرمود، سه آیه و چهار آیه «روایت کرده است که گفت:  .]۷۵الواقعة: [

قرآن به طور متفرق ـ یک آیه، دو آیه، سه آیه و «در کتاب الوقف گفته است:  ١و نکزاوی». و پنج آیه

ابن عساکر از طریق ابن نضره روایت کرده است که گفت:  و». شد چهار آیه و بیشتر ـ نازل می

کرد که جبرئیل قرآن  آموخت، پنج آیه صبح و پنج آیه شب، و نقل می ابوسعید خدری به ما قرآن می«

 ».کرد را پنج آیه پنج آیه نازل می

نقل کرده که گفت:  اما روایتی که بیهقی در کتاب الشعب از طریق ابوخلده از عمر فاروق 

» کرد نازل می ص قرآن را پنج آیه پنج آیه بیاموزید؛ زیرا که جبرئیل قرآن را پنج تا پنج تا بر پیغمبر«

ی األنعام، و  آیات قرآن پنج پنج نازل شد مگر سوره«آورده که گفت:  و از طریق ضعیفی از علی 

ـ جواب این ـ اگر این روایت صحیح باشد » شود کسی که آن را پنج پنج حفظ کند فراموشش نمی

کرد تا حفظ  القا می ص است که منظور آن است که: جبرئیل این مقدار از آیات را به پیغمبر اکرم

کرد، این توضیح را از روایتی که باز بیهقی  کرد نه اینکه این مقدار نازل می کند، سپس بقیه را القا می

گفت:  ابوالعالیه به ما می«فت: توان به دست آورد، روایت از خالدبن دینار است که گ نقل کرده می

 ».کرد آن را پنج پنج از جبرئیل اخذ می ص قرآن را پنج آیه پنج آیه بیاموزید، به تحقیق که پیغمبر

 ي دوم: چگونگی وحی و نزول قرآن مسأله
الله نازل شده، ولی  اند که کالم اهل سنت و جماعت متفق«گوید:  اصفهانی در اوایل تفسیرش می

اند: منظور اظهار قرائت است، و بعضی  اند، بعضی گفته شدن (انزال) اختالف کرده در معنی نازل

هـ. برای تفصیل سوانح حیاتش  ۶۸۳لم قراءات و نحو، متوفای سال: عبدالله بن محمد اسکندرانی، دانشمند ع -١

 مراجعه شود. [مصحح] ۶۵۰/ ۲به معرفة القراء الکبار 
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اند: خداوند متعال کالم خود را به جبرئیل الهام کرد، و او در آسمان در جایی بلند است،  دیگر گفته

ه کند ـ آن را ب و به او خواندنش را تعلیم فرمود، سپس جبرئیل ـ در حالی که در جایگاهی هبوط می

از صورت بشر بیرون شده به  ص زمین رسانید. و فرود آوردن دو راه دارد: یکی اینکه: پیغمبر اکرم

صورت فرشته درآمد و آن را از جبرئیل اخذ نمود، دوم اینکه: فرشته به صورت بشر درآمد تا اینکه 

 ».وحی را از او دریافت نماید، و راه اول دشوارترین دو حالت است ص رسول خدا

گونه بود که فرشته آن را از خداوند متعال با  این ص شاید نزول قرآن بر پیغمبر«گفته:  طیبی

روحانی بگیرد، یا آن را از لوح محفظ حفظ کند، سپس بر رسول خدا فرود آورده و بر آن  هجنب

 ».حضرت القا کند

اف گفته: 
ّ

به معنی انزال در لغت به معنی ایواء (= جا دادن) و «و قطب رازی در حواشی کش

پذیرد،  باشد ـ و هیچ کدام از این دو در کالم تحقق نمی حرکت دادن چیزی از بلندی به پستی می

پس در معنی مجازی استعمال شده است، و کسانی که قائلند: قرآن معنی قائم به ذات خداوندی 

کند  می کنند که: کلمات و حروفی را که بر آن معنی داللت است، انزال قرآن را چنین توجیه می

ایجاد فرموده و در لوح محفوظ ثبت نماید، و کسانی که معتقدند: قرآن همان الفاظ است، انزال را 

دانند، و این قول از دو معنی لغوی گرفته شده مناسب است.  همان ثبت کردن آن در لوح محفوظ می

وظ ـ، و این و ممکن است منظور از انزال ثبت کردن آن در آسمان دنیا باشد ـ پس از لوح محف

ها بر پیغمبران این باشد که فرشته  احتمال با معنی دوم لغوی مناسب است، و منظور از انزال کتاب

روحانی دریافت نماید یا آن را از لوح محفوظ حفظ کند و با آن فرود  هآن را از جانب خداوند با جنب

 ».آید، پس آن را بر پیامبران القا سازد

 نازل شده سه قول است: ص ه بر پیغمبر اکرمی آنچ دیگری گفته: درباره

اول: اینکه لفظ و معنی با هم نازل شده و جبرئیل قرآن را از لوح محفوظ حفظ کرد و با آن فرود 

اند که حروف قرآن در لوح محفوظ است، هر حرفش به قدر کوه قاف، و زیر  آمد، و بعضی ذکر کرده

 ر آنها احاطه ندارد.هایی هست که کسی جز خداوند ب هر حرف آن معنی

آن معانی را درک کرد و به لغت عرب از آن  ص دوم: اینکه جبرئیل معانی را آورده و پیغمبر

ِمُ� ﴿تعبیر نمود، و قائل این گفته به ظاهر این آیه تمسک جسته که: 
َ
وُح ٱۡ� ٰ  ١٩٣نََزَل بِهِ ٱلرُّ َ�َ

 .]۱۹۴-۱۹۳الشعراء: [﴾ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِ�نَ 
سوم: اینکه جبرئیل معنی را بر آن حضرت القا کرد، و با این الفاظ به لغت عرب تعبیر نمود، و 

 طور نازل گشت. خوانند، و بعد همان اینکه اهل آسمان آن را به زبان عربی می
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نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَِة ٱۡلَقۡدرِ ﴿و بیهقی در معنی 
َ
آ أ والله اعلم ـ که منظور این است ـ «گوید:  می  ﴾إِ�َّ

گونه که مالئکه شنیده بودند نازل کردیم،  ما به فرشتگان قرآن را شنواندیم و فهماندیم، و آن را به آن

گوید: این  ابوشامه می». بنابراین فرشته آن را از بلندی [آسمان] به پستی [زمین] منتقل نموده است

شود یا قسمتی از آن را که اهل سنت  ل میالفاظ انزال را که به قرآن اضافه شده است شام همعنی هم

 برای استدالل به ِقدم قرآن که صفتی است قائم به ذات خداوند به آن نیاز دارند.

گویم: مؤید اینکه جبرئیل قرآن را از خداوند متعال شنید، روایتی است که طبرانی از حدیث  می

 نقل کرده که: 
ً
ل به وحی تکلم کند، آسمان از هنگامی که خداوند متعا«نواس بن سمعان مرفوعا

افتند، و نخستین  گیرد، پس اهل آسمان مدهوش شده و به سجده می خوف خداوند به شدت لرزه می

گوید،  دارد جبرئیل است، خداوند با او آنچه اراده فرماید از وحی سخن می کسی که سر بر می

پرسند: پروردگارمان  ن از او می[جبرئیل وحی را گرفته و] به هر آسمانی که مرور کند اهل آن آسما

 ».رساند گوید: حق را، پس به هر جا که مأمور است آن وحی را می چه فرمود؟ می

 نقل کرده که: 
ً
چون خداوند به وحی سخن گوید، «و ابن مردویه در حدیثی از ابن مسعود مرفوعا

بیمناک شنوند، پس  ها صدایی شبیه صدای کشیده شدن زنجیر بر سنگ صاف می اهل آسمان

 اصل این حدیث در صحیح است.». های قیامت باشد پندارند که از نشانه شوند و چنین می می

اند: قرآن یکجا شب قدر از  گروهی از علما گفته«و در تفسیر علی بن سهل نیشابوری چنین آمده: 

کرد، و اهل  خوانند، نازل شد، پس جبرئیل آن را حفظ العزه) می ای که آن را (بیت لوح محفوظ به خانه

ها از هیبت کالم الهی بیهوش گشتند، سپس جبرئیل بر آنها گذشت در حالی که به هوش آمده  آسمان

دهند: حق ـ یعنی قرآن ـ و همین است  گفتند: پروردگارتان چه گفت؟ پاسخ می بودند، به یکدیگر می

ٰٓ إِذَا فُّزَِع َعن ﴿فرماید:  معنی قول خداوند که می ۖ وَُهَو َح�َّ قُلُو�ِهِۡم قَالُواْ َماذَا قَاَل َر�ُُّ�ۡمۖ قَالُواْ ٱۡ�َقَّ
العزه آورد و آن را بر فرشتگان نویسنده و گرامی  پس جبرئیل آن را به بیت .]۲۳سبأ: [﴾ ٱلَۡعِ�ُّ ٱلَۡكبِ�ُ 

يِۡدي َسَفَر�ٖ ﴿ ی خداوند: ین است که معنی فرمودهامالء کرد، و ا
َ
 .]۱۵عبس: [﴾ َر�ٖ كَِرا� بَرَ  ١٥بِ�

آنچه از کالم الله نازل شده بر دو قسم است: قسمتی را خداوند به جبرئیل «و جوینی گفته: 

گوید: چنین و چنان کاری  شوی بگو: خداوند می فرمود: به آن پیغمبری که به سویش فرستاده می می

مد، و بر آن پیامبر نازل فه انجام بده، و فالن امر را فرموده، پس جبرئیل آنچه پروردگارش گفته می

کند، و عبارت هم همان عبارت الهی نیست، چنانکه  شود آنچه خداوند به او فرموده ابالغ می می

گوید: در خدمت  سلطان به کسی که مورد اعتمادش هست بگوید: به فالنی بگو پادشاه به تو می
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گوید: در خدمت  دشاه میکوشا باش و لشکر را برای مقاتله جمع کن، پس اگر آن رسول بگوید: پا

من سستی نکن و سپاهیان را وامگذار که پراکنده شوند، و آنها را بر جنگ تشویق کن، عقالء آن 

شناسند. و قسمتی دیگر  دهند، و او را در ادای پیغام مقصر نمی فرستاده را به دروغگویی نسبت نمی

بخوان، پس جبرئیل با سخنان الهی  چنین است که: خداوند به جبرئیل فرمود: این کتاب را بر پیغمبر

ـ بدون هیچ تغییری ـ نازل شد، کما اینکه پادشاه کاغذی نوشته و آن را به شخص امینی بسپارد و 

 ».بگوید: بر فالنی بخوان پس آن شخص امین هیچ کلمه و حرفی از آن تغییر ندهد

ر خبر آمده: گویم: قرآن همان قسم دوم است، و قسم اول همان سنت است، چنانکه د می

کرد، و به همین جهت است که جایز  گونه که قرآن را نازل می آورد همان جبرئیل سنت را فرود می

است سنت را نقل به معنی کنیم؛ زیرا که جبرئیل معنای آن را ادا کرد، ولی قراءت قرآن به معنی جایز 

قرآن را وحی کند، و سّر این نیست زیرا که جبرئیل آن را با لفظ اداء نمود، و مباح نبود که معنی 

تواند لفظی بیاورد که  مطلب آن است که تعبد به لفظ قرآن و اعجاز آن مقصود است و احدی نمی

توان به آنها  هایی است که به علت کثرت آنها نمی جانشین آن شود، و در پشت هر حرف آن معنی

تمل بر آن همه معانی باشد و از تواند به جای آن لفظی بیاورد که مش احاطه پیدا کرد، و کسی نمی

جمله تسهیالتی که برای امت انجام شده اینکه آنچه به سوی آنان نازل شده بر دو قسمت است تا 

یک قسمت را با همان لفظی که با آن وحی شده روایت کنند، و قسمت دیگر را به معنی هم بتوانند 

نقل شود، برای مردم مشقت داشت، و اگر اش از قسم اول بود که فقط به لفظ  نقل کنند، که اگر همه

 ماند. کردند از تبدیل و تحریف در امان نمی اش از قسم دوم بود که به معنی روایت می همه

 کند. ام که سخن جوینی را تقویت می و از پیشینیان روایتی دیده

وحی حاتم از طریق عقیل از زهری آورده است که از وحی سؤال شد، در جواب گفت:  و ابن ابی

کند  نماید، پس با آن تکلم می فرستد و در قلب پیغمبر ثابت می آن است که خداوند بر پیامبرانش می

کند و آن  الله است، و قسمتی دیگر از وحی را پیغمبر به آن گفتگو نمی نویسد، و آن کالم و آن را می

ا برای مردم بازگو نویسد و به نوشتن آن مأمور نیست ولی به صورت حدیث آن ر را برای کسی نمی

 کند که خداوند او را امر فرموده که آن مطلب را برای مردم بیان نموده و به آنان تبلیغ کند. می

 فصلی در چگونگی وحی
 اند: علماء وحی را چندگونه بیان کرده

: اینکه فرشته به مانند صدای زنگ به نزدش بیاید، چنانکه در خبر صحیح آمده، و در مسند اول

پرسیدم: آیا وحی را  ص د از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: از پیغمبر اکرمامام احم
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کنم، پس هرگز وحی بر من  شنوم و در آن هنگام سکوت می کنی؟ فرمود: صداهایی می احساس می

 شود. برم که جانم گرفته می نازل نشود مگر اینکه گمان می

شنود ولی  است به اینکه: اول صدایی می خطابی گفته: منظور این است که صدا پیوسته و متصل

های فرشته است،  اند که آن صدای بر هم زدن بال فهمد، و گفته بیانش معلوم نیست، سپس آن را می

شنود این است که: تنها صدای وحی و  و حکمت اینکه قبل از شنیدن صدای وحی آن صدا را می

د، و در خبر صحیح است که این سخن وحی را بشنود، و جایی برای کس دیگری در آن نگذار

آمد که  اند: هنگامی این چنین وحی بر او می باشد، و بعضی گفته حالت شدیدترین احوال وحی می

 گشت. ی وعید و تهدیدی نازل می آیه

ان روح «فرمود:  می ص شد، چنانکه رسول اکرم : اینکه سخن حق در خاطر او دمیده میدوم

دمد. حاکم این روایت را آورده است. و  القدس در خاطرم مییعنی: روح » القدس ینفث فی روعی

توان به حالت سابق یا حالت بعدی الحاق کرد به اینکه در یکی از این دو کیفیت  این حالت را می

 القدس بیاید و در خاطرش بدمد. روح

: اینکه فرشته به صورت مردی به نزدش بیاید و با او سخن بگوید چنانکه در خبر صحیح سوم

 فرشته به صورت مردی برایم متمثل می«آمده: 
ً
گوید و من درک  شود پس با من سخن می احیانا

و این «ای ذکر کرده است:  ابو عوانه در صحیح خود بر این خبر دنباله». گوید کنم چه می می

 ».ترین وحی بر من است آسان

ر را از همین قبیل ی الکوث ای سوره : اینکه فرشته در خواب به نزدش بیاید، و عدهچهارم

 ی آن گذشت. اند، ولی سخن ما درباره دانسته

: اینکه خداوند با او سخن بگوید، چه در بیداری ـ چنانکه در شب اسراء (= معراج) بود، پنجم

پروردگارم به نزدم آمد و گفت: مأل اعلی «و چه در خواب ـ چنانکه در حدیث معاذ آمده ـ که: 

 »کنند؟ چه نزاع می هدربار

ی  دانم از این قسم وحی در قرآن چیزی نیست، بله ممکن است آخر سوره تا آنجا که من میو 

ی الضحی و الم نشرح از این قبیل شمرده شود، ابن ابی حاتم از حدیث  البقره و قسمتی از سوره

از پروردگارم چیزی درخواست «فرمود:  ص الله عدی بن ثابت روایت کرده است که گفت: رسول

ی کاش درخواست نکرده بودم، گفتم: پروردگارا! ابراهیم را خلیل خود گرفتی و با موسی کردم که ا

م فرمودی؟ پس خداوند فرمود: ای محمد آیا تو را یتیم ندیدم که پناهت دادم و تنها نبودی که 
ّ
تکل
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شتت ها از پ ات را فراخ نمودم و سنگینی نیاز و غنی ساختم، و سینه هدایت نمودم و عیالمندی که بی

 ».شوی شوم مگر اینکه با من یاد می برانداختم و نامت را بلندآوازه ساختم که یاد نمی

 فائده
فرمان نبوت در «امام  احمد در تاریخش از داود بن ابی هند از شعبی روایت کرده است که گفت: 

نازل شد، پس سه سال اسرافیل بر آن حضرت گماشته شده  ص چهل سالگی بر حضرت رسول

کرد ولی قرآن بر زبان او نازل نشد، پس چون سه سال گذشت  کلمه و اشیاء را تعلیم میبود و 

 ».خداوند جبرئیل را قرین نبوت آن حضرت ساخت، پس قرآن در بیست سال بر زبان او نازل گشت

ابن عساکر گفته: حکمت گماشتن اسرافیل این است که چون اسرافیل بر صور موکل است که با 

و انقطاع وحی هم نزدیک  ص باشد، نبوت پیغمبر اکرم بر پا شدن قیامت میآن هالک خلق و 

، مالک ـ ١قیامت است، چنانکه ریافیل بر ذوالقرنین موکل شد که زمین را تا کند، و بر خالدبن سنان

در ام الکتاب «حاتم از ابن سابط روایت کرده که گفت:  خازن جهنم ـ گماشته شده بود و ابن ابی

شود، هست، لذا سه تن از مالئکه به حفظ آن [تا روز قیامت]  تا روز قیامت واقع می اموری که ههم

ها و هالکت  های آسمانی و وحی به پیغمبران و یاری آنها در جنگ اند، جبرئیل بر کتاب مأمور شده

اقوامی که خداوند خواسته باشد، گماشته شده است، و میکائیل بر باران و گیاه گماشته شده، و 

الموت بر قبض ارواح گماشته شده است، پس چون روز قیامت شود  این سه ملک مقابله  ملک

 ».بینند برابر است الکتاب هست، می کنند بین آنچه حفظ دارند و آنچه در ام می

 خالد بن سنان عبسی. برخی گفته اند: او پیامبر بوده است. - ١

  کریم از ابن عباس روایت نموده که گفت: دختر خالد بن سنان نزد نبی ۱۲۲۵۰طبرانی در المعجم الکبیر: 

این، دختِر پیامبری است که قومش او را ضایع «آمد، و آن حضرت ردای خویش را برای او گسترانید و فرمود: 

 مراجعه شود. ۲۸۰گوید: این روایت صحیح نیست. به السلسلة الضعیفة:  عالمه البانی می». نمودند

 خواند. فرا می  یسیعبس بوده و مردم را به دین ع اند: خالد بن سنان در سرزمین بنی گفته

گوید: قول صحیح اینست که او هرگز پیامبر نبوده بلکه انسان صالحی بوده که کراماتی از او  حافظ ابن کثیر می

ثابت است که ایشان فرمود: من نسبت به همه به عیسی بن مریم  سر زده است، و در صحیح بخاری از پیامبر 

بوده اما امکان ندارد پیامبر بوده  ست. خالد اگر چه قبل از پیامبر اولی هستم، بین من و او پیامبری نیامده ا

ٓ  امٗ قَوۡ  ِ�ُنِذرَ ﴿باشد؛ زیرا الله متعال در قرآن کریم فرموده است:  ا ٰ  مَّ تَٮ
َ
 لََعلَُّهمۡ  لَِك َ�بۡ  ّمِن نَِّذيرٖ  ّمِن ُهم�

 .]۳السجدة: [ ﴾َتُدونَ َ�هۡ 

 مراجعه شود. [مصحح]  ۲۹۶/ ۲و األعالم:  ۲۵۱ – ۲۵۰/ ۳والنهایه:  البدایةبیشتر به:  تفصیلبرای 
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نخستین کسی که به پای حساب کشیده «و نیز از عطاءبن السائب روایت کرده که گفت: 

 ».ن خداوند بر پیغمبرانش بوده استشود جبرئیل است؛ زیرا که او امی می

 ي دوم فائده
قرآن همانند ظاهرش ـ «فرمود:  ص اند که پیغمبر اکرم حاکم و بیهقی از زیدبن ثابت روایت کرده

ۡو نُۡذًرا﴿از قبیل
َ
َدَ�ۡ�ِ ﴿و  .]۶المرسالت: [﴾ ُعۡذًرا أ َ� َ�ُ ٱۡ�َۡلُق ﴿و  .]۹۵الکهف: [﴾ ٱلصَّ

َ
�

 ۗ ۡمُر
َ
 ».و امثال اینها ـ با تفخیم نازل شد .]۵۴األعراف: [﴾ َوٱۡ�

گویم: ابن االنباری این حدیث را در کتاب الوقف و اإلبتداء آورده و تذکر داده که قسمت  می

، بقیه از سخنان عماربن عبدالملک ـ »قرآن با تفخیم نازل شد«مرفوع آن فقط همین جمله است: 

 یکی از راویان حدیث ـ است.

 ي سوم فائده
ای نازل نشد مگر به عربی، سپس هر  حاتم از سفیان ثوری روایت کرده که گفت: هیچ وحی ابن ابی

 کرد. پیغمبری آن را برای قومش ترجمه می

 ي چهارم فائده
شد  هنگامی که وحی نازل می ص پیغمبر«ی صدیقه روایت کرده که گفت:  ابن سعد از عایشه

کرد، و عرق  های خود احساس سردی می نکرد، و در دندا پوشاند و رنگش تغییر می سرش را می

 ».شد کرد به طوری که مانند مروارید از صورتش سرازیر می می

 اي که قرآن بر آنها نازل شد ي سوم: حروف هفتگانه مسأله
اند، از جمله:  ای از اصحاب روایت کرده را عده» قرآن بر هفت حرف نازل شد«گویم: حدیث:  می

لیمان، زیدبن ارقم، سمره بن جندب، سلیمان بن صرد، ابن عباس، بن کعب، انس، حذیفه بن ا ابی

ان، عمربن الخطاب، عمربن ابی سلمه، عمروبن 
ّ

ابن مسعود، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عف

بکره، ابی جهم، ابوسعید خدری، ابوطلحه انصاری،  بن حکیم، ابی العاص، معاذبن جبل، هشام

هستند که این حدیث  ص ست و یک نفر از اصحاب رسول اکرمکه اینها بی ابوهریره و ابو اّیوب 

اند، و ابوعبید به متواتر بودن آن تصریح کرده است. و ابویعلی در مسندش آورده است  را روایت کرده

 ص اندازم که از پیغمبر اکرم خدای را به یاد مردی می«که عثمان ذی النورین روزی بر منبر گفت: 
» تحقیق قرآن بر هفت حرف نازل شد که هر کدامش شافی و کافی است به«شنیده باشد که فرمود: 
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گفت:  اند، عثمان  ی بیشماری برخاستند و شهادت دادند که شنیده پس عده» مگر اینکه بپاخیزد

 دهم. من هم با شما شهادت می

 اختالف اقوال در نزول قرآن بر حروف هفتگانه
آورم، پس باید گفت: در معنی این حدیث  ست میآنچه از روایات قوم در این باب مورد حاجت ا

 حدود چهل قول مختلف هست:

: این حدیث از احادیث مشکل است که معنی آن معلوم نیست؛ زیرا که حرف در لغت به: یکم

 شود. این قول ابن سعدان نحوی است. حرف هجاء، کلمه، معنی و جهت اطالق و استعمال می

سبعه (= هفت) حقیقت عدد هفت نیست، بلکه آسان گرفتن و  ی : در این حدیث منظور از کلمهدوم

توسعه در مطلب است، که لفظ سبعه در جاهایی که کثرت در آحاد را بخواهند برسانند استعمال 

طور که لفظ سبعین (= هفتاد) در عشرات، و لفظ سبعمائه (= هفتصد) در صدها به  شود، همان می

عینی موردنظر نیست. عیاض و بعضی به تبعیت از او به این گردد، که عدد م صورت مبالغه اطالق می

ای در حدیث ابن عباس که در صحیحین نقل شده، آمده است که این قول  اند. ولی نکته قول گردن نهاده

فرمود: جبرئیل بر یک حرف بر من [قرآن را] برخواند، و پیوسته از  ص رسول اکرم«کند، اینکه:  را رد می

و نیز حدیثی که امام مسلم از ابی روایت کرده ». اید تا اینکه به هفت حرف منتهی شداو خواستم که بیفز

پروردگارم پیام فرستاد که قرآن را بر یک حرف بخوانم، پس بر او باز فرستادم که بر امتم آسان «که گفت: 

ن کن، پیغام فرمود: بگیر، بار دیگر پیام فرستاد که بر دو حرف بخوان، دوباره مراجعه کردم که: بر امتم آسا

جبرئیل و میکائیل به «در تعبیر دیگری که نسائی نقل کرده آمده است: ». که آن را بر هفت حرف بخوان

نزدم آمدند، جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپم نشستند، پس جبرئیل گفت: قرآن را بر 

بکره از  و در حدیث ابی». حرف رسیدیک حرف بخوان، میکائیل گفت: او را بیفزا ... تا اینکه به هفت 

پس به میکائیل نگاه کردم دیدم سکوت کرد، دانستم که به آخرین عدد «چنین است:  ص رسول اکرم

 توان فهمید که حقیقت عدد هفت و انحصار آن منظور است. بنابراین می». رسیده است

ای که بر هفت  قرآن کلمهاند که در  : منظور هفت قراءت است، ولی به این قول ایراد گرفتهسوم

ُٰغوَت ﴿وجه قراءت شود نیست مگر اندکی مانند:  َُّهَمآ ﴿و  .]۶۰المائدة: [﴾ وََ�َبَد ٱل�َّ فََ� َ�ُقل ل
ّفٖ 

ُ
 .]۲۳اإلسراء: [﴾ أ

ای بر یک یا دو یا سه یا بیشتر تا هفت  اند که: مراد آن است که هر کلمه : و جواب دادهچهارم

 قراءت هفت است، ولی به این حرف هم اشکال شود، خالصه  وجه خوانده می
ّ

اینکه آخرین حد
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شود قول  اند که: بعضی از کلمات به بیش از هفت صورت هم خوانده شده. این را می گرفته

 چهارمی حساب کرد.

آید. ابن  : اینکه، منظور از این حدیث وجوهی است که با آنها در معنی مغایرات پدید میپنجم

کند  ای حرکتش تغییر می اول: آنکه کلمه«هایی به این شرح آورده:  ارنظر مثالقتیبه پس از این اظه

که هم به فتح و هم  .]۲۸۲البقرة: [﴾ َوَ� يَُضآرَّ َ�تِٞب ﴿کند مثل:  ولی معنی و صورتش تغییر نمی

که به  .]۱۹سبأ: [﴾ َ�ٰعِدۡ ﴿و  ﴾ َ�ٰعِدۡ ﴿کند مانند:  به رفع خوانده شده. دوم: آنکه در فعل تغییر می

 ﴾ نُنِ�َُها﴿یابد، نظیر:  ای تغییر می صورت ماضی و امر ـ هر دو ـ خوانده شده. سوم: آنکه با نقطه

یابد،  المخرج تغییر می ای که با تبدیل یک حرف قریب چهارم: کلمه .]۲۵۹البقرة: [﴾ نُنِ�َُها﴿و 

نُضو�ٖ ﴿همانند:  یابد، مثل:  ای تغییر می کلمهو (طلع) پنجم: آنکه با پس و پیش شدن ﴾ َوَطۡلٖح مَّ

: آنکه با زیاد یا کم ششم. ﴾َسۡكَرةُ ٱلَۡمۡوِت بِٱۡ�َقِّ ﴿و   .]۹ق: [﴾ وََجآَءۡت َسۡكَرةُ ٱلَۡمۡوِت بِٱۡ�َقِّ ﴿

نَ�ٰٓ ﴿نماید، مانند:  شدن تغییر می
ُ
َكَر َوٱۡ� نَ�ٰٓ ﴿و  .]۳اللیل: [﴾ َوَما َخلََق ٱ�َّ

ُ
َكَر َوٱۡ�  ﴾.َخلََق ٱ�َّ

 ١قاسم بن ثابت». ﴾کالصوف المنفوش﴿ و  ای به کلمه دیگری، همچون: م: تبدیل کردن کلمههفت

شناختند  بر این نظر اعتراض نموده که: تغییر دادن کلمات در زمانی اجازه داده شد که نه خطی را می

اند که: با این  شناختند. ولی جواب داده نوشتند، بلکه تنها حروف و مخارج آنها را می و نه چیزی می

 امور مذکوره  اشکال لزومی ندارد که حرف ابن قتیبه هم از ارزش بیافتد؛ زیرا که ممکن است
ً
اتفاقا

 واقع شده باشد و ابن قتیبه استقراء کرده باشد.

اختالف در کالم از هفت وجه بیشتر نیست، «در کتاب اللوائح گفته:  ٢: ابوالفضل رازیششم

اول: اختالف در اسماء از نظر تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث، دوم: اختالف در تصریف افعال به ماضی 

م: اختالف در وجوه اعراب و ترکیب کلمات با یکدیگر، چهارم: کم و زیاد بودن و مضارع و امر، سو

کالم، پنجم: پس و پیش نمودن کلمات، ششم: تبدیل کلمات به یکدیگر، هفتم: اختالف لغات (= 

 و این ششمین قول است.». ها) مانند: فتح، اماله، ترقیق، تفخیم، ادغام، اظهار و مانند آن لهجه

سطی، محدث و لغوی و متوفی سال:  -١
ُ
/ ۱. برای تفصیل بیشتر به نفح الطیب ه ۳۰۲ابو محمد قاسم بن ثابت سرق

 مراجعه شود. [مصحح] ۳۴۶

و او را نباید با ». المتشابه يالتأویل فدرة التنزیل و غرة «هـ و صاحب کتاب  ۶۰۶محمد بن عمر متوفای سال:  -٢

ی وفات با هم مشترک  فخر الدین رازی مشهور (صاحب تفسیر) اشتباه گرفت؛ اگر چه در اسم و نسبت و سنه

 مراجعه شود. [مصحح] ۱۹۸/ ۲اند. به البرهان 
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اند که: منظور از این حدیث چگونگی تالوت کردن قرآن است از قبیل: ادغام،  ته: بعضی گفهفتم

، قصر، تشدید، تخفیف، تلیین، و تحقیق. و این قول هفتم است.
ّ

 اظهار، تفخیم، ترقیق، اماله، اشباع، مد

های صحیح و شاذ و ضعیف و منکر قرآن را بررسی و جستجو  من قراءت«: ابن الجزری گفته: هشتم

یا تنها در حرکات است بدون تغییر  -۱دریافتم که اختالفشان از هفت وجه خارج نیست، و آن:  کردم،

شود.  که چهار صورت دارد ولی دو وجه محسوب می .]۳۷النساء: [ ١﴾بِٱۡ�ُۡخلِ ﴿معنی و صورت مانند: 

ّ�ِهِۦ ﴿یابد مثل:  و یا فقط در معنی تغییر می -۲ ٰٓ َءاَدُم مِن رَّ یا در  -۳ .]۳۷البقرة: [﴾ َ�َِ�ٰتٖ َ�تَلَ�َّ

ْ ﴿دهد نه صورت و شکل کلمه، نظیر:  یابد که معنی را تغییر می حروف تغییر می  -۴﴾ َ�ۡتلُو﴿و ﴾ َ�ۡبلُوا

َ�َٰط ﴿یا عکس آن ـ یعنی تغییر در لفظ است نه در معنی ـ همچون:  یا تغییر در  -۵ .]۶الفاتحة: [ ﴾ٱلّصِ

ْ وَ ﴿هر دو ـ لفظ و معنی ـ مانند:  جایی  با به تغییر و جابه -۶ ﴾واسعوا ﴿و  .]۶۵الحجر: [﴾ ٱۡمُضوا

و یا در کم و زیاد  -۷ .]۱۱۱التوبة: [﴾ َ�َيۡقُتلُوَن َوُ�ۡقَتلُونَ ﴿ها با مقدم و مؤخر شدن آنها مثل:  کلمه

ٰ ﴿نمودن کلمات نظیر:  ، اینها هفت وجه اختالف است که غیر از ﴾اوصی﴿و  .]۱۳الشوری: [﴾ َو�َّ

هایی که در اظهار، ادغام، روم، اشمام، تحقیق، تسهیل، نقل و  اما اختالف«سپس گفته: ». اینها نیست

ابدال است، از قسم اختالفی نیست که لفظ و معنی با آن فرق کند و تغییر یابد، زیرا که اینها صفات 

این هشتمین قول است. ». آورد حرف بودن آن را بیرون نمیگوناگون اداء لفظ است که از صورت یک 

ِ َقۡلِب ﴿اند:  های دیگر تقدیم و تأخیر اینکه: جمهور قراء خوانده و از مثال
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ َكَ�ٰلَِك َ�ۡطَبُع ٱ�َّ

ٖ َجبَّارٖ   .﴾علی قلب کل متکبر﴿ ولی ابن مسعود خوانده .]۳۵غافر: [﴾ ُمَتَكّ�ِ
فقی است که الفاظ آنها مختلف است مانند: اقبل، تعال، هلّم، عّجل و أسرع : مراد معانی متنهم

اند، و ابن عبدالبر آن را  ای قائل شده بن عیینه و ابن جریر و ابن وهب و عده (= بیا) این نظر را سفیان

ی به اکثر علما نسبت داده، و دلیل بر این قول روایتی است که امام احمد و طبرانی در حدیثی از اب

جبرئیل گفت: یا محمد قرآن را بر یک حرف بخوان، میکائیل گفت: او را بیفزا ... «اند که:  بکره آورده

عذاب را به رحمت  هتا به هفت حرف رسید، و گفت: تمامش شافی و کافی است مشروط بر اینکه آی

یا آیه رحمت را به عذاب ختم نکنی، مانند: تعال و اقبل و هلّم و اذهب و أسرع و عّجل: این عین 

 روایت امام احمد است و سندش هم جّید (= نیک) است.

اند و بقیه  اء خواندهدو وجه عبارت است از: (بالبخل) و (بالبخل) ـ که حمزه و کسائی و خلف به فتح باء و خ -١

 ). ـ م.۲۴۹، ص ۲اند ـ (النشر ج  قّراء به ضم باء و سکون خاء خوانده
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بی چنین نقل  همچنین امام احمد و طبرانی نظیر این روایت را از ابن مسعود آورده
ُ
اند. و ابوداود از ا

، تا وقتی که آیه عذابی را با آی«کرده: 
ً
 حکیما

ً
 عزیزا

ً
 علیما

ً
 هرحمتی را با آی هرحمت یا آی هبگویی: سمیعا

قرآن بر هفت حرف «و نزد امام احمد عبارت حدیث از ابوهریره چنین است: ». عذاب خلط نکنی

 
ً
 رحیما

ً
 غفورا

ً
 حکیما

ً
قرآن صواب و تمام «و همو از عمر فاروق در حدیثی آورده: » نازل شد: علیما

 سند تمام اینها جّید است.». درست است مادام که مغفرت را عذاب یا عذاب را مغفرت نکنی

با این بیان خواسته برای حروفی که قرآن بر آنها نازل شده مثل بزند، «گوید:  ابن عبدالبر می

در آنها  یعنی که: مفهومشان یکی ولی الفاظ مسموعشان متعدد و مختلف است، نه دو معنی متضاد

هست و نه وجوه متعدد به طوری است که یکدیگر را نفی و با هم ضدیت داشته باشند، مثل رحمت 

َضآَء ﴿ی  بن کعب آورده که: آیه سپس خبر مسندی از ابی» که مخالف و ضد عذاب است
َ
ٓ أ ُ�ََّما

ْ �ِيهِ  َشۡوا ِيَن ﴿ی  مسعود آیه خوانده، و ابن می ﴾سعوافیه﴿و  ﴾مروافیه﴿ .]۲۰البقرة: [﴾ لَُهم مَّ لِ�َّ
 خوانده است. را أمهلونا و اخرونا می .]۱۳الحدید: [﴾ َءاَمُنواْ ٱنُظُرونَا

تالوت به یک  ی کرام  گفته است: این رخصت بدان سبب بوده که برای بیشتر صحابه ١طحاوی

دانسته اند، سپس چون عذر برداشته شد و خط نوشتن  زیرا خط نوشتن را نمی ،لفظ مشکل بوده است

 اند. باقالنی و دیگران نیز چنین گفته را فرا گرفتند تالوت به احرف سبعه منسوخ شد. ابن عبدالبر،

عبید از طریق عون بن عبدالله روایت کرده که ابن مسعود به شخصی تعلیم  و در فضائل ابی

�ِيمِ  ٤٣َشَجَرَت ٱلزَّقُّوِم  إِنَّ ﴿کرد که:  می
َ
بگوید، ولی آن شخص  .]۴۴الدخان: [﴾ َطَعاُم ٱۡ�

گفت: طعام الیتیم، چند بار ابن مسعود آیه را تکرار کرد ولی آن شخص  توانست ادا کند و می نمی

توانی بگویی: طعام الفاجر؟ بله، گفت: همین  نتوانست ادا کند، آنگاه ابن مسعود به او گفت: می

 ار را بکن.ک

: اینکه منظور هفت لهجه است، ابوعبید، ثعلب و ازهری و افراد دیگری این نظر را دارند، ابن دهم

عطیه نیز آن را اختیار کرده، و بیهقی در کتاب الشعب آن را صحیح دانسته، بر این قول اشکال وارد 

اند که منظور  جواب داده های عرب بیشتر از هفت تا است ولی طرفداران این نظریه شود که لهجه می

قرآن بر هفت لهجه نازل شد «ترین آنهاست که: از ابوصالح از ابن عباس آورده است که گفت:  فصیح

که عبارتند از: سعدبن بکر و جشم بن بکر و نصربن » های عُجز از هوازن است اش از تیره که پنج لهجه

ها در مصر به او پایان یافت. برای تفصیل به لسان  هـ، ریاست حنفی ۳۲۱احمد بن محمد طحاوی متوفی سال:  -١

 مراجعه شود. [مصحح] ۱۰۲/ ۱و الجواهر المضیة  ۲۷۴/ ۱المیزان 
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شود، از این روی  (علیا هوازن) گفته می باشند و به آنها معاویه و ثقیف، اینها همه از هوازن می

 باشند. دارم ـ می ترین عرب: علیاهوازن و سفلی تمیم ـ یعنی بنی ابوعمروبن العالء گفته: فصیح

ی کعبیین ـ  قرآن به لهجه«و ابو عبید از وجه دیگری از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 

گفت: برای اینکه در خانه یکی بودند ـ یعنی گفتند: چگونه؟ » کعب قریش و کعب خزاعه ـ نازل شد

 آنها برای ایشان آسان بود. هقریش بودند لذا لهج هخزاعه همسای

: قریش و هذیل و تمیم و ازد و ربیعه و هوازن و هقرآن به لهج«گفته:  ١و ابو حاتم سجستانی

قریش نازل  هغیر لهج قرآن به«ولی ابن قتیبه آن را مردود دانسته و گفته است: » سعدبن بکر نازل شد

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِۦ﴿ی  و بر این گفته به آیه» نشد
َ
استدالل  .]۴ابراهیم: [﴾ َوَمآ أ

های قریش باشد. ابوعلی اهوازی نیز به  های هفتگانه باید از تیره گیری کرده که: لهجه کرده، و نتیجه

 این قول جزم کرده است.

شود، بلکه  ای به هفت لهجه خوانده می منظور این نیست که هر کلمه«وضیح داده که: ابوعبید ت

هذیل و مقداری  هقریش و قسمتی با لهج ههای هفتگانه بین قرآن پراکنده است، قسمتی با لهج لهجه

ها سهم بیشتر و  بعضی لهجه«و افزوده که: » یمن و غیر اینها ههوازن و قسمتی به لهج هبه لهج

 ».تری دارند فراوانسعادت 

مضر  هقرآن به لهج«مضر نازل شد، به دلیل اینکه عمر فاروق گفته:  هاند: قرآن تنها به لهج و گفته

اند که هذیل و  ها را از مضر دانسته و بعضی ـ چنانکه ابن عبدالبر حکایت کرده ـ تمام لهجه». فرود آمد

های مضر هستند که  یش باشند، اینها همه قبیلهکنانه و قیس و ضّبه و تیم الرباب و اسدبن خزیمه و قر

قرآن «گیرد. و ابوشامه از بعضی شیوخ نقل کرده است که گفت:  های هفتگانه را در بر می تمام لهجه

های  های فصیح نازل شد سپس مباح شد که آن را با لهجه ابتدا به زبان قریش و مجاورین آنها از عرب

هایی که در الفاظ و اعراب با هم دارند ـ و هیچ یک از آنها  اوتمورد عادت خودشان بخوانند ـ با تف

دیگری منتقل شود؛ زیرا که برای آنها مشقت داشت، به عالوه  هخودش به لهج همکلف نشد که از لهج

جایز شدن «دیگری افزوده که: ». فهمند تر می تعصب و حمّیت در آنها بود، البته منظور را هم آسان

 های را با مرادف آن در لهج مختلف از روی هوس و اشتها نبود، که هر کس کلمههای  قراءت به لهجه

 ». شد بایست رعایت می می ص خودش عوض کند، بلکه شنیدن از پیغمبر اکرم

مراجعه شود.  ۵۸/ ۲هـ از علمای بزرگ در لغت و شعر. به انباه الرواة  ۲۴۸د متوفای سال: سهل بن محم -١

 [مصحح]
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 ص آید که جبرئیل یک لفظ را هفت مرتبه بر پیغمبر اند که: بنابراین الزم می و اشکال کرده
اند که: این اشکال در صورتی وارد است که حروف سبعه در یک  خوانده است؟ و جواب داده می

آورد تا به هفت لهجه  لفظ جمع شود، و حال آنکه ما گفتیم که جبرئیل هر بار با یک لهجه قرآن را می

ربن ها باید گفت که: این قول رد شده به اینکه: عم تمام شد. و باآلخره بعد از همه این حرف

بن حکیم ـ با اینکه هر دو قرشی و از یک قبیله هستند و دارای یک لهجه ـ در  الخطاب و هشام

او را نپذیرفته باشد، پس این دلیل است بر  هقراءت با هم اختالف دارند، و محال است که عمر لهج

 هاست. اینکه احرف سبعه ـ که در حدیث آمده ـ غیر از لهجه

دیث مزبور هفت صنف است. ولی احادیث گذشته این رأی را رد : اینکه منظور از حیازدهم

گویند: امر  اند، بعضی می کند، و کسانی که این نظر را دارند در تعیین هفت صنف اختالف کرده می

اند به روایتی که حاکم و  و نهی و حالل و حرام و محکم و متشابه و امثال است، و استدالل کرده

کتاب آسمانی، اول از یک باب و بر یک «فرمود:  ص اند که پیغمبر اکرم بیهقی از ابن مسعود آورده

شد ولی قرآن از هفت درب و بر هفت حرف نازل گشت: زاجر و آمر و حالل و حرام  حرف نازل می

 ...».و محکم و متشابه و امثال 

گذشت، های هفتگانه آنهایی که در احادیث سابق  اند که: مراد از حرف و گروهی جواب داده

نیست؛ زیرا که سیاق آن احادیث ابا دارد که بر آنها حمل گردد، بلکه آن احادیث ظهور دارد در اینکه 

ای بر دو یا سه تا هفت وجه خوانده شود تا سهل و آسان باشد، و باید توجه  منظور آن است که کلمه

 شود هم حالل باشد و هم حرام. داشت که شیء واحد در یک آیه نمی

در اینجا منظور از سبعة احرف، انواعی است که قرآن بر آنها نازل شد، ولی در «ته: بیهقی گف

 ».شود هایی است که با آنها خوانده می احادیث قبل منظور لهجه

دیگری گفته: هر کس این حدیث را این طور تأویل کند سخن باطلی گفته؛ زیرا که محال است 

و نیز برای اینکه جایز نیست قرآن را با این اعتقاد خواند  ای فقط حرام یا فقط حالل باشد الغیر، کلمه

 اش مثل باشد. اش حالل یا تمامش حرام یا همه که همه

این قول ضعیف است، چون که اجماع بر این است که در تحریم حالل یا «و ابن عطیه گفته: 

این سخن «گفته: و ماوردی ». دیگر توسعه و رخصت داده نشده است هتحلیل حرام یا معانی یاد شد

اند که جایز است به هر یک از آن حروف خوانده شود  فرموده ص اشتباه است؛ زیرا که پیغمبر اکرم

و هرکدام از هفت حرف به حرف دیگر بدل گردد، و حال آنکه مسلمانان اجماع دارند که بدل نمودن 

 ».ای از احکام حرام است ای از امثال به آیه آیه
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زاجر و آمر و «فرموده:  ص اند: اینکه پیامبر گرامی والعالء همدانی گفتهو ابوعلی اهوازی و اب

باشد، و منظور آن  استیناف و شروع در سخن دیگری است، یعنی که قرآن زاجر و آمر و ... می...» 

های هفتگانه نیست، و این توهم از اتفاق در عدد هفت برای بعضی پیدا  حضرت تفسیر و بیان حرف

 ـ یعنی با این شده، مؤید این 
ً
 و آمرا

ً
مطلب آنکه: در بعضی از طرق این حدیث چنین است: زاجرا

 صفت در بابهای هفتگانه نازل شده است.

و ابوشامه گفته: احتمال دارد که بیان مذکور برای ابواب باشد نه حروف یعنی هفت باب از 

آن را بر این اصناف و شود که: خداوند قر ابواب مختلف سخن، که در نتیجه مفاد حدیث چنین می

 های دیگر چنان بوده. ابواب هفتگانه قرار داد نه بر یک باب چنان که کتاب

اند: منظور مطلق و مقّید و عام و خاص و نّص و مؤول و ناسخ و منسوخ و  : و نیز گفتهدوازدهم

یذله از فقها نقل کرده ا مجمل و مبّین و اقسام مختلف استثناء می
َ

ست، و این باشد. این قول را ش

 دوازدهمین رأی است.

اند: مراد صله و حذف و تقدیم و تأخیر و استعاره و تکرار و کنایه و حقیقت و  : و گفتهسیزدهم

باشد، که از اهل لغت حکایت کرده است. و این  مجاز و مجمل و مفسر و ظاهر و غریب می

 سیزدهمین نظر است.

شرط و جزاء و تصریف و اعراب و سوگندها و اند که: منظور مذکر و مؤنث و  : و گفتهچهاردهم

باشد. این نظر چهاردهم را از  جواب آنها و جمع و مفرد و تصغیر و تعظیم، و اختالف ادوات، می

 ها حکایت کرده است. نحوی

های عملی است: زهد و قناعت  ها و برنامه اند که: مراد به آن هفت نوع از روش : و گفتهپانزدهم

، و خدمت با حیا و کرم، و فتوت و جوانمردی با فقر و مجاهدت، و مراقبت نفس توأم با یقین و جزم

با خوف و رجاء، و تضّرع و استغفار با رضا و شکر، و صبر با محاسبه و بررسی خویش و محبت، و 

 شوق توأم با دیدن و مشاهده، این رأی را از صوفیان حکایت کرده اند که پانزدهم است.

هفت علم است: علم ایجاد و علم توحید و تنزیه و علم صفات ذات و : مراد از آن شانزدهم

 ها. علم صفات فعل و علم عفو و عذاب و علم حشر و حساب و علم نبوت

ی حدیث احرف  قرطبی از ابن حبان نقل کرده است که: اختالف آراء درباره«و ابن حجر گفته: 

ی نیافته و من سخن ابن حبان را در این سبعه تا سی و پنج قول رسیده، ولی قرطبی بیش از پنج رأ

 ».ی نیافتم، پس از آنکه مظاّن آن را جستجو کردم باره
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الشرف المّزنی المرسی حکایت  هالنقیب نیز در مقدمه تفسیرش از او به واسط گویم: ابن می

گوید: اهل علم در معنی احرف سبعه به سی و پنج قول  ابن حبان می«کرده و چنین گفته است: 

 اند: الف کردهاخت

 اند: زجر و امر و حالل و حرام و محکم و متشابه و امثال است. بعضی گفته -۱

 می -۲
ً
 شود و امثال. حالل و حرام و امر و نهی و زجر و خبر از آنچه بعدا

 وعده و وعید و حالل و حرام و مواعظ و امثال و احتجاج. -۳

 امر و نهی و بشارت و انذار و اخبار و امثال. -۴

 ها. و ناسخ و منسوخ و خصوص و عموم و قصه محکم و متشابه -۵

 امر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و قصص و مثل. -۶

 و علم و سّر و ظهر و بطن. -۷
ّ

 امر و نهی و حد

 ناسخ و منسوخ و وعد و وعید و رغم و تأدیب و انذار. -۸

 حالل و حرام و افتتاح و اخبار، و فضائل و عقوبات. -۹

 ها. عتاب و وعظ و قصهاوامر و زواجر و امثال و اخبار و  -۱۰

 حالل و حرام و امثال و منصوص و قصص و اباحات. -۱۱

 ظاهر و باطن و فرض و استحباب و خصوص و عموم و امثال. -۱۲

 امر و نهی و وعد و وعید و اباحه و ارشاد و اعتبار. -۱۳

 مقدم و مؤخر، و فرائض و حدود و مواعظ و متشابه و امثال. -۱۴

ی و ندب و حتم و ام -۱۵
ّ

 ثال.مفّسر و مجمل و مقض

یک امر حتمی و امری مستحب، و نهی حتمی (الزم) و نهی مستحب (= مکروه) و اخبار  -۱۶

 و اباحات.

 امر فرض و نهی حتم، و امر مستحبی و نهی ارشادی، و وعد و وعید و قصص. -۱۷

هفت جهت مختلف است که کالم از آن خالی نیست: لفظ خاصی که منظور از آن نیز  -۱۸

موم منظور باشد، و لفظ خاصی که از آن عموم خاص است، و لفظ عامی که از آن ع

توان  منظور باشد، و لفظ عامی که خصوص از آن منظور باشد، و لفظی که با تنزیل آن می

تواند آن را بفهمد، و لفظی که  از تأویل مستغنی شد، و لفظی که غیر از علما کسی نمی

 داند. معنی آن را جز راسخون در علم کسی نمی
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اثبات وحدانیت، و تعظیم الوهیت، و تعّبد برای خداوند، و دوری از اظهار ربوبیت و  -۱۹

 شرک و ترغیب به پاداش الهی، و ترهیب (= ترس) از عذاب او.

 هفت لهجه است پنج تا از آن هوازن و دو تا از سایر عرب. -۲۰

 ای مشهور. متفرق از همه عرب هر حرف از قبیله ههفت لهج -۲۱

ن. سعدبن بکر و جشم بن بکر و نصربن معاویه اش از عجز هواز هفت لهجه؛ چهار لهجه -۲۲

 و سه تایش از قریش.

 هفت لهجه از قریش و یمن و جرهم و هوازن و قضاعه و تمیم و طّی. -۲۳

 های کعَبین: کعب بن عمرو و کعب بن لؤّی که این دو قبیله هفت لهجه دارند. لهجه -۲۴

 و تعال و اقبل.های عرب که به یک معنی است، مثل: هلم وهات  های مختلف آبادی لغت -۲۵

هفت قراءت از هفت صحابی: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود و ابن عباس و  -۲۶

 الله عنهم. ابی بن کعب رضی

 و قصر. -۲۷
ّ

 همز و اماله و فتح و کسر و تفخیم و مد

 های مختلفی که در یک کلمه هست. تصریف و مصدرها و عروض غریب و سجع و لهجه -۲۸

شود به طوری که معنی یک است هرچند که لفظ  راب مییک کلمه که به هفت وجه اع -۲۹

 یابد. تغییر می

اصول حروف هجاء: الف و باء و جیم و دال و راء و سین و عین؛ زیرا که به طور کلی  -۳۰

 زند. سخنان عرب بر اینها دور می

 های پروردگار مانند: الغفور و الرحیم، السمیع، البصیر، العلیم، الحکیم. نام -۳۱

ای که بیانش در  ای که تفسیرش در آیه دیگری است و آیه ذات و آیه ای در صفات آیه -۳۲

ای در خلقت اشیاء  پیامبران و فرستادگان الهی و آیه های در قص حدیث صحیح هست و آیه

 ای در وصف جهنم. ای در وصف بهشت و آیه و آیه

ت صفات او ای در اثبا ای در اثبات وحدانیت او، و آیه ای در وصف صانع متعال، و آیه آیه -۳۳

ای در اثبات  های آسمانی و آیه ای در اثبات کتاب ای در اثبات رسالت پیامبران و آیه و آیه

 ای در نفی کفر. اسالم و آیه

 شود. هفت جهت از صفات ذات خداوند متعال است که بر آنها چگونگی و تکلیف واقع نمی -۳۴

و ثبات بر ایمان و تحریم ایمان به خدا و ضدیت با شرک و اثبات اوامر و دوری از زواجر  -۳۵

 آنچه خداوند حرام فرموده و اطاعت از پیغمبر خدا.
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باشد که در معنی حدیث سبعه  اینها سی و پنج قول از اهل علم و لغت می«ابن حبان گفته: 

اند. ناگفته نماند که این اظهارات مشابه یکدیگرند و همه آنها احتمال است و غیر اینها  احرف آورده

دانم و  اینها وجوهی است متداخل در هم و مستندشان را نمی«و مرسی گفته: ». رود میهم احتمال 

معلوم نیست که از چه کسی گرفته شده، و چرا هر یک از اینها حروف هفتگانه را به آنچه ذکر کرد 

اختصاص داد ـ و حال آنکه در قرآن همه اینها هست ـ پس علت تخصیص چیست؟ و در این وجوه 

 نمیچیزهایی هس
ً
بن حکیم که  دانم، و بیشتر اینها با حدیث عمر و هشام ت که معنی آنها را حقیقتا

اند، آن دو در تفسیر قرآن اختالف داشتند و نه در احکام آن بلکه اختالفشان  در صحیح آمده معارض

 های اند که منظور از این حدیث قراءت در خواندن حروف قرآن بود. و بسیاری از عوام گمان کرده

 ».ی مشهور است که این گمان جهل زشتی است هفتگانه

 هاي عثمانی تمام حروف سبعه را متضمن است یا نه توجه: آیا مصحف
های عثمانی تمام حروف سبعه را متضمن است یا نه؟  اند که آیا مصحف اختالف کرده

اند که:  مبنا گفته اند که مشتمل است، و بر این هایی از فقها، و قّراء و متکلمین معتقد شده جماعت

اجماع  بر امت جایز نیست که چیزی از آن را اهمال و در نقل آن کوتاهی نماید، به عالوه صحابه 

اند که مصاحف عثمانی از صحفی که ابوبکر صدیق نوشته بود گرفته شده و اجماع دارند که  کرده

 غیر آن ترک شده است.

اند که: مصاحف عثمانی تنها بر  سلمین قائلهایی از علمای سلف و خلف و پیشوایان م و گروه

ای که بین  آن مقدار از حروف هفتگانه که امکان داشته رسم کنند، مشتمل است، و نیز آخرین مقابله

واقع شد جامع است و هیچ حرفی از آن کم نشده. ابن الجزری گفته:  ص جبرئیل و پیغمبر اکرم

 اش ظاهر است. این سخنی است که درستی

دهند به آنچه از ابن جریر آمده که: خواندن قرآن مطابق حروف هفتگانه بر  اول جواب می و از قول

اند، و چون صحابه اختالف و تفرق امت را در  امت واجب نبوده بلکه جایز بوده و در آن رخصت داشته

 صورت عدم اجتماع آنها بر یک حرف دیدند، آن اجتماع معروف را انجام دادند و آنها از گمراهی

اند، و این کار ترک واجب یا ارتکاب حرامی نبوده، و شکی نیست که قرآن پس از آخرین مقابله و  معصوم 

تغییر نهایی استنساخ شد، پس صحابه آنچه قرآن بوده با تحقیق و اطمینان از آن نوشتند و غیر آن را ترک 

 کردند.
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السلمانی  سیرین از عبیده شیبه در فضائلش از طریق ابن و ابن اشته در المصاحف و ابن ابی

در سال آخر عمر آن حضرت، عرضه شد،  ص اند که گفت: قرائتی که بر پیغمبر اکرم روایت کرده

 خوانند. همان قرائتی است که امروزه مردم آن را می

و ابن اشته از ابن سیرین آورده است که: جبرئیل هر سال یک بار در ماه رمضان قرآن را با پیغمبر 

کرد، و چون سال آخری که پیغمبر در آن درگذشت، فرا رسید، جبرئیل دو بار  بله میمقا ص اکرم

قرآن را با آن حضرت مقابله نمود، و چنین می دانند که این قراءت ما برمبنای همان آخرین مقابله 

 باشد.

 گویند زیدبن ثابت مقابله اخیر را شاهد و ناظر بوده است و بغوی در شرح السنه گفته است: می

نوشته و بر آن  ص که در آن آنچه نسخ شده و آنچه باقی مانده بیان گردیده، و آن را برای رسول اکرم

آموخت تا وفات یافت، لذا ابوبکر صدیق و عمر فاروق در جمع  حضرت خوانده، و به مردم آن را می

 ی او گذاشت. النورین نوشتن مصاحف را به عهده او اعتماد کردند و عثمان ذی
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هایی که عرب بر سخنان خود  خداوند کتابش را به نامی خواند مخالف نام«گوید:  می ١جاحظ

ی سخن ـ تمام کتابش را قرآن نامید چنانکه  نهاد ـ چه بر سخنان کوتاه و چه بر تمام و مجموعه می

خواند، و قسمتی از آن را سوره نامید چنانکه آنها قصیده  کتاب خود را دیوان می هعرب مجموع

 ».تند و بخشی از آن را آیه خواند مانند بیت، و آخرش را فاصله داد مانند قافیهگف می

در کتاب البرهان گفته: بدان که خداوند ٢و ابوالمعالی ُعزیزی ابن عبدالملک معروف به شیذله

 متعال قرآن را به پنجاه و پنج اسم نامیده:

 .]۲-۱دخان: ال[﴾ َوٱۡلِكَ�ِٰب ٱلُۡمبِ�ِ  ١حٓم ﴿کتاب و مبین:  -۲و  ۱

 .]۷۷الواقعة: [﴾ إِنَُّهۥ لَُقۡرَءاٞن َكرِ�مٞ ﴿قرآن و کریم  -۴و  ۳

ِ ﴿کالم  -۵  ٰ �َۡسَمَع َكَ�َٰم ٱ�َّ  .]۶التوبة: [﴾ َح�َّ

بِيٗنا﴿نور  -۶ نَزۡ�َآ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ
َ
 .]۱۷۴النساء: [﴾ َوأ

 .]۵۷یونس: [﴾ َوُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ ﴿هدایت و رحمت  -۸و  ۷

ٰ َ�ۡبِدهِۦ﴿فرقان  -۹ َل ٱۡلُفۡرقَاَن َ�َ  .]۱الفرقان: [﴾ نَزَّ

 مراجعه شود. [مصحح] ۲۱۲/ ۲۱ی ادب. به تاریخ ادب  هـ، از بزرگترین ائمه ۲۵۰عمرو بن بحر متوفای سال:  -١

مراجعه  ۳۱۸/ ۱و وفیات األعیان  ۴۰۱/ ۳هـ و از فقهای شافعیه است. به شذرات الذهب  ۴۹۴او متوفای سال:  -٢

 شود. [مصحح]
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ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ ﴿شفاء  -۱۰   .]۸۲اإلسراء: [﴾ َوُ�َ�ّ

ُدورِ ﴿موعظه  -۱۱ ّ�ُِ�ۡم وَِشَفآءٞ لَِّما ِ� ٱلصُّ وِۡعَظةٞ ّمِن رَّ  .]۵۷یونس: [﴾ َقۡد َجآَءتُۡ�م مَّ

نَزۡلَ�ٰهُۚ ﴿ذکر و مبارک  -۱۳و  ۱۲
َ
َباَرٌك أ  .]۵۰األنبیاء: [﴾ َوَ�َٰذا ذِۡكٞر مُّ

ۡ�َنا لََعِ�ٌّ ﴿علی  -۱۴  ّمِ ٱۡلِكَ�ِٰب َ�َ
ُ
 .]۴الزخرف: [﴾ �نَُّهۥ ِ�ٓ أ

 .]۵القمر: [﴾ ِحۡكَم� َ�ٰلَِغةٞ ﴿حکمت  -۱۵

 .]۱یونس: [﴾ تِۡلَك َءاَ�ُٰت ٱۡلِكَ�ِٰب ٱۡ�َِكيمِ ﴿حکیم  -۱۶

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ ﴿مصدق و مهیمن  -۱۸و  ۱۷ المائدة: [﴾ ُمَصّدِ

۴۸[. 

ِ ﴿حبل  -۱۹  .]۱۰۳عمران:  آل[﴾ َوٱۡ�َتِصُمواْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتِقيٗما﴿صراط مستقیم  -۲۰
َ
 .]۱۵۳األنعام: [﴾ َوأ

ٗسا َشِديٗدا﴿قّیم  -۲۱ 
ۡ
ُنِذَر بَأ  .]۲الکهف: [﴾ َ�ّيِٗما ّ�ِ

 .]۱۳الطارق: [﴾ إِنَُّهۥ َلَقۡوٞل فَۡصلٞ ﴿قول و فصل  -۲۳و  ۲۲

 .]۲-۱النبأ: [﴾ َعِن ٱ�ََّبإِ ٱۡلَعِظيمِ  ١َ�مَّ يَتََسآَءلُوَن ﴿نبأ عظیم  -۲۴

َل ﴿احسن الحدیث، و متشابه و مثانی  -۲۷و  ۲۶و  ۲۵ ُ نَزَّ ۡحَسَن ٱۡ�َِديِث كَِ�ٰٗبا ٱ�َّ
َ
أ

َثاِ�َ  تََ�ٰبِٗها مَّ  .]۲۳الزمر: [﴾ مُّ

 .]۱۹۲الشعراء: [﴾ �نَُّهۥ َ�َِ��ُل َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿تنزیل  -۲۸

ۚ ﴿روح  -۲۹ ۡمرِنَا
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ

َ
 .]۵۲الشوری: [﴾ أ

� ﴿وحی  -۳۰ نِذرُُ�م بِٱلۡوَۡ�ِ
ُ
َمآ أ  .]۴۵نبیاء: األ[﴾ إِ�َّ

ا﴿عربی  -۳۱  .]۲یوسف: [﴾ قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ

 .]۲۰۳األعراف: [﴾ َ�َٰذا بََصآ�ِرُ ﴿بصائر  -۳۲

 .]۱۳۸عمران:  آل[﴾ َ�َٰذا َ�َياٞن ّلِلنَّاِس ﴿بیان  -۳۳

 .]۱۴۵البقرة: [﴾ ّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلمِ ﴿علم  -۳۴

ۚ إِنَّ َ�َٰذا لَُهَو ﴿حق  -۳۵  .]۶۲عمران:  آل[﴾ ٱۡلَقَصُص ٱۡ�َقُّ
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 .]۹اإلسراء: [﴾ إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي﴿هدی  -۳۶

 .]۱الجن: [﴾ ُقۡرَءانًا َعَجٗبا﴿َعجب  -۳۷

ٞ ﴿تذکره  -۳۸  .]۴۸الحاقة: [﴾ �نَُّهۥ َ�َۡذكَِرة

 .]۲۵۶البقرة: [﴾ ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡ�َ�ٰ ﴿الوثقی  عروة -۳۹

ۡدقِ ﴿صدق  -۴۰ ِي َجآَء بِٱلّصِ  .]۳۳الزمر: [﴾ َوٱ�َّ

ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ� ﴿عدل  -۴۱  .]۱۱۵األنعام: [﴾ َوَ�مَّ

ۥٓ إَِ�ُۡ�مۚۡ ﴿امر  -۴۲ نَزَ�ُ
َ
ِ أ ۡمُر ٱ�َّ

َ
 .]۵الطالق: [﴾ َ�ٰلَِك أ

يَ�ٰنِ ﴿منادی  -۴۳  .]۱۹۳عمران:  آل[﴾ َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ

ىٰ ﴿بشری  -۴۴  .]۲النمل: [﴾ ُهٗدى َو�ُۡ�َ

ِيدٞ ﴿مجید  -۴۵  .]۲۱البروج: [﴾ بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن �َّ

ُ�ورِ ﴿زبور  -۴۶  .]۱۰۵األنبیاء: [﴾ َوَلَقۡد َكَتۡبَنا ِ� ٱلزَّ

ا ّلَِقۡوٖ� ﴿بشیر و نذیر  -۴۸و  ۴۷ لَۡت َءاَ�ُٰتُهۥ ُقۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ �َِشٗ��  ٣َ�ۡعلَُموَن كَِ�ٰٞب فُّصِ
ۡ�َ�ُُهۡم َ�ُهۡم َ� �َۡسَمُعونَ 

َ
ۡعَرَض أ

َ
 .]۴-۳فصلت: [﴾ َونَِذيٗر� فَأ

 .]۴۱فصلت: [﴾ �نَُّهۥ لَِكَ�ٌٰب َعِز�زٞ ﴿عزیز  -۴۹

 .]۵۲ابراهیم: [﴾ َ�َٰذا بََ�ٰٞغ ّلِلنَّاِس ﴿بالغ  -۵۰

ۡحَسَن ٱۡلَقَصِص ﴿قصص  -۵۱
َ
 .]۳یوس،: [﴾ أ

َمةٖ ﴿و به چهار نام در دو آیه آن را نامیده:  -۵۵و  ۵۴و  ۵۳و  ۵۲ َكرَّ ۡرفُوَعٖة  ١٣ِ� ُصُحٖف مُّ مَّ
 ِۢ َرة َطهَّ  .]۱۴-۱۳عبس: [﴾ مُّ

ترین صورت  ها و اخبار را با بلیغ و بدین جهت کتاب نامیده شده است که انواع علوم و قصه

 باشد. میجمع کرده است، و کتاب در لغت به معنی جمع کردن 

 والمبین گفته شده است برای اینکه حق را از باطل جدا و آشکار نموده است.

م که  ی آن به قرآن اختالف شده است، گروهی گفته و اما در وجه تسمیه
َ
اند: اسمی است عل

مشتق نیست و به کالم الهی اختصاص دارد و مهموز نیست، حافظ ابن کثیر به همین صورت قراءت 

اند  شافعی نیز روایت شده است. بیهقی و خطیب و غیر اینها از شافعی روایت کرده کرده است و از
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قرآن اسم «گفت:  کرد و می خواند ولی (قرآن) را بدون همزه تلفظ می که (قرأت) را با همزه می

است، مهموز نیست و از قراءت گرفته نشده است بلکه اسمی برای کتاب خداوند است مثل تورات 

قرآن مشتق است از (قرنُت الشیء «اند:  ای که از جمله آنها اشعری است گفته دهو ع» و انجیل

بالشیء) یعنی (چیزی را با چیز دیگر پیوستم) اگر یکی را با دیگر منضم کنیم، و وجه این تسمیه آن 

ت؛ قرآن از قرائن مشتق اس«و فراء گفته: » اند ها و حروف مقرون و پیوسته به هم ها و آیه است که سوره

کند و هر قسمت با قسمت دیگر شباهت دارد و اینها  زیرا که آیات آن بعضی بعض دیگر را تصدیق می

 و بنا بر هر دو قول قرآن بدون همزه و نونش اصلی است.» باشند قرائن (= همتای یکدیگر) می

این سخن اشتباه است و صحیح آن است که ترک همزه در آن از باب تخفیف و «و زّجاج گفته: 

و کسانی که قرآن را مهموز » اند باشد و حرکت همزه را به دو حرف ساکن ماقبلش داده آسانی تلفظ می

اند: مصدر قرأت است. مانند  ی آنها لحیانی است گفته اند، گروهی که از جمله دانند اختالف کرده می

 ه مصدر.ی مفعول ب اند از باب تسمیه رجحان و غفران، کتاب خوانده شده را به آن نامیده

» القرء«ی قرآن بر وزن فعالن وصف مشتق است از  کلمه«اند:  ای دیگر از جمله زجاج گفته و عده

 ».به معنی جمع و از همین باب است (قرأت الماء فی الحوض) یعنی آب را در حوض جمع کردم

 ه است.ها را با هم جمع کرد گفته: بدین جهت به این اسم نامیده شده است که سوره ١و ابوعبیده

و راغب گفته است: نه به هر جمع کردنی و نه به جمع هر سخنی قرآن گویند، بلکه بدین جهت 

اند: زیرا  های پیشین را جمع کرده است، و گفته کتاب الهی قرآن نامیده شده که ثمرات و نتایج کتاب

 انواع علوم را جمع کرده است. هکه هم

طرب قولی را بدین شرح نقل کرده است: ب
ُ
دین جهت قرآن نامیده شده که قاری (= خواننده) و ق

  عرب آورده هسازد، و این مناسبت را از گفت آن را از دهان خود ظاهر می
ً
 سال

ُ
اند که (ما قرأت الناقة

 حامله نشد، و قرآن را خواننده از 
ً
قط) یعنی ماده شتر هیچ فرزندی بیرون نیانداخت، یعنی اصال

 آورد لذا قرآن نامیده شد. یدهان خویش تلفظ کرده و بیرون م

 گویم: مختار نزد من در این مسأله همان است که امام شافعی به آن تصریح کرده. می

ای را تأثیر  باشد؛ زیرا که آن در ذهن شنونده فایده و اما کالم: مشتق از کلم به معنی تأثیر می

 نبود. می
ً
 گذارد که قبال

و طبقات المفسرین  ۱۸۹/ ۳هـ. نگا: المیزان  ۲۰۹ی علم ادب و لغت و متوفای سال:  َمعمر بن مثنی از ائمه -١

 . [مصحح]۳۱۶/ ۲داودی 
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 شود. ی آن درک و فهمیده می ل و حرام به وسیلهی حال و اما نور: برای اینکه مطالب پیچیده

و الهدی: به خاطر اینکه در آن راهنمایی به حق است، و این اسم از باب اطالق مصدر بر فاعل 

 است برای مبالغه.

 حاتم از مجاهد نقل کرده. گذارد، این بیان را ابن ابی و الفرقان: برای اینکه بین حق و باطل فرق می

های  توزی ـ و بیماری های قلبی ـ از قبیل کفر و جهل و کینه است که از بیماری و شفاء: برای آن

 بخشد. بدنی شفا می

های گذشته است که در آن هست، و نیز معنی دیگر ذکر،  و ذکر: به خاطر مواعظ و اخبار امت

یعنی این قرآن  .]۴۴الزخر،: [﴾ �نَُّهۥ َ�ِۡ�ٞر لََّك َولَِقۡوِمَكۖ ﴿فرماید:  شرف است ـ چنانکه قرآن می

 شرفی است برای تو و قومت؛ زیرا که به لغت آنها نازل شد.

و حکمت: به خاطر اینکه قرآن براساس قانون معتبری نازل شده که هر شیء در جای خود قرار 

 گرفته باشد یا بدین جهت که مشتمل بر حکمت است.

جالبی استوار است، و از راه یافتن تبدیل  و حکیم: برای این است که قرآن بر نظم بدیع و معانی

 و تحریف و اختالف و تباین محکم است.

 های پیشین شاهد است. ها و امت و مهیمن: بدین علت است که بر تمام کتاب

رسد، و حبل به معنی  و حبل: برای اینکه هر کس به آن تمّسک جوید به بهشت ـ یا هدایت ـ می

 سبب است.

 برای اینکه راه محکمی است به سوی بهشت که هیچ کژی در آن نیست.و اما صراط مستقیم: 

های امم گذشته در آن یاد شده، پس این قرآن ثانی (= دومی)  و مثانی: به جهت اینکه قصه

اند: برای  ها و مواعظ است، و بعضی دیگر گفته شود به علت تکرار قصه هاست و گفته می گذشته

وَ�ٰ ﴿ر با لفظ و معنی نازل شد، مانند اینکه یک بار با معنی و بار دیگ
ُ
ُحِف ٱۡ� ﴾ إِنَّ َ�َٰذا لَِ� ٱلصُّ

 این قول را کرمانی در کتاب عجائب خود حکایت کرده است. .]۱۸األعلی: [

و اما متشابه: برای آنکه هر قسمت آن با قسمت دیگر از نظر زیبایی و استواری لفظ و معنی 

 شباهت دارد.

 شود. آن زنده می هها و نفوس به واسط که دلو اما روح: به خاطر این

 و اما مجید: به علت شرافت و مجد آن است.

 و اما عزیز: برای آنکه بر کسی که بخواهد با آن معارضه کند دشوار است.
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آن به مردم رسیده است، یا به خاطر آنکه  هو اما بالغ: برای اینکه اوامر و نواهی خداوند به وسیل

 کند. خودش کفایت میبلیغ است و از غیر 

گفت از ابوالقاسم  در بعضی از اجزاء کتاب خود گفته: از ابوالکرم نحوی شنیدم که می ١السلفی

ی قرآن  ای دارد پس ترجمه تنوخی شنیدم که گفت: ابوالحسن رّمانی را پرسیدند هر کتابی ترجمه

 ».باشد می .]۵۲ابراهیم: [﴾ َ�َٰذا بََ�ٰٞغ ّلِلنَّاِس َوِ�ُنَذُرواْ بِهِۦ﴿چیست؟ جواب داد: 

ۡ�َ�ٰ ﴿ی قول خدای تعالی:  و ابو شامه و غیر او درباره
َ
 .]۱۳۱طه: [﴾ ١٣١َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ َو�

 اند: منظور قرآن است. گفته

 فایده
قرآن را جمع کرد به صحابه  مظفری در تاریخش حکایت کرده است که وقتی ابوبکر صدیق 

گفت آن را نامگذاری کنید، بعضی گفتند اسمش را انجیل بگذاریم، ولی این اسم خوشایند نشد، 

بعضی دیگر گفتند آن را سفر بنامیم، ولی این اسم هم به علت یهود مورد پسند واقع نگردید، آنگاه 

 پس آن را مصحف نامیدند. گفتند، ابن مسعود گفت در حبشه کتابی دیدم که به آن مصحف می

در کتاب المصاحف از طریق موسی بن عقبه از ابن شهاب روایت کرده  ٢گویم: ابن اشته می

است که گفت: وقتی که قرآن را جمع کردند آن را در ورق نوشتند پس ابوبکر گفت نامی بر آن 

بشه آن را بگذارید، پس بعضی گفتند سفر بنامید، و بعضی دیگر گفتند مصحف زیرا که در ح

نامند. و ابوبکر نخستین کسی بود که قرآن را جمع کرد و آن را مصحف نامید. سپس  مصحف می

 همین روایت را از طریق بریده باز گفته است، و در نوع بعدی خواهد آمد.

 اي دیگر فائده
ینی الضریس و غیر او از کعب روایت کرده اند که گفت در تورات آمده: ای محمد من تورات نو ابن

 های بسته را باز و روشن نماید. های کر و دل های کور و گوش بر تو خواهم فرستاد که چشم

الواح را گرفت عرضه داشت:  حاتم از قتاده روایت کرده است که گفت وقتی که موسی  و ابن ابی

هایشان هست آنها را امت من قرار ده،  هایشان در دل بینم که انجیل پروردگارا من در الواح امتی می

/ ۱عیان . برای تفصیل سوانح حیاتش به وفیات األه ۵۷۶احمد بن محمد سلفی از حفاظ حدیث و متوفای سال:  -١

 مراجعه شود. [مصحح] ۳۱

. برای تفصیل سوانح حیاتش به ه ۳۰۶محمد بن عبدالله از دانشمندان علم قراءات و عربی، متوفای سال:  -٢

 مراجعه شود. [مصحح] ۱۸۴۲طبقات القراء: 
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 خداوند فرمود: آنها امت احمد هستند.

نامیده شده با وجود این جایز نیست این دو نام را در این دو روایت قرآن به عنوان تورات و انجیل 

�ۡذ َءاتَۡيَنا ُموَ� ٱۡلِكَ�َٰب ﴿گونه که تورات فرقان نامیده شده در  بر آن اطالق کنیم، همان
 زبور را قرآن خوانده آنجا که فرمود (قرآن بر داود تخفیف یافت). ص و پیغمبر اکرم ﴾ َوٱۡلُفۡرقَانَ 

 ها فصلی در نام سوره
شود و هم بدون همزه (سؤره ـ سوره) آنها که با همزه  گفته: سوره هم با همزه خوانده می ١تبیق

ی آشامیدنی در  اند، از (سؤر) و آن باقیمانده خوانند آن را از (أسأرت یعنی زیاد آوردن) گرفته می

ا از همان اند آن ر ای از قرآن است. و آنها که بدون همزه خوانده باشد گویی سوره قطعه ظرف می

اند و بعضی این کلمه را به  اش را به جهت آسانی حذف کرده معنی گذشته دانسته ولی همزه

ای از آن و منزلت پی در  اند یعنی قطعه (سورالبنا) (= هر رده از بنا و نیکو و دراز از بناها) تشبیه کرده

های قرآن  ها بر آیه نکه سورهشود از (سورالمدینه = دیوار شهر) گرفته شده نظر به ای پی. و گفته می

های شهر با یکدیگر است، و کلمه (سوار = بازوبند)  احاطه دارند و اجتماع آنها مانند اجتماع خانه

 نیز از همین باب است؛ زیرا که به بازو احاطه دارد.

گویند برای رفعت و برجستگی آنها است؛ زیرا کالم الهی هستند، سوره در لغت به معنی  و می

 گوید: رفیع آمده نابغه می منزلت

 أمل تر أنّ اهللا أعطاک سورةً 
 

 تری كل ملک حوهلا يتذبذبُ  
 

های پادشاهی  بینی که خداوند چنان جایگاهی از منازل شرف به تو بخشیده که کاخ یعنی نمی

 نماید. نزد آن کوتاه می

ها با یکدیگر سوره نامیده شده از باب (تسّور) به معنی  و گفته شده: به علت ترکیب یافتن قسمت

ُرواْ ﴿تصاعد و باال رفتن و سوار شدن قسمتی بر قسمت دیگر و از همین باب است  إِۡذ �ََسوَّ
بر ی قرآن است مشتمل  و جعبری گفته: تعریف سوره، داخل مرزهای سوره .]۲۱ص: [﴾ ٱلِۡمۡحَراَب 

 ای دارد و اقل آن سه آیه است. آیاتی که سرآغاز و خاتمه

  ی رسول ای از آیات است یعنی به نام مخصوصی به فرموده دیگری گفته: سوره ترجمان طائفه

سوانح حیاتش به سرود. برای تفصیل  هـ و از اهالی بصره که شعر نیکو می ۲۲۸محمد بن عبیدالله متوفای سال:  -١

 مراجعه شود. [مصحح] ۶۵/ ۲شذرات الذهب: 
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 شود. خوانده میص الله 

کنیم، و اگر ترس اطاله نبود آنها  ها از احادیث و روایات رسیده و بر آنها بسنده می های سوره نام

حاتم از  کند: روایتی است که ابن أبی داشتم. از جمله اموری که بر این موضوع داللت می یان میرا ب

ی العنکبوت! پس  ی البقره و سوره گفتند: سوره عکرمه نقل کرده که گفت: مشرکین ـ با تمسخر ـ می

 .]۹۵الحجر: [﴾ إِنَّا َكَفۡيَ�َٰك ٱلُۡمۡسَتۡهزِءِينَ ﴿این آیه نازل شد: 
ی فالن ... به علت روایتی که طبرانی و بیهقی از انس  اند که گفته شود: سوره اهت داشتهو بعضی کر

 نقل کرده
ً
ی النساء ـ تمام قرآن را نیز ـ  ی آل عمران و سوره ی البقره و نه سوره اند که: (نگویید سوره مرفوعا

یاد شده و تمام قرآن را بدین  ای که در آن آل عمران ای که در آن بقره یاد شده و سوره بلکه بگویید سوره

 ترتیب یاد کنید) ولی سندش ضعیف است بلکه ابن الجوزی ادعا کرده که این حدیث مجعول است.

شود، سپس به سند  و بیهقی گفته: به صورت موقوف بر ابن عمر این حدیث شناخته می

سوره البقره و غیر  ص صحیحی از او روایت کرده است، و در خبر صحیحی رسیده که رسول خدا

 آن را اطالق فرموده است.

ی البقره بر او نازل شده  و در صحیح آمده که ابن مسعود گفت: این مقام کسی است که سوره

 اند. است، و از اینجاست که جمهور این تعبیر را اکراه نداشته

 ها فصلی در اسامی سوره
 دو اسم یا بیشتر، از آن جمله است:ای یک اسم دارد ـ که بسیار است ـ و گاهی  چه بسا سوره

کند؛ زیرا که  ام، و این بر شرافت آن داللت می ) من بیست و چند اسم برایش یافتهة(الفاتح -۱

 کثرت اسماء بر شرافت مسّمی داللت دارد.

 ص ذئب از مقبری از ابوهریره از رسول اکرم الکتاب، ابن جریر از طریق ابن ابی : فاتحةاول
 ».الکتاب و سبع مثانی است القرآن و فاتحة این سوره، ام«که فرمود:  روایت کرده است

شود، و آموزش  ها با این سوره آغاز می و بدین جهت به این اسم نامیده شده است که مصحف

ای است که نازل  اند برای اینکه اولین سوره گردد ـ . و بعضی گفته قرآن و قرائت نماز نیز با آن آغاز می

ای است که در لوح محفوظ نگاشته شده، مرسی این  شده: برای اینکه نخستین سورهشده، و گفته 

اند چون که  قول را حکایت کرده سپس گفته است این قول به نقل و روایت احتیاج دارد. و نیز گفته

اند: زیرا که سرآغاز هر کتاب است، این قول را مرسی  حمد و سپاس آغاز هر سخن است، و گفته

اند به اینکه هر سخن ـ یا هر کتاب ـ حمد تنها است نه تمام سوره، و  ولی آن را رد کردهحکایت کرده 
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 منظور از کتاب قرآن است نه جنس کتاب، آنگاه افزوده لذا روایت شده که یکی از 
ً
اینکه ظاهرا

 القرآن) است پس منظور از کتاب و قرآن یکی است. های آن (فاتحة نام

 مرسی به آن اشاره نموده است. القرآن، چنانکه : فاتحةدوم

الکتاب نامیده شود و حسن  القرآن، و ابن سیرین اکراه داشته که ام الکتاب و ام : امسوم و چهارم

با آن دو موافقت کرده است به دلیل اینکه  ١القرآن خوانده شود، و بقی بن المخلد اکراه داشته که ام

مُّ ٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿: فرماید الکتاب، لوح محفوظ است که خداوند می ام
ُ
ۥٓ أ و  .]۳۹الرعد: [﴾ وَِعنَدهُ

ّمِ ٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿
ُ
الکتاب خوانده شده، خداوند  و نیز آیات حالل و حرام، ام .]۴الزخرف: [﴾ �نَُّهۥ ِ�ٓ أ

مُّ ٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿فرماید:  می
ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ و مرسی گفته: در این حدیثی  .]۷عمران:  آل[﴾ َءاَ�ٰٞت �ُّ

 الکتاب). الکتاب بلکه بگوید فاتحة آمده که صحیح نیست: (کسی نگوید ام

های حدیث اصلی ندارد، بلکه ابن الضریس آن را از  گویم: این حدیث در هیچ یک از کتاب می

به  ابن سیرین نقل کرده است و بر مرسی مشتبه شده، به عالوه در احادیث صحیحی نیز این سوره

این اسم نامیده شده، دارقطنی در حدیثی که از ابوهریره روایت کرده و آن را صحیح دانسته آورده 

القرآن و  الله الرحمن الرحیم بگویید زیرا که آن ام ی حمد را خواندید بسم اگر سوره«است: 

 ».الکتاب و سبع مثانی است ام

اند: برای اینکه نوشتن قرآن به  شده؟ بعضی گفتهاند که چرا این سوره بدین نام خوانده  و اختالف کرده

شود. این مطلب را ابوعبیده در کتاب مجاز خود آورده  آن آغاز گردیده و در نماز پیش از سوره خوانده می

اند که مناسب این بود که  و امام بخاری در صحیحش به آن جزم کرده است. ولی دیگران اشکال کرده

اند که مناسبتش این است که ام (=  الکتاب، و از این اشکال جواب داده ه امالکتاب به آن بگویند ن فاتحة

مادر) ابتدای وجود فرزند است و ماوردی گفته: علت این نامگذاری آن است که این سوره مقدم و بقیه 

جنگ (ام)  ها پس از آن هستند، و این سوره پیشاپیش آنها قرار دارد، و از همین روی به پرچم سوره

ی ایام  گویند که از بقیه یند که لشکریان تابع آن هستند، و نیز گذشته از عمر انسان را (ام) میگو می

ها مقدم است، و  خوانند چون که بر سایر قری و آبادی القری می عمر جلوتر است، همچنین مکه را ام

م هر شیء اصل آن می می
ُ
های  و هدفباشد و این سوره هم اصل قرآن است که تمام اغراض  گویند ا

 های آن را متضمن است ـ چنانکه در نوع هفتاد و سوم بیان خواهد شد. قرآن و علوم و حکمت

هـ وفات نمود. برای تفصیل سوانح  ۲۷۶ی:  ابوعبدالرحمن اندلسی، حافظ و مفسر پیشوای سترگ که در سنه -١

 مراجعه شود. [مصحح] ۱۸۴/ ۲حیاتش به تذکرة الحفاظ: 
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هاست چنانکه به رئیس  اند: برای این جهت به این اسم نامیده شده که افضل سوره و بعضی گفته

ست، و نیز گفته شود: برای اینکه حرمتش مانند حرمت تمام قرآن ا گویند، و گفته می القوم) می قوم (ام

شود که مفزع و پناهگاه  برند، چنانکه به پرچم (ام) گفته می شده برای اینکه اهل ایمان به آن پناه می

 باشند. الکتاب می سپاهیان است، و گفته شده به علت اینکه آیات آن محکمات است و محکمات ام

القرآن  از ام ص غمبر اکرمروایت کرده که پی امام احمد از ابوهریره  -: القرآن العظیمپنجم

، و علت این تسمیه آن است »المثانی و قرآن عظیم است القرآن و سبع آن ام«چنین توصیف فرمود: 

 که بر آنچه در قرآن هست مشتمل است.

در حدیث گذشته و احادیث بسیار دیگری این اسم آمده است، اما علت  -: السبع المثانیششم

اند:  نقل کرده، و بعضی گفته ه است، دارقطنی این را از علیتسمیه به سبع آن است که هفت آی

اند: این سوره  برای اینکه در آن هفت ادب از آداب دینی است، ولی این توجیه بعید است، و نیز گفته

از هفت حرف خالی است؛ تا، جیم، خا، زای، شین، ظا، و فا. مرسی گفته این از قول سابق 

گذارند نه چیزی که از آن خالی  شی را به آنچه در آن هست می تر است؛ زیرا که اسم هر ضعیف

رود از ثناء گرفته شده باشد به خاطر ثنای الهی که در این سوره هست  باشد. و اما مثانی احتمال می

و احتمال دارد از (ثنیا) گرفته شده باشد برای اینکه خداوند متعال آن را برای این امت استثنا کرده 

اند به علت دو بار تکرار شدنش در نماز به این اسم نامیده شده و  ز تثنیه باشد که گفتهاست، و شاید ا

کند، که  نقل کرده تقویت می  این توجیه را روایتی که ابن جریر به سند حسنی از عمر فاروق

اند: برای اینکه با  شود. و گفته الکتاب است که در هر رکعت تکرار می گفته: السبع المثانی فاتحة

اند: به خاطر اینکه  اند: برای اینکه دو بار فرود آمده. و گفته شود. و گفته دیگری تکرار و تثنیه می هسور

خواند،  اند: برای اینکه هر بار که بنده آن را می فتهدو قسمت است قسمتی دعا و قسمتی ثنا، و گ

اند: چون فصاحت  دهد ـ چنانکه در حدیث آمده ـ و گفته خداوند نیز با هر آیه پاداش او را خبر می

 مبانی و بالغت معانی در آن جمع شده است. و غیر اینها نیز گفته شده.

اند؛ زیرا که تمام معانی قرآن در آن ایفا خو سفیان بن عیینه آن را بدین اسم می -: الوافیههفتم

اف آمده و ثعلبی گفته: برای اینکه هر سوره را می
ّ

توان در نماز دو نیم کرد  شده است، این نکته در کش

نیمی را در یک رکعت و نیمی در رکعت دیگر به جز این سوره را که نصف ناپذیر است، و مرسی 

 آنچه برای بنده هست جمع کرده است.گفته به خاطر اینکه آنچه برای خداوند و 

اف آورده، و علت این  -: الکنزهشتم
ّ

به دلیل آنچه در ام القرآن گذشت این اسم را در کش

 بن مالک گذشت. نامگذاری آن است که در روایتی در نوع چهاردهم از انس
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دیگر از های  کند ولی چیزی از سوره برای آنکه در نماز از غیرخودش کفایت می -: الکافیهنهم

 کند. آن کفایت نمی

 ی آن. : األساس، برای اینکه اصل قرآن است و نخستین سورهدهم

 : النور.یازدهم

 ی الشکر. ی الحمد و سوره : سورهدوازدهم و سیزدهم

 ی الحمد القصری. ی الحمد االولی و سوره : سورهچهاردهم و پانزدهم

فاء و شانزدهم و هفدهم و هیجدهم
ّ

الشافیه، به جهت روایاتی که در نوع خواص : الرقیه و الش

 خواهیم آورد.

 ی الصالة برای اینکه نماز متوقف بر خواندن آن است. : سورهنوزدهم

نماز را «گوید:  های آن صالة است، به دلیل حدیث قدسی که می اند یکی از نام : و گفتهبیستم

گوید: برای اینکه این سوره از  مرسی می یعنی سوره را....» ام به دو نیم تقسیم کردم  بین خود و بنده

 باشد. لوازم نماز است که از باب نامگذاری شیء به اسم الزمش می

 کنیم. ی الدعاء برای اینکه در (اهدنا) دعا می : سورهبیست و یکم

 ی السؤال که به دلیل یاد شده امام فخرالدین رازی این نام را آورده است. : سورهبیست و دوم

ی تعلیم المسأله. مرسی گفته: برای اینکه در آن آداب سؤال و درخواست از  سوره :بیست و سوم

 خداوند هست که به ثناگویی خداوند پیش از سؤال ابتدا شده است.

کند و  ی المناجات برای اینکه بنده پروردگارش را در آن مناجات می : سورهبیست و چهارم

  ﴾.َتِع�ُ إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َسۡ ﴿گوید:  می

إِيَّاَك ﴿ی التفویض (واگذاری امر به خداوند) زیرا که مشتمل است بر  : سورهبیست و پنجم
گاهی یافتم. اینهاست نام ﴾.َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ   هایی که بر آنها آ

خواند و در حدیث مرفوعی در مسند  ی بقره) خالدبن معدان آن را فسطاط القرآن می (سوره -۲

ردوس این نام وارد است، این نامگذاری به جهت عظمت آن است و آنچه از احکام که در غیر آن الف

یاد نشده در آن جمع است و در حدیث مستدرک (سنام القرآن) نامیده شده است و سنام هر شیء 

 باالی آن است.

عمران  عطاف روایت کرده که گفت: اسم آل (آل عمران) سعیدبن منصور در سنن خود از ابی -۳

 نامند. ی البقره را زهراوین می در تورات طّیبه است، و در صحیح مسلم آمده که این سوره و سوره
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شود ابن الفرس گفته: برای اینکه صاحب  (المائده) همچنین العقود و المنقذه نامیده می -۴

 کند. خود را از فرشتگان عذاب خالص و انقاذ می

ی  جبیر روایت کرده که گفت: به ابن عباس گفتم سوره(األنفال) ابوالشیخ از سعیدبن  -۵

 ی بدر است. االنفال، گفت: آن سوره

ِ ﴿شود به خاطر قول خداوند:  (براءه) توبه نیز نامیده می -۶ ُ َ�َ ٱ�َِّ�ّ لََّقد تَّاَب ٱ�َّ
ةِ ِمنۢ  َبُعوهُ ِ� َساَعةِ ٱۡلُعۡ�َ ِيَن ٱ�َّ نَصارِ ٱ�َّ

َ
َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب َفرِ�ٖق  َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ�

شود،  الفاضحه هم به آن گفته می .]۱۱۷التوبة: [﴾ ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَُّهۥ بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيمٞ 

ی التوبه گفت: توبه؟  امام بخاری از سعیدبن جبیر روایت کرده که گفت: به ابن عباس گفتم سوره

ای از آنها چنین ... افرادی  شد (وِمنهم ... وِمنهم ...) (= عده است پیوسته نازل می بلکه آن فاضحه

 ماند مگر اینکه در این سوره از او یاد شود. از آنها چنان ...) تا اینکه گمان بردیم هیچ یک از ما نمی

نشد مگر  ی براءه تمام گفت: نزول سوره و ابوالشیخ از عکرمه روایت کرده که گفت: عمر فاروق 

شود. این سوره،  او چیزی نازل می هماند مگر اینکه دربار اینکه گمان بردیم که احدی از ما باقی نمی

ای که  شد. حاکم در مستدرک از حذیفه روایت کرده که گفت سوره ی العذاب نامیده می الفاضحه و سوره

وایت کرده که گفت: عمربن ی العذاب است. و ابوالشیخ از سعیدبن جبیر ر نامند سوره اش می توبه

گفت: این سوره به عذاب  ی توبه می گفتند سوره شد می ی براءه نزدش یاد می الخطاب هنگامی که سوره

 کشید تا اینکه چیزی باقی نمانده بود که کسی را باقی نگذارد. تر است دست از سر مردم نمی نزدیک

ی  که مردی به ابن عمر گفت سورهو المقشِقشه: ابوالشیخ از زیدبن اسلم روایت کرده است 

ها این کارها را  ها توبه است؟ گفت: براءه. گفت: آیا هیچ یک از سوره التوبه، گفت کدامیک از سوره

 خواندیم، یعنی دورکننده از نفاق. بر سر مردم آوردند به جز آن؟ و ما آن را جز به نام المقشقشه نمی

ره، ابوالشیخ از عبیدبن عمیر روا
ِّ

شد که از  یت کرده که گفت سوره براءه المنقره خوانده میو المنق

 داد. های مشرکین بود خبر می آنچه در دل

و البحوث ـ به فتح باء ـ ، حاکم از مقداد روایت کرده که به او گفته شد اگر امسال از جنگ 

 آید، یعنی براءه ... دست بکشی (به جهاد نروی) خوب است، گفت: البحوث بر علیه ما می

 الحافره، ابن الفرس علت این تسمیه را حفر کردن (= کندن) دل مشرکین ذکر کرده است. و

شد ـ  و المثیره، ابن ابی حاتم از قتاده روایت کرده که گفت: این سوره فاضحه خوانده می

داده  های آنان را خبر می ها و بدی گفتند؛ زیرا که زشتی منافقین ـ و به آن مثیره نیز می هرسواکنند
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های این سوره المبعثره را یاد کرده که به گمانم تصحیف المنقره باشد؟ و اگر  ست. ابن الفرس از ناما

شود، سپس به همین اسم (المبعثره) به  های این سوره ده تا می به همین نحو صحیح باشد عدد نام

، همچنین القراء دیدم و گفته: برای اینکه از اسرار منافقین پرده برداشت خط سخاوی در جمال

 های دیگری ـ المخزیه و المنکله و  المشرده و المدمدمه ـ نیز ذکر کرده است. اسم

عم نامیده می گوید: سوره (النحل) قتاده می -۷ شود، ابن ابی حاتم این را روایت کرده  ی النِّ

 هایش را بر بندگانش شمرده است. است، ابن الفرس گفته برای اینکه خداوند در این سوره نعمت

 شود. ی (بنی اسرائیل) نامیده می ی (سبحان) و سوره (اإلسراء) همچنین سوره -۸

گویند، چنانکه در حدیثی که ابن مردویه  ی اصحاب الکهف نیز می (الکهف) به آن سوره -۹

 آورده است که این سوره در تورات الحائله 
ً
روایت کرده است، و بیهقی در حدیثی از ابن عباس مرفوعا

 شود، و گفته: این خبر مردود است. اش با آتش جهنم حائل و مانع می که بین خواننده خوانده شده

 القراء آمده. شود که در جمال ی الکلیم نیز نامیده می (طه) سوره -۱۰

 ی الجامعه نام برده شده است. (الشعراء) در تفسیر امام مالک سوره -۱۱

 ی سلیمان نیز خوانده شده. (النمل) سوره -۱۲

 (السجده) المضاجع نیز نامیده شده. -۱۳

 ی المالئکه هم نامیده شده است. (فاطر) سوره -۱۴

روایت کرده و  آن را قلب قرآن نامیده، ترمذی از حدیث انس ص (یس) پیغمبر اکرم -۱۵

 روایت کرده که  بیهقی از ابوبکر صدیق 
ً
شود  ی یس در تورات الُمِعّمه خوانده می سوره«مرفوعا

دهد و الدافعه و القاضیه نیز خوانده شده که از صاحبش  خیر دنیا و آخرت عمومیت میچون که به 

 و گفته: این حدیث منکر است.» آورد هر بدی را دور کرده و حوائجش را بر می

رف خوانده شده. (الزمر) سوره -۱۶
ُ
 ی الغ

ول نیز گفته شده، همچنین آن را المؤمن هم می (غافر) سوره -۱۷
َّ

د به جهت قول خوانن ی الط

ۡؤِمنٞ ﴿خداوند:   .]۲۸غافر: [﴾ َوقَاَل رَُجٞل مُّ
 شود. ی المصابیح نیز خوانده می ی السجده و سوره (فّصلت) سوره -۱۸

 (الجاثیه) الشریعه و الدهر نیز خوانده شده چنانکه کرمانی در العجائب حکایت کرده است. -۱۹

 د.شو ی القتال هم خوانده می ی محمد) سوره (سوره -۲۰

 شود. ی الباسقات نیز به آن گفته می (ق) سوره -۲۱
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در «شود، بیهقی از ابن عباس روایت کرده که گفت  ی القمر خوانده می (اقتربت) سوره -۲۲

» ها سیاه گردد کند روزی که چهره تورات المبیضه خوانده شده چون که روی صاحبش را سفید می

 سپس گفته: این حدیث منکر است.

 ذکر کرده. دیثی (عروس القرآن) نامیده شده که بیهقی از علیالرحمن: در ح
ً
 مرفوعا

بی (الظهار) نامیده شده است.ةالمجادل
ُ
 : در مصحف ا

ی الحشر،  الحشر: امام بخاری از سعیدبن جبیر آورده است که گفت: به ابن عباس گفتم: سوره

که نام حشر بر آن ببرد تا مبادا ی بنی النضیر. ابن حجر گفته: مثل اینکه کراهت داشت  گفت: سوره

 باشد. النضیر می خیال شود که منظور روز قیامت است، بلکه مراد بیرون راندن بنی

 مکسور میةالممتحن
ً
شود، بنا بر  : ابن حجر گفته: این تسمیه به فتح حاء مشهور است، و احیانا

سوره خواهد بود، چنانکه اول صفت آن زنی است که سوره به سبب او نازل شد، و بنا بر دوم صفت 

ی  ی االمتحان و سوره القراء آمده که این سوره را سوره ی براءه الفاضحه گفته شده. و در جمال به سوره

 خوانند. الموده نیز می

 شود. ی الحواریین نیز نامیده می الصف: سوره

به این اسم نامیده ـ به شود ـ چنانکه ابن مسعود آن را  ی النساء القصری نیز نامیده می الطالق: سوره

ی (القصری) را از حدیث  نقل امام بخاری و غیر او، ولی داودی آن را انکار کرده و گفته است: کلمه

شود. حافظ ابن حجر گفته: این  های قرآن قصری یا صغری گفته نمی دانم و به هیچ یک از سوره نمی

هی و بلندی) امری است نسبی. و امام سخن رّد اخبار مستند است بدون دلیل، و قصر و طول (= کوتا

 ی االعراف به (طولی الطولیین) تعبیر نموده است. امام بخاری از زیدبن ثابت روایت کرده که از سوره

حّرم نیز به آن گفته می ی المتحّرم و سوره التحریم: سوره
ُ
 شود. ی لم ت

اند که گفت: در  د آوردهشود حاکم و غیر او از ابن مسعو ی الملک هم نامیده می تبارک: سوره

شود، و ترمذی ضمن حدیثی  ی الملک است، و المانعه است که از عذاب قبر مانع می تورات سوره

 ـ آورده است که: 
ً
هی المانعه هی المنجیه تنجیه من عذاب القبر = آن مانعه «از ابن عباس مرفوعا

و در مسند عبید ضمن » دهد اش را از عذاب قبر نجات می است و آن منجیه است که خواننده

اش  این سوره منجیه است و المجادله که روز قیامت نزد پروردگارش برای خواننده«حدیثی آمده: 

آن را  ص و در تاریخ ابن عساکر از حدیث انس آمده که: رسول اکرم» مجادله و بحث خواهد کرد

این سوره را المانعه  المنجیه نامید. و طبرانی از ابن مسعود آورده که گفت: در زمان پیغمبر

 نامند.  القراء آمده که آن را الواقیه و المناعه نیز می نامیدیم. و در جمال می
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 شود. ساءل: المعارج و الواقع نامیده می

 شود. عّم: النبأ و التساؤل و المعصرات به آن گفته می

یده شده ـ و شود ـ و به این اسم در مصحف ابی نام ی اهل الکتاب نامیده می لم یکن: سوره

 ی االنفکاک نیز خوانده شده که در جمال القراء آمده است. ی البریه و سوره ی البینه و سوره سوره

 شود. ی الماعون نامیده می ی الدین و سوره أرأیت: سوره

القراء  حاتم از زراره بن اوفی نقل کرده و در جمال شود که ابن ابی الکافرون: المقشقشه نامیده می

 شود. ی العباده نیز نامیده می ورهآمده که س

 ص شود زیرا که در آن به وفات پیغمبر اکرم ی التودیع نامیده می ی النصر، سوره و نیز گفته سوره
 اشاره شده است.

 شود. ی المسد نامیده می ی تبت سوره و گفته سوره

ست ـ مشتمل شود؛ زیرا که بر توحید ـ که اساس دین ا ی االخالص، األساس نامیده می و سوره

خوانند، و نیز مشقشقتان به آنها گفته شده  است و گفته (الفلق والناس) را المعوذتان ـ بکسر واو ـ می

 از باب (خطیب مشقشق).

 توجه
ها بحث شود که آیا توقیفی است یا  زرکشی در البرهان گفته: شایسته است در شمارش اسامی سوره

آید؟ اگر فرض دوم را درست بدانیم پس هر فرد  ت میای است که از آنها به دس به تناسب معانی

هایی برای آن سوره  تواند از هر سوره معانی بسیاری استخراج کند که مقتضی اشتقاق اسم زیرکی می

 باشد ولی این فرض بعید است.

ی اختصاص یافتن هر سوره به آنچه بدان نامیده شده دقت شود،  و گفته: شایسته است در انگیزه

انگیزی که در آن  تردیدی نیست که عرب در بسیاری از مسمیات خود، امر نادر یا شگفتو البته 

آورد، و یا اینکه با آن  شیء باشد مانند صفت یا وضع مخصوص آن را هنگام نامگذاری در نظر می

ی طوالنی را با آنچه در آن  رسد، لذا یک مجموعه گفتار یا یک قصیده اسم معنی زودتر به ذهن می

ی البقره  های قرآن نیز بر این مبنی است چنانکه سوره های سوره گذارند، اسم تر است اسم میمشهور

ی  اسرائیل و حکمت عجیبی که در آن هست، و سوره ماجرای گاو بنی هبه این اسم نامیده شده به قرین

 هو تسمی النساء به این اسم نامیده شده به خاطر قسمت زیادی از احکام زنان که در این سوره آمده

ی األنعام به این اسم به جهت تفصیل و بیان احوال انعام (= چهارپایان) در این سوره است ـ  سوره
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نَۡ�ِٰم ﴿های دیگر هم آمده ولی تفصیلی که در این سوره از  گرچه لفظ (األنعام) در سوره
َ
َوِمَن ٱۡ�

ُ َوَ�  ا َرزََقُ�ُم ٱ�َّ بِٞ� َ�ُولَٗة َوفَۡرٗشاۚ ُ�ُواْ ِممَّ ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ  ١٤٢تَتَّبُِعواْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ
نثََيۡ�ِ 

ُ
ِم ٱۡ�

َ
َم أ َكَرۡ�ِن َحرَّ � قُۡل َءآ�َّ ِن ٱثۡنَۡ�ِ َوِمَن ٱلَۡمۡعزِ ٱثۡنَۡ�ِ

ۡ
أ ۡزَ�ٰٖج� ّمَِن ٱلضَّ

َ
ا ثََ�ٰنَِيَة أ مَّ

َ
 أ

� نَ  نثََيۡ�ِ
ُ
رَۡحاُم ٱۡ�

َ
بِِل ٱثۡنَۡ�ِ َوِمَن  ١٤٣وِ� بِعِۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ُٔ ّ�ِ ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ َوِمَن ٱۡ�ِ

 � نثََيۡ�ِ
ُ
رَۡحاُم ٱۡ�

َ
ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مَّ

َ
نثََيۡ�ِ أ

ُ
ِم ٱۡ�

َ
َم أ َكَرۡ�ِن َحرَّ � قُۡل َءآ�َّ ۡم ُكنُتۡم ٱۡ�ََقرِ ٱثۡنَۡ�ِ

َ
أ

 ُ ٮُٰ�ُم ٱ�َّ ُِضلَّ ٱ�َّاَس بَِغۡ�ِ ُشَهَدآَء إِۡذ َوصَّ ِ َكِذٗبا ّ�ِ ٰى َ�َ ٱ�َّ ِن ٱۡ�َ�َ ۡظلَُم ِممَّ
َ
بَِ�َٰذ�ۚ َ�َمۡن أ

ٰلِِم�َ  َ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ های دیگر  ذکر شده در سوره .]۱۴۴-۱۴۲األنعام: [﴾ ِعۡلٍ�� إِنَّ ٱ�َّ

ی النساء  نه به آن مقدار که در سوره اند ولی های دیگر نیز یاد شده نیست، کما اینکه زنان در سوره

ی المائده به چیزی اختصاص به آن دارد نامیده شده؛  احکام و شؤون مربوط به آنها آمده، و سوره

 زیرا که مائده در غیر این سوره ذکر نگردیده است.

 ی هود)، نوح و صالح و ابراهیم و لوط و شعیب و موسی نیز ذکر و گفته اگر سؤال شود در (سوره

تر و  نوح در این سوره مفصل هاند پس چرا تنها به نام هود نامیده شده و باتوجه به اینکه قص شده

های االعراف و هود و الشعراء رساتر از جاهای دیگر  ها در سوره گوییم: این قصه تر است؟ می طوالنی

یاد شده نیامده  ی خودش بیان شده ولی در هیچ یک از این سه سوره نام هود به مقداری که در سوره

ترین اسباب  است چه اینکه در این سوره چهارجا نامش تکرار شده، و تکرار ـ چنانکه گفتیم ـ از قوی

که شش بار در این سوره آمده است؟ در جواب   نامگذاری است، سپس گفته: اگر بگویند نام نوح

افته که در آن سوره هیچ ی کاملی اختصاص ی گوییم: چون برای نوح و ماجراهایش با قومش سوره می

 ای که متضمن جریان او و غیر او است.  چیز جز آن نیامده، اولی بود که به نام او نامیده شود از سوره

هایشان  هایی به نام پیغمبرانی نامیده شده که در آنها قصه توانید سؤال کنید که: سوره گویم: می می

ی  ی آل عمران، سوره ی یونس، سوره ی ابراهیم، سوره ی نوح، سوره هود، سوره ذکر گردیده مانند: سوره

ی مؤمن، و  ی لقمان، و سوره ی مریم، سوره ، سورهص ی محمد ی یوسف، سوره طس سلیمان، سوره

ی اصحاب کهف،  اسرائیل، سوره ی بنی هایی نیز به همین صورت به نام اقوامی آمده مانند: سوره سوره

ی مطففین، با این  ی منافقین، و سوره ی جن، سوره ئکه، سورهی مال ی سبأ، سوره ی حجر، سوره سوره

نیست در صورتی که در قرآن از او بسیار یاد شده به حدی که بعضی  ای به نام موسی  حال سوره

ی طه یا قصص یا اعراف به  اند: نزدیک بود همه قرآن موسی شود، پس آیا اولی این نبود که سوره گفته

 تر بیان گردیده ـ او مفصل هچون در این چند سوره قص شد؟ ـ نام او نامیده می

 



 211 ها  هاي سوره هاي قرآن و نام نوع هفدهم: در شناخت نام

ای به نام او نیامده ـ  های متعددی یاد شده ولی هیچ سوره در سوره ی آدم  همچنین قصه

ترین  ی اسماعیل ذبیح ـ که از بدیع ی اإلنسان اکتفا شده باشد ـ و نیز قصه شاید به سوره

ی ص آمده  در سوره ی داود  نیست؟ و یا قصه ی الصافات به نامش هاست ـ چرا که سوره جریان

 ولی به آن نامگذاری نشده؟ در حکمت آن نظر کن.

و هذلی » نامند ی الکلیم هم می ی طه را سوره سوره«القراء آمده:  ام که در جمال با اینکه من دیده

میده شده، و ی داود نا ی ص، سوره ی موسی نامیده، همچنین آمده که: سوره در کامل خود آن را سوره

ها  ی الذبیح خوانده شده، ولی این گفته ی الصافات، سوره ام که سوره نیز در سخن جعبری دیده

 خواهد. احادیث مستندی می

 نکته
هایی نیز هست که تنها یک اسم دارند، مانند:  هایی دارای چند اسم هستند، سوره طور که سوره همان

 ها نام آنها باشد ـ. اند ـ بنابر اینکه فواتح سوره شدههایی که به (الم) و (الر) نامیده  سوره

 ها: ای در اعراب اسامی سوره فائده

هر کدام که نامشان یک جمله است مثل: (قل أوحی) و (أتی «در شرح تسهیل گفته:  ١ابوحّیان

شود ـ مگر آن فعلی که اولش  امرالله) یا فعل بدون ضمیر است، همچون غیرمنصرف اعراب می

گونه هم  گردد و به همان وصل باشد که ألف آن قطع و تاء آن در حالت وقف قلب به هاء میی  همزه

گویی: (قرأت إقتربت) و در حالت وقف (اقتربه). علت اینکه معرب هستند اسم  شود ـ می نوشته می

اند مگر در جایی که سببی برای بناء باشد، و علت قطع خواندن  ها معرب شدن آنها است که اسم

شود ـ و  وصل در اسم نیست ـ به جز در موارد معینی که بر آنها قیاس نمی هوصل اینکه: همز ههمز

اما سبب تبدیل نمودن تاء به هاء آن است که: قاعده تاء تأنیثی که در اسم باشد چنین است، و علت 

 خط تابع وقف می
ً
 باشد. هاء نوشتن تاء اینکه: غالبا

ی  ی شده؛ اگر از حروف هجاء، و یک حرف باشد و سورهی یک اسم نامگذار و آنچه به وسیله

وبین ٢به آن اضافه گردد، به نظر ابن عصفور
َ
هر دو  ٣باید بر آن وقف کرد و اعرابی ندارد، و به نظر شل

وفات نمود. نگا: ه  ۷۴۵سیر و حدیث، در سال: اثیر الدین، محمد بن یوسف، از علمای بزرگ علوم عربی، تف -١

 . [مصحح]۲۴۷/ ۸و شذرات الذهب  ۳۰۲/ ۴الدرر الکامنة 

 . [مصحح]۳۳۰/ ۵هـ. نگا: شذرات الذهب  ۶۶۹علی بن مؤمن، نحوی اندلسی و متوفای سال:  -٢

 . [مصحح]۳۸۲/ ۱ نگا: وفیات األعیانه  ۴۶۵ی نحو و لغت در اندلس، متوفای سال:  عمر بن محمد، از ائمه -٣
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طور که  اند لذا همان گونه وقف و اعراب جایز است، دلیل وقف اینکه: چون اینها حروف مقطعه

رود ـ . و اما دلیل اعراب  که از وقف تعبیر حکایت نیز به کار میشوند ـ  هستند تلفظ و حکایت می

ها را به  توان این اسم اند، بنابراین می اینکه: چون این لفظ را اسمی برای حروف هجاء قرار داده

توان غیرمنصرف خواند بنابر مؤنث بودن  صورت منصرف خواند بنابراین مذکر بودن حرف، و می

ره به آن اضافه نشود ـ نه به لفظ و نه به تقدیر ـ هم وقف جایز است و هم آن. اما در صورتی که سو

 اعراب به صورت منصرف یا غیرمنصرف.

های عجمی باشد مانند: طاسین و حامیم،  ولی اگر از یک حرف بیشتر باشد، هرگاه به وزن اسم

جایز است؛  چه سوره به آن اضافه شود و چه اضافه نشود، حکایت (= وقف) و اعراب غیرمنصرف

باشد، ولی اگر بر این وزن نباشد: اگر بتوان به ترکیب خواند مثل  وزن قابیل و هابیل می زیرا که هم

طاسین میم و لفظ سوره به آن اضافه گردد، حکایت و اعراب هر دو جایز است، به عنوان مرکب که یا 

اضافه به مابعد، منصرف یا نون را مفتوح کنیم مانند حضرموت، یا نون را معرب بدانیم به عنوان 

توان خواند:  غیرمنصرف ـ بنا بر مذکر یا مؤنث بودن ـ. و اگر سوره به آن اضافه نگردد بر سه گونه می

اعراب غیرمنصرف و اما در جایی که ترکیب  -۳بناء مانند خمسة عشر  -۲وقف بنابر حکایت  -۱

و خواه نشود مانند: کهیعص، و حم  ممکن نباشد فقط باید وقف کرد، خواه سوره به آن اضافه شود

های معرب نظیر ندارد، و نباید به ترکیب مزجی  عسق، و اعراب آن روا نیست؛ زیرا که در اسم

اعراب آن را به  ١های زیادی چنین نیست، البته یونس شود، چنانکه اسم خواند؛ چون ترکیب نمی

 صورت غیرمنصرف جایز شمرده است.

به غیر حروف هجاء نامگذاری شده: اگر الف الم داشته باشد مجرور  ها های سوره و آنچه از اسم

گردد، مانند: األنفال و األعراف و األنعام، وگرنه به صورت غیرمنصرف خواهد بود، در صورتی  می

که سوره به آن اضافه نشود مثل: هذه هود و نوح، و قرأت هوَد و نوح، و اگر سوره به آن اضافه گردد به 

ماند که اگر سبب منع صرف در آن است غیرمنصرف خوانده  از اضافه باقی می همان حال قبل

 و سورة هودٍ «شود، مانند:  می
ٍ

به طور » قرأت سورَة یونس، و اال منصرف خواهد بود مثل: سورة نوح

 خالصه از شرح تسهیل پایان یافت.

هـ  ۱۸۲یونس بن حبیب بصری، امام زمان خود در نحو، لغت و ادب، شیخ سیبویه و کسائی و فراء، و در سال:  -١

 . [مصحح]۲۱۶/ ۲و وفیات األعیان  ۲۳۱/ ۲وفات نمود. نگا: المزهر 
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 خاتمه
امام احمد و غیر او از واثله بن قرآن به چهار قسم تقسیم شده و برای هر قسم اسمی قرار داده شده، 

به جای تورات سبع الطول و به جای زبور «فرمود:  ص اند که پیغمبر اکرم األسقع روایت کرده

در نوع آتی در این باره » مئین و به جای انجیل مثانی را داده شدم و با عطا شدن مفصل فزونی یافتم

 شاءالله تعالی. توضیح و بیان بیشتری خواهد آمد ان

ها و  ها و کاخ ها و بوستان اند: در قرآن میدان بعضی از پیشینیان گفته«در جمال القراء آمده:  و

شود، و  هایی است که با (الم) آغاز می هایش سوره ها هست، میدان ها و باغ ها و دیباج عروس

ح هایش آنچه تسبی هایش الحمدها، و عروس گردد، و کاخ هایش آنچه با (الر) شروع می بوستان

الطواسيم اند:  باشد. و در نام بردن گفته هایش مفصل می دارد، و دیبایش آل عمران، و باغ

 ».احلواميموالطواسني  آل حم و

 گویم: و حاکم از ابن مسعود آورده که گفت: حوامیم دیبای قرآن است. می

برند،  شوند و به آنها پناه می آنها محافظت می هقرآن که به وسیل هسخاوی گفته: آیات کوبند

باشد، علت این نامگذاری آن است که شیطان با این آیات  الکرسی و معوذتین و امثال اینها می آیة

 شود. دفع و کوبیده می

 آمده:  می
ً
َوُقِل ﴿ ی عزت:  آیه«گویم: و در مسند امام احمد ضمن حدیث معاذبن أنس مرفوعا

 ِ ۖ  ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ ّلِ ٞ ّمَِن ٱ�ُّ ُۥ َوِ�ّ ُۥ َ�ِ�ٞك ِ� ٱلُۡمۡلِك َولَۡم يَُ�ن �َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ِي لَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ ٱ�َّ
ۡهُ تَۡ�بَِ�ۢ�  ».باشد می .]۱۱۱اإلسراء: [﴾ َوَ�ّ�ِ
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ار از سفیان بن عیینه از زهری از عبید از زیدبن ثابت «در فوائد خود گفته:  ١دیر عاقولی
ّ

ابراهیم بن بش

 ». قبض روح شد در حالی که قرآن در چیزی جمع نشده بود ص برای ما حدیث گفت که: پیغمبر اکرم

قرآن را در مصحف جمع نکرد که در انتظار نسخ  ص طابی گفته: بدین جهت پیغمبر اکرمخ

احتمالی بعضی از احکام یا نسخ تالوت قسمتی از آن بود، و هنگامی که نزول آن با وفات آن 

راستین  هالهام فرمود که قرآن را جمع کنند تا وعد حضرت پایان یافت خداوند به خلفای راشدین 

مورد ضمانت حفظ آن در این امت تحقق بخشد، پس آغاز این کار به دست صدیق و با  خود را در

انجام گرفت. و آنچه مسلم ضمن حدیثی از ابوسعید آورده که گفت: رسول   ب مشورت فاروق

با این مطلب منافات ندارد؛ زیرا که این ...» از من غیر از قرآن چیزی ننویسید «فرمود:  ص خدا

 تمام قرآن در دوران پیغبر هنوشتن قرآن به گون هسخن دربار
ً
 ص مخصوصی است، چون حتما

 ها مرتب نشده بود. نوشته شد ولی در یکجا جمع نشده و سوره

 ي اینکه قرآن سه مرتبه جمع شد سخن درباره
 آوری شد: گوید: قرآن سه بار جمع حاکم در مستدرک می

دی به شرط شیخین از زیدبن ثابت آورده سپس حدیثی با سن -ص اول: در حضور پیغمبر اکرم

 ...».کردیم  ها جمع می قرآن را از نوشته ص ما نزد رسول خدا«که گفت: 

 دیر عاقول یکی از روستاهای نزدیک بغداد است. -١
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های مخصوص  شد در سوره بیهقی گفت: شاید که منظور این باشد که آیاتی که نازل می

 .ص ی پیغمبر اکرم اند با اشاره کرده خودشان تألیف و جمع می
امام بخاری در صحیح خود از زیدبن ثابت آورده که گفت: ابوبکر  -صدیقدوم: در حضور ابوبکر 

صدیق هنگام جنگ یمامه مرا فرا خواند، دیدم عمربن الخطاب هم نزد او است، پس ابوبکر گفت: 

ترسم که کشتار قّراء قرآن در جاهای  عمر به نزدم آمد و گفت: کشتار در قّراء قرآن شدت یافته و من می

شود و در نتیجه قسمت زیادی از قرآن از بین برود، به نظر من تو به جمع کردن قرآن امر دیگر هم واقع 

نکرد ما انجام دهیم؟! عمر گفت: به خدا این کار  ص کن، به عمر گفتم: چگونه کاری که پیغمبر

م باز ام را برای این اقدا خیر است، آنگاه پیوسته در این باره با من گفتگو کرد تا اینکه خداوند سینه

گوید: ابوبکر خطاب به من گفت: تو جوان عاقلی  فرمود، و من نیز رأی و نظر عمر را یافتم. زید می

نوشتی، پس قرآن را جستجو  می ص هستی اتهامی نزد ما نداری، وحی را هم در خدمت رسول خدا

جا کنم از این  کردند که کوهی را جابه آوری نما ـ به خدا قسم اگر به من تکلیف می کن و آن را جمع

نکرده بود  ص آوری قرآن را امر کرد ـ گفتم: چگونه کاری که پیغمبر تر نبود که به من جمع سنگین

دهید! گفت: این کار به خدا قسم خیر است. پس پیوسته ابوبکر در این باره با من سخن  انجام می

فراخ گردانید آنگاه به جستجوی ابوبکر و عمر برای این کار  همرا مانند سین هگفت تا اینکه خداوند سین

های نازک (= لخاف)  های درخت خرما (= عسب) و سنگ های بر چوب قرآن پرداختم و آن را از نوشته

انصاری یافتم که نزد کس دیگری  هتوبه را نزد ابوخزیم هآوری نمودم، و آخر سور مردها جمع هو سین

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م َلَقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن ﴿نیافتم، از: 
َ
أ

ُۡتۖ وَُهَو َربُّ  ١٢٨بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَُءوٞف رَِّحيٞم  ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َعلَۡيهِ تََو�َّ فَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقۡل َحۡسِ�َ ٱ�َّ
ها نزد ابوبکر بود تا اینکه خداوند مرگش را  پس این نوشته .]۱۲۹-۱۲۸التوبة: [﴾ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيمِ 

 رسانید، سپس تا عمر زنده بود نزد او بود، و سپس نزد ام المؤمنین حفصه دختر عمر.

 و ابن ابی داود در المصاحف به سندی حسن از عبد خیر آورده که گفت: شنیدم علی

، خدا ابوبکر را رحمت ها ابوبکر است ترین افراد از نظر پاداش به خاطر مصحف گفت: عظیم می

 کند او نخستین کسی بود که کتاب الهی را جمع کرد.

 ص فرمود: وقتی پیغمبر اکرم  ولی از طریق دیگری از ابن سیرین روایت کرده که گفت: علی
وفات یافت عهد کردم که ردایم را برنگیرم مگر برای نماز جمعه تا اینکه قرآن را جمع کنم، و آن را 

 جمع کرد.
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باشد، و با فرض صحت  ابن حجر گفته: این روایت ضعیف است چون سندش منقطع میحافظ 

باشد، و آنچه در روایت عبد خیر از آن حضرت نقل  اش می آن منظور از جمع قرآن حفظ آن در سینه

 باشد. تر است و همان مورد اعتماد می شد صحیح

ده چنین روایت است: از گویم: از طریق دیگری که ابن الضریس در فضائلش آن را آور می

بشربن موسی از هوده بن خلیفه از عون از محمدبن سیرین از عکرمه که گفت: وقتی مراسم بیعت 

اش نشست، پس به ابوبکر گفته شد که: او بیعت با  در خانه طالب بن ابی با ابوبکر پایان یافت، علی

مرا کراهت داشتی؟ گفت: نه به  تو را کراهت داشت، پس ابوبکر در پی او فرستاد و گفت: آیا بیعت

خدا، گفت: پس چه باعث شد که از ما کناره گرفتی؟ گفت: دیدم ممکن است در کتاب خدا افزوده 

شود پس با خود گفتم که ردایم را جز برای نماز نپوشم تا اینکه آن را جمع نمایم، ابوبکر به او گفت: 

 خوب فکری اندیشیدی.

تم: آیا (قرآن) به ترتیبی که نازل شد آن را جمع کردند؛ یعنی محمدبن سیرین گوید: به عکرمه گف

شدند تا آن را  آیاتی که نخست نازل شده آن را اول نوشته باشند؟ جواب داد: اگر جن و انس جمع می

 توانستند. گونه که نازل شده تألیف کنند نمی بدان

ورده است که در آن روایت و ابن اشته در کتاب المصاحف به وجه دیگری روایتی از ابن سیرین آ

چنین آمده: که او در مصحفش ناسخ و منسوخ را نوشته، ابن سیرین گفته: آن کتاب را طلبیدم و ـ به 

 توسط نامه ـ آن را از مدینه خواستم ولی به آن دست نیافتم.

ای از قرآن سراغ گرفت، گفته  و ابن ابی داود از طریق حسن روایت کرده که: عمر فاروق از آیه

لله گفت و به جمع قرآن امر کرد،   شد: این آیه نزد فالنی بود که در جنگ یمامه کشته شد، عمر إنا

پس او نخستین کسی است که آن را در مصحفی جمع نمود. سند این خبر قطع شده، و منظور از: 

 آوریش اشاره نمود. (نخستین کسی است که ... جمع کرد) آن است که به جمع

هایی که در این باره (اولین کسی که قرآن را جمع کرد) گفته شده:  ترین حرف گویم: از غریب می

هَمس از ابن بریده آورده که گفت: اولین 
َ
روایتی است که ابن اشته در کتاب المصاحف از طریق ک

کسی که قرآن را در مصحفی جمع کرد سالم مولی ابی حذیفه بود، قسم خورد که ردا نپوشد تا اینکه 

نماید، پس آن را جمع کرد آنگاه با هم مشورت کردند که آن را چه بنامند؟ بعضی گفتند: آن را جمع 

اند، پس این اسم ناخوشایند  سفر بنامید گفت: آن اسمی است که یهود آن را بر کتاب خود نهاده

شد، پس نظرشان بر این جمع شد  آمد، آنگاه گفت: همانندش را در حبشه دیدم مصحف نامیده می

 ا مصحف بنامند.که آن ر
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کنندگان قرآن به امر  شود بر اینکه او (سالم) یکی از جمع سندش نیز قطع شده، و حمل می

 ابوبکر صدیق بوده است.

عمر آمد «داود از طریق یحیی بن عبدالرحمن بن حاطب روایت کرده است که گفت:  و ابن ابی

فرا گرفته آن را بیاورد، پس قرآن را در  ص و اعالم کرد: هر کس چیزی از قرآن را از پیغمبر اکرم

پذیرفت مگر اینکه دو نفر به صحت  نوشتند، و او از کسی چیزی نمی ها و ألواح و عسب می صفحه

کرد  کند بر اینکه زید به صرف دیدن نوشته اکتفا نمی و این داللت می». دادند ادعای او شهادت می

داد، با وجودی که  شنیده بود به آن گواهی می ص رتا اینکه کسی که با گوش خودش آن را از پیغمب

 کرد. زید قرآن را حفظ بود برای شدت احتیاط این کار را می

ابوبکر به عمر و زید «و نیز ابن ابی داود از طریق هشام بن عروه از پدرش روایت کرده که: 

ا آمد آن را الله نزد شم گفت: بر در مسجد بنشینید پس هر کس با دو شاهد بر چیزی از کتاب

با وجود انقطاع این روایت رجالش ثقه هستند. ابن حجر گفته: شاید منظور از دو شاهد: ». بنویسید

دادند  القّراء گفته: مراد این است که دو نفر شهادت می حفظ و نوشتن باشد. ولی سخاوی در جمال

نفر گواهی نگاشته شده، یا منظور آن است که دو  ص که آن قسمت در محضر پیغمبر اکرم

 دادند که آن نوشته از وجوهی است که قرآن بر آن نازل شده است. می

نوشته  ص ای که در خدمت پیغمبر خواستند ننویسند جز از عین نوشته ابوشامه گفته: آنها می

ی توبه گفته است: با غیر او [خزیمه بن  آخر سوره هشده بود نه به مجرد حفظ. و گفته: لذا زید دربار

 کرد. اری] آن را نیافتم ـ یعنی نوشته ندیدم، چون به حفظ تنها بدون نوشته اکتفا نمیثابت انص

دادند که آن نوشته در سال وفات پیغمبر  گویم: یا شاید منظور این باشد که: دو نفر شهادت می می

 آید. بر آن حضرت عرضه شده است، چنانکه از آنچه آخر نوع شانزدهم گذشت برمی ص اکرم

بن سعد آورده که گفت: اولین کسی که قرآن را جمع کرد  ه در کتاب المصاحف از لیثو ابن اشت

آمدند و او جز با شهادت دو نفر  ابوبکر صدیق بود و زید آن را نوشت، مردم به نزد زیدبن ثابت می

ی براءه یافت نشد مگر نزد خزیمه بن ثابت، پس گفت آن را  نوشت، و آخر سوره ای نمی عادل آیه

شهادت او را معادل شهادت دو مرد قرار داده است، آنگاه آن آیه را  ص ید که رسول خدابنویس

ی رجم (= سنگسار کرد) را نزد عمر فاروق آوردند، آن را ننوشت چون آورنده فقط  نوشتند، ولی آیه

  یک نفر بود.

و حارث محاسبی در کتاب فهم السنن گفت: نوشتن قرآن کار جدیدی نیست زیرا که: پیغمبر 
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پراکنده بود و صدیق امر  ١ها و عسب ها و کتف فرمود، ولی در رقعه به نوشتن آن امر می ص اکرم

آوری شده استنساخ نمایند، و این کار مثل این است که: اوراق  کرد که آن را به صورت جمع

شد که قرآن در آن اوراق نوشته شده بود، کسی آمد و  یافت می ص ی رسول خدا ای در خانه پراکنده

آنها را جمع کرد و با ریسمانی به هم بست تا چیزی از آنها گم نشود. و نیز گفته: اگر اشکال گردد 

نکه گوییم: برای ای ی مردها اطمینان حاصل شد؟ در جواب می ها و سینه که: چگونه به صاحبان رقعه

کردند که تالوت آن را در مدت بیست سال  آنها تألیف معجزآمیز و نظم معروف و بدیعی آشکار می

شنیده بودند، پس تزویر کردن چیزی که از آن نبود امکان نداشت، بلکه ترس  ص از پیغمبر اکرم

 ها گم شود و از بین برود. از این بود که چیزی از آن صحیفه

ها) و روایت  در حدیث زید گذشت که: او قرآن را از عسب و لخاف جمع کرد، و در روایتی (رقعه

دیگر: (قطع االدیم) و در روایاتی (واالکتاف)، (االضالع)، و (االقتاب) آمده است. عسب: جمع 

نوشتند. لخاف  کندند و در طرف عریض آن می هایش را می عسیب و آن چوب نخل خرماست که برگ

ه کسر الم، و خاء بدون تشدید و در آخر فاء ـ جمع لخفه ـ به فتح الم و سکون خاء ـ به معنی ـ ب

های سنگی. و رقاع: جمع رقعه است که از پوست یا  های کوچک است، خطابی گفته: صفحه سنگ

پوست نازک یا کاغذ بوده است. و أکتاف: جمع کتف، استخوان شتر یا گوسفند است که وقتی خشک 

 نهادند که بر آن بنشینند. ای است که بر پشت شتر می نوشتند. و أقتاب: جمع قتب، تخته بر آن میشد  می

بن عبدالله بن عمر روایت شده است که گفت:  و در کتاب موطأ ابن وهب از مالک از سالم

ار فرا ها (قراطیس) جمع کرد، او ابتدا زیدبن ثابت را برای انجام این ک ابوبکر صدیق قرآن را در نامه

 خوانده بود ولی زید امتناع ورزیده بود تا اینکه از عمر یاری خواست و او را قانع کرد.

 هبن عقبه از ابن شهاب روایت است که گفت: وقتی مسلمین با واقع و در کتاب مغازی موسی

ا ترسید که بخشی از قرآن از بین برود، آنگاه مردم آنچه از قرآن ب یمامه مواجه شدند، ابوبکر 

خود داشتند آوردند تا اینکه در عهد ابوبکر قرآن در ورق جمع گردید، پس ابوبکر صدیق اولین 

 کسی بود که قرآن را در ورق جمع کرد.

بن غزیه آمده که: زیدبن ثابت گفت: پس ابوبکر به  گوید: در روایت عماره حافظ ابن حجر می

وشتم، و چون ابوبکر وفات نمود در زمان های خرما ن های چرم و شاخه من امر کرد قرآن را در تکه

 ای نگاشتم و نزد او بود. عمر آن را در صحیفه

 نوشتن آن زمان به زودی خواهد آمد. ـ م. معانی اینها و نظایرشان از وسایل -١
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های خرما و  بکر در شاخه و گفته: ولی روایت اول اصح است که نخست پیش از عهد ابی

ها جمع شد ـ چنانکه اخبار  بکر در صحیفه های چرم نوشته شده بود، و سپس در زمان ابی پاره

 کند. ن داللت میصحیح مترادف بر آ

*** 

النورین واقع شد. امام  هاست در زمان عثمان ذی حاکم گفته: جمع سوم که همان ترتیب سوره

بن الیمان نزد عثمان آمد، او که در آن هنگام در معیت  بخاری از انس روایت کرده است که حذیفه

ف در قراءت قرآن بیمناک کرد از اختال اهل شام برای فتح فرج (مرج) ارمینیه و آذربایجان جنگ می

شده بود، به امیرالمؤمنین عثمان گفت: امت را دریاب پیش از آنکه اختالف کنند مانند اختالف 

ها را به نزد ما بفرست تا از روی آنها  یهود و نصاری. آنگاه عثمان به نزد حفصه فرستاد که صحیفه

بدالله بن زبیر و سعیدبن العاص و نسخه برداریم و دوباره به تو برگردانیم، پس زیدبن ثابت و ع

ها نوشتند، عثمان به آن سه تن قریشی  بن هشام را امر کرد آن را در مصحف عبدالرحمن بن الحارث

چیزی از قرآن اختالف کردید آن را به زبان قریش بنویسید؛  هگفت: اگر شما با زیدبن ثابت دربار

ها را در مصاحف  ا کردند تا اینکه صحیفهزیرا که قرآن به زبان آنها نازل شد، پس همین کار ر

ها را به حفصه بازگردانید و به هر شهری یک نسخه از آن استنساخ  نوشتند، سپس عثمان آن صحیفه

 شده را فرستاد و دستور داد که به جز آن هر صحیفه و مصحف را بسوزانند.

حزاب مفقود گردید که ی اال ای از سوره کردیم آیه زید گوید: هنگامی که مصحف را استنساخ می

خواند، پس جستجو کردیم و آن را نزد خزیمه بن ثابت انصاری  آن را می ص شنیدم پیغمبر اکرم می

ن ﴿یافتیم:  ن َقَ�ٰ َ�َۡبُهۥ َوِمۡنُهم مَّ َ َعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َ�َٰهُدواْ ٱ�َّ
 اش در مصحف نگاشتیم. پس آن را در سوره .]۲۳األحزاب: [﴾ لُواْ َ�ۡبِديٗ� يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ 

ابن حجر گفته: این جریان در سال بیست و پنجم هجری بود. و افزوده: یکی از آنها که زمانشان 

ام بوده است و برای  را درک کردیم از این امر غفلت کرده و گمان برده است که در حدود سال سی

 ذکر نکرده.سخنش سندی 

قالبه روایت کرده است که گفت: مردی از بنی عامر به نام  و ابن اشته از طریق ایوب از ابی

بن مالک به من گفت: در عهد عثمان اختالفات شدیدی درباره قراءت پدید آمد به طوری که  انس

د، وی گفت: شاگردان و معلمان به نزاع و خونریزی پرداختند، این خبر به گوش عثمان بن عفان رسی

نمایید؟ هر کس از من دوری گزیند تکذیبش  کنید و در آن لحن می در زمان من قرآن را تکذیب می
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جمع شوید و برای مردم امامی بنویسید  ص شدیدتر و لحنش بیشتر است، ای اصحاب محمد

هم  کردند به ای اختالف و مخاصمه می پس جمع شدند و این کار را کردند، پس هرگاه در مورد آیه

فرستاد در  به فالنی آموخته است، پس به سراغ آن شخص می ص گفتند: این آیه را رسول خدا می

فالن آیه و  ص گفت: رسول خدا حالی که در سه فرسخی مدینه سکونت داشت، پس به او می

نوشتند،  طور می داد: چنین و چنان، پس آن را همان فالن آیه را چگونه به تو آموخت؟ پس جواب می

 جای آن را خالی میقب
ً
 گذاشتند. ال

داود از طریق محمدبن سیرین از کثیربن افلح روایت کرده که گفت: هنگامی که  و ابن ابی

ها را بنویسد دوازده نفر از قریش و انصار جمع کرد، پس  خواست مصحف امیرالمؤمنین عثمان می

ود آوردند، عثمان بر کارشان نظارت عمر فاروق ب ههای قرآن را که در خان جزوه هآنها فرستادند و جعب

کردند جایش را خالی گذاشته و نوشتنش را به  ی چیزی با هم اختالف می کرد، و چون درباره می

گوید: به گمان من علت تأخیر در نوشتن آن این بود که یقین کنند  انداختند. محمد می تأخیر می

 نوشتند. است، برمبنای قول او می تر نزدیک ص قرآن بر پیغمبر هکدامیک آنها به آخرین عرض

 هفرمود: جز خیر چیزی دربار  داود به سند صحیح از سویدبن غفله آورده که گفت: علی و ابن ابی

عثمان مگویید، به خدا قسم آنچه در مصاحف انجام داد جز با مشورت ما (جماعت صحابه) نبود، به ما 

گویند: قراءت من بهتر از  ده که بعضی به یکدیگر میگویید؟ به من رسی ی این قراءت چه می گفت: درباره

قراءت تو است و این نزدیک به کفر است. گفتیم: چه نظری داری؟ گفت: رأی من آن است که مردم بر 

 یک مصحف جمع شوند و دیگر تفرقه و اختالفی نباشد، گفتیم: خوب نظری داری.

ر و جمع عثمان این است که: ابوبکر از اند: فرق بین جمع کردن ابوبک التین و غیر او گفته ابن

ترس اینکه چیزی از قرآن کاسته شود آن را گردآوری کرد؛ زیرا که قرآن در یکجا جمع نبود، پس او 

آنها را  ص هایش آنچنان که پیغمبر هایی گرد آورد با ترتیب دادن آیات و سوره قرآن را در صحیفه

گاه ساخته بود، ولی عثمان هنگامی که اختالف در وجوه قراءت زیاد شد به حدی که ـ با وجود  آ

خواندند، در این هنگام عثمان همه را بر یک لهجه  های خود می های زیاد ـ قرآن را با لهجه لهجه

 جمع کرد.

ها را در  آن مصحف چون اختالف در وجوه قراءت سبب تخطئه یکدیگر شده بود، لذا عثمان 

قریش  هها به لهج ها را به همان ترتیب قرار داد و از سایر لهجه یک مصحف استنساخ کرد، سوره

کرد: قرآن به لغت آنها نازل شده هرچند که توسعه داده شده بود که به  اکتفا نمود ـ که استدالل می
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ن دید احتیاج به این کار تمام شده لغت دیگران نیز خوانده شود تا در ابتدای امر مشقت  نباشد، عثما

 پس به یک لغت اکتفا کرد.

قاضی ابوبکر در کتب اإلنتصار گفته: منظور عثمان در جمع قرآن همان منظور ابوبکر نبود که 

های ثابت و معروف  آن را میان دو لوح جمع نماید، بلکه مقصودش جمع کردن مسلمین بر قراءت

گر بود، او مردم را وادار کرد که مصحفی برگیرند که تقدیم و های دی و لغو قراءت ص زمان پیغمبر

تأخیری در آن نباشد، و تأویل آیات را در کنار آنها ننوشته باشند، و آنچه تالوتش نسخ شده بود با 

 های بعدی پدید بیاید. آنچه تالوتش ثابت بود درج نگردد، تا مبادا فساد و شبهه در نسل

طور  در میان مردم آن است که عثمان جامع قرآن است ولی اینو حارث محاسبی گفته: مشهور 

نیست، بلکه عثمان مردم را بر یک وجه خواندن قرآن واداشت ـ برمبنای قرائتی که او و مهاجرین و 

انصاری که دیده بود اختیار کرده بودند ـ چون هنگامی که اختالف اهل عراق و شام در حروف 

های مطلقی که  ها به وجوهی از قراءت د، اما پیش از آن مصحفها پیش آمد از فتنه ترسی قراءت

ای که قرآن بر آنها نازل شد نوشته شده بودند و اما کسی که برای جمع تمام  براساس حروف هفتگانه

یافتم همان کار  ها والیت می گفت: اگر در مصحف می قرآن سبقت جست صدیق اکبر بود، و علی

 کردم. عثمان را می

 فایده 
به شهرها فرستاد اختالف است، و مشهور آن است که پنج  هایی که عثمان  تعداد مصحف هاردرب

زّیات روایت کرده است که گفت: عثمان چهار مصحف  هعدد بوده و ابن ابی داود از طریق حمز

گفت: [عثمان] هفت مصحف نوشت به  فرستاد، ابن ابی داود گفته: و شنیدم ابوحاتم سجستانی می

 و یمن و بحرین و بصره و کوفه فرستاد و یکی را در مدینه قرار داد. مکه و شام

 فصلی در بیان توقیفی بودن آیات
ای در آن نیست اما اجماع  اجماع و نصوص مترادف بر آن است که ترتیب آیات توفیقی است و شبهه

اب مناسبات خود الزبیر در کت اند، از جمله: زرکشی در البرهان و ابوجعفر ابن را بسیاری نقل کرده

گاهی خود پیغمبر ترتیب آیات در سوره«آورده، و عبارت وی چنین است:  و  ص ها با توقیف و آ

و نصوصی که بر این ». امر آن حضرت واقع شد بدون اینکه اختالفی در این باره بین مسلمین باشد

 معنی داللت دارد از علما خواهد آمد.
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ها  قرآن را از رقعه ص ما خدمت پیغمبر«گذشت: و اما نصوص: از جمله حدیث زید است که 

و از جمله روایتی است که امام احمد و ابوداود و ترمذی و نسانی و ابن حّبان و ». کردیم تألیف می

اند که: ابن عباس گفتد: به عثمان گفتم: چه واداشت شما را که انفال را که از مثانی است و  حاکم آورده

الله ننوشتید و در میان سبع طول قرارشان  ار هم گذاشته و بین آنها بسمبراءه را که از مئین است کن

شد، پس هرگاه چیزی از قرآن بر او  نازل می ص هایی با اعداد بر پیغمبر دادید؟ عثمان گفت: سوره

ای قرار دهید  فرمود: این آیات را در سوره خواند و می گشت، یکی از نویسندگان وحی را فرا می نازل می

هایی بود که در مدینه نازل شد، و براءه از  آن چنین و چنان ذکر گردیده. و انفال از نخستین سوره که در

های نازل شده قرآن بود و مطالبش شبیه مطالب آن، پس من گمان کردم این سوره از آن  آخرین سوره

آن دو را بدرود حیات گفت و برای ما بیان نکرد که این از آن است، بدین جهت  ص است، پیغمبر

 الطوال قرارشان دادم. الله ننوشتم، و در سبع قرین هم قرار دادم و بینشان بسم

العاص روایت کرده است  بن ابی و از جمله: روایتی است که امام احمد به سندی حسن از عثمان

خود را باال برد و پس از اندکی  هبودم که ناگاه آن حضرت دید ص الله که گفت: در خدمت رسول

به حال اول بازگشت و فرمود: جبرئیل به نزدم آمد و امر کرد که این آیه را در این قسمت از این باز 

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآِء ﴿سوره قرار دهم: 
ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱ�َّ

� يَعُِظُ�ۡم َلَعلَّ  ُرونَ َوٱلُۡمنَكِر َوٱۡ�َۡ�ِ   .]۹۰النحل: [﴾ ُ�ۡم تََذكَّ

ِيَن ﴿الزبیر آورده که گفت: به عثمان گفتم:  و از جمله: روایتی است که امام بخاری از ابن َوٱ�َّ
ۖ� فَإَِذا بَلَۡغَن  ۡشُهٖر وََعۡ�ٗ

َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
َجلَُهنَّ ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن أ

َ
أ

ُ بَِما َ�ۡعَمُلوَن َخبِ�ٞ  نُفِسِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف� َوٱ�َّ
َ
البقرة: [﴾ فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم �ِيَما َ�َعۡلَن ِ�ٓ أ

گویی؟ گفت: ای پسر برادرم،  نویسی و ترک نمی دیگری نسخ کرده است، چرا آن را می هرا آی .]۲۳۴

 دهم. من چیزی را از جایش تغییر نمی

هیچ  ص از جمله: روایتی است که امام مسلم از عمر فاروق نقل کرده که گفت: از پیغمبر و

تابستانی که در آخر  هام زد و گفت: آی ای بیش از کالله نپرسیدم تا اینکه با انگشتانش به سینه مسأله

 ی النساء واقع شده تو را بس است. سوره

آمده است بر این معنی داللت دارد، و باز از جمله ی البقره  اواخر سوره هو نیز احادیثی که دربار

 ذکر کرده است که: کسی که ده آیه از اول  نصوص روایتی است که امام مسلم از ابی
ً
الدرداء مرفوعا
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ماند. در لفظ دیگری چنین است: هر کس آیات  ی الکهف را از بر کند از شّر دّجال در امان می سوره

 سوره الکهف را بخواند. هدهگان

 ص کند آنکه: ثابت شده پیغمبر اکرم و از نصوصی که به طور اجمال بر این مطلب داللت می
در حدیث  –ی النساء  ی آل عمران و سوره ی البقره و سوره های متعددی را خواند مانند: سوره سوره

ی قد  ی االعراف که در صحیح بخاری آمده: آن را در نماز مغرب خواند، و سوره و سوره -حذیفه

اش  افلح: نسائی روایت کرده که آن را در نماز صبح خواند تا به ذکر موسی و هارون رسید سرفه

ی الم  ی الروم: طبرانی روایت کرده که در نماز صبح خواند، و سوره گرفت پس رکوع کرد. و سوره

، و خواند اإلنسان: به روایت شیخین این دو سوره را در نماز صبح جمعه می تنزیل و هل اتی علی

ی الرحمن: در مستدرک و  خواند، و سوره ی ق: در صحیح مسلم است که آن را در خطبه می سوره

ی والنجم: در صحیح است که بر کفار در  غیر آن است که حضرتش آن را بر جن خوانده، و سوره

ی ق در  ی اقتربت که به `روایت امام مسلم با سوره مکه خواند و در آخرش سجده کرد و سوره

ی المنافقون در صحیح مسلم است که آن حضرت آن را در  خواند، و سوره زهای عید و جمعه مینما

ی الصف: در مستدرک از عبدالله بن سالم است که هنگامی که این  خواند، و سوره نماز جمعه می

های مختلفی از قسم مفصل  سوره هآن را تا آخر بر آنها خواند، و دربار ص سوره نازل شد پیغمبر

کند که: ترتیب  ایاتی هست که آن حضرت آنها را در حضور صحابه خوانده، و اینها داللت میرو

دادند، و  خواند قرار نمی می ص آیات توقیفی است، و صحابه آیات را برخالف ترتیبی که پیغمبر

 تواتر رسیده است. هاین مطلب به مرتب

ابن ابی داود در کتاب المصاحف از  آید به خاطر روایتی که البته بر این مبنی اشکالی پیش می

بن عبادبن عبدالله بن الزبیر از پدرش آورده است که گفت:  طریق محمدبن اسحق از یحیی

دهم که آنها را از پیغمبر  ی براءه آورد و گفت: شهادت می بن خزیمه این دو آیه را از آخر سوره حارث

ام،  دهم که از آن حضرت شنیده شنیدم و درک کردم، عمر گفت: من نیز شهادت می ص اکرم

ی قرآن را بنگرید و این  دادم، ولی آخرین سوره سپس گفت: اگر سه آیه بود آنها را یک سوره قرار می

 دو آیه را به آن محلق کنید.

ها را به اجتهاد خود  ابن حجر گفته: ظاهر این خبر آن است که آنها [یعنی صحابه] آیات سوره

 دادند. اخبار داللت دارد که آنها جز با توقیف کاری انجام نمی کردند، ولی سایر تألیف می

بن کعب  داود از طریق ابوالعالیه از ابی گویم: و معارض این خبر روایتی است که همان ابن ابی می

ْۚ ﴿ی براءه است:  ای که در سوره آورده است که: آنها قرآن را جمع کردند و چون به آیه فُوا ُ�مَّ ٱنَ�َ
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ُهۡم قَۡوٞم �َّ َ�ۡفَقُهونَ َ�ََف  َّ�
َ
ُ قُلُوَ�ُهم بِ� ای  رسیدند گمان کردند این آخرین آیه .]۱۲۷التوبة: [﴾ ٱ�َّ

 ین آیه دو آیه دیگر به من آموخت:پس از ا ص الله است که نازل شده، ولی ابی گفت: رسول

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِ ﴿
َ
تُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

ُۡتۖ وَُهَو َربُّ ٱۡلَعۡرِش  ١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َعلَۡيهِ تََو�َّ ْ َ�ُقۡل َحۡسِ�َ ٱ�َّ فَإِن تََولَّۡوا
 .]۱۲۹-۱۲۸التوبة: [﴾ ٱۡلَعِظيمِ 

ی  بود و چون در اول سوره ص امر پیامبر ها به اند: ترتیب آیات در سوره و مکی و غیر او گفته

 طور آن را قرار دادند. الله امر نفرمود همین براءه به بسم

و قاضی ابوبکر در کتاب اإلنتصار گفته: ترتیب آیات امری واجب و حکمی الزم است که 

ه گفت: (فالن آیه را در فالن قسمت بگذارید). و نیز گفته: به نظر ما تمام قرآنی ک جبرئیل می

خداوند آن را نازل فرمود و نوشتن آن را دستور داد و آن را نسخ نکرد و پس از نزول تالوتش را رفع 

ننمود همین است که مصحف عثمان محتوی آن است و در میان دو جلد آن قرار دارد، و از آن 

خدا  چیزی کم نشده و به آن اضافه نگشته و نظم و ترتیبش بر آنچه خداوند منظم فرموده و رسول

ترتیب داده ثابت است، آنچه مقدم بوده مؤخر نشده و آنچه مؤخر بوده مقدم نگردیده، و ترتیب آیات 

ها و  اند همچنان که خود قراءت ضبط کرده ص هر سوره و جاها و مواقع آنها را امت از رسول اکرم

داده باشد و هایش را ترتیب  سوره ص اند، و احتمال دارد که خود پیغمبر تالوتش را ضبط کرده

ممکن است آن را به امت واگذارده باشد که پس از خودش این کار را انجام دهند و خود آن حضرت 

 تر است. اقدام ننموده باشد. سپس گفته: احتمال دوم به واقع نزدیک

 ص گفت: بنابر آنچه از پیغمبر و از ابن وهب آورده است که گفت: از مالک شنیدم که می
 لیف شد.شنیدند قرآن تأ می

قرآن را که خداوند بر پیامبرش نازل کرده بود  السنه گفته است: صحابه  و بغوی در کتاب شرح

گرد آوردند بدون اینکه آن را زیاد و کم نمایند، تا مبادا با از بین رفتن حافظانش چیزی از آن کم 

شنیده بودند نوشتند بدون اینکه مطالب آن را پس و  ص گونه که از پیامبر شود، پس آن را همان

 ص نگرفته باشند، و پیغمبر اکرم ص پیش کنند یا از برای آن ترتیبی قرار دهند که رسول اکرم
های ما موجود است به اصحاب خود  شد به ترتیبی که اکنون در مصحف آنچه از قرآن بر او نازل می

اعالم و اطالع جبرئیل به هنگام نزول هر آیه که: این آیه بعد از آموخت، با  کرد و به آنان می تلقین می

فالن آیه در فالن سوره نوشته شود، پس ثابت شد که کوشش صحابه بر این بود که قرآن را یکجا 
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جمع کنند نه اینکه آن را ترتیب دهند؛ زیرا که قرآن در لوح محفوظ به همین نحو نوشته شده است؛ 

جا به آسمان دنیا فرو فرستاد سپس آن را به طور متفرق هنگام احتیاج نازل خداوند متعال آن را یک

 کرد، و ترتیب نزول غیر از ترتیب تالوت و خواندن آن است. می

ها و جا دادن آیات در مواضع مخصوص براساس وحی بوده،  و ابن الحصار گفته: ترتیب سوره

و از روایت متواتر یقین حاصل » ر دهیدفالن آیه را در فالن موضع قرا«فرمود:  می ص رسول خدا

اند که آیات را این  است که رسول اکرم بدین ترتیب تالوت فرموده و از اینکه صحابه اجماع کرده

 طور در مصحف قرار دهند.

 ها توقیفی است یا به اجتهاد اصحاب؟ فصلی در اینکه ترتیب سوره
ختالفی است، جمهور علما از جمله امام ها توقیفی است یا به اجتهاد صحابه؟ ا آیا ترتیب سوره

مالک و قاضی ابوبکر در یکی از دو قولش احتمال دوم را معتقدند. ابن فارس گفته: جمع قرآن دو 

ای  ها مانند: مقدم داشتن سبع طوال و پس از آنها مئین، که شیوه گونه انجام گرفت، یکی تألیف سوره

ـ به  ص ها توقیفی است که پیغمبر ات در سورهاست از صحابه، و اما جمع دیگرش: گردآوری آی

ترتیبی که جبرئیل به امر خداوند به آن حضرت خبر داده بود ـ متصدی آن شد. و از جمله اموری که 

ها با هم تفاوت داشته  های سلف است که در ترتیب سوره به آنها استدالل شده: اختالف مصحف

ی اقرأ بعد ن  چنین بوده ـ اولش سوره  ه مصحف علیاند ـ ک بعضی آن را به ترتیب نزول قرار داده

های مکی و مدنی، ولی  و بعد المزمل و سپس تبت و سپس تکویر و ... به این صورت تا آخر سوره

 با  ابتدای مصحف ابن مسعود سوره
ً
ی البقره بود سپس النساء و سپس آل عمران ـ که شدیدا

 او نیز چنین بوده است. های دیگر اختالف دارد و مصحف ابی و غیر مصحف

بن یحیی از ابومحمد  و ابن اشته در کتاب المصاحف از طریق اسماعیل بن عیاش از حبان

ی  های طول را پشت سر هم قرار دهند، پس سوره قرشی روایت کرده که گفت: عثمان امر کرد سوره

 الرحمن الرحیم فاصله نشد.الله  االنفال و سوره توبه را در آن هفت تا قرار دادند و بین آنها با بسم

اند. ابوبکر ابن االنباری  ای ـ از جمله قاضی در یکی از دو قولش ـ احتمال اول را پذیرفته و عده

گفته: خداوند تمام قرآن را یکجا به آسمان دنیا نازل فرمود سپس در بیست و چند سال به طور 

آمد نازل  د یا سؤالی که پیش میش پراکنده آن را وحی کرد، هر سوره بر اثر امری که حادث می

گاه می می ها مانند سیاق  کرد، بنابراین سیاق سوره گشت، و جبرئیل پیغمبر را به جای سوره و آیه آ

ای را پس و پیش  باشد و هر کس سوره می ص اش از رسول اکرم آیات و حروف قرآن است که همه

 کند نظم قرآن را بر هم زده است.
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ها به همین ترتیب نزد خداوند در لوح محفوظ است،  گوید: سوره ان میو کرمانی در کتاب البره

نمود ـ قسمتی که در آن سال  هر سال آن را با جبرئیل مقابله می ص و بر همین نحو پیغمبر اکرم

َوٱ�َُّقواْ يَۡوٗما ﴿نازل شده بود ـ و در سالی که وفات یافت دو مرتبه مقابله کرد، آخرین آیات نازل شده 
ا َكَسَبۡت وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ تُرۡجَ  ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ ِۖ ُ�مَّ تَُو�َّ بود که  .]۲۸۱البقرة: [﴾ ُعوَن �ِيهِ إَِ� ٱ�َّ

 جبرئیل به آن حضرت امر کرد (از جانب خداوند) که بین دو آیه ربا و دین قرارش دهد.

سپس به طور پراکنده ـ به و طیبی گفته: قرآن اول یکجا از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شد 

ها به همان صورت که در لوح محفوظ تألیف و  حسب مصالح ـ نازل گشت، و بعد در مصحف

 تنظیم شده بود ثبت گردید.

نزاع بین دو گروه لفظی است؛ زیرا که آنها که احتمال دوم را «گوید:  و زرکشی در البرهان می

ت اصحاب اسباب نزول و مواضع کلمات قرآن دانس که می ص گویند: پیغمبر اکرم قبول دارند می

دانند، به آنان اشاره فرمود که آن را به این صورت تدوین نمایند، لذا امام مالک ـ که خود قائل  را می

شنیدند  است که ترتیب قرآن به اجتهاد اصحاب بوده ـ گفته است: قرآن را مطابق آنچه از پیغمبر می

شود که آیا توقیفی بودن برمبنای قول و سخن  اینجا منتهی میتألیف کردند، بنابراین اختالف به 

 »پیامبر است یا به استناد فعل و عمل به طوری که جایی برای نظر دادن اصحاب هم باقی باشد؟

 پیش از زرکشی ابوجعفربن الزبیر نیز این نظر را داشته است.

ترتیب بود ـ چه آیات و چه قرآن در عهد رسول گرامی بر همین «گوید:  و بیهقی در المدخل می

و ابن عطیه به این نظر ». ی االنفال و براءه به موجب حدیث سابق عثمان ها ـ مگر دو سوره سوره

ها ـ از قبیل سبع طوال و حوامیم و المفصل ـ در زمان حیات  متمایل بوده که ترتیب بسیاری از سوره

به امت تفویض کرده باشد. ابوجعفربن معلوم بوده، و شاید امر بقیه را بعد از خودش  ص پیغمبر

ماند  ها باقی می الزبیر گفته: اخبار بر بیش از آنچه ابن عطیه گفته داللت دارد، و مقدار کمی از سوره

زهراوین: بقره و آل عمران را «اینکه:  ص رسول اکرم هکه در آنها اختالف شده مانند فرمود

آن حضرت سبع طوال را در «دیث سعیدبن خالد که: که امام مسلم آن را روایت کرده، و ح» بخوانید

ـ که ابن ابی شیبه در تصنیفش روایت کرده ـ و در همین حدیث آمده است که: » یک رکعت خواند

 فرمود. آن حضرت مفصل را در یک رکعت جمع می

اسرائیل، کهف، مریم، طه، و  های: بنی سوره هو امام بخاری از ابن مسعود روایت کرده که دربار

سپس به همین » ها هستند های کهن اول است، و از دیرینه ها از سوره این سوره«االنبیاء گفت: 

 ترتیب آنها را ذکر کرد.
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رفت دو  هر شب هنگامی که به رختخواب می ص و در صحیح بخاری است که: حضرت رسول

 خواند. معوذتین را میالله احمد و  هو های قل دمید و سوره آورد و در آنها می کف دستش را کنار هم می

ها بر این ترتیب از رسول اکرم است به  و ابوجعفر نّحاس گفته: مختار این است که تألیف سوره

کند  گوید: این حدیث داللت می می...» الطول را داده شدم  به جای تورات سبع«دلیل حدیث واثله: 

بر یک وضع در مصحف جمع  که تألیف قرآن از خود پیغمبر است و این نظم از همان وقت بوده و

 ـ که داللت بر تألیف قرآن دارد ـ آمده است. ص شد؛ زیرا که این حدیث با تعبیر و لفظ خود پیغمبر

 ها به تحقیق از وحی سرچشمه گرفته. ها و جا دادن آیه و ابن الحصار گفته: ترتیب سوره

ممنوع نیست که توقیفی ها بر بعضی دیگر یا بیشتر آنها  و ابن حجر گفته: ترتیب بعضی سوره

باشد و نیز گفته: از دالیل توقیفی بودن ترتیب آنها روایتی است که امام احمد و ابوداود از اوس بن 

ثقیف بودم که به  همن از نمایندگان مسلمان شد«اند که گفت:  ابی اوس حذیفه الثقفی روایت کرده

طرأ ىلّع حز� من «یث آمده و در این حد» خدمت پیغمبر از طرف قوم خود اعزام شده بودم

یعنی: هنگام آن رسیده بود که یک حزب از قرآن بخوانم،  »القرآن فأردت أال أخرج حىت أقضيه

پرسیدیم: قرآن را  ص خواستم بیرون نروم مگر اینکه آن را بخوانم، ما از اصحاب پیغمبر پس می

هفت سوره و نه سوره و یازده  به صورت سه سوره و پنج سوره و«کنید؟ گفتند:  بندی می چگونه حزب

ابن حجر گفته: این حدیث » ی قرآن است ی ق تا خاتمه سوره و سیزده سوره و حزب مفصل از سوره

به همین صورت که اکنون در مصحف  ص الله ها در عهد رسول کند که ترتیب سوره داللت می

المفصل باشد.  قط حزبرود که آنچه در آن وقت مرتب بوده ف است بوده، و گفته: احتمال هم می

ها پشت سر هم  ها داللت دارد اینکه حامیم گویم: و از اموری که بر توقیفی بودن ترتیب سوره می

ها ولی مسبحات پشت سر هم واقع نیستند بلکه بین آنها فاصله  طور طاسین اند، همین قرار داده شده

تر  ، با اینکه این سوره کوتاهشده است، و نیز بین طسم الشعراء و طسم القصص با طس فاصله شده

دادند و  ها از روی اجتهاد بود، مسبحات را پشت سر هم قرار می از آن دو است، پس اگر ترتیب سوره

طس را بعد از قصص،  البته آنچه دلچسب است همان قولی است که بیهقی اختیار کرده که ترتیب 

یست که به قراءت پیغمبر استدالل شود ـ ها توقیفی است به جز براءه و انفال، و درست ن تمام سوره

ی آل  ی نساء را پیش از سوره که پشت سر هم خوانده ـ بنابراین اشکال به اینکه آن حضرت سوره

ها واجب نیست، پس شاید آن حضرت  عمران خوانده وارد نیست؛ زیرا که به ترتیب خواندن سوره

 است.چنین خواندن آنطور قراءت فرموده  برای بیان جواز این
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و ابن اشته در کتاب المصاحف از طریق ابن وهب از سلیمان بن بالل روایت کرده که گفت: 

ی آل عمران مقدم شدند در حالی که پیش از  ی البقره و سوره پرسید: چرا سوره شنیدم که ربیعه می«

قرآن از آن دو هشتاد و چند سوره در مکه نازل شده بود؟ جواب داد: اینها در حالی مقدم شدند که 

گاهی و اطالع کسی که با قرآن بوده، جمع آوری شد و از روی علم بر این کار اجتماع کردند و  روی آ

 آن را انجام دادند، پس در این مورد نباید اشکال کرد.

 خاتمه
باشد. ولی حاکم و نسائی و  ی براءه می ی البقره و آخرشان سوره اند اولشان سوره ای گفته الطول: عده السبع

اند که گفت: السبع الطول: البقره، آل عمران، النساء، المائده، األنعام و  یر اینها از ابن عباس روایت کردهغ

باشد ـ که راوی گفته: نام هفتمین سوره را فراموش کردم ـ . و در روایت صحیحی از  االعراف و ... می

ی یونس است، نظیر همین  سوره ابن ابی حاتم و غیر او از سعیدبن جبیر منقول است که هفتمین آنها

 ی کهف است. روایت در نوع اول از ابن عباس گذشت، در روایت دیگری آمده که آن سوره

باشند، و علت این تسمیه آن است که هر یک از این  های بعد از السبع الطول می و مئون: سوره

 ها یا چند آیه بیشتر و یا کمتر از صد آیه است. سوره

ها بعد  اند؛ زیرا که با واقع شدن این سوره ایی هستند که بعد از مئین قرار گرفتهه والمثانی: سوره

هایی است که از صد آیه کمتر  های مئین آنها را تثنیه نموده است، ولی فّراء گفته: مثانی سوره از سوره

اند  ر شدههای طوال و مئین تکرا آنها به این نام این است که بیش از سوره هداشته باشد، و علت تسمی

شود: علتش آن است که: امثال آنها با عبرت و خبر تثنیه شده است. نکزاوی این قول را  و گفته می

 روایت نموده است. 

ها تکرار و بازگو شده: گاهی بر  هایی است که در آنها قصه القراء گفته: مثانی سوره و مؤلف جمال

 گردد ـ چنانکه گذشت ـ . میی الفاتحه نیز مثانی اطالق  تمام قرآن و سوره

های کوتاه پس از مثانی است، این نامگذاری بدین جهت است که بین این  والمفصل: نام سوره

اند: برای اینکه منسوخ از آنها کمتر است لذا  الله زیاد فاصله شده است. و گفته ها با بسم سوره

جبیر روایت کرده که گفت ـ :  شود ـ چنانکه امام بخاری از سعیدبن محکم نیز به آنها گفته می

 خوانید همان محکم است. هایی که شما مفصل می سوره

ی آن  ی اولین سوره ی الناس است، ولی درباره ی مفّصل بدون اختالف: سوره و آخرین سوره

 دوازده قول است.

 ی ق، به دلیل روایت اوس که کمی قبل گذشت. سوره -۱
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 الحجرات، نووی این قول را صحیح دانسته. -۲

 لقتال: ماوردی این قول را به اکثر نسبت داده است.ا -۳

 الجاثیه: که قاضی عیاض حکایت کرده است. -۴

 الصافات -۵

 الصف -۶

هایی که بر التنبیه نگاشته، حکایت  در نکته ١تبارک، این سه قول را ابن ابی الصیف یمنی -۷

 کرده است.

 الفتح: الکمال الذماری در کتاب شرح التنبیه حکایت کرده است. -۸

 ابن السید در امالی خود که بر موطأ نگاشته، این قول را حکایت کرده است. الرحمن: -۹

 اإلنسان -۱۰

 در تعلیق خود از مرزوقی حکایت کرده است. ٢سبح: ابن الفرکاح -۱۱

الضحی: خطابی این قول را حکایت کرده و وجهش این است که قاری قرآن بین این  -۱۲

ب در مفردات چنین است: المفّصل اندازد، و عبارت راغ ها با تکبیر گفتن فاصله می سوره

 یک هفتم از آخر قرآن است.

 فایده
های طوالنی آن تا  سوره«گوید:  های طوالنی و متوسط و کوتاه دارد، ابن معن می بخش مفصل سوره

که » های کوتاه است ها تا الضحی و از این سوره تا آخر قرآن سوره ی عّم است و متوسط سوره

 است. ترین قول به واقعیت نزدیک

 توجه
های مفصل قرآن  داود در کتاب المصاحف از نافع از ابن عمر روایت کرده است که: سوره ابن ابی

های کوتاه،  نزد او یاد شد او گفت: کدامیک از آیات قرآن مفصل نیست؟ بلکه چنین بگویید: سوره

 های کوچک. سوره

هـ وفات نمود.  ۶۰۹محمد بن اسماعیل، فقیه شافعی و  از اهل یمن، به علم حدیث دسترسی داشت و به سال:  -١

 . [مصحح]۱۹/ ۵نگا: طبقات الشافعیة 

بن عبدالسالم فرا گرفت، عبدالرحمن بن ابراهیم، امامی مدقق و فقیه از اهالی شام که فقه را نزد شیخ اإلسالم عز  -٢

 . [مصحح]۶۰/ ۵نگا: طبقات الشافعیة ه.  ۶۹۰متوفای سال: 
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ای  های کوتاه یا کوچک ـ که عده سورهو به این خبر استدالل شده بر اینکه جایز است گفته شود 

اند. این مطلب  اند که اینچنین تعبیر کنند ـ ولی دیگران رخصت داده از جمله ابوالعالیه کراهت داشته

 را ابن ابی داود اظهار نموده است.

ی سبک؛ زیرا که خداوند  اند: نگو سوره و از ابن سیرین و ابوالعالیه روایت کرده که گفته

 فرماید:  می

  .]۵المزمل: [﴾ إِنَّا َسُنۡلِ� َعلَۡيَك قَۡوٗ� ثَقِيً� ﴿
 .»به تحقیق ما گفتار سنگینی بر تو القا خواهیم کرد«

 ی آسان. توان گفت: سوره ولی می

 هاي اُبی و ابن مسعود] اي در [ترتیب مصحف فائده
گزارش کرده است  ابن اشته در کتاب المصاحف گفته: محمدبن یعقوب از ابوداود از ابوجعفر کوفی

بی چنین است: الحمد ـ البقر
ُ
ـ النساء ـ الحج ـ آل عمران ـ األنعام ـ  ةکه گفت: ترتیب مصحف ا

ـ یونس ـ االنفال ـ براءه ـ هود ـ مریم ـ الشعراء ـ یوسف ـ الکهف ـ النحل ـ  ةاالعراف ـ المائد

المؤمنون ـ سبأ ـ العنکبوت ـ المؤمن ـ االحزاب ـ بنی اسرائیل ـ الزمر ـ حم ـ طه ـ االنبیاء ـ النور ـ 

الرعد ـ القصص ـ النمل ـ الصافات ـ ص ـ یس ـ الحجر ـ حم عسق ـ الروم ـ الحدید ـ الفتح ـ 

 ـ االحقاف ـ ق ـ الرحمن ـ الواقعه ـ الجن  ةـ السجد كالقتال ـ الظهار ـ تبارک المل
ً
ـ إنا ارسلنا نوحا

ـ اقتربت ـ حم الدخان ـ لقمان ـ حم الجاثیه ـ الطور ـ  ـ النجم ـ سأل سائل ـ المزمل ـ المدثر

ـ اذا  ةالذاریات ـ ن ـ الحاقه ـ الحشر ـ الممتحنه ـ المرسالت ـ عم یتساءلون ـ ال اقسم بیوم القیم

الشمس کورت ـ یا ایها النبی إذا طلقتم النساء ـ النازعات ـ التغابن ـ عبس ـ المطففین ـ اذا السماء ـ 

ین و الزیتون ـ اقرأ باسم ربک ـ الحجرات ـ المنافقون ـ الجمعه ـ لم تحرم ـ الفجر ـ ال انشقت ـ والت

اقسم بهذا البلد ـ و اللیل ـ اذا السماء انفطرت ـ والشمس و ضحاها ـ والسماء و الطارق ـ سبح اسم 

ـ  ةعباشد ـ الضحی ـ الم نشرح ـ القار ـ الصف ـ سوره اهل کتاب که لم یکن می ةربک ـ الغاشی

ی الحفد ـ ویل لکل همزه ـ اذا زلزلت ـ العادیات ـ الفیل ـ  ی الخلع ـ سوره التکاثر ـ العصر ـ سوره

 الیالف ـ أرایت ـ انا اعطیناک ـ القدر ـ الکافرون ـ اذا جاء نصرالله ـ تّبت ـ الصمد ـ الفلق ـ الناس.

حمدبن عمروبن موسی برای همچنین ابن اشته گفته: ابوالحسن بن نافع خبر داد که ابوجعفر م

آنها گفته بود که محمدبن اسماعیل بن سالم از علی بن مهران الطائی از جریربن عبدالحمید روایت 

 کرده است که گفت: مصحف عبدالله بن مسعود به این ترتیب است:
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ـ النحل ـ براءه  المئین: : البقره ـ النساء ـ آل عمران ـ األعراف ـ األنعام ـ المائده ـ یونس.الطوال

 هود ـ یوسف ـ الکهف ـ بنی اسرائیل ـ االنبیاء ـ طه ـ المؤمنون ـ الشعراء ـ الصافات.

: االحزاب ـ الحج ـ القصص ـ طس النمل ـ النور ـ األنفال ـ مریم ـ العنکبوت ـ الروم ـ المثانی

ـ ابراهیم ـ ص ـ الذین کفروا ـ لقمان ـ الزمر ـ و  ةیس ـ الفرقان ـ الحجر ـ الرعد ـ سبأ ـ المالئک

 كها: حم المؤمن ـ الزخرف ـ السجده ـ حم عسق ـ االحقاف ـ الجاثیه ـ الدخان ـ انا فتحنا ل حامیم

المنافقون ـ  كالتغابن ـ اذا جاء كـ الطالق ـ ن و القلم ـ الحجرات ـ تبار ةـ الحشر ـ تنزیل السجد

عادیات ـ ۶ـ الممتحنه ـ یا أیها النبی لم تحرم.ةـ انا ارسلنا ـ المجادل الجمعه ـ الصف ـ قل اوحی

ـ الم تر کیف ـ الیالف  ةـ لم یکن ـ و الشمس و ضحاها ـ و التین ـ ویل لکل همز ةأرأیت ـ القارع

ـ قریش ـ الهاکم ـ إنا انزلناه ـ اذا زلزلت ـ العصر ـ اذا جاء نصرالله ـ الکوثر ـ قل یا ایها الکافرون 

 تبت ـ قل هو الله احد ـ الم نشرح ـ و در این مصحف الحمد و المعوذتان نیست.

 



 

 

 

 

 

 

 نوع نوزدهم:
 ها، آیات، کلمات و حروف قرآن ي سوره در شماره

اجماعشان اهمیت دارد ـ صد و چهادره سوره است، صد و های قرآن ـ به اجماع کسانی که  سوره

سیزده نیز گفته شده ـ که االنفال و براءه یک سوره حساب شود. ـ ابوالشیخ از ابی روق روایت کرده 

االنفال و  هکه گفت: االنفال و براءه یک سوره است و از ابورجاء روایت شده که گفت: از حسن دربار

اند. و نظیر سخن ابی روق از مجاهد  ست یا دو سوره؟ گفت: دو سورهبراءه پرسیدم که یک سوره ا

 نیز نقل شده، و ابن ابی حاتم آن را از سفیان روایت کرده.

باشد  ی براءه از یسألونک می اند که اول سوره و ابن اشته از ابن لهیعه روایت کرده که گفت: گفته

الله الرحمن الرحیم) نوشته نشده آن  راءه (بسم[یعنی براءه جزء االنفال است] و علت اینکه در اول ب

ی آنها این است که این دو سوره شبیه یکدیگرند و بر اول  باشد، شبهه است که اول آن یسألونک می

الله  در اول هر دو بسم ص الله نیست، ولی این شبهه مردود است به اینکه پیغمبر اکرم براءه بسم

 گفته است.

ی براءه با  ل کرده که در آن آمده: در مصحف ابن مسعود سورهو صاحب االقناع روایتی نق

 شود. الله نوشته شده. سپس گفته: به این روایت عمل نمی بسم

الله نبوده، و جبرئیل آن را با این سوره  قشیری گفته: قول صحیح آن است که در آن [براءه] بسم

 فرود نیاورده است.

پرسیدم: چرا براءه با   طالب بن ابی فت: از علیو در مستدرک از ابن عباس روایت است که گ

 الله امان است و براءه فرمان شمشیر زدن را آورد. الله نوشته نشده؟ فرمود: برای اینکه بسم بسم
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الله نیز با آن ساقط گشت؛  هنگامی که ابتدای آن افتاد، بسم«و از امام مالک نقل است که گفت: 

 ».نظر طوالنی بودن معادل بقره بودزیرا که ثابت شده که این سوره از 

و در مصحف ابن مسعود صد و دوازده سوره ثبت است، برای اینکه معوذتین را ننوشته است و در 

 ی حفد و خلع را نوشته است. مصحف ابی صد و شانزده سوره است چون که در آخرش، دو سوره

الکتاب) و  خود (فاتحةابوعبید از ابن سیرین روایت کرده که گفت: ابی بن کعب در مصحف 

نعبد) را ـ که ابن مسعود ترک کرده ـ آورده است،  ك) و (اللهم ایاك(المعوذتین) و (اللهم انا نستعین

 الکتاب و المعوذتین را نگاشته است. و عثمان از آنها فاتحة

ه بن یعلی األسلمی از ابن لهیع و طبرانی در کتاب دعاء از طریق عبادبن یعقوب االسدی از یحیی

از ابن هبیره از عبدالله بن ُزریر الغافقی روایت کرده است که گفت: عبدالملک بن مروان به من 

 داری، چون صحرانشین خشکی هستی. دانم که به چه خاطر ابوتراب را دوست می گفت: می

گفتم: به خدا قسم من قرآن را پیش از آنکه پدر و مادرت با هم جمع شوند گرد آوردم، و علی بن 

الله به او آموخته بود ـ که نه تو و نه پدرت آنها را  طالب دو سوره به من آموخت ـ که رسول ابی

ْلَعُ  نَْ�ُفُرَك، َوالَ  َعلَيَْك  َونُثِْ�  َو�َْستَْغِفُركَ  �َْستَِعيُنَك  إِنَّا اللَُّهمَّ («اید:  ندانسته  َمنْ  َوَ�رْتُكُ  َو�َ
 �وَ  َو�َْسُجُد، نَُص�ِّ  َولََك  َ�ْعبُُد، إِيَّاكَ  للَُّهمَّ ) (َ�ْفُجُركَ 

َ
ِْفُد، �َْسىَع  َك يل

َ
ْىَش و رمَْحَتََك، نَرُْجو َو� َ� 

  َعَذابََك  إِنَّ  ،َعَذابََك 
ْ
َحٌق  كفاربِال

ْ
 .»)ُمل

و بیهقی از طریق سفیان ثوری از ابن جریج از عطاء از عبیدبن عمیر روایت کرده که: عمربن 

ِ  �«الخطاب پس از رکوع قنوت گرفت و گفت:   �َْستَِعينَُك  إِنَّا اللَُّهمَّ  الرَِّحيمِ  الرَّمْحَِن  ا�َّ
ْلَعُ  نَْ�ُفُرَك، َوالَ  َعلَيَْك  َونُثِْ�  َو�َْستَْغِفُركَ  ِ  � َ�ْفُجُركَ  َمنْ  َوَ�رْتُكُ  َو�َ  الرَِّحيمِ  الرَّمْحَِن  ا�َّ

ِْفُد، �َْسىَع  َولََك  ،َو�َْسُجدُ  نَُص�ِّ  َولََك  َ�ْعبُُد، إِيَّاكَ  اللَُّهمَّ 
َ

ْىَش  َو� ، َعَذابََك  �َ َدَّ
ْ
 َونَرُْجو اجل

اَكفِِر�نَ  َعَذابََك  إِنَّ  ، رمَْحَتََك 
ْ
َحٌق  بِال

ْ
 .»ُمل

الله در وسط آمده این است که در مصحف بعضی از  ابن جریج گفته: حکمت اینکه بسم

 صحابه دو سوره ضبط شده است.

الصاله از ابّی بن کعب گزارش کرده که: با این دو سوره و محمدبن نصر المروزی در کتاب 

 ی مذکور را ذکر کرد ـ و اینها را در مصحف خود نگاشته است. کرد ـ و این دو سوره قنوت می

و ابن الضریس گفته: احمدبن جمیل مروزی از عبدالله بن المبارک از أجلح از عبدالله بن 

: بنا به قراءت ابی و ابوموسی در مصحف ابن عباس عبدالرحمن از پدرش روایت کرده است که گفت
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ِ  �«چنین آمده است:   َعلَيَْك  َونُثِْ�  َو�َْستَْغِفُرَك، �َْستَِعينَُك، إِنَّا اللَُّهمَّ  ، الرَِّحيمِ  الرَّمْحَِن  ا�َّ
 َ�َْ

ْ
ْلَعُ  نَْ�ُفُرَك، َوال اخل

َ
 نَُص�ِّ  َولََك  َ�ْعبُُد، إِيَّاكَ  اللَُّهمَّ « و در آن آمده:. »َ�ْفُجُركَ  َمنْ  َوَ�رْتُكُ  َو�

َْك  َو�َْسُجُد،
َ

ِْفُد، �َْسىَع  َو�يِل
َ

ىَْش  رمَْحَتََك، َونَرُْجو َو�
َ

ارِ  َعَذابََك  إِنَّ  َعَذابََك، َو� ُكفَّ
ْ
ِحٌق  بِال

ْ
 .»ُمل

 و طبرانی به سند صحیحی از ابواسحاق روایت کرده که گفت: امیه بن عبدالله بن خالدبن اسید

 در خراسان امام جماعت ما شد، پس با این دو سوره نماز خواند: انا نستعینک و نستغفرک ...

اند که جبرئیل این سوره را  و بیهقی و ابوداود در روایات مرسل از خالدبن ابی عمران روایت کرده

ۡو ﴿ی:  با آیه
َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ ۡمِر َ�ۡ

َ
ُهۡم َ�ٰلُِمونَ لَۡيَس لََك ِمَن ٱۡ� َ�ُهۡم فَإِ�َّ البقرة: [﴾ ُ�َعّذِ

 مضر نفرین کند. هدر نماز قنوت گرفت تا بر قبیل ص نازل کرد هنگامی که پیغمبر .]۱۲۸

 توجه
اند که در مصحف ابی صد و شانزده سوره هست، و حال آنکه قول درست این است  ای نقل کرده عده

ی الفیل و سوره الیالف قریش در آن یک سوره است. و  سورهکه در آن صد و پانزده سوره باشد؛ زیرا که 

 و ابوَنهیک نیز منقول است. القراء و از جعفر صادق این (دو سوره را یکی دانستن) از سخاوی در جمال

اند که  گویم: این قول مردود است به روایتی که حاکم و طبرانی از ام هانی، در حدیثی نقل کرده می

و «در این خبر آمده: ...» هفت امر به قریش برتری داد  هخداوند به وسیل«فرمود:  ص پیغمبر اکرم

 ».ای از قرآن نازل کرده که غیر آنها در این سوره یاد نشده: الیالف قریش آنها سوره هاینکه خداوند دربار

و در کامل هذلی از بعضی نقل شده که: الضحی و الم نشرح یک سوره است. امام رازی در 

 یرش این سخن را از طاوس و عمربن عبدالعزیز نقل کرده است.تفس

 فایده
ها  شود: حکمت اینکه قرآن سوره سوره است این است که معجزه و آیت بودن یک یک سوره گفته می

کید گردد، و اشاره به اینکه هر سوره اسلوب و شیوه : سوره ی ویژه تأ
ً
ی یوسف ترجمان  ای دارد، مثال

کند، و غیر اینها ... و بدین جهت  ی براءه احوال و اسرار منافقین را بازگو می او است و سوره هقضی

اند تا مردم بدانند که طوالنی بودن سوره  ها طوالنی و متوسط و کوتاه قرار داده شده است که سوره

 سوره
ً
البقره  ی ی الکوثر که سه آیه است اعجازش همانند اعجاز سوره شرط اعجاز نیست، مثال

است، حکمت عملی نیز برای این امر هست و آن آموختن قرآن به کودکان است که به تدریج از 

 های کوتاه به باالتر بیاموزند، و حفظ کتاب خداوند برای بندگانش آسان باشد. سوره
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گویم: برای دو  های پیشین چنین نبود؟ می زرکشی در البرهان گفته: اگر بگویید: پس چرا کتاب

ها از نظر نظم و ترتیب معجزه نبودند، دوم اینکه: آیات قرآن برای حفظ  اول اینکه: آن کتاب وجه:

 کردن آسان باشد.

های  فاصله دادن و تقسیم قرآن به سوره«ولی زمخشری برخالف این سخن در کشاف گفته: 

چه بر پیامبران بسیار ـ همانگونه که خداوند تورات و انجیل و زبور را نازل فرمود و به طور کلی آن

اینکه اگر  -۱دهند ـ فوائدی دارد:  های خود ابواب مختلفی قرار می فرود آمد و مصنفین برای کتاب

اگر خواننده یک  -۲تر از آن است که یک باب باشد.  انواع و اصنافی تحت جنس باشد بهتر و مهم

آورتر است و  برایش نشاطی دیگر شود  سوره یا یک باب از کتاب را بخواند سپس وارد باب یا سوره

دارد تا به طور مستمر کتابی را مطالعه کند، مانند ـ مسافری که  او را به تحصیل و فراگیری آن وا می

تر است و برای  یک میل یا فرسنگ راه بپیماید و بر سر یک آبادی استراحتی کند، برایش آسان

 -۳ماس تقسیم شده است. تر، از همین جاست که قرآن به صورت اجزاء و اخ پیشرفت چابک

ای تسلط و مهارت یافت چون معتقد است که قسمت مستقلی از کتاب  حافظ قرآن وقتی بر سوره

کند  آید، حدیث انس نیز بر این معنی صدق می الله را فرا گرفته، آنچه حفظ کرده مهم به نظرش می

 [جل] فینا) یعنی: چو«که: 
ّ

ی البقره و آل  ن کسی سورهکان الرجل اذا قرأ البقره و آل عمران جد

یافت. و از همین رو است که قراءت یک سوره در نماز  آموخت در میان ما اهمیت می عمران را می

تفصیل به سبب به هم پیوستن اشکال و نظایر و متناسب بودن آنها با  -۴فضیلتش بیشتر است. 

 .١»فواید بسیار دیگر شود. و خته میها مالحظه و شنا وسیله معانی و نظم یکدیگر، که بدین

ها گفته صحیح بلکه صواب است، و ابن  آنچه زمخشری راجع به سوره سوره بودن سایر کتاب

ابی حاتم از قتاده روایت کرده که گفت: با هم بحث و گفتگو داشتیم که زبور صد و پنجاه سوره 

اند که: در  و گفته است تمامش موعظه و ثناء، و در آن مسائل حالل و حرام، واجبات و حدود نیست.

 االمثال هست. ی  ای به نام سوره انجیل سوره

 فصلی در شمارش آیات قرآن
ای در این باره دارند، جعبری گفته: تعریف آیه این است که  های جداگانه گروهی از قراء تصنیف

 که مبدأ یا مقطعی دارد و در سوره مندرج است، و قرآنی است مرکب از جمله
ً
اصل  هایی ولو تقدیرا

نیز از این باب است؛ زیرا که  .]۲۴۸البقرة: [﴾ إِنَّ َءايََة ُمۡلِكهِۦٓ ﴿ی آیه به معنی عالمت است  کلمه

 .۲۶۵، ۱برهان  -١

 

                                           



 237 ها، آیات، کلمات و حروف قرآن  ي سوره در شماره: نوع نوزدهم

باشد؛ زیرا که آیه  این کلمه به معنی جماعت می هفضل و صدق است، یا اینکه ریش هآیه نشان

 هاست. جماعتی از کلمه

اند: آیه یکی از  بعدش جداست. و گفته ای از قرآن است که از قبل و دیگری گفته: آیه طائفه

ای برای کسی است که آن را تصدیق  هاست، بدین جهت این اسم را یافته که نشانه ها در سوره شده شمرده

شود: بدین سبب آن را  کند، و نیز نشانه برای ناتوانی کسی است که درصدد مقابله با آن باشد، و گفته می

باشد، واحدی گفته: و بر  سخن پیش از آن و انقطاع آن از مابعدش می اند که عالمت قطع شدن آیه نامیده

دانند که کمتر از یک آیه را نیز آیه بخوانند ـ البته اگر این  این مبنی است که بعضی از اصحاب ما جایز می

ر شناسم مگ ای که به تنهایی یک آیه باشد نمی . و ابوعمرو الدانی گفته: کلمه-نحو که هست توقیفی نبود

َتانِ ﴿ دیگری گفته: بلکه غیر از این هم در قرآن هست، مثل: والنجم،  .]۶۴الرحمن: [﴾ ُمۡدَهآمَّ

 شمارند ـ. ها ـ بنا به گفته کسانی که آنها را یک آیه می والضحی، والعصر، و فواتح سوره

گفته: پس آیه اند ـ و  ها اینگونه اند: آیه را باید از طریق شارع شناخت ـ چنانکه سوره بعضی گفته

ای از حروف قرآن است که به توقیف انقطاع آنها دانسته شده، یعنی از سخنی که بعد از  مجموعه

آنها بوده و در اول قرآن واقع گشته، و از کالمی که قبل از آنها بوده و در آخر قرآن قرار گرفته، و نیز از 

 مل نیست.ماقبل و مابعدش در غیر این مورد هم جداست، مثل آن را هم شا

زمخشری گفته: شناخت آیات توقیفی است که قیاس در آن راه ندارد، لذا (الم) در هر جای قرآن 

هایی که  اند، و در سوره باشد آیه شمرده شده، همچنین (المص) ولی (المر) و (الر) را آیه نشمرده

 اند. نیاورده(حم) هست، آیه محسوب شده، چنانکه (طه) و (یس)، ولی (طس) را یک آیه به شمار 

گویم: از دالیل اینکه شناخت آیات توقیفی است، روایتی است که امام احمد در مسند خود  می

 ص پیغمبر اکرم«النجود، از ِزّر از ابن مسعود آورده است که گفت:  از طریق عاصم ابن ابی
هرگاه «ه و سپس گفت» های ثالثین از آل حم را آموخت ـ یعنی سوره االحقاف ـ ای از سوره سوره

 ...».شد  ای بیش از سی آیه داشت ثالثین نامیده می سوره

ی  ی الفاتحه هفت آیه و سوره یادآور شده است که سوره ص نبی اکرم«و ابن العربی گفته: 

ی آل عمران  الملک سی آیه است، و این خبر صحیح است که آن حضرت ده آیه پایانی از سوره

یات از معضالت قرآن است، آیات کوتاه و بلند دارد، و بعضی شمارش آ«و نیز گفته: » خوانده است

 ».گردد رسد و در اثنای کالم ختم می رسد بعضی هم نمی از آیات به آخر سخن می

بر سر  ص علت اختالف گذشتگان در شمارش آیات آن است که رسول اکرم«دیگری گفته: 

شد برای تکمیل کردن  معلوم می کرد ـ چون آیات توقیفی است ـ پس چون جای آن ها وقف می آیه
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 ـ چنین می سخن آن را وصل می
ً
 ».ای نیست پنداشت که آنجا فاصله کرد، شنونده ـ احیانا

تمام «و ابن الضریس از طریق عثمان بن عطاء از پدرش از ابن عباس آورده است که گفت: 

هزار و ششصد و آیات قرآن شش هزار و ششصد آیه است و تمام حروف آن سیصد و بیست و سه 

 ».هفتاد و یک حرف است

ی آیات قرآن شش هزار آیه است، ولی در بیشتر از آن  اند که شماره اجماع کرده«الدانی گفته: 

دانند، و برخی  آیه بیشتر می ۲۰۴شناسند و بعضی دیگر  اختالف دارند، بعضی بیش از این عدد نمی

ی نوزده آیه، و بیست و پنج آیه، و سی و  : به اضافهی چهارده آیه، و نیز گفته شده اند: به اضافه گفته

 ».اند شش آیه هم گفته

بن وثیق از فرات بن سلمان از میمون بن  گویم: دیلمی در کتاب مسندالفردوس از طریق فیض می

 روایت کرده که گفت: 
ً
درجات بهشت به مقدار آیات قرآن است، هر آیه یک «مهران از ابن عباس مرفوعا

ات قرآن شش هزار و دویست و شانزده آیه است، فاصله بین هر دو درجه به مقدار مسافت درجه، پس آی

 سپس فیض گفته: در سند این حدیث ابن معین ـ دروغگوی خبیث ـ است.». میان آسمان و زمین است

 ضمن حدیثی آمده:  لاالیمان بیهقی از ام المؤمنین عایشه و در شعب
ً
شماره «مرفوعا

ار شماره آیات قرآن است، پس هر که از اهل قرآن وارد بهشت شود، باالتر از درجات بهشت به مقد

 است، و آجری از وجه » ای نیست ی او درجه درجه
ّ
حاکم گفته: اسناد این حدیث صحیح، ولی شاذ

 از او نقل  کرده در شأن عالمان قرآن.
ً
 دیگری مرفوعا

اهل مکه و مدینه و شام و «گوید:  می العدد الرشد فی اش: ذات ابوعبدالله موصلی در شرح قصیده

اند، اهل مدینه در تعداد آیات دو قول دارند، یکی: عدد  بصره و کوفه در شمارش آیات اختالف کرده

ابوجعفر یزیدبن القعقاع و شیبه بن نصاح، و دیگری عدد اسماعیل بن جعفربن أبی کثیر انصاری، اما 

از ابن عباس از ابی بن کعب روایت شده، و اما  شمارش اهل مکه از عبدالله بن کثیر از مجاهد

شمارش اهل شام را: هارون بن موسی األخفش و غیر او از عبدالله بن ذکوان و احمدبن یزید الحلوانی 

اند، همچنین ابن ذکوان و هشام از ایوب بن تمیم القاری از یحیی  و غیر او  از هشام بن عّمار روایت کرده

نامیم  اند که گفت: این نحوه تعداد آیات ـ که ما آن را شمارش اهل شام می کردهبن الحارث الذماری نقل 

اند، و عبدالله بن عامر الیحصبّی و غیر او برای ما از  ـ از اموری است که اساتید ما از صحابه روایت کرده

اما عدد اهل اند. و اما منبع شمارش اهل بصره عاصم بن العّجاج الجحدری است. و  ابوالدرداء نقل کرده

باشد. حمزه گفته: ابن ابی  کوفه منسوب به حمزه بن الزیات و ابوالحسن الکسائی و خلف بن هشام می

 طالب این تعداد را خبر داده است. لیلی از عبدالرحمن السلمی از علی بن ابی
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*** 

ر ی آن هیچ اختالف نشده، نه د های قرآن سه قسم است: یک قسم درباره سوره«موصلی گفته: 

اجمال و نه در تفصیل آن، و قسم دوم آن است که در تفصیل آن اختالف شده نه در اجمالش، و 

 قسم سوم آن است که هم در تفصیل آن اختالف است و هم در اجمال آن.

قسم اول چهل سوره است: یوسف صد و یازده آیه، الحجر نود و نه آیه، النحل صد و بیست و 

آیه، االحزاب هفتاد و سه آیه، الفتح بیست و نه آیه، الحجرات و هشت آیه الفرقان هفتاد و هفت 

التغابن نوزده آیه، ق چهل و پنج آیه، الذاریات شصت آیه، القمر پنجاه و پنج آیه، الحشر بیست و 

چهار آیه، الممتحنه سیزده آیه، الصف چهارده آیه، الجمعه و المنافقون والضحی و العادیات یازده 

زده آیه، ن پنجاه و دو آیه، االنسان سی و یک آیه، المرسالت پنجاه آیه، التکویر آیه، التحریم دوا

بیست و نه آیه، االنفطار و سبح نوزده آیه، التطفیف سی و شش آیه، البروج بیست و دو آیه، الغاشیه 

بیست و شش آیه، البلد بیست آیه، اللیل بیست و یک آیه، الم نشرح و التین و الهاکم هشت آیه، 

 لهمزه نه آیه، الفیل و الفلق و تبت پنج آیه، الکافرون شش آیه، الکوثر و النصر سه آیه.ا

گونه  قسم دوم: چهار سوره است: القصص هشتاد و هشت آیه است [در این اجمال هیچ

اند و بقیه به جای  اختالفی نیست ولی در تفصیل شماره کردن] اهل کوفه (طسم) را یک آیه شمرده

ٗة مِّ ﴿آن  مَّ
ُ
 اند. را یک آیه به حساب آورده .]۲۳القصص: [﴾ َن ٱ�َّاِس أ

دانند و اهل بصره به جای آن  العنکبوت: شصت و نه آیه است که اهل کوفه (الم) را یک آیه می

بِيَل ﴿و اهل شام  .]۶۵العنکبوت: [﴾ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِينَ ﴿ را  .]۲۹العنکبوت: [﴾ َوَ�ۡقَطُعوَن ٱلسَّ

 ند.ا یک آیه شمرده

َحدٞ ﴿ها  الجن: بیست و هشت آیه است که مکی
َ
ِ أ را یک  .]۲۲الجن: [﴾ لَن ُ�َِ�ِ� ِمَن ٱ�َّ

ِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحًدا﴿اند و سایرین به جای آن  آیه شمرده
َ
 اند. را یک آیه دانسته ﴾ َولَۡن أ

ْ بِٱ�َۡ ﴿اش را  ها آخرین آیه العصر: سه آیه است که مدنی ۡ�ِ َوتََواَصۡوا ْ بِٱلصَّ ﴾ ّقِ َوتََواَصۡوا
 اند، و دیگران به عکس. اند که (والعصر) را یک آیه ندانسته شمرده .]۳العصر: [

 قسم سوم: هفتاد سوره است:

الله) را یک آیه  : جمهور برآنند که هفت آیه است، کوفیان و اهل مکه (بسمةالفاتح -۱

ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهمۡ ﴿اند نه  شمرده
َ
را، بقیه عکس این را معتقدند. و حسن گفته: هشت آیه  ﴾�

الله و انعمت علیهم) را جداگانه شمرده است، و برخی شش آیه  است ـ که هر دو (= بسم
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اند، و دیگری نه آیه شمرده  اند که هیچ یک از این دو آیه را مستقل به حساب نیاورده دانسته

را جدا جدا آیه دانسته است. قول اول را  ﴾إِيَّاَك َ�ۡعُبدُ ﴿است که هر یک از آن دو و 

روایتی که امام احمد و ابوداود و ترمذی و ابن خزیمه و حاکم و دار قطنی و غیر اینها 

این  ص کند، این روایت از ام سلمه چنین نقل شده که: پیغمبر اکرم اند تقویت می آورده

ِ ٱلرَّ� ٱل﴿خواند:  سوره را اینطور می ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  ١رَِّحيِم � ٱ�َّ  ٢ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
ٱۡهِدنَا  ٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتِعُ�  ٤َ�ٰلِِك يَۡوِم ٱّ�ِيِن  ٣ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم 

َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم  ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم وَ  ٦ٱلّصِ
َ
ِيَن � َ� ِصَ�َٰط ٱ�َّ

آّلِ�َ  کرد و مانند اعراب آیات را شمرده  که آن را آیه به آیه قطع می .]۷-۱الفاتحة: [﴾ ٱلضَّ

و دار قطنی به سند ». الله) را یک آیه به حساب آورد، ولی (علیهم) را نه خواند و (بسم می

از علی سؤال شد که سبع مثانی چیست؟ «صحیحی از عبد خیر نقل کرده که گفت: 

ِ َرّبِ ٱ�َۡ �ۡ﴿فرمود:  � ﴿عرض شد: این سوره شش آیه است؟ فرمود:  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ۡمُد ِ�َّ
ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   یک آیه است. ﴾ٱ�َّ

 : دویست و هشتاد و پنج، یا شش، یا هفت آیه ـ به اختالف اقوال ـ .ةالبقر -۲

 نه). اند: یک آیه کم (صد و نود و آل عمران: دویست آیه، و بعضی گفته -۳

 النساء: صد و هفتاد و پنج آیه، صد و هفتاد و شش و صد و هفتاد و هفت نیز گفته شده. -۴

 : صد و بیست آیه. صد و بیست و دو، و صد و بیست و سه نیز گفته شده است.ةالمائد -۵

 اند. األنعام: صد و هفتاد و پنج آیه، صد و هفتاد و شش و صد و هفتاد و هفت هم گفته -۶

 اند: دویست و شش آیه. پنج آیه است، و گفتهاالعراف: دویست و  -۷

 اند. األنفال: هفتاد و پنج آیه، هفتاد و شش، و هفتاد و هفت آیه هم گفته -۸

 اند: یک آیه کم. براءه: صد و سی آیه است؛ بعضی گفته -۹

 اند: یک آیه کم. یونس: صد و ده آیه است، و نیز گفته -۱۰

 و بیست و سه هم گفته شده.هود: صد و بیست و یک آیه، صد و بیست و دو، و صد  -۱۱

 الرعد: چهل و سه آیه است، چهل و چهار و چهل و هفت نیز گفته شده است. -۱۲

 اند. ابراهیم: پنجاه و یک آیه، پنجاه و دو، و پنجاه و چهار، و پنجاه و پنج نیز گفته -۱۳

 اند: صد و یازده آیه است. االسراء: صد و ده آیه، و بعضی گفته -۱۴

 شش و صد و ده و صد و یازده نیز گفته شده. الکهف: صد و پنج آیه، صد و -۱۵

 



 241 ها، آیات، کلمات و حروف قرآن  ي سوره در شماره: نوع نوزدهم

 اند. مریم: نود و نه آیه است و بعضی نود و هشت دانسته -۱۶

طه: صد و سی و دو آیه است. صد و سی و چهار و صد و سی و پنج و صد و چهل نیز  -۱۷

 گفته شده است.

 اند. األنبیاء: صد و یازده آیه است، بعضی صد و دوازده نیز گفته -۱۸

 اند. ار آیه است، هفتاد و پنج، هفتاد و شش و هفتاد و هشت نیز گفتهالحج: هفتاد و چه -۱۹

 اند. قد افلح: صد و هیجده آیه است، برخی نوزده آیه نیز گفته -۲۰

 النور: شصت و دو آیه است، شصت و چهار نیز گفته شده. -۲۱

 اند. الشعراء: دویست و بیست و شش آیه است، دویست و بیست و هفت هم گفته -۲۲

 اند. آیه است، برخی نود و چهار و بعضی نود و پنج نیز گفتهالنمل: نود و دو  -۲۳

 اند. الروم: شصت آیه است، و برخی پنجاه و نه آیه گفته -۲۴

 اند. لقمان: سی و سه آیه است، وبرخی سی و چهار آیه نیز گفته -۲۵

 اند: یک آیه کم. : سی آیه است، برخی گفتهةالسجد -۲۶

 اند. نیز گفتهسبأ: پنجاه و چهار آیه است، پنجاه و پنج آیه  -۲۷

 اند. فاطر: چهل و شش آیه است، بعضی چهل و پنج گفته  -۲۸

 اند. یس: هشتاد و سه آیه است، هشتاد و دو نیز گفته -۲۹

 الصافات: صد و هشتاد و یک آیه است، صد و هشتاد و دو نیز گفته شده. -۳۰

 اند. ص: هشتاد و پنج آیه است، برخی هشتاد و شش و بعضی هشتاد و هشت هم گفته -۳۱

 اند: هفتاد و سه، و نیز هفتاد و پنج. هفتاد و دو آیه است، و گفتهالزمر:  -۳۲

غافر: هشتاد و دو آیه است، برخی هشتاد و چهار و بعضی هشتاد و پنج و هشتاد و شش  -۳۳

 اند. نیز گفته

 اند. فّصلت: پنجاه و دو آیه است، بعضی پنجاه و سه و برخی پنجاه و چهار هم گفته -۳۴

 اند. پنجاه و سه آیه هم گفته الشوری: پنجاه آیه است، برخی -۳۵

 اند. الزخرف: هشتاد و نه آیه است، برخی هم هشتاد و هشت آیه دانسته -۳۶

 اند. الدخان: پنجاه و شش آیه است، پنجاه و هفت و پنجاه و نه نیز گفته  -۳۷

 اند. الجاثیه: سی و شش آیه است، برخی سی و هفت آیه هم گفته  -۳۸

 اند. و پنج هم گفته ألحقاف: سی و چهار آیه است، و برخی سی  -۳۹

 اند. القتال: چهل آیه است، برخی یک آیه کم و بعضی دو آیه کمتر گفته -۴۰
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 اند. الطور: چهل و هفت آیه است، بعضی چهل و هشت و برخی چهل و نه نیز گفته -۴۱

 اند. النجم: شصت و یک آیه است، شصت و دو آیه نیز گفته -۴۲

رخی هفتاد و هشت هم الرحمن: هفتاد و هفت آیه است، بعضی هفتاد و شش و ب -۴۳

 اند. گفته

 اند. : نود و نه آیه است، برخی نود و هفت و بعضی نود و شش آیه نیز گفتهةالواقع -۴۴

 الحدید: سی و هشت آیه است، سی و نه نیز گفته شده است. -۴۵

 اند. قدسمع: [بیست] و دو آیه است، بیست و یک نیز گفته -۴۶

 است.اند: دوازده آیه  الطالق: یازده آیه، و برخی گفته -۴۷

ْ بََ�ٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذيرٞ ﴿اند: با شمردن  تبارک: سی آیه است، و گفته -۴۸  .]۹الملک: [﴾ قَالُوا
شود. موصلی گفته: قول اول صحیح است،  یک آیه مستقل شماره آیاتش: سی و یک می

ابن شنبوذ گفته: روا نیست که احدی با آن مخالفت نماید به خاطر روایاتی که در این باره 

اند، و ترمذی آن را از ابوهریره حسن  ه که امام احمد و اصحاب سنن آن را نقل کردهآمد

ای در قرآن هست سی آیه دارد و برای  سوره«فرمود  ص الله شمرده، اینکه: رسول

و طبرانی به » الملک تبارک الذی بیده«کند تا آمرزیده شود:  صاحب خودش شفاعت می

ای در قرآن  فرمود: سوره ص رسول اکرم«فت: سند صحیحی از انس روایت کرده که گ

هست که جز سی آیه نیست، آنقدر از طرف صاحبش گفتگو و بحث خواهد کرد تا اینکه 

 ».او را به بهشت وارد کند، و آن سوره تبارک است

 اند: پنجاه و دو ـ آیه است. : پنجاه و یک ـ و بعضی گفتهةالحاق -۴۹

 نیز گفته شده. المعارج: چهل و چهار آیه است، چهل و سه -۵۰

 اند. نوح: سی آیه است، یک آیه کم، و دو آیه کم نیز گفته -۵۱

 المزمل: بیست آیه است، یک آیه کم، و دو آیه کم نیز گفته شده. -۵۲

 اند: پنجاه و شش آیه است. المدثر: پنجاه و پنج، و نیز گفته -۵۳

 اند: یک آیه کم. : چهل آیه است، برخی گفتهةالقیام -۵۴

 اند. چهل و یک دانستهعّم: چهل آیه است، بعضی  -۵۵

 اند. النازعات: چهل و پنج آیه است، بعضی چهل و شش گفته -۵۶

 عبس: چهل آیه است، چهل و یک و چهل و دو هم گفته شده. -۵۷

 اند. اإلنشقاق: بیست و سه آیه است، برخی بیست و چهار و بعضی بیست و پنج دانسته -۵۸
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 اند. الطارق: هفده آیه و بعضی شانزده آیه گفته -۵۹

 اند. آیه است، برخی یک آیه کم و بعضی سی و دو آیه دانستهالفجر: سی  -۶۰

 اند. الشمس: پانزده آیه و بعضی شانزده آیه دانسته -۶۱

 اند. اقرأ: بیست آیه است، بعضی یک آیه کم گفته -۶۲

 اند. القدر: پنج آیه، و برخی شش آیه دانسته -۶۳

 لم یکن: هشت آیه است، نه آیه هم گفته شده. -۶۴

 ی هشت آیه است.: نه آیه، و به قولةالزلزل -۶۵

 : هشت، و به قولی ده، و به قولی یازده آیه است.ةالقارع -۶۶

 باشد. ای: پنج آیه می قریش: چهار آیه، و به گفته -۶۷

 اند: شش آیه است. أرأیت: هفت آیه، و گفته -۶۸

 باشد. اند پنج آیه می اإلخالص: چهار آیه است، و گفته -۶۹

 اند. الناس: هفت، و برخی شش آیه گفته -۷۰

 چند ضابطه
ها نازل شده، کسانی که آن حرف را که در آن  الله) با سوره بعضی از حروف هفتگانه (بسمدر 

کنند، ولی دیگران که حروف دیگر را قبول  الله) هست پذیرفته باشند، آن را یک آیه حساب می (بسم

 شمرند. الله را یک آیه نمی اند بسم کرده

اند، همچنین المص و طه و  به حساب آوردهاهل کوفه (الم) را هر جای قرآن واقع باشد یک آیه 

اند، و غیر آنها هیچ یک را آیه  کهیعص و طسم و یس و حم را، ولی حم عسق را دو آیه شمرده

 اند. ندانسته

اند که الر هر جا یک آیه نیست، همینطور: المر و طس و ص و ق و ن،  اهل عدد اجماع کرده

اند: این امری است که در آن  تی را دلیل آورده و گفتهولی در استدالل اختالف دارند که بعضی روایا

اند این است که  اند: علت اینکه ص و ن و ق را یک آیه حساب نکرده قیاس راه ندارد، و برخی گفته

اینها یک حرفی هستند، و طس برای اینکه برخالف دو همتایش (طسم) میم آن حذف شده و نیز 

هرچند که به همین وزن است ولی چون اولش یاء است به شبیه مفرد است نظیر قابیل، و اما یس 

اند  جمع شباهت یافته؛ زیرا که ما مفردی نداریم که با یاء آغاز شده باشد، و اما الر را یک آیه نشمرده

برای اینکه برخالف الم که شباهت آن به فواصل آیات بیشتر است، همچنانکه اجماع دارند که (یا 
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باشد، ولی در (یا ایها المزمل)  چون مشابه فواصل بعدی سوره می ایها المدثر) یک آیه است

 اند. اختالف کرده

ای  تر از این آیه اند، و در قرآن کوتاه را یک آیه دانسته .]۲۱المدثر: [﴾ ُ�مَّ َ�َظرَ ﴿موصلی گفته: 

 باشد. نیست اما نظیر آن: عّم، والفجر، و الضحی می

 اي از بحث دنباله
ی آیات  هایی که در شماره ای در قرائن و اخوات نظم کرده که در آن سوره ارجوزهعلی بن محمد فالی 

اند ـ مانند: الفاتحه و الماعون، الرحمن و االنفال، یوسف و الکهف و االنبیاء ـ را آورده  همتا و متفق

 توان فهمید. است، که از آنچه گذشت می

 1فایده 
 مبتنی است، از جمله:ای بر شناخت آیات و فواصل آنها  احکام فقهی

 نداند، واجب است عوض آن  معتبر بودن آن در مورد کسی که سوره -۱
ً
ی الفاتحه را کامال

 هفت آیه بشمارد (بخواند).  

جمعه واجب است یک آیه کامل خوانده شود، و خواندن قسمتی از یک آیه ـ چه  هدر خطب -۲

کند،  اند ـ کفایت نمی فتهطوالنی نباشد و چه طوالنی باشد چنانکه جمهور به طور مطلق گ

ام کسی متذکر شده باشد و آن اینکه: هرگاه جایی اختالف  در اینجا سؤالی هست که ندیده

 شود در خطبه به آن اکتفا نمود؟ محل نظر است. باشد که آخر آیه است یا نه، آیا می

در خبر  شود ـ یا مانند نماز ـ چنانکه ای که در نماز خوانده می معتبر بودن آن در سوره -۳

 خواند. در نماز صبح شصت تا صد آیه می ص صحیح آمده که رسول خدا

کسی که ده آیه بخواند از غافلین محسوب «اعتبار آن در نماز شب که در احادیثی آمده:  -۴

کسی «و » شود کسی که پنجاه آیه در یک شب بخواند در حافظین نوشته می«و » شود نمی

هر کس دویست آیه بخواند در عداد فائزین «و » شود میکه صد آیه بخواند از قانتین شمرده 

هر کس پانصد «و » کسی که سیصد آیه بخواند قنطاری از اجر برایش خواهد بود«و » است

 که دار قطنی به طور پراکنده این احادیث را آورده است....» آیه، هفتصد آیه، هزار آیه و 

 اهد آمد ـ .وقف نمودن آیات مشروط شناختن آن است ـ چنانکه خو -۵

اند که  بدان که گروهی به اهمیت شناختن عدد آیات جهل ورزیده«هذلی در کامل خود گفته: 

در آن چه فوائدی نهفته است، چنانکه زعفرانی گفته: عدد علمی نیست بلکه بعضی برای رونق بازار 
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وائدی در اینطور نیست بلکه ف«سپس هذلی در جواب این حرف گفته: » اند خود به آن مشغول شده

اند که نماز به خواندن نصف آیه  آن هست، از جمله شناختن وقف بر سر آیات، چون اجماع کرده

صحیح نیست، و جمعی از علما معتقدند که خواندن یک آیه در نماز کافی است و بعضی دیگر 

محقق اند: هفت آیه باید خواند. و اعجاز به کمتر از یک آیه  اند: سه آیه، و دیگران گفته گفته

 ».شود، بنابراین، شناخت عدد آیات فوائد مهمی دارد نمی

 2فائده 
در احادیث و آثار بسیاری که بیش از حد شمارش است، یاِد آیات آمده، مانند: احادیث مربوط به 

ی البقره،  ی پایانی سوره الکرسی، و دو آیه ی البقره، و آیة ی الفاتحه و چهار آیه از سر آغاز سوره سوره

ٓ إَِ�َٰه ﴿گوید: اسم اعظم خداوند در این دو آیه است:  ند حدیثی که میو مان �َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱۡلَ�ُّ ٱۡلَقيُّومُ  ١الٓٓم ﴿و  .]۱۶۳البقرة: [﴾ إِ�َّ ُهَو ٱلرَّۡحَ�ُٰن ٱلرَِّحيمُ  ﴾ ٱ�َّ

داری که جهل  ام بخاری از ابن عباس آمده که: اگر دوست میو در خبری به نقل ام .]۲-۱عمران:  آل[

ِيَن َ�َتلُٓواْ ﴿ی األنعام بخوان:  ی صد و سی به بعد از سوره عرب را بدانی از آیه قَۡد َخِ�َ ٱ�َّ
ِۚ قَدۡ  آًء َ�َ ٱ�َّ ُ ٱۡفِ�َ ْ َما َرزََ�ُهُم ٱ�َّ ُموا ۡوَ�َٰدُهۡم َسَفَهۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ� وََحرَّ

َ
ْ َوَما َ�نُواْ  أ َضلُّوا

 .]۱۴۰األنعام: [﴾ ُمۡهَتِدينَ 
یعلی از مسوربن مخرمه روایت شده که گفت: به عبدالرحمن بن عوف گفتم: ای  و در مسند ابی

ی آل  دایی/ماما! از ماجرای خودتان روز احد برایمان بگو، گفت: از بعد از آیه صد و بیست سوره

ۡهلَِك ُ�َبّوُِئ ٱلُۡمؤۡ ﴿عمران را بخوان جریان ما را خواهی یافت: 
َ
ِمنَِ� َمَ�ِٰعَد �ۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   .]۱۲۱عمران:  آل[﴾ لِۡلقَِتاِل� َوٱ�َّ

 فصل
اند، و نیز گفته  گروهی کلمات قرآن را هفتاد و هفت هزار و نهصد و سی و چهار کلمه برشمرده

شود: هفتاد و هفت هزار و چهارصد و سی و هفت و دویست و هفتاد و هفت کلمه است، اقوال  می

 ز هست.دیگری نی

ی کلمات این است که کلمه دارای حقیقت و مجاز و لفظ و رسم  اند: سبب اختالف در شماره گفته

 باشد که هر کدام را در نظر بگیرند درست و جایز است، و هر یک از علما یکی از آنها را گرفته است. می

 فصلی دیگر
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باره اقوال دیگری هم هست پیش از این شمارش حروف قرآن به نقل از ابن عباس گذشت، در این 

االفنان این کار را کرده، و نیز  الجوزی در کتاب فنون ای ندارد، ابن که فراگیری تمام آنها فائده

ها تا عشرها را برشمرده است و به طور گسترده در این باره سخن گفته که هر که  ها و ثلث نصف

 ع شده نه برای این قبیل مطالب.خواهد به آن مراجعه کند که کتاب ما برای مطالب مهم وض می

بینم؛ زیرا این کار اگر  ای نمی گوید: برای شمارش کلمات و حروف قرآن فایده و سخاوی می

ای داشته باشد در مورد کتابی درست است که کم و زیاد شدن در آن راه داشته باشد، در حالی  فایده

اعتبار حروف اینکه: ترمذی از  هدربارقرآن ممکن نیست و از جمله احادیث  هکه این ا حتمال دربار

 نقل کرده که: 
ً
هرکس یک حرف از کتاب خدا بخواند برای او حسنه هست، و «ابن مسعود مرفوعا

گویم الم حرف است بلکه الف یک حرف، الم یک حرف، و  دهند، نمی حسنه را ده برابر به او می

 ».میم یک حرف است

 نقل 
ً
قرآن هزار هزار حرف است، کسی که با صبر «کرده که: و طبرانی از عمربن الخطاب مرفوعا

، رجال این »و برای خدا آن را بخواند، به هر حرف یک همسر از حورالعین برای او خواهد بود

حدیث ثقه و مورد اعتماد هستند مگر استاد طبرانی: محمدبن عبیدبن آدم ابن ابی ایاس، ذهبی به 

ی آنها از قرآن  طرف دیگر این حدیث بر مطالبی که نوشتهخاطر همین حدیث بر او ایراد گرفته، از 

 نسخ شده حمل گردیده چون آنچه اکنون در قرآن هست این عدد نیست.

 فایده
هایی دارد: به اعتبار حروف:  اند: قرآن عظیم به اعتبارات و وجوه مختلف نصف بعضی از قّراء گفته

کلمه آغاز نصف دوم قرآن است ـ در نصف اول، و کاف همین  .]۷۴الکهف: [﴾ نُّۡ�ٗر�﴿نون 

 ی الکهف ـ. سوره

َ�ِٰمعُ ﴿نصف اول قرآن، و  .]۲۰الحج: [﴾ َوٱۡ�ُلُودُ ﴿و به اعتبار کلمات: دال از  ﴾ َولَُهم مَّ
 ی الحج ـ . ی دوم آن است ـ در سوره اول نیمه .]۲۱الحج: [

فُِكونَ ﴿و به اعتبار آیات: 
ۡ
ۡلِ�َ ﴿آخر نصف اول و  ﴾ يَأ

ُ
َحَرةُ َ�ِٰجِدينَ فَ� -۴۵الشعراء: [﴾ ٱلسَّ

ی الحدید نصف اول، و آغاز  ها: آخر سوره ی الشعراء ـ و به ا عتبار سوره اول نصف دوم سوره .]۴۶

 ی المجادله است، و حال آنکه در حزب حزب کردن قرآن ده بخش است. نصف دوم سوره
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باشد، و به قولی: فاء در  می﴾ نُّۡ�ٗر�﴿شود: نصف قرآن ـ به اعتبار حروف ـ کاف  و گفته می

ۡف ﴿  .]۱۹الکهف: [﴾ َوۡ�ََتلَطَّ

 





 

 

 

 

 

 

 نوع بیستم:
 در شناختن حفاظ و راویان قرآن

فرمود:  می ص گفت: شنیدم رسول اکرمبخاری از عبدالله بن عمروبن العاص روایت کرده که 

، یعنی از اینها یاد »قرآن را از چهار تن بگیرید: عبدالله بن مسعود، و سالم، و معاذ، و أبی بن کعب«

بگیرید و این چهار نفر، دو نفر اولی از مهاجرین هستند، و دو نفر دیگر از انصار، و سالم همان 

رود که  معاذبن جبل است. کرمانی گفته: احتمال میفرزند معقل غالم حذیفه است، و معاذ همان 

شود خبر دهد، یعنی این چهار نفر باقی  خواسته از آنچه بعد از خودش واقع می ص رسول خدا

اند که: این چهار تن  مانند تا آنجا که این کار منحصر به آنها شود، ولی بر این احتمال خرده گرفته می

انی که بعد از عصر نبوی در تجوید مهارت داشتند چند برابر اینها در این کار منفرد نبودند، بلکه کس

اند، و سالم غالم ابوحذیفه در ماجرای یمامه کشته شد، و معاذ در خالفت عمر فاروق از دنیا  بوده

بّی و ابن مسعود در خالفت عثمان ذی
ُ
النورین وفات یافتند، و زیدبن ثابت بعد از آنها زنده  رفت، و ا

 این امر ماند تا این
ً
که ریاست قراءت به او رسید و پس از آنها مدتی طوالنی زندگی کرد، ظاهرا

مربوط به همان زمانی است که صادر شده، البته لزومی هم ندارد که در آن هنگام دیگران با اینها در 

حفظ تعلیم شریک نبوده باشند، بلکه جمعی از صحابه به مقدار اینها و حتی بیشتر از اینها از قرآن 

ی بئر معونه آمده که: به آنها که از صحابه در این غزوه  ی غزوه کرده بودند، و در خبر صحیح درباره

 گفتند، و تعداد آنها هفتاد نفر بود. شهید شدند (قّراء) می

از انس بن مالک پرسیدم: چه کسی قرآن را در «و نیز امام بخاری از قتاده روایت کرده که گفت: 

کرد؟ گفت: چهار تن که همگی از انصار بودند: ابی بن کعب، معاذبن  جمع ص عهد پیامبر
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و باز از طریق ثابت » جبل، زیدبن ثابت و ابوزید، گفتم: ابوزید کیست؟ گفت: یکی از عموهای من

در حالی درگذشت که غیر از چهار نفر قرآن را  ص رسول اکرم«روایت کرده از انس که گفت 

این نقل با حدیث قتاده از دو ». و معاذبن جبل و زیدبن ثابت و ابوزید جمع نکرده بودند: ابوالدرداء

حصر تصریح شده که تجوید منحصر به چهار نفر است،  هوجه اختالف دارد یکی اینکه: با صیغ

اند که  ای از پیشوایان انکار کرده بن کعب یاد شده، و این را عده دیگر اینکه: ابوالدرداء به جای ابی

غیر از اینها کسی قرآن را «ی گفتار انس که  گفته: الزمه ١نفر منحصر باشد. مازری تجوید به چهار

 همین...» جمع نکرد 
ً
طور بوده؛ زیرا که تقدیر این است که او غیر از اینها کسی  این نیست که واقعا

بر  توان تمام حافظان قرآن را شناخت و شناخته، وگرنه چطور می را که قرآن را جمع کرده باشد نمی

اند، و این امر میسر نیست مگر به  آنها احاطه یافت با اینکه در شهرها پراکنده و صحابه بسیار بوده

 ص الله اینکه فرد فرد آنها را دیده باشد و آنها از خودشان خبر داده باشند که قرآن را در عهد رسول
 چنین کاری بعید است، و هرگاه مرجع و اصل  حفظ نکرده

ً
این گفته علم خود انس اند، که معموال

 اش نیست که در واقع هم چنین بوده. باشد، الزمه

اند و حال آنکه دلیل و مدرکی  ی انس تمسک جسته سپس گفته: گروهی از مالحده به این گفته

 هم  ندارند؛ زیرا که ما حمل به ظاهرش را نمی
ً
پذیریم، و بر فرض که قبول کنیم: از کجا که واقعا

اش این نیست که هر کدام از آن افراد بسیار (صحابه)  این را هم بپذیریم الزمه طور بوده؟ اگر همین

قرآن را حفظ نکرده بودند، قسمتی از آن را هم حافظ نباشند که به طور مجموع تمام قرآن را  هکه هم

همگی حفظ نکرده باشند، شرط تواتر این نیست که هر فردی تمام آن را حفظ کرده باشد، بلکه اگر 

 کند. بندی ـ حفظ کرده باشند، کفایت می اش را ـ هر چند به طور تقسیم همه

ی  در غزوه ص و قرطبی گفته: روز یمامه هفتاد تن از قّراء شهید شدند، و در عهد پیامبر اکرم

حفظ قرآن را به این چهار نفر منحصر   قدر به شهادت رسیدند. و علت اینکه انس بئرمعونه همین

 اند. اش با اینها بوده، یا اینکه فقط اینها در خاطرش بوده و غیر اینها نبوده ابطهکرد: شدت عالقه و ر

 شود:  از روایت انس به چند وجه پاسخ گفته می«و قاضی ابوبکر باقالنی گفته: 

اش این نیست که غیر از این چهار نفر قرآن را جمع  این روایت مفهوم ندارد، بنابراین الزمه -۱

 نکرده باشند.

 وجوه و قراءات جمع نکرده است. هسی غیر از اینها با هماینکه ک -۲

 ه ۵۳۶محمد بن علی مازری، محدث و از فقهای مالکیه، صاحب کتاب المعلم بفوائد مسلم، ایشان به سال:  -١

 . [مصحح]۱۶۹دار فانی را وداع گفت. نگا: تاریخ حکماء اإلسالم: 
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 کسی غیر از اینها با شناختن منسوخ التالوه از غیرمنسوخ، جمع نکرده بود. -۳

فرا گرفتن است، به خالف دیگران که ممکن  ص واسطه از رسول اکرم منظور از جمع بی -۴

 است قسمتی از آن را به واسطه آموخته باشند.

و تعلیم آن شدند، لذا شهرت یافتند، ولی حال دیگران مخفی ماند، اینها متصدی آموزش  -۵

 هم چنان باشد. بدین جهت از آنچه می
ً
 دانست اطالع داده است، نه اینکه واقعا

کند دیگران آن را از بر کرده باشند، ولی اینها  منظور از جمع نوشتن آن است که نفی نمی -۶

 به عالوه آن را نوشته باشند.

ه کسی جز اینها اظهار نکرده بود که آن را جمع کرده ـ یعنی در عهد مراد این است ک -۷

 آن را حفظ نموده باشد ـ زیرا که هیچ کدام از افراد جز هنگام وفات  صپیامبر
ً
کامال

ـ یعنی هنگامی که آخرین آیه نازل شد ـ قرآن را تکمیل نکرد، بنابراین  ص پیغمبر اکرم

نی که تمام آیات قبلی را حفظ باشند غیر از این چهار آخری و مانند آن را کسا هشاید این آی

 اند. بسیاری ناظر نزول آن بوده هنفر حفظ نکردند، هر چند که عد

باشد، امام احمد در الزهد از  منظور از جمع قرآن شنودن و اطاعت و عمل بر طبق آن می -۸

سرم قرآن را جمع طریق ابوالزاهریه روایت کرده که: مردی به نزد ابوالدرداء آمد و گفت: پ

خدایا! بیامرز، کسی قرآن را جمع کرده که آن را شنیده و از آن «کرده، ابوالدرداء گفت: 

 ».اطاعت کرده است

ف هست، به خصوص در احتمال اخیر. 
ّ
حافظ ابن حجر گفته: در غالب این احتماالت تکل

توان اختصاص  خزرج می هیلسپس گفته: احتمال دیگری به نظرم رسیده اینکه: این معنی را تنها به قب

های دیگر که از مهاجرین بودند با این خبر نفی کرد؛ زیرا که  شود از قبیله داد نه اوس، بنابراین نمی

انس این سخن را در مقام مفاخره بین اوس و خزرج گفته است، چنانکه ابن جریر از طریق سعیدبن 

اوس و خزرج به یکدیگر فخرفروشی کردند،  هلعروبه از قتاده از انس روایت کرده که گفت: دو قبی ابی

قبیله اوس گفتند: چهار تن از ما هستند: کسی که عرش به خاطر او لرزید سعدبن معاذ، و آنکه 

شهادتش معادل گواهی دادن دو نفر بود خزیمه بن ثابت، و آنکه فرشتگان غسلش دادند حنظله بن ابی 

خزرج گفتند: چهار تن از  هبن ابی ثابت، پس قبیل معامر، و کسی که زنبورها او را حمایت کردند عاص

 ما هستند که قرآن را جمع کردند که غیر از آنها کسی جمع نکرد، پس نام آن چهار نفر را برد.

 ص شود این است که: ابوبکر صدیق قرآن را در زمان پیغمبر و نیز گفته: آنچه از احادیث ظاهر می
ی خود مسجدی بنا کرده بود که در آن قرآن  در خانه حفظ بود، چنانکه در صحیح آمده که: او
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گردد. و این چیزی است که  خواند، این خبر بر آنچه از قرآن در آن موقع نازل شده بود حمل می می

و  ص شود، باتوجه به شدت حرص ابوبکر صدیق بر دریافت قرآن از پیغمبر در آن تردید نمی

ز همان هنگام که در مکه بودند، و نیز کثرت جمع کردن حواسش به فراگیری از آن حضرت، ا

هر صبح و شام  ص ی صدیقه گفته: آن حضرت مالزمت و آمد و شد با یکدیگر تا آنجا که عایشه

یؤّم القوم اقرؤهم لکتاب الله = امامت قوم را «آمد و این حدیث صحیح است که:  به نزد آنها می

در بیماری خود او  ص ، و به تحقیق پیغمبر»استتر  خوان آنها قرآن هدار شود که از هم کسی عهده

کند که او (أقرأ) اصحاب بوده. حافظ  را به امامت مهاجرین و انصار مقدم داشت، پس داللت می

 ابن کثیر در این سخن از او پیشی گرفته است.

گویم: ولی ابن أشته در المصاحف به سند صحیحی از محمدبن سیرین آورده که گفت:  می

ق وفات نمود در حالی که هنوز قرآن جمع نشده بود، و عمر فاروق به شهادت رسید در ابوبکر صدی

اند: یعنی تمام قرآن از حفظ خوانده  حالی که هنوز قرآن جمع نشده بود. ابن اشته گفته: بعضی گفته

 اند: منظور جمع کردن مصاحف است. نشده بود، و بعضی دیگر گفته

قرآن را به ترتیب  ص ده که او پس از فوت رسول اکرمگوید: از علی خبر رسی ابن حجر می

 نزول جمع کرده است. این خبر را ابن ابی داود آورده است.

قرآن را جمع کردم، هر «و نسائی به سند صحیحی از عبدالله بن عمر روایت کرده که گفت: 

 ...».وان خبر رسید، به من فرمود: آن را در عرض ماه بخ ص خواندم، به پیغمبر شب آن را می

و ابن ابی داود به سندی حسن از محمدبن کعب قرظّی روایت کرده که گفت: پنج نفر از انصار 

بن الصامت، ابی بن کعب،  قرآن را جمع کردند: معاذبن جبل، عباده ص در عهد پیغمبر

 .ابوالدرداء، و ابو ایوب انصاری 

چهار تن قرآن را  ص الله ولو بیهقی در المدخل از ابن سیرین آورده که گفت: در عهد رس

ی دو تن  جمع کردند که در آنها اختالفی نیست: معاذبن جبل، أبی بن کعب، زید، و ابوزید، و درباره

 النورین که گفته شده: عثمان و تمیم الداری. اند: ابوالدرداء و عثمان ذی از سه نفر اختالف کرده

شش تن  ص قرآن را در زمان نبی گرامی اند که گفت: و هم او و ابوداود از شعبی روایت کرده

بن جاریه که به استثنای دو  جمع کردند: أبی، زید، معاذ، ابوالدرداء، سعدبن عبید، و ابوزید و مجمع

 یا سه سوره آن را دریافت کرده بود.

و ابوعبید در کتاب القراءات قّراء اصحاب پیغمبر را چنین برشمرده است: از مهاجرین: خلفای 

حه، سعد، ابن مسعود، حذیفه، سالم، ابوهریره، عبدالله بن السائب، و العبادله، عائشه، اربعه، طل
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اش ابوحلیمه است ـ، مجمع بن  بن الصامت، معاذ ـ که کنیه حفصه، و ام سلمه. و از انصار: عباده

جاریه، فضاله بن عبید، و مسلمه بن مخلد. و تصریح کرده است که بعضی از اینها بعد از عهد 

شود حصری که در حدیث انس  قرآن را تکمیل کردند، پس با این حدیث نمی ص مبر اکرمپیغ

آمده نقض نمود، ابن ابی داود، تمیم الداری و عقبه بن عامر را نیز برشمرده است. و نیز از کسانی که 

 اند ابوموسی اشعری است ـ چنانکه ابوعمر والدانی گفته ـ. قرآن را جمع کرده

 توجه
در حدیث انس ذکر شده، در اسمش اختالف است، به قولی: سعدبن عبیدابن النعمان، از ابوزید که 

اند که او اوسّی است در حالی که انس  بنی عمروبن عوف است، ولی این گفته را به این دلیل رد کرده

باشد، و اینکه شعبی ـ چنانکه گذشت ـ انس و  خزرجی است و گفته که او یکی از عموهایش می

 اند برشمرده است، داللت دارد بر اینکه این غیر از او است. را در کسانی که قرآن را جمع کردهابوزید 

و ابواحمد عسکری گفته: از اوس غیر از سعدبن عبید کسی قرآن را جمع نکرد. و ابن حبیب در 

 جمع کرده است. ص المحّبر گفته: سعدبن عبید از کسانی است که قرآن را در عهد نبی اکرم

اند: قیس ابن أبی صعصعه را  ن حجر گفته: ابن ابی داود در میان کسانی که قرآن را جمع کردهو اب

اش ابوزید است، شاید همان باشد، سعدبن المنذربن أوس بن زهیر را نیز  نام برده که خزرجی و کنیه

 نام برده ولی ندیدم که مکنی بودنش به ابوزید تصریح شده باشد.

کند، که به  داود چیزی دیدم که اشکال را برطرف می های ابن ابی شتههمچنین گفته: سپس در نو

سندی بر شرط امام بخاری از ثمامه از انس روایت کرده که ابوزیدی که قرآن را جمع کرده نامش 

بن السکن است، و گفته: او مردی از ما از بنی عدی بن النجار یکی از عموهایم بود که بدون  قیس

 ارث او شدیم.فرزند درگذشت و ما و

ابن ابی داود گفته: انس بن خالد انصاری گفت: او قیس بن السکن بن زعوراء از بنی عدی بن 

 النجار است.

درگذشت و علمش هم از میان رفت و از او  ص گوید: نزدیک وفات پیغمبر اکرم داود می ابن ابی

 باشد. ثابت و اوس و معاذ می ی اسم ابوزید: اخذ نشد، وی َعقبی بدری بود. و از جمله اقوال درباره

 فایده
اند  یاد یکی از بانوان اصحاب را یافتم که قرآن را جمع کرده، ولی کسانی که در این باره سخن گفته

 اند. او را نشمرده
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گوید: فضل بن دکین از ولیدبن عبدالله بن جمیع از مادربزرگش از ام  ابن سعد در الطبقات می

رفت و لقب (الشهیده) به او داده  به دیدارش می ص که پیغمبر اکرم ورقه دختر عبدالله بن حارث ـ

رفت این زن به آن جناب  ی بدر می به غزوه ص بود ـ روایت کرده است که: وقتی پیغمبر اکرم

دهید با شما بیرون شوم، تا مجروحان را مداوا و بیماران را پرستاری کنم که  عرضه داشت: اجازه می

فرمود: خداوند شهادتی به تو هدیه  ص به من هدیه دهد؟ رسول خدا شاید خداوند شهادت را

اش امامت کند، مؤذنی هم داشت،  به او امر کرده بود که برای اهل خانه ص خواهد داد. پیغمبر

ساخته بود، با وی نزاع کردند و باآلخره او را کشتند این واقعه در  ١پس غالم و کنیزی که آنها را ُمدّبر

فرمود: بیایید به  راست گفت که می ص الله وق اتفاق افتاد، پس عمر گفت: رسولخالفت عمر فار

 دیدار شهیده برویم.

 ي کسانی که به آموزش قرآن مشهورند فصلی: درباره
بی، و زیدبن 

ُ
از صحابه کسانی که به آموزش قرآن مشهورند عبارتند از هفت نفر: عثمان، و علی، و ا

اء، و ابوموسی اشعری. ذهبی در طبقات القراء آنان را چنین ذکر کرده ثابت، و ابن مسعود، و ابوالدرد

بی قرآن آموخته
ُ
اند، از جمله: ابوهریره و ابن عباس و عبدالله  است و گفته: گروهی از صحابه نزد ا

 اند. بن السائب. ابن عباس از زید نیز فرا گرفته، جماعتی از تابعین نیز از آنها فرا گرفته

مدینه بودند: ابن المسیب، عروه، سالم، عمربن عبدالعزیز، سلیمان و عطاء ـ دو  از کسانی که در

فرزند یسار ـ معاذبن الحارث ـ معروف به (معاذ قاری) ـ ، عبدالرحمن ابن هرمز اعرج، ابن شهاب 

 باشند. زهری، مسلم بن جندب، و زیدبن أسلم، می

 باشند. د، عکرمه، و ابن ابی ملیکه، میو در مکه: عبیدبن عمیر، عطاءبن ابی رباح، طاوس، مجاه

ثیم،  بن قیس، ربیع و در کوفه: علقمه، االسود، مسروق، عبیده، عمروبن شرحبیل، الحارث
ُ

بن خ

لمی، زربن حبیش، عبیدبن نضیله، سعیدبن جبیر، نخعی، و شعبی.  عمروبن میمون، ابوعبدالرحمن السُّ

 یحیی بن یعمر، الحسن، ابن سیرین، و قتاده.در بصره: ابوالعالیه، ابورجاء، نصربن عاصم، 

 در شام: مغیره بن ابی شهاب مخزومی ـ رفیق عثمان ـ، و خلیفه بن سعد ـ رفیق و شاگرد ابوالدرداء.

ای خود را فقط وقف این کار کردند، و بیشترین اهتمام را به این امر اختصاص دادند،  سپس عده

کردند، از این افراد  شد و به سویشان سفر می ه آنها اقتدا میتا جایی که پیشوایی و رهبری یافتند که ب

  قرار گذاشته بود که آنها پس از مرگ وی آزاد باشند. ـ م. یعنی -١
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در مدینه: ابوجعفر یزیدبن القعقاع بود سپس شیبه بن نصاح و سپس نافع بن أبی نعیم، و در مکه: 

اب و عاصم
ّ
بن  عبدالله بن کثیر و حمیدبن قیس اعرج و محمدبن محیصن. و در کوفه: یحیی بن وث

سپس حمزه و سپس کسائی، و در بصره: عبدالله بن ابی اسحاق، و  النجود و سلیمان اعمش، ابی

عیسی بن عمر، و ابوعمروبن العالء، و عاصم الجحدری، سپس یعقوب حضرمی. و در شام: 

عبدالله بن عامر، و عطیه بن قیس کالبی، و اسماعیل بن عبدالله ابن المهاجر، و سپس یحیی بن 

 می.الحارث ذّماری و سپس شریح بن یزید حضر

 از میان اینها رهبران هفتگانه در همه جا مشهور شدند:

 نافع، که از هفتاد تن از تابعین از جمله ابوجعفر قرآن را فرا گرفته است.

 و ابن کثیر، که از عبدالله بن السائب صحابی آموخته است.

 و ابوعمرو، که از تابعین قرآن را آموخته است.

 یاران عثمان قرآن را فرا گرفته است.و ابن عامر، که از ابوالدرداء، و 

 و عاصم، که از تابعین آموخته است.

 و حمزه، که از عاصم و اعمش و سبیعی و منصوربن المعتمر و دیگران یاد گرفته. 

 و کسائی، که از حمزه و ابوبکربن عیاش فرا گرفته است.

تند، و از راویان هر ها پی در پی از هم فرا گرف ها در اقطار منتشر گشت، و امت سپس قراءت

 طریق از طرق هفتگانه دو راوی شهرت یافتند:

 واسطه از او ـ . از نافع: قالون و َورش ـ بی

نبل و البّزی از اصحاب او از خودش.
ُ
 و از ا بن کثیر: ق

 عمرو: الدوری و الّسوسی، از یزیدی از ابوعمر. و از ابی

 مر از خودش.و از ابن عامر: هشام و ابن ذکوان از اصحاب ابن عا

 و از عاصم: ابوبکربن عیاش و حفص از او.

د از سلیم از او.
ّ

 و از حمزه: خلف و خال

 و از کسایی: الدوری و ابوالحارث.

سنجان امت  آنگاه وقتی دروغگویی زیاد شد، و نزدیک بود که باطل به حق اشتباه شود، نکته

ها را جمع آوردند، و وجوه و  قراءتدست به کار شدند، کوشش را به حد اعلی رساندند، و حروف و 

اصول و ارکان و قواعدی که تأسیس کردند  هروایات را به صاحبان آنها منتسب نمودند، و به وسیل

صحیح و مشهور و شاذ را از هم جدا ساختند، و نخستین کسی که در قراءت تصنیف کرد: ابوعبید 
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بن اسحاق مالکی ـ مالزم قالون ـ  یلبن سالم بود، سپس احمدبن ُجبیر کوفی، و سپس اسماع قاسم

سپس ابوجعفربن جریر طبری، سپس ابوبکر محمدبن احمدبن عمرالداجونی، سپس ابوبکربن 

های زیادی ـ جامع مباحث یا  مجاهد که از عصر او به بعد تألیف در انواع قراءت بسیار شد، و کتاب

ان از حد حصر بیرونند، طبقات قراء جداگانه، مختصر یا مفصل ـ تدوین نمودند و در این فن پیشوای

القراءت ابوالخیربن  االسالم ابوعبدالله ذهبی در کتابی تصنیف کرده، و پس از او حافظ را حافظ

 الجزری به این کار دست زده است.

 



 

 

 

 

 

 

 یکم:نوع بیست و 
 شناخت اسانید عالی و نازل آن

بدان که علو و بلندی اسناد را طلب کردن سنت است؛ زیرا که آدمی را به خداوند متعال نزدیک 

اند، که دیدم تمام آن اقسام در اینجا جاری  کند. و اصحاب حدیث آن را به پنج قسم تقسیم کرده می

 است:

، با سندی پاکیزه که ضعیف نباشد، و ص : نزدیک بودن ـ به لحاظ کمی عدد ـ به رسولاول

باشد؛ باالترین سندی که برای اسانید این زمان هست سندی  ترین انواع علو می این بهترین و ارزنده

است که رجال آن چهارده نفرند، این نوع اسانید از قراءت عاصم به روایت حفص، و قراءت یعقوب 

 پذیرد. به روایت رویس تحقق می

*** 

سام علو در اصطالح محدثین: نزدیک بودن به یکی از پیشوایان حدیث است از قبیل: : از اقدوم

اعمش و هشیم و ابن جریج و االوزاعی و امام مالک، نظیرش در بحث ما: قرب به یکی از پیشوایان 

ترین اسنادی که امروزه برای شیوخ واقع است ـ اسناد توأم با تالوت ـ تا نافع  قراءت است، که عالی

 باشد. زده و تا عامر نیز دوازده واسطه میدوا

*** 

های ششگانه است، به اینکه  : از اقسام علو در اصطالح محدثین: نسبت به یکی از کتابسوم

تر است از اینکه  های ششگانه آن را نقل نماید نازل حدیثی را روایت کند که اگر از طریق یکی از کتاب

های مشهور  آن در بحث ما اینکه: علو نسبت به یکی از کتاب از طریقی دیگر آن را روایت کند، و نظیر
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 قراءت باشد، مانند: تیسیر و شاطبیه. موافقات و ابدال و مساوات و مصافحات نیز از این نوع است.

ها در اسنادش جمع گردد، و این  پس موافقت آن است که: طریق او با یکی از صاحبان کتاب

هی نه، مثالش در این فن، قراءت ابن کثیر به روایت بّزی، از طریق گاهی با علو نیز همراه است، و گا

ابن بنان از أبو ربیعه از او است، که ابن الجزری آن را از کتاب المفتاح ابومنصور محمدبن 

یرون روایت می
َ

کند، و از کتاب المصباح ابوالکرم شهرزوری نیز، و هر کدام از این  عبدالملک بن خ

اند، پس روایت آن از یکی از این دو طریق را ـ  بر عبدالسیدبن عتاب خوانده دو مؤلف آن روایت را

 نامند. در اصطالح اهل حدیث ـ موافقت با طریق دیگر می

و بدل: آن است که طریقش با استاد استادش تا باالتر جمع گردد، گاهی علّو نیز دارد و گاهی 

ُدوری از طریق ابن مجاهد از ابوالّزعراء از ندارد، مثال آن در اینجا قراءت ابوعمر و به روایت 

انی بر ابوالقاسم  ابوعمرو می
ّ

باشد، این قرائت را ابن الجزری از کتاب التیسیر روایت کرده که الد

عبدالعزیزبن جعفر بغدادی خوانده، و نیز بر ابوطاهر از ابن مجاهد خوانده است. و از کتاب 

ر ابوالقاسم یحیی بن احمد سبتی خوانده، و یحیی بر المصباح روایت کرده که ابوالکرم آن را ب

ابوالحسن حمامی، و نیز ابوالحسن بر ابوطاهر خوانده است، پس روایت آن از طریق المصباح بدل 

انی در استاد استادش نامیده می
ّ

 شود. از الد

از بعد  ه، یا بین راوی و صحابی یا راوی و طبقص و مساوات: آن است که بین راوی و پیغمبر

 ص قدر افراد باشند که بین یکی از مؤلفین کتب تا پیغمبر ها، همان صحابی تا استاد یکی از کتاب
 بعدی هستند. هیا صحابی یا طبق

و مصافحه: آن است که یک عدد بیشتر باشد، انگار که صاحب آن کتاب را مالقات کرده، و با او 

ه باشد. مثالش قرائت نافع است، که مصافحه نموده (دست به دست او داده) و از او درس گرفت

شاطبی آن را از ابوعبدالله محمدبن علی نفری از ابوعبدالله بن غالم الفرس، از سلیمان بن نجاح و 

انی، از ابوالفتح فارس بن احمد، از عبدالباقی بن الحسن، از ابراهیم بن عمر 
ّ

غیر او، از ابوعمرو الد

بن االشعث، از أبوجعفر ربعی معروف به أبی نشیط، از مقری، از ابوالحسن بن بویان، از أبوبکر

قالون، از نافع روایت کرده است. و ابن الجزری از ابوبکر خیاط از ابومحمد بغدادی و غیر او، از 

الله بن أحمد حریری، از ابوبکر  بن فارس، از ابوالیمن کندی، از ابوالقاسم هبة صائغ، از کمال

وایت کرده است. و این مساوات برای ابن الجزری است؛ چون بین خیاط، از فرضی، از ابن بویان ر

باشند، که همان عدد بین او تا شاطبی است، و برای کسی که از  او تا ابن بویان هفت تن می

 الجزری گرفته مصافحه با شاطبی است. ابن
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ه قرائت و هایی که با تقسیم أهل حدیث دارند اینکه: قّراء سندهای قرائت را ب و از جمله شباهت

اند، پس اگر اختالف مربوط به یکی از پیشوایان هفتگانه یا  روایت و طریق و وجه تقسیم کرده

دهگانه یا مانند آنها بود، و روایات و طرق از او مّتفق باشند آن را قرائت نامند، و هرگاه مربوط به 

ای که بعد از آن باشد ـ  بقهراوی از قّراء بود روایت خوانند، و اگر اختالف به بعد از راوی ـ هر ط

 شود آن را طریق گویند، و اگر مربوط به تخییر قاری در آن باشد وجه است. مربوط می

*** 

اند بنابراین  از اقسام علو: پیشتر بودن فوت استاد از همتایش که هر دو از استادی فرا گرفته چهارم

 کسی که از تاج بن مکتوم آموخته برتر است از کسی که از ابوالمعالی بن اللبان آموخته، و کسی 
ً
مثال

گرفته است، هرچند  روایتش برتر است از آنکه از برهان شامی فرا هکه بر ابن اللبان شاگردی کرده رتب

اند، چون فوت اولی پیش از دومی، و دومی پیش از سومی  که این سه همگی شاگرد ابوحّیان بوده

 بوده است.

*** 

: علو به مرگ استاد است بدون توجه به امری دیگر، یا اینکه استاد دیگری بوده یا نه. یکی پنجم

ثین می
ّ

ه که از فوت استاد پنجاه سال بگذرد و ابن گوید: اسناد را به علو توصیف کنند هرگا از محد

منده گفته: سی سال بگذرد؛ بنابراین فرا گرفتن از یاران ابن الجزری از سال هشتصد و شصت و سه 

عالی است؛ چون ابن الجزری آخرین کسی است که سنش زیاد بوده، و در آن هنگام سی سال از 

 فوتش گذشته است.

ها را بر آنها تخریج کردم و پیش از  ر نمودم، و قواعد قرائتاین است آنچه از قواعد حدیث تحری

 من کسی این کار را نکرده بود، حمد و منت خدای را که چنین توفیقی داد.

 آن است، و اینکه نزول  و چون اقسام علوم را دانستی نزول را نیز می
ّ

توانی بشناسی چون ضد

 یا اشهر یا أورع باشند مذموم  هرگاه جبران نشده باشد به اینکه رجالش أعلم و أحفظ
ّ

و أتقن و یا أجل

 است، و هرگاه با این امور جبران شود مذموم و مفضول نخواهد بود.

 





 

 

 

 

 

 

نوع بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، 
 بیست و ششم و بیست و هفتم:

 در شناخت متواتر و مشهور و آحاد و شاذ و موضوع و مدرج

شود، متواتر:  الدین بلقینی گفته: قرائت به متواتر و آحاد و شاذ تقسیم می بدان که قاضی جالل

ت شود ـ قرائ گانه ـ که تا ده قرائت تمام می های سه مشهور است، و آحاد: قرائت ههای هفتگان قرائت

: قرائت
ّ
اب و  های تابعین ـ از قبیل اعمش و یحیی صحابه نیز ملحق به این قسم است، و شاذ

ّ
بن وث

 باشد. ابن جبیر و مانند اینها ـ می

شود، بهترین کسی که در این  ولی این گفته جای بحث و نظر است که از آنچه خواهد آمد معلوم می

اساتید ما ابوالخیربن الجزری است که در اول کتاب  نوع سخن گفته: امام القراء در زمان خودش استاد

النشر خود چنین گفته است: هر قرائتی که با عربیت ـ ولو به وجهی ـ موافق باشد، و با یکی از مصاحف 

عثمانی ـ ولو به احتمال ـ موافق باشد، و اسنادش صحیح باشد، قرائت صحیحی است که رّد آن غیرجایز 

ای است که قرآن به آنها نازل شده، و قبول آنها  ه آن قرائت از حروف هفتگانهو انکار آن حالل نیست بلک

بر مردم واجب گردیده ـ خواه از پیشوایان هفتگانه یا دهگانه رسیده باشد یا از غیر ایشان از پیشوایانی که 

 یا گانه خللی یافت، بر آن قراءت عنوان ضعیف یا ش مورد قبول هستند ـ ولی اگر یکی از شروط سه
ّ
اذ

 تر از آنها هم رسیده باشد. گردد، هرچند که از پیشوایان هفتگانه و حتی از بزرگ باطل اطالق می

و همین حرف نزد پیشوایان و پرچمداران تحقیق ـ از سلف و خلف ـ صحیح است، که الدانی و 

آنان  اند، نظر گذشتگان نیز همین بوده که خالف آن از هیچ یک از مکی و ابوشامه تصریح کرده

 ثابت نیست.
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گوید: نباید به هر قرائتی که به یکی از پیشوایان هفتگانه  ابوشامه در کتاب المرشدالوجیز می

گردد، و اینکه چنین نازل شده، فریب خورد،  شود، و عنوان صحت بر آن اطالق می نسبت داده می

توان به موارد  یست، و نمیمگر آنکه در این ضابطه وارد شود، بنابراین هیچ کتابی در نقل انحصاری ن

شود گفت:  و یا افراد معینی اختصاص داد بلکه اگر از قراء دیگری غیر از آنها هم نقل شد، نمی

ها معتبر و مالک است نه کسی که به او نسبت داده  صحت ندارد، چون بودن آن اوصاف و ویژگی

آنها به دو قسم: مجمع علیه و شاذ شود؛ زیرا که قرائت منسوب به هر یک از قّراء هفتگانه یا غیر  می

 اینکه به خاطر شهوت و کثرت قرائت صحیح مجمع علیه از این هفت نفر،  تقسیم می
ّ

گردد، اال

 تر از دیگران است. شود، دلچسب آنچه از ایشان نقل می

سپس ابن الجزری گفته: اینکه در ضابطه گفتیم: (و لو به وجهی) منظورمان یکی از وجوه نحو 

است؛ أفصح باشد یا فصیح، مجمع علیه باشد یا مختلف فیه ـ البته اختالفی که ضرر نرساند ـ، در 

رین ت صورتی که قرائت شایع و معروفی باشد و پیشوایان آن را با سند صحیح دریافته باشند که مهم

هایی هست که بعضی از اهل نحو یا  اصل و استوارترین رکن و پایه همین است و چه بسیار قرائت

البقرة: [﴾ بَارِ�ُِ�مۡ ﴿اند ولی به انکار آنها اعتنا نشده، از قبیل سکون  بسیاری از آنها آن را انکار کرده

ُمرُُ�مۡ ﴿و  .]۵۴
ۡ
رَۡحامَ ﴿و کسره  .]۶۷البقرة: [﴾ يَأ

َ
﴾ ِ�َۡجزَِي قَۡوَمۢ�﴿و نصب  .]۱النساء: [﴾ َوٱۡ�

َ�ٓؤُُهمۡ ﴿بین دو مضاف در  هو فاصل .]۱۴الجاثیة: [ ۡوَ�ِٰدهِۡم ُ�َ
َ
 و موارد دیگر. .]۱۳۷األنعام: [﴾ َ�ۡتَل أ

و الدانی گفته: پیشوایان قّراء در هیچ یک از حروف قرآن برمبنای شهرت در لغت یا مطابقت 

ترین روایت است  ترین آثار و صحیح کنند، بلکه مالک آنها ثابت یبیشتر با اصول عربیت، عمل نم

تواند آن را رد کند و نه شهرت لغوی، چون قرائت سنتی  که اگر روایتی ثابت شود نه قیاس عربی می

 است که باید متابعت شود، قبول و میل به سوی آن الزم است.

قرائت سنتی «کرده که گفت:  گویم: سعیدبن منصور در سنن خود از زیدبن ثابت روایت می

بیهقی گفته: منظور این است که پیروی کردن ما از گذشتگانمان در » است که باید پیروی شود

هایی که مشهور است  حروف سنت مّتبعی است، که مخالفت با مصحفی که امام است، یا قرائت

 جایز نیست، هرچند که غیر آن در لغت جایز یا اظهر از آن باشد.

الجزری گفته: مقصود ما از اینکه موافق یکی از مصاحف باشد، آن است که در سپس ابن 

ُ ﴿ی البقره:  برخی از آنها ثبت شده مانند قرائت ابن عامر که در سوره ََذ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ البقرة: [﴾ َوقَالُوا

ُ�رِ َوٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿را بدون واو خوانده، و  .]۱۱۶ را در هر دو کلمه با باء خوانده  .]۱۸۴عمران:  آل[﴾ َوٱلزُّ
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نَۡ�ٰرُ ﴿است؛ که در مصحف شامی ثبت است، و مانند قرائت ابن کثیر که 
َ
﴾ َ�ِۡري َ�َۡتَها ٱۡ�

خوانده که در مصحف مکی آمده، و امثال  ﴾ ِمن﴿براءه با زیادتی  هرا در آخر سور .]۱۰۰التوبة: [

آن قرائت شاذ است به خاطر مخالفت آن با  اینها، پس اگر در هیچ کدام از مصاحف عثمانی نبود

 الخطی که بر آن اجماع شده است. رسم

ر با آن مصاحف 
ّ

و اینکه گفتیم: (و لو به احتمال) منظورمان این است که هرچند به طور مقد

  که در تمام مصحف ﴾َ�ٰلِِك يَۡوِم ٱّ�ِينِ ﴿موافق باشد، مانند: 
ً
ها بدون الف آمده، بنابراین تحقیقا

 موافق است، چون در نوشتن برای قرائ
ً
ت بدون الف با آن موافق است قرائت با الف هم تقدیرا

 .]۲۶عمران:  آل[﴾ َ�ٰلَِك ٱلُۡمۡلِك ﴿رعایت اختصار حذف شده نظیر 

 مانند: 
ً
َ�َ�ۡغِفۡر ﴿با تاء و یاء، و  ﴾َ�ۡعلَُمونَ ﴿و گاهی اختالف قرائت با خط موافق است تحقیقا

کند بر فضل بزرگی که  نظایر اینها که بدون نقطه نوشته شدنش داللت می با یاء و نون و﴾ لَُ�مۡ 

نوشتن  هاند، و باز دقت کنید در نحو در تحقیق هرگونه علمی به ویژه علم هجاء داشته ش صحابه

َ�َٰط ﴿ اند، و از آوردن آن با سین که اصل است خودداری  که با صاد به جای سین آن را نوشته ﴾ٱلّصِ

الخط مخالف است ـ مطابق اصل بیاید و هر دو  اند تا قرائت با سین ـ هرچند به وجهی با رسم کرده

بنا  پذیر گردد، ولی اگر ـ قرائت (با سین و صاد) متعادل و مساوی شود، و قرائت با اشمام نیز امکان

رفت و قرائت با غیر سین برخالف رسم و اصل  شد این فواید از دست می بر اصل ـ با سین نوشته می

َطةٗ ﴿آمد، لذا در  به حساب می ی االعراف اختالف شده برخالف  سوره .]۶۹األعراف: [﴾ بَۜصۡ

ولی در  ی البقره است چون در البقره با سین نوشته شده که در سوره .]۲۴۷البقرةک [﴾ �َۡسَطةٗ ﴿

الخط،  االعراف با صاد، از اینها گذشته در حرف مدغم یا مبدل یا ثابت یا محذوف، مخالف با رسم

خالف نیست ـ در صورتی که با روایت مشهوری قرائت به آن نحو ثابت باشد ـ بدین جهت باقی 

و حذف واو  ی الکهف، در سوره .]۷۰الکهف: [﴾ ۡلِ�  َٔ فََ� �َۡ� ﴿گذاشتن یاء زوائد، و حذف یاء 

ٰلِِح�َ ﴿ ُ�ن ّمَِن ٱل�َّ
َ
و مانند اینها را در عداد  .]۲۴التکویر: [﴾ بَِضنِ�ٖ ﴿و ظاء  ﴾.َوأ

اند، بلکه در این قبیل موارد مخالفت بخشوده شده است  الخط نشمرده های مردود با رسم مخالفت

د، صحت قرائت رسان گردند و یک معنی را می چون به اصل کلمه نزدیک است و به یک ریشه برمی

اندازد، برعکس زیاد و کم شدن کلمه یا پیش و پس افتادن و  و پذیرفته شدن آن نیز آن را به راه می

الخط  جایی آن ـ هرچند یک حرف ار حروف بامعنی باشد ـ درست نیست، و مخالفت با رسم جابه
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 لخط.ا باشد، و همین است مرز بین تبعیت و مخالفت با رسم در این موارد جایز نمی

ای  کننده و نیز گفته: اینکه گفتیم: (و اسنادش صحیح باشد) منظورمان این است که: عادل ضبط

کننده باشند، با این  سند عادل ضبط هسلسل هاز مثل خودش آن قرائت را روایت کرده باشد، و هم

 شمارند.وصف الزم است آن قرائت نزد علما و پیشوایان این فن مشهور بوده و آن را غلط یا شاذ ن

و گفته: در اینجا یکی از متأخرین تواتر را هم شرط دانسته و به صحت سند بسنده نکرده است و 

شود، و آنچه به صورت آحاد باشد، بحث قرآنی با آن  چنین پنداشته که قرآن جز با تواتر ثابت نمی

گر نیازی به گردد. اشکال این سخن پوشیده نیست؛ زیرا که هرگاه تواتر ثابت شود دی ثابت نمی

به ثبوت  ص الخط و مانند آن نیست، چه اینکه هرکدام از حروف خالف با تواتر از نبی اکرم رسم

الخط باشد و خواه نباشد و  رسد، پذیرفتنش واجب است، و از قرآن بودنش قطعی، خواه موافق رسم

شوایان هفتگانه ثابت اگر در تمام حروف خالف؛ تواتر را شرط بدانیم، دیگر بسیاری از آنها که از پی

د 
ّ
است منتفی خواهد شد و ابوشامه گفته است: بر زبان گروهی از متأخرین قراء و غیر آنها که مقل

کنند ـ همه  های هفتگانه ـ یعنی هر فرد فرد آنچه از آنان روایت می هستند شایع شده که تمام قرائت

خداوند نازل گردیده واجب است، ما هم اند: قطع داشتن بر اینکه آنها از سوی  متواتر است، و گفته

ها بر آن متفق باشند  فرقه هها نقل کنند و هم گوییم ولی در جایی که قرائتی را تمام طریق همین را می

 ها که تواتر نیست این شرط بشود. کم در بعضی قرائت و انکار ننمایند، یا دست

باشند،  این شرط می هالزمجعبری گفته: تنها یک شرط است: صحت نقل، و آن دوتای دیگر 

  بنابراین هر کس وضع و حال ناقالن را خوب بشناسد و در عربیت تسلط یابد و رسم
ً
الخط را کامال

 شود. بداند این شبهه برایش حل می

 قرآن روایت شده بر سه قسم است: هو مکی گفته: آنچه دربار

گردد، این همان است که ثقات نقل  شود، و منکر آن تکفیر می آن است که: خوانده می قسم اول

 الخط قرآنی هم موافق است. اند و با لغت عربی و رسم کرده

اخبار آحاد نقل شده، و در عربیت هم صحیح است، ولی لفظ  هآن است که: به وسیل قسم دوم

اینکه با  -۱شود:  ولی به دو جهت خوانده نمیشود  الخط موافق نیست، که پذیرفته می آن با رسم

شود  از اجماع گرفته نشده بلکه با خبر واحد ـ که قرآن با آن ثابت نمی -۲مجمع علیه مخالف است 

شود، و چه کار بدی کرده که آن را انکار  ـ به ما رسیده است، و اگر کسی آن را انکار نماید تکفیر نمی

 نموده است.
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مورد اطمینانی آن را نقل کرده، ولی در عربیت وجهی ندارد، یا آن را  هثقآن است که: قسم سوم 

 الخط باشد ـ پذیرفته نیست. غیرثقه نقل کرده، که ـ هرچند مطابق رسم

الجزری گفته: مثال قسم اول بسیار است، مانند (مالک) و (ملک)، و (یخدعون) و  ابن

نَ�ٰٓ ﴿واو  (یخادعون)، و مثال قسم دوم: قرائت ابن مسعود و غیر
ُ
َكَر َوٱۡ� و و قرائت .]۳اللیل: [﴾ ٱ�َّ

ُخُذ ُ�َّ َسفِيَنٍة  أمامهم َوَ�نَ ﴿ابن عباس 
ۡ
لِٞك يَأ و مانند اینها،  .]۷۹الکهف: [﴾ صاحلةَوَرآَءُهم مَّ

اند چون به تواتر نرسیده است،  اند، و بیشتر آنها منع کرده و علما در این چنین قرائتی اختالف کرده

روایت آن به ثبوت رسیده، که در آخرین عرضه (پیغمبر و جبرئیل) یا به اجماع صحابه بر  هرچند

 مصحف عثمانی نسخ شده است.

های شاذ آمده که غالب سندهایش ضعیف  اند و در کتاب و مثال آنچه افراد غیرثقه نقل کرده

دبن جعفر خزاعی است، بسیار است، و مانند قرائت منسوب به امام ابوحنیفه که ابوالفضل محم

َ ِمۡن ِعَبادِهِ ﴿جمع کرده و ابوالقاسم هذلی از او نقل نموده است، از جمله:  َما َ�َۡ� ٱ�َّ إِ�َّ
 ْۗ ُؤا ای  را با رفع (الله) و نصب (العلماء) خوانده است، البته دار قطنی و عده .]۲۸فاطر: [﴾ ٱۡلُعلََ�ٰٓ

 صلی ندارد.اند که: این کتاب جعلی و ساختگی است، و ا نوشته

ای آن را نقل کرده ولی وجهی در زبان عربی ندارد کم است و به دست آوردنش  و مثال آنچه ثقه

 اند که (معائش) را با همزه خوانده است. مشکل، برخی روایت خارجه از نافع را از این قبیل دانسته

ماند که آن هم مردود است، و آن قرائتی است که با قواعد عربی و  سپس گفته: قسم چهارمی می

 روایت و نقلی در آن باره نیست، که رّد چنین قرائتی شایسته رسم
ً
تر و منع  الخط مطابق باشد ولی حتما

از آن نقل شده، ای انجام داده است. و از ابوبکربن مقسم جو آن شدیدتر است، و مرتکب آن گناه کبیره

ای تشکیل دادند و بر منع آن اجماع کردند از اینجاست که قرائت برمبنای قیاس  به همین خاطر جلسه

روایتی داشته  های برای آن نیست، ممنوع است. اما اگر پای مطلقی که مدرک نقلی نداشته باشد و پایه

ام (قال رجالن) بر ادغام (قال رب) و توان پذیرفت که بر آن قیاس شود، مانند قیاس کردن ادغ باشد، می

 کند، با اینکه بسیار کم است. ای مغایرت ندارد و اجماعی را هم رد نمی مانند آن که با هیچ نص و قاعده

*** 

 امام ابن الجزری این فصل را با استواری نگاشته است، و برای من این نکته  می
ً
گویم: جدا

 معلوم شد که قرائت چند نوع است:

متواتر، که جماعتی آن را نقل کنند که دست به یکی شدنشان بر دروغ گفتن امکان نداشته : اول

 ها چنین است. باشد، از کسانی مثل خودشان تا به آخر سند برسد، و غالب قرائت
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الخط  تواتر نرسد، موافق قواعد عربی و رسم ه: مشهور، که سندش صحیح باشد ولی به درجدوم

ور باشد، که آن را غلط یا شاذ نشمارند، و قرائت هم بشود، چنانکه ابن هم باشد و نزد قراء مشه

های نقل آن  شود، نظیر اینکه در طریق الجزری ذکر کرده و از سخن ابوشامه که آوردیم استفاده می

های این نوع در بیان حروف از  اختالفی واقع گردد که بعضی آن را از قراء هفتگانه روایت کنند، نمونه

شاطبی و  هئت بسیار است، و از مشهورترین تصانیف در این باره التیسیر الدانی و قصیدکتب قرا

 باشد. اوعیة النشر فی القراءات العشر و تقریب النشر ابن الجزری می

الخط یا عربیت باشد، یا شهرت آن به  : آحاد، که سندش صحیح باشد ولی مخالف رسمسوم

شود، ترمذی در جامع خود و حاکم در مستدرک  نمیحد شهرت سابق نرسد، و این نوع خوانده 

اند، از  االسناد را آورده اند و مقدار زیادی از روایات صحیح باب مخصوصی برای این نوع قرار داده

این آیه را چنین  ص الجحدری از ابوبکره روایت کرده که پیغمبر جمله: حاکم از طریق عاصم

ٰ َرۡفَرٍف  ِٔ ُمتَِّ� ﴿خواند:   .]۷۶الرحمن: [﴾ ِحَسانٖ  وعباقريُخۡ�ٖ َ� َ�َ

ۡخِ�َ ﴿چنین خواند:  ص و نیز از ابوهریره حدیثی آورده که پیغمبر اکرم
ُ
آ أ فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

ۡ�ُ�ٖ  قرات لَُهم ّمِن
َ
چنین  ص همچنین از ابن عباس آورده که رسول اکرم .]۱۷السجدة: [﴾ أ

ـ به فتح فاء ـ و از عایشه آورده که  .]۱۲۸التوبة: [﴾ أنفَسكم ّمِنۡ َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل  لََقدۡ ﴿خواند: 

 ـ به ضم راء ـ خواند. .]۸۹الواقعة: [﴾ ۡوٞح َوَرۡ�َحانٞ فَر﴿: ص نبی اکرم

، که سندش صحیح نیست، کتابچهارم
ّ
هایی هم در این باره تألیف شده، از جمله: خواندن  : شاذ

 مجهول. هبه صیغ ﴾إِيَّاَك َ�ۡعبُدُ ﴿ماضی، و نصب (یوم)، و نیز خواندن:  هبه صیغ ﴾ َ�ٰلِِك يَوِۡم ٱّ�ِينِ ﴿

 های خزاعی. : موضوع (= جعلی) مانند قرائتپنجم

قسم ششمی هم به نظر من رسیده که شبیه همین قسم است از انواع حدیث مدرج، و آن افزودن 

ۡختٞ ﴿: باشد، مانند: قرائت سعدبن ابی وقاص ها به صورت تفسیر می در قرائت
ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ن  َوَ�ُ مِ

ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما
م فَلُِ�ّ

ُ
 که سعیدبن منصور روایت کرده.  .]۱۲النساء: [﴾ أ

ّ�ُِ�ۡمۚ ﴿و مانند قرائت ابن عباس:  ن تَۡبَتُغواْ فَۡضٗ� ّمِن رَّ
َ
فی مواسم لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

 که امام بخاری روایت کرده. .]۱۹۸البقرة: [﴾ احلج

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ﴿و مانند قرائت ابن عباس: 
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�أ مَّ

ُ
َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

گفت:  عمر فاروق می .]۱۰۴عمران:  آل[﴾ ويستعينون باهللا علی ما أصاهبمَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكِر� 
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یا تفسیر کرده است؟ این خبر را سعیدبن منصور آورده، ابن االنباری نیز دانم این قرائت او است  نمی

 ضمن آوردن آن جزم کرده که این تفسیر است.

ۚ ﴿خواند:  و از حسن آورده که چنین می مریم: [﴾ الورود الدخول�ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَها

از حسن است که ورود را معنی  تفسیری »الورود الدخول«االنباری گوید: اینکه آورده:  ابن .]۷۱

 کرده، ولی بعضی راویان به غلط آن را به قرآن ملحق کرده است.

و چه بسا تفسیر را ـ برای توضیح و بیان ـ در قرائت داخل «الجزری در آخر سخن خود گفته:  ابن

 یقین دارند، لذا ا به عنوان قرآن گرفته ص کنند، چون آنها آنچه از پیغمبر می
ً
ز اشتباه در اند کامال

 آن تفسیر را با خود قرآن می
ً
گوید: اصحاب قرائت  نوشتند. اما کسی که می امان هستند، و احیانا

 ».دانستند دروغ گفته است قرآن را به معنی جایز می

 من برای این نوع ـ یعنی مدّرج ـ به تألیف مستقلی خواهم پرداخت.

 چند تذکر
خالفی در این باره نیست که تمام آنچه از قرآن است باید در اصل و اجزای آن تواتر  تذکر اول:

 در 
ً
باشد؛ اما در محل و وضع و ترتیب آن: محققان اهل سنت همان را معتقدند، زیرا که معموال

عظیم که اساس دین قویم و صراط  هتفصیالت چنین مواردی باید تواتر باشد، چون این معجز

های نقل و روایت کل و جزء آن موجود است، اگر به طور اخبار آحاد نقل  که انگیزهمستقیم است، 

 از قرآن نیست و بسیاری از علمای اصول قائل  شود و به تواتر نرسد، یقین حاصل می
ً
شود که قطعا

اند که: تواتر در ثبوت اصل قرآن بودن شرط است نه در محل و وضع و ترتیب آن؛ که بسیار  شده

توان مالک عمل امام  اند: و همین را می ه خبرهای واحدی در این باره هست، و گفتهشود ک می

 الله) در هر سوره، دانست. شافعی در اثبات (بسم

ولی این نظر رد شده به اینکه: دلیل سابق مقتضی آن است که در تمام قرآن تواتر بوده باشد، و 

ت که بتوان گفت بسیاری از آیات متکرر قرآن را اش این اس برای اینکه: اگر این شرط را نکنیم الزمه

بیندازیم و بسیاری از آنچه قرآن نیست را ثابت نماییم، به خاطر اینکه: اگر تواتر در محل را شرط 

ّيِ َءاَ�ِٓء ﴿شود مانند  ندانیم، احتمال اینکه بسیاری از متکررات به تواتر نرسیده باشد تقویت می
َ
فَبِأ

بَا و نیز اگر بپذیریم که قسمتی از قرآن از لحاظ محل متواتر  .]۱۳الرحمن: [﴾ نِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ

 نیست، جایز خواهد بود که آن قسمت را در همانجا ـ با اخبار آحاد ـ باقی بگذاریم.
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ای از فقها و متکلمین معتقدند که: حکم قرآن بودن ـ نه  عده«و قاضی ابوبکر در االنتصار گفته: 

توان اثبات کرد. ولی اهل حق  خبر واحدی که مستفیض نباشد، می هرا به وسیل علم و یقین به آن ـ

 اند. این حرف را نپسندیده و آن را منع کرده

اند: به کار بردن رأی و اجتهاد، در اثبات قرائت یا وجوه و حروفی که  و گروهی از متکلمین گفته

آن طور خوانده باشد.  ص مبرباشد، هر چند ثابت نشود که پیغ در زبان صحیح است، جایز می

 ».اند ولی اهل حق این نظر را انکار کرده و معتقد به آن را بر خطا دانسته

الله هستند، سخن خود را بر همین اصل استوار  ی بودن بسم ها و غیر ایشان که منکر آیه مالکی

 ه متواتر نباشد قرآن نیست.ها به تواتر نرسیده، و آنچ الله در اوایل سوره اند، به توضیح اینکه: بسم کرده

کنیم، چه بسا چیزی نزد قومی  ولی از سوی ما جواب داده شده که: متواتر نبودن آن را انکار می

متواتر و نزد قومی دیگر غیرمتواتر باشد، و در وقتی متواتر، و زمانی دیگر غیرمتواتر باشد، در اثبات 

ـ با همان خط مصحف ـ ثبت گردیده الله همین بس که در مصاحف صحابه به بعد  تواتر بسم

ها، و آمین، و عشرها ـ چیزی  ها غیر از قرآن ـ از قبیل نام سوره است، باتوجه به اینکه در مصحف

دادند که با همان خط در  نوشتند و آن را منع کرده بودند؛ بنابراین اگر از قرآن نبود اجازه نمی نمی

دارد، در  الله از قرآن است معتقد و وا می بر اینکه بسمها ثبت شود؛ زیرا که این کار مردم را  محصف

اند و آنها را بر اعتقاد به قرآن بودن چیزی که از قرآن  این صورت به فریب دادن مسلمین اقدام کرده

 صحابه جایز نیست.  هاند، که این اعتقاد دربار نیست وادار کرده

شود که: این کار فریب  ه، جواب داده میها آورده شد اگر گفته شود: شاید برای فاصله بین سوره

 برای این جهت بود 
ً
دادن است، و تنها برای فاصله جایز نیست چنین کاری انجام شود؛ و اگر واقعا

 شد. بین براءه و االنفال هم نوشته می

ای است که در قرآن نازل شده: روایتی است که امام احمد و ابوداود و  الله آیه دلیل بر اینکه بسم

ِ ٱ �﴿خواند:  چنین می ص اند که پیغمبر اکرم آوردهم و غیر آنها از ام سلمه حاک  لرَّ�ٱ �َّ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ لرَِّحيمِ ٱ ِ ٱ �﴿... در این حدیث آمده:   ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ را یک   ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

 نشمرد.را یک آیه  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ ﴿آیه شمرد ولی 

اند  و ابن خزیمه و بیهقی در المعرفه به سند صحیحی از طریق سعیدبن جبیر از ابن عباس آورده

 الله الرحمن الرحیم) را از مردم دزدید. ی قرآن (بسم ترین آیه که گفت: شیطان عظیم

اند که  و نیز بیهقی در شعب و ابن مردویه به سندی حسن از طریق مجاهد از ابن عباس آورده

نازل نشده  ص ای از کتاب خدا غافل ماندند که بر هیچ کس جز پیغمبر اکرم ت: مردم از آیهگف
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ِ ٱ �﴿ بن داود: مگر سلیمان  .﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 ص اند که گفت: پیغمبر اکرم و طبرانی در االوسط و دارقطنی به سند ضعیفی از بریده روایت کرده

ای را که بر پیغمبری پس از سلیمان جز من  روم تا تو را خبر دهم آیه از مسجد بیرون نمی«فرمود: 

عرض » کنی؟ کنی با چه قسمتی از قرآن آغاز می وقتی نماز را شروع می«سپس فرمود: » نازل نشد

ِ ٱ �﴿کردم:   ».همان است، همان«فرمود:  ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

اند که گفت: پیغمبر  د و حاکم و بیهقی و بّزار از طریق سعیدبن جبیر از ابن عباس آوردهو ابوداو

شد.  الله الرحمن الرحیم) بر او نازل می دانست مگر اینکه (بسم بین سوره را نمی هفاصل ص اکرم

دیگری  هدانست که سوره ختم گردیده و در آینده سور شد، می الله نازل می بّزار افزوده: پس هرگاه بسم

 خواهد آمد یا شروع شده است.

و حاکم از وجه دیگری از سعیدبن جبیر از ابن عباس آورده که گفت: مسلمانان پایان یافتن سوره 

ِ ٱ �﴿دانستند تا اینکه  را نمی شد،  گشت، پس هرگاه نازل می نازل می ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

 حدیث برمبنای شرط شیخین صحیح است. دانستند که سوره ختم شده. سند این می

هرگاه جبرئیل به نزدش  ص همچنین حاکم به وجه دیگری از ابن عباس آورده که: پیغمبر اکرم

شود. سند این حدیث  ای نازل می دانست که سوره خواند، می الله الرحمن الرحیم می آمد و بسم می

 صحیح است.

ای  اند که گفت: بین دو سوره فاصله آوردهو بیهقی در الشعب و دیگران از ابن مسعود 

 گشت. الله الرحمن الرحیم نازل می دانستیم تا اینکه: بسم نمی

، قرآن را بر جبرئیل، ص ابوشامه گفته: ممکن است این کار هنگام عرضه کردن آن حضرت

بگوید، پس الله  کرد بسم خواند تا اینکه جبرئیل امر می ای را می گرفت، که پیوسته سوره صورت می

رساند که  با لفظ (نزول) تعبیر فرمود، می ص دانست که سوره تمام شده است. و اینکه پیغمبر می

ها قرآن است و نیز محتمل است منظور این باشد که تمام آیات هر سوره پیش از  اوایل سوره هدر هم

آورد،  لله را فرود میا شد جبرئیل بسم گشت، و چون آیات آن سوره کامل می الله، نازل می نزول بسم

 شود. دانست که آن سوره پایان یافته است، و چیزی به آن ملحق نمی می ص پس رسول اکرم

اند که گفت: السبع المثانی  و ابن خزیمه و بیهقی به سند صحیحی از ابن عباس آورده

 الله الرحمن الرحیم. اش کو؟ گفت: بسم الکتاب است، گفته شد: پس هفتمین آیه فاتحة

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  270

سبع مثانی از او سؤال شد،  هروایت کرده که دربار  دار قطنی به سند صحیحی از علیو 

الله الرحمن  العالمین، عرض شد: این سوره که شش آیه است؟ فرمود: بسم گفت: الحمدلله رب

 الرحیم یک آیه است.

اند  کرده و حاکم در تاریخ خود و دار قطنی و ابونعیم به سند ضعیفی از نافع از ابن عمر روایت

کرد اولین چیزی که  فرمود: چنان بود که هرگاه جبرئیل وحی بر من نازل می ص که پیغمبر اکرم

ِ ٱ �﴿نمود  القا می  بود. ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ ٱ �﴿واحدی نیز به وجه دیگری از نافع از ابن عمر آورده که گفت:  در  ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

 سوره نازل شد. هر

ِ ٱ �﴿و بیهقی به وجه سومی از نافع از ابن عمر روایت کرده که او در نماز   لرَّ�ٱ �َّ
الله در  گفت: بسم خواند. وی می الله را می کرد باز بسم خواند، و هرگاه سوره را تمام می می﴾لرَِّحيمِ ٱ

 مصحف نوشته نشده مگر برای خوانده شدن.

هرگاه «فرمود:  ص الله سند صحیحی از ابوهریره روایت کرده که گفت: رسول و دار قطنی به

ِ ٱ �﴿خوانید،  ی الحمد را می سوره القرآن و  را هم بخوانید، این سوره ام ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

 ».باشد الله یکی از آیات آن می الکتاب و السبع المثانی است، و بسم ام

طور که پیغمبر یکی از روزها در میان ما بود، چشمش به  و مسلم از أنس آورده که گفت: همان

ِ ﴿ای بر من نازل شد، پس  خواب رفت و سپس سر برداشت و با تبسم فرمود: بیشتر سوره � ٱ�َّ
ۡ�َطۡيَ�َٰك ٱۡلَكۡوثَرَ   ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ 

َ
آ أ  را خواند. ﴾ إِ�َّ

 رساند. الله در اول هر سوره می قرآن بودن بسم هتواتر معنوی را در مورد آیاین احادیث 

باتوجه به این اصل، آنچه امام فخرالدین ذکر کرده دشوار است، وی گفته: در بعضی از 

های الفاتحه و المعوذتین از قرآن  های قدیمی نقل شده که ابن مسعود انکار داشت که سوره کتاب

ها  ی دشواری است؛ زیرا که اگر بگوییم: در عصر صحابه قرآن بودن این سورهباشد، و این در منتها

با نقل متواتر ثابت بوده، انکار آنها موجب کفر است، و اگر بگوییم: تواتری در این باره نبوده، 

اش این است که قرآن در اصل هم متواتر نبوده است. وی افزوده: به گمان قوی این نقل از ابن  الزمه

 توان از این تنگنا بیرون آمد. حل می باطل است، و با این راهمسعود 

همچنین قاضی ابوبکر گفته: این روایت از ابن مسعود صحیح نیست، و از او چنین چیزی ضبط 

ها از مصحفش به خاطر انکار نوشتن آنها بود نه انکار قرآن  نشده، اما ساقط کردن این سوره
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او را  ص ر مصحف خود ننویسد مگر چیزی را که پیغمبربودنشان، چون روش او چنین بود که د

امر کرده بود بنویسد، لذا ندیده بود که آن حضرت اینها را بنویسد و نشنیده بود که فرمان نوشتن به 

 او داده شود.

های معوذتین و فاتحه از  اند بر اینکه سوره المهذب گفته: مسلمانان اجماع کرده و نووی در شرح

که چیزی از آنها را انکار کند کافر است، و آنچه از ابن مسعود نقل شده باطل و  قرآن است، و هر

 غیرصحیح است.

و ابن حزم در کتاب القدح المعلی بتتمیم المحلی گفته: این دروغ به ابن مسعود بسته شده و 

 جعلی است، بلکه قرائت عاصم از زّر از او صحیح است و در آن معوذتین و فاتحه هم هست.

ن حجر در شرح صحیح بخاری گفته: از ابن مسعود انکار آن ثابت است، و امام احمد و ابن و اب

 نوشت. اند که معوذتین را در مصحف خود نمی حّبان از او روایت کرده

و عبدالله بن أحمد در زیادات مسند و طبرانی و ابن مردویه از طریق اعمش از ابواسحاق از 

های خود  ند که گفت: عبدالله بن مسعود معوذتین را از مصحفا عبدالرحمن بن یزید نخعی آورده

 گفت: اینها از کتاب خدا نیست. کرد و می حک می

اند که: معوذتین را از مصحف حک  همچنین بزار و طبرانی به وجه دیگری از او روایت کرده

خواند.  یا نماز] نمی گفت: پیغمبر امر فرمود که به اینها پناهنده شوند، و با اینها [قرآن کرد و می می

 سندهایش صحیح است.

بزار گفته: هیچ یک از صحابه در این کار از ابن مسعود متابعت نکرده، و حدیث صحیح آمده 

 ، قرائت نماز را با این دو سوره خواند.ص که پیغمبر

ابن حجر گفته: بنابراین سخن کسانی که قائلند بر او دروغ بسته شده مردود است، و بدون درک 

شود کرد. وی  عن زدن در روایات صحیح پذیرفته نیست، بلکه روایات صحیح است و تأویل میط

اند، این تأویل خوبی است ولی  گفته: قاضی و غیر او ـ چنانکه گذشت ـ آن را بر ننوشتن تأویل کرده

کتاب گفت: اینها از  و می«... کند، چون در آن آمده:  روایت صریحی که آوردم این تأویل را رد می

را بر مصحف حمل کرد که تأویل » کتاب خدا«توان لفظ  گوید: و می آنگاه می...». خدا نیست 

شود، ولی هر کس در سیاق طرق یاد شده دقت کند این توجیه را بعید خواهد  مذکور کامل می

چنین جواب داده که: برای او (ابن مسعود) قطع و یقین به این امر  ١شمرد. و نیز گفته: ابن الصباغ

 . [مصحح] ۲۳۰/ ۳هـ. نگا: طبقات الشافعیه  ۴۷۷عبدالسید بن محمد، فقیه شافعی از اهل بغداد و متوفای سال:  -١
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نظر حاصل گشت، به عبارت دیگر: این دو سوره در زمان او به  حاصل نشده بود و پس از او اتفاق

 تواتر رسیده بود هرچند که نزد او تواتر آنها به ثبوت نرسیده بود.
ّ

 حد

پنداشت که معوذتین از قرآن نیست چون دیده  می و ابن قتیبه در مشکل القرآن گفته: ابن مسعود

کرد، پس بر همین گمان باقی ماند.  را تعویذ می با این دو سوره حسن و حسین ص بود که: پیغمبر

 اند. گوییم: کار او درست بوده و مهاجرین و انصار اشتباه کرده ولی ما نمی

خاطر این بوده که پنداشته باشد ی فاتحه از مصحف خود نه به  و گفته: و اما ساقط کردن سوره

این سوره از قرآن نیست، معاذالله! ولی نظرش این بوده که قرآن را از ترس شک و فراموشی و زیاد و 

ی الحمد نیست چون هم کوتاه است و هم یاد گرفتن  اند، و این امور در سوره کم شدن در آن نوشته

 افراد واجب. هآن بر هم

ی الفاتحه را از مصحفش انداخته ابوعبید به سند صحیحی  سورهگویم: اینکه ابن مسعود  می

 آورده، چنانکه در اوایل نوع نوزدهم ذکر گردید.

ها دو حقیقت متفاوت هستند، قرآن همان  تذکر دوم: زرکشی در البرهان گفته: قرآن و قرائت

ها الفاظ  نازل گردیده برای بیان [معارف] و معجزه است، ولی قرائت ص وحی است که بر محمد

گوناگون وحی یا چگونگی آنهاست که در حروف هفتگانه هست، از قبیل تخفیف و تشدید و ...، و 

 اند: مشهور است. های هفتگانه نزد جمهور متواتر است. بعضی هم گفته قرائت

زرکشی گفته: تحقیق آن است که از خود قّراء سبعه متواتر است، ولی در مورد متواتر بودنش از 

اشکال است، اسناد پیشوایان قرائت در کتب قرائت موجود است که به طور مسلسل از  ص پیغمبر

 آنها رسیده.

گویم: به دلیلی که خواهد آمد در این گفته نظر و اشکال است، و ابوشامه ـ چنان که گذشت  می

استثنا نموده، ـ الفاظ مورد اختالف قراء را استثناء کرده است، و ابن الحاجب آنچه از قبیل اداء باشد 

 و اماله متواتر است، ولی 
ّ

 و اماله و تحقیق همزه. و دیگری گفته: حق آن است که اصل مد
ّ

مانند: مد

مقدار آنها متواتر نیست چون در چگونگی آن اختالف است. این را زرکشی بیان کرده و چنین گفته: 

 اش متواتر است. و اما انواع تحقیق همزه همه

الحاجب این سخن را گفته باشد، و بر  شناسیم که پیش از ابن سی را نمیو ابن الجزری گفته: ک

اند از قبیل قاضی ابوبکر و ... و این درست است، زیرا  تواتر تمام اینها پیشوایان اصول تصریح کرده

گردد، چون تلفظ جز با آن  اداء آن نیز ثابت می هکه اگر متواتر بودن لفظ آن ثابت شود، تواتر نحو

 اپذیر و نادرست است.ن امکان
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ای که اکنون موجود  های هفتگانه اند که قرائت ای گمان کرده گوید: عده تذکر سوم: ابوشامه می

اهل علم است، و این  هاند، و حال آنکه این پندار خالف اجماع قاطب هستند مقصود و منظور حدیث

 زند. گمان از افراد جاهل سر می

ای انجام داده، و امر را  ها را هفتگانه نقل کرده کار ناشایسته رائتو ابوالعباس بن عمار گفته: آنکه ق

های هفتگانه  نظران این ایهام را ایجاد کرده که این قرائت بر افراد عامی مشکل ساخته چون برای کوته

کند کمتر یا بیشتر از  همان است که در خبر ذکر گردیده؛ و ای کاش وقتی به چند قرائت بسنده می

شود  طور وقتی از هر امام قرائت به دو راوی اکتفا می دهد تا شبهه را برطرف سازد، و همینهفت قرار 

هر کس از راوی سومی گرفته باشد ابطال کنند، با اینکه گاهی آن روایت سوم اشهر و اصح و اظهر 

 فهمد مطلب چیست مبالغه کرده و آن را تخطئه یا تکفیر نماید. است، و چه بسا آنکه نمی

بکربن العربی گفته: جواز اختصاص به این هفت قرائت ندارد تا غیر اینها جایز نباشد امثال و ابو

اند از  ای این سخن را گفته قرائت ابوجعفر و شیبه و مانند اینها؛ چون اینها مثل آنها یا باالترند، عده

 جمله: مکی و ابوالعالء همدانی و دیگران از پیشوایان قّراء.

های مشهور جز قسمت اندک چیزی  در کتاب ابن مجاهد و پیروان وی از قرائتو ابوحّیان گفته: 

 ابوعمروبن العال: هفده راوی از او مشهور است ـ نام آنها را برده ـ ولی در کتاب ابن 
ً
نیست، مثال

مجاهد تنها یزیدی را نام برده، و از یزیدی ده راوی مشهور است پس چگونه بر سوسی و دوری اکتفا 

حالی که مزیتی بر دیگران ندارند! زیرا که همه در ضبط و استواری و مشارکت در فراگیری شود؟ در 

 اند: کمی معلومات. بینم مگر آنچه گفته مشترکند، من سببی برای این کار نمی

ای است  و مکی گفته: هر کس گمان کند که قرائت این قّراء نظیر عاصم و نافع همان حروف هفتگانه

این حرف آن است که آنچه غیر از او  هاشتباه بزرگی مرتکب شده است. وی گفته: الزمکه در خبر آمده، 

قرائت این هفت نفر هست که از پیشوایان این فن و دیگران به ثبوت رسیده و موافق خط مصحف هم 

هست، قرآن نباشد، و حال آنکه این غلط بزرگی است؛ زیرا که کسانی که از پیشوایان متقدم ـ از قبیل 

اند،  طبری و اسماعیل قاضی در این باره تصنیف کردهابوعبید بن سالم و ابوحاتم سجستانی و ابوجعفر 

اند، و مردم در آغاز قرن سوم در بصره به قرائت ابوعمرو و یعقوب، و در مکه  چندین برابر اینها را نام برده

خواندند، و همین وضع ادامه داشت تا اول قرن چهارم که  به قرائت ابن کثیر، و در مدینه به قرائت نافع می

نام کسائی را نوشت و نام یعقوب را حذف کرد و نیز گفته: سبب اکتفا کردن به این هفت نفر ـ  ابن مجاهد

با اینکه در بین پیشوایان قراء کسانی هستند که از این هفت تن مقامشان باالتر یا مثل اینها باشد ـ آن است 

ه موافق خط مصحف بود که ها کوتاه شد، بر آنچ که: راویان از این هفت نفر بسیار زیادند، و چون همت
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نمود اکتفا کردند، و کسانی را که به درستی و امانت و ممتد بودن  حفظ آن آسان و ضبط قرائتش میسر می

ه یک پیشوا 
ّ

دوران مالزمت قرائت و اتفاق بر فراگیری از او مشهور بود انتخاب کردند، و از هر خط

خواندند، مانند قرائت  موده و بر قرائت آنها میهای دیگر را نیز نقل ن برگزیدند، با وجود این قرائت

ابوجعفر و یعقوب و شیبه و غیر اینها. و گفته: ابن جبیر مکی پیش از ابن مجاهد کتابی در قرائات نوشته 

که بر پنج نفر بسنده کرده؛ از هر خطه یک پیشوا انتخاب نموده است؛ این کار به خاطر آن بود که 

اند: عثمان هفت مصحف فرستاد،  عدد به این پنج شهر بوده؛ و گفتههای ارسالی عثمان پنج  مصحف

یک مصحف به یمن و مصحفی دیگر به بحرین، ولی چون از این دو مصحف خبری  هاین پنج تا به اضاف

اند این شماره را رعایت کنند، از غیر بحرین و یمن دو قاری  شنیده نشده و ابن مجاهد و دیگران خواسته

 این عدد مطابق همان عددی است که حدیث بر آن وارد ان انتخاب نموده
ً
د تا این عدد تکمیل گردد. اتفاقا

اند که  اند، گمان برده اند و زیرکی نداشته دانند این عدد را دیده شده، و چون کسانی که اصل قضیه را نمی

د صحت سند در شو ای که بر آن اعتماد می های هفتگانه است، و قاعده منظور از حروف هفتگانه قرائت

 شنیدن قرائت و درستی وجه عربیت و موافقت با خط قرآنی است.

ترین آنها قرائت ابوعمرو و کسائی  ها از لحاظ سند نافع و عاصم، و فصیح ترین قرائت و صحیح

 است.

و قّراب در الشافی گفته: تمسک به قرائت هفت نفر از قراء حدیث و روایتی ندارد، بلکه از 

از متأخران است که انتشار یافته و این تصور را پدید آورده که بیش از اینها جایز آوری برخی  جمع

 نیست، در صورتی که هیچ کس این را نگفته است.

 مصحف امام  ١و الکواشی
ّ

گفته: هر قرائتی که سندش صحیح و مطابق قواعد عربی و موافق خط

 ز این سه شرط نباشد شاذ است.منصوص است، و اگر دارای یکی ا ههای هفتگان باشد، از قرائت

هایی نظیر التیسیر و  های مشهور در کتاب اند قرائت و پیشوایان این فن از کسانی که گمان برده

اند، و آخرین کسی که به این معنی تصریح کرده شیخ  الشاطبیه منحصر است به شدت انتقاد کرده

های هفتگانه در  اند: قرائت فتهالمنهاج گفته: اصحاب گ الدین سبکی است که در کتاب شرح تقی

های شاذ جایز نیست، و ظاهر این سخن موهم آن  نماز و غیر آن جایز است ولی خواندن قرائت

باشد، و بغوی نقل کرده که قرائت یعقوب و ابوجعفر با  است که جز این هفت قرائت شاذ می

 مشهور اتفاقی است و این سخن درست است. ههای هفتگان قرائت

 . [مصحح]۳۴۸/ ۷هـ. نگا: النجوم الزهرة  ۶۰۸احمد بن یوسف موصلی از فقهای شافعیه متوفای سال:  -١
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باشد: یکی مخالف خط  و بدان که آنچه جز این هفت قرائت مشهور است بر دو نوع میو گفته: 

شک خواندن آن نه در نماز و نه در غیر آن جایز نیست. و نوع دیگر مخالف  مصحف است که بی

باشد، بلکه از طریق غریبی که بر آن اعتماد  خط مصحف نیست و قرائت آن هم مشهور نمی

ین نوع نیز قرائتش جایز نیست و نوعی دیگر قرائتش از پیشوایان فن ـ از قدیم شود وارد گردیده، ا نمی

 و جدید ـ مشهور است که وجهی برای منع از آن نیست، قرائت یعقوب و غیر او از این قبیل است.

شود، چون که او معلم  ترین کسی است که در این مورد بر او اعتماد می و گفته: بغوی شایسته

های شاذ این چنین است، چون از آنها  امع علوم است و گفته: تفصیل در قرائتقرائت و فقیه ج

 روایات شاذ بسیاری نقل گردیده است.

های هفتگانه متواتر است  الجوامع گفتیم: قرائت الموانع گفته در جمع و فرزندش در کتاب منع

ت، ولی نگفتیم: های دهگانه اس شاذ گفتیم: قول صحیح آن است که غیر از قرائت هسپس دربار

های هفتگانه هیچ اختالفی نیست که متواترند،  های دهگانه متواتر است بدین جهت که قرائت قرائت

لذا نخست آنچه مطابق اجماع بود یادآور شدیم و سپس آنچه مورد اختالف بود بیان کردیم. و گفته: 

  های سه اضافه بر اینکه: قول به غیر متواتر بودن قرائت
ً
نادرست است، و این سخن از کسی گانه کامال

ها با خط مصحف  هایش در مسائل دینی مورد اعتماد است صحیح نیست و این قرائت که حرف

کرد چون به او  مغایرت ندارد. وی افزوده: و من شنیدم که پدرم به شدت از یکی از قضات انتقاد می

کیشانمان از پدرم اجازه خواست که  مخبر رسیده بود که قرائت آنها را منع کرده است، و نیز یکی از ه

 های دهگانه را تعلیم کنی. های هفتگانه را آموزش دهد، پدرم گفت: اجازه دادم قرائت قرائت

ای که شاطبی به آنها  های هفتگانه و در پاسخ سؤالی که ابن الجزری از او کرده گفته است: قرائت

تر و از دین بودنشان بدیهی است، و هر حرفی اکتفا کرده و سه قرائت ابوجعفر و یعقوب و خلف: متوا

نازل  ص الله که یکی از این ده نفر به تنهایی بیان داشته باشد از آثار دینی بدیهی است که بر رسول

 کند. گردیده، و جز کسی که نادان باشد در این باره بحث نمی

ها باطل شدن یا نشدن شود؛ لذا فق ها اختالف در احکام پدید می تذکر چهارم: با اختالف قرائت

﴾ َ�َٰمۡسُتمُ ﴿و  ﴾مستمـل﴿ وضوی کسی که زنان را لمس کرده باشد برمبنای اختالف در قرائت

اند، و جواز یا عدم جواز وطی حائض هنگام قطع شدن خون پیش از غسل را  قرار داده .]۴۳النساء: [

این آیه اگر  هاند، و سخن غریبی دربار مبتنی نموده .]۲۲۲البقرة: [﴾ َ�ۡطُهۡرنَ ﴿بر اختالف در قرائت: 

اند، ابواللیث سمرقندی در کتاب البستان دو قول حکایت  به هر دو قرائت خوانده شود حکایت کرده
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کرده: یکی اینکه خداوند هر دو را فرموده، و دیگر اینکه خداوند یک قرائت را فرموده ولی هر دو 

سطی را انتخاب کرده اینکه: اگر هر قرائت تفسیری مغایر دیگری قرائت را اجازه داده. سپس قول و

ٰ ﴿دو آیه خواهد بود مانند  هداشته باشد، خداوند هر دو را فرموده و این دو قرائت به مثاب َح�َّ
که یکی را  .]۱۸۹البقرة: [﴾ ٱۡ�ُُيوَت ﴿و  ﴾ ٱۡ�ُُيوَت ﴿و اگر تفسیر هر دو یکی باشد مثل  ﴾ َ�ۡطُهۡرنَ 

 طور که زبانشان عادت کرده بخوانند. ی هر دو قرائت را اجازه داده که هر قبیله همانفرموده ول

و گفته: اگر بپرسید: هرگاه قائل شوید که خداوند یکی را فرموده، کدام یک خواهد بود؟ 

 قریش باشد. هگوییم: آنکه به لهج می

 یکی از متأخرین گفته: اختالف و تنوع قرائت فوایدی دارد از جمله:

 آسان نمودن کار بر امت. -۱

 ها که کتابشان فقط بر یک وجه نازل گردیده. اظهار فضل و شرافت این امت بر سایر امت -۲

برند تا قرآن را  بزرگ نمودن پاداش این امت، از جهت اینکه تمام کوشش خود را به کار می -۳

ه جستجوی ها را، و نیز ب لفظ به لفظ بررسی و ضبط کنند، حتی مقدار مدها و تفاوت اماله

ها و احکام از آن، و دقت در توجیه و تعلیل و ترجیح معانی  معانی قرآن و استنباط حکمت

 گردد. مختلف که بیان می

آشکار شدن سّر الهی در این کتاب آسمانی و اینکه خداوند آن را از تغییر و تبدیل و  -۴

 نماید. اختالف ـ با این همه وجوهی که دارد ـ حفظ می

ن به خاطر ایجازی که دارد، چون تنوع قرائت بسان کثرت آیات است که بسیاری معجزات آ -۵

شد معلوم است که چقدر طوالنی  ای قرار داده می اگر داللت هر لفظ به طور جداگانه آیه

رُۡجَلُ�مۡ ﴿گشت، لذا کلمه  می
َ
 (=  .]۶المائدة: [﴾ َوأ

ّ
بر شستن پا و مسح کشیدن بر خف

حمل گردیده، و حال آنکه لفظ یکی است ولی به  گویند) نوعی کفش که به آن موزه می

 های مختلف. اعراب

دهد قرائت دیگری را که چه بسا پوشیده  کند و توضیح می ها بیان می بعضی از قرائت -۶

: قرائت  می
ً
ـ به تشدید ـ معنی قرائت دیگر را ـ که به  ﴾ َ�ۡطُهۡرنَ ﴿نماند بر افراد، مثال

ِ ﴿کند، و قرائت:  تخفیف است ـ بیان می کند که منظور از  بیان می﴾ فَٱۡسَعۡواْ إَِ�ٰ ذِۡكرِ ٱ�َّ

﴿ ْ  در قرائت دیگر رفتن است نه به سرعت رفتن.﴾ فَٱۡسَعۡوا

منظور از قرائت شاذ؛ تفسیر قرائت مشهور و بیان معانی آن «و ابوعبید در فضائل القرآن گفته: 
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قرائت ابن مسعود:  و ﴾والوسطی صالة العرص﴿: ب است، مانند قرائت عایشه و حفصه

﴿ ْ َ ِمۢن َ�ۡعِد إِۡكَ�ٰهِِهنَّ ﴿و قرائت جابر:  .]۳۸المائدة: [﴾ أيامهنام فَٱۡ�َطُعٓوا َ�ُفوٞر هلنّ فَإِنَّ ٱ�َّ
قرآن است، و امثال اینها از  هوی گفته: این حروف و امثال اینها تفسیرکنند .]۳۳النور: [﴾ رَِّحيمٞ 

شد ـ به عنوان تفسیر ـ خوشایند بود تا چه رسد به بزرگان صحابه که از آنها روایت  تابعین روایت می

تر است کمترین چیزی که از این حروف  شود سپس در قرائت وارد گردد! این از تفسیر باالتر و قوی

 ».شود آید اینکه صحت تأویل شناخته می به دست می

 ام. ن در کتاب اسرارالتنزیل به بیان هر قرائتی که معنی دیگری اضافه بر قرائت مشهور دارد، پرداختهم

الحرمین در البرهان از ظاهر  تذکر پنجم: در مورد عمل به قرائت شاذ اختالف شده است، امام

ابن الحاجب مذهب امام شافعی نقل کرده که: جایز نیست. ابونصر قشیری نیز از او پیروی نموده، و 

اند و  به طور قطع به آن قائل شده؛ به جهت اینکه آن قرائت را به عنوان اینکه قرآن است نقل کرده

حال آنکه ثابت نیست. و ابوالطیب قاضی و حسین قاضی، و رویانی و رافعی عمل به آن را ـ بسان 

این قول را صحیح  المختصر الجوامع و شرح اند، و ابن السبکی در جمع خبر واحد ـ جایز شمرده

اند،  دانسته است، و اصحاب ما بر قطع کردن دست راست سارق به قرائت ابن مسعود استدالل کرده

قسم  هکفار هامام ابوحنیفه نیز همین قول را اختیار نموده، همچنین بر وجوب پی در پی بودن روز

)] استدالل کرده، ولی ۸۹[در آیه کفاره قسم (مائده:  »متتابعات«خوردن به قرائت ابن مسعود: 

 اند؛ زیرا که منسوخ بودنش ثابت شده ـ چنانکه خواهد آمد. اصحاب ما این را نپذیرفته

های  هاست که پیشوایان به آن اهتمام ورزیده و کتاب تذکر ششم: از مسایل مهم توجیه قرائت

الکشف از مکی، و اند، از جمله: الحجه از ابوعلی فارسی، و  ای در این باره تألیف کرده جداگانه

توان نام برد. الکواشی گفته:  الهدایه از مهدوی، و المحتسب فی توجیه الشواذ از ابن جنی را می

شود؛ ولی یک نکته را باید یادآور شد که:  اش آن است که دلیل یا مرجع بر قرائت موردنظر می فائده

سازد و این  سقوط نزدیک می شود که آن را به گاهی یک قرائت بر دیگری به طوری ترجیح داده می

 ناخوشایند است چون هر دو قرائت متواترند.

در کتاب الیواقیت از ثعلب حکایت کرده که گفت: هرگاه دو اعراب مختلف در  ١و ابوعمر زاهد

ی او گفته: شیوخ مان را دیدم  مد بن عبدالواحد از ائمه و بزرگان علم لغت بوده است. خطیب بغدادی در بارهمح -١

و  ۶۰باشد. نگا: فهرست از ابن خیر:  کنند. او صاحب کتاب یاقوتة الصراط می که او را توثیق و تصدیق می

 . [مصحح]۳۹۳/ ۱البرهان 

 

                                           



 اإلتقان فی علوم القرآن  278

تر  دهم، تا اینکه سخن مردم را بشنوم، پس هر یک قوی کدام را بر دیگری ترجیح نمی قرآن باشد هیچ

 خواهم داد.بود آن را امتیاز 

و ابوجعفر نّحاس گفته: سالمتی نزد اهل دین آن است که اگر هر دو قرائت صحیح باشد گفته 

رسیده پس هر که این طور بگوید گناه  ص نشود یکی از آنها بهتر است؛ زیرا که هر دو از پیغمبر

 نمودند. کرده، و رؤسای صحابه مانند این سخن را انکار می

اند تا جایی که  در ترجیح قرائت (مالک) و (َملک) بسیار سخن گفته و ابوشامه گفته: مؤلفان

در این امر نزدیک است وجه قرائت دیگر را ساقط نماید، و این کار پس از  هبرخی به خاطر مبالغ

 آنکه هر دو قرائت ثابت شده خوب نیست.

 رائت مشهور است.تر از توجیه ق های شاذ ـ از نظر صناعت ـ قوی اند: توجیه قرائت و بعضی گفته

 ي بحث خاتمه
نخعی گفته: اکره داشتند که بگویند: قرائت عبدالله، و قرائت سالم؛ و قرائت ابّی؛ و قرائت زید، بلکه 

خواند. نووی گفته: حق  خواند، و فالن شخص به فالن وجه می شد: فالنی با این وجه می گفته می

 آن است که کراهتی ندارد.
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االنباری، و  اند از قبیل: ابوجعفر نّحاس، و ابن ای در این باره داشته ای تألیفات جداگانه عده

ای است که چگونگی اداء با آن  سجاوندی و ... و این فّن ارزندهزّجاج، والدانی، والعمانی، و 

بن  شود، و اصل این فن روایتی است که نّحاس آورده: از محمدبن جعفر انباری از هالل فهمیده می

بی و عبدالله بن جعفر که گفتند: عبدالله بن عمر ُزرقی برای ما حدیث گفته از زیدبن ابی 
ُ
العالء از ا

گفت: ما مدتی از عمرمان را  بن عمر می بن عوف بکری که گفت: شنیدم عبداللهانیسه از قاسم 

 ص ای که بر محمد گرفت، و سوره گذراندیم در حالی که هر یک از ما ایمان را پیش از قرآن فرا می
طور که شما  گرفتیم همان آموختیم و جاهای وقف را یاد می شد حالل و حرام آن را می نازل می

بینیم که قرآن را پیش از یاد گرفتن دین  آموزید، ما در این زمان مردانی می را میامروزه قرآن 

گیرند در حالی که امر و نهی و موارد وقف را  آموزند، بعضی از آغاز تا فرجام قرآن را یاد می می

که طور  گرفتند همان ها را یاد می کند که آنها وقف اند. نّحاس گفته: این حدیث داللت می نیاموخته

 آموختند. قرآن را می

کند که اجماع صحابه بر این  داللت می» مدتی از عمرمان را گذراندیم«و اینکه ابن عمر گفته: 

 امر بوده، این حدیث را بیهقی در سنن خود آورده است.

آمده که گفت: ترتیل تجوید و  .]۴المزمل: [﴾ َوَرتِِّل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡر�ِيً� ﴿آیه:  هو از علی دربار

 باشد. خوب ادا کردن حروف و شناخت وقوف می

 ابن االنباری گفته: از جمله شناخت کامل قرآن، شناختن وقف و ابتدا در آن است.
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 هالقدر و ارزنده است؛ زیرا که شناخت معانی قرآن و استنباط ادل نکزاوی گفته: باب وقف عظیم

 شود. ها برای کسی میسر نمی شرعی از آن جز با شناخت فاصله

تواند یک سوره یا یک قصه را با یک  قرآن نمی هالجزری آمده: چون خوانند در کتاب النشر ابن و

نفس بخواند از طرفی نفس کشیدن بین دو کلمه هنگام وصل کردن آنها جایز نیست، چون این کار 

مثل نفس کشیدن وسط کلمه است، واجب است جایی برای وقف و استراحت انتخاب گردد که ابتدا 

ی وقف به معنی صدمه نزند و از فهم آن جلوگیری باشد، و الزم است جا کردن بعد از آن هم متعّین می

شود؛ لذا پیشوایان بر آموزش و  گردد و مقصود حاصل می ننماید؛ زیرا که معجزه با آن ظاهر می

 دلیل بر وجوب آن است، و در سخن ابن عمر   اند. و در سخن علی شناخت این فن تأکید کرده

ه بوده است، و نزد ما صحیح بلکه متواتر است که برهان بر آن است که یاد گرفتن آن اجماع صحاب

اند از قبیل: ابوجعفر یزیدبن القعقاع ـ یکی از  ورزیده آموخته و به آن اهتمام می سلف صالح آن را می

های تابعین ـ، و امام نافع، و ابوعمرو، و یعقوب و عاصم، و پیشوایان دیگر ... و سخنانشان  شخصیت

ها مشهور است و از همین روی بسیاری از بزرگان  ات آنان در کتابدر این باره معروف و تصریح

او دهد، تا کسی وقف و ابتدا را نشناخته باشد به  آموزش قرآن می هاند بر کسی که اجاز خلف شرط کرده

را خواندی ﴾ ُ�ُّ َمۡن َعلَيَۡها فَانٖ ﴿اجازه ندهند، و به روایت صحیح از شعبی رسیده که گفته است: اگر 

ۡكَرامِ ﴿مکن تا  سکوت  را هم بخوانی. .]۲۷-۲۶الرحمن: [﴾ َو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ذُو ٱۡ�ََ�ِٰل َوٱۡ�ِ

 گویم: این خبر را ابن ابی حاتم آورده است. می

 (فصلی در انواع وقف)
اند، ولی در این باره اختالف  پیشوایان این فن برای انواع وقف و ابتدا اصطالحاتی درست کرده

 ابن االنباری گفته: وقف بر سه گونه است: تام، َحسن، و قبیح. اند کرده

ای که متعلق  تام آن است که توقف کردن بر آن و ابتدا بما بعد آن نیک است، و بعد از آن کلمه

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ ﴿به آن باشد نیست مانند: 
ُ
ۡم لَۡم تُنِذرُۡهۡم َ� ﴿و  .]۵البقرة: [﴾ َوأ

َ
أ

 .]۶البقرة: [﴾ ونَ يُۡؤِمنُ 
و حسن: آن است که وقف بر آن نیک است ولی ابتدا کردن به ما بعدش خوب نیست مانند 

 باشد. العالمین) خوب نیست؛ زیرا که صفت ماقبلش می (الحمدلله) که ابتدا کردن به (رب

الله) سپس  و قبیح: آن است که نه تام است و نه حسن، مانند: وقف کردن بر (بسم) از (بسم

الیه، منعوت جدای از نعت، رافع جدای از مرفوع، مرفوع  گفته: وقف بر مضاف، جدای از مضاف
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کید و  جدای از رافع، ناصب جدای از منصوب، منصوب جدای از ناصب، موکد جدای از تأ

علیه، بدل جدای از مبدل، إن و کان و ظّن و همتاهایشان جدای از  معطوف جدای از معطوف

ن بدون خبرشان و یا وقف بر مستثنی منه جدای از مستثنی، موصول جدای از اسمشان یا بر اسمشا

صله چه موصول اسمی باشد و چه حرفی وقف بر فعل جدای از مصدر یا حرف جدای از متعلق یا 

 شرط جدای از جزاء تمام نیست.

یح شود: تاّم مختار، کافی جایز، حسن مفهوم، و قب دیگری گفته: وقف بر چهار قسم تقسیم می

 متروک.

ای که مابعدش هست تعلق ندارد، پس وقف بر آن و ابتدای  تام آن است که بر کلمه -۱

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ ﴿شود مانند:  ازمابعدش نیکوست، و بیشتر در اول آیات واقع می
ُ
﴾ َوأ

ةَ ﴿ شود مانند و گاهی در وسط آیات نیز واقع می .]۵البقرة: [ ِعزَّ
َ
ْ أ ذِلَّةٗ  وََجَعلُٓوا

َ
ٓ أ ۡهلَِها

َ
زیرا که  ﴾أ

النمل: [﴾ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡفَعلُونَ ﴿فرماید  شود سپس خداوند متعال می اینجا سخن بلقیس تمام می

َضلَِّ� َعِن ٱّ�ِۡكرِ َ�ۡعَد إِۡذ َجآَءِ�� ﴿و همچنین  .]۳۴
َ
شود برای اینکه  اینجا سخن تمام می ﴾ لََّقۡد أ

بی
ُ
ۡيَ�ُٰن ﴿فرماید:  رسد آنگاه خداوند می بن خلف اینجا به آخر می حرف آن ستمگر ا َوَ�َن ٱلشَّ
�َ�ِٰن َخُذوٗ�  ۡصبِِحَ� ﴿شود مانند:  و گاهی بعد از اول آیه واقع می .]۲۹الفرقان: [﴾ لِۡ�ِ  ١٣٧مُّ

ِۡل�  ۡلِ ﴿ هکه در اینجا وقف تمام است زیرا که کلم .]۱۳۸-۱۳۷الصافات: [﴾ َو�ِٱ�َّ عطف بر ﴾ َو�ِٱ�َّ

 قبل است یعنی در صبح و شام. همعنی آی

است، و  ﴾ونَ  ُٔ َ�تَِّ�  ﴿که آخر آیه  .]۳۵-۳۴الزخر،: [﴾ َوزُۡخُرٗفا ٣٤وَن  ُٔ َ�تَِّ� ﴿و مانند این  

ر قصه و ماقبل اولش و آخر باشد. و آخر ه وقف تام است؛ زیرا که عطف بر سابقش می ﴾َوزُۡخُرٗفا﴿

اء و فعل امر و قسم و الم قسم ـ برخالف ماده قول و شرطی که جوابش  هر سوره، و پیش از یاء ند

 نیامده باشد ـ و نیز (کان الله) و (ما کان
ً
الله)، و (ذلک)، و (لوال) غالب اینها تام است در  قبال

 امده باشد.صورتی که قسم یا قول یا در معنی آن پیش از اینها نی

و کافی: آن است که از نظر لفظ به قبل و بعدش مربوط نیست ولی از نظر معنی مربوط است که 

َ�ُٰتُ�مۡ ﴿بعدش نیک است مانند:  هوقف بر آن و ابتدا به کلم مَّ
ُ
 .]۲۳النساء: [﴾ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

ای که بعدش (الم کی) و (إال)ی به  اینجا وقف شود و به مابعدش ابتدا گردد و همچنین اول هر آیه

معنی (لکن) باشد و (اّن) ـ به تشدید نون و کسر همزه ـ و استفهام و (بل) و (أال)ی مخففه و (سین) 
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آنها قول یا قسم و (سوف) که برای تهدید باشد ـ و (نعم) و (بئس) و (کیال) به شرط اینکه پیش از 

 نباشد وقف نیک است.

و حسن: آن است که وقف بر آن نیک است ولی ابتدای بمابعدش خوشایند نیست مثل: 

﴿ ِ  ﴾.ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

لََّقۡد ﴿تر از ا ین وقف بر  شود مثل (الحمد) قبیح و قبیح آن است که منظور از آن فهمیده نمی
 ْ ِيَن قَالُٓوا َ ُهَو ٱلَۡمِسيحُ ﴿و ابتدای از  .]۱۷المائدة: [﴾ َ�َفَر ٱ�َّ باشد؛  می .]۱۷المائدة: [﴾ إِنَّ ٱ�َّ

 زیرا که معنی این جمله با این نحو خواندن محال است و کسی که 
ً
و معنی آنها  طور بخواند این عمدا

ُ ﴿را هم قصد داشته باشد کفر ورزیده است. نظیرش وقف بر  ِي َ�َفَرۗ َوٱ�َّ : البقرة[﴾ َ�ُبِهَت ٱ�َّ

بََوۡ�هِ ﴿و  .]۲۵۸
َ
تر از این وقف بر قسمت منفی  باشد. و قبیح می .]۱۱النساء: [﴾ فَلََها ٱ�ِّۡصُفۚ َوِ�

ُ ﴿... ﴾ َ�ٓ إَِ�ٰهَ ﴿ای است که حرف ایجاب هم دارد مانند  از جمله َوَمآ ﴿ .]۱۹محمد: [﴾ إِ�َّ ٱ�َّ
رَۡسۡلَ�َٰك 

َ
� َونَِذيٗر�﴿... ﴾أ ٗ اگر ناچار شود به خاطر قطع نفس ـ جایز  .]۱۰۵اإلسراء: [﴾ إِ�َّ ُمبَّ�ِ

 ».است وقف کند سپس بماقبلش برگردد تا آنها را به مابعدش متصل نماید و اشکالی هم ندارد

 و سجاوندی گفته: وقف بر پنج مرتبه است: الزم، مطلق، جایز، مجوز لوجه و مرخص لضروره.

کند مثل: (وماهم  کنند مراد تغییر می الزم: آن است که اگر دو طرفش را به هم وصل -۱

َ ﴿ بمؤمنین) که اینجا الزم است وقف شود که اگر وصل گردد به  ﴾ يَُ�ِٰدُعوَن ٱ�َّ
شود که این جمله صفت (مؤمنین) است که خداوند خدعه را از آنها  توهم می .]۹البقرة: [

گوید: او مؤمن  نفی و ایمان خالص از خداع را برایشان اثبات کرده باشد، چنانکه می

فریبکاری نیست، و حال آنکه منظور در این آیه اثبات خدعه است بعد از نفی ایمان و 

�َض ﴿طور که در  همان
َ
است که جمله (تثیر) صفت  .]۷۱البقرة: [﴾ �َّ َذلُوٞل تُثُِ� ٱۡ�

(ذلول) است که در حیز نفی داخل است یعنی: ذلولی نیست که زمین را شخم زند و 

ۘ سُ ﴿مثل:  ن يَُ�وَن َ�ُۥ َوَ�ٞ
َ
ۥٓ أ َ�َٰ�ِٰت ﴿که اگر به  .]۱۷۱النساء: [﴾ ۡبَ�َٰنُه ُۥ َما ِ� ٱلسَّ َّ�

�ِض 
َ
شود که صفت ولد باشد، و منفی فرزندی باشد که  وصل گردد، توهم می ﴾ َوٱۡ�

َ�َٰ�ٰتِ ﴿وصف  ُۥ َما ِ� ٱلسَّ داشته باشد (یعنی اگر این صفت را نداشت ممکن است ﴾ �َّ

 فرزند نفی شده است.فرزن
ً
 د باشد) و حال آنکه مطلقا

مطلق: آن است که ابتدای بمابعدش نیک است، مانند اسمی که به آن ابتداء شده باشد مثل  -۲
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ُ َ�َۡتِ�ٓ ﴿ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� ﴿و فعل مستأنف مثل:  .]۱۳الشوری: [﴾ ٱ�َّ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  َفَهآءُ َسَيُقوُل ﴿و  .]۵۵النور: [﴾ ا ُ َ�ۡعَد ُعۡ�ٖ ﴿و  .]۱۴۲البقرة: [﴾ ٱلسُّ َسَيۡجَعُل ٱ�َّ
� ۚ ﴿و مفعول متعلق به محذوف مثل  .]۷الطالق: [﴾ �ُۡ�ٗ ا ِ َحّقٗ و  .]۱۲۲النساء: [﴾ وَۡعَد ٱ�َّ

﴿ ِ ُ يُۡضلِۡلهُ ﴿و شرط، مثل:  .]۳۸األحزاب: [﴾ ُسنََّة ٱ�َّ و  .]۳۹األنعام: [﴾ َمن �ََشإِ ٱ�َّ

ْ ﴿ام اگرچه مقدر باشد ـ مثل استفه ن َ�ۡهُدوا
َ
تُرِ�ُدوَن أ

َ
تُرِ�ُدوَن ﴿ .]۸۸النساء: [﴾ �

ۡ�َيا ۚ ﴿و نفی:  .]۶۷األنفال: [﴾ َعَرَض ٱ�ُّ إِن ﴿ .]۶۸القصص: [﴾ َما َ�َن لَُهُم ٱۡ�َِ�َةُ
 در جایی که هیچ یک از اینها مقول قول سابق نباشد. .]۱۳األحزاب: [﴾ يُرِ�ُدوَن إِ�َّ فَِراٗر�

و جایز: آن است که هم وصل آن جایز است و هم فصل و (وقف) برای اینکه هر دو طرف  -۳

نزَِل مِن َ�ۡبلَِك ﴿سبب دارد مثل: 
ُ
که واو عطف مقتضی وصل است، و  .]۴البقرة: [﴾ َوَمآ أ

 است ﴾ َو�ِٱ�ِخَرةِ ُهۡم يُوقِنُونَ ﴿کند تقدیر آن  مقدم داشتن مفعول بر فعل نظم را قطع می

ۡ�َيا ﴿المجوز لوجه: (= به علتی جایز شده) مانند  -۴ ْ ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ ُوا ِيَن ٱۡشَ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
أ

 ِ ُف َ�ۡنُهمُ ﴿زیرا که فاء در  .]۸۶البقرة: [﴾ بِٱ�ِخَرة ـ در قسمت بعدی آیه ـ  ﴾ فََ� ُ�َفَّ

باشد و این موجب وصل است، و بنابر استیناف فعل، برای  مقتضی تسبب و جزاء می

 فصل هم وجهی هست.

المرخص ضروره: آن است که مابعدش از ماقبلش مستغنی نیست ولی به خاطر قطع  -۵

د وقف کرد، و بازگشت از اول هم لزومی ندارد شو شدن نفس، و طوالنی بودن جمله می

َمآَء بَِنآءٗ ﴿مفهومی است مانند  هبرای اینکه قسمت بعدی جمل زیرا  .]۲۲البقرة: [﴾ َوٱلسَّ

نَزَل ﴿که 
َ
از سیاق کالم مستغنی نیست چون فاعلش ضمیری است که به ماقبلش  ﴾َوأ

 اشکال ندارد. گردد ولی جمله مفهوم است لذا فاصله افتادن بین آنها برمی

و اما جایی که وقف جایز نیست، از قبیل وقف بر شرط جدا از جزای آن و مبتدای جدا از خبر و 

 باشد. امثال اینها می

دیگری گفته: وقف در قرآن بر هشت نوع است: تام، شبیه به تام، ناقص، و شبیه ناقص، حسن، 

 شبیه به حسن، قبیح، شبیه به قبیح.

اند نه منظم است و نه محدود و معین،  اقسام وقف زده ههایی که دربار تر حرفبیش«الجزری گفته:  ابن

ام این است که: وقف بر دو قسم است: اختیاری و اضطراری؛  ترین مطلبی که در این باره گفته و نزدیک
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شود، اگر تمام باشد اختیاری است. کالم تام یا به مابعدش  شود یا نمی زیرا که کالم یا تمام می

نامند، برای  گونه ارتباطی ندارد ـ نه از جهت لفظ و نه از جهت معنی ـ که این نوع وقف را تام می هیچ

 تام است که بر آن وقف می
ً
های گذشته را  سپس مثال». گردد شود و به مابعدش ابتدا می اینکه مطلقا

ولی از جهت و گاهی وقف از نظر تفسیر و اعراب و قراءت تمام است «افزاید:  ذکر کرده بعد می

ۗ ﴿دیگری تمام نیست مانند:  ُ ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَُه
ۡ
که اگر مابعدش را مستأنف  .]۷عمران:  آل[﴾ َوَما َ�ۡعلَُم تَأ

ها که اگر آنها را مبتدا حساب  بگیریم تام است، و اگر عطف بگیریم تام نیست، و مانند فواتح سوره

کنیم و خبر را محذوف، یا به عکس آنها را خبر بدانیم و مبتدایشان را محذوف ـ تام خواهد بود مثل: 

 باشد ولی اگر مابعدش را خبر بگیریم تام نیست.(ألم هذه) یا (هذه ألم) یا اینکه مفعول (قل) مقدر 

ۡمٗنا﴿و مانند: 
َ
ْ ﴿که بنابر قرائت  .]۱۲۵البقرة: [﴾ َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ ُِذوا به کسر خاء ـ تام  ﴾ َوٱ�َّ

اگر اسم  .]۱ابراهیم: [﴾ إَِ�ٰ ِصَ�ِٰط ٱۡلَعِز�زِ ٱۡ�َِميدِ ﴿است و به فتح خاء ـ کافی است. و مانند: 

 عد از آن [الله] را مرفوع بخوانیم تام است، و اگر مخفوض (مجرور) بخوانیم حسن است.گرامی ب

إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك  ٤َ�ٰلِِك يَۡوِم ٱّ�ِيِن ﴿های تام بر یکدیگر برتری دارند مانند:  و گاهی وقف
دومی است؛ زیرا  که هر دو وقف تام است ولی اولی تمامیتش بیش از .]۵-۴الفاتحة: [﴾ �َۡسَتِع�ُ 

دومی در خطاب با مابعدش مشترک است به خالف اولی. و این نحو از وقف است که بعضی  هکه آی

 اند. آن را شبیه به تام نامیده

شود، و این نوع همان  آن بیان می هو گاهی حسنش بیشتر است برای اینکه معنی مقصود به وسیل

ی  است که سجاوندی از آن به (وقف الزم) تعبیر کرده است، و اگر تعلق و ارتباطی به کلمه یا جمله

گویند برای اینکه از مابعدش  دیگری داشته باشد: یا از جهت معنی است فقط که به آن (کافی) می

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ ﴿ باشد مانند نیاز می مستغنی و مابعدش نیز از آن بی َوَمآ ﴿و  .]۳البقرة: [﴾ َوِممَّ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك 

ُ
ّ�ِِهمۡ ﴿و  .]۴البقرة: [﴾ أ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ  .]۵البقرة: [﴾ َ�َ

َرٞض ﴿های تام مثل:  یا اینکه در کفایت کردن برتری دارد مانند برتری که وقف ﴾ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

ُ ﴿کافی است  ۖ فََزاَدُهُم ٱ�َّ از  .]۱۰البقرة: [﴾ بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِذبُونَ ﴿کفایتش بیشتر است ﴾  َمَرٗضا

 هر دو کفایتش بیشتر است.

و چه بسا وقف بنابر تفسیر و اعراب و قرائت معینی کافی است، ولی بر تفسیر و اعراب و قرائت 

ۡحرَ ﴿دیگری نیست مانند:  نزَِل ﴿که اگر (ما)ی و  .]۱۰۲البقرة: [﴾ ُ�َعّلُِموَن ٱ�َّاَس ٱلّسِ
ُ
را ﴾ َوَمآ أ

 نافیه بگیریم وقف کافی است، و اگر موصوله بگیریم حسن است.
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ٰ ﴿نیز اگر مابعدش را مبتدا بگیریم که خبر آن  .]۴البقرة: [﴾ َو�ِٱ�ِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ ﴿ َ�َ
ِيَن يُۡؤِمُنوَن ﴿باشد، کافی است و اگر خبر  .]۵البقرة: [﴾ ُهٗدى یا خبر  .]۳البقرة: [﴾ بِٱۡلَغۡيبِ ٱ�َّ

نزَِل ﴿
ُ
ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ  بگیریم حسن خواهد بود. .]۴البقرة: [﴾ َوٱ�َّ

ۡم َ�ُقولُونَ ﴿اگر  .]۱۳۹البقرة: [﴾ َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُ�ۡلُِصونَ ﴿
َ
به صورت خطاب  .]۱۴۰البقرة: [﴾ أ

 شود وقف حسن است.خوانده شود وقف کافی است، ولی اگر به صورت غایب خوانده 

﴿ ُ ُب ﴿و ﴾ َ�َيۡغفِرُ ﴿براساس مرفوع خواندن ﴾ ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ ٱ�َّ وقف  .]۲۸۴البقرة: [﴾ َوُ�َعّذِ

 کافی است ولی اگر مجزوم بخوانیم وقف حسن است.

نامند؛ زیرا که به خودی خود حسن و مفید  و اگر تعلق از جهت لفظ باشد وقف را حسن می

جایز نه اینکه بمابعدش شروع شود زیرا که از نظر لفظ به هم مربوطند،  است و وقف کردن بر آن

سلمه که خواهد  ای باشد که به نظر بیشتر اهل اداء جایز است چون در حدیث ام مگر اینکه اول آیه

 روایت شده است. ص آمد از پیغمبر اکرم

ُهٗدى ﴿، مانند: باشد و گاهی وقف بنابر یک تقدیر حسن و به تقدیر دیگر تام یا کافی می
که اگر مابعدش را صفت بگیریم وقف حسن خواهد بود و اگر خبر مقدر یا  .]۲البقرة: [﴾ ّلِۡلُمتَّقِ�َ 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿مفعول مقدر بگیریم بنابر جدا بودن آن، وقف کافی است، و اگر آن را مبتدا و 
ُ
را خبر ﴾ أ

 بگیریم وقف تام خواهد بود.

نامند که جز برای ضرورت  و اگر کالم تمام نشده باشد، وقف اضطراری است، که آن را قبیح می

 وقف بر آن جایز نیست، برای اینکه بی
ً
فایده خواهد ماند یا اینکه  ـ از قبیل قطع شدن نفس ـ عمدا

ِينَ ﴿شود مانند وقف بر  معنی آن خراب می  .]۷الفاتحة: [﴾ ِصَ�َٰط ٱ�َّ

بََوۡ�هِ ﴿تر است مانند:  بعض دیگر قبیح و گاهی بعضی از
َ
زیرا  .]۱۱النساء: [﴾ فَلََها ٱ�ِّۡصُفۚ َوِ�

 که ایهام دارد که پدر و مادر با دختر در نصف ارث شریک هستند.

ۦٓ ﴿تر از این وقف بر  قبیح َ َ� �َۡسَتۡ�ِ الماعون: [﴾ فََوۡ�ٞل ّلِۡلُمَصّلِ�َ ﴿ .]۲۶البقرة: [﴾ إِنَّ ٱ�َّ

لَٰوةَ َ� ﴿ .]۴  باشد. و امثال اینها می .]۴۳النساء: [﴾  َ�ۡقَرُ�واْ ٱلصَّ

 این حکم وقف اختیاری و اضطراری است.

و اما ابتدا و شروع: جز اختیاری نیست،؛ زیرا که شروع مانند وقف نیست که ضرورتی آن را 

مقصود را برساند ای که معنای آن مستقل بوده و  اقتضا کند، بنابراین جایز نیست شروع مگر از کلمه
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وقف است، و از نظر تمام و کفایت و حسن و قبح به حسب تمام  هو اقسام آن همانند اقسام چهارگان

البقرة: [﴾ َوِمَن ٱ�َّاِس ﴿و عدم کالم و فساد معنی و محال بودن آن متفاوت است مانند: وقف بر 

که شروع کردن از (الناس) قبیح است و از (آمنا) تام است پس اگر بر (من یقول) وقف کند  .]۸

 باشد. شروع کردن از (یقول) بهتر از ابتدا کردن از (من) می

ُ ﴿همچنین وقف بر  تر است ولی شروع از  قبیح، و شروع از (الله) قبیح .]۷البقرة: [﴾ َخَتَم ٱ�َّ

ِ ﴿ر (ختم) کافی است. و نیز وقف ب ِۖ ﴿و ﴾ ُعَزۡ�ٌر ٱۡ�ُن ٱ�َّ قبیح و  .]۳۰التوبة: [﴾ ٱلَۡمِسيُح ٱۡ�ُن ٱ�َّ

 تر، و شروع از عزیر و  المسیح قبحش شدیدتر است. ابتدای از (ابن) قبیح

ُ ﴿و اگر از روی ضرورت و ناچاری بر  ا وََعَدنَا ٱ�َّ وقف شود، ابتدا کردن از  .]۱۲األحزاب: [﴾ مَّ

 باشد. تر از شروع به آن دو می تر، و ابتدا به (ما) قبیح قبیح﴾ وََعَدنَا﴿قبیح، و شروع از لفظ جالله (الله) 

 ای حسن ولی ابتدای به آن قبیح است، مانند  شود که وقف بر کلمه و گاه می

باشد،  می که وقف بر آن حسن ولی شروع به آن قبیح .]۱الممتحنة: [﴾ ُ�ۡرُِجوَن ٱلرَُّسوَل �يَّاُ�مۡ ﴿

 شود. چون که معنی نادرست است، چه اینکه برحذر داشتن و ترساندن از ایمان به خداوند می

ۡرقَِدنَۜاۗ  َ�َٰذا﴿و گاهی وقف قبیح ولی ابتدا و شروع به آن خوب است مانند:  ﴾ َمۢن َ�َعَثَنا ِمن مَّ
افتد و ایهام  فاصله می ی (هذا) قبیح است بر اینکه بین مبتدا و خبر که وقف بر کلمه .]۵۲یس: [

(هذا = این) به مرقد (قبر) است ولی شروع به (هذا) کافی یا تام است برای اینکه  هآورد که اشار می

 شود. جمله استیناف می

 چند نکته
 الیه جایز نیست یا امثال آن ... . گویند: وقف کردن بر مضاف جدای از مضاف اول: اینکه می

(جواز أدائی) است، که خواندن قرآن را نیکو و تالوت آن را جالب ابن الجزری گفته: منظورشان 

سازد، نه اینکه بخواهند بگویند که حرام یا مکروه است، مگر اینکه مقصود خواننده این باشد که  می

قرآن را تحریف کرده و برخالف معنی منظور خداوند بخواند که گذشته از اینکه گناهکار است کفر 

 هم ورزیده.

گذاران، یا برخی از قّراء خود را به  گوید: آنچه بعضی از اعراب چنین ابن الجزری میدوم: هم

نمایند که وقف یا ابتداء را در بعضی جاها  ای هواپرست تأویل می اندازند یا عده تکلف و زحمت می

تر  واجب یا جایز یا ممنوع بدانند، لزومی ندارد که بر آنها وقف گردد بلکه شایسته است معنی کامل
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نَت ﴿در نظر گرفته شود و هرجا وقف بهتر است رعایت گردد، مانند وقف بر 
َ
و شروع از ﴾ َوٱرَۡ�َۡناۚٓ أ

نَا﴿  .]۲۸۶البقرة: [﴾ َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ

ٓ ﴿و ابتدای از ﴾ ُ�مَّ َجآُءوَك َ�ۡلُِفونَ ﴿و مانند: وقف بر  َرۡدنَا
َ
ِ إِۡن أ و وقف  .]۶۲النساء: [﴾ بِٱ�َّ

ۡكَ ﴿و شروع از  .]۱۳لقمان: [﴾  َ� �ُۡ�ِكۡ َ�ُٰبَ�َّ ﴿بر  ِۖ إِنَّ ٱلّ�ِ بنابر معنی قسم، و وقف بر  ﴾ بِٱ�َّ

ن �ََشآءَ ﴿
َ
ٓ أ ُ َربُّ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿و شروع از ﴾ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ فََ� ﴿و وقف بر  .]۲۹التکویر: [﴾ ٱ�َّ

وََّف بِهِ ﴿و شروع از ﴾ ُجَناحَ  ن َ�طَّ
َ
  .]۱۵۸البقرة: [﴾ َماَعلَۡيهِ أ

 باشد. جا کردن سخن از مواضع خود می مورد و جابه که تمام اینها تکلف و زحمت بی

ها  های معترضه، و در حال جمع قرائت ها و جمله ها، و قصه سوم: در هنگام طوالنی بودن فاصله

طور بخشوده نیست، بنابراین چه  شود که در جاهای دیگر آن پوشی می و قرائت تحقیق و تنزیل چشم

ز بسا وقف و ابتدا به جهت بعضی از امور یاد شده جایز باشد که اگر برای جهت دیگری بود جای

نبود، و این نوع از وقف و ابتدا همان است که سجاوندی آن را: المرخص ضروره (از ناچاری 

َمآَء بَِنآءٗ ﴿رخصت داده شده) نامید، و   را به عنوان مثال ذکر کرده است. .]۲۲البقرة: [﴾ َوٱلسَّ

 .]۱۷۷البقرة: [﴾ قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب ﴿الجزری گفته: بهتر این بود که به مانند:  ابن

َكٰوةَ ﴿ .]۶۱البقرة: [﴾ نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ لَٰوةَ َوَءاَ� ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ
َ
ْۖ ﴿ .]۱۷۷البقرة :[﴾ َوأ البقرة: [﴾ َ�َٰهُدوا

ۡفلََح ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿های  و به مانند: فاصله .]۱۷۷
َ
 زد. تا آخر اوصاف مؤمنین مثل می﴾ ...َقۡد أ

تا جایی که وقف تام در قرآن امکان داشته باشد، خوش  کتاب المستوفی گفته: نحویون هنویسند

ندارند که وقف ناقص شود، ولی اگر جمله طوالنی است، وقف تامی هم در آن نباشد، وقف ناقص 

وِ�َ ﴿نیک خواهد بود، مانند: 
ُ
ْ َمَع ﴿(ان) را مکسور بخوانیم تا  هکه اگر همز ﴾ قُۡل أ فََ� تَۡدُعوا

َحٗدا
َ
ِ أ َ�ُدواْ يَُ�ونُوَن َعلَۡيهِ ﴿(ان) را مفتوح بخوانیم تا  هتام نیست، و اگر همزجای وقف ﴾ ٱ�َّ
 ) جای وقف تام نیست.۱۹تا  ۱(جن:  ﴾ ِ�َٗدا

سازد، از جمله اینکه به جهت یک نوع بیان و  گوید: وقف ناقص را چند امر حسن می و می

ُۥ ِعوََجا﴿توضیح باشد مانند:   .]۱الکهف: [﴾ َ�ّيِٗما﴿کند که  که وقف بر آن بیان می﴾ َولَۡم َ�َۡعل �َّ

ۡخِت ﴿باشد و مانند:  از آن منفصل و جداست و حال است که در نیت مقدم می
ُ
﴾ َوَ�َناُت ٱۡ�

 های نسبی و سببی. که فاصله باشد بین محرم .]۲۳النساء: [
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وَت كَِ�ٰبَِيۡه َ�ٰلَيۡ ﴿و از جمله  اینکه: آخر جمله مبنی بر وقف (سکون) باشد، مانند: 
ُ
تَِ� لَۡم أ

ۡدرِ َما ِحَسا�َِيهۡ  ٢٥
َ
  .]۲۶-۲۵الحاقة: [﴾ َولَۡم أ

ابن الجزری گفته: همچنان که وقف برای بعضی از امور یاد شده بخشودنی است، چه بسا که نه 

 های کوتاه است ـ هر چند هم که تعلق لفظی در بین نباشد ـ بخشوده و نه نیک باشد در جاهایی که جمله

يۡنَا مِۢن َ�ۡعِدهِۦ بِٱلرُُّسِل� ﴿مانند:  وََءاتَيۡنَا ِعيَ� ﴿  .]۸۷البقرة: [﴾ َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَ� ٱلِۡكَ�َٰب َوَ�فَّ
﴾ ٱلُۡقُدِس� ﴿و ﴾ بِٱلرُُّسِل� ﴿برای اینکه جای وقف نزدیک است ـ که  .]۸۷البقرة: [﴾ ٱۡ�َن َمۡر�ََم ٱۡ�َيَِّ�ٰتِ 

باشد ـ . همچنین در هنگام وقف باید کلمات مزدوج (دوتایی) رعایت شوند، پس در جایی که بر 

 ـ جداست، باید وصل شود، برای 
ً
نظیرش وقف به مورد و تمامیت وقف مسلم است و از مابعدش ـ لفظا

ا َكَسبۡتُمۡ ﴿مزدوج بودن آن مانند:  َل ﴿انند: و م .]۱۳۴البقرة: [﴾ لََها َما َكَسبَۡت َولَُ�م مَّ َ�َمن َ�َعجَّ
ۡلِ ﴿و مانند:  .]۲۰۳البقرة: [﴾ ِ� يَۡوَمۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ  َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َو�ُولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ ﴾ يُولُِج ٱ�َّ

ۗ ﴿و مانند:  .]۱۳فاطر: [ َسآَء َ�َعلَۡيَها
َ
ۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلِنَۡفِسهۦِۖ َوَمۡن أ  .]۴۶فصلت: [﴾ مَّ

دانند و بعضی دیگر وقف بر حرف دیگر را جایز بدانند، و  چهارم: گاهی وقف بر حرفی را جایز می

میان دو وقف رقابت تضادی رخ دهد، در این صورت اگر بر یک حرف وقف کرد وقف بر دیگری ممنوع 

را جایز ﴾ �ِيهِ� ﴿اند وقف بر  را جایز دانسته .]۲البقرة: [﴾ َ� َرۡ�َبۛ ﴿خواهد بود، مثل کسانی که وقف بر 

 دانند. را جایز نمی﴾ َ� َرۡ�َبۛ ﴿دانند وقف بر  را جایز می﴾ �ِيهِ� ﴿دانند، و کسانی که وقف بر  نمی

ن يَۡ�ُتَب ﴿همچنین وقف بر 
َ
َب َ�تٌِب أ

ۡ
ُ ﴿که میان آن با ﴾ َوَ� يَأ البقرة: [﴾ َكَما َعلََّمُه ٱ�َّ

ۗ  َوَما َ�ۡعلَمُ ﴿رقابت هست. و باز وقف بر  .]۲۸۲ ُ ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَُه
ۡ
ِٰسُخوَن ِ� ﴿که با ﴾ تَأ َوٱل�َّ

 رقابت دارد. .]۷عمران:  آل[﴾ ٱۡلعِۡلمِ 

ابن الجزری گفته: نخستین کسی که رقابت در وقف را توجه داده: ابوالفضل رازی است که از 

 رقابت در عروض آن را گرفته است.

آید مگر اینکه نحوی دانا به قرائت باشد و از تفسیر و  وقف تمام برنمی هپنجم: کسی از عهد

گاهی داشته باشد. قصه  ها و جدا کردن آنها از یکدیگر، و لغتی که قرآن به آن نازل شده آ

دیگری گفته: همچنین علم فقه را باید بداند، روی این اصل کسی که شهادت قاذف 

َوَ� ﴿کند  داند، در این قسمت از آیه وقف می ه کند قبول نمیزننده به زنا) را هرچند که توب (تهمت
بَٗد�ۚ 

َ
اند: نکزاوی  و از جمله کسانی که به این حقیقت تصریح کرده .]۴النور: [﴾ َ�ۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً �
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گوید: الزم است قاری قسمتی از نظرات بزرگان و پیشوایان مشهور  باشد وی در کتاب الوقف می می

کند، چون که در قرآن مواردی  ا بشناسد؛ زیرا که این امر در شناخت وقف و ابتدا کمک میفقه ر

 هست که بنابر مذهب بعضی وقف شایسته است و بر مذهب بعضی دیگر ناشایسته و ممنوع.

�ِيُ�ۡم ﴿اما احتیاج قاری به علم نحو و تقدیرات آن به جهت این است که هر که 
َ
ّمِلََّة أ

کند و اگر ماقبلش را در آن عمل  را منصوب بخواند بر ماقبل آن وقف می .]۷۸الحج: [﴾ إِبَۡ�ٰهِيمَۚ 

 کند. دهد وقف نمی

و اما احتیاجش به قرائت به جهاتی است که گذشت که گاهی وقف بنابر یک قرائت تام و بر 

 قرائتی دیگر غیرتام است.

ۡرَ�عَِ� َسَنةٗ فَإِ�ََّها ُ�َ ﴿و اما احتیاج به تفسیر برای آن است که اگر بر 
َ
َمٌة َعلَۡيِهۡمۛ أ المائدة: [﴾ رَّ

  ﴾َعلَۡيِهمۡ ﴿شود که: در این مدت (چهل سال) بر آنها حرام است و اگر بر  وقف کند معنی این می .]۲۶
شود که: همیشه بر آنها حرام است ولی سرگردانیشان چهل سال است. همچنین  وقف کند معنی این می

 باشد. گفتیم که وقف بنابر یک تفسیر و اعراب تام و بنابر تفسیر و اعراب دیگری غیرتام می

شود که  و اما احتیاج به معنی که ناگزیر از آن است؛ زیرا که مقاطع سخن هنگامی شناخته می

ِ ﴿معنی آن دانسته شده باشد، مانند:  ةَ ِ�َّ ی  که جمله .]۶۵یونس: [﴾ َوَ� َ�ُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّ ٱۡلعِزَّ

﴿ ِ ةَ ِ�َّ ٓ فََ� يَِصلُوَن إَِ�ُۡكَما �﴿استیناف است نه گفتار افراد کافر، و مانند: ﴾ إِنَّ ٱۡلعِزَّ ﴾ َ�ٰتَِنا

نُتَما﴿و با  .]۳۵القصص: [
َ
وقف شود؛ ﴾ إَِ�ُۡكَما﴿ع کند، شیخ عزالدین گفته: بهتر است بر شرو ﴾أ

زیرا که نسبت دادن غلبه و پیروزی به آیات، اولی است از نسبت دادن آن به نرسیدن و (عدم وصول) 

دشمنان به آنها، زیرا که منظور از آیات عصای موسی و صفات آن است، که با آن عصا و آثار آن بر 

ۡت بِهِۦۖ ﴿و فرعون از رسیدن به آنها جلوگیری نشد. همچنین وقف بر ساحران پیروز شدند  ﴾ َولََقۡد َهمَّ

طور باشد که (اگر برهان پروردگارش را  بنابر اینکه معنی این .]۲۴یوسف: [﴾ َوَهمَّ بَِها﴿و شروع از 

منتفی است، از را مقدم داشت، بنابراین قصد یوسف ﴾ لَۡوَ�ٓ ﴿کرد) که جواب  ندیده بود به او قصد می

 آنچه گفتیم معلوم شد که شناختن معنی آیات در قرائت قرآن اصل مهمی است.

شاگرد مصاحب امام ابوحنیفه حکایت کرده که  ١از ابویوسف قاضی ١ششم: ابن برهان نحوی

 ه ۴۵۶ادی که در علوم عربی و ادب سرآمد اقران شد. او به سال: عبدالواحد بن علی عکبری، دانشمند بغد -١

 . [مصحح]۲۹۷/ ۳درگذشت. نگا: شذرات الذهب 
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نظرش چنین بوده است که: تعیین کردن جاهای وقف با عناوین: تام، ناقص، حسن و قبیح، بدعت 

 بر آنها وقف نماید بدعتگزار می است، و کسی که
ً
افزاید: زیرا که قرآن معجزه  باشد، و می عمدا

باشد،  طور که تمامی آن قرآن است قسمتی از آن نیز قرآن می باشد همان است، و مانند یک قطعه می

 تمامی آن تام و حسن و قسمتی از آن نیز تام و حسن است.

های  های مختلفی دارند، نافع محاسن و زیبایی روشوقف و ابتدا  ههفتم: پیشوایان قرائت دربار

شد، با وجود  کرد، و ابن کثیر و حمزه جایی که نفس قطع می وقف و ابتدا را از نظر معنی رعایت می

ۗ ﴿کرده است:  این ابن کثیر بر این آیات به طور استثناء وقف می ُ ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَُه
ۡ
﴾ َوَما َ�ۡعلَُم تَأ

ۗ ﴿ .]۱۰۹األنعام: [﴾ َوَما �ُۡشِعرُُ�مۡ ﴿ .]۷عمران:  آل[  .]۱۰۳النحل: [﴾ إِ�ََّما ُ�َعّلُِمُهۥ �ََ�ٞ
ها وقف  اند. و ابوعمرو بر سر آیه کرده شد وقف یا شروع می عاصم و کسائی هر جا که جمله کامل می

 است. ها سنت اند: وقف بر سر آیه طور برایم خوشایندتر است که بعضی گفته گفت: این نمود و می می

عب و دیگران گفته
ّ

اند: وقف کردن بر سر آیات بهتر است هرچند که به مابعدش  بیهقی در الش

 .ص مربوط باشد بنا به متابعت از سنت و راهنمایی پیغمبر اکرم
خواند آیه آیه  هرگاه قرآن می ص اند که پیغمبر اکرم ابوداود و غیر او از ام سلمه روایت کرده

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ﴿ گفت: کرد، و می قطع می ِ ﴿گفت:  کرد سپس می وقف می﴾ � ٱ�َّ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
 کرد. باز وقف می ﴾ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ﴿خواند:  کرد باز می وقف می﴾ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

 متقدمین به طور اطالق می
ً
گفتند و  هشتم: وقف، قطع، و سکت: تعبیرهایی است که غالبا

 گویند: اند، متأخرین می رشان وقف بود، ولی متأخرین بین این سه تعبیر فرق گذاشتهمنظو

قطع: عبارت است از قطع کردن قرائت مثل اینکه پایان پذیرفته باشد، پس کسی که به قطع 

خواند مثل این است که از قرائت اعراض کرده و به حالت دیگری غیر از قرائت منتقل شده باشد،  می

شود، و این (قطع) جز بر  همان است که بعد از آن برای قرائت دیگر استعاذه گفته می که آن حالت

 هایی هستند. باشد چون که سر آیات به خودی خود مقطع ها نمی سر آیه

سعیدبن منصور در سنن خود از ابواالحوص از ابن سنان از ابن ابی الهذیل روایت کرده است که 

سند این خبر صحیح » اش را رها کنند یک آیه را بخوانند و بقیهخوش نداشتند که قسمتی از «گفت: 

 الهذیل تابعی بزرگی است، و منظور از (خوش نداشتند) صحابه هستند. بن ابی است و عبدالله

یعقوب بن ابراهیم کوفی، اولین شخصیتی که مذهب امام ابوحنیفه را منتشر ساخت، ایشان صاحب کتاب الخراج  -١

 . [مصحح]۲۴۲/ ۱۴و تاریخ بغداد  ۱۳۷/ ۲وفات نمود. نگا: النجوم الزاهره  ه ۱۸۲باشد و در سال:  می

 

                                                                                                           



 291 نوع بیست و هشتم: در شناخت وقف و ابتدا

 در آن نفس می
ً
کشند، با قصد  وقف: عبارت است از قطع صدا از کلمه مدت کوتاهی که معموال

تواند باشد، ولی در  این نحو هم در سر آیات و هم در اواسط آنها میدوباره خواندن نه به نیت اعراض، و 

 الخط متصل است وقف کردن درست نیست. ای به دیگری از نظر رسم وسط کلمه یا جایی که کلمه

 مدت آن کوتاه
ً
باشد بدون اینکه تنفس  تر از زمان وقف می سکت: عبارت است از قطع صدا و معموال

بریم که سکت کوتاه و  م الفاظ پیشوایان در بیان سکت مختلف است پی میبینی کند، و از اینکه می

طوالنی دارد، از حمزه نقل شده است که: سکت در حرف ساکن پیش از همزه سکوت کم است، و 

أشنانی گفته: کوتاه، و از کسائی منقول است که: سکوت مختلس (= دزدکی) بدون اشباع، و ابن غلبون 

ه: وقف خفیف (سبک)، ابن شریح گفته: وقیفه (= وقف کوچک)، و از قتیبه گفته: وقف کم، مکی گفت

آمده است: بدون قطع نفس، و الدانی گفته: سکوت لطیف بدون قطع نفس جعبری گفته: قطع صدا زمان 

 شود. تر باشد زیرا که اگر طوالنی شود (وقف) خوانده می کوتاهی که از مقدار بیرون آوردن نفس کوتاه

گفته: قول صحیح آن است که تعریف آن وابسته به سماع و روایت است، و جایز الجزری  ابن

نیست مگر در جایی که روایت صحیح در آن باشد به خاطر معنی و مقصود معینی که در نظر است 

ها هنگام وصل جایز است به منظور بیان مطلب، و بعضی حدیثی که در  شود: در سر آیه و گفته می

 اند. بر همین معنی حمل کردهاین باره آمده است 

 چند قاعده
هر چه در قرآن (الذی) و (الذین) هست، هم وصل آنها به ماقبلشان جایز است به عنوان صفت  -۱

ماقبل، و هم جدا کردن و (قطع) از ماقبل جایز است به عنوان خبر از ماقبل، مگر در هفت مورد که 

 باید به آنها شروع شود:

ِيَن ﴿  .]۱۲۱البقرة: [﴾ َ�ُٰهُم ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡتُلونَُهۥَءاَ�يۡ ٱ�َّ

ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡعرِفُونَُهۥ﴿  .]۲۰و األنعام:  ۱۴۶البقرة: [﴾ ٱ�َّ

﴿ ْ ُ�لُوَن ٱلّرَِ�ٰوا
ۡ
ِيَن يَأ  .]۲۷۵البقرة: [﴾ ٱ�َّ

﴿ ْ ِيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُروا  .]۲۰التوبة: [﴾ ٱ�َّ

ونَ ﴿ ِيَن ُ�َۡ�ُ  .]۳۴الفرقان: [﴾ ٱ�َّ

ِيَن َ�ِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش ﴿  .]۷غافر: [﴾ ٱ�َّ

ِي يُوَۡسوُِس ﴿ی  و در تفسیر الکشاف درباره تواند  قرآن می هگوید: خوانند می .]۵الناس: [﴾ ٱ�َّ

بر موصوف [که الوسواس الخناس باشد] وقف کند، و از (الذی) شروع نماید اگر قطع بگیرید، به 
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 صفت قرار دهید که وقف جایز نیست. خالف اینکه (الذی) را

گفته: اگر صفت مخصوص باشد، که جایز نیست بر موصوف وقف شود ولی اگر برای  ١و ُرمانی

 باشد. مدح باشد جایز است؛ زیرا که عامل آن در مدح غیر از عامل موصوف می

 منه جدای از مستثنی ـ اگر مستثنی منقطع باشد ـ چند نظر هست: وقف بر مستثنی هدربار -۲

: زیرا که به معنی مبتدایی است که خبرش حذف شده باشد برای اینکه بر  -اول
ً
جواز مطلقا

 کند. آن داللت می

: برای اینکه یا از نظر لفظ محتاج به ماقبل می -دوم
ً
ست باشد؛ زیرا که دیده نشده ا منع مطلقا

دهند جدای از ماقبل شان استعمال شوند، یا از نظر  که (إال) و کلماتی که همین معنی را می

 وقتی می
ً
  ما فیگوییم: ( معنی چون که ماقبل آن به تمام بودن کالم اشعار و اشاره دارد، مثال

 ه است.کند زیرا که اگر فقط بگوییم: االالحمار اشتبا ) را تصحیح میإال احلامرَ ) (الدار أحدٌ 

 آمده باشد جایز  -سوم
ً
تفصیل: (در مواردی جایز و در مواردی ممنوع) که اگر خبر صریحا

باشد، و اگر خبر صریح نیامده باشد،  نیاز از ماقبلش می است؛ زیرا که جمله مستقل و بی

 الحاجب این نکته را در امالی خود آورده است. جایز نیست چون بماقبلش احتیاج دارد. ابن

ای که نداء داشته باشد] جایز است ـ چنانکه ابن الحاجب از  بر جمله ندائیه [جمله وقف -۳

دیگری است هرچند که جمله  همحققین نقل کرده است؛ زیرا که آن جمله مستقل و مابعدش جمل

 اولی به آن تعلق دارد.

ست؛ ] وقف بر آنها جایز نیقال، يقول، قل، يقولون ...قول هست [ ههرچه در قرآن ماد -۴

 زیرا که مابعدش حکایت گفتار است، و بیان آن قول. جوینی این نکته را در تفسیرش آورده است.

ۚ ﴿در سی و سه جای قرآن لفظ  -۵ آمده است که هفت تای آن برای ردع است که ـ به ﴾ َ�َّ

 شود ـ آنها چنین است: اتفاق صاحبنظران بر آن وقف می

ۚ  ٧٨َ�ۡهٗدا ﴿ � ﴿ی مریم  در سوره .]۷۹-۷۸مریم: [﴾ َ�َّ ۚ  ٨١ِعّزٗ  مریم. هسور .]۸۲-۸۱مریم: [﴾ َ�َّ

ن َ�ۡقُتلُوِن ﴿
َ
ۖ  ١٤أ قَاَل  ٦١إِنَّا لَُمۡدَرُ�وَن ﴿الشعراء   ی سوره .]۱۵-۱۴الشعراء: [﴾ قَاَل َ�َّ

 ٓ ۚ ﴿ی شعراء  سوره .]۶۲-۶۱الشعراء: [﴾ َ�َّ َ�َٓءۖ َ�َّ زِ�َد ﴿ .]۲۷سبأ: [﴾ ُ�َ
َ
ۡن أ

َ
ۖ  ١٥أ ٓ المدثر: [﴾ َ�َّ

ۡ�َن ٱلَۡمَفرُّ ﴿و  .]۱۵-۱۶
َ
 ی القیامه. سوره .]۱۱-۱۰القیامة: [﴾ َ�َّ  ١٠�

 . [مصحح]۱۶/ ۱۲وفات نمود. نگا: تاریخ بغداد  ه ۳۸۴علی بن عیسی، دانشمند لغوی، نحوی و بالغی که در سال:  -١
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 باشد بر آن وقف نمی بقیه
ً
 قطعا

ً
شود، و هرکدام که احتمال هر دو  ی آنها: هر کدام به معنی حقا

 معنی را دارد هر دو وجه جایز است (وقف و عدم وقف).

ت: اول آنکه وقف بر آن نیک است که به معنی ردع باشد و همان مکی گفته: کال چهار قسم اس

ۚ ﴿اختیار است و شروع به  ا﴿به معنی  ﴾ َ�َّ جایز است و آن یازده مورد است: دو تا در  ﴾َحقًّ

ی المعارج، و دو تا در  های: قد افلح و سبأ ـ هر کدام یکی ـ و دو تا در سوره ی مریم، و در سوره سوره

زِ�َد ﴿ی المدثر:  سوره
َ
ۡن أ

َ
ۖ  ١٥أ ٓ ٗة ﴿ .]۱۶-۱۵المدثر: [﴾ َ�َّ َ نَ�َّ ۖ  ٥٢مُّ و  .]۵۳-۵۲المدثر: [﴾ َ�َّ

لَِ� ﴿ی المطففین.  در سوره وَّ
َ
َ�ِٰطُ� ٱۡ�

َ
ۖ  ١٣أ ی الفجر  و در سوره .]۱۴-۱۳المطففین: [﴾ َ�َّ

َ�َٰنِ ﴿
َ
هُۥ ﴿ی الهمزه:  و در سوره .]۱۷-۱۶الفجر: [﴾ َ�َّ  ١٦أ ۡخَ�َ

َ
ۖ  ٣أ  .]۴-۳الهمزة: [﴾ َ�َّ

دوم: آن است که وقف بر آن نیک است ولی شروع از آن جایز نیست و آن دو موضوع است: در 

ن َ�ۡقُتلُوِن ﴿ی الشعرا:  سوره
َ
ۖ  ١٤أ ۖ  ٦١إِنَّا لَُمۡدَرُ�وَن ﴿ .]۱۵-۱۴الشعراء: [﴾ قَاَل َ�َّ ٓ ﴾ قَاَل َ�َّ

 .]۶۲-۶۱الشعراء: [
شود و آن  یک است و نه ابتدای به آن، بلکه به ماقبل و بعدش وصل میسوم: آنکه نه وقف بر آن ن

ُ�مَّ َ�َّ َسۡوَف ﴿ .]۵النبأ: [﴾ ُ�مَّ َ�َّ َسَيۡعلَُمونَ ﴿ی عم و التکاثر:  در دو موضع است: در دو سوره
 .]۴التکاثر: [﴾ َ�ۡعلَُمونَ 

 ن هیجده مورد باقی است.توان به آن شروع کرد و آ چهارم: آنکه وقف بر آن نیک نیست ولی می

 باشد: در بیست و دو جای قرآن آمده است و بر سه قسم می» بلی« -۶

آنکه وقف بر آن به اجماع جایز نیست، زیرا که مابعدش به ماقبلش مربوط است و آن  قسم اول:

 هفت موضع است:

ۚ ﴿األنعام:  -۱  .]۳۰األنعام: [﴾ بََ�ٰ َوَرّ�َِنا

ابََ�ٰ وَۡعًدا ﴿النحل:  -۲   .]۳۸النحل: [﴾ َعلَۡيهِ َحّقٗ

تِيَنَُّ�مۡ ﴿سبأ:  -۳
ۡ
 .]۳سبأ: [﴾ بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�َأ

 .]۵۹الزمر: [﴾ بََ�ٰ قَۡد َجآَءتَۡك ﴿الزمر:  -۴

ۚ ﴿االحقاف:  -۵  .]۳۴األحقاف: [﴾ بََ�ٰ َوَرّ�َِنا

 .]۷التغابن: [﴾ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ ﴿التغابن:  -۶

 .]۴ القیامة:[﴾ بََ�ٰ َ�ِٰدرِ�نَ ﴿: ةالقیام -۷

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  294

در اینکه وقف بر آن جایز است یا نه اختالف است، قول مورد اختیار ما: جایز نبودن  قسم دوم:

 باشد: است، در قرآن پنج موضع می

َۡطَم�ِنَّ قَۡلِ� ﴿: ةالبقر -۱  .]۲۶۰البقرة: [﴾ بََ�ٰ َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ

ۡت ﴿الزمر:  -۲  .]۷۱الزمر: [﴾ بََ�ٰ َوَ�ِٰ�ۡن َحقَّ

 .]۸۰الزخرف: [﴾ َنابََ�ٰ َورُُسلُ ﴿الزخرف:  -۳

 .]۱۴الحدید: [﴾ قَالُواْ بََ�ٰ ﴿الحدید:  -۴

 .]۱۵تبارک: [﴾ قَالُواْ بََ�ٰ قَۡد َجآَءنَا﴿تبارک:  -۵
 : اختیار ما جواز وقف بر آن است، و آن بقیه ده مورد است.سوم

 در چهار جای قرآن آمده است:» نعم« -۷

ذَّنَ ﴿ی االعراف  در سوره
َ
مذهب مورد اختیار ما جایز بودن وقف  .]۴۴األعراف: [﴾ قَالُواْ َ�َعۡمۚ فَأ

اهل جهنم نیست. بقیه  هبر آن است که چون که مابعدش به ماقبلش مربوط نیست؛ زیرا که بقیه گفت

َِّمَن ﴿ی الشعراء  موارد (نعم): یکی در همین سوره است و یکی در سوره قَاَل َ�َعۡم �نَُّ�ۡم إِٗذا ل
 َ�ِ�  .]۴۲اء: الشعر[﴾ ٱلُۡمَقرَّ

نُتۡم َ�ِٰخُرونَ ﴿ی الصافات  و در سوره
َ
مختار این است که بر آنها  .]۱۸الصافات: [﴾ قُۡل َ�َعۡم َوأ

 شود کرد چون که مابعد آنها به ماقبلشان مربوط است، چون ماده قول دارد. وقف نمی

 یک قاعده
 اند. از مابعدش را نیز جایز شمردهدانند ابتدا  الجزری در النشر گفته: هرجا که وقف بر آن را جایز می ابن

 چگونگی وقف بر اواخر کلمات
وقف در کالم عرب وجوه متعددی دارد، و آنچه مورد استعمال پیشوایان علم قرائت است نه وجه 

 باشد: سکون، َروم، اشمام، ابدال، نقل، ادغام، حذف، اثبات، الحاق. می

دار باشد، زیرا که معنای  وصل حرکتای است که در حالت  اما سکون: در اصل وقف بر کلمه

طور بر  شود همان باشد، و ضد ابتدا است، پس همچنان که به ساکن ابتدا نمی وقف: ترک و قطع می

 توان کرد. و این اختیار بسیاری از قراء است. متحرک وقف نمی

 اند: عبارت و اما روم: در اصطالح قراء عبارت است از: نطق به بعض حرکت، و بعضی گفته

است از: ضعیف و کم کردن صدا به حرکت تا اینکه بیشتر آن از بین برود. ابن الجزری گفته: هر دو 
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قول یکی است. و این وقف به: مرفوع و مجزوم و مضموم و مکسور اختصاص دارد به خالف مفتوح 

اش از دهان خارج  چون که فتحه سبک است، پس اگر بعضی از آن (فتحه) خارج شود همه

 کند. و قبول تبعیض نمیشود،  می

شود: اشمام آن است که دو  و اما اشمام: عبارت است از اشاره به حرکت بدون صدا و گفته می

َبت را به صورت صدا قرار دهی، و هر دو تعریف یکی است، اشمام به ضمه اختصاص دارد خواه 
َ
ل

ارض، و میم جمع ـ به حرکت اعراب باشد یا بنا و این در صورتی است که الزم باشد، و اما ضمه ع

دانند ـ و هاء تأنیث نه َروم دارد و نه اشمام، این سخن نص ابوعمرو و  نظر کسانی که مضموم می

کوفیین است. ولی از دیگران چیزی در این باره نقل نشده است، اهل اداء نیز در قرائت خود آن را 

حالت وصل برای حرف موقوف ی اشمام بیان حرکتی است که در  اند و فایده دانسته خوشایند می

 علیه ثابت است تا برای شنونده یا بیننده معلوم شود که حرکتی که بر آن وقف شده چه بوده است.

شود مثال آن  و اما ابدال: در اسم منصوب با تنوین است که به جای تنوین بر الف وقف می

شود و در آن  اء) خوانده می(اذن) است و در اسم مفرد مؤنث به تاء در حالت وقف (هاء) به جای (ت

گوشه افتاده باشد بعد از حرکت یا الف، به نظر حمزه چنین بر آن وقف  های که آخرش همز کلمه

شود، آنگاه اگر الف باشد جایز است حذف  شود که از نوع حرف ماقبلش بدل به حرف مد می می

 ﴿گردد مانند: 
ْ
 ﴾ و ﴿َ�ّبِئْ ﴾ و ﴿اقَْرأ

ُ
﴾ و �ََشاءُ ﴾ و ﴿ِمْن َشاِطئِ و ﴿﴾ إِِن اْمُرؤٌ ﴾ و ﴿َ�بْدأ

َماءِ ﴿  ﴾.ِمْن َماءٍ ﴾ و ﴿ِمَن السَّ

ماقبل ساکن باشد، که به قرائت حمزه بر آن  های است که آخرش همز و اما نقل: در آن کلمه

گردد خواه  کنند سپس همزه حذف می شود به اینکه حرکت همزه را به آن ماقبل منتقل می وقف می

ِ بَاٍب ِمنُْهْم ﴾ ﴿َ�نُْظُر الَْمرْءُ ﴾ ﴿ِملءُ ﴾ ﴿ِدْفءٌ ﴿اشد مانند: اینکه آن حرف ساکن صحیح ب
لُِ�ّ

که تنها  ﴾ ُ�ِْرُج اْ�َْبءَ ﴾ ﴿ُ�َفّرِقُوَن بِهِ َ�ْ�َ الَْمرِْء َوَزوِْجهِ ﴾ ﴿َ�ْ�َ الَْمرِْء َوقَلْبِهِ ﴾ ﴿ُجزْءٌ 

کند که حرف مد  نمیهمین هفت مورد است ـ و خواه (یاء) یا (واو) از اصل کلمه باشد، و فرقی 

ْن َ�ُبوءَ ﴾ ﴿ي�ء﴾ و ﴿وَِ�ءَ ﴾ ﴿الُْمِ�ءُ ﴿باشد مانند 
َ
َوَما َعِملَْت ِمْن ﴾ ﴿َ�َُنوءُ ﴾ ﴿أ

ْم لٍِ� َ�ْوُ ﴾ ُسوءٍ 
َ
ء: ﴿أ وْءِ ﴾ ﴿قَوَْم َسوْءٍ ﴾ ﴿َ�ْ  . ﴾َمَثُل السَّ

شد، که به قول ای که مابعدش (یاء) یا (واو) زائد با ای است که آخرش همزه و أما ادغام: در کلمه

کنند مانند:  شود که همزه را به جنس ماقبلش بدل می حمزه بر آن به صورت ادغام وقف می

 .﴾قُُروءٍ ﴾ و ﴿بَِريءٌ ﴾ و: ﴿النَِّ�ءُ ﴿
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دانند در حالت وقفی آنها را حذف  و اما حذف: کسانی که هنگام وصل یاءهای زائد را ثابت می

شوند ـ صد و بیست و یکی است، سی و  رسم و نوشته نمی کنند، و یاءهای زائد ـ یعنی آنهایی که می

پنج تای آنها در میان آیاتست و بقیه در رئوس آیات، نافع و ابوعمرو و حمزه و کسائی و ابوجعفر آنها 

دانند، ولی ابن کثیر و یعقوب در هر دو حالت آن را ثابت  را در حالت وصل نه وقف ثابت می

کردند، و چه بسا  خلف در هر دو حالت (وقف و وصل) حذف می دانند، و ابن عامر و عاصم و می

 بعضی از آنها از اصل خود در بعضی آیات خارج شده است.

و اما اثبات: در یاءهایی است که در حال وصل حذف شده باشد، به نظر کسانی که در حال 

 .﴾بَاقٍ ﴾ َو: ﴿َواقٍ ﴾ َو: ﴿َوالٍ ﴾ َو: ﴿َهادٍ ﴿دانند، مانند:  وقف ثابت می

﴾ َو: �ِيمَ ﴾ َو: ﴿َ�مَّ ﴿کنند در:  کسانی که آن را ملحق می هاما الحاق: هاء سکت به گفت و

ده از جمع مؤنث مانند:  ﴾ِممَّ ﴾ َو: ﴿لِمَ ﴾ َو: ﴿بِمَ ﴿
ّ

و نون  ﴾ِمثْلَُهنَّ ﴾ َو: ﴿ُهنَّ ﴿و نون مشد

ِينَ ﴾ َو: ﴿الَْعالَِم�َ ﴿مفتوح مانند:  د  ﴾الُْمْفلُِحونَ ﴾ َو: ﴿ا�َّ
ّ

�َّ َ�ْعلُوا ﴿مبنی مانند و حرف مشد
َ
�

 َّ يَّ ﴾ و: ﴿ُمْ�ِِ�ّ ﴾ و: ﴿َخلَْقُت �َِيَديَّ : ﴿و ﴾َ�َ َ�َ﴾. 

 قاعده
های عثمانی در وقف، ابدال و اثبات و حذف و وصل و قطع اجماع  بر لزوم متابعت از خط مصحف

، و الحاق هاء اند، اما در اشیاء معینی مانند: وقف به هاء در کلماتی که به تاء نوشته شده کرده

[سکت] در مواردی که ذکر شد و غیر اینها، و آوردن یاء در جاهایی که رسم نشده، و واو در 

اعِ ﴾ ﴿َوَ�ْدُع اْ�ِ�َْسانُ ﴿ َ�ا�َِيةَ ﴾ ﴿يَوَْم يَْدُع ا�َّ ُ اْ�َاِطَل ﴾ و: ﴿َسَنْدُع الزَّ و الف  ﴾َوَ�ْمُح ا�َّ

َها الُْمْؤِمُنونَ ﴿در:  ُّ�
َ
َها ﴾ ﴿� ُّ�

َ
اِحرُ � َها ا�ََّق�نِ ﴾ ﴿السَّ ُّ�

َ
 اند. اختالف کرده ﴾�

ّ�ِنْ ﴿گردد در  و نون حذف می
َ
هر جای قرآن واقع شود، که ابوعمرو با یاء بر آن وقف  ﴾َوَ��

در النباء و الکهف و الفرقان و سأل  (مال)شود و  ی االسراء وصل می در سوره ﴾�يَّاًما﴿کند و  می

نَّ َو�ْ�َ ﴿شود، و  همچنین وصل می
َ
نَّهُ ﴾ ﴿أ

َ
 کنند. را قطع می ﴾أ�َّ �َْسُجُدوا﴾ و: ﴿َو�َْ��

 کنند. الخط قرآن پیروی می موارد از رسم هو بعضی از قراء در هم

 



 

 

 

 

 

 

 نوع بیست و نهم:
 اند منفصلالفاظی که لفظاً متصل و معنی 

اش تصنیف شود، و یکی از اصول  این نوع مهمی است که شایسته است به طور جداگانه درباره

آن قرارش دادم، و با آن اشکاالت و معضالت بسیاری حل و کشف  همهم وقف است لذا در دنبال

ِي َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وَجَ ﴿گردد، از آن جمله این آیه است:  می َعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها ُهَو ٱ�َّ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ َجَعَل ﴿تا ﴾ لِيَۡسُ�نَ  ُ َ�مَّ َ�َٓء �ِيَمآ َءاتَٮُٰهَماۚ َ�تََ�َٰ� ٱ�َّ که  .]۱۹۰األعراف: [﴾ ا َ�ُۥ ُ�َ

باشد، و در حدیثی که امام احمد و ترمذی  ی آدم و حوا می فهمیم در قصه این آیه چنان که از سیاق می

اند و ترمذی آن را حسن دانسته، و حاکم آن را صحیح دانسته از طریق حسن از سمره  روایت کرده

، و ابن ابی
ً
ه این معنی تصریح شده اند، ب حاتم و غیر او به سند صحیحی از ابن عباس نقل کرده مرفوعا

است، ولی باتوجه به آخر آیه مشکل است این معنی را بپذیریم، نظر به اینکه به آدم و حوا نسبت شرک 

داده شده است، در صورتی که آدم پیامبری است که خداوند با او سخن گفته، و انبیاء قبل و بعد از نبوت 

 از شرک معصوم
ً
که بعضی آیه را بر غیر آدم و حوا حمل کنند و اند، همین امر باعث شده است  اجماعا

مرد و زنی از اهل ملل نازل شده است و برخی پا را فراتر نهاده و حدیث را منکر و علیل  هبگویند که دربار

دانسته است، من پیوسته در حیرت بودم تا اینکه حدیثی از ابن ابی حاتم دیدم که از احمدبن عثمان بن 

ا �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿ هاسباط از سدی نقل کرده که دربار حکیم از احمدبن مفضل از ُ َ�مَّ ﴾ َ�َتَ�َٰ� ٱ�َّ
 باشد. خدایان عرب می هی مربوط به آدم جداست و دربار گفته است: این قسمت از آیه .]۱۹۰األعراف: [

و عبدالرزاق گفته: ابن عیینه از صدقه بن عبدالله بن کثیرمکی از سدی برایمان گفته است: که 

 فت: این از قبیل موصول مفصول است.سدی گ



 اإلتقان فی علوم القرآن  298

بن الحسین از محمدبن ابی حّماد از مهران از سفیان از سدی از ابی  و ابن ابی حاتم از علی

مالک روایت کرده است که گفت: این آیه از ماقبلش جدا و در اطاعت فرزند است این مربوط به قوم 

ایم کشف گردید، و با این ی دلم باز شد و این معضل بر است. پس عقده ص حضرت محمد

عرب و  هباشد، و مابعد آن به قص ی آدم و حوا (فیما آتا هما) می حدیث واضح شد که آخر قصه

رساند که از تثنیه به جمع بدل  پردازد و این نکته را تغییر ضمیر می پرستی می شرک آنها به سبب بت

ا �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿گفت:  شده است که اگر قصه یکی بود می َ َر�َُّهَما ﴿چنان که فرمود: ﴾ َ�مَّ َعَوا ٱ�َّ دَّ
ِٰكِر�َن  َُكوَ�نَّ ِمَن ٱل�َّ ٓ َءاتَٮُٰهَما ١٨٩لَ�ِۡن َءاتَۡيَتَنا َ�ٰلِٗحا �َّ ا و نیز  .]۱۹۰-۱۸۹األعراف: [﴾ فَلَمَّ

�ُۡ�ُِ�وَن َما َ� َ�ۡلُُق َشۡ� ﴿ضمائر بعد از آن 
َ
و پس از آن تا آخر آیات، و  .]۱۹۱األعراف: [﴾ ا ٔٗ �

ۗ ﴿ی:  حسن تخلص و استطراد از اسالیب قرآن است. و از آن جمله آیه ُ ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَُه
ۡ
َوَما َ�ۡعَلُم تَأ

ِٰسُخونَ  دانند).  که اگر وصل شود معنی چنین است: (راسخون تأویل آن را می .]۷عمران:  آل[﴾ َوٱل�َّ

 و بر تقدیر فصل به عکس آن.

ن ابی حاتم از ابی الشعثاء و ابی َنهیک روایت کرده است که گفتند: شماها این آیه را وصل و اب 

کنید در حالی که جداست. و مؤید این مطلب داللت آیه است بر مذمت و نکوهش کسانی که  می

 کنند و آنها را به (زیغ) و انحراف توصیف کرده است. از آیات متشابه قرآن پیروی می

ْ ِمَن ﴿ی  آیه و از آن جمله: وا ن َ�ۡقُ�ُ
َ
�ِض فَلَۡيَس َعَلۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

َ
ۡ�ُتۡم ِ� ٱۡ� �َذا َ�َ
 ْۚ ِيَن َ�َفُرٓوا ن َ�ۡفتَِنُ�ُم ٱ�َّ

َ
لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ رساند  باشد، که ظاهر آیه می می .]۱۰۱النساء: [﴾ ٱلصَّ

سان در امان بود نباید شکسته که شکسته خواندن نماز به هنگام ترس اختصاص دارد، و اگر ان

اند ولی سبب  بخواند، روی همین حساب گروهی مانند ام المؤمنی عایشه همین نظر را داشته

 کند که این آیه از قبیل موصول مفصول است. نزولش بیان می

النجار از  ابن جریر در حدیثی از علی مرتضی روایت کرده است که فرمود: گروهی از بنی

رویم چگونه نماز بخوانیم؟ پس این قسمت نازل شد:  پرسیدند که ما مسافرت می ص پیغمبر اکرم

ن ﴿
َ
لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ ْ ِمَن ٱلصَّ وا ن َ�ۡقُ�ُ

َ
�ِض فَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

َ
ۡ�ُتۡم ِ� ٱۡ� �َذا َ�َ

 ْۚ ِيَن َ�َفُرٓوا  آنگاه وحی قطع شد، تا بعد از یک سال که پیغمبر اکرم .]۱۰۱النساء: [﴾ َ�ۡفتَِنُ�ُم ٱ�َّ
ای رفت، نماز ظهر را خواند، مشرکین به هم گفتند: محمد و اصحاب او پشت خود را  به غزوه ص

برید. یکی از آنها گفت: یکی دیگر [نماز] بعد از این دارند،  اند چرا بر آنها هجوم نمی بر شما کرده
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ْۚ ﴿سمت را نازل کرد: پس خداوند بین دو نماز این ق ِيَن َ�َفُرٓوا ن َ�ۡفتَِنُ�ُم ٱ�َّ
َ
تا  ﴾ إِۡن ِخۡفُتۡم أ

ِهيٗنا﴿ شرط ﴾ إِۡن ِخۡفُتمۡ ﴿، پس حکم نماز خوف نازل شد، و با این حدیث بیان شد که ﴾ َعَذاٗبا مُّ

د، نبو ﴾ إَِذا﴿باشد که نماز خوف باشد نه نماز شکسته، و ابن جریر گفته: اگر در آیه  مابعدش می

 این تأویل خوبی بود.

 نیز این تأویل درست است، بنابر اینکه واو او را زاید بگیریم.﴾ إَِذا﴿و ابن الفرس گفته: با وجود 
باشد. و بهتر از این توجیه این است که  گویم: یعنی از قبیل ورود شرط بر شرط دیگر می می

 نند اذا زائده بیاید.دا کسانی که جایز می هرا زائده بگیریم ـ بنا به گفت﴾ إَِذا﴿

دهند مثل اینکه  دیگری قرار می های را کنار کلم و ابن الجوزی در تفسیر خود گفته: گاهی عرب کلمه

�ِضُ�ۡمۖ ﴿با آن است ولی به آن متصل نیست، و در قرآن آمده است: 
َ
ن ُ�ۡرَِجُ�م ّمِۡن أ

َ
﴾ يُرِ�ُد أ

ُمُرونَ ﴿این گفته مأل فرعون است. پس فرعون گفت:  .]۱۱۰األعراف: [
ۡ
 .]۱۱۰األعراف: [﴾ َ�َماذَا تَأ

ِٰد�ِ�َ ﴿و مثل:   ۠ َ�َٰودتُُّهۥ َعن �َّۡفِسهِۦ �نَُّهۥ لَِمَن ٱل�َّ نَا
َ
که سخن زلیخا  .]۵۱یوسف: [﴾ �

ُخۡنهُ ﴿گوید:  یابد و یوسف می اینجا پایان می
َ
ّ�ِ لَۡم أ

َ
 .]۵۲یوسف: [﴾ بِٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلَِك ِ�َۡعلََم �

 .]۵۲یس: [﴾ َ�َٰذا َما وََعَد ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿و مثل:  .]۳۴النمل: [﴾ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡفَعلُونَ ﴿و مانند: 
این آیه از قتاده روایت کرده است که گفت: یک آیه از کتاب الله هست که  هحاتم دربار و ابن ابی

ْ َ�َٰوۡ�لََنا ﴿گویند:  باشد گمراهان می اولش از زبان اهل ضاللت و آخرش از اهل هدایت می قَالُوا
ۡرقَِدنَا ن این گفتار اهل نفاق است ولی اهل هدایت وقتی از قبرهایشا .]۵۲یس: [﴾ َمۢن َ�َعَثَنا ِمن مَّ

 .]۵۲یس: [﴾ َ�َٰذا َما وََعَد ٱلرَّۡحَ�ُٰن َوَصَدَق ٱلُۡمۡرَسلُونَ ﴿گویند:  شوند می بیرون آورده می

ٓ إَِذا َجآَءۡت َ� ﴿این آیه:  هو از مجاهد روایت کرده است که دربار َها َّ�
َ
َوَما �ُۡشعِرُُ�ۡم �

ید ایمان بیاورند، سپس از آینده دانید وقتی که قیامت بیآ گفت: چه می .]۱۰۹األنعام: [﴾ يُۡؤِمُنونَ 

َهآ إَِذا َجآَءۡت َ� يُۡؤِمُنونَ ﴿خبر داد و گفت:  َّ�
َ
�.﴾ 

 





 

 

 

 

 

 

 ام: نوع سی
 در اماله و فتح

است که  ١القاصح اند از جمله ابن در این باره نوشتهای  های جداگانه جماعتی از قراء تصنیف

 کتابش را به عنوان: قرة العین فی الفتح و االماله و بین اللفظین تألیف کرده است. 

مشهوری هستند که در زبان فصحای عرب شیوع  هالدانّی گفته: فتح و اماله دو لغت و لهج

اهل حجاز است و اماله لغت عمومی  هلهجهایی که قرآن به لغت آنها نازل شد. فتح  دارند؛ عرب

گوید: مالک فتح و اماله حدیثی است که  های تمیم و اسد و قیس. سپس الدانی می اهل نجد قبیله

 روایت شده است که: 
ً
ها و صداهای عرب بخوانید، و از صداهای  قرآن را با لحن«از حذیفه مرفوعا

، و شکی نیست که اماله از حروف »اهل فسق و  اهل دو کتاب [تورات و انجیل] حذف نمایید

 هفتگانه و الحان و صداهای عرب است.

چنین «گوید: و کیع از اعمش از ابراهیم روایت کرده است که:  شیبه می و ابوبکر ابن ابی

افزاید: منظور از الف و یاء تفخیم و  وی می» دانستند که الف و یاء در قرائت قرآن یکسان است می

 اماله است.

عاصم الضریر کوفی از محمدبن عبیدالله از عاصم از زّر بن  القراء از طریق ابی و در تاریخ

حبیش روایت کرده است که گفت: مردی به نزد عبدالله بن مسعود (طه) را به فتح خواند، عبدالله 

گفت: (ِطِه) طاء و هاء را به کسر خواند آن مرد دوباره (طه) خواند و کسر نداد، باز عبدالله گفت: 

 . [مصحح]۲۶۶/ ۱. نگا: الجواهر المضیه ه ۸۰۱علی بن عثمان، امام جلیل و شارح شاطبیه و متوفی سال:  -١
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این چنین به من آموخت.  ص ِه) طاء و هاء را به کسر خواند، سپس گفت: پیغمبر اکرم(ِط 

شناسیم، رجال این روایت  الجزری گفته این حدیث غریبی است که جز به این وجه آن را نمی ابن

همگی ثقه هستند مگر محمدبن عبیدالله که همان عزرمّی است و در نزد اهل حدیث ضعیف 

هایش از بین رفت پس از آن از محفوظاتش برای مردم  خوبی بود ولی کتاب شمرده شده است، مرد

 اعتبار شناخته شد. گفت، به همین جهت حدیث او بی حدیث می

افزاید: و جبرئیل آن را این  گویم: این حدیث را ابن مردویه در تفسیرش آورده و در آخر آن می می

 چنین نازل کرد.

شنید که آن  ص ال روایت شده است که از پیغمبر اکرمالقراء از صفوان بن عّس  و در جمال

خوانی و  الله به اماله می خواند، به آن حضرت عرض شد یا رسول حضرت (یا یحیی) [با اماله] می

 هایم/ ماماهایم بنی سعد است. دائی هقریش چنین نیست؟ فرمود: این لهج هحال آنکه لهج

اند که در  ت: کوفیون برای اماله چنین دلیلی آوردهو ابن اشته از ابی حاتم نقل کرده است که گف

اند تا به یاء  ها دیده اند، لذا از خط تبعیت کرده و به اماله خوانده مصحف یاءها را به جای الف

 نزدیک شود.

اماله: آن است که فتحه را به طرف کسره و الف را به سوی یاء بکشاند، و به آن محض هم 

شود به آن  گویند. و کمی کسره که بین دو لفظ واقع می نیز به آن میگویند، االضجاع و البطح  می

گویند، بنابراین اماله دو قسم است: شدید و متوسط. و هر دو قسم  تقلیل و تلطیف و بین بین نیز می

شدید باید از قلب کردن خالص و اشباع شدید حذر کرد، و  هدر قرائت قرآن جایز است، و با امال

 شدید است. هن فتحه و امالمتوسط: میا هامال

 هاند که کدام وجه اماله اولی و بهتر است، و من امال الدانّی گفته: علمای ما اختالف کرده

گاه کردن شنونده است با آن  متوسط را اختیار می کنم که بین بین است؛ زیرا که منظور از اماله که آ

به اینکه گاهی الف به یاء تبدیل  شود با اینکه اصل الف یاء بوده است، و توجه دادن حاصل می

 یابد. شود، یا به کسره یا یاء مجاورش شباهت می می

گویند، و آن نیز  و اما فتح: آن است که قاری دهانش را به آن حرف بگشاید که به آن تفخیم می

شدید و متوسط دارد، شدید: آخرین حد گشودن دهان است به آن حرف که در قرآن جایز نیست و 

متوسط است. الدانی گفته: این همان  هرب وجود ندارد، و متوسط: بین فتح شدید و امالدر لغت ع

 کنند. نوع است که قراء طرفدار فتح استعمال می
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 هاند که: آیا اماله نوعی فتح است یا هر یک از فتح و اماله قاعد و در این جهت نیز اختالف کرده

 باشند؟ مستقلی می

شود که اگر آن سبب  اماله] این است که: اماله جز برای سبب یافت نمیوجه قول اول [فرع بودن 

ای اماله  نبود فتح الزم است و اگر سبب بود هم فتح و هم اماله جایز است، بنابراین هیچ کلمه

خوانند، پس شمول فتح بر اصالت آن، و  ها آن را به فتح می شود مگر اینکه کسانی از عرب نمی

 کند. ت میفرعی بودن اماله دالل

خوانند؟ و  آن و چه کسانی به اماله می هاماله پنج وجه دارد: اسباب، وجوه، و فاید هسخن دربار

 شود؟ چه حروفی اماله می

 -۱گردند:  اند، ابن الجزری گفته: این اسباب به دو شیء بر می اما اسباب آن: که قراء ده تا شمرده

گیرند و هم بعد از آن، و چه بسا  محل اماله قرار می یاء و هر یک از کسره و یاء هم پیش از -۲کسره 

شود که کسره و یاء نه در لفظ موجودند و نه در آن  یکی از آن دو در محل اماله تقدیر شود و گفته می

 شوند. های حرفی عارض می اند، ولی آن دو (کسره و یاء) در بعضی از صیغه تقدیر شده

دیگری که اماله شده است، و این نوع را  هجهت الف یا فتحشوند به  و گاهی الف یا فتحه اماله می

 کنند. نامند، و گاهی (الف)ی را به عنوان شباهت به (الف) دیگری اماله می دیگر) می ه(اماله بخاطر امال

گوید: همچنین الف را به علت کثرت استعمال و برای فرق بین اسم و حرف  الجزری می ابن

 شود. اب اسباب اماله: دوازده تا میدهند، پس با این حس اماله می

پیشین، شرطش این است که بین آن کسره و بین الف یک حرف فاصله  هبه جهت کسر هامال

ای با  اماله شده فاصله هباشد، مانند: کتاب و حساب ـ این فاصله به اعتبار الف وجود یافت، اما فتح

کسره ندارد. یا دو حرف فاصله باشد که اول آن دو ساکن باشد، یا هر دو مفتوح باشند ولی دومی 

 شود مانند: انسان و یضربها. هاء باشد چون هاء هنگام  اماله مخفی می

فاصله و اما یاء پیشین خواه به ألف متصل باشد مانند: الحیاه، و األیامی، یا دو حرف با الف 

 داشته باشد که یکی از آن دو هاء باشد مانند: یدها.

النار. و اما  الناس و فی متأخره: اگر الزم باشد مانند عابد، و اگر عارض باشد، مثل: من هو اما کسر

مقدره مانند: خاف که اصلش (خِوف) بوده است و اما یاء مقدر  هیای متأخر، مانند: مبایع، و اما کسر

ها الف منقلب از یاء، متحرک و ماقبلش  لهدی، و ابی، والثری، که در تمام این مثالمانند: یخشی، وا

 مفتوح است.
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شود مانند: طاب و جاء، و شاء، و زاد، که فاء  ای که در بعضی از احوال کلمه عارض می و اما کسره

 زدت]. گردد [مانند: طبت و جئت و شئت و الفعل آن هنگام اتصال به ضمیر رفع متحرک مکسور می

طور است، مانند: تال و غزا، که الف آنها از واو قلب شده است، و  و اما یاء عارض نیز همین

 اند. شوند اماله گردیده چون در تلی و غزی، قلب به یاء می

کسانی است که الف بعد از نون (إن الله) را اماله  هدیگر مانند نظری هبه خاطر امال هو اما امال

ای  دهد، چون که بعد از آن اماله إنا الیه) را اماله نمیالف (لله) ولی (و هدهد به جهت امال می

 کلمات آینده را نیز از همین باب دانسته است: الضحی، القری، ضحاها، و تالها. هنیست. و امال

باشد مثل: الحسنی و الف موسی و  الف تأنیث می هبه جهت شباهت: مانند امال هو اما امال

 دهند. به جهت شباهت داشتن آنها به الف الهدی. عیسی را اماله می

(الناس) در احوال سه گانه [رفع و نصب و جر]  هبه خاطر کثرت استعمال، مانند  امال هو اما امال

 چنان که صاحب المبِهج روایت کرده است.

باء  هلفواتح سور ـ چنان که سیبویه گفته: اما هو اما اماله به خاطر فرق بین اسم و حرف مانند امال

اند پس  هایی هستند برای (ما یلفظ به) وضع شده و تاء در حروف معجم برای این است که اینها اسم

 مانند ما و ال و امثال اینها نیستند.

 وجوه اماله
گردد. و اصل آنها دوتا است مناسبت و  و اما وجوه اماله:  چهارتا است که به اسباب یاد شده برمی

قسم است و آن در لفظی است که به جهت سببی که در لفظ هست اماله اشعار، و اما مناسبت یک 

اند کار زبان و نطق ـ که در  دیگری اماله شده، که خواسته هشده و در موردی که به جهت امال

 مجاورت حرف اماله شده قرار دارد ـ باآن حرف دیگر به طور یکنواخت باشد.

اشعار به آنچه در بعضی موارد بر کلمه عارض  و اما اشعار: بر سه قسم است: اشعار به اصل، و

 شود، و اشعار به شباهت داشتن به اشعار به اصل. می

رود و با اماله پایین  ی اماله: سهولت و آسانی تلفظ است؛ زیرا که زبان با فتح باال می و اما فایده

ه روی همین جهت تر از باال بردن آن است، و هر کس اماله داد آید، و پایین آوردن زبان سبک می

تر است یا چون  است و اما کسی که به فتح خوانده رعایت این جهت را نموده است که فتح متین

 اصل حرف مفتوح است.

اند، تمام قراء عشره هستند مگر ابن کثیر که در تمام قرآن هیچ جا  و اما کسانی که به اماله خوانده

 به اماله نخوانده است.
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هایی که  های قرائت و کتاب شوند: جای استیعاب و فراگیری آن کتاب یو اما کلماتی که اماله م

 آوریم: پذیر است می باشد، ما در اینجا آنچه قاعده در اماله تألیف شده می

اند هر جای قرآن باشد چه  حمزه و کسائی و خلف هر الفی که از یاء قلب شده باشد اماله داده

الفتی، العمی، الزنا، اتی، ابی، سعی، یخشی، یرضی، اسم و چه فعل، مانند الهدی، الهوی، 

 اجتبی، اشتری، مثوی، مأوی، ادنی و ازکی.

علی) باشد ـ به ضم یا کسر یا فتح فاء ـ اماله می
ُ
شود مانند:  و هر الف تأنیث که بر وزن (ف

طوبی، بشری، قصوی، القربی، االنثی، الدنیا، احدی، ذکری، سیما، ضیزی، موتی، مرضی، 

 اند. السلوی، والتقوی. همچنین: موسی، عیسی، و یحیی را نیز به اینها ملحق کرده

ای که بر وزن (فعالی) باشد ـ به ضم یا به فتح فاء ـ مثل: سکاری، کسالی، اساری،  و هر کلمه

 یتامی، نصاری، واالیامی.

، یا حسرتی، و و هرچه در مصحف با یاء نوشته شده است، مانند: بلی، متی، یا اسفی، یا ویلتی

شوند: حتی، الی،  اند که در هیچ حالی اماله نمی اّنی استفهامیه ـ . ولی این کلمات را استثنا کرده

 علی، لدی، و ما زکی.

اند، مثل: الربا هر  همچنین از کلمات واوی هر کدام که اولش مکسور یا مضموم باشد اماله داده

 ی هر جای قرآن بیاید، و القوی، و العلی.طور (در هر حال اعرابی) که واقع شود، و الضح

ها عبارتند از: طه، و النجم،  اند، آن سوره اند اماله داده و آخر آیات یازده سوره را که هماهنگ بوده

 هسأل، القیامه، النازعات، عبس، االعلی، الشمس، اللیل، الضحی، و العلق، ابوعمرو و ورش با امال

 اند. ها موافقت کرده این سوره

باشد که بعد از آن (الف) آمده باشد به هر وزن، اماله کرده است،  ابوعمرو هرجا ه (راء) میو 

مانند: ذکری، بشری، اسری، اراه، اشتری، یری، القری، النصاری، اساری، و سکاری، همچنین بر 

 الفهای بر وزن (فعلی) به هر نحو که باشد موافقت کرده است. هامال

اند  ی که بعدش راء متطرفه (= کنار افتاده) مجرور باشد اماله دادهو ابوعمرو و کسائی هر الف

مثل: الدار، النار، القهار، الغفار، النهار، الدیار، الکفار، االبکار، بقنطار، ابصارهم، اوبارها، 

 خواه اینکه الف در اصل کلمه باشد یا زائد باشد. كاشعارها، حمار

ماله کرده است هرجا و به هر نحو که واقع شوند، آنها حمزه الف عین الفعل ماضی را از ده فعل ا

 عبارتند از: زاد، شاء، جاء، خاب، ران، خاف، زاغ، طاب، ضاق، و حاق.
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کسائی هاء تأنیث و حرف ماقبلش را در حالت وقف مطلق اماله داده است، البته بعد از پانزده 

اء مثل: خلیفه و رأفه، جیم: ف) فجثت زينب لذود شمس(کند  حرف که این جمله آنها را جمع می

مثل: ولیجه و لّجه. ثاء، مثل: ثالثه و خبیثه. تاء مثل: بغته و المیته، زای مثل: بارزه و اعزه، یاء مثل: 

خشیه و شیبه، نون مثل: سنه و جنه. باء مثل: حبه و التوبه، الم مثل لیله و ثله، ذال مثل: لذه و 

: بلده وعده، شین مثل: فاحشه و عیشه، میم مثل: رحمه و الموقوذه. واو مثل قسوه و مروه. دال مثل

 نعمه. سین مثل: خامسه و خمسه.

دهد، و آنها حروف: جاع، و حروف استعالء (قط خص  و بعد از ده حرف به طور مطلق فتح می

شوند! اگر پیش  اکهر جمع می هباشند. چهار حرف باقی ـ [از حروف هجاء] که در کلم ضغط) می

خواند.  دهد وگرنه به فتح می متصل یا منفصل به ساکن باشد اماله می هساکن یا کسراز آنها یاء 

ای هم ندارد، برای شناخت آنها به  ماند مورد اختالف و تفصیل، و قاعده حروف دیگری می

 های این فن مراجعه شود. کتاب

ه در آغاز پنج و اما فواتح سور: حمزه، کسائی، خلف، ابوعمرو، ابن عامر و ابوبکر (الر) را ک

 اند، ولی ورش میان (فتح و اماله) خوانده است. سوره آمده است اماله داده

اند ولی  ی (مریم) و سوره (طه) را به اماله خوانده ابوعمرو و کسائی و ابوبکر، هاء سرآغاز سوره

 ی مریم را. اند نه سرآغاز سوره حمزه و خلف فقط (طه) را اماله داده

مریم را نیز به اماله خوانده است مگر  هر) را اماله داده است، یاء سرآغاز سورو هر که از قراء (ال

 ابوعمرو، چنانکه از او مشهور است.

اند و  و یاء اول (یس) را سه نفر اولی که نام بردیم [حمزه، کسائی و خلف] و ابوبکر اماله داده

اند. و  هفتگانه را اماله دادههای  همین چهار تن طاء (طه) و (طسم) و (طس) و حاء (حم) در سوره

 حاء با آنها موافق بوده است. هابن ذکوان در امال

 خاتمه
ولی از قول » قرآن به تفخیم نازل شد«گوید:  اند به جهت حدیثی که می ای اماله را مکروه دانسته عده

 اند. به کراهت به چند وجه جواب داده

 له از سوی شارع مقدس اجازه داده شده.: درست است که قرآن به تفخیم نازل شد ولی امااول

 ها پایین آورند. : منظور حدیث این است که قرآن مثل مردها خوانده شود نه اینکه صدا را مثل زندوم

القراء گفته  : منظور این است که قرآن با شدت و سختی بر مشرکین نازل شد، مؤلف جمالسوم

 با رحمت و رأفت نیز نازل شده است. است این وجه در تفسیر حدیث بعید است چون که قرآن
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: منظور این است که قرآن با عظمت و تجلیل فرود آمد، یعنی آن را تعظیم و تجلیل کنید، چهارم

کید می  نماید. بنابراین حدیث تعظیم و تجلیل قرآن را تأ

هاست با ضمه و کسره در مواضعی که مورد  : مراد از تفخیم حرکت دادن اواسط کلمهپنجم

 تر است. است نه اینکه ساکن خوانده شود؛ زیرا که اشباع بیشتری دارد و فخامتش فزون اختالف

گوید: ابن  الدانی گفته: در تفسیر این حدیث از ابن عباس این طور روایت شده است سپس می

که گفت: شنیدم کسائی از   خاقان از احمدبن محمد از علی بن عبدالعزیز از القاسم نقل کرده

کرد که ابن عباس گفت: قرآن با سنگینی و تفخیم نازل شد مانند:  ری روایت میسلمان از زه

 نقل کرده » الجمعه«
ً
و نظایر آن از کلمات سنگین. سپس حدیث حاکم را از زیدبن ثابت مرفوعا

 ».قرآن به تفخیم نازل شد«است که 

ْو ﴿خواند  گوید: شنیدم عمار چنین می و محمدبن مقاتل ـ یکی از راویان این خبر ـ می
َ
ُعْذًرا أ

َدَ�ْ�ِ ﴿و  .]٦المرسالت: [  ﴾نُْذًرا  یعنی با حرکت دادن اواسط این کلمات.  .]٩٦الکهف: [  ﴾الصَّ

عبیده است که: اهل حجاز تمام کلمات را با تفخیم اداء  و نیز گفته: تأیید این سخن گفتار ابی

خوانند ولی اهل نجد در سخن  میکنند مگر یک کلمه و آن (عشره) است که (شین) را به سکون  می

 خوانند به کسر (شین). تفخیم ندارد مگر همین کلمه را که (عشره) می

 الدانی گفته: این وجه در تفسیر خبر اولی است.

 





 

 

 

 

 

 

 نوع سی و یکم:
 ادغام، اظهار، اخفاء و اقالب

 اند. ای در این باره تصنیف کرده های جداگانه از قراء کتابگروهی 

ادغام: دو حرف را به صورت یک حرف تلفظ کردن است مانند (الثانی) در حال تشدید و آن بر 

 دو قسم است: کبیر و صغیر.

 ادغام کبیر
یک  ادغام کبیر آن است که نخستین دو حرف آن متحرک باشد خواه آن دو حرف مثل هم باشند یا از

اند که بسیار واقع  جنس، یا نزدیک به هم (متقارب) بوده باشند، و آن را بدین جهت کبیر نامیده

 شود، چون که حرکت از سکون بیشتر است. می

: می
ً
گویند: چون که پیش از ادغام در سکون  در وجه این نامگذاری اقوال دیگری نیز هست مثال

شود: برای اینکه شامل دو نوع  ای دشواری آن، و گفته میگویند: بر دادن به متحرک تأثیر دارد، و می

قرائت که نسبت ادغام به آنها مشهور  هباشد، و از پیشوایان دهگان (مثلین) و (جنسین و متقاربین) می

باشد و از جماعتی غیر از این ده نفر نیز ادغام نقل گردیده، از جمله:  است: ابوعمروبن العالء می

 محیصن و ... .حسن بصری، اعمش، ابن 

وجه این ادغام: طلب تخفیف و سبک کردن تلفظ است، و بسیاری از کسانی که در قرائت 

 یادی از این ادغام ننموده تصنیف کرده
ً
عبید در کتابش و ابن مجاهد در  اند، مانند: ابی اند اصال

شرع در الکافی کتاب المسبعه و مکی در تبصره و طلمنکی در الروضه و ابن سفیان در الهادی و ابن 

 و المهدوی در کتاب الهدایه و غیر اینها.
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منظور ما از متمائلین آن دو حرفی است که از نظر مخرج «گوید:  مؤلف کتاب تقریب النشر می

و صفت متفق باشند، و متجانسین آن دو حرفی است که از نظر مخرج یکی ولی از نظر صفت با هم 

ز نظر مخرج یا صفت نزدیک به هم باشند، حروفی که از متفاوت باشند، و متقاربین آن است که ا

اند: باء، تاء، ثاء، راء، سین، عین، غین، فاء، قاف، کاف، الم،  شوند هفده حرف متماثلین ادغام می

َحيُْث ﴾، ﴿الَْموِْت َ�ْبُِسوَ�ُهَما﴾، ﴿الِْكَتاَب بِاْ�َقِّ ﴿میم، نون، واو، هاء و یاء، مانند 
﴾ �َْشَفُع ِعنَْدهُ ﴾، ﴿ا�َّاَس ُسَ�َرى﴾، ﴿َشْهُر َرَمَضانَ ﴾، ﴿ا�َِّ�ِح َح�َّ ﴾، ﴿ثَقِْفُتُموُهمْ 

فَاَق قَاَل ﴾، ﴿اْخَتلََف �ِيهِ ﴾، ﴿يَبَْتِغ َ�ْ�َ اْ�ِْس�مِ ﴿
َ
﴾، � قَِبَل لَُهمْ ﴾، ﴿إِنَِّك ُكنْتِ ﴾، ﴿أ

ِ�َ يَوْمٌ ﴾، ﴿ُهدىً  �ِيهِ ﴾، ﴿ُهَو َوِ�ُُّهمُ ﴾، ﴿َوَ�ُْن �َُسّبِحُ ﴾، ﴿الرَِّحيِم َمالِِك ﴿
ْ
 ﴾.يَأ

نَا ﴿و شرط این ادغام آن است که دو حرف مثل هم در نوشتن کنار هم باشند بنابراین مثل 
َ
�

شود چون که الف در میان دو حرف مثل هم قرار گرفته است، و نیز شرط است که  ادغام نمی ﴾نَِذيرٌ 

شود، مگر  به هم رسیدند، ادغام نمیدر دو کلمه باشند، بنابراین اگر در یک کلمه دو حرف مثل هم 

ی المدثر، و شرط  در سوره﴾ َما َسلََكُ�مْ ﴿ی البقره، و  در سوره ﴾َمَناِسَكُ�مْ ﴿در دو مورد: 

دیگرش این است که حرف اول تاء ضمیر متکلم یا مخاطب نباشد، پس اگر ضمیر باشد ادغام 

نَْت �ُْسِمعُ ﴾ ﴿ُكنُْت تَُراباً ﴿شود مانند:  نمی
َ
فَ�

َ
بایست مشدد باشد که در این صورت  و نیز نمی ﴾أ

و نیز شرط است که تنوین نداشته باشد وگرنه  ﴾َرّبِ بَِما﴾ ﴿َمسَّ َسَقرَ ﴿گردد مانند:  ادغام نمی

 ﴾.َسِميٌع َعلِيمٌ ﴾ ﴿َ�ُفوٌر رَِحيمٌ ﴿شود مانند:  ادغام نمی

رُْض (شود:  مع میاما حروف مدغم متجانسین و متقاربین شانزده حرف است که در این جمله ج
تََك بُِذّلِ َ�ثْ�ٍ  َشدَّ ذِْكراً مانند (و شرطش این است که حرف اول مشدد نباشد  )َسنَُشدُّ ُحجَّ

َ
و تنوین  )أ

. بنابراین باء فقط در ﴾َخلَْقَت ِطيناً ﴿و تاء ضمیر نباشد مثل  ﴾ِ� ُظلَُماٍت ثَ�ٍث ﴿نداشته باشد مانند: 

 ﴾بِاْ�َيِّنَاِت �ُمَّ ﴿تاء  -۱شود:  و تاء در ده حرف ادغام می ﴾َمْن �ََشاءُ  ُ�َعّذُِب ﴿شود مثل:  میم ادغام می

اِ�َاِت َجنَّاٍت ﴿جیم  -۲ يِّئَاِت ذَلَِك ﴿ذال  -۳ ﴾الصَّ سین  -۵ ﴾اْ�َنََّة ُزَمراً ﴿زای  -۴ ﴾السَّ

اِ�َاِت َسنُْدِخلُُهمْ ﴿ ماقبل تاء ساکن است و  شود؛ زیرا که ادغام نمی ﴾َولَْم يُْؤَت َسَعةً ﴿ولی در  ﴾الصَّ

ْر�ََعةِ ُشَهَداءَ ب﴿شین  -۶فتحه هم خفیف. 
َ
َوالَْعادِيَاِت ﴿ضاد  -۸ ﴾َوالَْم��َِكُة َصّفاً ﴿صاد  -۷ ﴾�ِأ

�ةَ َطَرَ�ِ ا�ََّهارِ ﴿طاء  -۹ ﴾َضبْحاً  قِِم الصَّ
َ
 .﴾الَْم��َِكُة َظالِِ� ﴿ظاء  -۱۰﴾َوأ
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 -۳ ﴾َواْ�َْرِث َذلَِك ﴿ذال  -۲ ﴾َحيُْث تُْؤَمُرونَ ﴿تاء  -۱شود:  و ثاء در پنج حرف ادغام می

 . ﴾َحِديُث َضيِْف ﴿ضاد  -۵ ﴾َحيُْث ِشئُْتَما﴿شین  -۴ ﴾َوَورَِث ُسلَيَْمانُ ﴿سین 

هُ ﴿شین  -۱شود:  و جیم در دو حرف ادغام می
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
 .﴾ذِي الَْمَعارِِج َ�ْعُرجُ ﴿تاء  -۲ ﴾أ

 .﴾زُْحزَِح َعِن ا�َّارِ ﴿نها در: شود و ت و حاء در عین فقط ادغام می

يُرِ�ُد ﴿ثاء  -۲ ﴾َ�ْعَد تَْوكِيِدَها﴿ ﴾الَْمَساِجِد تلك﴿تاء  -۱شود:  و دال در ده حرف ادغام می
سین  -۶ ﴾يََ�اُد َز�ُْتَها﴿زای  -۵ ﴾َوالَْق��َِد َذلَِك ﴿ذال  -۴ ﴾َداُوُد َجالُوَت ﴿جیم  -۳ ﴾ثََواَب 

ا�ِيلُُهمْ ﴿ ْصَفادِ َ�َ
َ
ِمْن ﴿ضاد  -۹ ﴾َ�ْفقُِد ُصَواعَ ﴿صاد  -۸ ﴾وََشِهَد َشاهِدٌ ﴿شین  -۷ ﴾ا�

اءَ  شود مگر  ، و در حال مفتوح ـ بودن بعد از ساکن ادغام نمی﴾يُرِ�ُد ُظلْماً ﴿ظاء  -۱۰ ﴾َ�ْعِد َ�َّ

ََذ َسبِيَلهُ ﴿شود در  تر است. و ذال در سین ادغام می در تاء که تجانس قوی  َما﴿و در صاد در  ﴾فَا�َّ
َذَ ٱ  .﴾�ِٗحَبةَ�ٰ  �َّ

ْطَهُر لَُ�مْ ﴿شود مانند:  وراء در الم ادغام می
َ
وا�هار ﴿ ﴾المص� � يَُ�ّلُِف ﴿ ﴾ُهنَّ أ

َكُبوَها﴿شود مثل:  ولی اگر مفتوح باشد و ماقبلش ساکن ادغام نمی ﴾�يات و سین  ﴾َواْ�َِمَ� لَِ�ْ

ُس َشيْباً ﴿و در شین در  ﴾ْت �َذا ا�ُُّفوُس ُزوِّجَ ﴿شود در  در زاء ادغام می
ْ
أ  .﴾الرَّ

شود تنها در  فقط، و در ضاد ادغام می ﴾ذِي الَْعرِْش َسبِي�ً ﴿شود در  و شین در سین ادغام می

نِِهمْ ﴿
ْ
 .﴾ِ�َْعِض َشأ

ُ�نْفُِق َكيَْف ﴿شود مانند:  و قاف در کاف ـ در صورتی که ماقبلش متحرک باشد ـ ادغام می
 .﴾َخلََقُ�مْ ﴿، و نیز اگر قاف با کاف در یک کلمه باشند و بعد از آنها میم واقع شود مثل ﴾�ََشاءُ 

ُس لََك قال﴿شود به شرط اینکه ماقبلش متحرک باشد مثل  و کاف در قابل ادغام می نه  ﴾َوُ�َقّدِ

 .﴾َوتََرُ�وَك قَا�ِماً ﴿اینکه ماقبلش ساکن باشد مثل: 

یا ماقبل ساکن باشد  ﴾رُُسُل َرّ�َِك ﴿اقبلش متحرک باشد مثل: شود اگر م و الم در راء ادغام می

نه اینکه مفتوح  ﴾إَِ� َسبِيِل َرّ�َِك ﴿ ﴾لََقْوُل رَُسولٍ ﴿ولی خود الم مضموم یا مکسور باشد مثل: 

قَاَل ﴿گردد مثل:  که هر جای قرآن واقع شود ادغام می ﴾قَاَل ﴿مگر الم  ﴾َ�َيُقوَل َرّبِ ﴿باشد مثل: 
شود اگر ماقبلش متحرک باشد پس  . و میم وقتی کنار باء قرار گیرد ساکن می﴾اَل رَُج�نِ قَ ﴿ ﴾َرّبِ 
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اكِرِ�نَ ﴿گردد با غّنه مانند:  اخفاء می ْعلََم بِالشَّ
َ
و این نوعی  ﴾َمْرَ�َم ُ�ْهَتاناً ﴿ ﴾َ�ُْ�ُم بَيَْنُهمْ ﴿ ﴾أ

انواع ادغام آورده است پیروی از  از اخفاء است که بیان آن خواهد آمد، و اینکه ابن الجزری آن را در

باشد و خودش در النشر گفته: این درست نیست؛ زیرا که اگر ماقبلش ساکن  بعضی متقدمین می

 .﴾إِبَْراهِيُم بَنِيهِ ﴿گردد مانند:  باشد اظهار می

ذََّن َر�َُّك ﴿شود مانند:  و نون اگر ماقبش متحرک باشد در راء و الم ادغام می
َ
نُْؤِمَن لَْن ﴿ ﴾تَأ

ْن ﴿ ﴾َ�َافُوَن َر�َُّهمْ ﴿گردد، مثل  ولی اگر ماقبل ساکن باشد در هر دو (راء و الم) اظهار می ﴾لََك 
َ
أ

برای اینکه  ﴾�ََما َ�ُْن لََك و﴿ ﴾َ�ُْن َ�ُ ﴿شود مانند:  که ادغام می ﴾َ�ْنُ ﴿مگر نون  ﴾تَُ�وَن لَُهمْ 

 ش الزم و ثقیل است.بسیار بوده و نون هم در آن تکرار شده است، و حرکت

 دو نکته
ابوعمرو با حمزه و یعقوب در چند حرف مخصوص ادغام موافقت کرده است که ابن  -۱

 الجزری در دو کتابش النشر و التقریب تمام آنها را آورده است.

َمنَّا َ�َ يُوُسَف ﴿پیشوایان دهگانه بر ادغام  -۲
ْ
 هاند ولی در نحو اجماع کرده ﴾َما لََك َ� تَأ

اختالف دارند، ابوجعفر به ادغام محض خوانده بدون اشاره و بقیه با اشاره به تلفظ آن 

 اند. صورت روم و اشمام خوانده

 ضابطه
ها به هم  گوید: حروفی که ابوعمرو از مثلین و متقاربین ادغام کرده است اگر سوره الجزری می ابن

ی (القدر) به اول (لم  همتصل شوند: هزار و سیصد و چهار حرف است، به جهت اینکه آخر سور

شود  الله به هم متصل شوند هزار و سیصد و پنج حرف می ها با بسم شود: و اگر سوره یکن) ادغام می

ی الحجر  ی ابراهیم به اول سوره ی ابراهیم، و آخر سوره ی الرعد به اول سوره چون که آخر سوره

ها قرآن تالوت شود: هزار و سیصد و  هالله و با سکوت در آخر سور شوند، و اگر بدون بسم ادغام می

 سه حرف خواهد بود.

 ادغام صغیر
اما ادغام صغیر آن است که حرف اولش ساکن باشد، ادغام صغیر بر سه قسم است: واجب، ممتنع، 

آورند نوع جایز است؛ زیرا که  های خالف می قّراء بر آن است که در کتاب هو جایز، و آن قسم که شیو

 اختالف قّراء در همین قسم است و آن بر دو گونه است:
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ادغام یک حرف از یک کلمه معین در حروف متعددی از کلمات گوناگون و آن منحصر  -۱

 است در: اذ، قد، تاء تأنیث، هل، و بل.

 ﴿م و اظهار آن کنار شش حرف: تاء اذ: اختالف شده است در ادغا
َ
أ  ﴾إِذْ َجَعَل ﴿جیم  ﴾إِذْ َ�َ�َّ

ْ�َنا﴿و صاد  ﴾إِذْ َسِمْعُتُموهُ ﴿سین  ﴾�ذْ َزاَغتِ ﴿زای  ﴾إِذْ َدَخلَْت ﴿دال   .﴾�ذْ َ�َ

و ذال:  ﴾َولََقْد َجاَءُ�مْ ﴿قد: همچنین ادغام آن در هشت حرف مورد اختالف است: جیم 

نَا﴿
ْ
لََها﴿سین  ﴾َولََقْد َز�َّنَّا﴿زای  ﴾َولََقْد َذَر�

َ
َولََقْد ﴿صاد  ﴾قَْد َشَغَفَها﴿شین  ﴾قَْد َس�

ْ�َنا  .﴾َ�َقْد َظلَمَ ﴿و ظاء  ﴾قَْد َضلُّوا﴿ضاد  ﴾َ�َّ

جیم:  ﴾بَعَِدْت َ�ُمودُ ﴿تاء تأنیث: در مورد ادغام آن در شش حرف اختالف شده است: ثاء: 

نْبََتْت َسبَْع َسَنابَِل ﴿سین  ﴾زِْدنَاُهمْ َخَبْت ﴿زای:  ﴾نَِضَجْت ُجلُوُدُهمْ ﴿
َ
َمْت ﴿صاد:  ﴾� لَُهّدِ

 .﴾َ�نَْت َظالَِمةً ﴿و ظاء:  ﴾َصَواِمعُ 
ی بل است:  و ادغام الم (هل) و (بل) در هشت حرف مورد اختالف است که پنج حرف ویژه

لَْت ﴿سین  ﴾بَْل ُزّ�ِنَ ﴿زای  و  ﴾بَْل َظَننُْتمْ ﴿و ظاء  ﴾بَْل َطَبعَ ﴿طاء  ﴾بَْل َضلُّوا﴿ضاد  ﴾بَْل َسوَّ

بَْل ﴿ ﴾َهْل َ�نْقُِمونَ ﴿و در دو حرف تاء و نون اشتراک دارند  ﴾َهْل ثُّوَِب ﴿ثاء است  ههل ویژ
�ِيِهمْ 

ْ
 .﴾بَْل نَتَّبِعُ ﴿ ﴾َهْل َ�ْنُ ﴿ ﴾تَأ

ادغام حروفی که مخارجشان نزدیک به هم است و آنها هفده حرف است که مورد اختالف  -۲

 باشد: می

ْو َ�ْغلِْب فََسوَْف ﴿ر کنار فاء در این آیات: باء د
َ
 ﴾اذَْهْب َ�َمنْ ﴿ ﴾�ْن َ�ْعَجْب َ�َعَجٌب ﴿ ﴾أ

ولَ�َِك ﴿ ﴾فَاذَْهْب فَإِنَّ ﴿
ُ
 .﴾َوَمْن لَْم َ�ُتْب فَأ

ُب َمْن �ََشاءُ ﴿  ی البقره. در سوره ﴾ُ�َعّذِ

 ی هود. در سوره ﴾اْرَكْب َمَعَنا﴿

 ی سبأ. در سوره ﴾َ�ِْسْف بِِهمُ ﴿

 .﴾َواْصِ�ْ ِ�ُْ�ِم َرّ�َِك ﴿ ﴾َ�ْغفِْر لَُ�مْ ﴿راء ساکن در کنار الم مانند 

 هر جا واقع شود. ﴾َمْن َ�ْفَعُل َذلَِك ﴿ادغام الم ساکن در ذال 

 .﴾يَلَْهْث َذلَِك ﴿ثاء در ذال در 
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 .﴾َوَمْن يُرِْد ثََواَب ﴿دال در ثاء هر جا واقع شود مثل 

َْذُ�مُ ﴿ذال در تاء از   ز همین لفظ.و ا ﴾ا�َّ

 ی طه. در سوره ﴾َ�َنَبْذُ�َها﴿ذال در تاء در 

 ی (غافر) و (الدخان). در دو سوره ﴾ُعْذُت بَِرّ�ِ ﴿ذال نیز در تاء در 

 هر جای قرآن بیایند. ﴾َ�ِثَْت ﴿و  ﴾َ�ِثُْتمْ ﴿ثاء از 

 ی (االعراف) و (الزخرف). در دو سوره ﴾�ُورِ�ُْتُموَهاأ﴿ثاء در تاء در 

 .﴾كهيعص ذِْكرُ ﴿صاد در ذال در 

 .﴾�س َوالُْقْرآنِ ﴿نون در واو از 

 .﴾ْن َوالَْقلَمِ ﴿نون در واو از 

 (الشعراء) و (القصص). هاول دو سور ﴾طسم﴿نون کنار میم از 

 یک قاعده
هر دو حرف کنار هم که اولشان ساکن باشد و مثل هم یا از جنس هم باشند، واجب است حرف 

 در لغت و هم در قرائت قرآن.اول ادغام شود هم 

اذَْهْب ﴿ ﴾َوقَْد َدَخلُوا﴿ ﴾َر�َِحْت ِ�َاَرُ�ُهمْ ﴿ ﴾اْ�ِْب بَِعَصاكَ ﴿پس دو َمثل نظیر: 
ْههُ ﴿، ﴾يُْدرِْ�ُ�مُ ﴿ ﴾َ�ْن َ�ْفٍس ﴿ ﴾َوُهْم ِمنْ ﴿ ﴾َوُقْل لَُهمْ ﴿ ﴾بِِ�َتاِ�   .﴾يُوَّجِ

َهْل ﴿، ﴾بَْل َرانَ ﴿، ﴾إِذْ َظلَْمُتمْ ﴿، ﴾وقد تب�﴿، ﴾قَالَْت َطا�َِفةٌ ﴿و دو جنس مانند: 
ْ�ُتمْ 

َ
به شرط اینکه اولین دو حرف مثل هم (= مثلین) حرف مد نباشد مانند:  ﴾قُْل َرّبِ ﴿، ﴾َر�

ِي يُوَْسوُِس ﴿، ﴾قَالُوا َوُهمْ ﴿ جنس (= جنسین) حرف حلق نباشد  ، و نخستین دو حرف هم﴾ا�َّ

 .﴾فَاْصَفْح َ�نُْهمْ ﴿مانند: 

 فائده
اند، و از حمزه منقول است که آن را در نماز مکروه دانسته  دغام را در قرآن مکروه دانستهگروهی ا

 بنابراین سه قول در این مسأله بدست آمد.
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 اي از بحث دنباله
شود که در بعضی انواع آن اختالف است و آن  یک قسم دیگر هم به آن دو قسم گذشته ملحق می

باشد: اظهار،  این دو (تنوین و نون ساکن) چهار حکم میاحکام نون ساکن و تنوین است، برای 

 ادغام، اقالب، و اخفاء.

تمام قراء در شش حرف است و آنها حروف حلق هستند: همزه، هاء، عین،  هاظهار: بنا به گفت

ْونَ ﴿حاء، غین، و خاء، مانند: 
َ
، ﴾�ُُرٍف َهارٍ ج﴿، ﴾ِمْن َهادٍ ﴿، ﴾فَاْ�َهارَ ﴿، ﴾َمْن آَمنَ ﴿، ﴾َ�نْأ

�َْعْمَت ﴿
َ
، ﴾ِمْن َحِكيٍ� َ�ِيدٍ ﴿، ﴾َواْ�َرْ ﴿، ﴾َعَذاٌب َعِظيمٌ ﴿، ﴾ِمْن َ�َملِ ﴿، ﴾�

 ﴾قَوٌْم َخِصُمونَ ﴿، ﴾ِمْن َخْ� ﴿، ﴾َوالُْمنَْخنَِقةُ ﴿، ﴾إَِ�ٍ َ�ْ�ُهُ ﴿، ﴾ِمْن ِغّلٍ ﴿، ﴾فََسيُنْغُِضونَ ﴿
 کنند. و بعضی از قّراء نزد خاء و غین إخفاء می

فَإِْن لَْم ﴿باشد ـ مانند:  دو حرف بدون غنه ـ که الم و راء می ادغام: در شش حرف است،
. و چهار حرف با غّنه که عبارتند از: ﴾َ�َمَرٍ� رِزْقاً ﴿، ﴾ِمْن َرّ�ِِهمْ ﴿، ﴾ُهدًى لِلُْمتَِّق�َ ﴿، ﴾َ�ْفَعلُوا

ٌة َ�ْغِفرْ ﴿، ﴾َ�ْن َ�ْفٍس ﴿نون، میم، یاء، و واو، مانند:  ِمْن ﴿، ﴾َما َمَث�ً ﴿ ﴾ِمْن َمالٍ ﴿، ﴾ِحطَّ
 .﴾َوَ�ْرٌق َ�َْعلُونَ ﴿، ﴾َمْن َ�ُقوُل ﴿، ﴾َورَْعٌد َوَ�ْرٌق ﴿، ﴾َوالٍ 

نْبِئُْهمْ ﴿باشد، مانند:  و اقالب: در یک حرف است و آن باء می
َ
ُصمٌّ ﴿ ﴾ِمْن َ�ْعِدهِمْ ﴿، ﴾�

 شود. یکنیم و با غنه اخفاء م که نون و یا تنوینی که کنار باء قرار گرفته قلب به میم می ﴾بُْ�مٌ 

شود: تاء، ثاء، جیم، دال، ذال، زای،  و اخفاء: در کنار باقی حروف است که پانزده حرف می

َجنَّاٍت ﴿، ﴾َمْن تَاَب ﴿، ﴾ُكنُْتمْ ﴿سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، و کاف، مانند: 
�َْ� ﴿، ﴾َ�ْرِي

ُ
ِ ﴿، ﴾اْ� ْ�َيْتََنا﴿، ﴾قَْوً� ثَقِي�ً ﴿ ﴾،ِمن َ�َمرِه

َ
َخلْقاً ﴿، ﴾إِْن َجَعَل ﴿، ﴾�

نَْداداً ﴿، ﴾َجِديداً 
َ
ْن َدَعْوا﴿، ﴾�

َ
ساً دَِهاقاً ﴿، ﴾أ

ْ
نَْذْرَ�ُهمْ ﴿، ﴾َوَ�أ

َ
�
َ
َو�ِيً� ﴿، ﴾ِمْن َذَهٍب ﴿، ﴾أ

�َْسانُ ﴿، ﴾َصِعيداً َزلَقاً ﴿، ﴾ِمْن َزَوالٍ ﴿، ﴾َ�ْ�ِ�ٌل ِمنَ ﴿، ﴾ُذّرِ�َّةٌ  َورَُجً� ﴿، ﴾ِمْن ُسوءٍ ﴿، ﴾اْ�ِ
ْ ﴿، ﴾َسلَماً  �

َ
هُ � نَْصار﴿، ﴾َ�ُفوٌر َشُكورٌ ﴿، ﴾إِْن َشاءَ ﴿، ﴾َ�َ

َ
وُ�مْ ﴿، ﴾◌ِ َوا� ْن َصدُّ

َ
، ﴾أ

�َْنا﴿، ﴾َمْن َضلَّ ﴿، ﴾َمنُْضو�ٍ ﴿، ﴾و�ا�ت صفر﴿ ، ﴾ِمْن ِط�ٍ ﴿، ﴾الُْمَقنَْطَرةِ ﴿، ﴾َوُ�ًّ َ�َ

، ﴾ِمْن فَْضلِهِ ﴿، ﴾فَا�َْفلَقَ ﴿، ﴾ِظ�ًّ َظلِي�ً ﴿ ،﴾ِمْن َظِه�ٍ ﴿، ﴾ُ�نَْظُرونَ ﴿، ﴾َصعِيداً َطّيِباً ﴿

، ﴾ِمْن كَِتاٍب ﴿، ﴾الُْمنَْكرِ ﴿، ﴾َسِميٌع قَرِ�ٌب ﴿، ﴾ِمْن قََرارٍ ﴿، ﴾ا�َْقلَُبوا﴿، ﴾َخاِ�اً �ِيَها﴿

 . و اخفاء حالتی است بین ادغام و اظهار که ناگزیر غنه هم با آن باید باشد.﴾كَِتاٌب َكرِ�مٌ ﴿

 





 

 

 

 

 

 

 نوع سی و دوم:
 در مد و قصر

 براساس روایتی  ای در این باره تصنیف کرده های جداگانه گروهی از قراء نوشته
ّ

اند، و پایه مد

د الکندی نقل کرده بن خراش از مسعودبن یزی است که سعیدبن منصور در سنن خود آورده: شهاب

َدَ�ُٰت لِۡلُفَقَرآِء ﴿آموخت، پس آن مرد چنین خواند:  ابن مسعود مردی را قرائت می«که  َما ٱلصَّ إِ�َّ
این چنین به  ص رسول خدا«بدون کشیدن صدا، ابن مسعود گفت:  .]۶۰التوبة: [﴾ َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ 

َدَ�ُٰت ﴿من نیاموخت، گفت: پس چگونه به تو آموخت ای ابوعبدالرحمن؟ گفت:  إِ�ََّما ٱلصَّ
ای است، رجال سندش مورد  و این حدیث ارزنده». را کشید و مد داد ﴾لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ 

 اطمینان هستند، و آن را طبرانی در کتاب کبیر خود آورده است.

: عبارت
ّ

است از اینکه حرف مد بیشتر از کشیدن طبیعی و معمولی خودش کشیده شود، و  مد

 معمولی آن است که حرف مد بدون آن برپا نمی
ّ

 شود. حد

 و قصر: اکتفا کردن به مد معمولی، و ترک کشیدن بیشتر است.

حروف مد: الف به طور مطلق و هرکجا واقع شود، و واو ساکن ماقبل مضموم، و یاء ساکنی که 

 ماقبلش مکسور باشد.

سبب مد: لفظی است و معنوی، لفظی: یا همزه است یا سکون، همزه بعد از حرف مد یا قبل آن 

وتُوا﴾ ﴿وَخاِط�ِ�َ ﴾ ﴿و�ِيَمان﴾ ﴿َوَرأى﴾ ﴿آَدمَ ﴿دوم مثل:  هواقع است، گون
ُ
 ﴾.والَمْوُؤوَدةُ ﴾ ﴿وأ

و گونه  اول [که همزه بعد از حرف مد باشد] اگر در یک کلمه حرف مد و همزه جمع شود آن را 
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ولَ�َِك ﴿نامند، مثل:  متصل می
ُ
ُ ﴾ ﴿أ وءَ ﴾ َو: ﴿َشاَء ا�َّ  .﴾يُِ�ءُ ﴾ و: ﴿ِمْن ُسوءٍ ﴾ و: ﴿السُّ

 در یک کلمه و همزه در کلم
ّ

ِ ﴿شود مانند:  دیگر باشد منفصل خوانده می هو اگر حرف مد َما ب
نْزَِل 

ُ
َها﴾ ﴿� ُّ�

َ
ْمُرُه إَِ� ا�ِ ﴾ ﴿قَالُوا آَمنَّا﴾ ﴿يَا �

َ
�ُْفِسُ�مْ ﴾ ﴿أ

َ
 ﴾.بِهِ إِ�َّ الَْفاِسقِ�َ ﴾ ﴿ِ� �

وجه مد به خاطر همزه اینکه: حرف مد مخفی است و همزه در تلفظ دشوار، لذا در آنکه مخفی 

 پذیر گردد. شود تا تلفظ به دشوار امکان است افزوده می

اّلِ�َ ﴿کند، مانند:  کون: یا الزم است که در دو حالت تغییر نمیو س ﴾ و: َدابَّةٍ ﴾ و: ﴿الضَّ

لَمْ ﴿
َ
وّ�ِ ﴾ و: ﴿� ُ�َاجُّ

َ
�﴾. 

﴾ َو: اْ�َِسابِ ﴾ و: ﴿الْعَِبادِ ﴿شود مثل:  و یا عارض که در معرض وقف و امثال آن واقع می

﴾ قَاَل لَُهمُ ﴾ و: ﴿�ِيهِ ُهدىً ﴿حالت وقف ـ ـ در  ﴾ يُوقُِنونَ ﴾ َو: ﴿الرَِّحيمِ ﴾ َو: ﴿�َْسَتعِ�ُ ﴿

 ـ در حالت ادغام ـ.﴾َ�ُقوُل َر�ََّناو: ﴿

 به جای حرکتی 
ّ

 به علت سکون اینکه: بتوان میان دو ساکن جمع کرد، انگار که مد
ّ

و وجه مد

 نشسته.

*** 

اند  کردهقراء بر دو نوع متصل و ساکن الزم مد اجماع دارند، ولی در مقدار کشیدن و مد اختالف 

 و نیز در دو نوع دیگر ـ منفصل و سکون عارض ـ اختالف دارند که با مد خوانده شود یا قصر.

اما متصل: جمهور متفقند که باید مقدار معین خاصی کشیده شود، بدون اینکه از اندازه هم 

 خارج گردد.

است که (مد ای دیگر معتقدند همانند منفصل مراتب مختلفی دارد، حمزه و ورش قائل  و عده

 هتر را عاصم گفته، و مرتب شود]، پایین طولی) باید انجام شود [که به مقدار شش ـ هفت الف می

 اند. تر را ابوعمرو و سایرین قائل بوده تر را ابن عامر و کسائی و خلف، و پایین پایین

 قول بقیه. ی نامبردگان است ـ و وسطی  اند: فقط دو مرتبه دارد: طولی ـ که گفته و برخی گفته

 عدل نیز به آن می
ّ

گویند چون معادل و برابر حرکت است ـ جمهور برآنند  و اما سکون ـ که مد

 کامل اشباع شده
ّ

 اند. ای که افراط در آن نشود بوده باشد، و بعضی دیگر به تفاوت آن نظر داده که مد

اندازد، و مد  فاصله می شود؛ زیرا که بین دو کلمه و اما منفصل ـ که مد فصل نیز به آن گفته می

 اعتبار، به خاطر اعتبار  دهد و باز می بسط نیز نامیده شده؛ چونکه بین دو کلمه را بسط می
ّ

کند، و مد

 حرف بحرف ـ یعنی کلمه
ّ

 جائز ـ  های با کلم و قرار دادن دو کلمه از یک کلمه، و مد
ّ

دیگر ـ و مد
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 عبارت هفته شده است. دربارچون در مورد مد و قصر آن اختالف است ـ نیز به آن گ
ّ

ها  مقدار این مد

 توان آن را ضبط کرد. مختلف و گوناگون است که نمی

 هفت مرتبه دارد:
ّ

 خالصه اینکه مد

 هماناول
ّ

 عرضی است و ابقاء خود حرف مد
ّ

طور که هست بدون اینکه  : قصر که حذف مد

بوجعفر و  ابن کثیر و ابوعمرو چیزی بر آن افزوده گردد، این مرتبه فقط در منفصل است و قول ا

 اند. باشد که جمهور گفته می

اند، و بعضی یک الف و نیم. قول ابوعمرو  آن را دو الف گفته ه: کمی باالتر از قصر که اندازدوم

 در متصل و منفصل به نقل صاحب التیسیر.

ته شده، و : اندکی باالتر، که به نظر همه این مرتبه متوسط است، و مقدار آن سه الف گفسوم

اند.  قبل ـ دو الف گفته هاند، و بعضی ـ با پذیرفتن یک الف و نیم در مرتب بعضی دو الف و نیم گفته

 از ابن عامر و کسائی در هر دو نوع است به نقل مؤلف التیسیر.

اند، سه الف  اند، سه الف و نیم نیز گفته اش را چهار الف دانسته : کمی باالتر، که اندازهچهارم

قبل ـ این مرتبه از عاصم در هر دو نوع متصل و  هته شده ـ باتوجه به اختالف نظر در مرتبهم گف

 منفصل به نقل التیسیر.

اند، چهار الف و نیم و چهار الف نیز گفته  : اندکی باالتر، که مقدارش را پنج الف شمردهپنجم

 باشد. ت حمزه و ورش میشده ـ برمبنای همان اختالفی که در مربته سابق هست ـ این مرتبه قرائ

: باالتر از آن، هذلی مقدار آن را پنج الف برشمرده که پنجمین معادل چهار الف باشد، و ششم

 گفته که این مرتبه حمزه است.

 : افراط، هذلی آن را شش ألف شمرده و آن را قرائت ورش دانسته.هفتم

تحقیقی ندارد  هگونه پشتوان هیچ ها گیری مرتبه ابن الجزری گفته: این اختالف در تقدیر واندازه

دوم  هترین مرتبه ـ قصر ـ اگر کمترین زیادتی به آن برسد به مرتب بلکه لفظی است؛ زیرا که پایین

 طور است تا به باالترین مرتبه برسد. رسد و همین می

*** 
 و توسط و قصر

ّ
، و اما سکون عارض: به نظر تمام قراء هر یک از سه وجه در آن جایز است: مد

 باشند. که وجوه تخییری می

گیرد، و این سبب نزد عرب قوی است  در نفی انجام می هو اما سبب معنوی: به قصد مبالغ

 تعظیم می هرچند که به نظر قراء از سبب لفظی ضعیف
ّ

َ� ﴿باشد مانند:  تر است، و از اقسام آن مد
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ُ ﴾ ﴿إَِ�َ إِ�َّ ُهوَ  نَْت � إَِ�َ إِ ﴾ ﴿� إَِ�َ إِ�َّ ا�َّ
َ
و از اصحاب قصر در نوع منفصل این معنی  ﴾�َّ �

 مبالغه می
ّ

 گویند. رسیده، و به آن مد

ات گفته:  ١ابن مهران 
ّ

 مبالغه نامیده شده که مانند مبالغه است در «در کتاب المد
ّ

بدین جهت مد

الله، و این روش معروفی است در میان عرب؛ زیرا که هنگام دعا و استغاثه و  نفی الهیت ماسوی

 می
ّ

 ». دهند دهند، و هرچه اصل ندارد به همین علت مد می مبالغه در نفی هر شیء مد

 مبالغه نفی در مورد (ال)ی تبرئه وارد شده، مانند: : «الجزری گوید ابن
ّ

� َر�َْب ﴿و از حمزه مد
 ﴾� َجَرمَ ﴾ ﴿� َمَردَّ َ�ُ ﴾ ﴿� ِشَيَة �ِيَها﴾ ﴿�ِيهِ 

ّ
، و مقدار مد در آن متوسط است که به حد

 ».به این سخن تصریح کرده ٢القصاع رسد. چون سبب آن ضعیف است. ابن اشباع نمی

ُ ﴿شوند، مانند  و گاهی دو سبب لفظی و معنوی در یک جا جمع می َ� ﴾، َو ﴿َ� إَِ�َ إِ�َّ ا�َّ
شود به خاطر همزه،  که به نظر حمزه به طور اشباع مد می  ﴾فَ� إِ�َْم َعلَيْهِ ﴾، و ﴿إِْكَراهَ ِ� اّ�ِينِ 

 غی باشد.تر مل گردد، تا سبب قوی اعمال گردیده و ضعیف و سبب معنوی لغو می

 قاعده
هرگاه سبب مد تغییر کند، مد جایز است به عنوان مراعات اصل، قصر نیز جایز است به جهت 

رعایت لفظ، خواه سبب مد همزه باشد یا سکون، و چه تغییر همزه به طور میانه باشد یا ابدال یا 

ُؤَ�ٓءِ إِ ﴿حذف، البته در جایی که اثرش باقی باشد مد بهتر است، مانند   .]۳۰البقرة: [﴾ ن ُكنُتمۡ َ�ٰٓ
 در قرائت قالون و بزی، و قصر در آنجا که اثرش رفته باشد مانند آن است در قرائت ابوعمرو.

 ي دیگر قاعده
گردد ـ به  هرگاه دو سبب قوی و ضعیف یکجا جمع شود، به قوی عمل نموده و ضعیف الغا می

 اجماع ـ، و بر این قاعده چند فرع مبتنی است:

 قاعده گذشته هنگامی که دو سبب لفظی و معنوی جمع شوند.فرع و  -۱

يِْدَ�ُهمْ ﴾، و ﴿َجاُؤوا آبَاَءُهم﴿در مواردی از قبیل:  -۲
َ
ى �

َ
اگر به قرائت ورش خوانده  ﴾َرأ

ترین دو سبب  شود نه قصر جایز است و نه توسط بلکه اشباع باید خواند، تا عمل به قوی

اگر بر (جاءوا) یا (رأی) وقف گردد هر سه مابعد، و  هشده باشد یعنی مد به جهت همز

 . [مصحح]۱۶/ ۳. نگا: العبر از ذهبی ه ۳۸۱ی علم قراءات و متوفای سال:  ی، از ائمهاحمد بن حسین نیشابور -١

 . [مصحح]۶۸۸/ ۲نگا: معرفة القراء الکبار  ه ۶۷۱ی علم قراءات و متوفای سال:  محمد بن اسرائیل دمشقی، از ائمه -٢
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وجه جایز است، چون همزه بر حرف مد مقدم گشته و سببیت همزه بعد از حرف مد زایل 

 شده است.

 ي دیگر قاعده
 ابوبکر احمدبن الحسین بن مهران نیشابوری گفته: مدهای قرآن بر ده وجه است.

نَْذْرَ�ُهمْ ﴿: مانند: مد الحجز -۱
َ
�
َ
نَْت قُ ﴾، ﴿أ

َ
�
َ
إَِذا ِمتَْنا﴾، ﴿لَْت لِلنَّاِس أ

َ
لِْ�َ ﴾، ﴿أ

ُ
�
َ
أ

؛ زیرا که این مد میان دو همزه وارد شده تا حاجز و مانع باشد از سنگینی ﴾اّ�ِْكُر َعلَيْهِ 

شمرند، و مقدار آن ـ به اجماع ـ یک الف  تلفظ؛ زیرا که عرب اجتماع آنها را سنگین می

 ود.ش کامل است، پس با همین مقدار حجز حاصل می

د باشد و ماقبلش حرف مد و لین مانند: مد العدل -۲
ّ

اّلِ�َ ﴿: در هر حرفی که مشد ؛ ﴾الضَّ

 معادل و برابر حرکت است؛ یعنی در واسطه شدن بین دو ساکن به جای 
ّ

زیرا که این مد

 نشیند. حرکت می

 تمکین مانند -۳
ّ

ولَ�َِك ﴿: مد
ُ
مدهایی که همزه پس از  ﴾َشَعا�ِرِ ﴾ و ﴿الَْم��َِكةِ ﴾ و ﴿َوأ

 آنهاست، زیرا که این مد آورده شده تا تمکن و توانایی تلفظ و اداء از مخرج حاصل گردد.

 فصل نیز نامیده میمد بسط -۴
ّ

نْزَِل ﴿شود مانند:  : که مد
ُ
؛ زیرا که بین دو کلمه را بسط ﴾بَِما �

 دهد. گستراند، و بین دو کلمه متصل فاصله می دهد و می می

 روم -۵
ّ

�ُْتمْ ﴿مثل: : مد
َ
خواهند (روم = خواستن) ولی نه  زیرا که آنان همزه از أنتم را می ﴾َها �

نمایند، بلکه آن را به نرمی تلفظ کرده و اشاره  کنند و نه رهایش می به طور کامل آن را ادا می

�ُْتمْ ﴿کسانی است که  هنمایند، و این براساس گفت می
َ
خوانند. مقدار  را به همزه نمی ﴾َها �

 یک الف و نیم است.
ّ

 این مد

 فرق -۶
ّ

 فرق ایجاد میمد
ّ

کند بین استفهام و خبر، و مقدار آن  : مثل: (اآلن) زیرا که این مد

 حرف مشددی باشد، یک الف بر 
ّ

یک الف تمام است ـ به اجماع ـ . پس اگر بین الف مد

اكِرِ�نَ ﴿شود تا بتوان با آن حق همزه را ادا کرد مانند:  مد اضافه می َ  ا�َّ  .﴾ا�َّ

 بنیه -۷
ّ

 بنا ﴾َزَ�رِ�َّا﴾ و ﴿نَِداءً ﴾ َو ﴿ُدَ�ءً ﴾ َو ﴿َماءً ﴿: مانند: مد
ّ

، زیرا که اسم براساس مد

 شده تا بین آن و اسم مقصور فرق باشد.

 مبالغه -۸
ّ

ُ ﴿، مثل: مد  .﴾َ� إَِ�َ إِ�َّ ا�َّ
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 بدل از همزه مثل -۹
ّ

اجماع ـ یک الف ، و مقدار آن ـ به ﴾آَمنَ ﴾ َو ﴿آَخرَ ﴾ َو ﴿آَدمَ ﴿: مد

 تمام است.

 اصل در افعال ممدوده، مانند -۱۰
ّ

و فرق بین این مد و مد بنیه  ﴾َشاءَ ﴾ َو ﴿َجاءَ ﴿: مد

ها بر مد بنا شدند تا بین آنها و  اسم مقصور فرق گذاشته شود، ولی اینها  اینکه: آن اسم

 اند. ای احداث گردیده مدهایی است در اصول افعالی که برای معانی تازه

 



 

 

 

 

 

 

 نوع سی و سوم:
 در تخفیف همزه

 در این باره تصانیف مستقلی هست.

ترین حروف و از لحاظ مخرج دورترین مخارج است،  بدان که چون همزه از لحاظ تلفظ سنگین

اند؛ قریش و اهل حجاز بیشتر از سایرین آن را  گرفتههای مختلفی پیش  عرب برای سبک کردنش راه

نمودند، از همین روی تخفیف همزه بیشتر از طرق آنان روایت شده، مانند ابن کثیر به  تخفیف می

 روایت ابن فلیح، و نافع به روایت ورش، و ابوعمرو که اصل قرائتش از اهل حجاز است.

 ص ابن عمر روایت آورده که گفت: نه پیغمبر و ابن عدی از طریق موسی بن عبیده از نافع از
 اند. همزه داد و نه ابوبکر و عمر و نه خلفاء، بلکه همزه بدعتی است که پس از آنها پدید آورده

ی حدیث  بن عبیده الربذی نزد ائمه شود با این حدیث استدالل کرد، و موسی ابوشامه گفته: نمی

 ضعیف است.

بن أعین، از ابواالسود دؤلی از  م در مستدرک آورده از حمرانگویم: و همچنین حدیثی که حاک می

بِيءَ اهللاَِّ،آمد و گفت ص اعرابئی به خدمت رسول اکرم«ابوذر که گفت:  ا نَ بِيءُ اهللاَِّ فرمود:  : يَ  من نَ

 ذهبی گفته: این حدیث منکر است و حمران رافضی است و ثقه نیست.». هستم نَبِيُّ اهللاَِّنیستم ولی 

اش را برشمرد، ما در  توان همه م همزه بسیار است که در کمتر از یک جلد کتاب نمیو احکا

 کنیم: تخفیف همزه چهارگونه است: اینجا قسمتی را بیان می

فْلَحَ ﴿یک: منتقل کردن حرکت آن به حرف ساکن ماقبل، مانند: 
َ
به فتح دال، نافع ـ بنا به  ﴾قَْد أ

اآلخر و همزه در اول کلمه  ر جایی است که حرف ساکن صحیحطریق ورش ـ چنین خوانده، و این نوع د
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را استثنا کرده، که هاء ساکن  .]۲۰-۱۹الحاقة: [﴾ إِّ�ِ َظنَنُت  ١٩كَِ�ٰبِيَۡه ﴿باشد. یعقوب به نقل از ورش 

 اند. گردد، ولی بقیه همزه را تخفیف نموده و ماقبل را به همان صورت ساکن خوانده و همزه تخفیف می

شود؛ پس از فتح  ساکن به حرف مد از جنس حرکت ماقبلش تبدیل می هابدال، به اینکه همزدو: 

ْهلََك ﴿گردد مانند:  مبدل به الف می
َ
ُمْر أ

ْ
 ﴾يُْؤِمُنونَ ﴿شود مثل:  و پس از ضمه به واو تبدیل می ﴾َوأ

زه فاء الفعل این قرائت ابوعمرو است، فرقی ندارد که هم ﴾ِجيَت ﴿گردد نظیر:  و بعد از کسره یاء می

یا  ﴾نَنَْساَها﴿الفعل. مگر در صورتی که سکون به جهت جزم باشد مانند:  الفعل یا الم باشد یا عین

رِْجئْهُ ﴿به علت بناء باشد مثل: 
َ
ی  در سوره ﴾تُْؤوِي إَِ�َْك ﴿تر باشد نظیر:  ، یا ترک همزه سنگین﴾أ

مریم، و اگر همزه حرکت داشته باشد، ی  در سوره ﴾رئياً ﴿انگیز باشد مانند:  االحزاب یا اشتباه

 ادا می
ً
 کرده مثل: (یؤده). اختالفی از ابوعمرو نیست که آن را کامال

سه: آسان خواندن بین همزه و حرکت، هرگاه دو همزه مفتوح باشند حرمّیان و ابوعمرو و هشام 

قبل از آن ألف داخل نماید، و ابن کثیر  خوانند ولی ورش آن را بدل به الف می دومی را به تسهیل می

کنند. و اگر دو همزه  قراء سبعه هر دو همزه را ادا می هکند به خالف قالون و هشام و ابوعمرو، بقی نمی

خوانند ولی قالون و ابوعمرو  در فتح و کسر متفاوت باشند حرمیان و ابوعمرو دومی را به تسهیل می

کنند. و هرگاه اختالف دو همزه در فتح و  ا میدهند، و بقیه هر دو همزه را اد پیش از آن الف قرار می

ُؤنَّبُِئُ�مْ ﴿ضم باشد که فقط در این موارد است: 
َ
نِْزَل َعلَيْهِ اّ�ِْكرُ ﴾ ﴿قُْل أ

ُ
�
َ
لِْ�َ ﴾ ﴿أ

ُ
�
َ
آن سه  ﴾أ

 کنند. ها را ادا می خوانند و بقیه حق همزه به تسهیل می

 اند.  دوم به قرائت تسهیل اشاره نموده هالدانی گفته: صحابه با واو نوشتن همز

چهار: اسقاط بدون اینکه منتقل کنند، ابوعمرو به همین نحو قرائت کرده، هرگاه حرکت دو همزه 

ورش و  ﴾َهُؤ�ءِ إِْن ُكنُْتمْ ﴿یکی باشد و در دو کلمه باشند، پس اگر هر دو مکسور باشند مانند: 

کنند، و  اول را بدل به یاء مکسوره می هقالون و بزی همز نمایند و قنبل دومی را قلب به یاء ساکن می

َجاَء ﴿کنند. و اگر هر دو مفتوح باشند مثل:  ابوعمرو ساقط نموده و بقیه هر دو همزه را ادا می
َجلُُهمْ 

َ
 قرار می ﴾أ

ّ
دهند، و آن سه اولین همزه را اسقاط  ورش و قنبل دومی را به صورت یک مد

ولَ�َِك ﴿کنند. و اگر هر دو مضموم باشند در  ا به تحقیق ادا مینمایند، و بقیه هر دو ر می
ُ
ْوِ�َاُء أ

َ
 ﴾أ

کنند، و آن دو تن دیگر دومی را به  ابوعمرو اسقاط نموده و قالون و بزی آن را بدل به واو مضمومه می

 کنند. آورند، و بقیه حق هر دو را ادا می صورت واو ساکنه در می
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اند که اولی است یا دومی؟ ابوعمرو اولی  شود اختالف کرده میای که ساقط  همزه هسپس دربار

 را اختیار کرده، و خلیل ـ از علمای نحو ـ دومی را.

شود که اگر اولی ساقط باشد مد منفصل است و اگر  ی این اختالف هنگام مد ظاهر می فایده

 دومی ساقط باشد متصل.

 





 

 

 

 

 

 

 نوع سی و چهارم:
 در چگونگی فرا گرفتن قرآن

در کتاب الشافی و  ١بدان که حفظ قرآن بر امت مسلمان واجب کفایی است، چنان که جرجانی

اند. جوینی گفته: منظور آن است که عدد تواتر به هم  عبادی و غیر او به این معنی تصریح کرده

 تواتر افرادی حافظ قرآن باشند از بقینخورد، و تغی
ّ

 هیر و تحریفی در آن واقع نشود، بنابراین اگر تا حد

 اند. افراد ساقط است، و اگر به این حد نباشند همگی گناه کرده

آموزش قرآن نیز واجب کفائی است و از بهترین اعمالی که انسان را به درگاه خداوند نزدیک 

ُقْرآَن وََعلََّمهُ «کند، در حدیث صحیح آمده:  می
ْ
ُ�ْم َمْن َ�َعلََّم ال بهترین شما کسی است « »َخْ�ُ

 .»که قرآن را بیاموزد و به دیگران نیز تعلیم دهد
انواع فراگیری نزد اهل حدیث: شنیدن از تلفظ استاد و خواندن به نزد او، و گوش کردن به 

به و وصیت و اعالم و وجادت خواندن شاگرد دیگری در محضر استاد، و مناوله و اجازه و مکات

 پذیر نیست، چنانکه خواهیم گفت: است، ولی جز آن دو نوع اول در اینجا امکان

اما خواندن بر استاد بین سلف و خلف متداول بوده، و اما شنیدن تلفظ استاد را ممکن است در 

ز قّراء آن را فرا گرفتند، ولی هیچ یک ا ص قرآن را از پیغمبر ش اینجا برشمرد؛ زیرا که اصحاب

اند، منع آن هم واضح است، زیرا که مقصود در اینجا چگونگی اداء کلمات است، و  نپذیرفته

اداء مثل او برآید، برخالف حدیث که  هطور نیست که هر کس تلفظ استاد را بشنود از عهد این

 . [مصحح]۳۱/ ۳ الشافعیهنگا: طبقات ه.  ۴۸۲احمدبن محمد از بزرگان فقه و ادب، و متوفای سال:  -١
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باشد، و اما  هایی که در اداء قرآن معتبر می منظور درک معنی یا دانستن لفظ آن است نه چگونگی

شنیده بودند  ص طور که از پیغمبر اصحاب: مقتضای فصاحت و طبع سلیمشان این بود که همان

 بتوانند ادا نمایند، چون قرآن به لغت آنان نازل شده است.

هر سال ماه رمضان قرآن را بر جبرئیل  ص و از دالیل جواز قرائت بر استاد اینکه پیغمبر

الدین بن الجزری وقتی به قاهره آمد و مردم ـ برای  شیخ شمس کنند که خواند و حکایت می می

قرآن را بر آنها  هکرد، پس آی آموزش قرآن ـ بر او ازدحام کردند، وقتش برای همه کفایت نمی

 شود. خواندند، لذا به قرائت او اکتفا نمی خواند، سپس همه با هم آن را می می

خواند، در صورتی  ی هم در همان حال بر او میو جایز است خواندن بر استاد هر چند که دیگر

الدین سخاوی چنین بود که دو سه نفر از جاهای مختلف  که توجه او نسبت به همه باشد. شیخ علم

کرد، و همچنین جایز است که استاد به کار  خواندند و اشکاالت هرکدام را بیان می قرآن بر او می

 دیگری مانند نوشتن و مطالعه مشغول باشد.

 ها فصلی در چگونگی قرائت
 ها سه تاست: چگونگی قرائت

، و اداء همزه، و تمام کردن حرکات و اول
ّ

: قرائت تحقیق، که حق هر حرف ادا شود از اشباع مد

تکیه بر اظهار حروف، و تشدیدها، و بیان حروف و تفکیک آنها از یکدیگر، و جدا کردن آنها به 

آنکه کوتاهی یا  های جایز بی ر خواندن قرآن و رعایت وقفی سکت و ترتیل و تأّنی و دقت د وسیله

ربودن از حروف و حرکات صورت پذیرد، و نیز هیچ حرکتی ساکن یا ادغام نشود؛ این طرز قرائت 

برای ورزش زبان و استواری تلفظ است و این قرائت مستحب است که متعلمین آن را فراگیرند، به 

اثر تکیه بر حرکات حروفی تولید شود یا راءها تکرار گردد و یا شرط اینکه به حد افراط نرسد که بر 

کرد  ها به فریاد رسد، چنان که حمزه به کسی که در این امور مبالغه می روی در غنه ها بر اثر زیاده نون

دانی که باالتر از سفیدی پیسی و باالتر از مجعد بودن موی، سخت مجعد بودن آن  گفت: مگر نمی

 .ز قرائت قرائتی نیست؟!است و باالتر ا

و نیز از فاصله دادن بین حروف کلمه باید احتراز شود مثل کسی که بر تاء (نستعین) وقف 

 .خواند! برد که دارد با ترتیل می خفیفی داشت و گمان می

بن کعب در کتاب  ّاین نوع از قرائت روش حمزه و ورش بوده، والدانی حدیث مسلسلی از ابی

خواند، و گفته: این حدیث غریب  ص ابی با قرائت تحقیق قرآن را بر رسول خداالتجوید آورده که 
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 االسناد است. و مستقیم

: حدر ـ به فتح حاء و سکون دال ـ ؛ و آن سرعت و سادگی قرائت است با قصر و تسکین و دوم

ده با اختالس و بدل و ادغام کبیر و تخفیف همزه و مانند اینها از اموری که به روایت صحیح رسی

آنکه حروف مد از بین برود یا  رعایت استواری اعراب و درستی لفظ و خوب ادا کردن حروف بی

بیشتر حرکات ربوده شود و صدای غنه زائل گردد و تفریط به حدی باشد که قرائت به آن صحیح 

ه مد ابن کثیر و ابوجعفر است و نیز آنها ک هنباشد و به آن تالوت نگویند؛ و این نوع قرائت شیو

 خوانند از قبیل ابوعمرو و یعقوب. منفصل را به قصر می

: تدویر: و آن میانه تحقیق و حدر است، و همین است قرائتی که از بیشتر پیشوایان رسیده ـ سوم

 اشباع نمی
ّ

 منفصل هستند ولی به حد
ّ

رسانند ـ و نیز روش سایر قراء و منتخب  آنها که قائل به مد

 باشد. اکثر اهل اداء می

 توجه
در نوع آتی بیان خواهیم داشت که: ترتیل در قرائت مستحب است؛ و فرق بین ترتیل و تحقیق ـ به طوری 

اند ـ آن است که: تحقیق به منظور ورزش و تعلیم و آموزش و تمرین است، ولی ترتیل  که بعضی گفته

 رتیلی تحقیق نیست.باشد، پس هر تحقیق ترتیل است ولی هر ت برای تدبر و اندیشیدن و استنباط می

 فصلی در تجوید قرآن
ای در این باب تصنیف  های جداگانه و و یژه بسیاری نوشته هاز مباحث مهم تجوید قرآن است که عد

اند؛ از قبیل الدانی و غیر او. وی از ابن مسعود آورده که گفت: (جّودوا القرآن = قرآن را به  کرده

 تجوید بخوانید).

زیور قرائت است، و آن ترتیب ادا کردن حقوق حروف و باز گرداندن آنها به اند: تجوید  قّراء گفته

روی یا  آنکه در این امر زیاده باشد، بی مخارج و اصولشان و با لطف و نرمی به زبان آوردنشان می

هر «فرماید:  به همین معنی اشاره کرده آنجا که می ص بیراهه رفتن یا تکلف شود، و رسول اکرم

طور که نازل شده بخواند، به قرائت ابن ام عبد  قرآن را با طراوت و تازگی به همان کس دوست دارد

ـ در تجوید قرآن سهم بسزایی یافته بود؛ و بدون شک امت  سـ یعنی ابن مسعود. ـ وی ـ » بخواند

طور که در فهم معانی قرآن و برپایی حدود آن تعبد دارند، همچنان در تصحیح الفاظ  مسلمان همان

وحی  هاند و از سرچشم رست خواندن حروف آن به همان ترتیبی که از پیشوایان قرائت آموختهو د

 آغاز گردیده، نیز تعبد دارند.
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اند؛ لحن  علماء، قرائت بدون تجوید را لحن نامیده و آن را به دو قسم (جلی و خفی) تقسیم کرده

علما و  هکند؛ و هم لفظ را خراب میزند، منتها لحن جلی آشکارا  ای است که به لفظ صدمه می عارضه

شناسند، و آن اشتباه در اعراب است، ولی لحن خفی را فقط  خبرگان لغت و ادبیات عربی آن را می

 اند. شناسند که از دهان علمای گذشته فرا گرفته و ضبط کرده متخصصان قرائت و اهل اداء می

  و ابن الجزری گفته: حد و مرزی در تجوید نمی
ً
ورزش دادن زبان و تکرار و تمرین  دانم، مثال

تجوید عبارت  هشود؛ انتهایی ندارد. و قاعد کند گرفته می لفظ به طرزی که از کسی که خوب ادا می

است از: شناختن وقف و اماله و ادغام و احکام همزه و ترقیق وتفخیم و مخارج حروف؛ آن 

 بیان گردید، و اما ترقیق (= نازک و نر
ً
م کردن صدا): به حروف مستقبله اختصاص چهارتای اول قبال

دارد که تفخیم آنها جایز نیست، مگر الم (الله) در صورتی که پس از فتحه یا ضمه واقع شود که به 

گردد، یا بعد از حروف اطباق ـ بنا به روایتی ـ و به جز راء مضموم یا مفتوح که  اجماع تفخیم می

 و ساکن در بعضی حاالت، و حروف مستع
ً
گردد و هیچ یک در هیچ حال  لیه تمامی تفخیم میمطلقا

 مستثنی نیستند. 

و اما مخارج حروف: قول صحیح به نظر قراء و متقدمین از علمای نحو ـ مانند خلیل ـ : هفده 

 تاست.

اند که مخرج حروف جوفی را  ولی بسیاری از علمای قرائت و نحو آنها را شانزده مخرج دانسته

 و لین میاند. حروف جو ساقط کرده
ّ

باشند، و مخرج الف را آخر حلق، و واو و یاء را  فی: حروف مد

 اند. از مخرج متحرک آنها قرار داده

 اند. اند: چهارده مخرج است که مخرج نون و الم و راء را یکی شمرده و جمعی گفته

. ابن الحاجب گوید: تمام اینها به طور تقریبی است، وگرنه هر حرف یک مخرج جداگانه دارد

وصل بر سر آن درآورده و  هاند: راه شناختن تحقیقی مخرج هر حرف آن است که یک همز قّراء گفته

حرف را به طور ساکن یا مشدد تلفظ کنند، این راه روشنی است برای اینکه صفات آن حروف 

 مالحظه گردد.

 مخرج اول: جوف دهان مخرج الف و یاء و واو است پس از حرکت مشابه آنها.

 م: آخر حلق، مخرج همزه و هاء است.مخرج دو

 مخرج سوم: وسط حلق، مخرج عین و حاء است.

 مخرج چهارم: اول حلق ـ از طرف دهان ـ مخرج غین و خاء است.

 مخرج پنجم: آخر زبان ـ به سمت حلق و باالی کام ـ ، مخرج قاف است.
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 تر از مخرج قاف، مخرج کاف است. مخرج ششم: انتهای زبان کمی پایین

 ج هفتم: وسط زبان میان آن و کام، مخرج جیم و شین و یاء است.مخر

های آسیای کنار آن است از سمت  بن زبان و دندان همخرج هشتم: مخرج ضاد است و آن کنار

 اند: از سمت راست. چپ، و بعضی گفته

 باشد. زبان از آخر مخرج ضاد تا سر زبان و کام می همخرج نهم: مخرج الم؛ از کنار

 باشد. زبان می هتر، با کنار : مخرج نون؛ نزدیک مخرج الم اندکی پایینمخرج دهم

مخرج یازدهم: مخرج الم؛ از مخرج نون، اندکی از باالی زبان و از کام به مقداری که باالی ثنایا 

 باشد. افتد، می

 های ثنایای باال به سمت کام است. مخرج دوازدهم: مخرج طاء و دال و تاء؛ سر زبان با بیخ

 رج سیزدهم: مخرج صاد و سین و زای است؛ از سر زبان و کمی باالتر از ثنایای پایین.مخ

 مخرج چهاردهم: مخرج ظاء و تاء و ذال، از سر زبان و تیزی ثنایای باال است.

 باشد. مخرج پانزدهم: مخرج فاء، از داخل لب پایین و اطراف ثنایای باال می

 رمدی: بین دو لب است.مخرج شانزدهم: مخرج باء و میم و واو غی

 مخرج هفدهم: خیشوم (= سوراخ بینی) و آن مخرج غنه است که ادغام و نون یا میم ساکن است.

در کتاب النشر گفته: همزه و هاء در مخرج و انفتاح و استفالء با هم مشترکند، و همزه ـ به 

راک دارند، و حاء ـ به یابد، و عین و حاء همچنین در همان امور اشت تنهایی ـ جهر و شدت نیز می

یابد و غین و خاء در مخرج و رخاوه و استعالء و انفتاح با هم  تنهایی ـ همس و رخاوه خالص می

شود، و جیم و شین و یاء در مخرج و انفتاح و استفالء با هم  مشترکند، و غین در جهر از آن جدا می

است، و شین به همس و تفشی مشترکند و جیم به شدت اختصاص یافته و با یاء در جهر مشترک 

اختصاص یافته و در رخاوه با یاء شرکت جسته، و ضاد و ظاء در صفات جهر و رخاوه و استعالء و 

یابد، و طاء و دال  اطباق با هم مشترکند، و در مخرج از هم جدا هستند، و ضاد به تنهایی استطاله می

ه با هم مشترکند، و طاء در اطباق و
ّ

استعالء تنها مانده، ولی در جهر با دال  و تاء در مخرج و شد

شود، و در انفتاح و استفالء با دال شرکت یافته است. و  شرکت یافته است، و تاء به تنهایی همس می

ظاء و ذال و ثاء در مخرج و رخاوه مشترکند، و ظاء در استعالء و اطباق منفرد، و با ذال در جهر 

باشد، و صاد و زای و  ل در انفتاح و استفالء مشترک میمشترک است. و ثاء در همس منفرد و با ذا

سین در مخرج و رخاوه و صفیر مشترکند، و صاد در اطباق و استعالء منفرد و با سین در همس 

جوید؛ پس چون  یابد، و با سین در انفتاح و استفالء شرکت می شرکت یافته و زای به تنهایی جهر می
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حده توانست به خوبی و درستی تلفظ کند، باید سعی کند که  قاری قرآن هر کدام از حروف را علی

به هنگام ترکیب حروف نیز بتواند با درستی و استواری حق آنها را ادا نماید؛ زیرا که بر اثر ترکیب 

آید که در حالت انفراد نبوده است از جهت مجاورت با مجانس یا مقارب یا قوی یا  اموری پدید می

شود، و  کند و مفخم بر مرقق چیره می که قوی ضعیف را به خود جذب میضعیف یا مفخم یا مرقق 

گردد مگر بر کسی که زبانش را زیاد ورزش داده باشد، پس هر آنکه  بدین ترتیب تلفظ آنها دشوار می

 صحت تلفظ را به هنگام ترکیب بدست آورد، حقیقت تجوید را حاصل نموده است.

 الدین در تجوید ـ که از خط خودش نقل شده ـ چنین است: شیخ علم هقسمتی از قصید

طاً   ال حتسب التجويد مداً مفرِ
 

 أو مدّ ماال مدّ فيه لوانِ  
 

 أو أن تشدد بعد مدّ مهزة
 

 احلرف كالسكران كأو أن تلو 
 

 أون أن تفوه هبمزه متهوعاً 
 

 فيفرّ سامعها من الغثيان 
 

 طاغياً  كللحرف ميزان فالت
 

 ميزانـخمرس ال كفيه وال ت 
 

 فاذا مهزت فجی به متلطفاً 
 

 غري توانمن غري ما هبر و 
 

 مدّ عند مسكنـأمدد حروف الو
 

 أو مهزه حسناً أخا احسان 
 

 ی ابیات: ترجمه

 آنجایی که مد ندارد تا به رنج و زحمت بیفتد. -۱
ّ

 گمان مبر که تجوید زیاد کشیدن صداست، یا مد

۲-  
ّ

ای را تشدید دهی یا اینکه حروف را مانند افراد مست در دهان  همزهیا اینکه پس از مد

 بچرخانی.

یا اینکه به طوری همزه را ادا کنی که انگار حالت تهوع داری که شنونده حالش به هم  -۳

 بخورد و فرار نماید.

 حرف میزانی دارد بر آن سرکشی مکن و از میزان آن هم کم نکن. -۴

را به نرمی ادا کن که نه نفست قطع شود و نه خیلی با پس هرگاه همزه را تلفظ کردی آن  -۵

 تأنی باشد.

 أخا احسان. -۶
ً
 ادا کن مانند: حسنا

ّ
 را در کنار حرف ساکن یا همزه به مد

ّ
 و حروف مد
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 فائده
شود: ا ولین  اند و گفته می القراء گفته: مردم در قرائت قرآن صداهای غنا بدعت گذاشته مؤلف جمال

فِيَنُة فََ�نَۡت لَِمَ�ِٰكَ� َ�ۡعَمُلوَن ِ� ٱۡ�َۡحرِ ﴿شد: ای که با آن غنا  آیه ا ٱلسَّ مَّ
َ
این  .]۷۹الکهف: [﴾ أ

 اند: ی شاعر اقتباس کرده آواز غنا را از تغنی به آن گفته

 أما القطاة فإنی سوف أنعتها
 

 نعتاً يوافق عندي بعض ما فيها 
 

به نظرم با قسمتی از اوصافی که در او کنم که  ترجمه: مرغ سنگخوار را من به طوری توصیف می

 هست مطابقت نماید.

های کسانی که از آنها خوششان  های آنان و دل دل«این افراد فرموده:  هدربار ص و پیغمبر اکرم

 ».آید به فتنه افتاده است می

اند: ترعید است و آن لرزاندن صداست مانند کسی که از  و از جمله چیزهایی که بدعت گذاشته

 یا درد لرز گرفته باشد. سرما

اند که بر ساکن سکوت کند و با حرکت آنچنان بتازد که  و نیز بدعت دیگری به نام ترقیص نهاده

 کند. دود یا هروله می انگار می

 ندارد بکشد، و یا  ها تطریب است که با قرآن نغمه و دیگر از بدعت
ّ

سرایی کند؛ هر جا که مد

 مدها را بیش از حد دراز نماید.

آور باشد، و شنونده را به  ها تحزین است که به طوری قرآن بخواند که حزن از جمله بدعت و

 حال گریه درآورد.

اند که: (أفال تعقلون)  خوانند بدعت گذارده جمعی می و از جمله نوعی است که کسانی که دسته

خوانند، و جاهایی که  خوانند، و (قال آمنا) ـ به حذف واو ـ می را (افل تعقلون) ـ به حذف الف ـ می

اند درست درآید که شایسته است  کشند تا آن روشی که برای خودشان برگزیده شود می مد نمی

 تحریف نامیده شود.

 فصلی در چگونگی فرا گرفتن یک قرائت یا چند قرائت به طور مجموع
گرفتند، و روایت  را میدادند چنین بود که هر یک ختم قرآن را به یک روایت ف کاری که پیشینیان انجام می

پنجم که جمع قرائت در یک ختم باب شد و عمل بدین  هدادند، مگر در اواسط سد دیگر را با آن قرار نمی

ها را آموخته و  یک قرائت دادند جز به کسی که یک امر متداول گشت، البته این کار را اجازه نمی

قرآن به پایان برده بود؛ بلکه اگر استاد دو راوی های روایتشان را شناخته و هر قرائت را به یک ختم  طریق

 کردند. گرفتند، سپس هر دو روایت را با هم جمع می داشت از هر راوی یک ختم را فرا می
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اند که به قرائت هر یک از قراء سبعه یک ختم قرآن  اند، اینها اجازه داده ای آسان گرفته و عده

تم به روایت قالون، و یک ختم به روایت ورش و یک خوانده شود مگر نافع و حمزه، که باید یک خ

د خوانده می
ّ

گذاشتند کسی با مجموع  شد، و نمی ختم به روایت خلف و یک ختم به روایت خال

دیدند کسی نزد استاد ماهری  های جداگانه. بله اگر می روایات بخواند مگر بعد از اتمام این ختم

قرائت کسب کرده و اهلیت دارد؛ چنین کسی  هگرفته و اجازآنها را فرا  ههای جداگانه و مجموع قرائت

 هدانستند او به مرحل شدند؛ چون می ها را در یک ختم بخواند، مانع نمی خواهد تمام قرائت می

 شناخت و درستی اداء نائل آمده است.

 جمع دو قول دارند: هو باید دانست که دربار

مورد اختالفی  هشروع کند و چون به کلم: جمع به حرف؛ بدین ترتیب که یک قرائت را اول

هایی که در آن هست پایان برد،  برسد همان را تکرار نماید (یعنی به قرائت دیگر) تا اینکه تمام قرائت

و سپس اگر آن کلمه برای وقف صالحیت داشته باشد بر آن وقف کند واال با همان آخرین وجهی که 

 منفصل بر قرائت کرده آن را تا جای وقف متصل نماید 
ّ

و اگر اختالف مربوط به دو کلمه بود مثل مد

های مختلف را ادا نماید، و بمابعدش منتقل شود، این روش مصریان  دومی وقف کند و قرائت

خواهد تعلیم بگیرد  است، و این روش برای ضبط تمام وجوه قرائت بهتر است و بر کسی که می

 برد. از بین میتر، ولی زیبایی تالوت و رونق قرائت را  آسان

: جمع به وقف است به اینکه به هر قرائتی که آغاز کرده تا جای وقف بخواند، سپس به دوم

طور ...  خواهد تا همان جای وقف بخواند، و باز برگردد و با قرائت دیگر همین قرائت دیگری که می

وجوه قرائت را به پایان رساند؛ و این شیوه شامیان است، و این شیوه در استحضار و  هتا اینکه هم

تر است. بعضی [از بزرگان] به همین ترتیب  تر و قرائتش خوب استظهار بهتر است، و زمانش طوالنی

خود و شرح آن هفت شرط برای  هدر قصید ١خوانده است، ابوالحسن قیجاطی آیه را جمع می

 قرائت ذکر کرده که حاصل آنها پنج تاست: هکنند جمع

 خوب وقف کردن -۱

 خوب ابتدا کردن -۲

 خوب ادا کردن -۳

خواند به قرائت دیگری منتقل نشود تا آن را  ترکیب نکردن؛ پس اگر به قرائت یک قاری می -۴

تمام نماید، و اگر این کار را کرد باید استاد با دست اشاره کند؛ و اگر متوجه نشد به او 

 . [مصحح]۳۴۴. نگا: بغیة الوعاة: ه ۷۳۰علي بن عمر کنانی اندلسی، از دانشمندان ادب عربی و متوفای سال:  -١
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دی، اگر باز هم متوجه نشد کمی مهلت دهد تا بلکه به اشتباهش پی ببرد، اگر بگوید: نرسی

 فرو ماند اشتباهش را بگوید.

های خود بیان  ای که مؤلفان در کتاب ها ترتیب را مراعات کند و همان نحوه در قرائت -۵

 اند آغاز کند قرائت نافع را پیش از ابن کثیر و قالون را پیش از ورش بخواند. نموده

ن الجزری گفته: حق آن است که این شرط الزم نیست بلکه مستحب است، بلکه اساتیدی که اب

شمردند مگر آنکه در مقدم داشتن شخص معینی مقید باشد،  ما آنها را درک کردیم کسی را ماهر نمی

: ابتدا به قصر و سپس رتب و بعضی تناسب را در قرائت جمع رعایت می
ً
ر تا باالتر و باالت هکردند، مثال

 را می
ّ

 اشباعی آغاز نموده سپس پایین آخرین مرحله مد
ّ

آمدند تا به قصر  تر می پیمودند، و به مد

حاضر به ذهنی صورت پذیرد نه به نزد  هرسیدند؛ البته این کار باید در محضر استاد برجست می

 دیگران.

ای یا  لحاظ ریشهخواند الزم است موارد اختالف را از  وی گفته: و بر کسی که قرائت جمع می

تواند به صورت تداخل بخواند باید به همان یک  سطحی بودن بررسی نماید، پس آنچه را که می

وجه بخواند، و اگر تداخل ممکن نیست: اگر با خواندن یک یا دو کلمه عطف آن به ماقبل درست 

شناسد به  نمی باشد به طوری که تخلیط یا ترکیب نشود همین کار را بکند و اگر عطف را به خوبی

آنکه اهمال یا ترکیب یا تکرار  همانجا که ابتدا کرده برگردد تا اینکه وجوه قرائت را به پایان برساند بی

 آنچه تداخل شده بود انجام دهد؛ زیرا که اولی ممنوع و دومی مکروه و سومی معیوب است.

اش در نوع آتی  هو اما قرائت تلفیق و خلط کردن یک قرائت به دیگری: تفصیل سخن دربار

 خواهد آمد.

و اما قرائات و روایات و طرق و وجوه آنها را جایز نیست که قاری قسمتی را ترک کند یا اخالل 

نماید؛ که این خلل در تکمیل روایت است، ولی در وجوه مختار است که هرکدام از وجوه یک 

 روایت را بیاورد کافی است.

کرد ـ هر  شود: در صدر اول از ده آیه تجاوز نمی می و اما مقداری که در حال آموزش خوانده

 سنجیدند. کس که باشد ـ ولی بعدها نسبت نیروی فراگیری شاگرد را می

الجزری گفته: روشی که متداول شده در آموزش آن است که: در قرائت افراد هر جلسه یک  ابن

ش تعلیم گردد. ، و در قرائت جمع یک بخش از دویست و چهل بخ١بخش از صد و بیست بخش

 اند و این قول منتخب سخاوی است. دیگران حدی برای آن نگفته

: قرآن سی جزء است و هر جزء چهار حزب دارد که مجموع قرآن صد و بیست حزب می -١
ً
 شود. ـ م. تذکرا
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های مختلف پیشوایان قرائت را در آن ترتیب دادم، و این نوع  من این نوع را خالصه کردم و گفته

 مهمی است که قاری به آن نیازمند است همچنان که محدث به مثل آن در علم حدیث.

 فائده
 ص ادعای اجماع کرده بر اینکه: برای هیچ کس جایز نیست که حدیثی از پیغمبر اکرم ١ابن خیر

طور است که  نقل کند مگر به آن ـ هر چند به صورت اجازه ـ روایت داشته باشد؛ آیا قرآن هم همین

ای را نقل کند یا بخواند مگر آنکه بر استاد خوانده باشد؟ در این باره چیزی  کسی حق ندارد آیه

ام، ولی این معنی وجهی دارد؛ زیرا که احتیاط در اداء الفاظ قرآن شدیدتر از احتیاط در الفاظ  یدهند

حدیث به خاطر  هحدیث است و نیز نبودن این شرط هم وجهی دارد از لحاظ اینکه این شرط دربار

ه نفرموده ب ص آن است که مبادا در حدیث چیزی که در آن نیست داخل شود یا آنچه رسول خدا

 این وجه 
ً
زبانش ببندند، ولی قرآن از این جهت محفوظ است و در دسترس همه هست، و ظاهرا

 درست باشد.

 ي دوم فائده
اجازه از استاد در تصدی تدریس و اقراء قرآن شرط نیست، پس هر کس در خودش شایستگی این 

داده باشد، سلف صالح بر امر را ببیند جایز است این کار را انجام دهد هرچند که کسی به او اجازه ن

ها  طور است، و در اقراء و افتاء؛ برخالف آنچه کودن اند، در هر علمی نیز همین همین باور بوده

اند آن است که  پندارند که اجازه شرط است. البته علت اینکه مردم به اجازه گرفتن عادت کرده می

 افراد مبتدی و امثال آنها
ً
علمی آنها  هشناسند؛ چون رتب نمی أهلیت و شایستگی شخص را معموال

تر است، و بررسی شایستگی شخص پیش از شاگردی نزد او شرط است، لذا اجازه به جای  پایین

 گواهی اهلیت از استاد قرار داده شده.

 ي سوم فائده
دهند، به  قرائت به کسی نمی هاند که جز با پول گرفتن اجاز آنچه بسیاری از اساتید قرائت عادت کرده

ماع حرام است، بلکه اگر شایستگی شخص را یقین بداند اجازه دادن به او واجب، و اگر اهلیت اج

نداشته باشد اجازه دادن به او حرام است، و اجازه چیزی نیست که در مقابل مال واقع گردد پس پول 

شان کی باشد. و در فتاوی صدرالدین موهوب جزری ـ از هم گرفتن و اجرت طلبیدن بر آن جایز نمی

 . [مصحح]۵۱۲/ ۲نگا: معرفة القراء الکبار  ه ۵۷۵و متوفای سال: محمدبن خیر لمتونی اشبیلی، حافظ و مقرئ  -١
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ما ـ آمده که: از او سؤال شد از استاد قرائتی که از شاگردش برای اجازه دادن به او چیزی طلب کند، 

تواند او را به نزد حاکم فرا خواند و به اجازه دادن وادارش سازد؟ جواب داد: اجازه دادن  آیا شاگرد می

 بر استاد واجب نیست، اجرت گرفتن بر آن هم جایز نیست.

قرائت داد و سپس بر او مکشوف شد که آن شخص  هشده از شخصی که استاد به او اجازو نیز سؤال 

اش را پس بگیرد؟ جواب  متدین نیست و ترسید که مبادا در امر قرائت تفریط کند، آیا جایز است که اجازه

شود، اما اجرت گرفتن بر آموختن قرآن  داده: به صرف اینکه آن شخص متدین نیست اجازه باطل نمی

قول ». ترین چیزی که بر آن اجرت بگیرید کتاب خداست شایسته«جایز است؛ در صحیح بخاری آمده: 

دیگر آن است که: اگر تعلیم او متعین باشد اجرت گرفتن جایز نیست، حلیمی این قول را اختیار کرده. و 

 جایز نیست، امام ابوحنیفه این نظر را دارد؛ به دلیل حدیثی که  گفته
ً
بن الصامت  ابوداود از عبادهاند: مطلقا

به  ص آورده که او مردی از اهل صفه را قرآن آموخت، آن مرد هم کمانی به وی هدیه کرد، پیغمبر اکرم

 ».خواهی با آن گردنبندی از آتش به گردنت اندازند آن را بپذیر اگر می«او فرمود: 

محل حرف است، و چون  اند که: سندش دانند از این حدیث جواب داده ولی آنها که جایز می

در آموزش قرآن تبّرع کرده بود چیزی استحقاق نداشت، و آن را به عنوان عوض به او هدیه کرده بود، 

 لذا جایز نبود بگیرد برخالف کسی که پیش از آموزش با او قرارداد اجرت گرفتن ببندند.

به عنوان حسبه (= به  العارفین ابواللیث آمده: تعلیم بر سه وجه است: اول: در کتاب بستانو 

گیرد. دوم: با اجرت گرفتن. سوم: بدون قید و شرط، و اگر چیزی به او  حساب خدا) که عوضی نمی

پیغمبران بوده است، و قسم دوم: مورد اختالف  هبدهند بپذیرد، قسم اول پاداش اخروی دارد و این شیو

آموزگار  ص ت؛ زیرا که پیغمبر اکرمباشد، و قسم سوم: به اجماع جایز اس است، و قول بهتر جواز می

 پذیرفت. و معلم خلق بود، و هدیه را می

 ي چهارم فائده
گرفت آن را نزد خودش  گفت و او یاد نمی ابن بصحان چنین بود که هرگاه اشتباه کسی را می

پرسید، اگر بلد بود به او اجازه  کرد آنها را از او می نوشت، و چون آن شخص قرآن را ختم می می

 داشت که بار دیگر قرآن را ختم کند. داد وگرنه وا می یم

 ي پنجم فائده
ها را به خوبی بفهمد و تالوت قرآن را به خوبی بشناسد الزم است  خواهد قرائت بر کسی که می

 ها باشد. کتاب کاملی را حفظ کند که در آن اختالف قرائت
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 ي ششم فائده
کرامتی است که خداوند متعال به افراد بشر عنایت  الصالح در فتاوای خود گفته: قرائت قرآن ابن

ها آن  اند که از انسان فرموده، چون در خبر وارد شده که به فرشتگان این کرامت عطا نشده و آنها تشنه

 را بشنوند.

 



 

 

 

 

 

 

 پنجم:نوع سی و 
 کنندة آن در آداب تالوت قرآن و برنامۀ تالوت

اند، نووی هم در کتاب  ای در این باره تصنیف کرده های ویژه جماعتی ـ از جمله نووی ـ نوشته

التبیان که در همین باره تألیف شده، و هم در شرح المهذب و االذکار قسمتی از آداب را بیان نموده 

های پی در پی  افزایم، و به طور مسأله آورم و چند برابر آنها را نیز می که من به طور خالصه آنها را می

 نگارم تا آموختن آنها آسان گردد: می

 مسألۀ یکم
مستحب است که قرآن بسیار خوانده شود و این کتاب آسمانی زیاد تالوت گردد، خداوند تعالی در 

ۡلِ ﴿شان این است چنین فرموده:  تعریف کسانی که برنامه ِ َءانَآَء ٱ�َّ عمران:  آل[﴾ َ�ۡتلُوَن َءاَ�ِٰت ٱ�َّ

۱۱۳[. 
حسد جایز نیست مگر در دو چیز: مردی که «و در صحیحین ضمن حدیث ابن عمر آمده: 

 ...».دارد  خداوند به او توفیق تالوت قرآن داده که ساعات شب و ساعات روز خود را با آن به پا می

هر کس یک حرف از کتاب خدا را بخواند یک «ود آورده که: و ترمذی در حدیثی از ابن مسع

 ».حسنه برای اوست و یک حسنه ده برابر آن است

فرماید: هر کس که  پروردگار متعال می«که فرمود:  ص و در حدیثی از ابوسعید از پیغمبر اکرم

دهم به او  ن میکنندگا قرآن و ذکر من او را از سؤال از من مشغول بدارد، بهترین چیزی که به سؤال

 ».ها مانند فضل خداوند است بر خلق خودش کنم، و فضل کالم خدا بر سایر سخن عطا می
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 هکنند قرآن را بخوانید که روز قیامت به عنوان شفاعت«و امام مسلم در حدیث ابو أمامه آورده: 

 ».آید اهل خودش می

در آن قرآن خوانده شود برای ای که  خانه«و بیهقی ضمن حدیثی از ام المؤمنین عایشه آورده: 

 ».گردند شود همچنان که ستارگان برای اهل زمین نمودار می اهل آسمان نمودار می

 ».هایتان را با نماز و خواندن قرآن نورانی سازید منزل«و در حدیثی از انس آورده: 

 ».بهترین عبادت امت من قرائت قرآن است«و حدیثی از نعمان بن بشیر آورده که: 

هر صاحب مهمانی دوست دارد به مهمانی او بروند، و «حدیثی از سمره بن جندب آورده:  و در

 ».قرآن مهمانی خداوند است از آن دوری مکنید

 آورده که:  هو در حدیثی از عبید
ً
 و موقوفا

ً
ای اهل قرآن؛ قرآن را بالش خود نسازید «مکی مرفوعا

، و آن را آشکار کنید و در آن تدبر نمایید باشد و حق تالوت آن را در ساعات شب و روز اداء نمایید

 ».که رستگار گردید

اند، بیشترین مقداری که در کثرت قرائت  های مختلفی داشته و پیشینیان در مقدار قرائت عادت

اند: چهار بار در شب و چهار بار در  کرده روز هشت بار قرآن را ختم می کسانی در شبانه«وارد است: 

بعد  هکه در شباروز چهار ختم و سپس سه ختم و پس از آن دو ختم و در مرتب ، سپس کسانی١روز

 یک ختم بوده است.

بن مخراق آورده که  داود از مسلم ام المؤمنین عایشه این شیوه را مذمت کرده چنانکه ابن ابی

گفتم: مردانی هستند که هر یک از آنان در یک شب دو یا سه بار قرآن را   ل گفت: به عایشه

داشتم،  یک شب تمام به پا می ص خواند، گفت: اینها خواندند و نخواندند، من با رسول خدا می

گذشت  ای که در آن بشارتی بود نمی خواند پس از هیچ آیه های بقره و آل عمران و نساء را می او سوره

رسید  ای که امر ترسناکی داشته باشد نمی نمود و به هیچ آیه کرد و در آن رغبت می دعا میمگر اینکه 

 برد. کرد و پناه می مگر اینکه دعا می

اند و پس از آنها کسانی که در  اند که در دو شب یک ختم قرآن داشته و پس از آنها کسانی بوده

 ست.اند، و این روش خوبی ا کرده هر سه شب یک قرآن ختم می

باشد؛ زیرا  باید خاطر نشان ساخت قطع نظر از اینکه هشت بار ختم نمودن قرآ در شباروز از نگاه شرعی محذور می -١

دارد فردی  ترتیل به هیچ وجه ادا نخواهد شد، اینجانب شخصا از برخی حفاظ قرآن کریم سوال نمودم که آیا امکان

 بتواند در شباروز هشت بار قرآن را ختم نماید؟ آنها جواب دادند که این کار به هیچوجه امکان ندارد. [ُمصحح]
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اند که کمتر از این مدت قرآن ختم شود به جهت روایتی که ابوداود و  ای ناخوشایند داشته و عده

 از عبدالله بن عمر آورده
ً
فهمد آنکه قرآن  نمی«اند که:  ترمذی ـ که آن را صحیح هم دانسته ـ مرفوعا

 ».کند را در کمتر از سه روز ختم می

 روایت کرده و ابن ابی داود و سعیدبن منصور از ابن
ً
قرآن را در «اند که گفت:  مسعود موقوفا

داشت قرآن در کمتر از سه  و ابوعبید از معاذبن جبل آورده که کراهت می». کمتر از سه روز نخوانید

 روز خوانده شود.

الله، قرآن را در سه  اند که گفت: عرض کردم: یا رسول و احمد و ابوعبید از سعیدبن المنذر آورده

 م؟ فرمود: بله، اگر توانستی.روز بخوان

و پس از آن کسانی در چهار روز و کسانی در پنج روز، و برخی در شش روز و بعضی در هفت 

 هاست، و کار بیشتر صحابه و غیر آنها بوده است. ترین و بهترین روش اند و این میانه خوانده روز می

قرآن را در مدت «من فرمود:  به ص اند که گفت: رسول خدا بن عمر آورده شیخین از عبدالله

بینم، فرمود: در ده روز آن را بخوان، عرض  گفتم: من در خودم نیروی بیشتری می» یک ماه بخوان

 کردم: من توان بیشتری دارم، فرمود: آن را در مدت هفت روز بخوان و اضافه مکن.

یر از این راوی ندارد ـ بن صعصعه ـ این خبر غ و ابوعبید و غیر او از طریق واسع بن حّبان از قیس

اند گفت: ای رسول خدا، در چه مدتی قرآن را بخوانم؟ فرمود: در پانزده روز، گفتم: من قدرت  آورده

 بیش از این خواندن دارم فرمود: در یک جمعه آن را بخوان.

و پس از این کسانی در هشت روز و کسانی در ده روز و افرادی در یک ماه و برخی در دو ماه 

 اند. کرده آن ختم مییک قر

قرآن را در هفت روز  ص ابن ابی داود از مکحول آورده که گفت: یاران نیرومند رسول خدا

 خواندند. خواندند، و بعضی در یک ماه، بعضی دیگر در دو ماه و برخی در مدت بیشتری آن را می می

ا ختم کند اگر بیشتر ابواللیث در البستان گفته: شایسته است که قاری در سال دو مرتبه قرآن ر

 تواند. نمی

و حسن بن زیاد از امام ابوحنیفه روایت کرده که گفت: هر کس قرآن را در هر سال دو بار بخواند 

 در سالی که وفات یافت قرآن را دوبار بر جبرئیل عرضه کرد. ص حق آن را ادا کرده؛ زیرا که پیغمبر

ختم قرآن بدون عذر مکروه است، امام دیگری گفته: از چهل روز بیشتر تأخیر انداختن یک 

پرسید: در چه  ص احمد به این رأی تصریح کرده، به دلیل آن که عبدالله بن عمر از پیغمبر اکرم

 مدت قرآن را ختم کنیم؟ فرمود: در چهل روز. این را ابوداود روایت کرده است.

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  342

کند، هر کس با  رق میو نووی در األذکار گفته: مختار آن است که این امر در مورد اشخاص ف

آورد، بهتر است کمتر بخواند به حدی که بتواند آن  دقت کردن در آیات لطائف و معارفی بدست می

معارف را تحصیل نماید، و نیز کسی که به نشر علم یا قضاوت بین مردم یا امور مهم دیگر دینی یا 

ای به آن کارها نرسد؛ ولی اگر از  مهمصالح عمومی اشتغال دارد، به مقداری اکتفا کند که بر اثر آن لط

 تواند زیاد بخواند به شرط اینکه به حد مالل یا به سرعت خواندن نرسد. این قبیل افراد نباشد هرچه می

 ي دوم مسأله
فراموش کردن قرآن گناه کبیره است که نووی در الروضه و غیر آن به این معنی تصریح کرده، به دلیل 

تر از این ندیدم که  گناهان امتم بر من عرضه شد، پس گناهی عظیم«که: حدیث ابوداود و غیر او 

 ».ای از قرآن را فرا بگیرد و سپس آن را فراموش کند مردی سوره یا آیه

هر کس قرآن را بخواند و سپس فراموش کند روز قیامت «و نیز این حدیث را روایت کرده که: 

 ».باشدخداوند را در حالی مالقات کند که دستش بریده 

و در صحیحین آمده: پیمانتان را با قرآن تجدید کنید که سوگند به آنکه جان محمد در دست 

 ».تر است عقال فراری اوست از شتر بی

 ي سوم مسأله
وضو گرفتن برای قرائت قرآن مستحب است؛ زیرا که بهترین ذکرهاست و چنان که در حدیث وارد 

 ذکر خدا را بر زبان آورد. کراهت داشت بدون طهارت ص شده: رسول خدا

الحرمین گفته: قرائت قرآن برای کسی که حدثی از او خارج شده باشد مکروه نیست؛ زیرا  امام

خواند. وی در شرح  رسیده که با حالت حدث قرآن می ص که به روایت صحیح از پیغمبر

خارج شود. و اما  المهذب گفته: و اگر در حال خواندن بادی بر او عارض شد صبر کند تا به درستی

جنب و حائض: قرآن خواندن بر آنها حرام است، بله نگاه کردن در مصحف و بر دل کشیدن آن 

اند:  برایشان جایز است، و اما کسی که دهانش متنجس باشد خواندن قرآن مکروه است. و گفته

 باشد. طور که لمس کردن مصحف با دست نجس حرام می حرام است همان

 مسأله چهارم
ای خواندن  ای خوانده شود و بهترین جاها مسجد است، و عده نت است که قرآن در جای پاکیزهو س

اند. نووی گفته: در مذهب ما در هیچ کدام مکروه نیست و  قرآن را در حمام یا در راه مکروه دانسته
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انسته، گفته: شعبی در جایی که از نظافت دور باشد و در جایی که آسیا در حال گردش باشد مکروه د

 مذهب ما نیز همین است.

 ي پنجم مسأله
 و مستحب است که خواننده قرآن رو به قبله با خشوع و آرامش و وقار، و سربزیر افکنده بنشیند.

 

 ي ششم مسأله
 آورده و بّزار نیز   و مسواک زدن به منظور تعظیم و پاکیزگی سنت است، ابن ماجه از علی

ً
موقوفا

 از آن جناب روایت کرده که: 
ً
هایی برای قرآن است آنها را با  هایتان راه دهان«به سند خوبی مرفوعا

 ».مسواک زدن خوشبو سازید

گویم: اگر قرائت را قطع نمود و بار دیگر به همان زودی شروع به خواندن کرد، مقتضای  می

 شود. ن نیز میاستحباب استعاذه شامل مسواک کرد

 ي هفتم مسأله
 فرماید:  و سنت است که پیش از قرائت استغاذه شود، خداوند متعال می

﴿ 
ۡ
ِ فَإَِذا قََرأ ۡيَ�ِٰن ٱلرَِّجيمِ َت ٱۡلُقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ ب ِ ِمَن ٱلشَّ  .]۹۸النحل: [﴾ ٱ�َّ

 .»پس هرگاه قرآن خواندی پناه ببر به خدا از شیطان رجیم«
 بخواهی قرآن بخوانی.یعنی هر وقت 

اند که: بعد از شروع به خواندن، استعاذه شود به دلیل ظاهر آیه، و بعضی  ای قائل شده عده

 اند به خاطر ظهور امر در وجوب. استعاذه را واجب دانسته

اگر بر جمعی گذشت و بر آنها سالم کرد و بار دیگر به قرائت قرآن مشغول شد، اگر «نووی گفته: 

چگونگی استعاذه که مورد اختیار ماست چنین است: «و گفته: » کرار کند خوب استاستعاذه را ت

ۡيَ�ِٰن ٱلرَِّجيمِ ﴿ ِ ِمَن ٱلشَّ  ».کردند ، جماعتی از گذشتگان (السمیع العلیم) را نیز اضافه می﴾أعوذبِٱ�َّ

نیز و از حمزه چنین رسیده: استعیذ و نستعیذ و استعذت، مؤلف کتاب الهدایه از علمای حنفی 

 همین را انتخاب کرده، چون با لفظ قرآن مطابق است.

 ».أعوذ بالله القادر، من الشیطان الغادر«و از حمیدبن قیس آمده: 

 ».أعوذ بالله القوی، من الشیطان الغوی«و از ابوالسمال است: 
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 ».أعوذ بالله العظیم من الشیطان الرجیم«ای رسیده:  و از عده

 ».له من الشیطان الرجیم، أن الله هو السمیع العلیمأعوذ بال«اند:  و جمعی گفته

 های دیگری هم گفته شده. نحوه

در جامع خود گوید: استعاذه حدی ندارد که به آن اکتفا شود، هر کس بخواهد زیاد و  ١حلوانی

 هر کس بخواهد کم کند.

آن است، و الجزری آمده: قول مختار نزد پیشوایان قرائت بلند خواندن  و در کتاب النشر ابن

 آهسته خوانده می گفته
ً
اند: جز در سوره الفاتحه آهسته باید خواند و  شود، و بعضی گفته اند: مطلقا

اند، ولی ابوشامه شرطی را ذکر کرده که ضرورت دارد و  گفته: در قول به بلند خواندن شرطی نیاورده

ه شعار قرائت است مانند بلند آن اینکه در حضور شنونده باشد. وی افزوده: زیرا که جهر به استعاذ

گفتن تلبیه و تکبیرهای نماز عید، و از قوائد این کار آن است که شنونده از همان اول به قرائت گوش 

شود، ولی اگر تعوذ مخفیانه انجام گیرد؛ شنونده جز پس از گذشت  دهد و چیزی از او فوت نمی می

 قرائت در نماز و غیر آن. کند؛ و همین است فرق بین مقداری از قرائت توجه نمی

اند، جمهور بر آنند که مراد  و گفته: متأخرین در منظور از مخفی نمودن استعاذه اختالف کرده

اند: مقصود  آهسته گفتن آن است؛ پس باید آن را تلفظ نمود به نحوی که خودش بشنود و برخی گفته

 کتمان آن است که در دل بگوید.

کردن یا سخن دیگر گفتن ـ هرچند جواب سالم باشد ـ قرائت قرآن را قطع و گفته: و اگر به قصد تمام 

نماید و بعد دوباره بخواهد شروع کند استعاذه را باز بگوید، ولی اگر سخنی بگوید که مربوط به قرائت 

و آیا استعاذه به طور کفائی سنت است یا بر فردفرد سنت است؟ که اگر «باشد تکرار الزم نیست. گفته: 

الله گفتن به هنگام غذا ـ  ای با هم قرآن بخوانند، آیا یک نفر استعاذه بگوید کافی است ـ مانند بسم عده

 قسم دوم درست باشد؛ زیرا که منظور آن است که  خوردن یا نه؟ در این باره نصی ندیده
ً
ام، ولی ظاهرا

 ».ردن یک نفر کافی نیستقاری قرآن از شّر شیطان به خداوند متمسک و پناهنده شود، بنابراین پناه ب

 ي هشتم مسأله
ی براءه ـ زیرا که بیشتر علما  الله را رعایت کند ـ به جز سوره و باید در اول هر سوره خواندن بسم

الله یک آیه است، پس اگر به آن خللی وارد سازد قسمتی از یک ختم را ترک گفته  برآنند که بسم

 . [مصحح]۴۰۶/ ۱نگا: معرفة القراء الکبار  ه ۵۰۷ابوبکر احمد بن علی بغدادی، از قراء مشهور و متوفی سال:  -١
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الله گفتن مستحب است، امام شافعی به این معنی  ای بخواند نیز بسم است، و اگر از وسط سوره

 تصریح کرده ـ به طوری که عبادی از او نقل نموده است ـ.

اَعةِ� ﴿الله قبل از خواندن آیاتی از قبیل:  اند: گفتن بسم قراء گفته  فصلت: [﴾ إَِ�ۡهِ يَُردُّ ِعۡلُم ٱلسَّ

ٰتٖ ﴿و  .]۴۷  َج�َّ
َ
�َشأ

َ
ِٓي أ کید می .]۱۴۱األنعام: [﴾ وَُهَو ٱ�َّ گردد به جهت زشتی زیادی که بر  تأ

 شود، و ایهام آن است که ضمیر به شیطان برگردد. خواندن این آیات بعد از استعاذه حاصل می

ی براءه را کمتر کسی متعرض شده که چگونه  ای در وسط سوره الجزری گوید: آغاز کردن به آیه ابن

 له در آن تصریح کرده، ولی جعبری او را رد کرده است.ال باید خواند و ابوالحسن سخاوی به گفتن بسم

 ي نهم مسأله
قرائت قرآن مانند سایر اذکار نیاز به نیت ندارد، مگر در صورتی که آن را نذر کند ـ البته در خارج از 

نماز ـ که باید نیت نذر یا وجوب نماید؛ و اگر وقت آن را معین کند جایز نیست آن را ترک گوید: 

 جواهر این را نقل کرده.قمولی در 

 ي دهم مسأله

. ابوداود و غیر ﴾َوَرتِِّل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡر�ِيً� ﴿ترتیل در قرائت قرآن سنت است، خداوند متعال فرموده: 

ی  قرائت تفسیرکننده«را چنین توصیف نمود:  ص اند که قرائت پیغمبر سلمه روایت کرده او از ام

 ».حرف به حرف

از وی سؤال شد گفت:  ص آمده که از قرائت رسول خدا و در صحیح بخاری از انس 

 بود، سپس 
ّ

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ﴿قرائت مد را خواند در حالی که کلمات: (الله) و  ﴾� ٱ�َّ

 کشید. (الرحمن) و (الرحیم) را می

های مفصل در یک رکعت  ورهو در صحیحین از ابن مسعود آمده که مردی به او گفت: من از س

خوانند که  ای قرآن را می خوانم ابن مسعود گفت: با شتاب همچون به سرعت خواندن شعر! عده می

 کند، ولی اگر در دل واقع شود و رسوخ یابد سودمند است. از گلویشان تجاوز نمی

ای بد و آجری در کتاب حملة القرآن از ابن مسعود آورده که گفت: قرآن را همچون خرماه

پراکنده نخوانید و همچون شعر در خواندنش شتاب نکنید، در کنار عجائب آن توقف نمایید و 

 هایتان را به آن حرکت دهید، و تالش شما این نباشد که به آخر سوره برسید. دل
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 آورده که: 
ً
شود: بخوان و در درجات  به صاحب قرآن گفته می«و در حدیثی از ابن عمر مرفوعا

ای  کردی ترتیل کن که منزلت تو در آخرین آیه طور که در دنیا تالوت می تالوت کن همانباال رو، و 

 ».خواندی است که می

 ».در کراهت افراط در سرعت خواندن همه اتفاق دارند«و در کتاب شرح المهذب آمده: 

بدون  اند: یک جزء را با ترتیل خواندن بهتر است از خواندن دو جزء در همان مدت از زمان گفته

اند: استحباب ترتیل برای تدبر است، و چون توقیر و اجالل با آن بیشتر و تأثیرش در دل  ترتیل و گفته

 ».فهمد مستحب است باشد، و لذا برای کسی که معنی قرآن را نمی زیادتر می

و در النشر آمده: اختالف شده که آیا به ترتیل خواندن و کم خواندن بهتر است یا به سرعت و 

د خواندن؟ و یکی از پیشوایان ما خوب گفته که: ثواب قرائت با ترتیل از لحاظ مقدار باالتر است زیا

 باشد؛ زیرا که به هر حرف ده حسنه هست. و ثواب زیاد خواندن از جهت شماره بیشتر می

و در البرهان زرکشی آمده: کمال ترتیل تفخیم الفاظ و آشکار کردن حروف آن است، و اینکه 

ترین مراتبش اینکه  اند: این کمترین مراتب آن است و کامل ر یکدیگر ادغام نشود و گفتهحروفش د

ای دارای  ای متضمن تهدید باشد به حالت تهدید بخواند و اگر آیه بر مواردش بخوانند که اگر آیه

 تعظیم باشد آن را با تعظیم بخواند.

 ي یازدهم مسأله
رائت سنت است؛ زیرا که همان مقصود اعظم و مطلوب تدبر و اندیشیدن در معانی قرآن هنگام ق

فرماید:  شود، خداوند متعال می ها نورانی می ها فراخ گشته و دل آن سینه هاهم است، و به وسیل

ْ َءاَ�ٰتِهِۦ﴿ بَُّرٓوا َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿و نیز فرموده:  .]۲۹ص: [﴾ كَِ�ٌٰب أ

َ
أ

کند  آن چنین است که دلش را با اندیشیدن در معنی آنچه تلفظ می هو نحو .]۸۲النساء: [﴾ ُقۡرَءانَۚ ٱلۡ 

مشغول دارد، و معنای هر آیه را بشناسد، و در اوامر و نواهی تأمل کند و باور آنها را به خاطر بسپارد، 

رحمتی رسید خرسند  هکه اگر در گذشته در آن تقصیر کرده عذرخواهی و استغفار نماید، و اگر به آی

عذاب بگذرد ترسناک گشته و به خداوند  ها از درگاه الهی درخواست کند، و چون به آیشده و آن ر

دعایی  های متضمن تنزیه پروردگار باشد او هم تنزیه و تعظیم کند، و وقتی به آی پناه برد، و هرگاه آیه

 برسد تضرع و طلب نماید.

ی البقره  اردم، به سورهنماز گذ ص آورده که گفت: یک شب با پیغمبر امام مسلم از حذیفه 

خواند؛  ی آل عمران را خواند، با تأنی می ی النساء و سپس سوره آغاز کرد و آن را خواند، سپس سوره
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کرد و  ای دعا بود دعا می گفت، و اگر در آیه رسید که در آن تسبیح بود تسبیح می ای می هرگاه به آیه

 د.بر ای پناه بردن بود به خداوند پناه می در هر آیه

بپا خواستم  ص اند که گفت: یک شب با پیغمبر بن مالک آورده و ابوداود و نسائی و دیگران از عوف

کرد  گذشت مگر اینکه وقف می رحمتی نمی هی البقره را خواند، به هیچ آی آن حضرت بپا خواست و سوره

 برد. خدا پناه میکرد و به  گذشت مگر اینکه وقف می عذاب نمی هنمود، و به هیچ آی و طلب رحمت می

هر کس (والتین و الزیتون) را تا آخر خواند بگوید: «اند:  و ابوداود و ترمذی این حدیث را آورده

ۡقِسُم �َِيۡوِم ٱۡلِقَ�َٰمةِ ﴿بله من نیز بر این معنی از گواهان هستم، و هر کس 
ُ
را تا آخر آن ﴾ َ�ٓ أ

ن ُ�ۡـَِۧي ٱ﴿
َ
ٰٓ أ لَۡيَس َ�ٰلَِك بَِ�ِٰدٍر َ�َ

َ
بخواند، بگوید: بلی، و هر کس (المرسالت) را ﴾ لَۡمۡوَ�ٰ �

ّيِ َحِديثِۢ َ�ۡعَدهُۥ يُۡؤِمُنونَ ﴿بخواند تا به این آیه برسد: 
َ
 ».بگوید: به خداوند ایمان آوردیم﴾ فَبِأ

َسّبِِح ٱۡسَم َرّ�َِك ﴿هر وقت  ص اند که رسول خدا و امام احمد و ابوداود از ابن عباس آورده
 َ�ۡ

َ
 االعلی. گفت: سبحان ربی خواند می را می﴾ ٱۡ�

بر اصحاب خودش بیرون آمد و  ص اند که گفت: رسول خدا و ترمذی و حاکم از جابر آورده

ی الرحمن را از اول تا آخر بر آنها خواند، آنها ساکت ماندند، فرمود: این سوره را بر جنیان  سوره

ّيِ َءاَ�ِٓء َرّ�ُِ�َما ﴿رسیدم:  این آیه می خواندم بهتر از شما با من برخورد داشتند، هرگاه به
َ
فَبِأ

بَانِ   الحمد. كگفتند: وال بشیء من نعمک ربنا نکذب؛ فل می﴾ تَُ�ّذِ

اند که:  و ابن مردویه و دیلمی و ابن ابی الدنیا و دیگران به سند بسیار ضعیفی از جابر آورده

لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَ ﴿این آیه را خواند:  ص پیغمبر
َ
) گفت: پروردگارا ۱۸۶(بقره:  ﴾ إِّ�ِ قَرِ�ٌب َس�

به دعا امر فرمودی و اجابت را ضمانت کردی، لبیک خداوندا لبیک، لبیک هیچ شریکی جز تو 

نیست لبیک، همانا حمد و نعمت مخصوص تو است و ملک تو را است شریکی نداری، گواهی 

کسی فرزند تو است، و نه مثل و  دهم که تو فرد احد صمد هستی، نه فرزند کسی هستی، و نه می

ات حق است، و لقایت حق، و بهشت حق و جهنم حق،  دهم که وعده همتایی داری، و شهادت می

 و بدون تردید قیامت خواهد آمد، و تو هر آنکه در قبرهاست را خواهی برانگیخت.

ضالین) را (والال ص اند که گفت: شنیدم پیغمبر و ابوداود و غیر او از وائل بن حجر آورده

 کشید (آمین) گفت: خواند و سپس در حالی که صدایش را می

طبرانی همین خبر را با این لفظ آورده که: سه بار آمین گفت و بیهقی به این تعبیر گفت: خدایا بر 

 من بیامرز آمین.
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 را تلقین کرد که: ص ی البقره پیغمبر و ابوعبید از ابی میسره آورده که جبرئیل در پایان سوره

 آمین بگوید.

 گفت: آمین. کرد می ی البقره را ختم می و از معاذبن جبل است که: هرگاه سوره

 خواند:  و نووی گفته: از جمله آداب آن است که هرگاه امثال این آیات را می

﴿ ِ ِ َمۡغلُ ﴿ .]۳۰التوبة: [﴾َوقَالَِت ٱۡ�َُهوُد ُعَزۡ�ٌر ٱۡ�ُن ٱ�َّ ۚ َوقَالَِت ٱۡ�َُهوُد يَُد ٱ�َّ المائدة: [﴾ ولٌَة

 کرده. صدایش را آهسته کند. نخعی این کار را می .]۶۴

 ي دوازدهم مسأله
به یک آیه  ص اند که: پیغمبر ای را چند بار تکرار کند، نسائی و غیر او از ابوذر آورده اشکالی ندارد که آیه

ۡ�ُهۡم ﴿کرد:  شب خود را به صبح رسانید که آن را تکرار می  .]۱۱۸المائدة: [﴾ فَإِ�َُّهۡم ِعبَاُدكَ إِن ُ�َعّذِ

 ي سیزدهم مسأله
اش نگیرد و حزن و خشوع  کنندگان نمودن ـ در صورتی که گریه گریه کردن و خود را شبیه به گریه

ۡذقَاِن َ�ۡبُكوَن ﴿فرماید:  هنگام قرائت قرآن مستحب است، خداوند تعالی می
َ
وَن لِۡ� َوَ�ِخرُّ

 .]۱۰۹اإلسراء: [﴾ َوَ�زِ�ُدُهۡم ُخُشوٗ� 
ناگاه چشمانش «آمده:  ص و در صحیحین در حدیث قرائت ابن مسعود از پیغمبر اکرم

 ».آلود شد اشک

 آمده: 
ً
این قرآن با حزن و اندوه فرود آمده پس هرگاه «و در شعب بیهقی از سعدبن مالک مرفوعا

 ».کنید تباکی نمایید آن را خواندید گریه کنید و اگر گریه نمی

من «فرمود:  ص الله همان کتاب در حدیث مرسلی از عبدالملک بن عمیر آمده که رسولو در 

کنید خود را  ای بر شما خواهم خواند، هرکس گریه کند بهشت بر او واجب است اگر گریه نمی سوره

 ...».کنندگان سازید  شبیه گریه

 ».ا حزن نازل شدقرآن را با حزن بخوانید که آن ب«و در مسند ابویعلی این حدیث آمده: 

بهترین مردم از لحاظ قرائت کسی است که هرگاه قرآن بخواند خودش را «و به روایت طبرانی: 

 ».به حزن درآورد

المهذب گفته: راهش این است که آیاتی که متضمن تهدید و وعید شدید، و پیمان  و در شرح

اش نگرفت باید بر  اگر گریههای خودش را بیاندیشد،  هاست تأمل کند و تقصیرها و کوتاهی گرفتن

 فقدان آن حال بگرید که این مصیبت بزرگی است.
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 ي چهاردهم مسأله
سنت است که هنگام قرائت صدا را زیبا کنند و زینت بخشند، به دلیل حدیثی که ابن حبان و غیر او 

ارمی چنین و در یکی از الفاظ این حدیث به روایت د». قرآن را با صداهایتان زینت دهید«اند:  آورده

 ».افزاید قرآن را با صداهای خوش زیبا کنید، که صدای خوب در زیبایی قرآن می«است: 

 ».خوبی صدا زینت قرآن است«اند:  و بّزار و غیر او ا ین حدیث را روایت کرده

تواند  صدا نباشد تا آنجا که می و در این باره احادیث صحیح بسیار هست، و اگر کسی خوش

 زیبا سازد به طوری که غلیظ نشود.صدای خود را 

 ١الجیزی و اما با الحان خواندن؛ امام شافعی تصریح کرده که اشکال ندارد، ولی به روایت ربیع

 مکروه است.

 افراط  رافعی گفته: جمهور گفته
ّ

اند که در اینجا دو قول نیست، بلکه مکروه آن است که در مد

حدی که از فتحه الف و از ضمه واو و از کسره یاء به  روی نماید، به کند و در اشباع حرکات زیاده

 وجود آید، یا در غیر جاهای ادغام ادغام نماید، پس اگر به این حد نرسد کراهت ندارد.

یاد شده حرام است و کسی که به  هدر زوائدالروضه گفته است: صحیح آن است که افراط به گون

رده است؛ زیرا که از روش استوار آن عدول نموده آن معصیت ک هاین نحو بخواند فاسق شده و شنوند

 و منظور شافعی از کراهت همین است.

ها و صداهای عرب بخوانید و مبادا که به  قرآن را به لحن«گویم: در این باره حدیثی هست:  می

های اهل دو کتاب (= یهود و نصاری) و اهل فسق بخوانید، به تحقیق اقوامی خواهند آمد که  لحن

هایشان و  کند، دل هایشان تجاوز نمی خوانند، (قرآن) از حنجره ا به صورت غنا و رهبانیت میقرآن ر

 اند. این حدیث را طبرانی و بیهقی آورده». آید به فتنه افتاده است های کسانی که خوششان می دل

صداست درخواست قرآن خواندن شود و به آن  نووی گفته: مستحب است از کسی که خوش

جمعی  ای به طور دسته نند به دلیل حدیث صحیحی که رسیده، و بد نیست که عدهخوب گوش ک

گونه که یک نفر مقداری بخواند سپس قسمت بعدی را  بخوانند یا مجلس قرائتی را اداره کنند به این

 دیگری بخواند.

ثقه و از شاگردان امام شافعی که روایات کمی از ایشان داشته است. )، ه۲۵۶ربیع بن سلیمان جیزی مصری (م  -١

البته نباید او را با ابومحمد ربیع بن سلیمان مرادی مصری شاگرد دیگر امام شافعی که بیشتر کتابهای ایشان را 

 . [مصحح]۲۹۱/ ۲روایت نموده اشتباه گرفت. نگا: وفیات األعیان 
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 ي پانزدهم مسأله
حدیثی که حاکم  مستحب است قرآن را با بزرگ شمردن و عظمت دادن به آن بخوانند، به دلیل

، حلیمی گفته: معنایش این است که همانند مردان آن را بخواند و »قرآن با تفخیم نازل شد«آورده: 

صدایش را مانند صدای زنان نازک و پایین ننماید. گفته: و در این باب داخل نیست آنچه بعضی از 

خیم نازل شده باشد با وجود این اند که کراهت اماله باشد، و ممکن است قرآن به تف قراء اختیار کرده

 اماله دادن آنچه اماله دادنش خوب است اجازه داده شده باشد.

 ي شانزدهم مسأله
احادیثی رسیده که مستحب است هنگام قرائت صدا بلند شود، و احادیث دیگری هست که بر 

خداوند «آهسته خواندن و پایین آوردن صدا داللت دارد، از قسم اول حدیث صحیحین است که: 

صدا آواز دادن به قرآن و بلند کردن  مباح ننموده چیزی را آنچنان که اباحه کرده برای پیغمبر خوش

 ».صدا را به آن

هر که قرآن را علنی بخواند مثل آن است «و از قسم دوم حدیث ابوداود و ترمذی و نسائی است که: 

 ».ل آن است که صدقه را مخفیانه دهدکه صدقه را علنی بدهد، و هر که قرآن را مخفیانه بخواند مث

نووی گفته: جمع بین این دو قسم آن است که مخفی خواندن بهتر است در صورتی که بترسد 

ریا شود، یا افرادی که در حال نماز یا خواب باشند از صدای او اذیت گردند، و در غیر این موارد 

رسد، و  اش به شنوندگان هم می و فایده دهد بلند خواندن بهتر است؛ زیرا که عمل بیشتری انجام می

دهد، و  دارد و گوشش را به سوی آن توجه می سازد و به اندیشیدن وا می اش را بیدار می دل خواننده

افزاید، و دلیل بر این جمع حدیثی است که ابوداود به سند  رباید و در نشاطش می خوابش را می

در مسجد اعتکاف کرده بود، پس شنید که  ص صحیحی از ابوسعید خدری آورده که: رسول خدا

تان با پروردگارتان مناجات  توجه کنید همه«خوانند، پرده را برداشت و فرمود:  با صدای بلند قرآن می

 ».کنید پس یکدیگر را آزار ندهید و در قرائت صداهایتان را بر یکدیگر بلند نسازید می

بلند و مقداری را آهسته بخوانند؛ زیرا آنکه  اند: مستحب است مقداری از قرائت را و بعضی گفته

گردد و آنکه بلند  شود پس با بلند خواندن ماللش برطرف می خواند گاهی ملول می آهسته می

 پردازد. شود و با آهسته خواندن به استراحت می خواند چه بسا خسته می می
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 ي هفدهم مسأله
زیرا که نگاه کردن در مصحف عبادت قرائت از روی مصحف بهتر است تا از حفظ خواندن؛ 

 ام. اند، و در این باره اختالفی ندیده طور گفته مطلوبی است، نووی گفته: اصحاب ما و پیشینیان این

وی گفته: اگر کسی بگوید که این امر نسبت به افراد مختلف است، کسانی که خشوع و تدبرشان 

ان است قرائت از روی مصحف برای در هر دو صورت (از حفظ یا از روی مصحف خواندن) یکس

شود، از حفظ  آنان اختیار شود، و کسانی که اگر از حفظ بخوانند خشوع و تدبرشان بیشتر می

 گردد؛ اگر کسی این حرف را بزند قول خوبی است. خواندن برایشان اختیار می

ی از گویم: و از دالیل از روی مصحف خواندن حدیثی است که بیهقی در الشعب و طبران می

خواندن بدون مصحف هزار درجه دارد، و خواندن از روی مصحف دو «اند که:  اوس ثقفی آورده

 ».هزار درجه افزایش دارد

فضیلت خواندن قرآن با نظر کردن بر کسی که از حفظ «و ابوعبید به سند ضعیفی آورده: 

 ».خواند مانند فضیلت واجب است بر مستحب می

 آورده که: و بیهقی از ابن مسعود 
ً
هر کس مایل است که خدا و رسول او را دوست بدارد؛ «مرفوعا

 ، و گفته: این حدیث منکر است.»در مصحف بخواند

 آورده: 
ً
 ».پیوسته در مصحف نظر کنید«و به سند حسنی موقوفا

و زرکشی در البرهان آنچه نووی مورد بررسی قرار داده به صورت یک قول حکایت کرده است، قول 

نیز حکایت کرده که: قرائت قرآن از حفظ به طور مطلق بهتر است، ابن عبدالسالم این قول را سومی 

 اختیار کرده؛ به دلیل اینکه در این صورت تدبر به قدری است که در قرائت از روی مصحف نیست.

 ي هجدهم مسأله
چیست و خواست مؤلف التبیان گفته: اگر قاری قرآن واماند، و ندانست بعد از جایی که خوانده 

ای که از ابن مسعود و نخعی و بشیربن أبی مسعود  از دیگری بپرسد، شایسته است ادب کند به نحوه

قبل را  های را از برادر دینی خود بپرسد، آی اند: اگر کسی بخواهد چگونگی خواندن آیه رسیده که گفته

 شود. اه میبخواند سپس ساکت شود، و نگوید: این آیه چگونه است که بر او اشتب

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  352

گفته: اگر قاری در حرفی شک کند که آیا به تاء است یا به یاء؟ به یاء بخواند که قرآن  ١و ابن مجاهد

مذکر است، و اگر در حرفی شک کند که آیا به همزه است یا نه؟ همزه را ترک کند، و اگر در حرفی 

شک کند که آیا مقصور باید شک کند که آیا موصول است یا مقطوع؟ به وصل بخواند، و اگر در حرفی 

خواند یا ممدود؟ مقصور بخواند، و اگر در حرفی شک کند که: آیا مفتوح است یا مکسور؟ مفتوح 

 بخواند؛ زیرا که اولی در هیچ جایی لحن نیست ولی صورت دوم در مواردی لحن است.

دید، آن را یاء گویم: عبدالرزاق از ابن مسعود آورده که گفت: اگر در یاء و تاء اختالف کر می

بخوانید، قرآن را مذکر نمایید. ثعلب از این سخن چنین فهمیده که آنچه مذکر و مؤنث بودنش 

تذکیر مؤنث  همحتمل است، مذکر قراردادنش بهتر است. ولی این گفته رد شده است به اینکه: اراد

ُ ٱ�َّ ﴿غیرحقیقی ممنوع است؛ زیرا که در قرآن به صورت تأنیث زیاد آمده مثل:  ﴾ اُر وََعَدَها ٱ�َّ

اقِ ﴿ .]۷۲الحج: [ اُق بِٱلسَّ ِت ٱلسَّ و  .]۱۱ابراهیم: [﴾ قَالَۡت لَُهۡم رُُسلُُهمۡ ﴿ .]۲۹القیامة: [﴾ َوٱۡ�َفَّ

تذکیر ممنوع باشد، در مؤنث حقیقی به طریق اولی ممنوع است.  هاگر در مؤنث غیرحقیقی اراد

رود بگوییم: مذکر  اند: و درست نیست در جایی که احتمال مذکر و مؤنث بودن ـ هر دو ـ می گفته

ۡعَجاُز َ�ٍۡل َخاوِ�َةٖ ﴿ .]۱۰ق: [﴾ َوٱ�َّۡخَل بَاِسَ�ٰٖت ﴿در آن غالب است مانند: 
َ
که  .]۷الحاقة: [﴾ أ

ۡعَجاُز َ�ٍۡل َخاوَِ�ةٖ ﴿ز مذکر آوردن به تأنیث آمده، در آیات دیگری مذکر است: با وجود جوا
َ
﴾ أ

ۡخَ�ِ ﴿ .]۲۰القمر: [
َ
َجرِ ٱۡ�  .]۲۰یس: [﴾ ّمَِن ٱلشَّ

اند، بلکه مقصود موعظه و دعوت به قرآن  اند: پس منظور از تذکیر آن نیست که فهمیده گفته

إال اینکه حرف جر در خبر  .]۴۵ق: [﴾ ۡر بِٱۡلُقۡرَءانِ فََذّكِ ﴿است، چنانکه خداوند متعال فرموده: 

 حذف شده، و منظور آن است که مردم را به قرآن تذکر دهید، یعنی آنها را بر حفظ آن برانگیزید.

 کند. گویم: اول خبر این توجیه را رد می می

و واحدی گفته: مطلب همان است که ثعلب فهمیده، و منظور آن است که اگر لفظ قابلیت مذکر و 

شود،  مؤنث بودن را داشت و در مذکر خواندن نیازی به مخالفت مصحف نباشد، مذکر خوانده می

اد است اینکه: و گفته: دلیل بر اینکه این معنی مر .]۴۸البقرة: [﴾ َوَ� ُ�ۡقبَُل مِۡنَها َشَ�َٰعةٞ ﴿مانند: 

اند، و آنچه از این قبیل بوده،  شاگردان عبدالله از قراء کوفه همچون حمزه و کسائی همین رأی را پذیرفته

لِۡسنَتُُهمۡ ﴿اند مثل:  مذکر خوانده
َ
 البته در مؤنث غیرحقیقی. .]۲۴النور: [﴾ يَوَۡم �َۡشَهُد َعلَۡيهِۡم �

 . [مصّحح]۱۸۶/ ۱نگا: معرفة القراء ه.  ۳۲۴استاد و مقرئ، و متوفای سال: ابوبکر احمد بن مجاهد بغدادی،  -١
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 ي نوزدهم مسأله
با کسی قرائت قرآن را قطع کند. حلیمی گفته: چون شایسته نیست مکروه است که برای سخن گفتن 

 بر کالم خدا سخن دیگری ترجیح داده شود.

خواند سخن  بیهقی این مطلب را به خبر صحیحی تأیید کرده که: ابن عمر هرگاه قرآن می

 یافت. گفت تا اینکه فراغت می نمی

 کند مکروه است. ان را سرگرم میو نیز خنده و کارهای بیهوده و نگاه کردن به آنچه انس

 ي بیستم مسأله
 جایز نیست، چه عربی را خوب بداند یا نه، چه 

ً
و خواندن قرآن به زبان عجمی (= غیرعربی) مطلقا

 جایز است، و ابویوسف و محمد برای 
ً
در نماز و چه در غیرنماز و از امام ابوحنیفه رسیده که مطلقا

شارح امام ابوحنیفه به سرعت از قول خود  هند، ولی به گفتا داند جایز شمرده کسی که عربی نمی

 برد. برگشته، و وجه منع از آن این است که اعجاز قرآن را از بین می

شود، به او گفته شد:  ـ یکی از همکیشان ما ـ آمده: قرائت به فارسی تصور نمی ١و از قفال

ن نیست، چون در تفسیر جایز است تواند قرآن را تفسیر کند، پاسخ داد: چنی بنابراین کسی نمی

قسمتی از منظور خداوند را بیاورد و از قسمت دیگر عاجز باشد، ولی اگر بخواهد آن را به فارسی 

بخواند ممکن نیست تمام مقصود را بیاورد؛ زیرا که ترجمه بدل کردن لفظی به لفظ دیگری است که 

 یر.به جای آن بنشیند، و این کار امکان ندارد، برخالف تفس

 ي بیست و یکم مسأله
خواندن قرآن با قرائت شاذ جایز نیست، ابن عبدالبّر بر این مطلب اجماع نقل کرده، ولی موهوب 

 جزری در غیر نماز جایز دانسته، و آن را بر نقل به معنی روایت کردن حدیث قیاس نموده است.

*** 

گفته: چون ترتیب آن به المهذب  بهتر است به همان ترتیب مصحف خوانده شود، مؤلف شرح

خاطر حکمتی بوده است، پس نباید آن را ترک کند مگر در مواردی که از شرع رسیده، مثل نماز 

ها را به طور  ی (الم تنزیل) و (هل اتی) و نظایر اینها وارد است، پس اگر سوره صبح جمعه که: سوره

. ۲۶۰/ ۱۸هـ. نگا: سیر أعالم النبالء  ۴۶۲ابوعلي حسین بن محمد مّروذی، از شیوخ شافعیه و متوفای سال:  -١

 [مصحح]
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رده. وی گفته: و اما از آخر تا به اول پراکنده و یا برعکس ترتیب بخواند جایز است ولی بهتر را ترک ک

برد و  خواندن سوره ممنوع بودنش اتفاقی است، چون بعضی از انواع اعجاز قرآن را از بین می

 سازد. حکمت ترتیب را زایل می

گویم: در این باره خبری هم رسیده: طبرانی به سند خوبی از ابن مسعود آورده که: سؤال شد  می

 خواند، گفت: او قلبش واژگونه است. آخر به اول میاز کسی که قرآن را از 

ای به سوره دیگر: حلیمی ترک آن را از آداب شمرده، به دلیل روایتی که  و اما خلط کردن سوره

از کنار بالل گذشت در حالی که از این  ص ابوعبید از سعیدبن المسیب آورده که: رسول خدا

کنار تو گذشتم در حالی که از این سوره و آن سوره  خواند فرمود: ای بالل از سوره و آن سوره می

خواندی، عرضه داشت: خوب را با خوب مخلوط کردم، فرمود: سوره را بر همان وجه خودش ـ  می

 خودش بخوان. هیا فرمود ـ به گون

 بدون آخرش. این حدیث مرسل صحیح است، و نزد ابوداود موصول است از ابوهریره 

اگر «به بالل فرمود:  ص از عمر غالم غفره آورده که: رسول خدا و ابوعبید به وجه دیگری

و گفته: معاذ از ابن عون برای ما حدیث کرد که گفت: از ابن » ای را خواندی به آخر برسان سوره

دیگر بپردازد،  هکسی که از یک سوره دو آیه بخواند و آن را رها کند و به یک سور هسیرین دربار

 کسی از شما که گناه بزرگی مرتکب شود در حالی که خودش متوجه نباشد.پرسیدم، گفت: بپرهیزد 

دیگری  های را شروع کردی و سپس خواستی به سور و از ابن مسعود آورده که گفت: اگر سوره

دیگری  هی (قل هو الله احد) منتقل شو، و اگر آن را آغاز کردی از آن به سور منتقل شوی اول به سوره

 پایانش رسانی. نپرداز تا اینکه به

 اش را رها کنند. و از ابن ابی الهذیل آورده که گفت: کراهت داشتند بخشی از یک آیه را بخوانند و بقیه

آن را  ص به نظر ما خواندن آیات مختلف مکروه است، همچنان که رسول خدا«ابوعبید گفته: 

 طور که ابن سیرین مکروه داشته. بر بالل اشکال کرد و همان

ای را به پایان برد آن را شروع  ث عبدالله: وجهش آن است که کسی به قصد اینکه سورهو اما حدی

دیگری بخواند، و اما کسی که قرائت را آغاز کند به قصد اینکه از این  هکند، و بعد تصمیم بگیرد سور

ین کار را تألیف آیات قرآن را ترک گوید، چنین کسی از روی نادانی ا هآیه به آن آیه منتقل گردد و نحو

 ».فرمود خواست آن را به همان صورت نازل می کند، چون اگر خداوند می می

 و قاضی ابوبکر بر جایز نبودن آیه به آیه خواندن از هر سوره اجماع نقل کرده است.
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 ص توان آورد اینکه: این نحوه تألیف کتاب خدا از پیغمبر اکرم بیهقی گفته: بهترین دلیلی که می
ن حضرت از جبرئیل گرفته، پس برای قاری قرآن شایسته است که آن را به همان تألیف گرفته شده و آ

 منقول بخواند، و ابن سیرین گفته: تألیف خدا از تألیف شما بهتر است.

 ي بیست و دوم مسأله
حلیمی گفته: سنت است که هر حرف از هر قاری را بخواند تا تمام آنچه قرآن است آورده باشد و 

اند: اگر با قرائت یکی از قراء شروع کرد شایسته است مادامی که کالم به  و نووی گفته ابن الصالح

تواند به قرائت دیگری  هم مرتبط است بر آن قرائت نیفزاید، و هر وقت ارتباط آن پایان یافت می

بخواند، و بهتر آن است که در آن نشست همان قرائت را ادامه دهد. ولی دیگری به طور مطلق منع 

 کرده است.

الجزری گفته: درست آن است که گفته شود: اگر یکی از دو قرائت را با دیگری ترتیب دهد،  ابن

(فتقلی آدم من ربه کلمات) را به رفع (آدم) و  هبه عنوان تحریم ممنوع است، مانند کسی که آی

را از قرائت او  (کلمات) یا نصب هر دو بخواند که رفع آدم را از قرائت غیر ابن کثیر و رفع کلمات

بگیرد، و امثال اینها که در عربیت و در لغت جایز نیست، و آنچه از این قسم نیست باید بین روایت 

و غیر آن فرق بگذارد که اگر به صورت روایت بخواند باز هم حرام است؛ زیرا که در روایت دروغ 

 گفته و خلط کرده، ولی اگر به نحو تالوت باشد جایز است.

 یست و سومي ب مسأله
گوش کردن به قرائت قرآن و ترک خروشیدن و سخن گفتن هنگام قرائت سنت است، خداوند متعال 

نِصُتواْ َلَعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ ﴿فرماید:  می
َ
 .]۲۰۴األعراف: [﴾ �َذا قُرَِئ ٱۡلُقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعواْ َ�ُۥ َوأ

 ي بیست و چهارم مسأله
سجده سنت است، و آن چهارده تاست: در األعراف و الرعد و سجده کردن هنگام خواندن آیه 

النحل و االسراء، و مریم، و در حج دو سجده، و الفرقان، و النمل، و الم تنزیل، و فصلت، و النجم، 

کید  و إذا السماء انشقت، و اقرأ باسم ربک. و اما ص سجده اش مستحب است و از عزائم ـ یعنی تأ

الفرس در احکام خودش این  اند. ابن عضی آخر الحجر را هم زیاد کردههای سجود ـ نیست، و ب شده

 مطلب را آورده.
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 ي بیست و پنجم مسأله
هایی که برای قرائت اختیار شده: بهترین آنها در نماز است، و سپس در شب، و  نووی گفته: وقت

ز بعد از نماز آخر شب و بین نماز مغرب و عشاء خوب است، و بهترین اوقات رو ی پس از آن نیمه

صبح است و در هیچ وقتی از اوقات مکروه نیست چون سری در آن است، و اما آنچه ابن ابی داود 

گفتند:  داشتند و می از معاذبن رفاعه از اساتیدش روایت کرده که: قرائت بعد از عصر را مکروه می

 این وقت درس خواندن یهود است. این رای پذیرفته نیست و اصلی ندارد.

شنبه  شود: روز عرفه، و سپس روز جمعه، و سپس دوشنبه، و پس از آن پنج از روزها اختیار میو  

 شود. ها: ماه رمضان اختیار می الحجه. و از ماه اول ذی ی آخر ماه رمضان و دهه ی ها: دهه و از دهه

ابی  شود، و برای ختم آن شب پنجشنبه، که ابن و برای ابتدا کردن به آن شب جمعه اختیار می

 کرد. روایت آورده که او چنین می  داود از عثمان بن عفان

و بهتر است که ختم کردن اول روز یا اول شب باشد، به جهت روایتی که دارمی به سند حسنی 

از سعدبن ابی وقاص آورده که گفت: اگر ختم قرآن در اول شب اتفاق افتد فرشتگان تا صبح بر او 

 آن در روز اول واقع شود، فرشتگان تا شب بر او درود خواهند فرستاد.فرستند، و اگر ختم  درود می

 مغرب. هشود، و اول شب در دو رکعت نافل در االحیاء آمده: و ختم در اول روز در نماز فجر واقع می

 ي بیست و ششم مسأله
 ز.و از ابن المبارک رسیده که: ختم قرآن در زمستان اول شب مستحب است و در تابستان اول رو

 ي بیست و هفتم مسأله
روزه گرفتن در روز ختم قرآن سنت است، ابن ابی داود این مطلب را از گروهی از تابعین آورده، و 

کرد خاندانش را  نیز خاندان و دوستانش را فرا خواند، طبرانی از انس آورده که هرگاه قرآن را ختم می

 کرد. جمع نموده دعا می

به آورده که گفت: مجاهد به سراغ من فرستاد، ابن ابی امامه هم و ابن ابی داود از حکم بن عتی

خواهیم قرآن را ختم کنیم و دعا هنگام ختم  نزد او بود، به من گفتند: ما به سراغ تو فرستادیم چون می

 قرآن مستجاب است.

گفت: در آن هنگام رحمت  شدند. و می و از مجاهد آورده که گفت: هنگام ختم قرآن جمع می

 شود. مینازل 
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 ي بیست و هشتم مسأله
الضحی تا آخر قرآن مستحب است، و این قرائت مکیهاست. بیهقی در  ی تکبیر گفتن از آخر سوره

گفت: نزد  الشعب و ابن خزیمه از طریق ابن ابی بّزه آورده که گفت: شنیدم که عکرمه بن سلیمان می

سیدم گفت: تکبیر بگو تا اینکه قرآن را اسماعیل بن عبدالله مکی قرآن را خواندم، وقتی به الضحی ر

ختم کنی که من بر عبدالله بن کثیر قرآن را خواندم او مرا چنین امر کرد و گفت: قرآن را بر مجاهد 

گفت: که قرآن را بر ابن عباس خواندم او چنین امر  خواندم او به من چنین امر کرد، و مجاهد می

نزد ابی بن کعب خواند، و او چنین دستور داده بود. ما این  کرد، و ابن عباس خبر داده بود که قرآن را

 آورده است.
ً
 آوردیم، و بیهقی به وجه دیگری آن را از ابن بزه مرفوعا

ً
 حدیث را موقوفا

و حاکم در مستدرک آن را به همین وجه ـ یعنی مرفوع ـ آورده و صحیح دانسته، وی طرق 

 بسیاری از بزی دارد.

است که گفت: بزی برایم نقل کرد که: محمدبن ادریس شافعی به او گفته و از موسی بن هارون 

ای، حافظ عمادالدین بن کثیر گفته:  های پیامبرت را گم کرده بود: اگر تکبیر را رها کنی سنتی از سنت

 این سخن شاهد بر آن است که حدیث را صحیح دانسته.

 ص معنی آن است که: از پیغمبر اکرمو ابوالعالء همدانی از بزی روایت کرده که اصل در این 
وحی قطع شد، مشرکین گفتند: محمد را خدایش رها کرده است، پس سوره الضحی نازل شد، پس 

تکبیر گفت. ابن کثیر گفته: این سخن با سند ذکر نشده تا صحت و ضعفی بر آن حکم  ص پیغمبر

 گردد.

اش  اه رمضان است که هرگاه عدهم هتکبیر شباهت دادن قرائت قرآن به روز هحلیمی گفته: نکت

ها را پایان برد تکبیر گوید.  طور وقتی عدد معینی از سوره گویند، اینجا هم همین پایان رسد تکبیر می

 اش آن است که پس از هر سوره کمی وقف کند و بعد بگوید: الله اکبر. و گفته: نحوه

دو سوره تکبیر بگوید و آخر سلیم رازی از همکیشان ما نیز در تفسیرش چنین گفته: بین هر 

سوره را به تکبیر وصل ننماید، بلکه بین دو سوره اندکی سکوت کند. و گفته: کسانی که از قراء تکبیر 

شود که وقتی پیوسته این کار  گویند دلیلشان آن است که راهی برای زیاد کردن در قرآن باز می نمی

 آید. میتکرار گردد توهم اینکه تکبیر هم از قرآن است پیش 

اند که از اول والضحی است یا از آخر آن؟ و  و در النشر آمده: قراء در ابتدای تکبیر اختالف کرده

الناس است یا آخر آن؟ و نیز در اینکه به اول یا آخر  ی در آخر آن نیز اختالف است که آیا اول سوره

نی است که آیا مربوط شود یا قطع و جداست؟ و اختالف در همه بر یک اصل مبت ها وصل می سوره
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گویند: ال اله اال الله  گفتن آن که گویند: الله اکبر است، و می هبه اول سوره است یا آخر آن و در نحو

و الله اکبر؛ و اختالف در این باره در نماز و غیر آو وارد است. سخاوی و ابوشامه به این مطلب 

 اند. تصریح کرده

 ي بیست و نهم مسأله
ختم قرآن سنت است، به جهت حدیثی که طبرانی و غیر او از عرباض بن ساریه دعا کردن پس از 

 آورده
ً
 ».هر کس قرآن را ختم کند دعای مستجابی برای او است«اند که:  مرفوعا

 آمده: 
ً
هر که قرآن بخواند و پروردگار را حمد گوید و بر «و در الشعب ضمن حدیث أنس مرفوعا

 ».طلب مغفرت نماید، خیر را در جای خودش طلب کرده است درود فرستد و از خداوند ص پیغمبر

 ام ي سی مسأله
سنت است که چون یک ختم قرآن را به پایان برد، در پی آن ختم دیگری از سر گیرد، به جهت 

کننده است،  کوچ هبهترین کارها نزد خداوند فرود آیند«اند که:  حدیثی که ترمذی و دیگران آورده

رسد باز سیری دیگر در آن آغاز  به آخرش کوچ کرده و چون به پایان می آنکه از اول قرآن تا

 ».نماید می

ُقۡل ﴿هرگاه  ص و دارمی به سند حسنی از ابن عباس از ابی بن کعب آورده که: پیغمبر اکرم
ُعوُذ بَِرّبِ ٱ�َّاِس 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿البقره تا  ی کرد و سپس از سوره خواند از حمد آغاز می را می ﴾ أ

ُ
ُهُم  َوأ

 خاست. خواند و آنگاه برمی خواند، سپس دعای ختم را می می﴾ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

 ي سی و یکم مسأله
از امام احمد رسیده که: تکرار سوره االخالص هنگام ختم قرآن ممنوع است، ولی رفتار مردم 

این گوید: ثواب  اند: حکمت تکرار آن، روایتی است که می برخالف این گفته است. بعضی گفته

 شود. سوره معادل ثواب یک سوم قرآن است، پس با تکرار آن یک ختم حاصل می

 اگر گفته شود: پس شایسته است که چهار بار تکرار شود تا دو ختم حاصل گردد!

منظور آن است که یقین کند یک ختم قرآن حاصل شد، یا همان که خوانده یا آنکه «گوییم:  می

 ».گردید ثوابش با تکرار سوره اخالص حاصل

این گفته آن است که آنچه چه بسا در قرائت کم و زیاد شده با این کار (تکرار  هگویم: خالص می

طور که حلیمی تکبیر هنگام ختم قرآن را بر تکبیر هنگام تمام شدن ماه  سوره) جبران گردد و همان
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وز از ماه شوال رمضان قیاس نمود، شایسته است تکرار سوره االخالص بر روزه گرفتن پس از شش ر

 قیاس گردد.

 ي سی و دوم مسأله
مکروه است قرآن را سبب معیشت قرار دهد که با آن کسب کند، آجری از عمران ـ ابن الحصین 

 آورده که در آن آمده: 
ً
هر کس قرآن خواند باید به آن از درگاه خداوند مسألت نماید، «حدیثی مرفوعا

 ».کنند خوانند و از مردم به سبب آن سؤال می میکه به زودی قومی خواهند آمد که قرآن را 

هر کس قرآن را نزد «و امام بخاری در تاریخ کبیر خود به سند صالح این حدیث را آورده: 

 ».شود ظالمی بخواند تا نزد او مقامی یابد، به هر حرف ده بار لعنت می

 ي سی و سوم مسأله
بگوید: به فراموشی افتادم [فراموشم شد]، به مکروه است بگوید: فالن آیه را فراموش کردم، بلکه 

 جهت حدیثی که در صحیحین در نهی از آن آمده.

 ي سی و چهارم مسأله
رسد، ولی مذهب ما برخالف آن است به  امامان سه مذهب بر آنند که: ثواب قرائت قرآن به میت می

 خدای تعالی: هدلیل فرمود

�َ�ِٰن إِ�َّ َما ﴿ ن لَّۡيَس لِۡ�ِ
َ
 .]۳۹النجم: [﴾ َسَ�ٰ َوأ

 .»و برای انسان نیست مگر آنچه کوشش کرده«

 فصلی در بیان اقتباس و مانند آن
اقتباس آن است که: قسمتی از قرآن را در شعر یا نثر تضمین کنند، نه به عنوان اینکه از آن است، به این 

باس نخواهد بود. تحریم صورت که گفته نشود: خداوند چنین فرموده یا امثال آن، که در آن حال اقت

گیرند، و اما در  اقتباس از مالکیان مشهور است و به شدت بر کسی که این کار را بکند اشکال می

اند با اینکه اقتباس در عصرهایشان شیوع داشته  مذهب ما: متقدمین و بیشتر متأخرین متعرض آن نشده

اند؛ از شیخ  ای از متأخرین متعرض شده دهاند، ولی ع نموده و شعرا در قدیم و جدید آن را استعمال می

رسیده که در  ص عزالدین عبدالسالم سؤال شد آن را اجازه داد و استدالل کرد به آنچه از رسول خدا

 وََجاِعَل  اإلِْصبَاِح  فَاِلَق  اللَُّهمَّ «گفت:  و نیز می ».وجهت وج� ..«گفت:  نماز و غیر آن می

ْمِس  َسَكنًا اللَّيْلِ  َقَمرِ  َوالشَّ
ْ
ْ�نَ  َ��ِّ  اقِْض  ُحْسبَانًا َوال ْغِنِ�  ادلَّ

َ
َفْقرِ  ِمنَ  َوأ

ْ
 . »ال
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ينَ  وََسيَْعلَمُ «ه:  ق آمدیو در سیاق سخنان ابوبکر صد ِ
َّ

ىَّ  َظلَُموا اذل
َ
، و در »َ�نَْقِلبُونَ  ُمنَْقلٍَب  أ

ِ  رَُسولِ  ىِف  لَُ�مْ  اَكنَ  قَدْ «آخر حدیثی از ابن عمر آمده:  ْسَوةٌ  ا�َّ
ُ
  .»َحَسنَةٌ  أ

کند که در مقام موعظه و ثنا و دعا و در نثر جایز است، و هیچ داللتی  و تمام اینها داللت می

ندارد که در شعر هم جایز باشد، در حالی که بین آنها فرق است، و قاضی ابوبکر ـ از علمای 

 مالکی مذهب ـ تصریح کرده که تضمین آن در شعر ناپسند و در نثر جایز است.

 کتاب شفا در نثر به کار برده است. ی ی عیاض نیز آن را در مواردی از مقدمهقاض

و اسماعیل بن المقری یعنی مؤلف مختصرالروضه فی شرح بدیعّیه گفته: آنچه از این باب در 

و مدح خاندان و اصحاب آن جناب باشد هرچند در  ص ها و مواعظ و مدح پیغمبر اکرم خطبه

 باشد. یر اینها مردود مینظم بیاید مقبول است، و غ

 ابن حّجه آمده: اقتباس بر سه گونه است: مقبول و مباح و مردود: ی و در شرح بدیعیه

 ها آورده شود. ها و مواعظ و پیمان اول: آن است که در خطبه ی گونه

 ها بیاید. ها و قصه دوم: آنچه در خالل سخن و نامه ی گونه

سوم: بر دو قسم است: یکی آنکه خداوند به خودش نسبت داده باشد، که پناه بر خدا از  ی گونه

ای  کسی که آن را به خودش نقل کند، چنانکه از یکی از بنی مروان نقل شده که در پایان شکایتنامه

همانا  ﴾ ِحَساَ�ُهمْ  ُ�مَّ إِنَّ َعلَيَْنا *إِنَّ إَِ�َْنا إِيَاَ�ُهْم ﴿که از دست کارگزارانش شده بود نوشت: 

 ».بازگشتشان به سوی ما است، سپس حسابرسی آنان برماست

 بریم از آن، چنانکه گفته شده: ای در معنی شوخی و مسخرگی که پناه به خدا می و دیگری تضمین آیه

 أوحی إلی عشاقه طَرفُه
 

 »هيهات هيهات ملا توعدون« 
 

ه ينطق من خلفه  وردفُ
 

 »العاملونمثل ذا فليعمل ـل 
 

شوید. و همنشینش  گفت: دور است دور است آنچه وعده می ترجمه: چشمش به عاشقانش می

 کنندگان. آمد: برای مثل این باید که عمل کنند عمل از پشتش به نطق می

 گویم: و این تقسیم بسیار خوب است، من نیز همین را قائلم. می

امام ابومنصور عبدالقاهربن الطاهر  الدین سبکی در طبقات خود در شرح حال و شیخ تاج

 تمیمی بغدادی از علمای بزرگ و جلیل شافعیان آورده که از جمله اشعارش این است:

ن عدا ثم اعتدی ثم اقرتف  يا مَ
 

 ثم انتهی ثم ارعوی ثم اعرتف 
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 أبرش بقول اهللا فی آيته:
 

 إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف 
 

از حد تجاوز نموده و سپس به گناهان آلوده شده، سپس ترجمه: ای کسی که ستم کرده سپس 

 دست کشید و سپس ـ به درگاه خدا ـ ناله کرده و اعتراف به گناه نموده است.

خداوند در کتابش: اگر دست بکشند خداوند آنچه از آنها گذشته برایشان  همژده بادت به فرمود

 آمرزد. می

ای دارد، چون  اقتباسی را در شعر خود به کار برده فایدهوی گفته: مانند این استاد ابومنصور که چنین 

 کنند، و بسا که بعضی نتیجه گیرند که جایز است. القدر است؛ ولی مردم از این کار نهی می او جلیل

جهند، انجام  پروا بر هر لفظی می چرخند، و بی ای می و به قولی: این کار را شعرایی که در هر دره

ستاد ابومنصور که از پیشوایان دین است این کار را کرده است، و این دو بیت دهند. با این حال ا می

 را ابوالقاسم بن عساکر به او نسبت داده است.

  هگویم: این دو بیت از باب اقتباس نیست چون تصریح کرده که فرمود می
ً
خداوند است، و قبال

 گفتیم که این قسم از محل بحث بیرون است.

 و اما برادرش شیخ به
ً
اءالدین در عروس األفراح گفته: پرهیزکاری آن است که از این کار کامال

 پرهیز شود، و سخن خدا و رسول او از چنین چیزی تنزیه گردد.

ام از جمله امام ابوالقاسم رافعی  ای دیده گویم: من به کار بردن اقتباس را از پیشوایان برجسته می

 اند. وایان بزرگی از او نقل کردهکه این قطعه را در امالی خود آورده و پیش

 هللا الذی عنت الوجو كملـال
 

 هُ له و ذلت عنده األربابُ  
 

 و السلطان قد كملـمتفرد بال
 

 خابواخرسالذين جتاذبوه و 
 

 يوم غرورهم كملـدعهم وزعم ال
 

اب!   فسيعلمون غداً من الكذّ
 

 اند. نزد او فرمانروایان ذلیلها برایش خشوع کرده و  ترجمه: ملک ویژه خدایی است که چهره

ا که زیان بردند و هالک شدند کسانی که با او کشمکش  او در ملک و سلطنت بی
ّ

همتاست و حق

 کردند.

آنها را رها کن که روز غرور پندارند ملک و حکومتی دارند، به راستی که فردا(ی قیامت) خواهند 

 دانست که دروغگو کیست.

تادش ابوعبدالرحمن سلمی آورده که گفت: أحمدبن یزید از و بیهقی در شعب االیمان از اس

 خودش این دو بیت را برایمان خواند:
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 سل اهللا من فضله و اتّقه
 

 فإنّ التقی خري ما تكتسب 
 

 من يتّق اهللا يصنع لهو
 

 يرزقه من حيث الحيتسبو 
 

 است که کسب کنی.ترجمه: از فضل خداوند بخواه و تقوای او را پیشه کن که تقوی بهترین چیزی 

 کند او را روزی دهد. سازد و از راهی که گمان نمی و هرکس که تقوای خدا پیشه کند برایش می

 و دو چیز نزدیک به اقتباس است:

یکی: خواندن قرآن به منظور سخن و مطلب خاصی. نووی در التبیان گفته: ابن أبی داود این 

ناخوشایند داشت که قرآن برای چیزی از امور دنیا موضوع را اختالفی شمرده، و از نخعی آورده که 

 تأویل گردد.

ۡ�ُتوِن ﴿آورده ه در نماز مغرب در مکه خواند:  طو از عمربن الخطاب  َوُطورِ  ١َوٱّ�ِِ� َوٱلزَّ
ِم�ِ ﴿سپس صدایش را بلند کرد و گفت:  ﴾ ِسينِ�َ 

َ
 .﴾َوَ�َٰذا ٱۡ�ََ�ِ ٱۡ�

از محکمه (= خوارجی که حکمیت را تحمیل کردند) به بن سعید آورده که: مردی  و از حکیم

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ ﴿آمد در حالی که او در نماز صبح بود، پس گفت:   جانب علی َ�ۡ
َ
لَ�ِۡن أ

ۖ َوَ� ﴿پس آن جناب در نماز پاسخ او را داد که:  .]۶۵الزمر: [﴾ َ�َملَُك  ِ َحّقٞ فَٱۡصِ�ۡ إِنَّ وَۡعَد ٱ�َّ
نََّك  ِيَن َ� يُوقُِنونَ  �َۡسَتِخفَّ  .]۶۰الروم: [﴾ ٱ�َّ

دیگری گفته: مثل زدن از قرآن مکروه است، و از اصحاب ما عماد بیهقی شاگرد بغوی به این 

 خود نقل نموده است. همطلب تصریح کرده، چنان که ابن الصالح در فواید رحل

ز است، و روایت داریم دوم: توجیه کردن با الفاظ قرآنی در شعر و غیر آن، و این بدون شک جای

 الدین حسینی که وقتی این دو بیت را نظم کرد: از شریف تقی

 جماز حقيقتها فاعربوا
 

 وال تعمروا هونوها هتن 
 

 ما حسن دارِ له زخرفو
 

 تراه إذا زلزلت مل يكن! 
 

ترجمه: حقیقت دنیا مجاز است پس عبور کنید و عمارت مسازید آن را ساده بگیرید ساده 

 ای شود نخواهد بود. بینی هرگاه زلزله ای که زیور داشته باشد چیست که می و نیکی خانه شود، می

بیمناک شد که مبادا حرامی مرتکب گشته باشد چون الفاظ قرآنی را در شعر به کار برده، پس به نزد 

ین بگو: الدین بن دقیق العید رفت و در این باره از او پرسید، شیخ به او گفت: چن االسالم تقی شیخ

 ام دادی و فتوایم گفتی. پس گفت: ای آقای من فایده» = نیکی غاری چیست وما حسن كهف«
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 خاتمه
های قرآن جایز نیست، از همین روی بر حریری اشکال  زرکشی در البرهان گفته: تجاوز از مثال

و چه  .١»تر بود عنکبوت سست هتر، و از خان ای برد که از تابوت تنگ پس مرا به خانه«گرفته که گفته: 

کید فرموده که:  معنایی بلیغ ۡوَهَن ٱۡ�ُُيوِت ﴿تر از معنایی که خداوند آن را از شش جهت تأ
َ
�نَّ أ

، و »وهن« ی آورده، و بنای أفعل التفضیل، و از ماده» ان«که:  .]۴العنکبوت: [﴾ َ�َۡيُت ٱۡلَعنَكُبوِت� 

 را با الم آورده است.» اّن «اضافه به جمع، و معرفه با ألف الم، و نیز خبر 

 خدای تعالی:  هولی بر این سخن اشکال شده به فرمود

﴿ ۚ ا َ�ُعوَضٗة َ�َما فَۡوَ�َها ن يَۡ�َِب َمَثٗ� مَّ
َ
ۦٓ أ َ َ� �َۡسَتۡ�ِ  .]۲۶البقرة: [﴾ إِنَّ ٱ�َّ

 .»ای یا به بیش از آن مثل زند ظه و باکی نیست از اینکه به پشهبه درستی که خداوند را مالح«
اگر دنیا نزد خداوند به قدر بال «ای، و فرموده:  مثل زده به کمتر از پشه ص و پیغمبر اکرم

 .٢...»ای ارزش داشت  پشه

ۚ ﴿اند: معنی فرموده خداوند:  ای گفته گویم: عده می باالتر از آن در پستی و کوچکی  ﴾َ�َما فَۡوَ�َها

 .٣شود باشد پس اشکال زایل می می» فمادونها«اند که معنی آن:  است، و بعضی تعبیر کرده

 با شرح شریشی. ۱/۲۳ي پانزدهم  مقامات الحریری، مقامه -١

ای نزد خداوند ارزش  اگر دنیا به مقدار بال پشه«الصغیر به این تعبیر آورده:  جامعاین حدیث را سیطوی در ال -٢

 به نقل از ترمذی). ۱/۲۲۱الصغیر  (الجامع». نوشانید آبی نمی ی داشت هیچ کافری را جرعه

 .۱/۴۸۴البرهان،  -٣

 

                                           





 

 

 

 

 

 

 نوع سی و ششم:
 غریب قرآن

 اند، از آن جمله: های جداگانه در این باره نوشته شماری تصنیف بی هعد

باشند، و از مشهورترین آنها کتاب العزیزی است که در  ابوعبیده و ابوعمرالزاهد و ابن درید می

االنباری به تألیف آن اشتغال ورزیده و از بهترین این  مدت پانزده سال به کمک استادش ابوبکربن

دارد. ابن تألیفات: المفردات راغب است، و ابوحیان نیز در این زمینه تألیف مختصری در دو دفتر 

های تفسیر دیدی نوشته است: اهل معانی چنین گفتند منظور کسانی  الصالح گفته: هر جا در کتاب

اند مانند: زجاج، فّراء، اخفش، و ابن االنباری و  هستند که در معانی قرآن کتابی تصنیف کرده

 بوهریره شایسته است که به این موضوع اهمیت داده و عنایت شود چون که بیهقی حدیثی از ا

 روایت کرده است که: معانی قرآن را آشکار کنید و غرائبش را جستجو نمایید و مانند همین 
ً
مرفوعا

 چنین آورده است: هر 
ً
 نقل کرده است و از حدیث ابن عمر مرفوعا

ً
خبر را از عمروبن مسعود موقوفا

عراب در اینجا: کس قرآن را با اعراب بخواند به هر حرف ده حسنه خواهد داشت. منظور از ا

شناخت معانی الفاظ آن است نه اعرابی که در اصطالح نحویین مشهور است که در مقابل لحن به 

 قرائت شمرده نمی کار برده می
ً
شود و  شود؛ زیرا که قرائت بدون آن اعراب (مصطلح نحوی) اصال

تحقیق و مراجعه به  گذارد الزم است که به تأمل و ثوابی ندارد. و بر کسی که در این وادی قدم می

که  ص گمان قرار ندهد. این اصحاب پیغمبر ههای اهل فن پیش برود و این فن را بر پای کتاب

عرب اصیل و لغتشان فصیح بوده و قرآن به لغت آنها نازل شده است ـ در الفاظی که معنی آنها را 

فضائل از ابراهیم التیمی  گفتند. ابوعبید در آنها چیزی نمی هکردند و دربار دانستند توقف می نمی
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بّٗا﴿روایت کرده است که از ابوبکر معنی 
َ
کدام «سؤال شد، وی گفت:  .]۳۱عبس: [﴾ َوَ�ِٰكَهٗة َو�

دانم  آسمان بر من سایه افکند و کدام زمین مرا به خود بپذیرد اگر در کتاب الله مطلبی که نمی

باالی منبر این آیه را خواند و از انس روایت کرده است که عمربن الخطاب روزی ». بگویم

بّٗا﴿
َ
سپس گفت: این فاکهه را دانستیم؛ أّب چیست؟ سپس به خود  .]۳۱عبس: [﴾ َوَ�ِٰكَهٗة َو�

خطاب کرد و گفت: این همان تکلف است ای عمر! و از طریق مجاهد از ابن عباس روایت کرده 

 است که گفت:

َ�َٰ�ٰتِ ﴿معنی  نشین برای  دانستم تا اینکه دو تن از اعراب بادیه را نمی .]۱فاطر: [﴾ فَاِطرِ ٱلسَّ

یعنی من آن را ابتدا کردم. و  )أنا فطرهتا(چاهی به نزد من آمدند یکی از آنها گفت:  همخاصمه دربار

نَّا﴿ هابن جبیر از سعیدبن جبیر روایت کرده است که دربار ُ از او سؤال  .]۱۳مریم: [﴾ وََحَناٗ�ا ّمِن �َّ

از ابن عباس معنی این آیه را پرسیدم جوابی به من نداد و از طریق عکرمه از ابن عباس شد گفت: 

 چیست؟ ﴾َحَناٗ�ا﴿دانم معنی  روایت کرده است که گفت: نه به خدا نمی

و فریابی روایت کرده است که اسرائیل از سماک بن حرب از عکرمه از ابن عباس نقل کرده 

 دانم مگر چهار کلمه: است که گفت: معنی تمام قرآن را می

ٰهٌ ﴿ .]۱۳مریم: [﴾ َحَناٗ�ا﴿ .]۳۶الحاقة: [﴾ ِغۡسلِ�ٖ ﴿ َّ�
َ
﴾ ٱلرَّ�ِيمِ ﴿ .]۱۱۴التوبة: [﴾ َ�

دانستم معنی:  و ابن ابی حاتم از قتاده روایت کرده است که ابن عباس گفت: نمی .]۹الکهف: [

یزن  چیست تا اینکه شنیدم دختر ذی .]۸۹األعراف: [﴾ َر�ََّنا ٱۡ�َتۡح بَۡيَنَنا َوَ�ۡ�َ قَۡوِمَنا بِٱۡ�َقِّ ﴿

گفت: بیا با تو مفاتحه کنم که منظورش مخاصمه بود و از طریق مجاهد از ابن عباس روایت  می

 کنم زقوم باشد. دانم غسلین چیست ولی گمان می کرده است که گفت: نمی

 فصلی در همین موضوع
که در شروط مفسر خواهد آمد. صاحب شناخت این فن برای مفسر امری است ضروری. چنان

گوید: و کسی که خواستار کشف آن است به علم لغت نیازمند است، باید اسماء و افعال  البرهان می

 اند. و حروف را بداند، اما حروف به علت کمی آنها علمای نحو معانی آنها را مورد بررسی قرار داده

ء و افعال باید از کتب علم لغت گرفته شود و شود، و اما اسما های آنها گرفته می پس از کتاب

های لغت: التهذیب ازهری، الحکم ابن  ترین کتاب لغت کتاب ابن السید است و از کتاب بزرگ

باشد. و از  البحرین صاغانی می سیده، الجامع قّزاز، الصحاح جوهری، البارع فاریابی و مجمع
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های ابن القوطیه و ابن طریف و السرقسطی را  افعال نوشته شده: کتاب ههایی که دربار جمله کتاب

ترین مأخذ و  گویم: و شایسته باشد. می ترین آنها کتاب ابن القطاع می توان نام برد و از جامع می

شود: روایتی است که از ابن عباس و اصحاب او که  مستندی که در این زمینه به آن رجوع می

با سندهای ثابت صحیح نقل شده که تمام تفسیر  باشد که از آنها روایاتی اند می شاگردش بوده

طلحه از ابن عباس روایت شده  شود. من در اینجا آنچه از طریق ابن ابی غریب قرآنی را شامل می

ترین طرق روایت از ابن عباس است. امام بخاری نیز در صحیح  آورم؛ زیرا که از صحیح است می

 کرده است.ها اعتماد  خود بر همین روایت به ترتیب سوره

 ي البقره) (سوره
ابن ابی حاتم گفته: پدرم ما را حدیث کرد، و ابن جریر گفته: المثنی برایمان حدیث کرد که گفتند: 

بن ابی طلحه از ابن عباس حدیث گفت، که  ابوصالح عبدالله بن صالح از معاویه بن صالح از علی

 این آیات گفته: هدربار

 کنند. تصدیق نمی .]۶البقرة: [﴾ َ� يُۡؤِمُنونَ ﴿

 مانند. در گمراهی فرو می .]۱۵البقرة: [﴾ َ�ۡعَمُهونَ ﴿

﴿ ۖٞ َرة َطهَّ  پاکیزه از پلیدی و اذیت. .]۲۵البقرة: [﴾ مُّ

 کنندگان آنچه خداوند نازل فرموده. تصدیق .]۴۵البقرة: [﴾ ٱۡلَ�ِٰشِع�َ ﴿

 بالء: نعمت. .]۴۹البقرة: [﴾ َوِ� َ�ٰلُِ�م بََ�ٓءٞ ﴿

 : گندم..]۶۱البقرة: [﴾ َوفُوِمَها﴿

َماِ�َّ ﴿
َ
ٓ أ  هایی. سخن .]۷۸البقرة: [﴾ إِ�َّ

 هایمان در پوشش است. فی عطاء: د ل .]۸۸ البقرة:[﴾ قُلُوُ�َنا ُغۡلُفۢ ﴿

 کنیم. کنیم، عوض می تبدیل می .]۱۰۶ البقرة:[﴾ َما نَنَسخۡ ﴿

ۡو نُنِسَها﴿
َ
 کنیم. گوییم و بدل نمی آن را ترک می .]۱۰۶ البقرة:[﴾ أ

 گرداند. برند سپس باز می به سوی آن پناه می .]۱۲۵ البقرة:[﴾ َمَثابَةٗ ﴿

﴿ ۖ  در حالی که حج کرده باشند. .]۱۳۵ البقرة:[﴾ َحنِيٗفا

 به سوی آن. .]١٤٤البقرة: [﴾ َشۡطَرهُ ﴿
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 گناهی نیست، باکی نیست. .]١٥٨البقرة: [﴾ فََ� ُجَناحَ ﴿

ۡيَ�ِٰن� ﴿  کارهای شیطان. .]٢٠٨البقرة: [﴾ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ

﴿ ِ هِلَّ بِهِۦ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
 برای غیر خداوند سر بریده شده. .]١٧٣البقرة: [﴾ أ

بِيلِ ﴿  شود. مهمانی که بر مسلمین وارد می .]١٧٧البقرة: [﴾ َوٱۡ�َن ٱلسَّ

ا﴿ : مالی. .]١٨٠البقرة: [﴾ إِن تََرَك َخۡ�ً
ً
 خیرا

 گناهی .]١٨٢البقرة: [﴾ إِثٗۡما﴿ ﴾ َجَنًفا﴿

ِ حُ ﴿  طاعت خداوند. .]۲۲۹ البقرة:[﴾ ُدوَد ٱ�َّ

 شرکی. .]١٩٣البقرة: [﴾ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ ﴿

 أحرم: کسی که احرام بست. .]١٩٧البقرة: [﴾ َ�َمن َفَرَض ﴿

 دهد. آنچه در وضع تغییر نمی .]٢١٩البقرة: [﴾ قُِل ٱۡلَعۡفَوۗ ﴿

ۡ�َنَتُ�مۚۡ ﴿
َ
 نمود. گرفت و دایره را تنگ می بر شما سخت می .]٢٢٠البقرة: [﴾ َ�

﴿ ْ ۡو َ�ۡفرُِضوا
َ
وُهنَّ أ  ضه: صداق.یمس: جماع، فر ]۲۳۶ البقرة:[﴾ َما لَۡم َ�َمسُّ

 رحمت. .]٢٤٨البقرة: [﴾ �ِيهِ َسِكيَنةٞ ﴿

 چرت. .]٢٥٥البقرة: [﴾ ِسَنةٞ ﴿

 بر او سنگین نیست. .]۲۵۵ البقرة:[﴾ وُدهُۥ ُٔ َوَ� َ� ﴿

 صفوان: سنگی که بر آن چیزی نباشد. .]۲۶۴ البقرة:[﴾ ۡفَوانٍ َكَمَثِل َص ﴿

 ي آل عمران) (سوره

 میرانم تو را. ): می۵۵(﴾ ُمَتَوّفِيَك ﴿

 بسیار. ی ها، عده ): جموع، گروه۱۴۶( ﴾رِّ�ِيُّونَ ﴿

 ي النساء) (سوره

 ): گناهی بزرگ.۲( ﴾ُحوٗ�ا َكبِٗ��﴿

﴿ ۚ  زن. ی ): مهریه۴( ﴾ِ�ۡلَٗة

 ): یتیمان را آزمایش کنید.۶( ﴾ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱۡ�َتلُواْ ﴿
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 ): دانستید.۶( ﴾َءا�َۡسُتم﴿

 ): صالح در دین و اموالشان.۶( ﴾رُۡشٗدا﴿

 ): کسی که نه پدری بعد از خودش ترک بگوید و نه فرزندی.۱۲( ﴾َكَ�ٰلَةً ﴿

 ): وادارشان مکنید.۱۹( ﴾َوَ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ ﴿

 ): زن همسردار.۲۴( ﴾َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ﴿

 ): سعه، فراخی در زندگی.۲۵( ﴾َطۡوً� ﴿

 ): غیرمسافحات، با عفت، زناکار نباشند در سر و عالنیه.۲۵( ﴾�َٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ﴿

ۡخَداٖن� ﴿
َ
 ): رفیق برای خود نگرفته باشند.۲۵( ﴾َوَ� ُمتَِّخَ�ِٰت أ

ۡحِصنَّ ﴿
ُ
 ): اگر ازدواج کردند.۲۵( ﴾فَإَِذآ أ

 ): زنا.۲۵( ﴾ٱۡلَعَنَت ﴿

 ): عصبه.۳۳( ﴾َمَ�ِٰ�َ ﴿

ُٰمونَ ﴿  ): امراء و حکام.۳۴( ﴾قَ�َّ

 ): زنان فرمانبردار و مطیع.۳۴( ﴾َ�ٰنَِ�ٌٰت ﴿

 ای که با شما خویشی داشته باشد. ): همسایه۳۶( ﴾َوٱۡ�َارِ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ ﴿

 ای که خویشی نداشته باشد. ): همسایه۳۶( ﴾َوٱۡ�َارِ ٱۡ�ُُنبِ ﴿

اِحبِ ﴿  ): رفیق.۳۶( ﴾بِٱۡ�َ�بِ  َوٱلصَّ

 هسته. ه): به مقدار شکاف میان۴۹( ﴾فَتِيً� ﴿

ۡبتِ ﴿  ): شرک۵۱( ﴾بِٱۡ�ِ

 خرماست. های که پشت هست ): نقطه۵۳( ﴾نَقًِ�ا﴿

ۡمرِ ﴿
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
 ): اهل فقه و دین. ۵۹( ﴾َوأ

 های متفرق. دسته، و گروه ): دسته۷۱( ﴾ُ�َباٍت ﴿

قِيٗتا﴿ ، نگهدار.۸۵( ﴾مُّ
ً
 ): حفیظا

ۡرَكَسُهم﴿
َ
 ): آنها را ساقط کرد.۸۸( ﴾أ
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 هاشان تنگ شد. ): سینه۹۰( ﴾َحِ�َۡت ُصُدورُُهمۡ ﴿

رِ ﴿ َ ْوِ� ٱل�َّ
ُ
 ): صاحبان عذر.۹۵( ﴾أ

 ): منتقل شدن از سرزمینی به سرزمین دیگر.۱۰۰( ﴾ُمَ�َٰغٗما﴿

﴿ ۚ  ): روزی.۱۰۰( ﴾وََسَعٗة

ۡوقُوٗتا﴿  ): مفروض، واجب.۱۰۳( ﴾مَّ

لَُموَنۖ ﴿
ۡ
 شوید. ): دردمند می۱۰۴( ﴾تَ�

﴿ ِۚ  ): دین خدا.۱۱۹( ﴾َخۡلَق ٱ�َّ

 ): بغض، کینه.۱۲۸( ﴾�ُُشوًزا﴿

 شوهر. ): نه شوهردار و نه بی۱۲۹( ﴾َكٱلُۡمَعلََّقةِ� ﴿

﴿ ْ ا ۥٓ  هایتان را از شهادت برگردانید. ): زبان۱۳۵( ﴾�ن تَۡلُو

﴿ ٰ  ): او (مریم) را به زنا تهمت زدند.۱۵۶( ﴾َمۡرَ�َم ُ�ۡهَ�ًٰناَوقَۡولِِهۡم َ�َ

 (المائده)

ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقوِد� ﴿
َ
): به آنچه خداوند حالل و حرام کرده و آنچه واجب فرموده و حدودی که در ۱( ﴾أ

 قرآن قرار داده است وفا کنید.

 ): وادارتان سازد.۸( ﴾َ�ۡرَِمنَُّ�مۡ ﴿

 و دشمنی.): عداوت ۸( ﴾انُ  َٔ َشَ� ﴿

ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ ﴿  ای. ای و تقوی: آنچه نهی شده ): بّر: آنچه امر شده۲( ﴾َ�َ ٱۡلِ�ّ

 ): حیوانی که بر اثر خفگی مرده باشد.۳( ﴾َوٱلُۡمۡنَخنَِقةُ ﴿

 اند و مرده باشد. ): حیوانی که با چوب زده۳( ﴾َوٱلَۡمۡوقُوَذةُ ﴿

ّدِيَةُ ﴿  کوه افتاده باشد. ): حیوانی که از باالی۳( ﴾َوٱلُۡمَ�َ

 ): گوسفندی که گوسفند دیگری را شاخ زده باشد.۳( ﴾َوٱ�َِّطيَحةُ ﴿

ُبعُ ﴿ َ�َل ٱلسَّ
َ
 ): آنچه درنده گرفته باشد.۳( ﴾َوَمآ أ

ۡيُتمۡ ﴿  ): روح داشت و او را سر بریدند.۳( ﴾إِ�َّ َما َذكَّ
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ۡزَ�ِٰم� ﴿
َ
 آهن ـ تیر قمار. ): تیر بی پر و بی۳( ﴾بِٱۡ�

 ): به گناه دست نیازد.۳( ﴾ُمَتَجانِٖف َ�ۡ�َ ﴿

 ها و یوزها و بازها و مانند آنها. ): سگ۴( ﴾ّمَِن ٱۡ�ََوارِحِ ﴿

 های دونده دنبال شکار. ): سگ۴( ﴾ُمَ�ِّبِ�َ ﴿

وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب ﴿
ُ
ِيَن أ  اند. ): حیواناتی که اهل کتاب سر بریده۵( ﴾َوَطَعاُم ٱ�َّ

 ): فاصله بینداز.۲۵( ﴾فَٱۡفُرۡق ﴿

ُ فِۡتنََتُهۥ﴿  ): فتنه [در اینجا] گمراهی است.۴۱(  ﴾َوَمن يُرِِد ٱ�َّ

 باشد. ): امین؛ قرآن بر هر کتابی که قبل از آن است امین می۴۸( ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ� ﴿

﴿ ۚ  ): راه و روش.۴۸( ﴾ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا

ذِلٍَّة َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ﴿
َ
 : مهربان نسبت به مؤمنین.)۵۴( ﴾أ

﴿ ۚ  الله عن ذلک. ): منظور یهود: بخیلی است که آنچه دارد نگه داشته، تعالی۶۴( ﴾َمۡغلُولٌَة

گویند که پنج شکم زاییده باشد، در پنجمین زایمانش رسم عرب  ): شتری را می۱۰۳( ﴾َ�َِ��ٖ ﴿

خوردند و اگر ماده بود  را می کشتند و فقط مردها آن اش نر بود آن را می چنین بود که اگر بچه

های) خود قرارشان  بریدند، و اما سائبه، از چهارپایانشان برای خدایان و (بت هایش را می گوش

چیدند، و بر آنها  دوشیدند، و پشمشان را نمی شدند، و شیرشان را نمی دادند، و بر آنها سوار نمی می

 کردند. چیزی حمل نمی

ه هفت شکم زائیده، در شکم هفتم اگر نوزاد نر یا ماده بود و (و اما وصیله) گوسفندی است ک

کردند، و اگر دو نوزاد نر و ماده با هم متولد  کشته شده بود مرد و زن در خوردنش شرکت می

مته علينا«گفتند:  گذاشتند و می شدند هر دو را زنده می می . و أما (حام) »وصلته أخته فحرّ

گفتند: (حمی هذا ظهره) یعنی این نوزاد پشت  آمد می به دنیا می گویند که وقتی شترهای نری را می

بریدند و هرگاه از چراگاهی  کردند و پشم آن را نمی مادرش را حفظ کرد پس بر آن چیزی حمل نمی

خورد هرچند که آن حوض مربوط به دیگری  کردند، و اگر از حوضی آب می خورد او را منع نمی می

 .نمودند بود او را نهی نمی
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 (األنعام)

 ): پی در پی.۶( ﴾ّمِۡدَراٗر�﴿

 کنند. ): دوری می۲۶( ﴾ۡونَ  َٔ َوَ�ۡ� ﴿

﴿ ْ ا �َُسوا  ): ترک گفتند.۴۴( ﴾فَلَمَّ

ۡبلُِسونَ ﴿  ): مأیوسند.۴۴(  ﴾مُّ

 کنند. ): اعراض می۴۶( ﴾يَۡصِدفُونَ ﴿

 کنند. ): عبادت می۵۲( ﴾يَۡدُعونَ ﴿

 اید. ): آنچه از گناهان انجام داده۶۰( ﴾َجرَۡحُتم﴿

 کنند. ): ضایع می۶۱( ﴾ُ�َفّرُِطونَ ﴿

 های گوناگون. ): اهواء مختلفه، هوس۶۵( ﴾ِشَيٗعا﴿

ن تُۡبَسَل ﴿
َ
 ): رسوا شود.۷۰( ﴾أ

يِۡديِهمۡ ﴿
َ
 ): بسط یعنی: زدن.۹۳( ﴾بَاِسُطٓواْ �

 ): نور آفتاب در روز و نور ماه در شب.۹۶( ﴾فَالُِق ٱۡ�ِۡصَباحِ ﴿

﴿ ۚ  ها. ها و سال ): عدد روزها و ماه۹۶( ﴾ُحۡسَباٗ�ا

 هایشان به زمین چسبیده است. های کوتاه خرما که ریشه ): نخل۹۹( ﴾قِۡنَواٞن َدا�َِيةٞ ﴿

 ): پنداشتند.۱۰۰( ﴾وََخَرقُواْ َ�ُۥ﴿

 ): معاینه: آشکارا.۱۱۱( ﴾ُ�ُبٗ� ﴿

ۡحَيۡيَ�ٰهُ َمۡيٗتا ﴿
َ
 ): گمراهی که هدایتش کردیم.۱۲۲(  ﴾فَأ

ٰ َمَ�نَتُِ�مۡ ﴿  شما. ه): ناحی۱۳۵( ﴾َ�َ

 ): حجر: حرام.۱۳۸( ﴾وََحۡرٌث ِحۡجرٞ ﴿

 کنند. ها و هر چیزی که برآن بار می ها و قاطرها و االغ ): شترها و اسب۱۴۲( ﴾َ�ُولَةٗ ﴿

﴿ ۚ  ): گوسفندان.۱۴۲( ﴾َوفَۡرٗشا

ۡسُفوًحا﴿  ): ریخته شده.۱۴۵( ﴾مَّ
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﴿ ٓ  ): آنچه از پیه به آن چسبیده.۱۴۶( ﴾َما َ�َلَۡت ُظُهورُُهَما

﴿ ٓ  ): چربی روده.۱۴۶( ﴾ٱۡ�ََوايَا

 ): فقر و تنگدستی.۱۵۱( ﴾ّمِۡن إِۡمَ�ٰقٖ ﴿

 ): مطالعه و خواندن آنها.۱۵۶( ﴾َعن دَِراَستِِهمۡ ﴿

 ): از آن روی گردانید.۱۵۷( ﴾َوَصَدَف َ�ۡنَها﴿

 االعراف)ي  (سوره

 ): مالمت شده.۱۸( ﴾َمۡذُءوٗما﴿

 ): مال و ثروت.۲۶( ﴾َورِ�ٗشا﴿

 ): به سرعت.۵۴( ﴾َحثِيٗثا﴿

 ): سخط، غضب.۷۱( ﴾رِۡجٞس ﴿

 ): صراط: راه.۸۶( ﴾بُِ�ّلِ ِصَ�ٰٖط ﴿

 ): قضاوت کن.۸۹( ﴾َر�ََّنا ٱۡ�َتحۡ ﴿

 ): اندوهگین شوم.۹۳( ﴾َءاَ�ٰ ﴿

﴿ ْ ٰ َ�َفوا  ): تا اینکه بسیار شدند.۹۵( ﴾َح�َّ

 کند. ): عبادتت را ترک می۱۲۷( ﴾َوَ�َذَرَك َوَءالَِهَتَكۚ ﴿

وفَانَ ﴿  ): باران.۱۳۳( ﴾ٱلطُّ

﴿ ٞ  ): زیانبار.۱۳۹( ﴾ُمَت�َّ

ِسٗفا﴿
َ
 ): االسف: حزین، اندوهگین.۱۵۰( ﴾أ

 ): این نیست مگر عذاب تو.۱۵۵( ﴾إِۡن ِ�َ إِ�َّ فِۡتنَُتَك ﴿

ُروهُ ﴿  ): حمایت و تعظیمش نمودند.۱۵۷( ﴾وََعزَّ

نَا﴿
ۡ
 ): آفریدیم.۱۷۹( ﴾َذَر�

 ): آب جاری شد.۱۶۰( ﴾فَٱ�َبَجَسۡت ﴿

 ): کوه را باال بردیم.۱۷۱( ﴾�ۡذ َ�َتۡقَنا ٱۡ�ََبَل ﴿
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نََّك َحِ�ٌّ َ�ۡنَها﴿
َ
گاهی و از آن کاوش کرده۱۸۷( ﴾َك�  ای. ): به آن آ

ُهۡم َ�ٰٓ�ِٞف ﴿  ه.): طائف: وسوس۲۰۱( ﴾َمسَّ

﴿ ۚ  کنی. ): آن را ایجاد نمی۲۰۳( ﴾لَۡوَ� ٱۡجَتبَۡيَتَها

 

 ي االنفال) (سوره

 ها. ): اطراف، پاها و دست۱۲( ﴾ُ�َّ َ�َنانٖ ﴿

 ): فتح: مدد، کمک.۱۹( ﴾َجآَءُ�ُم ٱۡلَفۡتُحۖ ﴿

، راه بیرون شدن از مهالک.۲۹( ﴾فُۡرقَاٗ�ا﴿
ً
 ): مخرجا

 ): تو را به بند بکشند.۳۰( ﴾ِ�ُۡثبُِتوكَ ﴿

 ): منظور: روز بدر است که خداوند در آن روز حق و باطل را از هم جدا کرد.۴۱( ﴾يَۡوَم ٱۡلُفۡرقَانِ ﴿

ۡن َخۡلَفُهمۡ ﴿ ِۡد بِِهم مَّ  ): از پشت سر آنها را پراکنده ساز.۵۷( ﴾فََ�ّ

 ): ارث آنها.۷۲( ﴾ّمِن َوَ�َٰيتِِهم﴿

 (التوبه)

 ): شباهت دارند.۳۰( ﴾ونَ  ُٔ يَُ�ِٰ� ﴿

 ): همگان.۳۶( ﴾َكآفَّةٗ ﴿

َُواِ� ﴿ ِ�ّ ُٔ  ْ  ): تا به شبهه بیاندازند.۳۷( ﴾وا

﴿ � ٓ  ): مرا به زحمت مینداز.۴۹( ﴾َوَ� َ�ۡفتِّ�ِ

﴿ �  ): یکی از دو نیکی: فتح یا شهادت.۵۲( ﴾إِۡحَدى ٱۡ�ُۡسنََيۡ�ِ

ۡو َمَ�َٰ�ٍٰت ﴿
َ
 ها. ): غارهایی در کوه۵۷( ﴾أ

َخٗ� ﴿  ): رخنه کردن.۵۷( ﴾ُمدَّ

ُذنۚٞ هُ ﴿
ُ
 کند. ): از همه افراد حرف گوش می۶۱( ﴾َو أ

 ): مالیمت را از آنها دور کن.۷۳( ﴾َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهمۚۡ ﴿

 استغفار آن حضرت. ص ): صلوات پیغمبر اکرم۹۹( ﴾َوَصلََ�ِٰت ٱلرَُّسوِل� ﴿
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َُّهۡمۗ ﴿  ) سکن: یعنی رحمت.۱۰۳( ﴾َسَ�ٞن ل

 ) ریبه: شک.۱۱۰( ﴾رِ�َبٗة ِ� قُلُو�ِِهمۡ ﴿

َع قُلُوُ�ُهۡمۗ ﴿ ن َ�َقطَّ
َ
ٓ أ  ): یعنی مرگ.۱۱۰( ﴾إِ�َّ

ٰهٌ ﴿ َّ�
َ
 کننده. ): مؤمن توبه۱۱۴( ﴾َ�

 ): طائفه ... گروهی.۱۲۲( ﴾ّمِۡنُهۡم َطآ�َِفةٞ ﴿

 ي یونس) (سوره

نَّ لَُهۡم قََدَم ِصۡدٍق ﴿
َ
 ): سعادت آنها در یاد اول آمده است.۲( ﴾أ

ۡدَرٮُٰ�م﴿
َ
گاه کرد شم۱۶( ﴾َوَ�ٓ أ  ا را.): آ

 گیرد. ): آنها را فرا می۲۷( ﴾تَۡرَهُقُهمۡ ﴿

 ) عاصم: مانع، جلوگیر.۲۷( ﴾ِمۡن َ�ِص�ٖ� ﴿

 ماند. ): پوشیده نمی۶۱( ﴾َوَما َ�ۡعُزُب ﴿

 ي هود) (سوره

 گردانند تا از خدا مخفی دارند. ها را می ): سینه۵( ﴾يَۡثُنونَ ﴿

 پوشانند. ): هنگامی که سرهاشان را می۵( ﴾ِحَ� �َۡسَتۡغُشوَن �َِياَ�ُهمۡ ﴿

 ): بله.۲۲( ﴾َ� َجَرمَ ﴿

ۡخَبُتوٓ ﴿
َ
 ): ترسیدند.۲۳( ﴾أ

 ): آب از تنور بیرون زد.۴۰( ﴾َوفَاَر ٱ�َّنُّورُ ﴿

ۡقلِِ� ﴿
َ
 ): ساکن کن.۴۴( ﴾أ

﴿ ْ ن لَّۡم َ�ۡغَنۡوا
َ
 کردند. ): مثل اینکه زندگی نمی۶۸( ﴾َكأ

 ): پخته شده.۶۹( ﴾َحنِيذٖ ﴿

َء بِِهمۡ ﴿  ): به قومش سوءظن برد.۷۷( ﴾ِ�ٓ

 ): قدرتش نسبت به مهمانانش ضعیف شد.۷۷( ﴾َوَضاَق بِِهۡم َذرٗۡ� ﴿

 ): دشوار.۷۷( ﴾ِصيبٞ ﴿
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 رفتند. ): به سرعت به سوی او می۷۸( ﴾ُ�ۡهرَُعوَن إَِ�ۡهِ ﴿

 ): سیاهی.۸۱( ﴾بِقِۡطعٖ ﴿

َسوََّمةً ﴿  ): خبردهنده.۸۳( ﴾مُّ

ٰ َمَ�نَتُِ�مۡ ﴿  تان. ): ناحیه۹۳( ﴾َ�َ

ِ�مٞ ﴿
َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
 ): الیم: دردناک.۱۰۲( ﴾إِنَّ أ

 ): صدای شدید.۱۰۶( ﴾زَ�ِ�ٞ ﴿

 ): صدای ضعیف.۱۰۶( ﴾وََشِهيقٌ ﴿

 ): قطع نشدنی.۱۰۸( ﴾َ�ۡ�َ َ�ُۡذوذٖ ﴿

﴿ ْ  ): نروید.۱۱۳( ﴾َوَ� تَۡرَكُنٓوا

 (یوسف)

 ): بر او غالب شد.۳۰( ﴾َشَغَفَها﴿

 ): مجلسی.۳۱( ﴾ا ٔٗ ُمتََّ� ﴿

نَهُ ﴿ ۡ�َ�ۡ
َ
 ): او را عظیم شمردند.۳۱( ﴾أ

 ): امتناع ورزید.۳۲( ﴾فَٱۡسَتۡعَصَمۖ ﴿

ةٍ ﴿ مَّ
ُ
 ): پس از مدتی.۴۵( ﴾َ�ۡعَد أ

ا ُ�ِۡصُنونَ ﴿  کنید. ): ذخیره می۴۸( ﴾ّمِمَّ

ونَ ﴿  ها. ): انگورها و روغن۴۹( ﴾َ�ۡعِ�ُ

 ): آشکار شد.۵۱( ﴾َحۡصَحَص ﴿

 ضامن. ): کفیل،۷۲( ﴾زَِ�يمٞ ﴿

 ): ضالل: [در اینجا]: اشتباه.۹۵( ﴾لَِ� َضَ�ٰلَِك ٱۡلَقِديمِ ﴿

 (الرعد)

 ): جمع شده.۴( ﴾ِصۡنَوانٖ ﴿

ِ قَۡوٍ� َهادٍ ﴿
 کننده (به سوی خداوند). ): دعوت۷( ﴾َولُِ�ّ
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 کنند. ): فرشتگانی که آدمی را از امر خداوندی حفظ می۱۱( ﴾ُمَعّقَِ�ٰتٞ ﴿

 توانایی و ظرفیت آنها. ه): به انداز۱۷( ﴾بَِقَدرَِها﴿

ارِ ﴿  ): عاقبت بد.۲۵( ﴾َولَُهۡم ُسوُٓء ٱ�َّ

 روشنی. ): خوشحالی و چشم۲۹( ﴾ُطوَ�ٰ لَُهمۡ ﴿

فَلَۡم يَاْۡ� ﴿
َ
 ): آیا آشکار نشد و [کافران] ندانستند؟۳۱( ﴾ِس  َٔ أ

 ي ابراهیم) (سوره

 کنند. ): نگاه می۴۳( ﴾ُمۡهِطعِ�َ ﴿

ۡصَفادِ ِ� ﴿
َ
 ): در زنجیرها و بندها.۴۹( ﴾ٱۡ�

 ): مس آب شده.۵۰( ﴾ّمِن قَِطَرانٖ ﴿

 ي الحجر) (سوره

﴿ ْ ِيَن َ�َفُروا َ�َما يََودُّ ٱ�َّ  کنند افراد کافر. ): آرزو می۲( ﴾رُّ

 دانند. ): موحدین ... کسانی که خدا را یکتا می۲( ﴾ُمۡسلِِم�َ ﴿

لِ�َ ﴿ وَّ
َ
 های گذشته. ): امت۱۰( ﴾ِ� ِشَيِع ٱۡ�

ۡوُزونٖ ﴿ ٖء مَّ ۡ�َ ِ
 ): موزون معلوم، معین.۱۹( ﴾ِمن ُ�ّ

ۡسُنونٖ ﴿  ): گل تر.۲۶( ﴾ّمِۡن َ�َإٖ مَّ

ۡغَوۡ�تَِ� ﴿
َ
 ): گمراهم ساختی.۳۹( ﴾أ

 ): محکم و صریح باش در آنچه به آن مأمور هستی.۹۴( ﴾فَٱۡصَدۡع بَِما تُۡؤَمرُ ﴿

 ي النحل) (سوره

وحِ ﴿  ): به وحی.۲( ﴾بِٱلرُّ

 ها گرمی هست. ): در آن جامه۵(  ﴾�ِيَها ِدۡفءٞ ﴿

﴿ ۚ  های مختلف. ): هوس۹( ﴾َوِمۡنَها َجآ�ِٞر

 کنید؟ ): چرا می۱۰( ﴾�ُِسيُمونَ ﴿
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 شکافد. ): جریان دارد و آب را می۱۴( ﴾َمَواِخرَ ﴿

وَن �ِيِهمۚۡ ﴿ قُّ  افکنید. ): اختالف می۲۷( ﴾�َُ�ٰٓ

﴿ ْ  کند. ): تمایل پیدا می۴۸( ﴾َ�َتَفيَُّؤا

 های مرد. ): دامادها و عروس۷۲( ﴾�ََحَفَدةٗ ﴿

 ): از زنا.۹۰( ﴾َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ ﴿

 کند. ): شما را وصیت و سفارش می۹۰( ﴾يَعُِظُ�مۡ ﴿

ۡرَ�ٰ ﴿
َ
 ): اربی: بیشتر.۹۲( ﴾ِ�َ أ

 ي االسراء) (سوره

﴿ ٓ  ): اعالم کردیم.۴( ﴾َوقََضۡيَنا

﴿ ْ  ): راه رفتند.۵( ﴾فََجاُسوا

 ): زندان.۸( ﴾َحِصً�ا﴿

ۡلَ�ٰهُ ﴿  ): آن را بیان کردیم.۱۲( ﴾فَصَّ

َمۡرنَا ُمۡ�َ�ِيَها﴿
َ
 کنیم. ): افراد شرور آنها را مسلط می۱۶( ﴾أ

ۡرَ�َٰها﴿  بریم]. ): آن آبادی را از بین بردیم [از بین می۱۶( ﴾فََدمَّ

 ): پروردگار تو امر کرد.۲۳( ﴾َوقََ�ٰ َر�َُّك ﴿

 ): مگوی.۳۶( ﴾َوَ� َ�ۡقُف ﴿

 ): غباری.۴۹( ﴾�َُرَ�ًٰتا﴿

 دهند. ): حرکت می۵۱( ﴾فََسيُۡنغُِضونَ ﴿

 ): به امر او (خداوند).۴۴( ﴾ِ�َۡمِدهِۦ﴿

ۡحَتنَِ�نَّ ﴿
َ
 شویم. ): مسلط می۶۲( ﴾َ�

 اندازد. ): به جریان می۶۶( ﴾يُزِۡ� ﴿

 ): طوفانی.۶۹( ﴾قَاِصٗفا﴿

 ): مانند، مثل، نظیر.۶۹( ﴾تَبِيٗعا﴿
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 بین رونده. ): از۸۱( ﴾زَُهوٗقا﴿

 ): مأیوس و ناامید.۸۳( ﴾وٗسا ُٔ َ� ﴿

 ): ناحیه و سوی خودش.۸۴( ﴾َشاِ�َتِهِ ﴿

 هایی. ): قطعه۹۲( ﴾كَِسًفا﴿

 ): ملعون.۱۰۲( ﴾َمۡثُبوٗر�﴿

 ): آن را مفصل قرار دادیم.۱۰۶( ﴾فََرۡقَ�ٰهُ ﴿

 (الکهف)

 ): اشتباه انداز و منحرف از حق.۱( ﴾ِعوََجاۜ ﴿

 ): راست.۲( ﴾َ�ّيِٗما﴿

 ): کتاب و نوشته.۹( ﴾َوٱلرَّ�ِيمِ ﴿

 کند. ): میل می۱۷( ﴾تََّ�َٰورُ ﴿

 سازد. ): رهایشان می۱۷( ﴾�َّۡقرُِضُهمۡ ﴿

 ): در آستانه.۱۸( ﴾بِٱلۡوَِصيِد� ﴿

 گردانی. ): چشمانت را از آنها برنمی۲۸( ﴾َوَ� َ�ۡعُد َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهمۡ ﴿

 های زیتون. مانده ): ته۲۹( ﴾َكٱلُۡمۡهلِ ﴿

ٰلَِ�ُٰت ﴿  ): یادگارهای خداوندی.۴۶( ﴾َوٱۡلَ�ٰقَِ�ُٰت ٱل�َّ

ۡو�ِٗقا﴿  ): هالک شده.۵۲( ﴾مَّ

 ): پناهگاه.۵۸( ﴾َمۡو�ِٗ� ﴿

 ): روزگاری.۶۰( ﴾ُحُقٗبا﴿

ٖء َسبَٗبا﴿ ۡ�َ ِ
 ): از هر چیزی علمی.۸۴( ﴾ِمن ُ�ّ

 داغ. ی ): دو چشمه۸۶( ﴾ِ� َ�ۡ�ٍ َ�َِئةٖ ﴿

 های آهن. قطعه ):۹۶( ﴾ُزَ�َر ٱۡ�َِديدِ� ﴿

َدَ�ۡ�ِ ﴿  ): میان دو کوه.۹۶( ﴾َ�ۡ�َ ٱلصَّ
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 ي مریم) (سوره

ا﴿  ): بدون اینکه الل باشد.۱۰( ﴾َسوِّ�ٗ

نَّا﴿ ُ  ): رحمتی از جانب ما.۱۳( ﴾وََحَناٗ�ا ّمِن �َّ

ا﴿  ه السالم است.ی): مقصود عیسی عل۲۴( ﴾َ�ِّ�ٗ

ا﴿  ): عصیانگر.۳۲( ﴾َجبَّاٗر� َشقِّيٗ

 ): از من دوری گزین.۴۶( ﴾َوٱۡهُجۡرِ� ﴿

ا﴿  ): به من مهربان است.۴۷( ﴾ِ� َحفِّيٗ

ا﴿  ): ثنای نیک.۵۰( ﴾لَِساَن ِصۡدٍق َعلِّيٗ

 ): زیان.۵۹( ﴾َ�يًّا﴿

 ): باطل.۶۲( ﴾لَۡغًوا﴿

َ�ٰٗثا﴿
َ
 ): مالی ـ مال.۷۴( ﴾أ

ا﴿  ): یارانی.۸۲ ﴾ِضدًّ

﴿� ّزٗ
َ
 کند اغوا کردنی. ): آنها را اغوا می۸۳( ﴾تَُؤزُُّهۡم أ

ا﴿  کنیم، شماره کردنی. کشند شماره می هایی که در دنیا می ): نفس۸۴( ﴾َ�ُعدُّ لَُهۡم َعّدٗ

 ): با تشنگی.۸۶( ﴾وِۡرٗدا﴿

 ): شهادت به اینکه جز الله خدایی نیست.۸۷( ﴾َ�ۡهٗدا﴿

ا﴿  ): عظیم و بزرگ.۸۹( ﴾إِّدٗ

ا﴿  ): منهدم.۹۰( ﴾َهدًّ

 ): صدایی.۹۸( ﴾َزۢ�رِ�ۡ ﴿

 ي طه) (سوره

ِس ﴿  ): وادی مبارک که نامش طوی است.۱۲( ﴾بِٱلَۡواِد ٱلُۡمَقدَّ

ۡخفِيَها﴿
ُ
َ�اُد أ

َ
 ): جز خودم احدی را از آن مطلع نسازم.۱۵( ﴾أ

 ): حالتش را.۲۱( ﴾ِسَ�َ�َها﴿

 



 381  ششم: غریب قرآنو نوع سی 

﴿ ۚ َٰك ُ�ُتوٗنا  ): آزمایشت کردیم آزمایش کردنی.۴۰( ﴾َوَ�َت�َّ

 ): کندی نکنید شما دو نفر.۴۲( ﴾َوَ� تَنَِيا﴿

ٍء َخۡلَقُهۥ﴿ ۡ�َطٰي ُ�َّ َ�ۡ
َ
های  ): برای هر چیز روحی قرار داد، سپس او را به برنامه۵۰( ﴾أ

 زناشویی و خوردن و آشامیدن و مسکنش راهنمایی کرد.

 کند. ): اشتباه نمی۵۲( ﴾�َّ يَِضلُّ ﴿

 ): یک مرتبه.۵۵( ﴾تَاَرةً ﴿

 کند. شما را هالک می ): پس۶۱( ﴾فَيُۡسِحَتُ�م﴿

ۡلَوىٰ ﴿  ای نظیر بلدرچین. ): پرنده۸۰( ﴾َوٱلسَّ

﴿ ْ  ): ستم نکنید.۸۱( ﴾َوَ� َ�ۡطَغۡوا

 ): بدبخت شد و شقاوتمند شد.۸۱( ﴾َ�َقۡد َهَوىٰ ﴿

 ): به امر خودمان، به خواست خودمان.۸۷( ﴾بَِمۡلِكَنا﴿

 ): بر آن پایدار ماندی.۹۷( ﴾َظۡلَت َعلَۡيهِ ﴿

 سازیم. اش می ): در دریا پراکنده۹۷ ﴾َ�َنِسَفنَُّهۥ ِ� ٱۡ�َمِّ ﴿

 ): بد است.۱۰۱( ﴾َسآءَ ﴿

 گویند. ): پنهانی با هم سخن می۱۰۳( ﴾َ�َتَ�َٰفُتونَ ﴿

 ): زمین هموار.۱۰۶( ﴾قَاٗ�ا﴿

 ثبات. ): بی۱۰۶( ﴾َصۡفَصٗفا﴿

 ): وادی، صحرا.۱۰۷( ﴾ِعوَٗجا﴿

ۡمٗتا﴿
َ
 ): جایی بلند و پرتپه.۱۰۷( ﴾أ

ۡصَواُت ﴿
َ
 ): صداها آرام گرفت.۱۰۸( ﴾وََخَشَعِت ٱۡ�

 ): صدای آهسته.۱۰۸( ﴾َهۡمٗسا﴿

 ): ذلیل شد.۱۱۱( ﴾وََ�َنِت ٱلۡوُُجوهُ ﴿

 ترسد که بر او ستم شود و در گناهش افزوده گردد. ): نمی۱۱۲(  ﴾فََ� َ�َاُف ُظۡلٗما﴿
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 (األنبیاء)

 .): چرخش۳۳( ﴾فَلَكٖ ﴿

 ): درجریانند.۳۳( ﴾�َۡسَبُحونَ ﴿

﴿ ۚٓ ۡطَرافَِها
َ
 کنیم. ): اهل و برکتش [زمین] را کم می۴۴( ﴾نَنُقُصَها ِمۡن أ

 پاره، خرد شده. ): پاره۵۸( ﴾ُجَ�ًٰذا﴿

ۡقِدَر َعلَۡيهِ ﴿ ن لَّن �َّ
َ
 رسد. ): عذابی که دچارش شده به او نمی۸۷( ﴾َ�َظنَّ أ

ِ َحَدبٖ ﴿
 ): طرف، از هر سوی.۹۶( ﴾ّمِن ُ�ّ

 آیند. ): می۹۶( ﴾يَنِسلُونَ ﴿

 ): هیزم جهنم.۹۸( ﴾َحَصُب َجَهنَّمَ ﴿

ِجّلِ لِۡلُكُتِب� ﴿  ): مانند تا کردن صفحه در کتاب.۱۰۴( ﴾َكَطّيِ ٱلّسِ

 ي الحج) (سوره

 ): زیبا.۵( ﴾بَِهيجٖ ﴿

 ): در نزد خودش متکبر.۹(  ﴾ثَاِ�َ ِعۡطفِهِۦ﴿

﴿ ْ  ): الهام شدند.۲۴( ﴾وَُهُدٓوا

): بر نهادن احرامشان از قبیل: سر تراشیدن و جامه پوشیدن و ناخن گرفتن و ۲۹( ﴾َ�َفَثُهمۡ ﴿

 امثال اینها ... .

 ): عیدی.۳۴( ﴾َمنَسٗ� ﴿

 ): عفیف.۳۶( ﴾ٱۡلَقانِعَ ﴿

﴿ ۚ  ): سائل، گدا.۳۶( ﴾ٱلُۡمۡعَ�َّ

﴿ ٰٓ  ): حدیث گوید.۵۲( ﴾إَِذا َ�َم�َّ

ۡمنِيَّتِ ﴿
ُ
 ): در حدیث او.۵۲( ﴾هِۦِ�ٓ أ

 برند. ): یورش می۷۲(  ﴾�َۡسُطونَ ﴿
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 (المؤمنون)

 ): ترسان وسا کنند.۲( ﴾َ�ِٰشُعونَ ﴿

ۡهنِ ﴿  ): مراد زیتون است.۲۰( ﴾تَ�ُبُت بِٱ�ُّ

 ): دور است، دور است.۳۶( ﴾َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت ﴿

ا﴿  ): پیوست یکدیگر.۴۴( ﴾َ�ۡ�َ

 ): ترسانند.۶۰( ﴾�ّ�َقُلُوُ�ُهۡم وَِجلَةٌ ﴿

 خواهند. ): پناه می۶۴( ﴾ُرونَ  َٔ يَۡ� ﴿

 کشید. ): خود را کنار می۶۶( ﴾تَنِكُصونَ ﴿

گذرانید و هذیان  سرایی می ): شب را دور خانه کعبه به داستان۶۷( ﴾َ�ِٰمٗر� َ�ۡهُجُرونَ ﴿

 گویید. می

َ�ِٰط لََ�ِٰكُبونَ ﴿  ): از حق روی گردانید.۷۴( ﴾َعِن ٱلّصِ

 گویید. ): دروغ می۸۹( ﴾�ُۡسَحُرونَ ﴿

 ): عبوس هستید؟۱۰۴( ﴾َ�ٰلُِحونَ ﴿

 (النور)

 ): محصنات، زنان آزاد [در مقابل برده].۴(  ﴾يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ ﴿

 شد. ): هدایت نمی۲۱(  ﴾َما َزَ�ٰ ِمنُ�م﴿

تَلِ ﴿
ۡ
 ): قسم نخورد.۲۲( ﴾َوَ� يَ�

 ): حسابشان.۲۵( ﴾دِيَنُهمُ ﴿

﴿ ْ �ُِسوا
ۡ
 اجازه بگیرید.): ۲۷( ﴾�َۡسَتأ

بندها، گلو و موهایش را  ها و دست ): زن، خلخال۳۱( ﴾َوَ� ُ�ۡبِديَن زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ ِ�ُُعوَ�ِِهنَّ ﴿

 جز به همسرش نشان ندهد.

ۡرَ�ةِ ﴿ ْوِ� ٱۡ�ِ
ُ
 ): آنکه اشتهای زن ندارد.۳۱ ﴾َ�ۡ�ِ أ

﴿ ۖ�  ن دانستید.): اگر تدبیرشان را یقی۳۳( ﴾إِۡن َعلِۡمُتۡم �ِيِهۡم َخۡ�ٗ
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﴿ ِ اِل ٱ�َّ  ): از حق کتابتشان چیزی کسر نکنید.۳۳( ﴾َوَءاتُوُهم ّمِن مَّ

 ): کنیزانتان را.۳۳( ﴾َ�َتَ�ٰتُِ�مۡ ﴿

 ): زنا.۳۳( ﴾ٱۡ�َِغآءِ ﴿

َ�َٰ�ٰتِ ﴿  ها. ): راهنمای اهل آسمان۳۵( ﴾نُوُر ٱلسَّ

 ): هدایتش در دل مؤمن.۳۵(  ﴾َمَثُل نُورِهِۦ﴿

 ): جای فتیله.۳۵( ﴾َكِمۡشَكٰو�ٖ ﴿

 ): منظور مساجد است.۳۶( ﴾ِ� ُ�ُيوٍت ﴿

ن تُۡرَ�عَ ﴿
َ
 ): گرامی داشته شود.۳۶( ﴾أ

 ): کتابش (قرآن) تالوت شود.۳۶( ﴾َوُ�ۡذَكَر �ِيَها ٱۡسُمُهۥ﴿

 ): نماز خوانده شود.۳۶( ﴾ٱۡسُمُهۥ �َُسّبِحُ ﴿

 ): نماز ظهر.۳۶( ﴾بِٱۡلُغُدّوِ ﴿

 ): نماز عصر.۳۶( ﴾َوٱ�َصالِ ﴿

 ): زمین هموار.۳۹( ﴾بِقِيَعةٖ ﴿

 ): سالم، درود.۶۱( ﴾َ�ِيَّةٗ ﴿

 (الفرقان)

 ): وای.۱۳( ﴾ُ�ُبوٗر�﴿

 شدگان. ): هالک۱۸( ﴾بُوٗر�﴿

نُثوًرا﴿  ): آب ریخته.۲۳( ﴾مَّ

 ): دائم، همیشه.۴۵ ﴾َساكِٗنا﴿

 ): تند، فوری.۴۶( ﴾َ�ۡبٗضا �َِسٗ��﴿

َۡل ﴿ خواست انجام دهد وقتش  ): هر که کاری را در شب می۶۲( ﴾َوٱ�ََّهاَر ِخۡلَفةٗ َجَعَل ٱ�َّ

 خواست انجام دهد از دستش رفت شب انجام دهد. گذشت روز انجام دهد و هر که کاری را در روز می

 ): مؤمنین.۶۳( ﴾وَِعَباُد ٱلرَّ�﴿
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 ): ایمانتان.۷۷(  ﴾لَۡوَ� ُدَ�ٓؤُُ�مۡ ﴿

 (الشعراء)

 ): مانند کوه.۶۳( ﴾ۡودِ َكٱلطَّ ﴿

﴿ ْ  ): جمع شدند.۹۴( ﴾فَُكۡبِكُبوا

 ): جایگاه بلند.۱۲۸ ﴾رِ�عٍ ﴿

 ): انگار که شما.۱۲۹( ﴾لََعلَُّ�مۡ ﴿

لِ�َ ﴿ وَّ
َ
 ): دین گذشتگان.۱۳۷( ﴾ُخلُُق ٱۡ�

 ): پر گیاه.۱۴۸( ﴾َهِضيمٞ ﴿

 ): ماهران.۱۴۹( ﴾َ�ٰرِهِ�َ ﴿

 ): بیشه، جنگل.۱۷۶( ﴾ۡيَكةِ  َٔ ۡ� ﴿

بِلَّةَ ﴿  ): خلق و خوی.۱۸۴( ﴾َوٱۡ�ِ

ِ َواٖد يَِهيُمونَ ﴿
 خورند. کشند و غوطه می ای سر می ): در هر بیهوده۲۲۵( ﴾ِ� ُ�ّ

 (النمل)

 ): قداست و پاکی یافت.۸( ﴾بُورِكَ ﴿

ۡوزِۡعِ�ٓ ﴿
َ
 ): قرار ده مرا.۱۹( ﴾أ

 داند. ): هر راز مخفی را در آسمان و زمین می۲۵( ﴾ُ�ۡرُِج ٱۡ�َۡبءَ ﴿

 های شما. ): مصیبت۴۷( ﴾َ�ٰٓ�ِرُُ�مۡ ﴿

َٰرَك ِعۡلُمُهمۡ ﴿  ): علمشان ناپدید شد.۶۶( ﴾ٱ�َّ

 ): نزدیک شد.۷۲( ﴾َردَِف ﴿

 کنند. ): دفع می۸۳( ﴾يُوزَُعونَ ﴿

 ): با خواری، جماعتی ذلیل.۸۷( ﴾َ�ِٰخرِ�نَ ﴿

 ): برجای مانده.۸۸( ﴾َجاِمَدةٗ ﴿

ۡ�َقنَ ﴿
َ
 ): محکم نمود.۸۸( ﴾�
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 (القصص)

 ای آتش. ): تکه۲۹( ﴾َجۡذَو�ٖ ﴿

َمًدا﴿  ): دائم، جاودانی.۷۱( ﴾َ�ۡ

﴿ 
ُ
 شود. ): سنگین می۷۶( ﴾َ�َُنٓوأ

 (العنکبوت)

 سازید. ): می۱۷( ﴾َوَ�ۡلُُقونَ ﴿

 ): دروغ.۱۷( ﴾إِۡفً�ۚ ﴿

 (الروم)

�ِض ﴿
َ
ۡدَ� ٱۡ�

َ
 ): سمت شام.۳( ﴾أ

ۡهَوُن َعلَۡيهِ� ﴿
َ
 تر است بر او. ): آسان۲۷( ﴾وَُهَو أ

ُعونَ ﴿ دَّ  شوند. ): پراکنده می۴۳( ﴾يَصَّ

 (لقمان)

َك لِلنَّاِس ﴿ ): تکبر مکن که بندگان خدا را تحقیر کنی و هرگاه باتو سخن ۱۸( ﴾َوَ� تَُصّعِۡر َخدَّ

 ات را از آنها برگردانی. گویند چهره

 ): شیطان.۳۳( ﴾ٱۡلَغُرورُ ﴿

 (السجده)

 ): شما را ترک کردیم.۱۴( ﴾إِنَّا �َِسيَ�ُٰ�ۡمۖ ﴿

ۡدَ�ٰ ﴿
َ
 ها و بالهای دنیا. ها و بیماری ): مصیبت۲۱( ﴾ّمَِن ٱۡلَعَذاِب ٱۡ�

 (األحزاب)

 ): از شما استقبال کردند.۱۹( ﴾َسلَُقوُ�م﴿

 اندازی. ): تأخیر می۵۱( ﴾تُۡرِ� ﴿

 کنیم. ): تو را بر آنها مسلط می۶۰( ﴾َ�ُۡغِرَ�نََّك بِِهمۡ ﴿
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َمانَةَ ﴿
َ
 ): واجبات و تکالیف.۷۲( ﴾ٱۡ�

 اعتنا به امر خداوند. ): بی۷۲( ﴾َجُهوٗ� ﴿

 (سبأ)

�ِض ﴿
َ
 ): موریانه.۱۴( ﴾إِ�َّ َدآبَُّة ٱۡ�

ۥۖ ﴿ تَُه
َ
 ): عصای او.۱۴( ﴾ِمنَس�

 ): سیل شدید.۱۶( ﴾َسۡيَل ٱۡلَعرِمِ ﴿

 ): درخت مسواک.۱۶ ﴾َ�ٖۡط ﴿

ٰٓ إَِذا ُفّزِعَ ﴿  ): پرده برداشته شد.۲۳( ﴾َح�َّ

 کننده. ): قضاوت۲۶( ﴾ٱۡلَفتَّاُح ٱۡلَعلِيمُ ﴿

 ): نجاتی نیست.۵۱( ﴾فََ� فَۡوَت ﴿

ٰ لَُهُم ٱ�ََّناُوُش ﴿ َّ�
َ
 ): چگونه به آن رسند.۵۲( ﴾َو�

 (فاطر)

ّيُِب ﴿  ): ذکر خداوند تبارک و تعالی.۱۰( ﴾ٱۡلَ�ُِم ٱلطَّ

ٰلِحُ ﴿  ): انجام تکالیف و واجبات.۱۰( ﴾َوٱۡلَعَمُل ٱل�َّ

 ): پوستی که بر پشت هسته قرار دارد.۱۳( ﴾قِۡطِم�ٍ ِمن ﴿

 ): خستگی.۳۵( ﴾�ِيَها ُلُغوبٞ ﴿

 ي یس) (سوره

ةً ﴿  ): ای وای.۳۰( ﴾َ�َٰحۡ�َ

 های خشک درخت. ): شاخه۳۹( ﴾َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديمِ ﴿

 ): پر.۴۱( ﴾ٱلَۡمۡشُحونِ ﴿

ۡجَداثِ ﴿
َ
 ): از قبرها.۵۱ ﴾ّمَِن ٱۡ�

 ن هستند.): شادما۵۵ ﴾َ�ِٰكُهونَ ﴿
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 (الصافات)

 ): آنان را بسیج کنید.۲۳( ﴾فَٱۡهُدوُهمۡ ﴿

 ): سر درد.۴۷( ﴾َ� �ِيَها َغۡولٞ ﴿

ۡكُنونٞ ﴿  ): مروارید پوشیده شده.۴۹( ﴾َ�ۡيٞض مَّ

 ): وسط جهنم.۵۵( ﴾َسَوآءِ ٱۡ�َِحيمِ ﴿

ۡلَفۡواْ َءابَآَءُهمۡ ﴿
َ
 ): یافتند پدرانشان را.۶۹( ﴾�

 ): زبان راستگویی برای همه پیغمبران.۷۸( ﴾ٱ�ِخرِ�نَ َوتََرۡ�َنا َعلَۡيهِ ِ� ﴿

 ): اهل دین او.۸۳( ﴾ِمن ِشيَعتِهِۦ﴿

﴿ َ�ۡ  ): عمل.۱۰۲( ﴾بَلََغ َمَعُه ٱلسَّ

 ): او را بر زمین خوابانید.۱۰۳( ﴾َوتَلَُّهۥ لِۡلَجبِ�ِ ﴿

 ): او را در افکندیم.۱۴۵( ﴾َ�َنَبۡذَ�ٰهُ ﴿

 خشکی.): در ساحل و ۱۴۵( ﴾بِٱۡلَعَرآءِ ﴿

 اند. کننده ): گمراه۱۶۲( ﴾بَِ�ٰتِنِ�َ ﴿

 (ص)

َ�َت ِحَ� َمَناٖص ﴿  ): آن هنگام وقت فرار نیست.۳( ﴾وَّ

 ): حدس و تخمین.۷( ﴾ٱۡختَِ�ٰقٌ ﴿

ۡسَ�ٰبِ ﴿
َ
َ�ُقواْ ِ� ٱۡ�  ): آسمان.۱۰( ﴾فَۡلَ�ۡ

 ): بازگشت.۱۵( ﴾ِمن فََواقٖ ﴿

َنا﴿ َا قِطَّ ل �َّ  ): عذاب.۱۶( ﴾َعّجِ

 ): بنا کرد به کشیدن دست.۳۳(  ﴾َمۡسَحۢ� َ�َطفِقَ ﴿

 ): شیطانی.۳۴( ﴾َجَسٗدا﴿

َصاَب ﴿
َ
 باشد. ): هرگاه اراده کند مطیع او می۳۶( ﴾رَُخآًء َحۡيُث أ

 ای. ): بسته۴۴( ﴾ِضۡغٗثا﴿
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يِۡدي﴿
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
 ): صاحبان قوت.۴۵ ﴾أ

بَۡ�ٰرِ ﴿
َ
 ): بینش در دین.۴۵( ﴾َوٱۡ�

﴿ ٰ ۡرِف َ�  پوشندگان از غیر همسران خود. ): چشم۵۲( ﴾ِصَ�ُٰت ٱلطَّ

تَۡراٌب ﴿
َ
 ): مساوی با هم.۵۲ ﴾�

اقٞ ﴿  ): زمهریر.۵۷( ﴾وََغسَّ

ۡزَ�ٰجٌ ﴿
َ
 های مختلفی از عذاب. ): شکل۵۸( ﴾أ

 (الزمر)

َۡل ﴿  آورد. ): برمی۵( ﴾يَُ�ّوُِر ٱ�َّ

ِٰخِر�نَ ﴿  ): ترسانندگان.۵۶( ﴾لَِمَن ٱل�َّ

 شدگان. ): هدایت۵۸( ﴾ِمَن ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ﴿

 (غافر)

ۡوِل� ﴿  نیازی. ): وسعت و بی۳( ﴾ذِي ٱلطَّ

ِب قَۡوِم نُوحٖ ﴿
ۡ
 حال، وضع.»: دأب): «۳۱( ﴾ِمۡثَل َدأ

 ): در زیان.۳۷( ﴾ِ� َ�َبابٖ ﴿

 ): مرا یکتا بدانید.۶۰( ﴾ٱۡدُعوِ�ٓ ﴿

 (فصلت)

 ): برایشان بیان نمودیم.۱۷( ﴾َ�َهَديَۡ�ُٰهمۡ ﴿

 (الشوري)

 حرکت. ): بی۳۳( ﴾َرَواكِدَ ﴿

ۡو يُو�ِۡقُهنَّ ﴿
َ
 گرداند. ): یا اینکه آنان را هالک می۳۴( ﴾أ

 (الزخرف)

 ): توان بر آن نداشتیم.۱۳( ﴾َوَما ُكنَّا َ�ُۥ ُمۡقرِ�ِ�َ ﴿
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 ): نردبان.۳۳( ﴾َوَمَعارِجَ ﴿

﴿ ۚ  ): طال.۳۵( ﴾َوزُۡخُرٗفا

 ): شرافتی.۴۴( ﴾�نَُّهۥ َ�ِۡ�رٞ  ﴿

ونَ ﴿  کنید. ): اکرام می۷۰( ﴾ُ�َۡ�ُ

 (الدخان)

 ): راهی.۲۴( ﴾َوٱتُۡرِك ٱۡ�َۡحَر رَۡهًو�ۖ ﴿

 (الجاثیه)

ٰ ِعۡل�ٖ ﴿ َ�َ ُ َضلَُّه ٱ�َّ
َ
 ): در علم خداوند گذشته بود.۲۳( ﴾َوأ

 (األحقاف)

ُٰ�ۡم �ِيهِ ﴿ َّ� كَّ  ): آن توانایی را به شما ندادیم.۲۶( ﴾�ِيَمآ إِن مَّ

 (محمد)

آٍء ﴿  ): غیر متغیر.۱۵( ﴾َ�ۡ�ِ َءاِسنٖ ّمِن مَّ

 (الحجرات)

ِ َورَُسوِ�ۦِۖ ﴿ ُمواْ َ�ۡ�َ يََدِي ٱ�َّ  ): برخالف قرآن و سنت چیزی مگویید.۱( ﴾َ� ُ�َقّدِ

﴿ ْ ُسوا  های مؤمنان باشد. ): جاسوسی آن است که کسی در پی زشتی۱۲( ﴾َو َ� َ�َسَّ

 (ق)

 ): گرامی.۱( ﴾ٱلَۡمِجيدِ ﴿

رِ�ٍج ﴿  مختلف، رنگارنگ.): ۵( ﴾مَّ

 ): بلند.۱۰ ﴾َوٱ�َّۡخَل بَاِسَ�ٰتٖ ﴿

 ): در شک و تردید.۱۵ ﴾ِ� لَۡبٖس ﴿

 ): [ورید]: رگ گردن.۱۶( ﴾ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِ�دِ ﴿
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 (الذاریات)

ُٰصونَ ﴿  ): تردیدکنندگان.۱۰( ﴾قُتَِل ٱۡ�َ�َّ

 روند. ): در گمراهی خود فرو می۱۱( ﴾ِ� َ�ۡمَر�ٖ َساُهونَ ﴿

 شوند. ): عذاب می۱۳( ﴾ُ�ۡفَتُنونَ ﴿

 خوابند. ): می۱۷( ﴾َما َ�ۡهَجُعونَ ﴿

﴿ ٖ�  ): فریاد، جیغ.۲۹( ﴾ِ� َ�َّ

ۡت وَۡجَهَها﴿  ): بر صورت زد.۲۹( ﴾فََصكَّ

ٰ بُِرۡكنِهِۦ﴿  ): [فرعون] از روی قوت روی برتافت.۳۹( ﴾َ�َتَو�َّ

ۡ�يْدٖ ﴿
َ
 ): با قوت و نیرو.۴۷( ﴾بَنَۡيَ�َٰها بِ�

 ): شدید.۵۸( ﴾ۡلُقوَّةِ ٱلَۡمتِ�ُ ُذو ٱ﴿

 ): عذاب سخت.۵۹( ﴾َذنُوٗ�ا﴿

 (الطور)

 ): زندان شده.۶( ﴾َوٱۡ�َۡحرِ ٱلَۡمۡسُجور﴿

 کند. ): حرکت می۹( ﴾يَۡوَم َ�ُمورُ ﴿

ونَ يَوۡ ﴿  شوند. ): ُهل داده می۱۳( ﴾َم يَُدعُّ

 اند. ): خودپسند شده۱۸( ﴾َ�ِٰكِه�َ ﴿

َ�َۡ�ُٰهم﴿
َ
 ): از آنها نکاستیم.۲۱( ﴾َوَمآ �

�ِيمٞ ﴿
ۡ
 ): دروغ.۲۳( ﴾َوَ� تَأ

 ): [منون]: مرگ.۳۰( ﴾َرۡ�َب ٱلَۡمُنونِ ﴿

﴿ ۡ  شدگان. ): مسلط۳۷( ﴾ُمصَۜۡيِطُرونَ ٱل

 (النجم)

﴿ ٖ�  ): نیکومنظر.۶( ﴾ُذو ِمرَّ

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
 ): عطا کرد و راضی نمود.۴۸( ﴾أ
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 قیامت.های روز  ): یکی از اسم۵۷( ﴾ٱ�زِفَةُ ﴿

 ): لهوکنندگان.۶۱( ﴾َ�ِٰمُدونَ ﴿

 (الرحمن)

َجرُ ﴿ ): [نجم]: گیاهی است که بر روز زمین گسترده شود، [شجر]: درخت و ۶( ﴾َوٱ�َّۡجُم َوٱلشَّ

 گیاه با ساقه.

نَامِ ﴿
َ
 ): خالیق.۱۰( ﴾لِۡ�

 ): کاه.۱۲( ﴾ُذو ٱۡلَعۡصِف ﴿

ۡ�َحانُ ﴿  ): سبزی گیاه.۱۲ ﴾َوٱلرَّ

ّيِ ﴿
َ
 های خدایتان ...  ): به کدامیک از نعمت۱۳( ﴾َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َمافَبِأ

ارِجٖ ﴿  ): آتش خالص.۱۵( ﴾ِمن مَّ

 ): فرستاد.۱۹( ﴾َمَرجَ ﴿

 ): مانع.۲۰( ﴾بَۡرَزخٞ ﴿

 ): صاحب عظمت و کبریا.۲۷( ﴾ُذو ٱۡ�ََ�ٰلِ ﴿

گرنه خداوند ): این تهدیدی است که خداوند نسبت به بندگانش دارد، و۳۱( ﴾َسَنۡفُرُغ لَُ�مۡ ﴿

 مشغول نیست.

 ): از زیر سلطه الهی خارج نخواهید شد.۳۳(    ﴾َ� تَنُفُذونَ ﴿

 آتش. ی ): زبانه۳۵( ﴾ُشَواٞظ ﴿

 ): دود آتش.۳۵( ﴾َوُ�َاٞس ﴿

 ها. ): میوه۵۴( ﴾وََجَ� ٱۡ�َنَّتَۡ�ِ ﴿

 ): به آنها نزدیک نشده است.۵۶( ﴾لَۡم َ�ۡطِمۡثُهنَّ ﴿

اَخَتانِ ﴿  ): جوشان.۶۶( ﴾نَضَّ

 های سبز). باشد که یعنی: (فرش های نشستن می ): منظور جایگاه۷۶( ﴾َرۡفَرٍف ُخۡ�ٖ ﴿
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 (الواقعه)

 ): متنعمین.۴۵( ﴾ُمۡ�َ�ِ�َ ﴿

 ): مسافرین.۷۳( ﴾ّلِۡلُمۡقوِ�نَ ﴿

 ): به حساب آنها نرسیده باشند.۸۶( ﴾َ�ۡ�َ َمِدينِ�َ ﴿

 ): راحتی.۸۹( ﴾فََرۡوحٞ ﴿

 (الحدید)

ن ﴿
َ
ٓۚ أ َها

َ
أ َ�ۡ  ): آفریده باشیم.۲۲( ﴾�َّ

 (الممتحنه)

﴿ ْ ِيَن َ�َفُروا  ): کافران را بر ما مسلط مکن که ما را به فتنه افکنند.۵( ﴾َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِ�َّ

�َِ� بُِبۡهَ�ٰٖن َ�ۡفَ�ِ�َنُهۥ﴿
ۡ
 کنند. ): جز فرزندان خود را به همسرانشان ملحق نمی۱۲( ﴾َوَ� يَأ

 ون)(المنافق

﴿ ۖ ُ  آمده به معنی لعنت است.» قتل«): خدای لعنتشان کند، و هر جای قرآن عنوان ۴( ﴾َ�َٰتلَُهُم ٱ�َّ

﴿ ْ نفُِقوا
َ
 ): صدقه دهید.۱۰( ﴾َوأ

 (الطالق)

ُۥ َ�ۡرَٗجا﴿ َ َ�َۡعل �َّ  دهد. ): از هر گرفتاری در دنیا و آخرت او را نجات می۲( ﴾َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ

 ): عصیان کرد.۸( ﴾َ�َتۡت ﴿

 (الملک)

﴿ ُ  ): پراکنده و از هم پاشیده شود.۸( ﴾َ�َم�َّ

 ): دور باد.۱۱( ﴾اقٗ فَُسحۡ ﴿

 (القلم)

واْ لَۡو تُۡدهُِن َ�ُيۡدهُِنونَ ﴿  دهی پس رخصت دهند. ): اگر برای آنها رخصت۹( ﴾َودُّ

 کننده. ): بسیار ستم۱۳( ﴾َز�ِي�ٍ ﴿
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ۡوَسُطُهمۡ ﴿
َ
 آنها.ترین  ): عادل۲۸( ﴾قَاَل أ

): امر شدید و سختی است که از هول در روز قیامت واقع ۴۲( ﴾يَۡوَم يُۡ�َشُف َعن َساقٖ ﴿

 شود. می

 ): غمناک.۴۸( ﴾وَُهَو َمۡكُظومٞ ﴿

 ): مالمت شده.۴۹( ﴾َمۡذُمومٞ ﴿

لُِقونََك ﴿  ): برنجانند.۵۱( ﴾لَُ�ۡ

 (الحاقه)

ا َطَغا﴿  ): [طغی]: بسیار شد.۱۱( ﴾لَمَّ

ُذٞن َ�ِٰ�َيةٞ ﴿
ُ
 کننده. ): [واعیه]: حفظ۱۲( ﴾أ

 ): یقین داشتم.۲۰( ﴾إِّ�ِ َظَننُت ﴿

 ): زردآب، چرک خون.۳۶ ﴾ِمۡن ِغۡسلِ�ٖ ﴿

 ): اهل آتش.۳۷( ﴾ونَ  ُٔ ٱۡلَ�ِٰ� ﴿

 (المعارج)

 ): واالیی و فضایل.۳( ﴾ذِي ٱلَۡمَعارِِج ﴿

 (نوح)

 هایی. ): راه۲۰( ﴾ُسُبٗ� ﴿

 ): مختلف.۲۰( ﴾فَِجاٗجا﴿

 (الجن)

 ): فعل و امر و قدرت پروردگارمان.۳( ﴾َرّ�َِناَجدُّ ﴿

 هایی از حسناتش را. ): نقص۱۳( ﴾فََ� َ�َاُف َ�ۡٗسا﴿

 هایش. ): زیادتی در بدی۱۳(  ﴾َوَ� رََهٗقا﴿
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 (المزمل)

ِهيً� ﴿  ): شن روان.۱۴  ﴾َكثِيٗبا مَّ

 ): شدید.۱۶( ﴾َو�ِيٗ� ﴿

 (المدثر)

 ): روز شدید و سخت.۹( ﴾يَۡوٌم َعِس�ٌ ﴿

اَحةٞ ّلِۡلبََ�ِ ﴿  ): تغییردهنده.۲۹( ﴾لَوَّ

 (القیامه)

َ�ٰهُ ﴿
ۡ
 ): آن را بیان نمودیم.۱۸( ﴾فَإَِذا قََرأ

 ): به آن عمل کن.۱۸  ﴾فَٱتَّبِۡع قُۡرَءانَُهۥ﴿

اقِ ﴿ اُق بِٱلسَّ ِت ٱلسَّ ): آخرین روز از دنیا و اولین روز از روزهای آخرت، که ۲۹( ﴾َوٱۡ�َفَّ

 رسند. میسختی با سختی به هم 

 ): مهمل و بیهوده.۳۶( ﴾ُسًدى﴿

 (اإلنسان)

ۡمَشاجٖ ﴿
َ
 ): رنگارنگ.۲( ﴾أ

 ): پراکنده.۷( ﴾ُمۡسَتِطٗ��﴿

 ): تنگ.۱۰( ﴾َ�ُبوٗسا﴿

 ): طوالنی.۱۰( ﴾َ�ۡمَطرِ�ٗر�﴿

 (المرسالت)

 ): همتا.۲۵( ﴾كَِفاتًا﴿

 هایی. ): کوه۲۷( ﴾َرَ�ِٰ�َ ﴿

اٗٓء فَُراٗتا﴿  ): آب گوارا.۲۷( ﴾مَّ
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 (النبأ)

اٗجا﴿ اٗجا َوهَّ  چراغ درخشنده.): ١٣( ﴾ِ�َ

 ): از ابر.۱۴(  ﴾ِمَن ٱلُۡمۡعِصَ�ٰتِ ﴿

 ): ریزان.۱۴( ﴾َ�َّاٗجا﴿

ۡلَفافًا﴿
َ
 ): جمع شده.۱۶( ﴾�

 ): موافق اعمال آنها.۲۶( ﴾َجَزاٗٓء وِفَاقًا﴿

 ): تفریحگاه.۳۱( ﴾َمَفاًزا﴿

 ): دوشیزگان پستان برآمده.۳۳( ﴾َوَ�َواِعَب ﴿

وحُ ﴿  ): یکی از فرشتگان بزرگ خلقت.۳۸( ﴾َ�ُقوُم ٱلرُّ

 ): و بگوید: ال اله اال الله.۳۸( ﴾َوقَاَل َصَواٗبا﴿

 (النازعات)

ادِفَةُ ﴿  ): دومین دمیدن.۷( ﴾ٱلرَّ

 ): ترسناک.۸( ﴾َواِجَفةٌ ﴿

 ): زندگی.۱۰( ﴾ِ� ٱۡ�َافَِرةِ ﴿

 ): بنای آن [آسمان].۲۸ ﴾َسۡمَكَها﴿

ۡ�َطَش ﴿
َ
 اریک نمود.): ت۲۹( ﴾َوأ

 (عبس)

﴿ ٞ ۡسفَِرة  اند. هایی در آن روز درخشنده ): چهره۳۸( ﴾وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ مُّ

 (التکویر)

 ): تاریک شده.۱( ﴾ُكّوَِرۡت ﴿

 ): تغییر یافت.۲( ﴾ٱنَ�َدَرۡت ﴿

 ): روی گردانید.۱۷(  ﴾إَِذا َعۡسَعَس ﴿
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 (االنفطار)

َرۡت ﴿  ): [دریاها] در یکدیگر منفجر شوند.۳( ﴾فُّجِ

 هایش زیر و رو شود و مردگان از آن برانگیخته گردند. ): [زمین] خاک۴( ﴾ُ�ۡعِ�َۡت ﴿

 (المطففین)

 ): بهشت.۱۸(  ﴾لَِ� ِعّلِّيِ�َ ﴿

 (االنشقاق)

 شود. ): مبعوث نمی۱۴( ﴾لَّن َ�ُورَ ﴿

 ): آنچه در سر و پنهان دارند.۲۳( ﴾بَِما يُوُعونَ ﴿

 (البروج)

 دارنده. ): حبیب، دوست۱۴( ﴾ٱلَۡوُدودُ ﴿

 (الطارق)

 ): سخن حق.۱۳( ﴾لََقۡوٞل فَۡصلٞ ﴿

 ): باطل.۱۴( ﴾بِٱلَۡهۡزلِ ﴿

 (األعلی)

 ): خشک.۵( ﴾ُ�َثآءً ﴿

ۡحَوىٰ ﴿
َ
 ): سیاه.۵( ﴾أ

﴿ ٰ  ): کسی که خود را پاکیزه کند از شرک.۱۴( ﴾َمن تََز�َّ

 ): توحید خداوند را به جای آورد.۱۵( ﴾َوَذَكَر ٱۡسَم َرّ�ِهِۦ﴿

﴿ ٰ  گانه را به جای آورد. ): نمازهای پنج۱۵( ﴾فََص�َّ

 (الغاشیه)

 های روز قیامتند. )، و (الطامه)، و (الصاخه)، و (الحاقه)، و (القارعه) از نام۱( ﴾ٱۡلَ�ِٰشَيةِ ﴿

 دار. ): درخت تیغ۶( ﴾ِمن َ�ِ�عٖ ﴿
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 ): وسایل استراحت و آسایش.۱۵( ﴾َوَ�َمارُِق ﴿

 ): جبار، ستمگر.۲۲( ﴾بُِمَصۡيِطرٍ ﴿

 (الفجر)

 بیند. شنود و می ) می۱۴( ﴾َ�ِٱلِۡمۡرَصادِ ﴿

ا﴿  ): شدید.۲۰( ﴾َ�ّٗ

ٰ َ�ُ ٱّ�ِۡكَرىٰ ﴿ َّ�
َ
 ): چگونه است برای او یاد آمدن.۲۳( ﴾َو�

 (البلد)

 ): گمراهی و هدایت.۱۰( ﴾ٱ�َّۡجَديۡنِ ﴿

 (الشمس)

 ): تقسیم کرد.۶( ﴾َطَحٮَٰها﴿

 ): خیر و شر را بیان کرد.۸( ﴾فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها﴿

 ): از احدی عاقبت امری را نترسد.۱۵( ﴾َوَ� َ�َاُف ُ�ۡقَ�َٰها﴿

 (الضحی)

 ): رفت.۲( ﴾َسَ�ٰ ﴿

َعَك َر�َُّك َوَما قََ�ٰ ﴿  ): پروردگارت تو را ترک نکرده و مبغوض نداشته.۳( ﴾َما َودَّ

 (الشرح)

 ): به دعا مشغول شو.۷( ﴾فَٱنَصۡب ﴿

 (قریش)

 ): لزوم آنها.۲( ﴾فِِهمۡ إِۦَ�ٰ ﴿

 (الکوثر)

 ): دشمن تو.۳( ﴾َشانَِئَك ﴿
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 (اإلخالص)

َمدُ ﴿  ): آقایی که در سیادتش به کمال رسیده است.۲( ﴾ٱلصَّ

 (العلق)

 ): خلق.۱( ﴾ٱۡلَفلَقِ ﴿

*** 

این تعبیرات ابن عباس است که ابن جریر و ابن أبی حاتم در تفسیر خود به طور پراکنده 

آنها را جمع کردم، و این هرچند که تمام غریب قرآن را فرا نگرفته، قسمت خوبی اند، پس من  آورده

 از آن را آورده است.

 می هو الفاظ دیگری که در این روایت نیامده از نسخ
ً
 آورم:  ضحاک از او ذیال

ابن أبی حاتم گفته: حدیث کرد ما را ابوزرعه، از منجاب بن الحارث ـ (ح)، و ابن جریر گفته: 

 هشنیدم از منجاب بن حارث ـ از بشربن عماره، از ابوروق، از ضحاک، از ابن عباس دربارحدیث 

 فرموده خدای تعالی:

﴿ ِ  گفت: [یعنی] الشکرلله. .]۲الفاتحة: [﴾ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

 تمام خالیق. .]۳الفاتحة: [﴾ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿

 کنند.  رهیزند و به طاعت من عمل میپ مؤمنانی که از شرک می .]۲البقرة: [﴾ ّلِۡلُمتَّقِ�َ ﴿

لَٰوةَ ﴿  دارند. رکوع و سجود و تالوت و خشوع و توجه به نماز را تمام می .]۳البقرة: [﴾ َوُ�قِيُموَن ٱلصَّ

َرٞض ﴿  نفاقی. .]۱۰ البقرة:[﴾ مَّ

﴿ ۢ ِ�ُم
َ
 عقوبت دردناک. .]۱۰ البقرة:[﴾ َعَذاٌب أ

 کنند. تبدیل و تحریف می .]۱۰ البقرة:[﴾ يَۡ�ِذبُونَ ﴿

﴿ ۗ َفَهآُء  جاهالن. .]۱۳ البقرة:[﴾ ٱلسُّ

 کفرشان. .]۱۵ البقرة:[﴾ ِ� ُطۡغَ�ٰنِِهمۡ ﴿

 باران. .]۱۹ البقرة:[﴾ َكَصّيِبٖ ﴿

نَداٗدا﴿
َ
 اشباهی. .]۲۲ البقرة:[﴾ أ

ُس لََك ﴿  تقدیس: پاکیزه شمردن. .]۳۰ البقرة:[﴾ َوُ�َقّدِ
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 رفاه زندگی. .]۳۵ البقرة:[﴾ رََغًدا﴿

﴿ ْ  خلط مکنید. .]۴۲ البقرة:[﴾ َوَ� تَۡلبُِسوا

نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِمونَ ﴿
َ
 زنند. به خود ضرر می .]۵۷ البقرة:[﴾ أ

ةٞ ﴿  بگویید این امر حق است چنانکه به شما گفته شده. .]۵۸ البقرة:[﴾ َوقُولُواْ ِحطَّ

ورَ ﴿  کوهی که بر آن گیاه بروید، و هر کوهی که گیاهی نداشته باشد طور نیست. .]۶۳البقرة: [﴾ ٱلطُّ

 خوار و ذلیل باشید. .]۶۵ البقرة:[﴾ �َ  َِٔ�ِٰ� ﴿

 عقوبتی. .]۶۶ البقرة:[﴾ نََ�ٰٗ� ﴿

 بعد از آنها. .]۶۶ البقرة:[﴾ لَِّما َ�ۡ�َ يََدۡ�َها﴿

 کسانی که با آنان باقی ماندند. .]۶۶ البقرة:[﴾ َوَموِۡعَظةٗ ﴿

 تذکری. .]۶۶ البقرة:[﴾ َوَموِۡعَظةٗ ﴿

ُ َعلَۡيُ�مۡ ﴿  به سبب آنچه خداوند شما را به آن گرامی داشت. .]۷۶ البقرة:[﴾ بَِما َ�َتَح ٱ�َّ

 کرد. اسمی که عیسی به آن مردگان را زنده می .]۸۷ البقرة:[﴾ بُِروِح ٱۡلُقُدِس� ﴿

 فرمانبرداران. .]۱۱۶ :البقرة[﴾ َ�ٰنُِتونَ ﴿

 پایه و اساس خانه. .]۱۲۷ البقرة:[﴾ ٱۡلَقَواِعدَ ﴿

﴿ ِ  دین خداوند. .]۱۳۸ البقرة:[﴾ ِصۡبَغَة ٱ�َّ

وَ�َنا﴿ ُ�َآجُّ
َ
 کنید. آیا با ما م خاصمه می .]۱۳۹ البقرة:[﴾ �

 به تأخیر افتند. .]۱۶۲ البقرة:[﴾ يُنَظُرونَ ﴿

َ�ُّ ٱۡ�َِصامِ ﴿
َ
 دشمن سرسخت. .]۲۰۴ البقرة:[﴾ �

ۡلمِ ﴿  در طاعت. .]۲۰۸ البقرة:[﴾ ِ� ٱلّسِ

 همگی. .]۲۰۸ البقرة:[﴾ َكآفَّةٗ ﴿

بِ ﴿
ۡ
 مانند کار. .]۱۱عمران:  آل[﴾ َكَدأ

 به عدالت. .]۱۸عمران:  آل[﴾ بِٱۡلقِۡسِط� ﴿

ۡ�َمهَ ﴿
َ
 آنکه کور متولد شده باشد. .]۴۹عمران:  آل[﴾ ٱۡ�
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ٰنِّ�ِ ﴿  علمای فقیه. .]۷۹عمران:  آل[﴾ نَ  ۧ َر�َّ

﴿ ْ  ناتوانی مکنید، سستی مکنید. .]۱۳۹عمران:  آل[﴾ َوَ� تَِهُنوا

 گویند: بشنو که نشنوی. می .]۴۶النساء: [﴾ َوٱۡسَمۡع َ�ۡ�َ ُمۡسَمعٖ ﴿

لِۡسنَتِِهمۡ ﴿
َ
 تحریف به دروغ. .]۴۶النساء: [﴾ َ�َّۢ� بِ�

ٓ إَِ�ٰٗثا﴿  مردگانی. .]۱۱۷النساء: [﴾ إِ�َّ

ۡرُ�ُموُهمۡ ﴿  آنها را یاری کردید. .]۱۲المائدة: [﴾ وََعزَّ

نُفُسُهمۡ ﴿
َ
َمۡت لَُهۡم أ  اند. ها فرمانشان داده آنچه نفس .]۸۰المائدة: [﴾ َ�ِۡئَس َما قَدَّ

 حجت و دلیل آنها نبود. .]۲۳األنعام: [﴾ ُ�مَّ لَۡم تَُ�ن فِۡتنَُتُهمۡ ﴿

 ان.سبقت گرفتگ .]۱۳۴األنعام: [﴾ بُِمۡعِجزِ�نَ ﴿

 کافرانی. .]۶۴األعراف: [﴾ قَۡوًما َعِم�َ ﴿

َطةٗ ﴿  شدتی. .]۶۹األعراف: [﴾ بَۜصۡ

﴿ ْ  ظلم مکنید. .]۸۵األعراف: [﴾ َوَ� َ�ۡبَخُسوا

َل ﴿  ملخی که بال نداشته باشد. .]۱۳۳األعراف: [﴾ َوٱۡلُقمَّ

 سازند. می .]۱۳۷األعراف: [﴾ َ�ۡعرُِشونَ ﴿

﴿ ٞ  هالک شده. .]۱۳۹األعراف: [﴾ ُمَت�َّ

﴿ ٖ�  با جدیت و احتیاط. .]۱۴۵األعراف: [﴾ فَُخۡذَها بُِقوَّ

 های آنان. عهد و پیمان .]۱۵۷األعراف: [﴾ إِۡ�َُهمۡ ﴿

﴿ ۖ  پایان آن. .]۱۸۷األعراف: [﴾ ُمۡرَسٮَٰها

ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف ﴿
ۡ
 به معروف امر کن. .]۱۹۹األعراف: [﴾ َوأ

 شکافته شد. .]۲األنفال: [﴾ وَِجلَۡت ﴿

 ها. الل .]۲۲األنفال: [﴾ ٱۡ�ُۡ�مُ ﴿

 یاری کردنی. .]۲۹األنفال: [﴾ فُۡرقَاٗ�ا﴿

ۡ�َيا﴿  تر (به مدینه). در کنار وادی نزدیک .]۴۲األنفال: [﴾ بِٱۡلُعۡدَوةِ ٱ�ُّ
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﴿ ۚ ٗة  َوَ� ذِمَّ
ٗ

 باشد. إل: خویشاوندی، و ذمه: پیمان می .]۸التوبة: [﴾ إِّ�

ٰ يُۡؤفَُكونَ ﴿ َّ�
َ
 گویند. چگونه دروغ می .]۳۰التوبة: [﴾ �

 قضاء. .]۳۶التوبة: [﴾ َ�ٰلَِك ٱّ�ِينُ ﴿

 غنیمتی. .]۴۲التوبة: [﴾ َعَرٗضا﴿

﴿ ۚ ُة قَّ  رفتن. .]۴۲التوبة: [﴾ ٱلشُّ

 آنها را حبس کرد. .]۴۶التوبة: [﴾ َ�َثبََّطُهمۡ ﴿

 پناهگاه در وسط کوه. .]۵۷التوبة: [﴾ ا ًٔ َمۡلَ� ﴿

ۡو َمَ�َٰ�ٍٰت ﴿
َ
 هایی که در زمین ترسناک هستند. ها و شکاف سوراخ .]۵۷التوبة: [﴾ أ

َخٗ� ﴿ ۡو ُمدَّ
َ
 پناهگاه. .]۵۷التوبة: [﴾ أ

 ساعیان در راه جمع کردن زکات. .]۶۰التوبة: [﴾ َوٱۡلَ�ِٰملَِ� َعلَۡيَها﴿

﴿ َ  طاعت خداوند را ترک کردند. .]۶۷التوبة: [﴾ �َُسواْ ٱ�َّ

 گرامی داشت خود آنها را دور داشت. از ثواب و .]۶۷التوبة: [﴾ فَنَِسَيُهمۚۡ ﴿

 به دین آنها. .]۶۹التوبة: [﴾ ِ�ََ�ٰقِِهمۡ ﴿

ُرونَ ﴿  اهل عذر. .]۹۰التوبة: [﴾ ٱلُۡمَعّذِ

 گرسنگی. .]۱۲۰التوبة: [﴾ َ�َۡمَصةٞ ﴿

﴿ ۚ  شدتی. .]۱۲۳التوبة: [﴾ ِغۡلَظٗة

 شوند. مبتال می .]۱۲۶التوبة: [﴾ ُ�ۡفَتُنونَ ﴿

 شدید است. .]۱۲۸التوبة: [﴾ َعزِ�زٌ ﴿

 آنچه بر شما دشوار شده. .]۱۲۸التوبة: [﴾ َما َعنِتُّمۡ ﴿

 به سوی من بپا خیزید. .]۷۱یونس: [﴾ ُ�مَّ ٱۡقُضٓواْ إَِ�َّ ﴿

 تأخیر نیاندازید. .]۷۱یونس: [﴾ َوَ� تُنِظُرونِ ﴿

ۡت ﴿  سبقت یافته. .]۳۳یونس: [﴾ َحقَّ

 رسد. روزی هر جنبده هر جا که باشد به او می .]۶هود: [﴾ َوَ�ۡعلَُم ُمۡسَتَقرََّها﴿
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نِيٞب ﴿  کننده به سوی طاعت خداوند. توجه .]۷۵هود: [﴾ مُّ

 تخلف نکند. .]۸۱هود: [﴾ َوَ� يَۡلَتفِۡت ﴿

﴿ ْ  سعی مکنید. .]۸۵هود: [﴾ َوَ� َ�ۡعَثۡوا

 خواند ـ . برای تو مهیا شدم ـ وی این را مهموز می .]۲۳یوسف: [﴾ َهۡيَت لََكۚ ﴿

ۡ�َتَدۡت وَ ﴿
َ
 آماده ساخت. .]۳۱یوسف: [﴾ أ

 تخت. .]۱۰۰یوسف: [﴾ َ�َ ٱۡلَعۡرِش ﴿

 این دعوت من است. .]۱۰۸یوسف: [﴾ َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ ﴿

 هایی که به اقوام گذشته رسیده است. عذاب .]۶الرعد: [﴾ ٱلَۡمُثَ�ُٰتۗ ﴿

َ�َٰدةِ ﴿  سر و آشکار. .]۹الرعد: [﴾ ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

 دارای مکر و دشمنی سرسخت. .]۱۳الرعد: [﴾ ٱلِۡمَحالِ َشِديُد ﴿

ٰ َ�َوُّٖف ﴿  با نقصی از اعمالشان. .]۴۷النحل: [﴾ َ�َ

ۡوَ�ٰ َر�َُّك إَِ� ٱ�َّۡحلِ ﴿
َ
 اوحی: الهام کرد. .]۶۸النحل: [﴾ َوأ

َضلُّ َسبِيٗ� ﴿
َ
 دلیل دورتر از واقع. .]۷۲اإلسراء: [﴾ َوأ

 آشکارا. .]۹۲اإلسراء: [﴾ قَبِيً� ﴿

اعالن و بلند خواندن و آهسته خواندن راهی  همیان« .]۱۱۰اإلسراء: [﴾ َوٱۡ�َتِغ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيٗ� ﴿

 .»برگیر نه جهر شدید باشد و نه آنقدر آهسته که به گوشت نرسد

ا﴿  خرمای تازه. .]۲۵مریم: [﴾ ُرَطٗبا َجنِّيٗ

ن َ�ۡفُرَط ﴿
َ
 که عجله کند. .]۴۵طه: [﴾ أ

 تجاوز نماید. .]۴۵طه: [﴾ َ�ۡطَ�ٰ ﴿

﴿ ْ  تشنه نشوی. .]۱۱۹طه: [﴾ َ� َ�ۡظَمُؤا

 گرمایی به تو نرسد. .]۱۱۹طه: [﴾ َوَ� تَۡضَ�ٰ ﴿

 جای بلند. .]۵۰المؤمنون: [﴾ إَِ�ٰ َرۡ�َو�ٖ ﴿

 حاصلخیز. .]۵۰المؤمنون: [﴾ َذاِت قََرارٖ ﴿
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 آب پاک. .]۵۰المؤمنون: [﴾ َوَمعِ�ٖ ﴿

ُتُ�مۡ ﴿ مَّ
ُ
 دین شما. .]۵۲ المؤمنون:[﴾ أ

 باب تفاعل از برکت. .]۱الفرقان: [﴾ َ�َباَركَ ﴿

ةٗ ﴿  بازگشتی. .]۱۰۲الشعراء: [﴾ َكرَّ

 باالی آن به پایین سقوط کرد. .]۵۲النمل: [﴾ َخاوَِ��﴿

 ثوابی. .]۸۹النمل: [﴾ فَلَُهۥ َخۡ�ٞ ﴿

 گردد. مأیوس می .]۱۲الروم: [﴾ ُ�ۡبلُِس ﴿

﴿ ۢ  هایی. راه .]۲۷فاطر: [﴾ ُجَدُد

 راه جهنم. .]۲۳الصافات: [﴾ إَِ�ٰ ِصَ�ِٰط ٱۡ�َِحيمِ ﴿

 زندانشان کنید. .]۲۴الصافات: [﴾ َوقُِفوُهۡمۖ ﴿

﴿ �ۡ  شوند. حسابرسی می .]۲۴الصافات: [﴾ ولُونَ  ُٔ إِ�َُّهم مَّ

ونَ ﴿  کنید. چرا عذاب را از یکدیگر منع نمی .]۲۵الصافات: [﴾ َما لَُ�ۡم َ� َ�َناَ�ُ

 خواهان. کمک .]۲۶الصافات: [﴾ ُمۡستَۡسلُِمونَ ﴿

 بدکار گنهکار. .]۱۴۲الصافات: [﴾ وَُهَو ُملِيمٞ ﴿

لَۡت ﴿  بیان شده است. .]۳فصلت: [﴾ فُّصِ

 بر آن عیب بگیرید. .]۲۶فصلت: [﴾ َوٱۡلَغۡواْ �ِيهِ ﴿

ۡهِطعِ�َ ﴿  از هم پاشیده شد. .]۸القمر: [﴾ مُّ

تِ ﴿  از هم پاشیده شد. .]۵الواقعة: [﴾ َو�ُسَّ

خورد  کنند چنانکه کسی که از شراب دنیا می استفراغ نمی .]۱۹الواقعة: [﴾ يُ�ِفُونَ َوَ� ﴿

 کند. استفراغ می

 شرک. .]۴۶الواقعة: [﴾ ٱۡ�ِنِث ٱۡلَعِظيمِ ﴿

 گواه. .]۲۳الحشر: [﴾ ٱلُۡمَهۡيِمنُ ﴿

 توانای بر هر چه بخواهد. .]۲۳الحشر: [﴾ ٱۡلَعزِ�زُ ﴿
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 سازد. آنکه هرچه را اراده کند با استواری می .]۲۴الحشر: [﴾ ٱۡ�َِكيمُ ﴿

﴿ ٞ َسنََّدة  نخل، تنه درخت خرما. .]۴المنافقون: [﴾ ُخُشٞب مُّ

 ترک و شکاف. .]۳الملک: [﴾ ِمن ُ�ُطورٖ ﴿

 وامانده و ضعیف. .]۴الملک: [﴾ وَُهَو َحِس�ٞ ﴿

ِ َوقَاٗر�﴿  دارید. عظمت او را بیم نمی .]۱۳نوح: [﴾ َ� تَرُۡجوَن ِ�َّ

 عظمت پروردگارمان. .]۳الجن: [﴾ َجدُّ َرّ�َِنا﴿

تَىَٰنا ٱۡ�َقِ�ُ ﴿
َ
 مرگمان فرا رسید. .]۴۷المدثر: [﴾ �

يٰٓ ﴿  دهد. فریب می .]۳۳القیامة: [﴾ َ�َتَمطَّ

تَۡراٗبا﴿
َ
 در یک سن و سال، سی و سه ساله. .]۳۳النبأ: [﴾ �

 پایان آن. .]۴۲النازعات: [﴾ ُمۡرَسٮَٰها﴿

َ�ٰٗعا لَُّ�مۡ ﴿  منفعتی برای شما. .]۳۲عبس: [﴾ مَّ

 کم شده. .]۲۵األنشقاق: [﴾ َمۡمُنونِۢ ﴿

 فصلی:
 [در استدالل به شعر بر غریب قرآن]

ابوبکربن االنباری گفته: از صحابه و تابعین بسیار آمده که برای غریب و مشکل قرآن با شعر 

اند، اینها  ین ایراد کردهکنند، ولی جماعتی ـ که علمی ندارند ـ این کار را بر نحوی استدالل می

توان با شعر  اند: چگونه می اید؛ گفته گویند: اگر این کار را بکنید شعر را اصلی برای قرآن قرار داده می

بر قرآن استدالل کرد در حالی که در زبان قرآن و حدیث شعر مذمت شده است! وی گوید: ولی 

ایم  لی برای قرآن بدانیم، بلکه ما خواستهاند که ما شعر را اص مطلب چنین نیست که اینان فهمیده

 شعر بیان سازیم؛ زیرا که خدای تعالی فرموده: هلفظ غریب از قرآن را به وسیل

ا﴿  .]۳الزخرف: [﴾ إِنَّا َجَعۡلَ�ُٰه ُقۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
 »ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم«

 و نیز فرموده:

بِ�ٖ ﴿ ٖ مُّ   .]۱۹۵الشعراء: [﴾ بِلَِساٍن َعَرِ�ّ
 .»به زبان عربی بیان شده«
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و ابن عباس گفته: شعر دیوان عرب است؛ پس هرگاه لفظی از قرآنی که خداوند آن را به زبان 

 کنیم. عرب نازل فرموده بر ما مخفی بود به دیوان عرب رجوع نموده و شناخت آن را جستجو می

قرآن از من پرسیدید آن را در  سپس از طریق عکرمه از ابن عباس آورده که گفت: هرگاه از غریب

 شعر جستجو نمایید که شعر دیوان عرب است.

و ابوعبید در فضائل خود گفته: حدیث کرد ما را هشیم از حصین بن عبدالرحمن، از عبدالله بن 

 کرد. آن شعر انشاد می هشد، پس دربار قرآن از او سؤال می هعبدالله بن عتبه؛ از ابن عباس که: دربار

 آورد. وید: یعنی شعر را بر تفسیر شاهد میابوعبید گ

گویم: از ابن عباس در این باره روایت بسیار داریم؛ و فراگیرترین روایتی که از او نقل  می

االنباری در کتاب الوقف و  است؛ که بعضی از آنها را ابن ١های نافع بن االزرق ایم: سؤال کرده

بیشتری عاید  هکه تمام آن را در اینجا بیاورم تا فاید اند، من بهتر دیدم طبرانی در معجم کبیر آورده

 گردد:

 هاي نافع بن ازرق] [سوال
بن  خبر داد مرا ابوعبدالله محمدبن علی صالحی با خواندن بر او، از ابواسحاق تنوخی، از قاسم

محمدبن عساکر، از ابونصر محمدبن عبدالله شیرازی، از ابوالمظفر محمدبن أسعد عراقی، از ابوعلی 

سعیدابن نبهان کاتب، از ابوعلی بن شاذان، از ابوالحسین عبدالصمد ابن علی بن مکرم معروف به ابن 

الطستی، از ابوسهل سری بن سهل جندیشابوری، از یحیی بن أبی عبیده بحربن فروخ مکی، از 

درش که سعدبن أبی سعید، از عیسی بن دأب، از حمید أعرج و عبدالله بن أبی بکربن محمد از پ

گفت: در آن اثنا که عبدالله بن عباس در کنار کعبه نشسته بود مردم پیرامونش را گرفته بودند از تفسیر 

گفت: برخیز به نزد این شخص که بدون  ٢پرسیدند، نافع بن االزرق به نجده بن عویمر قرآن از او می

خواهیم  رفتند و گفتند: ما مینماید برویم، پس آن دو به نزد او  علم بر تفسیر کردن قرآن جرأت می

اموری از کتاب خدا بپرسیم که برایمان تفسیر کنی، و شاهد راست بودن آنها را از کالم عرب  ی درباره

بیاوری چون خدای تعالی قرآن را به زبان عربی روشنی نازل فرموده است، ابن عباس گفت: از هرچه 

د، وی امیر و فقیه قوم خود نافع بن االزرق بن قیس حروری رئیس فرقة أزراقه خوارج است که به او منسوب هستن -١

 ).۶/۱۴۴المیزان ذهبی  هجری وفات یافت (لسان ۶۵بود، به سال 

هجری  ۶۹های متعدد است، به سال  بن عامر حروری رئیس فرقة نجدیه از خوارج، و از رهبران نهضت نجده -٢

 مراجعه شود). ۱/۱۴۴مرد. (به مرآت الجنان 
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َعِن ٱۡ�َِمِ� وََعِن ﴿خدای تعالی:  هفرمود در نظر دارید بپرسید، پس نافع گفت: خبر ده مرا از
َماِل ِعزِ�نَ  باشد،  های کم از مردم می ابن عباس جواب داد: عزون: حلقه .]۳۷المعارج: [﴾ ٱلّشِ

 گوید: ای که می شناسد؟ گفت: آری؛ مگر گفتار عبیدبن األبرص را نشنیده پرسید: آیا عرب این را می

 فجاءوا هيرعون إليه حتی
 

 حول منربه عزينايكونوا  
 

 یعنی: پس سراسیمه به سوی او آمدند تا اینکه پیرامون منبرش جمع گردند.

ْ إَِ�ۡهِ ٱلۡوَِسيلَةَ ﴿پرسید: خبر ده مرا از فرموده خداوند:  جواب داد:  .]۳۵المائدة: [﴾ َوٱۡ�َتُغٓوا

 ای که عنتره گوید: شناسد؟ گفت: آری آیا نشنیده حاجت است، گفت: آیا عرب این را می ی وسیله

 وسيلة كإن الرجال هلم إلي
 

 ١تكحلی وختضبی كإن يأخذو 
 

 یعنی: به راستی که مردان را به تو حاجتی است (ای زن)، اگر تو را بگیرند سرمه و خضاب کن.

ۚ ﴿گفت: خبر ده مرا از فرموده خداوند:  جواب داد: شرعه:  .]۴۸المائدة: [﴾ ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا

ای که ابوسفیان  شناسد؟ گفت: بله، مگر نشنیده دین، و منهاج: راه است، پرسید: آیا عرب این را می

 گوید: بن الحارث بن عبدالمطلب می

 لقد نطق املأمون بالصدق واهلدی
 

 وبني لإلسالم ديناً ومنهاجاً  
 

ه امین شناخته شده به راستی و هدایت سخن گفت، و برای اسالم دین و یعنی: به درستی ک

 روشی بیان داشت.

ۡ�َمَر َوَ�ۡنعِهِۦٓۚ ﴿خداوند:  هگفت: خبر ده مرا از فرمود
َ
� ٓ جواب داد: ینع:  .]۹۹األنعام: [﴾ إَِذا

شاعر را  ی شناسد؟ گفت: آری، مگر سروده رسیدن و پخته شدن، گفت: آیا عرب این را می

 ای که: نشنیده

دت  إذا ما مشت وسط النساء تأوّ
 

 كام اهتزّ غصن ناعمُ النبت يانع 
 

 کند. نرم گیاه رسیده حرکت می هگردد، همچنان که شاخ رود کج می یعنی: هرگاه میان زنان راه می

ۖ ﴿پرسید: خبرم ده از فرموده خدای تعالی:  جواب داد: ریش مال و  .]۲۶األعراف: [﴾ َورِ�ٗشا

 ای که شاعر گوید: شناسد؟ پاسخ گفت: آری، نشنیده ثروت است، گفت: آیا عرب این را می

 فرشنی بخري طاملا قد بريتنی
 

 موالی من يريش وال يربیـوخري ال 
 

 .۳۵دیوان عنتره،  -١
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ها آن است که  یعنی: پس مرا به نیکی ثروتی ده که بسیار مرا محروم ساختی، و بهترین ارباب

 سازد. دهد و دور نمی میمالی 

�َ�َٰن ِ� َكَبدٍ ﴿خدای تعالی:  هگفت: خبر ده مرا از فرمود گفت:  .]۴البلد: [﴾ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ

ای  شناسد؟ گفت: آری مگر نشنیده در اعتدال و میانه و مستقیم، پرسید: آیا عرب این معنی را می

 لبیدبن ربیعه گوید:

 يا عني هال بكيت أربد اذ
 

 ١كبد نا وقام اخلصوم يفقمت 
 

 یعنی: ای چشم چرا نگریی بر أربد آن هنگام که بپا خاستم و دشمنان با قامت راست بپا خاستند.

گفت: سنا:  .]۴۳النور: [﴾ يََ�اُد َسَنا بَۡرقِهِۦ﴿خدای تعالی:  هپرسید: خبرم ده از فرمود

ای که ابوسفیان بن  شناسد؟ جواب داد: آری، مگر نشنیده روشنایی است، گفت: آیا عرب این را می

 الحارث گفته:

 يدعو إلی احلق ال يبغی به بدالً 
 

 جلو بضوء سناه داجی الظلم 
 

های  کند، با شعاع روشنایی خویش تاریکی خواند و به آن بدلی طلب نمی یعنی: به حق فرا می

 سازد. شدید را برطرف می

، پاسخ گفت: فرزند فرزند که یاران هستند، ﴾وََحَفَدةٗ ﴿خدای تعالی:  هگفت: خبرم ده از فرمود

 گوید: ای که شاعر می شناسد؟ جواب داد: آری، آیا نشنیده گفت: آیا عرب این را می

 حفد الوالئد حوهلن وأسلمت
 

 بأكفهنّ أزمة األمجال 
 

 اند أفسار أشتران را. زاییده پیرامونشان هستند و در دست گرفتهیعنی: نوادگان زنان 

ۖ ﴿خداوند تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده نَّا َوَزَ�ٰوٗة ُ گفت: رحمتی  .]۱۳مریم: [﴾ وََحَناٗ�ا ّمِن �َّ

 بن العبد گفته: ای که طرفه شناسد؟ گفت: آری، نشنیده از نزد ما، پرسید: ایا عرب این معنی را می

 منذر أفنيت فاستبق بعضنا أبا
 

 ٢بعض الرشّ أهون من بعض كحناني 
 

یعنی: ای أبومنذر نابود کردی قسمتی از ما را باقی گذار، رحمتت را شامل کن که قسمتی از شّر 

 تر از قسمتی دیگر است. آسان

 .۱۶۰دیوان لبید،  -١

 ۱۲۰دیوان ابن العبد،  -٢
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فَلَۡم يَاْۡ� ﴿خدای تعالی:  هپرسید: خبرم ده از فرمود
َ
ْ  َٔ أ ِيَن َءاَمُنٓوا گفت:  .]۳۱الرعد: [﴾ ِس ٱ�َّ

ای که مالک بن  شناسد؟ جواب داد: آری، مگر نشنیده دانند، گفت: آیا عرب این را می یعنی آیا نمی

 گوید: عوف می

 لقد يئس األقوام أنی أنا ابنه
 

 وإن كنت عن أرض العشريه نائيا 
 

 عشیره دور هستیم.یعنی: به راستی که أقوم دانستند که به حق من پسر اویم، هرچند که از سرزمین 

گفت: یعنی ملعون  .]۱۰۲اإلسراء: [﴾ َمۡثُبوٗر�﴿سؤال کرد: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: 

 ای عبدالله بن الزبعری گفته: شناسد؟ گفت: آری، مگر نشنیده ممنوع از خیر، گفت: آیا عرب این را می

 سنه النو اذ أتانی الشيطان يف
 

 م ومن مال ميله مثبوراً  
 

 که در آن هنگام شیطان در چرت خوابم آمد و آنکه تمایل او را یافت در حال لعنت شدن. یعنی:

َجآَءَها ٱلَۡمَخاُض ﴿پرسید: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: 
َ
گفت: یعنی: او را   .]۲۳مریم: [﴾ فَأ

 ابت گفته:ای که حسان بن ث شناسد؟ گفت: آری؛ مگر نشنیده ناچار کرد، سؤال کرد: آیا عرب این را می

 إذ شددنا شده صادقه
 

م إلی سفح اجلبل   ١فأجأناكُ
 

 یعنی: آنگاه که به راستی حمله کردیم، پس شما را ناچار به پناهندگی دامنه کوه ساختیم.

جواب داد: نادی مجلس است،  .]۷۳مریم: [﴾ نَِديّٗا﴿خدای تعالی:  هگفت: خبرم کن از فرمود

 ای که شاعر گفته: شناسد؟ گفت: آری، مگر نشنیده پرسید آیا عرب این را می

 يومان يوم مقامات وأندية
 

 ويوم سري إلی األعداء تأويب 
 

 ها و مجالس، و روز دیگر رفتن به سوی دشمنان در شب. یعنی: دو روز است یک روز ماندن

َ�ٰٗثا َورِۡءٗيا﴿پرسید: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: 
َ
گفت: اثاث: کاال، ورئی:  .]۷۴مریم: [﴾ أ

 ای که شاعر گفته: شناسد؟ گفت: آری، آیا نشنیده باشد، سؤال کرد: آیا عرب این را می از شراب می

وا  كأن علی احلمول غداه ولّ
 

 من الرئی الكريم من األثاث 
 

 یعنی: انگار که بار شتران صبحگاهانی که رفتند از شراب گرامی از کاال بود. 

جواب داد:  .]۱۰۶طه: [﴾ َ�َيَذرَُها قَاٗ�ا َصۡفَصٗفا﴿خدای تعالی:  هگفت: خبرم ده از فرمود

شناسد؟ گفت: آری، مگر  باشد، پرسید: آیا عرب این را می قاع: زمین نرم، وصفصف: هموار می

 .۳۰۲بن ثابت،  دیوان حسان -١
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 شاعر گفته:ای که  نشنیده

 بملمومه شهباء لو قدفوا هبا
 

 شامريخ من رضوی إذن عاد صفصفا 
 

های کوه رضوی پرتاب کنند  یعنی: آن شیء چنان قوی و با شدت است که اگر آن را به بلندی

 شود. زمینی هموار می

ْ �ِيَها َوَ� تَۡضَ�ٰ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی:  نََّك َ� َ�ۡظَمُؤا
َ
 .]۱۱۹طه: [﴾ َو�

شناسد؟ گفت: آری، مگر  جواب داد: از شدت گرما عرق نخواهی کرد، پرسید: آیا عرب این را می

 گوید: ای که شاعر می نشنیده

 رأت رجالً أما اذا الشمس عارضت
 

 ١اما بالعشی فيخرصفيضحی و 
 

هنگام سرد نشست و شب  تابید عرق بر او می یعنی: آن زن مردی را دید که هرگاه خورشید می

 گردد. می

ُۥ ُخَوارٌ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی:  جواب داد: او را فریادی  .]۱۴۸األعراف: [﴾ �َّ

 ای: شناسد؟ گفت: آری، مگر سخن شاعر را نشنیده است، گفت: آیا عرب این را می

 كأن بنی معاوية بن بكر
 

 إلی اإلسالم صائحة ختور 
 

 زنند. کنان و بانگ می معاویه بن بکر به سوی اسالم صیحهیعنی: انگار که فرزندان 

پاسخ داد: از امر من  .]۴۲طه: [﴾ َوَ� تَنَِيا ِ� ذِۡكرِي﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: 

 ای: شاعر را نشنیده هشناسد؟ جواب داد: آری مگر گفت سستی مکنید، گفت: آیا عرب این را می

نيتُ ومل أزل كإنی وجدّ   ماوَ
 

 له بكل سبيل كأبغی الفكا 
 

 کنم. یعنی: من سوگند به جدت سستی نکردم و پیوسته رهایی او را از هر راهی طلب می

ۚ ﴿خدای تعالی:  هگفت: خبرم ده از فرمود جواب داد: قانع آن  .]۳۶الحج: [﴾ ٱۡلَقانَِع َوٱلُۡمۡعَ�َّ

رود، پرسید:  کند، و معتر: کسی است که پشت درها می است که به آنچه به او داده شود قناعت می

 ای که: شاعر را نشنیده هشناسد؟ گفت: آری، مگر سرود آیا عرب این را می

 علی مكثرهيم حق من يعرتهيم
 

 ٢مقلني السامحة والبدلـوعند  ال 
 

 .۹۴دیوان عمر ابن أبی ربیعه،  -١

 .۱۱۴دیوان زهیر،  -٢
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روند، و نزد کمداران  دارندگانشان حق مستمندانی است که پشت درها مییعنی: بر بسیار 

 بخشندگی و عطا است.

ِشيدٍ ﴿خدای تعالی:  هگفت: خبرم ده از فرمود ۡ�ٖ مَّ
جواب داد: باال رفته با  .]۴۵الحج: [﴾ َوقَ

د ای که عدی بن زی شناسد؟ گفت: آری، مگر نشنیده گچ و آجر، پرسید: آیا عرب این معنی را می

 گوید:

 شاده مرمرأ وجلّله كلسا
 

 ١ذراه وكور فللطري يف 
 

اش را با آهک پرداخت، پس برای پرندگان بر  یعنی: با مرمر آن ساختمان را باال برد و همه

 ها هست. های آن النه بلندی

 هجواب داد: شواظ شعل .]۳۵الرحمن: [﴾ ُشَواٞظ ﴿خدای تعالی:  هگفت: خبر ده مرا از فرمود

شناسد؟ گفت: بله، آیا سخن امیه بن أبی  بدون دود را گویند، پرسید: آیا عرب این معنی را می

 ای که: الصلت را نشنیده

 يظل يشبُّ كِرياً بعد كريٍ 
 

 ٢وينفخ دائباً هلب الشواظ 
 

 دمد. بدون دود را می هافروزد، و به طور مستمر شعل های پی در پی آتش را می با دمه

ۡفلََح ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿خدای تعالی:  هاز فرمودگفت: خبرم ده 
َ
گفت: رستگار و  .]١[المؤمنون:  ﴾قَۡد أ

ای که لبیدبن  شناسد؟ پاسخ داد: بله، مگر نشنیده سعادتمند شدند، پرسید: آیا عرب این معنی را می

 ربیعه گفته:

 فاعقلی إن كنت ملّا تعقلی
 

 ٣ولقد أفلح من كان عقل 

 

 یابی، و به تحقیق که رستگار شد آنکه فهمید. آن مطلب را درمی پس تعقل کن اگر پس از

ۚ ﴿خدای تعالی:  هسؤال کرد: خبرم ده از فرمود گفت:  ]۱۳عمران:  آل[﴾ يَُؤّ�ُِد بَِنۡ�ِهِۦ َمن �ََشآُء

ای که  شناسد؟ گفت: آری، مگر نشنیده کند، پرسید: آیا عرب این معنی را می یعنی تقویت می

 ه:حسان بن ثابت گفت

 ١أيدوا جربيل نرصاً فنزل  برجال لستمو أمثاهلم
 ج

 .۱۳۹، ۲االغانی  -١

 .۳۹دیوان نامبرده،  -٢

 .۱۷۷دیوان لبید،  -٣

 

                                           



 اإلتقان فی علوم القرآن  412
 

 با مردانی که همانند آنها نیستید، تأیید (تقویت) کردند جبرئیل را پس فرود آمد.

جواب داد: دودی که  .]۳۵الرحمن: [﴾ َوُ�َاٞس ﴿خدای تعالی:  هگفت: خبر ده مرا از فرمود

 ای؟ شناسد؟ گفت: آری، مگر گفته شاعر را نشنیده شعله نداشته باشد، گفت: آیا عرب این را می

 يضیء كضوء رساج السيط
 

 مل جيعل اهللا فيه نحاساً  
 

درخشد همچون روشنایی چراغی که از روغن زیتون روشن شده باشد، خداوند برای  یعنی: می

 آن دودی قرار نداده است.

ۡمَشاجٖ ﴿گفت: مرا خبر ده از فرموده خدای تعالی: 
َ
جواب داد: به هم آمیختن  .]۲اإلنسان: [﴾ أ

شناسد؟ پاسخ گفت:  شود، گفت: آیا عرب این را می آب مرد و آب زن هنگامی که در رحم واقع می

 ای که: ابوذویب را نشنیده هبله، مگر گفت

 كأن الريش و الفوقی منه
 

 ٢مشيجخالل النصل خالطه  
 

 ها مخلوط شده است. یعنی: انگار که بر پر و سوفار تیر هنگام نشستن بر هدف نطفه

گفت: گندم است، پرسید: آیا  .]۶۱البقرة: [﴾ َوفُوِمَها﴿خدای تعالی:  هگفت: خبرم ده از فرمود

 ای که: شناسد؟ گفت: بله، آیا سخن أبومحجن ثقفی را نشنیده عرب این را می

 كأغنی واحدقد كنت أحسبنی 
 

 ٣مدينه عن زراعه فومـقدم ال 
 

پنداشتم که من همچون ثروتمندترین کسی هستم که از کشت گندم به شهر  یعنی: به تحقیق می

 ام. آمده

نُتۡم َ�ِٰمُدونَ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
جواب داد: سمود  .]۶۱النجم: [﴾ َوأ

شناسد؟ گفت: بله، مگر گفتار هزیله دختر بکر را  بیهودگی و باطل است، پرسید: آیا عرب این را می

 ای که در گریه بر قوم عاد سروده: نشنیده

 ليت عاداً قبلوا احلق
 

 مل يبدوا جحوداو 
 

 قيل فقم فانظر إليهم
 

 السمودا كثم دع عن 
 

 .۳۴دیوان حسان،  -١

 العرب، ماده مشبح با تفاوت اندک. لسان -٢

 .۲/ ۱۹األغاني  -٣
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 نمودند. کردند و آن را انکار نمی روی مییعنی: ای کاش قوم عاد به حق 

 گفته شد پس برخیز به آنان نگاهی کن سپس حیرت و بیهودگی را از خود کنار کن.

پاسخ داد: یعنی  .]۴۷الصافات: [﴾ َ� �ِيَها َغۡولٞ ﴿خدای تعالی:  هگفت: مرا خبر ده از فرمود

شناسد؟  آیا عرب این را میشراب بهشتی بدبو و ناخوشایند نیست برخالف خمر دنیا، پرسید: 

 ای که أمرئ القیس گفته: گفت: بله، مگر نشنیده

 رب كأس رشبت الغول فيها
 

 ١سقيت النديم منها مزاجاً و 
 

 ای دیگر. یعنی: چه بسا جامی خوردم که بدبو نبود، و ندیم خود را از آن خورانیدم با آمیخته

ََّسقَ َوٱۡلَقَمرِ ﴿خدای تعالی:  هگفت: خبرم ده از فرمود جواب داد:  .]۱۸االنشقاق: [﴾ إَِذا ٱ�

ای که  شناسد؟ گفت: آری، مگر نشنیده اتساق ماه جمع شدن آن است، پرسید: آیا عرب این را می

 طرفه بن عبد سروده:

 إن لنا قالئصا نقانقا
 

 مستوسقات لو جتدن سائقا 
 

 کنند. اجتماع میای یابند  یعنی: ما را شترمرغانیست چست و چاالک، که هرگاه راننده

ونَ ﴿خدای تعالی:  هگفت: مرا خبر ده از فرمود جواب داد: یعنی  .]۳۹البقرة: [﴾ ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

شناسد؟ گفت: بله،  شوند، پرسید: آیا عرب این را می گاه از بهشت بیرون نمی باقی هستند، که هیچ

 ای که: مگر سخن عدی بن زید را نشنیده

 فهل من خالدٍ اما هلكنا
 

 موت يا للناس عار!ـهل بالو 
 

 یعنی: آیا کسی جاودان اگر ما هالک شدیم، و آیا با مرگ عاری برای مردمان هست.

جواب داد: یعنی  .]۱۳سبأ: [﴾ وَِجَفاٖن َكٱۡ�ََوابِ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: 

 ای شعر طرفه بن عبد را که: شناسد؟ گفت: بله، مگر نشنیده ها، پرسید: آیا عرب این را می حوض

 كاجلوابی التنی مرتعه
 

 ٢لقری االضياف أو للمحترض 
 

هایی که بدون تأنی و سستی پر شوند، برای میزبانی میهمانان یا پذیرایی  یعنی: همچون حوض

 حاضران.

 ».فوم«العرب، ماده  لسان -١

 .۸۰دیوان طرفه،  -٢
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ِي ِ� قَۡلبِهِۦ َمَرٞض ﴿خداوند:  هاز فرمود گفت: خبرم ده پاسخ داد:  .]۳۲األحزاب: [﴾ َ�َيۡطَمَع ٱ�َّ

 ای که: شناسد؟ گفت: بله، مگر سخن اعشی را نشنیده یعنی فجور و زنا، پرسید: آیا عرب این را می

 حافظ للفرج راض بالتقی
 

 ١ليس ممن قلبه فيه مرض 
 

 فرج و راضی به پرهیزکاری است، از آنها نیست که در دلشان مرض هست. ی کننده یعنی: حفظ

زِبِۢ ﴿خداوند:  ی گفت: خبر ده مرا از فرموده جواب داد: یعنی:  .]۱۱الصافات: [﴾ ّمِن ِطٖ� �َّ

 ای که: نابغه را نشنیده ی شناسد؟ پاسخ داد: بله، مگر گفته چسبنده، گفت: آیا عرب این را می

  ال رشّ بعدهفال حيسبون اخلري
 

 ٢وال حيسبون الرش رضبه الزب 
 

ای است،  پندارند که شر زدن چسبنده یعنی: پس گمان نکنند که پس از خیر شری نیست، و نمی

 گفت:

نَداٗدا﴿خداوند:  ی گفت: خبر ده مرا از فرموده
َ
پاسخ داد: شبیه و مثل، پرسید:  .]۲۲البقرة: [﴾ أ

 ای که: شناسد؟ جواب داد: بله، مگر گفته لبیدبن ربیعه را نشنیده آیا عرب این را می

 امحداهللا فال ندّ له
 

 ٣بيديه اخلري ما شاء فعل 
 

گویم خدای را پس هیچ مانندی برایش نیست، در دست او است خیر هر چه  یعنی: حمد می

 کند. خواهد می

جواب داد:  .]۶۷الصافات: [﴾ لََشۡوٗ�ا ّمِۡن َ�ِي�ٖ ﴿خداوند تعالی:  ی کن از فرموده گفت: خبرم

شناسد؟ گفت: آری، مگر قول شاعر را  مخلوط به آب حمیم و غساق، پرسید: آیا عرب این را می

 ای که: نشنیده

 مكارم ال قعبان من لبنـال كتل
 

 ٤شيباً بامء فعادا بعد أبواال 
 

 هایی از شیر آمیخته به آب که پس از آن ادرار شوند. ها نه ظرف بزرگوارییعنی: آنهاست 

َنا﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبر ده مرا از فرموده َا قِطَّ ل �َّ ، جزا  .]۱۶ص: [﴾ َعّجِ
ّ

جواب داد: قط

 ای که: شناسد؟ گفت: بله، مگر سخن أعشی را نشنیده باشد، سؤال کرد: آیا عرب این را می می

 در دیوانش نیافتم. -١

 .۹دیوان نابغه،  -٢

 .۱۷۴دیوان لبید،  -٣

 .۴۸شعر از ابوالصلت است، طبقات شعراء،  -٤
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 النعامن يوم لقيته كملـوال ال
 

 ١بنعمته يعطی القطوط و يطلق 
 

یعنی: و نه چنین است پادشاه نعمان روزی که مالقاتش کردم، که از نعمت خود جزاها دهد و 

 رها کند.

ۡسُنونٖ ﴿خدای متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده جواب داد: حما:  .]۲۶الحجر: [﴾ ّمِۡن َ�َإٖ مَّ

ای  شناسد؟ گفت: بله، مگر نشنیده سیاهی است و مسنون: نقش شده، پرسید: آیا عرب این را می

 گفته حمزه بن عبدالمطلب را که:

  یغشاهم البائس المدقع وال
 

 جاٌر مجاور جنبضیف و  
 

 ت.گذرد مستمند به حال و مهمان و همسایه مجاوری که خویشاوند نیس یعنی: بر آنها می

آًء َغَدٗقا﴿خدای تعالی:  هگفت: خبر ده مرا از فرمود جواب داد: یعنی آب  .]۱۶الجن: [﴾ مَّ

 ای که: شاعر را نشنیده ی شناسد؟ گفت: آری، مگر گفته بسیار جاری، پرسید: آیا عرب این را می

 تُدنی كراديس ملتفاً حدائقها
 

 كالنبت جادت هبا أهنارها غدقاً  
 

های آنها به هم پیچیده شده، گفت: مرا خبر کن از  آوریم گروه اسبانی را که باغ مییعنی: نزدیک 

ای از آتش که از آن  پاسخ گفت: شعله .]۷النمل: [﴾ �ِِشَهاٖب قَبَٖس ﴿خداوند تعالی:  ی فرموده

 :ای که شناسد؟ گفت: بله، مگر سخن طرفه بن العبد را نشنیده گیرند، پرسید: آیا عرب این را می برمی

مّ عرانی فبت أدفعه  هَ
 

 دون سهادی كشعله القبس 
 

یعنی: هّمی بر من وارد شد که شب را با دفع آن از بیداریم بسر بردم همچون شعله آتشی که از 

 آن برگیرند.

ۢ ﴿خداوند متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده ِ�ُم
َ
جواب داد: ألیم یعنی  .]۱۰البقرة: [﴾ َعَذاٌب أ

 ای که: شاعر را نشنیده ی شناسد؟ گفت: آری، مگر گفته دردناک، پرسید: آیا عرب این را می

 نام من كان خلياً من أمل
 

 بقيت الليل طوالً مل أنمو 
 

 یعنی: خوابید هر آنکه از درد خالی بود، و من تمام طول شب را بدون خواب باقی ماندم.

ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم﴿خدای تعالی:  ی فرمودهگفت: مرا خبر ده از  ۡيَنا َ�َ جواب داد:  .]۴۶المائدة: [﴾ َوَ�فَّ

یعنی در پی پیغمبران فرستادیم، یعنی مبعوث کردیم و برانگیختیم، گفت: آیا عرب این را 

 .۲۱۹دیوان أعشی،  -١

 

                                           



 اإلتقان فی علوم القرآن  416

 ای که: شناسد؟ پاسخ گفت: بله مگر سخن عدی بن زید را نشنیده می

 يوم قفت عريهم من عرينا
 

 الصبح فلق حلی يفاحتامل او 
 

 دم است. یعنی: روزی که کاروانشان در پی کاروان ما روان شد، و برگرفتن آبادی در صبح سپیده

جواب داد: هرگاه مرد و در  .]۱۱اللیل: [﴾ إَِذا تََردَّىٰٓ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: شناسد؟ گفت: بله، مگر گفته عدی بن زید را نشنیده آتش جهنم افتاد، پرسید: آیا این را عرب می

 خطفته منيه فرتدی
 

 يأمل التعمريا كملـال هو يفو 
 

 یعنی: او را ربود مرگی پس مرد، و حال آنکه امید داشت که در حکومت خود عمر کند.

ٰٖت َوَ�َهرٖ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی:  جواب داد: نهر  .]۵۴القمر: [﴾ ِ� َج�َّ

 ای که: شناسد؟ گفت: بله. مگر گفته لبید ابن ربیعه را نشنیده وسعت است، پرسید: آیا عرب این را می

 ملكت هبا كفی فأهنرت فتقها
 

 يری قائم من دوهنا ما وراءها 
 

 بیند. ای پشت آن را می آن گرفتم و بین انگشتانش را باز گذاشتم، که هر ایستادهیعنی: دستم را بر 

نَامِ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: 
َ
جواب داد: أنام یعنی  .]۱۰الرحمن: [﴾ َوَضَعَها لِۡ�

 ای: لبید ابن ربیعه را نشنیده ی شناسد؟ گفت: بله، مگر گفته خالیق. پرسید، آیا این را عرب می

 فأن تسألينا ممّ نحن فأننا
 

 مسحرـعصافري من هذی األنام ال 
 

یعنی: اگر از من بپرسی که از کجا هستم پس به راستی که ما، گنجشکانی از همین خالیق که به 

 ایم. آب و دانه جادو شده

ن لَّن َ�ُورَ ﴿خداوند تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
پاسخ گفت: در  .]۱۴االنشقاق: [﴾ أ

 شناسد؟ گاه باز نخواهد گشت پرسید: آیا عرب این را می لغت حبشه یعنی هیچ

 ای؟ شاعر را نشنیده ی گفت آری، مگر سروده

 ضوئهمرء اال كالشهاب وـما الو
 

 ١حيور رماداً بعد اذ هو ساطع 
 

شود پس از  میگردد و خاکستر  یعنی: و مرد جز همانند تکه آتش نیست و روشنائیش، باز می

 آنکه درخشان بود.

ْ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده �َّ َ�ُعولُوا
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
جواب داد:  .]۳النساء: [﴾ َ�ٰلَِك أ

 .۱۶۹دیوان لبید،  -١
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شناسد؟ گفت آری مگر  سودمندتر است برای اینکه تمایل پیدا نکنید، پرسید: آیا این را عرب می

 ای که: شاعر را نشنیده ی گفته

 اهللا واطرحوا رسولانا تبعنا 
 

 زينمواـال  غالوا يفقول النبی و 
 

یعنی: مائیم کسانی که از رسول خدا پیروی کردند ولی آنان فرمایش پیغمبر را کنار افکندند و در 

 ترازوها از حق تمایل و انحراف یافتند.

گفت: یعنی  .]۱۴۲الصافات: [﴾ وَُهَو ُملِيمٞ ﴿خداوند تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

شناسد؟ جواب داد: مگر گفته امیه بن أبی الصلت را  بدکننده گنه کار، پرسید آیا عرب این را می

 ای که: نشنیده

 من اآلفات ليس هلا بأهل
 

 مليمـمسیء هو الـلكن الو 
 

 یعنی: از آفات [دور است] و أهل آن خطا نیست، ولی بدکننده همان گنهکار است.

وَ�ُهم �ِإِۡذنِهۦِۖ ﴿خدای تعالی  ی فرمودهگفت: خبرم ده از  جواب داد  .]۱۵۲عمران:  آل[﴾ إِۡذ َ�ُسُّ

شاعر را  ی شناسد؟ پاسخ گفت آری، مگر سروده کشید، پرسید: آیا عرب این را می یعنی: آنها را می

 ای که: نشنیده

 منا الذی القی بسيف حممدو
 ج

 فحس به االعداء عرض العساكر 
 

کرد، پس با آن دشمنان را در عرض  مقاتله می ص آنکه با شمشیر محمدیعنی: و از ماست 

 سپاهیان کشت.

ۡلَفۡيَنا﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: 
َ
� ٓ گفت: یعنی یافتیم.  .]۱۷۰البقرة: [﴾ َما

 ای که: ذبیان را نشنیده نابغه بنی ی شناسد؟ جواب داد: مگر گفته پرسید؟ آیا این را عرب می

 ألفوه كام زعمتفحسبوه ف
 ج

 ١تسعاً و تسعني مل تنقص و مل تزد 
 

 یعنی: پس آن را حساب کردند و یافتند چنانکه پنداشته بود، نود و نه عدد نه کم گفته بود و نه زیاد.

گفت: یعنی ستم و انحراف در  .]۱۸۲البقرة: [﴾ َجَنًفا﴿خداوند تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: عدی بن زید را نشنیده ی شناسد؟ گفت: بله، مگر سروده وصیت، پرسید: آیا عرب این را می

 أخواهتا يا نعامن يف كأمو
 

 أتينه جنفاً يتأتني ما  
 

 .۲۴دیوان نابغه،  -١
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 دهند جور و ستم است. یعنی: و مادر تو ای نعمان در میان خواهرانش، آنچه انجام می

آءِ ﴿خداوند تعالی  ی از فرمودهگفت: خبرم ده  َّ َسآءِ َوٱل�َّ
ۡ
جواب داد،  .]۴۲األنعام: [﴾ بِٱۡ�َأ

شناسد؟ پاسخ داد: بله، مگر  بأساء: حاصلخیزی، و ضراء: خشکسالی، پرسید؛ آیا عرب این را می

 ای که: گفته زیدبن عمرو را نشنیده

 ان اإلله عزيز واسع حكم
 ج

 البأساء والنعمبكفه الرض و 
 

نعمت و حکیم است، در دست او است خشکسالی و  هیعنی: خداوند عزیز گسترانید

 ها. حاصلخیزی و نعمت

گفت: اشاره با دست،  .]۴۱عمران:  آل[﴾ إِ�َّ َرۡمٗز�ۗ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای شاعر را نشنیده ی شناسد؟ گفت: بله، مگر سروده پرسید: آیا این را عرب می

 السامء من الرمحن مرمتز ما يف
 ج

 وزراالرض من  إال إليه وما يف 
 ج

ای جز به سوی او نیست، و در زمین پناهی  یعنی: در آسمان از سوی خدای رحمان اشاره شده

 نیست.

ۗ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده گفت: سعادتمند شد  .]۱۸۵عمران:  آل[﴾ َ�َقۡد فَاَز

عبدالله بن رواحه را  ی شناسد؟ جواب داد، بله. مگر گفته و نجات یافت پرسید: آیا عرب این را می

 ای که: نشنیده

 عسی أن أفوز ثمت ألقیو
 ج

 حجه دتقی هبا الفتانا 
 

 نمایم.انگیزان مقابله  یعنی: و امید است که آنجا نجات یابم که بیابم دلیلی که با آن با فتنه

ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�مۡ ﴿خدای تعالی  هگفت: خبرم ده از فرمود جواب داد:  .]۶۴عمران:  آل[﴾ َسَوآء

 ای که: شناسد؟ گفت: بله مگر سروده شاعر را نشنیده یعنی عدل. پرسید: آیا عرب این را می

 تالقينا فقاضينا سواء
 

 لكن جر عن حال جلالو 
 

س به عدالت با هم قضاوت کردیم، ولی از حالی به حال دیگر یعنی: با هم برخورد کردیم پ

 کشیده شد.

گفت:  .]۱۱۹الشعراء: [﴾ ٱۡلُفۡلِك ٱلَۡمۡشُحونِ ﴿خداوند تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ی شناسد؟ جواب داد. بله، مگر گفته کشتی گرانبار و مملو از جمعیت، پرسید: آیا عرب این را می

 ای که: عبیدبن االبرص را نشنیده
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 شحنا أرضهم باخليل حتی
 

 تركناهم اذل من الرصاط 
 

 تر ساختیم. یعنی: پر کردیم زمین آنها را با اسبان تا اینکه، آنها را از راه زمین ذلیل

گفت: یعنی: زنازاده، پرسید، آیا  .]۱۳القمر: [﴾ َز�ِي�ٍ ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: شاعر را نشنیده ی شناسد؟ گفت: بله، مگر سروده عرب این را می

 زنيم تداعته الرجال زياده
 

 عرض األديم األكارع كام زيد يف 
 ج

شود  یعنی: زنازاده است که به جهت فزون [افراد] مردان او را به خود خواندند، چنانکه فزون می

 های آن. زمین کنارهدر پهنه 

گفت: یعنی در هر جهت  .]۱۱الجن: [﴾ َطَرآ�َِق قَِدٗدا﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که: شاعر را نشنیده ی شناسد؟ جواب داد: بله، مگر گفته قطع شده، پرسید آیا این را عرب می

 زيد حارسولقد قلت و
 

 يوم ولت خيل زيد قدداً  
 

خورد، روزی که اسبان زید در هر جهت  گفتم در حالی که زید حسرت مییعنی: و به راستی 

 پراکنده و قطع شدند.

جواب گفت: صبح هرگاه  .]۱الفلق: [﴾ بَِرّبِ ٱۡلَفلَقِ ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

شناسد؟ گفت: بله، مگر گفته زهیربن ابی  از ظلمت شب شکافته شد، پرسید آیا عرب این را می

 ای: سلمی را نشنیده

 الفارج اهلم مسدوالً عساكره
 

 كام يفرج غم الظلمه الفلق 
 

چنانکه غم اند،  یعنی: آنکه گشاینده هّم و اندوه است در حالی که سپاهیانش آرام نشانده شده

 گشاید. دم می تاریکی را سپیده

گفت: یعنی سهم و  .]۱۰۲البقرة: [﴾ ِمۡن َخَ�ٰٖق� ﴿خداوند تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

امیه بن أبی الصلت را  ی شناسد؟ جواب داد، بله. مگر گفته قسمت، پرسید آیا عرب این را می

 ای که: نشنیده

 يدعون بالويل فيها الخالق هلم
 

 اغاللرسابيل من قطر و اال 
 

 های آتشین و زنجیرها. زنند هیچ قسمتی برایشان نیست، جز جامه یعنی: در آن [جهنم] وای می

ُۥ َ�ٰنُِتونَ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده َّ� ٞ جواب داد: یعنی  .]۱۱۶البقرة: [﴾ ُ�ّ

 ای: عدی بن زید را نشنیده ی شناسد؟ گفت: بله، مگر گفته اقرارکنندگان: پرسید آیا این را عرب می

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  420

 قانتاً هللا يرجو عفوه
 

 يوم اليكفر عبد ما ادخر 
 

ای آنچه ذخیره کرده  یعنی: اقرارکننده برای خداوند که امید گذشت او را دارد، روزی که هیچ بنده

 نشود.پوشیده 

گفت: یعنی: عظمت  .]۳الجن: [﴾ َجدُّ َرّ�َِنا﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

شناسد؟ پاسخ داد، بله. مگر گفته امیه بن ابی الصلت را  پروردگارمان، پرسید: آیا عرب این را می

 ای که: نشنیده

 ربنا كملـالاحلمد والنعامء و كل
 ج

 ١فال شیء أعلی منک جداً و أجمد 
 

ها و فلک تو را است ای پروردگارمان، که هیچ چیزی عظمت و  یعنی: تو را حمد و نعمت

 مجدش برتر از تو نیست.

عذابی » آن«گفت:  .]۴۴الرحمن: [﴾ َ�ِيٍ� َءانٖ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی: 

ب داد، بله. شناسد؟ جوا است که پختنش و حرارتش پایان رسیده است، پرسید: آیا این را عرب می

 ای. مگر گفته نابغه بنی ذبیان را نشنیده

 خانتوخيضب حليه غدرت و
 

 ٢بأمحی من نجيع اجلوف آن 
 

تر از خون گداخته شده و به  شود ریشی که غدر و خیانت کرده است، به داغ یعنی: و خضاب می

 آخرین درجه حرارت رسیده باشد.

لِۡسَنٍة ِحَدادٍ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
گفت:  .]۱۹األحزاب: [﴾ َسَلُقوُ�م بِ�

االعشی را  ی شناسد؟ جواب داد، بله. مگر گفته طعنه زدن با زبان، پرسید: آیا عرب این را می

 ای که: نشنیده

  النجمساحه وـالفيهم اخلصب و
 

 ٣مسالقـاخلاطب الده فيهم و  
 

 زن. گوی کنایه دالوری، و سخنوران متلکیعنی: در آنهاست فراوانی گیاه و جوانمردی و 

ۡ�َدىٰٓ ﴿خداوند تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
گفت: با منت نهادن آن  .]۳۴النجم: [﴾ َوأ

 ای: شاعر را نشنیده ی شناسد، جواب داد، بله. مگر سروده را کدر کرد، پرسید: آیا عرب این را می

 .۲۷دیوان امیه،  -١

 .۷۸دیوان نابغه،  -٢

 .۲۱۵شی، دیوان االع -٣
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 أعطی قليالً ثم أكدی بمنهو
 

 الناس حيمد معروف يفـومن ينرش ال 
 

یعنی: و اندکی داد سپس با منت نهادن آن را کدر ساخت، و هر آنکه نیکی را بین مردم رواج 

 دهد ستایش گردد.

گفت: یعنی پناهگاه، پرسید:  .]۱۱القیامة: [﴾ َ� َوَزرَ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که:  شناسد؟ جواب داد، بله. مگر گفته عمروبن کلثوم را نشنیده آیا این را عرب می

 ما ان له صخره كلعمر
 

 ما ان له من وزر كلعمر 
 

 یعنی: به جان تو او را سنگی نیست، به جان تو او را پناهگاهی نیست.

یعنی: اجل خود را  .]۲۳األحزاب: [﴾ قََ�ٰ َ�َۡبُهۥ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

لبید  ی شناسد؟ پاسخ داد: مگر گفته که برایش تقدیر شده بود به پایان برد. پرسید: آیا عرب این را می

 ای که: ابن ربیعه را نشنیده

 مرءَ ماذا حياولـأال تسأالن ال
 

 ١باطلانخب فيقضی أم ضالل و 
 

کند، آیا اجلی که برایش تقدیر شده یا گمراهی  مرد در چه راهی تالش میپرسید که  یعنی: آیا نمی

 و باطل.

�ٖ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده گفت: یعنی دارای شدت در  .]۶النجم: [﴾ ُذو ِمرَّ

نابغه بنی ذبیان را  ی شناسد؟ جواب داد، بله. مگر گفته امر الهی، پرسید: آیا عرب این را می

 ای که: نشنیده

 و هنا قری ذی مره حازم

 یعنی: و اینجاست مهمانی صاحب شدت در امر احتیاط کار.

گفت: یعنی ابرها یکدیگر  .]۱۴النبأ: [﴾ ٱلُۡمۡعِصَ�ٰتِ ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

شناسد؟ گفت: بله،  ین را عرب میآید، پرسید: آیا ا فشارند پس آب از میان دو ابر بیرون می را می

 ای که: نابغه را نشنیده ی مگر گفته

 جترهبا األرواح من بني شمأل
 ج

 معرصات الدوامسـبني صباها الو 
 

 ها از میان باد شمال کشانیده شوند، و بین باد صبایش ابرهای سیاه قرار دارد. یعنی: با آن روح

 .۲۵۴دیوان لبید،  -١
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گفت: یعنی یاور  .]۳۵القصص: [﴾ َسنَُشدُّ َعُضَدكَ ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: نابغه را نشنیده ی شناسد؟ جواب داد، بله. مگر گفته دهنده، پرسید: آیا عرب این را می کمک

 ذمه من أبيقابوس منقذه يف
 

 من ليست له عضدللخائفني و 
 

 یاور ندارند.یعنی در پناه ابوقابوس راه نجاتی هست، برای ترسیدگان و آنان که 

ماندگان،  یعنی باقی ].١٧١’: [الشعرا﴾ ِ� ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که: شناسد؟ گفت: بله، مگر گفته عبیدبن األبرص را نشنیده پرسید آیا عرب این را می

 مخلف فيهمـذهبوا و خلفنی ال
 

 فكأننی فی الغابرين غريب 
 

 ماندگان غریب هستم. ام در میان آنها جای گذارد، پس انگار که در باقی کننده جانشینیعنی: رفتند و 

َس ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده
ۡ
گفت: یعنی اندوهگین  .]۲۶المائدة: [﴾ فََ� تَأ

 ای که: شناسد؟ جواب داد، بله. مگر گفته امری القیس را نشنیده مشو. پرسید: آیا عرب این را می

 وقوفاً هبا صحبی علیَّ مطيَّهم
 

 ١يقولون ال هتلک أسی و جتمل 
 ج

 گویند: از اندوه هالک مشو و صبر کن. اند، می یعنی: در آنجا دوستانم اسبانشان را بر سرم نگه داشته

گفت: از حق روی  .]۴۶األنعام: [﴾ يَۡصِدفُونَ ﴿خداوند متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: شناسد؟ جواب داد: بله، مگر گفته أبی سفیان را نشنیده گردانند. پرسید: ایا این را عرب می می

 عجبت حللم اهللا عنا و قد بدا
 

 له صدفنا عن كل حق منزل 
 

کنم از بردباری خداوند نسبت به ما و حال آنکه آشکار شده روی گرداندنمان  یعنی: تعجب می

 آید. قی که فرود میاز هر ح

ن تُۡبَسَل ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
گفت: [یعنی] حبس شود، پرسید: آیا  ﴾أ

 ای که:  شناسد؟ گفت: بله، مگر گفته زهیر را نشنیده عرب این را می

 له كبرهن ال فكا كفارقتو
 

 ٢يوم الوداع فقلبی مبسل غلقاً  
 

رهنی که هیچ بیرون آمدنی از آن نیست، ـ روز وداع ـ پس دلم یعنی: [آن زن] از تو جدا شد با 

 حبس و زندانی است.

 .۷دیوان أمری القیس،  -١

 با اندک تفاوت. ۳۳دیوان زهیر،  -٢
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فَلَۡت ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
آ أ گفت: خورشید از دل  .]۷۸األنعام: [﴾ فَلَمَّ

شناسد؟ پاسخ داد: بله، مگر گفته کعب بن مالک را  آسمان زایل شد، پرسید: آیا عرب این را می

 ای که: هنشنید

 منري لفقدهـفتغري القمر ال
 

 و الشمس قد كسفت و كادت تأفل 
 

 یعنی: پس به خاطر فقدان او ماه تابان تغییر یافت، و خورشید کسوف کرد و نزدیک بود افول نماید.

ِ�مِ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده گفت: [یعنی]: همچون  .]۲۰القلم: [﴾ َكٱل�َّ

 ای که: شاعر را نشنیده ی شناسد؟ جواب داد: بله، مگر سروده رونده، پرسید: آیا عرب این را می

 غدوت عليه غدوه فوجدته
 ج

 قعوداً لديه بالرصيم عواذله 
 

 اند. کنندگانش در تاریکی کنارش نشسته یعنی: صبح زود نزد او رفتم پس او را یافتم که مالمت

ْ ﴿خدای تعالی:  ی م ده از فرمودهگفت: خبر گفت: پیوسته؛ هنوز، پرسید:  .]۸۵یوسف: [﴾ َ�ۡفَتُؤا

 ای که: شناسد؟ گفت: بله، مگر گفته شاعر را نشنیده آیا عرب این را می

 ما تفتأ تذكر خالداً  كلعمر
 ج

 قد غاله ما غال تبع من قبلو 
 

 که یدر حال یکن یم یادآوریشه از خالد ییعنی: به جانت سوگند هم

گفت: [یعنی] از  .]۳۱اإلسراء: [﴾ ۖ�َخۡشَيَة إِۡمَ�ٰقٖ ﴿خداوند تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: شاعر را نشنیده ی شناسد؟ گفت: بله. مگر سروده ترس فقر، پرسید: آیا این را عرب می

 إنّی علی اإلمالق يا قوم ماجدو
 

با  دُّ ألضيافی الشواء املضهّ  أعِ
 

ی: و به تحقیق ای قوم من با همه فقر دارای عظمت و بزرگواری هستم، برای مهمانانم گوشت یعن

 سازم. بریان مهیا می

ها و  گفت: یعنی باغ .]۶۰النمل: [﴾ َحَدآ�ِقَ ﴿خداوند تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: شناسد؟ گفت: بله، مگر سروده شاعر را نشنیده ها، پرسید: آیا عرب این را می بوستان

 بالد سقاها اهللا، اما سهوهلا
 

 حدائقفقضب ودرّ مغدق و 
 

های  های هموارشان سرسبز و آب هایی است که خداوند آبیاریشان کرده، که زمین یعنی: آبادی

 هاست. باغجاری و 

ِقيٗتا﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده گفت: توانای مقتدر است،  .]۸۵النساء: [﴾ مُّ

 ای که: أحیحه االنصای را نشنیده ی شناسد؟ گفت: بله، مگر گفته پرسید: آیا عرب این را می
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 ذی ضغن كففت النفس عنهو
 

 كنت علی مساءته مقيتاً و 
 

 نفسم را از آن جلو گرفتم، و حال آنکه بر بدی کردن به او  توانا بودم.ای که  یعنی: و صاحب کینه

گفت: بر او سنگینی  .]۲۵۵البقرة: [﴾ وُدهُۥ ُٔ َوَ� َ� ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: شناسد؟ گفت: بله، مگر سروده شاعر را نشنیده کند، پرسید: آیا عرب این را می نمی

  يؤده محلهامئني و الـيعطی ال
 

 حمض الرضائب ماجد االخالق 
 

کند، سرشتش خالص، و اخالقش  دهد و برداشتن آنها بر او سنگینی نمی یعنی: صدها را می

 واالست.

ا﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده گفت: یعنی رودخانه کوچک.  .]۲۴مریم: [﴾ َ�ِّ�ٗ

 ای که: شاعر را نشنیده ی شناسد؟ گفت: بله مگر سروده پرسید: آیا عرب این را می

 سهل اخلليقه ماجد ذو نائل
 

 مثل الرسی متده األهنار 
 

 یعنی: نرم خوی بزرگوار دارای بخشش است، همانند نهر کوچکی که نهرها یاریش کنند.

گفت: [یعنی] لبریز، مگر  .]۳۴النبأ: [﴾ ِدَهاٗ�ا﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: سروده شاعر را نشنیده

 أتانا عامر يرجو قراناً 
 

عنا له كأساً دهاقا   فأترَ
 

 یعنی: عامر نزد ما آمد که مهمانی ما را امید داشت، پس به او جام پری عطا کردیم.

 هکنند گفت: [یعنی] کفران .]۶العادیات: [﴾ لََكُنودٞ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

اش را  ورزد و برده خورد، و از پذیرایی مهمان امتناع می نعمت، و او کسی  است که به تنهایی می

 ای که: شاعر را نشنیده ی دارد، مگر گفته گرسنه می

 شكرت له يوم العكاظ نواله
 

 مل أک للمعروف ثم كنوداو 
 

عکاظ به جهت بخششی که کرده بود سپاس گذاردم، و آنجا نسبت به نیکی یعنی: او را روز 

 کننده نبودم. کفران

گفت:  .]۵۱اإلسراء: [﴾ فََسيُۡنِغُضوَن إَِ�َۡك رُُءوَسُهمۡ ﴿خدای تعالی:  هگفت: خبرم ده از فرمود

 ای که: گردانند، مگر گفته شاعر را نشنیده از روی تمسخر سر خود را می

 قد تریلفخار ولی يوم ااتنغض 
 

 خيوالً عليها كاألسود ضواريا 
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هایی را که بر آنها  بینی، اسب جنبانی و حال آنکه می یعنی: آیا روز افتخار برای من سر می

 اند. همچون شیران شجاع نشسته

گفت یعنی: خشمگین به  .]۷۸هود: [﴾ ُ�ۡهرَُعونَ ﴿خداوند تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: سوی او آمدند؛ مگر گفته شاعر را نشنیده

 هم أساریاتونا هيرعون و
 

 نسوقهم علی رغم االنوف 
 

 شان همی راندیم. یعنی: خشمگین به سوی ما آمدند در حال اسارت، آنها را علیرغم خواسته

گفت: بدترین  .]۹۹هود: [﴾ ٱلَۡمۡرفُودُ بِۡئَس ٱلّرِۡفُد ﴿خدای متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: لعنت پس از لعنت [بر آنها باد] مگر سروده شاعر را نشنیده

 ال تقذفن بركن ال كفاء له
 

 األعداء بالرفد كان تأثفو 
 

 یعنی: به بزرگی که نظیری ندارد تهمت مزن، هر چند که دشمنان با لعنت پی در پی تو را احاطه کنند.

یعنی: [بدون] خسارت  .]۱۰۱هود: [﴾ َ�ۡ�َ تَۡتبِيبٖ ﴿خدای تعالی:  ی ده از فرمودهگفت: خبرم 

 ای که: و زیان رساندن، مگر گفته بشربن أبی خازم را نشنیده

 هم جدعوا األنوف فأوعبوها
 

 ١هم تركوا بنی سعد تباباً و 
 

 زیان رها ساختند.ها را شکسته و از بیخ کندند، و آنها بنی سعد را در  یعنی: آنها بینی

ۡلِ ﴿خدای متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده ۡهلَِك بِِقۡطٖع ّمَِن ٱ�َّ
َ
ۡ�ِ بِأ

َ
که  .]۸۱هوچ: [﴾ فَأ

 قطع چیست؟ گفت: آخر شب هنگام سحر، مالک بن کنانه گفته:

 نائحه تقوم بقطع ليلو
 

 علی رجل أصابته شعوب 
 

 کند. ، و بر مردی که مرگش فرا رسیده نوحه میخیزد ای که آخر شب برمی کننده یعنی: و زن نوحه

گفت: [یعنی] مهیا و  .]۲۳یوسف: [﴾ َهۡيَت لََكۚ ﴿خداوند متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: آماده شدم برای تو، مگر گفته أحیحه األنصاری را نشنیده

 مضاف اذا دعانیـأمحی ال به
 

 اذا ما قيل لالبطال هيتا 
 

کنم از ضیافت شده هرگاه مرا بخواند، اگر به قهرمانان گفته شده باشد  حمایت مییعنی: با او 

 آماده شوید.

 در دیوانش نیافتم. -١
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گفت: [یعنی] شدید،  .]۷۷هود: [﴾ يَۡوٌم َعِصيبٞ ﴿خداوند متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: مگر گفته شاعر را نشنیده

 هم رضبوا قوانس خيل حجر
 

 يوم عصيب بجنب الرده يف 
 

ای از زمین در روزی  یعنی: آنها بودند که میان دو گوش اسبان حجر را بریدند، در نزدیکی پشته

 شدید.

ٞ ﴿خداوند متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده ۡؤَصَدة گفت: [یعنی] بسته شده،  .]۸الهمزة: [﴾ مُّ

 ای که: مگر سروده شاعر را نشنیده

 حتن الی أجبال مكه ناقتی
 

 صنعاء مؤصدهمن دوننا أبواب و 
 

 های صنعاء بسته شده است. های مکه شترم طرب دارد، و در پیش ما درب یعنی: به کوه

) گفت: [یعنی] ۳۸(فصلت: ﴾ [ ُمونَ  َٔ َ� �َۡ� ﴿خداوند متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: سست نشده و مالل بر آنها راه نیابد، مگر سروده شاعر را نشنیده

 سأمه من عبادهمن اخلوف الذو 
 

 ال هو من طول التعبد جيهدو 
 

 افتد. یعنی: از ترس است نه اینکه از عبادت سست شده باشد، و نه از طول بندگی به خستگی می

بَا�ِيَل ﴿خداوند متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
ا � گفت: پرندگانی که  .]۳الفیل: [﴾ َطۡ�ً

کردند، مگر  آوردند و باالی سر آنها صدا می ها را با منقار و پاها می رفت و آمد کرده و سنگریزه

 ای: سروده شاعر را نشنیده

 بالفوارس من ورقاء قد علمواو
 

 أحالس خيل علی جرد أبابيل 
 

 اند بر اسبان کوتاه گروه گروه. نهادههایی که بر اسبان  یعنی: و با سواران ماده گرگ دانستند، گلیم

یعنی آنان را یافتید  .]۱۹۱البقرة: [﴾ ثَقِۡفُتُموُهمۡ ﴿خداوند متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که گفت: مگر گفته حسان را نشنیده

 فإما تثقفن بنی لوی
 

 جذيمه إن قتلهم دواء 
 

 که کشتن آنها درمان است.یعنی: پس هرگاه بنی لؤی را یافتی، ای جذیمه به دستی 

ثَۡرَن بِهِۦ َ�ۡقٗعا﴿خداوند تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
گفت: نقع  .]۴العادیات: [﴾ َف�

 ای که: شود مگر گفته حسان را نشنیده چیزی است که از سم اسبان به هوا افشاده می
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 عدمنا خيلنا إن مل تروها
 

 ١تثريالنقع موعدها كداء 
 

 گاهشان زمین خشک. افشانند، وعده ها را برمی کنیم اسبانمان را اگر آنها را نبینید که خاکیعنی: نابود 

یعنی: در  .]۵۵الصافات: [﴾ ِ� َسَوآءِ ٱۡ�َِحيمِ ﴿خداوند متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: وسط آتش دوزخ، مگر سروده شاعر را نشنیده

 سوائها ـ رماها بسهم فأستوی يف
 

 ذی الطوارق یقبوالً للهوكان و 
 

 اش شد. گویان عشیره پذیرش بیهوده هیعنی: آن را با تیری نشانه گرفت پس در وسط آن خورد، و مای

ُۡضو�ٖ ﴿خدای متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده گفت: آنکه هیچ  .]۲۸الواقعة: [﴾ ِسۡدرٖ �َّ

 ای که: الصلت را نشنیده خاری ندارد، مگر گفته امیه بن ابی

 الجنان ظلیله ي اّن الحدائق ف
 

 فیها الکواعب سدرها مخضود 
 

 های بهشتی پرسایه است، در آنهاست دختران همسن؛ سدر آنها بدون خار است. یعنی: باغ

گفت:  .]۱۴۸الشعراء: [﴾ َطۡلُعَها َهِضيمٞ ﴿خدای متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: القیس را نشنیده های مختلف آن به هم منضم است، مگر گفته امری قسمت

 دار لبيضاء العوارض طفله
 

 مهضومه الكشحني ريا املعصم 
 

ای که دو پشتش به هم منضم شده، و  ای است که از آن سفید عارضان دختربچه یعنی: خانه

 جای بازوبندش تازه است.

گفت: سخن راست و  .]۷۰األحزاب: [﴾ قَۡوٗ� َسِديٗدا﴿خدای متعال:  هگفت: خبرم ده از فرمود

 ای که: حق. مگر گفته حمزه را نشنیده

 امني علی ما استودع اهللا قلبه
 

 فإن قال قوالً كان فيه مسدداً  
 

 یعنی: بر آنچه خداوند به دلش سپرده امین است، پس هرگاه چیزی بگوید راست و حق گفته است.

ۚ ﴿خدای متعال  ی از فرموده گفت: خبرم ده ٗة  َوَ� ذِمَّ
ٗ

گفت: ال: خویشاوندی و  .]۸التوبة: [﴾ إِّ�

 ای که:  ذمه: عهد است مگر سروده شاعر را نشنیده

 اهللا إالّ كان بينی و بينهم جزی
 

 جزاء ظلوم ال يؤخر عاجالً  
 

 ستمکاری که تأخیر نیفتد.یعنی: خداوند کیفر دهد خویشاوندی را که بین من و آنها بود، کیفر 

 .۴دیوان حسان،  -١
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گفت: [یعنی] مردگانی  .]۱۰۵األنبیاء: [﴾ َ�ِٰمِدينَ ﴿خدای متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: باشند، مگر گفته لبید را نشنیده

 حلوا ثياهبم علی عوراهتم
 

 فهم بأفنيه البيوت مخود 
 

 اند. ها مرده میان خانههایشان گشودند، پس آنها در  های خود را بر عورت یعنی: جامه

های  گفت: قطعه .]۹۶الکهف: [﴾ ُزَ�َر ٱۡ�َِديدِ� ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: بن مالک را نشنیده آهن، مگر گفته کعب

 تلظّی عليهم حني أن شدّ محيها
 

 بزبر احلديد و احلجاره ساجر 
 

های آهن و سنگ،  گردید، با قطعهیعنی: گداخته شد بر آنها هنگامی که حرارتش شدید 

 افروز. آتش

گفت: [یعنی] دورباد، مگر  .]۱۱الملک: [﴾ فَُسۡحٗقا﴿خداوند متعال:  هگفت: خبرم ده از فرمود

 ای که: گفته حسان را نشنیده

 أال من مبلغ عنی أبيا
 

 فقد ألقيت فی سحق السعري 
 

 ام. رساند که در نقطه دور جهنم افتاده میای  یعنی: توجه کنید چه کسی از من به کراهت دارنده

گفت: [یعنی] در  .]۲۰الملک: [﴾ إِ�َّ ِ� ُغُرورٍ ﴿خداوند تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: باطل، مگر گفته حسان را نشنیده

 متنتک األمانی من بعيد
 

 غرور قول الكفر يرجع يفو 
 

 گردد. و سخن کفر به باطل باز مییعنی: آرزوها از دور تو را به خود کشانید، 

گفت: [یعنی] کسی  .]۳۹عمران:  آل[﴾ وََحُصوٗر�﴿خداوند تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: کند، مگر سروده شاعر را نشنیده که با زنان آمیزش نمی

 حصوراً عن اخلنا يأمر الناو
 

 التشمريبفعل اخلريات و س 
 

 دهد. مردم را به کارهای نیک و عزیمت در آن فرمان مییعنی: و از فحشا خودداری کند، 

گفت: کسی که  .]۱۰اإلنسان: [﴾ َ�ُبوٗسا َ�ۡمَطرِ�ٗر�﴿خداوند متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: اش در هم شده باشد مگر سروده شاعر را نشنیده از شدت درد چهره

 كان يوماً وال يوم احلساب و
 

 راً قمطريالشدائد   عبوساً يف 
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 ها چهره گرفته و غمناک دارد. یعنی: و نه روز حساب که روزی بود که در شدت

گفت: از  .]۴۲القلم: [﴾ يَۡوَم يُۡ�َشُف َعن َساقٖ ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: شاعر را نشنیده هشود، مگر سرود شدت آخرت پرده برداشته می

 (قد قامت بنا الحرب علی ساق)

 یعنی: جنگ بر ما چهره گشود و برپا شد.

گفت: ایاب یعنی:  .]۲۵الغاشیة: [﴾ إِيَاَ�ُهمۡ ﴿خداوند متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: بازگشت، مگر گفته عبیدبن األبرص را نشنیده

 يئوب  كل ذی غيبهو
 

 موت ال يئوبـغائب الو 
 

ولی غایب شده از جهت مرگ باز یعنی: هر کسی که غایب شده باشد باز خواهد گشت، 

 نخواهد گشت.

گفت: به لغت حبشه [یعنی]  .]۲النساء: [﴾ ُحوٗ�ا﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: 

 ای که: شناسد؟ جواب داد، بله. مگر گفته األعشی را نشنیده گناه، پرسید: آیا عرب این را می

 ما كلفتمونی من أمركمفإنی و
 

 أحوباليعلم من أمسی أعق و 
 

اید، باید دانسته شود که کسی هستم  یعنی: به راستی که من با آنچه از امرتان بر من بار کرده

 گنهکار و خطاکار.

گفت: [یعنی] گناه بزرگ، مگر  .]۲۵النساء: [﴾ ٱۡلَعَنَت ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که: سروده شاعر را نشنیده

 تسعیتبتغی عنتی و كرأيت
 

 الساعی علی بغري ذَحلمع  
 

کننده علیه من بدون  نمایی با سعایت کنی و سعی می یعنی: تو را دیدم که گناهم را طلب می

 دشمنی و کینه.

گفت: شکافی که در دل  .]۴۹النساء: [﴾ فَتِيً� ﴿خدای متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: هسته هست، مگر گفته نابغه را نشنیده

 ذااللوف و يغزوجيمع اجليش 
 

 ثم ال يرزأ األعادی فتيال 
 

پردازد، سپس دشمنان را به  کند لشکری که هزاران جنگجو دارد و به جنگ می یعنی: جمع می

 کند. ای مصیبت وارد نمی مقدار شکاف هسته
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گفت: پوسته سفیدی که  .]۱۳فاطر: [﴾ ِمن قِۡطِم�ٍ ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: بر روی هسته است، مگر گفته امیه بن أبی الصلت را نشنیده

 مل أنل منهم قسيطا وال زبداً 
 

 ١وال فوفه وال قطمرياً  
 

 ای و نه سرخی هسته خرما و نه سفید آن. ای نگرفتم و نه کره یعنی: از آنها بهره

ۡرَكَسُهم﴿خداوند متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
گفت: آنها را زندانی  .]۸۸النساء: [﴾ أ

 ای که: کرد، مگر گفته امیه را نشنیده

 أركسوا فی جهنم إهنم كا
 

 ٢نوا عتاه تقول كذباً وزوراً ً 
 

 گفتند. یعنی: در جهنم حبس شدند آنها ستمگران و طاغیانی بودند که دروغ می

َمۡرنَا ﴿خدای متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
گفت: [یعنی]  .]۱۶اإلسراء: [﴾ ُمۡ�َ�ِيَهاأ

 ای که: مسلط نمودیم، مگر گفته لبید را نشنیده

 إن أمرواان يغبطوا ييرسوا و
 

 والفقد كيوماً يصريوا للهل 
 

 شمرند و هرگاه مسلط شوند روزی برای نابودی و فقدان کمر بندند. یعنی: اگر آرزو کننده آسان می

ْۚ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال  ِيَن َ�َفُرٓوا ن َ�ۡفتَِنُ�ُم ٱ�َّ
َ
 .]۱۰۱النساء: [﴾ أ

 ای که: گفت: با عذاب و رنج گمراهتان کنند ـ به لهجه هوازن ـ ، مگر سروده شاعر را نشنیده

 كل امریء من عباداهللا مضطهد
 

 مفتونكه مقهور وببطن م 
 

 ند در فشار است در دل مکه، و مقهور و در زحمت است.یعنی: هر یک از بندگان خداو

ۚ ﴿خداوند متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده ن لَّۡم َ�ۡغَنۡواْ �ِيَها
َ
گفت: انگار  .]۹۲األعراف: [﴾ َكأ

 ای که: اند، مگر گفته لبید را نشنیده که نبوده

 غنيت سبتاً قبل جمری داحسو
 

 ٣لو كان للنفس اللجوج خلود 
 

 مدتی زندگانی کردی پیش از فرود آمدن بدی، اگر (ایکاش) نفس لجباز جاودانگی داشت.یعنی: و 

گفت: یعنی  .]۹۳األنعام: [﴾ َعَذاَب ٱلُۡهونِ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده  خدای تعالی 

 .۳۶دیوان امیه،  -١

 .۳۵دیوان امیه،  -٢

 .۳۵دیوانه،  -٣
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 ای که: خوارکننده، مگر سروده شاعر را نشنیده

 انا وجدنا بالداهللا واسعه
 

 مخزاه واهلونـتنجی من الذل وال 
 

 دهد. های خداوند را پهناور یافتیم، که از خواری و ننگی و سستی نجات می یعنی: ما زمین

گفت: نقیر: آنچه  .]۱۲۴النساء: [﴾ َوَ� ُ�ۡظلَُموَن نَقِٗ��﴿گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال 

 ای که: باشد، مگر سروده شاعر را نشنیده روید می در شکاف هسته است، و از آن درخت خرما می

 نقري ليس الناس بعدک يفو
 

 ١هاموليسوا غري أصداء و 
 

 قامت و رئیس نخواهند بود. یعنی: و مردم پس از تو در هسته خرما فرو نروند، و جز راست

گفت: [فارض] گاو پیر و  .]۶۸البقرة: [﴾ �َّ فَارِٞض ﴿خداوند متعال  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که شاعر سروده: کهنسال است، مگر نشنیده

 لعمری لقد أعطيت ضيفک فارضاً 
 

 ٢يساق إليه، ما يقوم علی رجل 
 

شد و  یعنی: به جان خودم سوگند که مهمانت را گاو کهنسالی دادی که به سویش فرستاده می

 ایستاد. نمیبرپا 

ۡسَودِ ﴿خداوند متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
ۡ�َيُض ِمَن ٱۡ�َۡيِط ٱۡ�

َ
البقرة: [﴾ ٱۡ�َۡيُط ٱۡ�

دم است مگر گفته امیه  جواب داد: روشنی روز از تاریکی شب جدا گردد، و آن هنگام سپیده .]۱۸۷

 ای که: را نشنیده

 اخليط األبيض ضوء الصبح منفلق
 

 سود لون الليل مكمومواخليط األ 
 

 رنگ شب است که پوشیده شده. یعنی: نخ سفید نور صبح است که شکفته شده، و نخ سیاه

نُفَسُهمۡ ﴿خدای متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
ۦٓ أ ۡواْ بِهِ گفت:  .]۹۰البقرة: [﴾ بِۡئَسَما ٱۡشَ�َ

 ای که شاعر گفته: فروختند سهمشان را از آخرت به طمع اندکی از دنیا، مگر نشنیده

 يعطی هبا ثمناً فيمنعها
 

 يعقول صاحبها أالتشرتیو 
 

کند، و [وقت دیگری] صاحب آن گوید:  شود ولی (کاالیش را) منع می یعنی: بهایی به او داده می

 خری. آیا نمی

 اللسان، فرض. -١

 .۲۰۹دیوان لبید،  -٢
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َمآءِ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال  گفت : یعنی  .]۴۰الکهف: [﴾ ُحۡسَباٗ�ا ّمَِن ٱلسَّ

 ای که: آتش از آسمان. مگر گفته حسان را نشنیده

 بقيه معرش صبت عليهم
 

 شأبيب من احلسبان شهب 
 

 های آسمانی. گروهی که بر آنها ریخته شده، باران آتشی از شهاب هیعنی: بازماند

گفت: تسلیم گردیده  .]۱۱۱طه: [﴾ وََ�َنِت ٱلۡوُُجوهُ ﴿خداوند متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای گفته شاعر را که: اند، مگر نشنیده و خضوع کرده

 كل عان بكربة كعلي كليب
 

 ذی وفروآل قصی من مقل و 
 

 نیازمند درویش و ثروتمند.یعنی: باید که بگرید بر تو هر رنج کشیده با اندوه، و خاندان قصی از 

گفت: ضنک: تنگنای  .]۱۲۴طه: [﴾ َمعِيَشٗة َضنٗ� ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که: باشد، مگر سروده شاعر را نشنیده شدید و سخت می

 مأزق اخليل قد حلقت هبا يفو
 

 نواحيه شديد املقدم كضن 
 

 بسته و جایی که رفتنش دشوار بود رسیدند. یعنی: و اسبان به آنها در تنگنای شدید و أطراف

ِ فَّجٍ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: 
گفت: [فج] یعنی: راه،  .]۲۷الحج: [﴾ ِمن ُ�ّ

 ای که شاعر گفته: مگر نشنیده

 و حازوا العيال و سدوا الفجاج
 

 بأجساد عادٍ هلا آيدان 
 

های قوم عاد سپاهشان دو  ها را بستند، با بدن راهیعنی: زن و فرزند را محاصره و در میان گرفتند و 

 جناح داشت.

گفت [یعنی] دارای  .]۷الذاریات: [﴾ َذاِت ٱۡ�ُُبكِ ﴿خداوند متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: های متعدد، و خلق خوش نیز، مگر گفته زهیربن أبی سلمی را نشنیده راه

 هم يرضبون حبيک البيض اذ حلقوا
 

 ينكضون إذا ما اسرتمحوا رمحواال  
 

کنند اگر از آنها تقاضای  نشینی نمی بندند هرگاه فرا رسند، عقب یعنی: آنها راه شمشیرها را می

 رحم شود رحم کنند.

گفت: بیمار سختی که از  .]۸۵یوسف: [﴾ َحَرًضا﴿گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: 

 ای که: شدت درد نزدیک باشد هالک گردد، مگر سروده شاعر را نشنیده
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 أمن ذكر ليلی أن نأت غربةٌ هبا
 

 حمّ لألطباء حمرض ككأن 
 

ای و  یعنی: آیا از یاد لیلی است که دور شده و به سبب آن غربت پیش آمده، انگار که تب کرده

 طبیبان را هالک.

گفت یعنی: او را از  .]۲الماعون: [﴾ يَُدعُّ ٱۡ�َتِيمَ ﴿خداوند متعال  ی از فرمودهگفت: خبرم ده 

 ای که: سازد. مگر گفته أبی طالب را نشنیده حق خود دور می

 يقسم حقاً لليتيم و مل يكن
 

 يدع لدی أيسارهن االصاغرا 
 

ها را  هایش کوچک ستکند و چنین نباشد که، هنگام رفاه حال د یعنی: حقی را به یتیم تقسیم می

 دور سازد.

َمآُء ُمنَفِطُرۢ بِهۦِۚ ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده گفت: از ترس  .]۱۸المزمل: [﴾ ٱلسَّ

 ای که: روز قیامت شکافته شده، مگر سروده شاعر را نشنیده

 طباهن حتی أعرض الليل دوهنا
 

 أفاطري وسمی رواء جذورها 
 

تا چون شب از آنها روی بتافت، شکفتگان باران نخستین بودند که یعنی: آنها را فرا خواند 

 هایشان سیراب شده بود. ریشه

گفت: آنها را بر  .]۱۷النمل: [﴾ َ�ُهۡم يُوزَُعونَ ﴿خدای متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

یکدیگر حبس کرد (اول و آخرشان را بازداشت) تا اینکه پرندگان بخوابند مگر سروده شاعر را 

 ای که: شنیدهن

 وزعت رعيلها بأقب هند
 

 اذا ماالقوم شدوا بعد مخس 
 

 یعنی: بازداشتم اسبانشان را با نیرومندترین دفاع، هنگامی که قوم حمله کردند.

گفت: آنچه گاهی  .]۹۷اإلسراء: [﴾ ُ�ََّما َخَبۡت ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که: شود، مگر سروده شاعر را نشنیده ور می خاموش گشته و گاهی شعله

 و ختبوالنار عن آذان قومی
 

 أرضمها اذا ابتدروا سعرياً و 
 

 کشد. شود، و هرگاه سرد شوند آن را زبانه می ور می یعنی: و آتش از گوش قوم من خاموش و شعله

گفت: مهل عبارت است  .]۲۹الکهف: [﴾ َكٱلُۡمۡهلِ ﴿خداوند متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: از درد روغن، مگر سروده شاعر را نشنیده

 تباری هبا العيس السموم كأهنا
 

 تبطنت األقراب من عرق مهال 
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ۡخٗذا َو�ِيٗ� ﴿خدای متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
گفت: [یعنی] گرفتن  .]۶المزمل: [﴾ أ

 ای که: شدیدی که پناهی برایش نباشد، مگر سروده شاعر را نشنیده

 خزی املامتوخزی احلياة و
 

 كال أراه طعاماً وبيالو 
 

 بینم. یعنی: و خواری زندگی و خواری مرگ، و هر کدام را غذای شدیدی می

ٰ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی  ُبواْ ِ� ٱۡ�َِ� گفت: در لغت یمن،  .]۳۶ق: [﴾ دِ َ�َنقَّ

 ای که: بن زید را نشنیده یعنی فرار کردند، مگر گفته عدی

 الموت البالد من حذري نقبوا ف
 

 االرض أی مجال ي جالوا فو 
 

 یعنی: فرار کردند در شهرها از ترس مرگ، و در زمین تاختند چه تاختنی.

گفت: یعنی جماع مخفی و  .]۱۰۸طه: [﴾ َهۡمٗساإِ�َّ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که: سخن مخفی، مگر سروده شاعر را نشنیده

 فباتوا يدجلون و بات يرسی
 

 بصري بالدجا هاد مهوس 
 

 برد، آن آشنای تاریکی راهنمای شب رو. یعنی: آنها شب راه رفتند و او در تمام شب راه می

ۡقَمُحونَ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده گفت: مقمح: تکبرکننده  .]۸یس: [﴾ مُّ

 ای که: سربلند کرده است، مگر سروده شاعر را نشنیده

 نحن علی جوانبها قعودو
 

 ١نغض الطرف كاالبل القامح 
 

ها به زیر افکنده بودیم همچون شترانی  یعنی: و ما بر پیرامون آن نشسته بودیم در حالی که دیده

 اند. ایستادهکه از آب خوردن باز 

رِ�ٍج ﴿گفت: خبرم ده از فرمود خداوند تعالی  ۡمرٖ مَّ
َ
گفت: مریج: یعنی باطل  .]۵ق: [﴾ ِ�ٓ أ

 ای که: مگر سروده شاعر را نشنیده

 فراعت فابتدرت هبا حشاها
 

 ٢فخر كأنه خوط مريج 
 

 افتاد.ای بر زمین  یعنی: پس ترسید و من به سرعت شکمش را دریدم، پس بسان شاخه بیهوده

ا﴿خدای متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده ۡقِضّيٗ گفت: حتم یعنی:  .]۷۱مریم: [﴾ َحۡتٗما مَّ

 .۴۸از دیوان بشرابن ابی خازم،  -١

 مرج.لسان،  -٢
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 ای که: واجب، مگر گفته امیه را نشنیده

 أنت ربخيطئون و كعباد
 

 ١منايا واحلتومـال كبكف 
 

 ها و واجبات. کنند و تو پروردگار هستی، در دست تو است مرگ یعنی: بندگانت خطا می

ۡ�َواٖب� ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
بدون  هگفت: یعنی کوز .]۷۱الزخرف: [﴾ َوأ

 ای که: دسته (جام) مگر گفته هذلی را نشنیده

 حتی مألت كفلم ينطق الدي
 

 كؤوب الدنان له فاستدارا 
 

 گردید.های خم را برای او پس چنان  یعنی: پس هنوز خروس نخوانده بود که پر کردم جام

(صافات:  .]۴۷الصافات: [﴾ َوَ� ُهۡم َ�ۡنَها يَُ�فُونَ ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: شوند. مگر گفته عبدالله بن رواحه را نشنیده ) یعنی: مست نمی۴۷

 ثم ال ينزفون عنها و لكن
 

 يذهب اهلم عنهم والغليل 
 

 رود. تشنگی از آنها مییعنی: سپس از آن مست نشوند ولی، هم و 

گفت: مالزمت شدید  .]۶۵الفرقان: [﴾ َ�َن َغَراًما﴿خدای متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: همچون مالزمت وامخواه با وامدار، مگر گفته بشربن أبی حازم را نشنیده

 يوم اجلفاويوم النسار و
 

 ٢كاناً غراماركانا عذاباً و 
 

 ها و روز جفار (= رود آبی از بنی تمیم) آن دو عذاب بودند و به هم پیوسته. کرکسیعنی: و روز کشتار 

آ�ِبِ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی  َ گفت: جای گردنبند در سینه  .]۷الطارق: [﴾ َوٱل�َّ

 ای که: زن است، مگر سروده شاعر را نشنیده

 والزعفران علی ترائبها
 

 النحررشقاً به اللبات و 
 

 یعنی: و زعفران بر جای گردنبند آن زن، سرسینه و گردن به آن درخشان گردیده است.

گفت: به لهجه  .]۱۲الفتح: [﴾ َوُ�نُتۡم قَۡوَمۢ� بُوٗر�﴿خدای متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: شدگان، مگر سخن شاعر را نشنیده عمان که از یمن هستند یعنی: هالک

 صنعنا إليكموفال تكفروا ما قد 
 

 كافوا به فالكفر بور لصانعهو 
 

 دیوان شعر -١

 .۱۹۰دیوانش،  -٢
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کننده  یعنی: کفران نکنید آنچه نسبت به شما انجام دادیم، و به آن پاداش دهید که کفران هالک

 باشد. صاحبش می

گفت: [یعنی] چرانیدن در  .]۷۸األنبیاء: [﴾ َ�َفَشۡت ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که: شب، مگر شعر لبید را نشنیده

 بدلن بعد النفش الوجيفا
 

 ١بعد طول اجلره الرصيفاو 
 

های  یعنی: پس از چرانیدن در شب به راندن بدل داده شدند، و پس از نشخوار طوالنی دندان

 (شتران) به صدا درآمد.

َ�ُّ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی: 
َ
کننده در  یعنی: نزاع .]۲۰۴البقرة: [﴾ ٱۡ�َِصامِ  �

 ای که: باطل، مگر گفته مهلهل را نشنیده

 انّ حتت األحجار حزماً وجوداً 
 

 خصيام أكد ذا معالقو 
 

 ها زمین بلند؛ درشت و سخت است، و دشمن. پیوسته دشمنی کننده. یعنی: به درستی که زیر سنگ

گفت: بریان شده به  .]۶۹هود: [﴾ بِِعۡجٍل َحنِيذٖ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که: های داغ، مگر سروده شاعر را نشنیده سنگ هواسط

 فيهم كمسـهلم راح و فار ال
 

 شاوهيم إذا شاءوا حنيذاً و 
 

ها  ها بر سنگ گوشتیعنی: شادمانی دارند و بوی مشک در آنها ساطع است، و هرگاه بخواهند 

 بریان کنند.

ۡجَداثِ ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده
َ
گفت: یعنی: از قبرها،  .]۵۱یس: [﴾ ّمَِن ٱۡ�

 ای: مگر گفته ا بن رواحه را نشنیده

 حيناً يقولون إذ مروا علی جدثی
 

 قد رشداً أرشده يا رب من عان و 
 

ای  گویند: پروردگارا او را ارشاد کن که رنجدیده مییعنی: روزگاری چون بر گور من بگذرند 

 است که دیگران را ارشاد نموده است.

گفت: یعنی کم صبر و  .]۱۹المعارج: [﴾ َهُلو�ً ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که: پرجزع. مگر گفته بسربن أبی خازم را نشنیده

 .۳۵۱دیوانش،  -١
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 المانعاً لليتيم نحلته
 

 وال مكباً خللقه هلعاً  
 

 مال یتیم، و نه از روی ناشکیبایی و آزمندی برای خلق خدا سر فرود آرد. هکنند یعنی: نه منع

َ�َت ِحَ� َمَناٖص ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده گفت: هنگام فرار  .]۳ص: [﴾ وَّ

 ای که: [یا قرار] نیست، مگر گفته األعشی را نشنیده

 تذكرت ليلی حني الت تذكر
 

 مناص بعيدـالمنها ووقد بنت  
 

 یعنی: یاد آوردم از لیلی هنگامی که وقت یادآوری نیست، و از او دور ماندم و راه گریز دور است.

گفت: چیزی است که کشتی  .]۱۳القمر: [﴾ َوُدُ�ٖ ﴿خدای تعالی  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای: دوزند، مگر سروده شاعر را نشنیده را به آن می

 احكم صنعهاسفينة نوتی قد 
 

نه األلواح منسوجة الدرس   منحّ
 

 های ضخیم و به هم بافته شده. یعنی: کشتی ناخدایی که آن را استوار ساخته، با چوب

گفت: [یعنی] حس کردنی،  .]۹۸مریم: [﴾ رِۡ�َزۢ�﴿خدای متعال  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: مگر سروده شاعر را نشنیده

 ندسٌ قد توجس ركزاً مقفر و
 

 سمعه كذب بنبأة الصوت ما يف 
 

یعنی: و گوش گذاشت و حس کرد آن مرد کم ثروت تیزهوش، با صدای ضعیف که در گوش او 

 دروغی نیست.

ٞ ﴿خداوند متعال:  ی گفت: خبرم ده از فرموده ة گفت: روی ترش کرده،  .]۲۴القیامة: [﴾ بَاِ�َ

 ای که: مگر گفته عبیدبن األبرص را نشنیده

 متيامً غداة النساصبحنا 
 

 رشهبا ملمومة بارس 
 

 ای. یعنی: صبح دادیم بنی تمیم را پگاه روز نسار با لشکر گران فراهم آمده روی ترش کرده

گفت: یعنی ظالمانه، مگر  .]۲۲النجم: [﴾ ِضَ�ىٰٓ ﴿خدای تعالی:  ی گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: القیس را نشنیده گفته امری

 بحكمهمضارت بنو أسد 
 

 اذ يعدلون الرأس بالذنب 
 

 نمایند. ها برابر می اند، اینکه سران را با دم یعنی: بنی أسد در حکم خود ستم کرده

ها آن را تغییر  گفت: سال .]۲۵۹البقرة: [﴾ لَۡم يَتََسنَّۡهۖ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال 
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 ای که: نداده، مگر سروده شاعر را نشنیده

 الطعم و الربح معاً طاب منه 
 

 لن تری متغرياً من آسن 
 

یعنی: مزه و بوی آن با هم خوش بود، هیچ تغییری از جهت ماندگی و گذشت سال در آن 

 بینی. نمی

گفت: بسیار غدرکننده ستمگر  .]۳۲لقمان: [﴾ َختَّارٖ ﴿خدای تعالی  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: اذیتکار، مگر سروده شاعر را نشنیده

 استيقنت ذات نفسهالقد علمت و
 

 بأال ختاف الدهر رصمی و ال خرتی 
 

یعنی: به راستی که خود آن زن دانسته و یقین کرده، که در همه روزگار نباید از من بترسد که ببرم 

 یا ستم کنم.

گفت: [یعنی] مس، مگر  .]۱۲سبأ: [﴾ َ�ۡ�َ ٱۡلقِۡطرِ� ﴿خدای متعال  ی  فرمودهگفت: خبرم ده از 

 ای که: سروده شاعر را نشنیده

 مراجل من حديد فألقی يف
 

 قدور القطر ليس من الرباه 
 

 های مسی را که خرد نبودند. های سنگین آهنین افکند، دیگ یعنی: پس در دیگ

ُ�ٍل َ�ٖۡط ﴿خدای تعالی  ی  گفت: خبرم ده از فرموده
ُ
گفت: اراک (گیاه تلخ و  .]۱۶سبأ: [﴾ أ

 ای که: شورمزه و درختی که به چوبش مسواک کنند)، مگر سروده شاعر را نشنیده

 ما مغزل فرد تراعی بعينهاو
 

نّ غضيض الطرف من خلل اخلمط   أغَ
 

که] صدایش را از بینی اندازد، [به کسی  یعنی: و نیست آهوی یکتایی که از زیر چشم نگاه می

 ای، از میان درخت اراک (!) ها به زیرافکنده آورد چشم بیرون می

زَّۡت ﴿خداوند متعال  ی  گفت: خبرم ده از فرموده
َ
گفت: [یعنی] نفرت کرد،  .]۴۵الزمر: [﴾ ٱۡشَمأ

 ای که: عمروبن کلثوم را نشنیده ی  مگر گفته

 اذا عض الثقاف هبا اشمأزت
 

ته عشوزنةً زب   ١وناوولّ
 

نمایند، و به سختی و  ها را بگیرد از آنها دوری می کننده آن نیزه های راست یعنی: اگر آهن

 گری شدید دشمنان را دور سازند. دفاع

 .۲۲۷از کتاب المعلقه شرح تبریزی،  -١
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ۢ ﴿خدای تعالی  ی  گفت: خبرم ده از فرموده ها، مگر  گفت: [یعنی] راه .]۲۷فاطر: [﴾ ُجَدُد

 ای که: سروده شاعر را نشنیده

 صفحاهتا جدداً  قد غادر  النسع يف
 

 كأهنا طرق الحت علی أكم 
 

 یعنی: از نسع (نام جایی است) بیرون رفت.

ۡ�َ�ٰ ﴿خدای متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده
َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
نیاز  گفت: از فقر بی .]۴۸النجم: [﴾ أ

 ای که: نیازی او را قانع و راضی ساخت مگر گفته عنتره العبسی را نشنیده کرد، و در بی

 ال أبالک و اعلمی كأقنی حياءف
 

 ١أنی امرؤ سأموت أن مل اقتل 

 

یعنی: حیای خودت را (ای زن) نگهدار و حفظ کن که پدرت مباد و بدانکه من مردی هستم که 

 به زودی اگر نمیرم کشته خواهم شد.

بنی  هگفت: به لهج .]۱۴الحجرات: [﴾ َ� يَلِۡتُ�م﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای تعالی 

 ای که: عبس یعنی: از شما نخواهد کاست، مگر شعر حطیئه العبسی را نشنیده

 أبلغ رساه بنی سعد مغلغلةً 
 

 ٢جهد الرسالة ال ألتا وال كذباً  
 

 بنی سعد پیکی برسان، کمال رسالت را ابالغ کن نه کم و نه دروغ. ی  یعنی: به سران قبیله

بّٗا﴿خدای متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده
َ
گفت: [أب] آن است که  .]۳۱عبس: [﴾ َو�

 ای که: خورند، مگر سروده شاعر را نشنیده چهارپایان از آن می

 تری به األب واليقطني خمتلطاً 
 

 علی الرشيعة جيری حتتها الغرب 
 

 بینی بر آستانه که از زیر آن آبی جاری است. یعنی: در آن أب و کدو را به هم مخلوط می

ا﴿خدای متعال  ی  از فرمودهگفت: خبرم ده  گفت: [سر]  .]۲۳۵البقرة: [﴾ �َّ تَُواِعُدوُهنَّ ِ�ًّ

 ای که: جماع است، مگر گفته امریءالقیس را نشنیده

ت بسباسةُ اليوم أننی  أال زعمَ
 

 ٣كربت و أال حيسن الرس أمثالی 
 

اینکه امثال من جماع را ام و  یعنی: آیا بسباسه (زنی از بنی اسد) نپنداشت که امروز من پیر شده

 توانند). دانند (نمی خوب نمی

 .۴۲دیوان،  -١

 .۷دیوان،  -٢

 .۲۸دیوان،  -٣
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گفت: [یعنی] چرا  .]۱۰النحل: [﴾ �ِيهِ �ُِسيُمونَ ﴿خدای تعالی  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: کنید، مگر گفته االعشی را نشنیده می

 مشی القوم بالعامد إلی الرزو
 

 ١مساقـمسيم أين الـأعيا الحی و 
 جج

ِ َوقَاٗر�﴿خدای تعالی:  ی  از فرمودهگفت: خبرم ده  گفت: [یعنی]  .]۱۳نوح: [﴾ َ� تَرُۡجوَن ِ�َّ

 ای که: دارید، مگر گفته أبی ذؤیب را نشنیده بیم نمی

 إذا لسعته النحل مل يرج لسعها
 ج

 ٢بيت نوب عواسل وخالفها يف 
 ج

عسل با آن زنبورهای ترسد، و در کندوی  یعنی: اگر زنبور عسل او را بگزد از آن گزیدن نمی

 کنند. گزنده کارکنانی (از زنبورها) مخالفت می

َ�ةٖ ﴿خدای متعال  ی  گفت: خبرم ده از فرموده گفت: صاحب نیاز و  .]۱۶البلد: [﴾ َذا َمۡ�َ

 ای که: زحمت مگر سروده شاعر را نشنیده

 ثم قل نواهلا كتربت يدا
 

 السامء سجاهلا كترفعت عنو 
 

 هایش را از تو باال برد. شد سپس بخشش آن کم شد، و آسمان آب یعنی: دستانت نیازمند

کنندگان و  گفت: اعتراف .]۴۳ابراهیم: [﴾ ُمۡهِطعِ�َ ﴿خدای متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

بع را نشنیده
ُ
 ای که: سرفرودآوردگان، مگر گفته ت

 قد دریتعبدنی نمربن سعد و
 

 نمربن سعد لی مذيف و مهطعو 
 ج

نمربن سعد مرا به بردگی کشید در حالی که دانست، و نمربن سعد برای من سرافکنده و یعنی: 

 باشند. خاضع می

ا﴿خداوند تعالی:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده گفت: فرزند  .]۶۵مریم: [﴾ َهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُۥ َسِمّيٗ

 ای که: (پسر) مگر سروده شاعر را نشنیده

 اما السمی فأنت منه مكثر
 

 تروحامل فيه تغتدی وـالو 
 

 کنی. یعنی: اما فرزند (پسر) تو بسیار داری، و در ثروت آمد و شد می

گفت: [یعنی] ذوب  .]۲۰الحج: [﴾ يُۡصَهرُ ﴿خداوند تعالی:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 .۲۱۳دیوان،  -١

 .۱۴۳دیوان الهذلیین،  -٢
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 ای که: شود، مگر سروده شاعر را نشنیده می

ثانه نت صهارته فظل عُ  سخُ
 ج

 سيطل كفيت به يرتدد يف 
 

 آن گرم شد، پس غبار آن در طشتی که آن را فرا گرفته بود در تردد ماند. ی  یعنی: ذوب شده

 بِٱۡلُعۡصَبةِ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خداوند متعال: 
ُ
گفت: سنگینی  .]۷۶القصص: [﴾ َ�َُنٓوأ

 ای که: کند، مگر گفته امریءالقیس را نشنیده می

 متشی فتثقلها عجيزهتا
 

 بالوسق مشی الضعيف ينوء 
 

کند، همچون راه رفتن ناتوانی که بار  رود پس سرینش بر او سنگینی می یعنی: [آن زن] راه می

 شتر بر او سنگینی کند.

گفت: اطراف انگشتان،  .]۱۲األنفال: [﴾ ُ�َّ َ�َنانٖ ﴿خداوند تعالی  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: مگر گفته عنتره را نشنیده

 ء قومیفنعم فوارس اهليجا
 

 ١بالبنان األسنةإذا علقوا  
 

 ها به سرانگشتان بگیرند. آورانی هستند قوم من، آنگاه که نیزه یعنی: چه خوب رزم

گفت: [یعنی] باد شدید،  .]۲۶۶البقرة: [﴾ إِۡعَصارٞ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: 

 ای که: مگر سروده شاعر را نشنیده

وار فله يف  آثارهن خُ
 

 كأنه إعصار حفيفو 
 

یعنی: او را در پی آنها صدا کردنی است (صدای گاو و گوسفند) و صدای بال زدن پرندگان 

 همچون باد شدید.

گفت: به لهجه هذیل  .]۱۰۰النساء: [﴾ ُمَ�َٰغٗما﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: 

 ای که: شاعر را نشنیده ه[یعنی] گشایش و فراخی، مگر سرود

 أرضَ جهرةَ إن عندی كاترو
 

 ادیالتعـمراغم والی رجاء ف 
 

 های سرسبز است. گویم که مرا امیدی در گشایش و سرزمین یعنی: و زمین ناهموار را ترک می

ا﴿خدای متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده گفت: تابان و محکم، مگر  .]۲۶۴البقرة: [﴾ َصۡ�ٗ

 ای که: گفته أبی طالب را نشنیده

 .۴۰دیوان،  -١
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 ابن قرم هلاشملقرم ووإنی 
 

 آلباء صدق جمدهم معقل صلد 
 

یعنی: و البته من مهتر قومی هستم و فرزند مهتر قومی از (نسل) هاشم، و پدران راستینی که 

 عظمت و بزرگی آنها پناهگاهی تابان و محکم است.

ۡجًرا َ�ۡ�َ َمۡمُنونٖ ﴿گفت: خبرم ده از فرموده خدای متعال: 
َ
گفت: [یعنی]  .]۳القلم: [﴾ َ�

 ای که: پاداشی بی کم و کاست، مگر گفته زهیر را نشنیده

 فضل اجلواد علی اخليل البطاء فال
 ج

 ١ال نزقاممنوناً و كيعطی بذل 
 

 دهد. یعنی: برتری اسب اصیل و تندرو بر اسبان کندرو که با آن را بدون کم کردن بها و شتاب می

ۡخرَ ﴿خدای تعالی  ی  گفت: خبرم ده از فرموده ها را در  گفت: سنگ .]۹الفجر: [﴾ َجابُواْ ٱلصَّ

 ای که:  ها شکافته و آنها را برای خود خانه گرفتند، مگر گفته أمیه را نشنیده کوه

 وشق أبصارنا كيام نعيش هبا
 

 آداناوجاب للسمع أصامخاً و 
 

ها و  دن سوراخیعنی: جای چشمانمان را به خاطر اینکه با آنها زندگی کنیم شکافت، و برای شنی

 ها را ساخت. گوش

ا﴿گفت: خبرم ده از فرموده خداوند تعالی:  ا َ�ّٗ گفت: [یعنی] محبت  .]۲۰الفجر: [﴾ ُحّبٗ

 ای که: أمیه را نشنیده هبسیار و عالقه شدید، مگر گفت

 إن تغفر اللهم تغفر مجّا
 

 ال أملا كأی عبد لو 
 

 ات هست که گناهی نداشته باشد. کدام بندهآمرزی، و  یعنی: خدایا اگر بیامرزی بسیار می

گفت: [یعنی] تاریکی و  .]۳الفلق: [﴾ َ�ِسقٍ ﴿خدای متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: ظلمت، مگر گفته زهیر را نشنیده

 هی الهيةظلت جتوب يداها و
 

 الغسقحتی إذا جنح االظالم و 
 ج

حالی که غافل بود، تا اینکه تاریکی و ظلمت برید در  یعنی: [آن زن] دستانش را همچنان می

 شب سایه گسترد.

َرٞض ﴿خدای متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده گفت: [یعنی]  .]۱۰البقرة: [﴾ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

 ای که: نفاق، مگر سروده شاعر را نشنیده

 .۴۹دیوان،  -١
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 قد أریأجامل أقواماً حياء و
 

 صدورهم تغلی علی مراضها 
 

 جوشد. هایشان از نفاق با من می بینم دل کنم از روی حیا و حال آنکه می مدارا میهایی  یعنی: با گروه

کنند، و  گفت: بازی می .]۱۵البقرة: [﴾ َ�ۡعَمُهونَ ﴿خداوند متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: آمد و شد دارند مگر گفته األعشی را نشنیده

 شاب رأسیأرانی قد عمهت و
 

 بالكبريهذا اللعب شني و 
 

ام در حالی که موی سرم سپید شده، و این بازی برای بزرگ  بینم که باز کرده یعنی: خود را می

 ننگ است.

گفت: آفریننده و  .]۵۴البقرة: [﴾ إَِ�ٰ بَارِ�ُِ�مۡ ﴿خداوند متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: خالقتان، مگر گفته تبع را نشنیده

 شهدت علی أمحد أنه
 

 رسول من اهللا باری النسم 
 ج

ای از سوی خداوند آفریننده مردم  ] گواهی دادم که او فرستادهص یعنی: بر احمد [پیغمبر اکرم

 است.

گفت: شکی در آن  .]۲البقرة: [﴾ َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ﴿خدای متعال  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: نیست، مگر گفته ابن الزبعری را نشنیده

 احلق يا أمامة ريب  ليس يف
 

 إنام الريب ما يقول الكذوب 
 ج

 های دروغگو است.  یعنی: ای امامه در حق شکی نیست، و شک تنها در گفته

ٰ قُلُو�ِِهمۡ ﴿خداوند متعال  ی  گفت: خبرم ده از فرموده َ�َ ُ گفت: بر  .]۷البقرة: [﴾ َخَتَم ٱ�َّ

 ای که: هایشان مهر زد، مگر گفته اعشی را نشنیده دل

 صهباء طاف هيودهياو
 

 ١عليها ختمفأبرزها و 
 

رسد، پس آن را آشکار ساخت در حالیکه بر آن مهرها  یعنی: و شرابی که زود مستی آن فرا می

 زده بود.

گفت: سنگ سخت، مگر  .]۲۶۴البقرة: [﴾ َصۡفَوانٍ ﴿خدای تعالی  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: بن حجر را نشنیده گفته اوس

 .۳۵دیوان،  -١
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 علی ظهر صفوان كأن متونه
 

 ١متنزالـعللن بدهن يزلق ال 
 

 لغزاند. اند فرو شونده را می یعنی: بر پشت سنگ سختی که انگار آن را با روغن باال برده

گفت: یعنی سرما و  .]۱۱۷عمران:  آل[﴾ �ِيَها ِ�ٌّ ﴿خدای متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: یخبندان، مگر گفته نابغه را نشنیده

 ال يربمون إذا ما ألرض جللها
 

 رص الشتاء من اإلحمال كاألدم 
 

 یعنی: اگر زمین را سرمای زمستان فرا بگیرد از خشکسالی همچون گندم پایداری نکنند.

 .]۱۲۱عمران:  آل[﴾ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َمَ�ٰعَِد لِۡلقَِتاِل� ُ�َبّوُِئ ﴿خدای متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده
 ای که: دهی، مگر گفته اعشی را نشنیده گفت: مؤمنین را جای می

أ الرمحن بيتک منزالً و  ما بوّ
 

 ٢محرمـالبأجياد غربی الصفا و 
 

 تو را منزلی مهیا نساخته در سینه غرب صفا و خانه حرام (کعبه). ی  یعنی: و خدای رحمان خانه

های بسیار،  گفت: گروه .]۱۴۶عمران:  آل[﴾ رِّ�ِيُّونَ ﴿خدای متعال  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: مگر گفته حسان را نشنیده

 اذا معرش جتافوا عن القصدو
 

 محلنا عليهم ربيّا 
 

 سازیم. ور می های بسیار حمله میانه منحرف و برکنار ماندند بر آنها گروهیعنی: و هرگاه قومی از راه 

گفت: گرسنگی، مگر گفته  .]۳المائدة: [﴾ َ�َۡمَصةٍ ﴿خدای تعالی  ی  گفت: خبرم ده از فرموده

 ای که: اعشی را نشنیده

 مشتی مالءً بطونكمـال تبيتون يف
 

 جارتكم غرثی يبتن مخائصاو 
 

تان در خشکسالی  برید، و حال آنکه زنان همسایه در قشالق به سر می های پر یعنی: با شکم

 .مانند! گرسنه می

ۡقَ�ِفُونَ ﴿خداوند متعال:  ی  گفت: خبرم ده از فرموده گفت: یعنی انجام  ﴾َوِ�َۡقَ�ِفُواْ َما ُهم مُّ

 ای که: دادن، مگر گفته لبید را نشنیده

 اننیوإنی آلتی ما أتيت و
 

 سی علی لراهبام اقرتفت نفـل 
 

 .۸۶دیوان،  -١

 .۱۲۳دیوان،  -٢
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ام و البته که من، از آنچه [از کارهای زشت]  یعنی: و به درستی که من آنچه پیش آید انجام دهنده

 ام راستی ترسناکم. بر خود برداشته

بن األزرق، و مقدار اندکی از آنها را حذف نموده ـ حدود ده و چند  های نافع این است پایان سؤال

 اند. های چندی از آنها را با سندهای مختلفی تا ابن عباس آورده سؤال مشهور ـ و پیشوایان سؤال

ای از آن را آورده و این همان است که با  و ابوبکربن األنباری در کتاب الوقف و االبتداء قطعه

بر آن عالمتگذاری شده، گوید: حدیث آورد ما را بشربن أنس، گزارش کرد » ک«خط سرخ صورت 

سین بن شقیق، گزارش داد به ما ابوصالح هدبه بن مجاهد، گزارش داد برای ما محمدبن علی بن الح

به ما مجاهدبن شجاع، گزارش داد به ما محمدبن زیاد یشکری از میمون ابن مهران که گفت: نافع 

 بن األزرق به مسجد وارد شد ... آنگاه آن را آورده است.

بر آن » ط«همان است که صورت و طبرانی در معجم کبیر خود قسمتی از آن را آورده، و آن 

عالمتگذاری گردیده، از طریق جویبر از ضحاک بن مزاحم که گفت: نافع بن االزرق بیرون آمد ... 

 پس آن را یاد آورده.

 





 

 

 

 

 

 

 نوع سی و هفتم:
 واقع شدهآنچه به غیر لهجه حجاز در قرآن 

آوریم، و  هایی از این گونه را می اختالف در این باره در نوع شانزدهم گذشت، در اینجا مثال

 ام. ای هم در این باره دیده تألیف جداگانه

نُتۡم َ�ِٰمُدونَ ﴿خداوند:  ی  ابوعبید از طریق عکرمه از ابن عباس در مورد فرموده
َ
النجم: [﴾ َوأ

 یمنی. هت، به لهجآورده که گفت: منظور غناس .]۶۱

 حمیری است. هو ابن ابی حاتم از عکرمه آورده که: به لهج

دانستیم ارائک چیست تا اینکه مردی از اهل یمن را  و ابوعبید از حسن آورده که گفت: نمی

دیدیم، پس ما را خبر داد که اریکه نزد آنها: حجله = جایی که آراسته شده باشد و در آن تخت است 

 گوییم). می (به فارسی حجله

ۡلَ�ٰ َمَعاذِيَرُهۥ﴿خدای تعالی:  ی  فرموده هو دربار
َ
از ضحاک آورده که  .]۱۵القیامة: [﴾ َولَۡو �

 باشد. ها می گفت: [معاذیر] به لغت یمن: پوشش

آورده که  .]۱۱القیامة: [﴾ َ� َوَزرَ ﴿خدای تعالی:  ی  فرموده هو ابن ابی حاتم از ضحاک دربار

 اهل یمن است. هگفت: هیچ حیله و تدبیری نیست. و این به لهج

گفت:  .]۵۴الدخان: [﴾ َوَزوَّۡجَ�ُٰهم ِ�ُورٍ ﴿خدای تعالی:  ی  فرموده هو از عکرمه آورده که دربار

 بفالنه، راغب در مفردات گفته: و در قرآن  این لغت یمانی است، که اهل یمن می
ً
گویند: زوجنا فالنا

 «ده: نیام
ً
شود: زوجته إمرأة تا توجه دهد که آن ازدواج از قبیل  چنانکه گفته می» زوجناهم حورا

 زناشویی متعارف میان ماها نیست که با مناکحه انجام گیرد.
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ن �َّتَِّخَذ لَۡهٗو�﴿خدای تعالی:  ی  و از حسن درباره فرموده
َ
َرۡدنَآ أ

َ
گفت: لهو  .]۱۷األنبیاء: [﴾ لَۡو أ

 زن است.یمن  هبه لهج

 .]۴۲هود: [﴾ َونَاَدٰى نُوٌح ٱۡ�َنُهۥ﴿خدای تعالی:  ی  فرموده هو از محمدبن علی آورده که دربار
 باشد. گفت: به لهجه طی فرزند زنش می

 گویم: (و نادی نوح ابنها) نیز قرائت شده است. می

ۡعِ�ُ َ�ۡٗر�ۖ ﴿خدای تعالی:  ی  و از ضحاک درباره فرموده
َ
آورده که گفت:  .]۳۶یوسف: [﴾ أ

 نامند. اهل عمان که انگور را خمر می هفشارم، به لهج [یعنی] انگوری می

تَۡدُعوَن َ�ۡعٗ� ﴿خدای تعالی:  ی  و ابن عباس درباره فرموده
َ
گفت: [بعل]  .]۱۲۵الصافات: [﴾ �

، به لهج هبه لهج
ً
: ربا

ً
 أزدشنوءه. هیمن: پروردگار است و از قتاده آورده که گفت: بعال

 هبوبکربن األنباری در کتاب الوقف آورده که ابن عباس گفت: وزر: فرزند فرزند است به لهجو ا

 هذیل.

 یمن مرواریدهای کوچک است. هو هم در آن کتاب از ابن الکلبی آورده که گفت: مرجان به لهج

ِحمیر  هو در کتاب الرد علی من خالف مصحف عثمان از مجاهد آورده که گفت: صواع به لهج

 باشد. کوچک می هکاس

فَلَۡم يَاْۡ� ﴿خدای تعالی:  ی  فرموده هو در آن کتاب از ابوصالح آورده که دربار
َ
ِيَن  َٔ أ ِس ٱ�َّ

 ْ هوازن، و فراء گفته: کلبی  هدانند، به لهج گفت: یعنی: أفلم یعلم = آیا نمی .]۳۱الرعد: [﴾ َءاَمُنٓوا

 نخع است. هگوید: به لهج

*** 

شما را گمراه  .]۱۰۱النساء: [﴾ َ�ۡفتَِنُ�مُ ﴿و در سؤاالت نافع بن األزرق از ابن عباس آمده: 

 هوازن. هکند، به لهج

 عمان. ی  هالک شدگان، به لهجه .]۱۸الفرقان: [﴾ بُوٗر�﴿و نیز: 

ْ ﴿و نیز:  ُبوا  یمن. هفرار کردند، به لهج .]۳۶ق: [﴾ َ�َنقَّ

 بنی عبس. هنقصی بر شما نرساند، به لهج .]۱۴ الحجرات:[﴾ َ� يَلِۡتُ�م﴿و نیز: 

 هذیل. هفراخی، به لهج .]۱۰۰النساء: [﴾ ُمَ�َٰغٗما﴿و نیز: 

خدای تعالی:  ی  فرموده هو سعیدبن منصور در سنن خود از عمروبن شرحبیل آورده که دربار
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 اهل یمن بند آب است. هگفت: به لهج .]۱۶سبأ: [﴾ َسۡيَل ٱۡلَعرِمِ ﴿

ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ﴿خدای تعالی:  ی  تفسیر خود از ابن عباس آورده که درباره فرمودهو جویبر در 
» أسطور«ای ِحمَیری است، آنها نوشتار را  گفت: نوشته شده، که لهجه .]۵۸اإلسراء: [﴾ َمۡسُطوٗر�

 نامند. می

*** 

 این نوع در قرآن تألیف کرده گفته است: هو ابوالقاسم در کتابی که دربار

 کنانهبه لهجۀ 

َفَهآءُ ﴿  جاهالن. .]۱۳البقرة: [﴾ ٱلسُّ

 : خوارشدگان..]۶۵البقرة: [﴾ �َ  َِٔ�ِٰ� ﴿

ۥۗ ﴿  به سوی او. .]۱۴۴البقرة: [﴾ َشۡطَرهُ

 قسمتی نیست. .]۷۷عمران:  آل[﴾ َ� َخَ�ٰقَ ﴿

لُوٗ� ﴿  آزادان. .]۲۰المائدة: [﴾ وََجَعلَُ�م مُّ

 آشکارا. .]۹۲اإلسراء: [﴾ قَبِيً� ﴿

 گرفتگان. پیشی .]۱۳۴األنعام: [﴾ بُِمۡعِجزِ�نَ ﴿

 پوشیده ماند. .]۶۱یونس: [﴾ َ�ۡعُزُب ﴿

﴿ ْ  : تمایل مکنید..]۱۱۳هود: [﴾ َوَ� تَۡرَكُنٓوا

 در طرفی. .]۱۷الکهف: [﴾ ِ� فَۡجَو�ٖ ﴿

 پناهی. .]۵۸الکهف: [﴾ َمۡو�ِٗ� ﴿

ۡبلُِسونَ ﴿  مأیوسان. .]۴۴األنعام: [﴾ مُّ

 باراندن. .]۹الصافات: [﴾ ُدُحوٗر�ۖ ﴿

ُٰصونَ ٱ�َۡ ﴿  دروغگویان. .]۱۰الذاریات: [﴾ �َّ

ۡسَفاَرۢ�ۚ ﴿
َ
 هایی. هایی، کتاب نوشته .]۵الجمعة: [﴾ أ

ّ�َِتۡت ﴿
ُ
 جمع شد. .]۱۱المرسالت: [﴾ أ
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 ها. کننده نعمت کفران .]۶العادیات: [﴾ لََكُنودٞ ﴿

 به لغت (لهجۀ) هذیل

 عذاب. .]۵المدثر: [﴾ َوٱلرُّۡجزَ ﴿

﴿ ْ ۡوا  فروختند. .]۱۰۲البقرة: [﴾ َ�َ

َ�ٰقَ ﴿  طالق را تحقق بخشیدند. .]۲۲۷البقرة: [﴾ َعَزُمواْ ٱلطَّ

﴿ ۖ�  ای. پاکیزه .]۲۶۴البقرة: [﴾ َصۡ�ٗ

ۡلِ ﴿  های شب. ساعت .]۱۳۰طه: [﴾ َءانَآيِٕ ٱ�َّ

 آنها. هاز چهر .]۱۲۵عمران:  آل[﴾ ّمِن فَۡورِهِمۡ ﴿

 پی در پی. .]۶األنعام: [﴾ ّمِۡدَراٗر�﴿

 راه بیرون شدنی. .]۲۹األنفال: [﴾ فُۡرقَاٗ�ا﴿

 برانگیز. .]۶۵األنفال: [﴾ َحّرِِض ﴿

 فقری. .]۲۸التوبة: [﴾ َ�ۡيلَةٗ ﴿

﴿ ۚ  دوستی. .]۱۶التوبة: [﴾ َوِ�َجٗة

﴿ ْ  جهاد کنید. .]۳۸التوبة: [﴾ ٱنفُِروا

�ُِحونَ ﴿ ٰٓ  داران. روزه .]۱۱۲التوبة: [﴾ ٱل�َّ

 گناه. .]۲۵النساء: [﴾ ٱۡلَعَنَت ﴿

 ات. با زره .]۹۲یونس: [﴾ بَِبَدنَِك ﴿

ةٗ ﴿  ای. شبهه .]۷۱یونس: [﴾ ُ�مَّ

ۡمِس ﴿ لُوِك ٱلشَّ  زوال خورشید. .]۷۸اإلسراء: [﴾ ِ�ُ

 سوی خودش. .]۸۴اإلسراء: [﴾ َشاِ�َتِهِۦ﴿

 گمانی. .]۲۲الکهف: [﴾ رَۡ�َۢ�﴿

 پناهگاهی. .]۲۷الکهف: [﴾ ُمۡلَتَحٗدا﴿

﴿ ْ  ترسد. می .]۱۱۰الکهف: [﴾ يَرُۡجوا
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 کاستی. .]۱۱۲طه: [﴾ َهۡضٗما﴿

 غبارآلودی. .]۵الحج: [﴾ َهاِمَدةٗ ﴿

 سرعت کن. .]۱۹لقمان: [﴾ َوٱۡقِصۡد ِ� َمۡشيَِك ﴿

ۡجَداثِ ﴿
َ
 گورها. .]۵۱یس: [﴾ ٱۡ�

 درخشنده. .]۱۰الصافات: [﴾ ثَاقِبٞ ﴿

 حال آنها. .]۱القتال: [﴾ بَالَُهمۡ ﴿

 خوابند. می .]۱۷الذاریات: [﴾ َ�ۡهَجُعونَ ﴿

 عذابی. .]۵۹الذاریات: [﴾ َذنُوٗ�ا﴿

 ها. میخ .]۱۳القمر: [﴾ َوُدُ�ٖ ﴿

 عیبی. .]۳الملک: [﴾ ِمن تََ�ٰوُٖت� ﴿

﴿ ۚ رَۡجآ�َِها
َ
 اطراف آن. .]۱۷الحاقة: [﴾ أ

ۡطَواًرا﴿
َ
 هایی. رنگ .]۱۴ئوح: [﴾ أ

 خوابی. .]۲۴النبأ: [﴾ بَۡرٗدا﴿

 ترسناک. .]۸النازعات: [﴾ َواِجَفةٌ ﴿

 قحطی، گرسنگی. .]۱۴البلد: [﴾ َمۡسَغَبةٖ ﴿

رِ�نَ ﴿  کنندگان. اسراف .]۲۷اإلسراء: [﴾ ٱلُۡمَبّذِ

 و به لهجۀ حمیر

ن َ�ۡفَشَ� ﴿
َ
 اینکه جبن کنند. .]۱۲۲عمران:  آل[﴾ أ

گاهی پیدا شد. .]۱۰۷المائدة: [﴾ ُعِ�َ ﴿  آ

 دیوانگی. .]۶۶األعراف: [﴾ ِ� َسَفاَهةٖ ﴿

 پس جدا ساختیم. .]۲۸یونس: [﴾ فََز�َّۡلَنا﴿

﴿�  حقیر. .]۶۲هود: [﴾ َمرُۡجّوٗ

َقايَةَ ﴿  ظرف. .]۷۰یوسف: [﴾ ٱلّسِ
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ۡسُنونٖ ﴿  گندیده. .]۲۶الحجر: [﴾ مَّ

 کتابی. .]۱۲یس: [﴾ إَِما�ٖ ﴿

 دهند. حرکت می .]۵۱اإلسراء: [﴾ فََسيُۡنغُِضونَ ﴿

 سردی، برفی. .]۴۰الکهف: [﴾ ُحۡسَباٗ�ا﴿

ا﴿  ام. از بزرگسالی به سستی و ناتوانی رسیده .]۸مریم: [﴾ ِمَن ٱۡلِكَ�ِ ِعتِّيٗ

 نیازهایی. .]۱۸طه: [﴾ ارُِب  َٔ َ� ﴿

 قراردادی. .]۹۴الکهف: [﴾ َخرًۡجا﴿

 بالیی. .]۶۵الفرقان: [﴾ َغَراًما﴿

﴿ ۖ َح ۡ  خانه. .]۴۴النمل: [﴾ ٱل�َّ

ۡصَ�ٰتِ ﴿
َ
نَ�َر ٱۡ�

َ
 ترین صداها. زشت .]۱۹لقمان: [﴾ أ

ُ�مۡ ﴿  کم کند. .]۳۵محمد: [﴾ يَِ�َ

 حسابرسی شده. .]۸۶الواقعة: [﴾ َمِدينِ�َ ﴿

ا�َِيةً ﴿  سخت، شدید. .]۱۰الحاقة: [﴾ رَّ

 شدیدی. .]۱۶المزمل: [﴾ َو�ِيٗ� ﴿

 و به لهجۀ جرهم

 مسلط، چیره شده. .]۴۵ق: [﴾ ِ�َبَّارٖ� ﴿

َرٞض ﴿  زنا. .]۶۰األحزاب: [﴾ مَّ

 مس. .]۱۲سبأ: [﴾ ٱۡلقِۡطرِ� ﴿

﴿ ۖ  جمع شده. .]۱۹ص: [﴾ َ�ُۡشوَرٗة

 زندانی شده، نگه داشته شده. .]۲۵الفتح: [﴾ َمۡعُكوفًا﴿

 استحقاق یافتند. .]۹۰البقرة: [﴾ َ�َبآُءو﴿

 گمراهی. .]۱۳۷البقرة: [﴾ ِشَقاقٖ� ﴿

ا﴿  مالی، ثروتی. .]۱۸۰البقرة: [﴾ َخۡ�ً
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بِ ﴿
ۡ
 همانند. .]۱۱عمران:  آل[﴾ َكَدأ

﴿ ْ  بهره نگرفتند. .]۹۲األعراف: [﴾ لَّۡم َ�ۡغَنۡوا

ِدۡ ﴿  عقوبت کن. .]۵۷األنفال: [﴾ فََ�ّ

َراذُِ�َا﴿
َ
 افراد سفله و پست از ما. .]۲۷هود: [﴾ أ

 شدید، سخت. .]۷۷هود: [﴾ َعِصيٞب ﴿

 همگی. .]۱۰۴اإلسراء: [﴾ لَفِيٗفا﴿

ُۡسوًرا﴿  قطع شده. .]۲۹اإلسراء: [﴾ �َّ

 جانب، سمت. .]۹۶األنبیاء: [﴾ َحَدبٖ ﴿

 خالل= ابر. .]۴۳النور: [﴾ ِخَ�ٰلِهِۦِمۡن ﴿

 باران. .]۴۳النور: [﴾ ٱلَۡوۡدَق ﴿

ذَِمةٞ ﴿  گروه. .]۵۴الشعراء: [﴾ لَِ�ۡ

 .]۱۲۸الشعراء: [﴾ رِ�عٍ ﴿

 آیند. بیرون می .]۹۶األنبیائ: [﴾ يَنِسلُونَ ﴿

 مخلوطی. .]۶۷الصافات: [﴾ لََشۡوٗ�ا﴿

 ها. راه .]۷الذاریات: [﴾ ٱۡ�ُُبكِ ﴿

 دیواری .]۱۳الحدید: [﴾ �ُِسورٖ ﴿

 و به لهجۀ أزدشنوءه

 عیب. نشان، بی بی .]۷۱البقرة: [﴾ �َّ ِشَيةَ ﴿

 عضل: حبس کردن. .]۲۳۲البقرة: [﴾ َ�ۡعُضلُوُهنَّ ﴿

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
 چندین سال. .]۸هود: [﴾ أ

 چاه. .]۳۸الفرقان: [﴾ ٱلرَّّسِ ﴿

 غمناکان. .]۱۸غافر: [﴾ َ�ِٰظِمَ�ۚ ﴿

 حرارت. ی  آخرین درجه .]۳۶الحاقة: [﴾ ِغۡسلِ�ٖ ﴿
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اَحةٞ ﴿  سوزاننده. .]۲۹المدثر: [﴾ لَوَّ

 و به لهجۀ مذحج

 جماع. .]۱۹۷البقرة: [﴾ َرفََث ﴿

قِيٗتا﴿  توانا. .]۸۵النساء: [﴾ مُّ

 دروغی از گفتار. .]۳۳الرعد: [﴾ بَِ�ِٰهرٖ ّمَِن ٱۡلَقۡوِل� ﴿

 آستانه. .]۱۸الکهف: [﴾ بِٱلۡوَِصيِد� ﴿

 زمانی. .]۶۰الکهف: [﴾ ُحُقٗبا﴿

 .ینیب .]۱۶القلم: [﴾ ٱۡ�ُۡرُطومِ ﴿

 و به لهجۀ خثعم

﴿ ُ  چرا کنید. .]۱۰النحل: [﴾ ِسيُمونَ �

رِ�ٍج ﴿  پراکنده. .]۵ق: [﴾ مَّ

 تمایل یافت. .]۴التحریم: [﴾ َصَغۡت ﴿

 ناشکیبا. .]۱۹المعارج: [﴾ َهلُو�ً ﴿

 دروغی. .]۱۴الکهف: [﴾ َشَطًطا﴿

 و به لهجۀ قیس عیالن

 ای، واجبی. فریضه .]۴النساء: [﴾ ِ�ۡلَةٗ ﴿

 .یتنگ .]۶۵النساء: [﴾ َحرَٗجا﴿

ونَ ﴿  گمشدگان. .]۹۰األعراف: [﴾ لََّ�ِٰ�ُ

 مسخره کنید. .]۹۴یوسف: [﴾ ُ�َفّنُِدونِ ﴿

 دژهایشان. .]۲۶األحزاب: [﴾ َصَياِصيِهمۡ ﴿

ونَ ﴿  متنعم شوید. .]۷۰الزخرف: [﴾ ُ�َۡ�ُ

 لعنت شده. .]۱۷الحجر: [﴾ رَِّجي�ٍ ﴿

 کم کند شما را. .]۱۴الحجرات: [﴾ يَلِۡتُ�م﴿
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 و به لهجۀ سعدالعشیره

 دامادهایی. .]۷۲النحل: [﴾ َحَفَدةٗ ﴿

 عائله، تحت تکفل. .]۷۶النحل: [ ﴾َ�ٌّ ﴿

 و به لهجۀ کنده

 هایی. راه .]۳۱األنبیاء: [﴾ فَِجاٗجا﴿

تِ ﴿  از هم پاشیده شده. .]۵الواقعة: [﴾ َو�ُسَّ

 شوی. اندوهگین می .]۳۶هود: [﴾ فََ� تَۡبَت�ِۡس ﴿

 و به لهجۀ عذره

ْ  ُٔ ٱۡخَ� ﴿  خوار شوید. .]۱۰۸المؤمنون: [﴾ وا

 و به لهجۀ حضرموت

 مردانی. .]۱۴۶عمران:  آل[﴾ رِّ�ِيُّونَ ﴿

ۡرنَا﴿  هالک نمودیم. .]۱۳۷األعراف: [﴾ َدمَّ

 خستگی. .]۳۵فاطر: [﴾ لُُغوبٞ ﴿

تَهُ ﴿
َ
 عصای او را. .]۱۴سبأ: [﴾ ِمنَس�

 غسانو به لهجۀ 

 تالش کردند [آن دو]. .]۲۲األعراف: [﴾ �ََطفَِقا﴿

 سخت. .]۱۶۵األعراف: [﴾ ي� َِٔ� ﴿

َء بِِهمۡ ﴿  آنها را ناخوش داشت. .]۷۷هود: [﴾ ِ�ٓ

 و به لهجۀ مزینه

﴿ ْ  نیفزایید. .]۱۷۱النساء: [﴾ َ� َ�ۡغلُوا

 و به لهجۀ لخم

 گرسنگی. .]۱۵۱األنعام: [﴾ إِۡمَ�ٰقٖ ﴿
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 و البته مقهور خواهید ساخت. .]۴اإلسراء: [﴾ َوَ�َۡعلُنَّ ﴿

 و به لهجۀ جذام

﴿ �  ها سر کشیدند. به کوچه .]۵اإلسراء: [﴾ فََجاُسواْ ِخَ�َٰل ٱّ�ِيَارِ

 و به لهجۀ بنی حنیفه

﴿ �  ها. پیمان .]۱المائدة: [﴾ بِٱۡلُعُقودِ

 دست. .]۲۴اإلسراء: [﴾ َجَناحَ ﴿

 ترس. .]۳۲القصص: [﴾ ٱلرَّۡهِب� ﴿

 یمامهو به لهجۀ 

 تنگ شد. .]۹النساء: [﴾ َحِ�َۡت ﴿

 و به لهجۀ سبأ

 خطا کنید خطای روشنی. .]۲۷النساء: [﴾ تَِميلُواْ َمۡيً� َعِظيٗما﴿

نَا﴿ ۡ  به هالکت رساندیم. .]۳۹الفرقان: [﴾ َ��َّ

 و به لهجۀ سلیم

 بازگشت. .]۴۸األنفال: [﴾ نََ�َص ﴿

 و به لهجۀ عماره

ٰعَِقةُ ﴿  مرگ. .]۵۵البقرة: [﴾ ٱل�َّ

 و به لهجۀ طیی

 زند. فریاد می .]۱۷۱البقرة: [﴾ َ�ۡنعِقُ ﴿

 حاصلخیز. .]۱۱۲النحل: [﴾ رََغٗدا﴿

 خود را زیان کرد. .]۱۳۰البقرة: [﴾ ۥۚ َسفَِه َ�ۡفَسهُ ﴿

 ای انسان. .]۱یس: [﴾ �ٓس ﴿
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 و به لهجۀ خزاعه

﴿ ْ �ِيُضوا
َ
 بسیج شوید، و افضاء: جماع را گویند. .]۱۹۹البقرة: [﴾ أ

 لهجۀ عمانو به 

 گمراهی. .]۱۱۸عمران:  آل[﴾ َخَباٗ� ﴿

 ای. سوراخی، رخنه .]۳۵األنعام: [﴾ َ�َفٗقا﴿

َصاَب ﴿
َ
 هر جا که خواهد. .]۳۶ص: [﴾ َحۡيُث أ

 و به لهجۀ تمیم

ةٍ ﴿ مَّ
ُ
 فراموشی. .]۲۵یوسف: [ ﴾أ

 از روی حسد. .]۲۱۳البقرة: [﴾ َ�ۡغَيۢ�﴿

 و به لهجۀ أنمار

 کارش. .]۱۳اإلسراء: [﴾ َ�ٰٓ�َِرُهۥ﴿

ۡ�َطَش ﴿
َ
 تاریک نمود. .]۲۹النازعات: [﴾ َوأ

 و به لهجۀ اشعریین

ۡحَتنَِ�نَّ ﴿
َ
 کن خواهم کرد. ریشه .]۶۲اإلسراء: [﴾ َ�

 یکبار. .]۵۵طه: [﴾ تَاَرةً ﴿

زَّۡت ﴿
َ
 منحرف و متنفر شد. .]۴۵الزمر: [﴾ ٱۡشَمأ

 و به لهجۀ اوس

َنةٍ ﴿  نخلی (درخت خرما). .]۵الحشر: [﴾ ّ�ِ

 لهجۀ خزرجو به 

﴿ ْۗ وا  بروند. .]۷المنافقون: [﴾ يَنَفضُّ

 و به لهجۀ مدین

 پس قضاوت کن. .]۲۵المائدة: [﴾ فَٱۡفُرۡق ﴿
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 آنچه ابوالقاسم ذکر کرده بود به تلخیص پایان یافت.

القراءات العشر گفته: در قرآن پنجاه لغت هست:  و ابوبکر واسطی در کتاب خود االرشاد فی

خثعم، أشعر، نمیر، قیس عیالن، جرهم، یمن، أزد شنوءه، کنده، تمیم،  لغت قریش، هذیل، کنانه،

ِحمیر، مدین، لخم، سعدالعشیره، حضر موت، سدوس، عمالقه، أنمار، غسان، مذحج، خزاعه، 

بلی،  غطفان، سبأ، عمان، بنوحنیفه، ثعلبه، طیی، عامربن صعصعه، أوس، مزینه، ثقیف، جذام،

 عذره، هوازن، نمر، و یمامه.

های غیرعربی: فارسی، رومی، نبطی، حبشی، بربری، سریانی، عبرانی، و قبطی آمده.  ز لغتو ا

 هایی که از ابوالقاسم آوردیم ذکر کرده و اینها را افزوده: سپس غالب مثال

 بلی: عذاب. ی  به لهجه .]۱۳۴األعراف: [﴾ ٱلرِّۡجزُ ﴿

ۡيَ�ٰنِ ﴿  ثقیف: وسوسه، خیال بد. ی  به لهجه .]۲۰۱األعراف: [﴾ َ�ٰٓ�ِٞف ّمَِن ٱلشَّ

ۡحَقاِف ﴿
َ
 ها. ثعلبه: شن ی  به لهجه .]۲۱األحقاف: [﴾ بِٱۡ�

*** 

 همذان آمده: ی  األفنان گوید: در قرآن به لهجه و ابن الجوزی در کتاب فنون

ۡ�َحانُ ﴿  روزی. .]۱۲الرحمن: [﴾ َوٱلرَّ

 سفید. .]۵۴الدخان: [﴾ ِ��ٖ ﴿

 فرش. .]۷۶الرحمن: [﴾ وََ�ۡبَقِرّيٍ ﴿

 به لهجۀ نصربن معاویه و

 غدار. .]۳۲لقمان: [﴾ َختَّارٖ ﴿

 و به لهجۀ عامربن صعصعه

 خدمتگزاران. .]۷۲لقمان: [﴾ �ََحَفَدةٗ ﴿

 و به لهجۀ ثقیف

﴿ ْ  متمایل شوید. .]۳النساء: [﴾ َ�ُعولُوا

 و به لهجۀ عک

﴿ � ورِ  شاخ. .]۷۳األنعام: [﴾ ٱلصُّ
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: قرآن به لغت قریش نازل شد، به نظر من یعنی اند و ابن عبدالبر در التمهید گفته: اینکه گفته

ها موجود است، از قبیل تحقیق  قریش در تمام قرائت هأغلب آن چنین است؛ زیرا که غیر از لهج

 خواند. همزه و غیر آن، در حالیکه قریش به همزه نمی

*** 

الدین بن مالک گوید: خداوند قرآن را به زبان حجازیان نازل فرمود، جز اندکی که به  و شیخ جمال

َ ﴿لغت تمیمیان نازل شده، مانند ادغام در:  َوَمن يَۡرتَِدۡد ﴿و در :  .]۱۳األنفال: [﴾ َوَمن �َُشاقِِق ٱ�َّ
چون که ادغام مجزوم لهجه تمیم است، از همین روی کم است،  .]۲۱۷البقرة: [﴾ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِۦ

ُ�ۡبِۡبُ�ُم ﴿ .]۲۸۲البقرة: [﴾ َوۡ�ُۡملِلِ ﴿باشد، لذا بسیار آمده، مانند:  و فک ادغام لهجه حجاز می
 ُ ۡزرِي﴿ .]۳۱عمران:  آل[﴾ ٱ�َّ

َ
 .]۸۱طه: [﴾ َوَمن َ�ۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِ� ﴿ .]۳۱طه: [﴾ ٱۡشُدۡد بِهِۦٓ أ

ۚ ﴿اند بر نصب:  وی گفته: و قراء اجماع کرده ّنِ زیرا که لغت  .]۱۵۷النساء: [﴾ إِ�َّ ٱّ�َِباَع ٱلظَّ

ا﴿اند بر نصب:  داند، چنان که اجماع کرده النصب می حجاز مستثنای منقطع را الزم ﴾ َما َ�َٰذا �ََ�ً
 شود. اعمال می» ما«زیرا که در لغت آنها  .]۳۱یوسف: [

�ِض ﴿خداوند:  ی  شده که در فرمودهو زمخشری بر آن 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ

 ُ  تمیم آمده است. استثنا منقطع است که بر لغت بنی .]۶۵النمل: [﴾ ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ

 فایده
واسطی گفته: در قرآن حرف بیگانه از لغت قریش نیست مگر سه حرف؛ زیرا که سخن قریش ساده، 

رم و واضح است، و کالم عرب دور و وحشی است، پس در قرآن جز سه حرف غریب نیست: ن

قِيٗتا﴿که سر تکان دادن است، و  .]۵۱اإلسراء: [﴾ فََسيُۡنغُِضونَ ﴿ یعنی: توانا، و  .]۸۵النساء: [﴾ مُّ

ِۡد بِِهم﴿  بشنوان. .]۵۷األنفال: [﴾ فََ�ّ

 





 

 

 

 

 

 

 نوع سی و هشتم:
 آنچه در آن به غیر لغت عرب واقع است

القرآن من المعرب که در اینجا فواید آن  ام به نام المهذب فیما وقع فی در این نوع کتابی پرداخته

اند، و بیشتر  گویم: پیشوایان در مورد وقوع معرب در قرآن اختالف کرده کنم؛ و می را تلخیص می

رآنند که غیرعربی آنها ـ از جمله امام شافعی و ابن جریر و ابوعبیده و قاضی ابوبکر و ابن فارس ـ ب

ا﴿در آن نیست؛ به دلیل فرموده خدای تعالی:  (= قرآنی عربی) و  .]۲یوسف: [﴾ قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ

 فرموده خدای تعالی

﴿ ۗ ٞ ٞ وََعَرِ�ّ ۥٓۖ َء�ۡعَجِ�ّ لَۡت َءاَ�ٰتُُه ۡعَجِمّيٗا لََّقالُواْ لَۡوَ� فُّصِ
َ
 .]۴۴فصلت: [﴾ َولَۡو َجَعلَۡ�ُٰه قُۡرَءانًا أ

گفتند چرا آیاتش روشن نیست امتی عرب و  دادیم (کافران) می اگر آن (قرآن) را عجمی قرار می و«

 . »کتابی عجمی)

 و امام شافعی قائل به وقوع آن را به شدت رد کرده است.

و ابوعبیده گفته: راستی که قرآن به زبان عربی روشن فرود آمده، پس هر که پندارد در آن 

 زده، و هرکس پنداشته به نبطی در آن آمده سخن به درشتی گفته است. غیرعربی هست حرف بزرگی

 کسی توّهم می و ابن فارس گفته: اگر در آن از لغت غیرعرب چیزی می
ً
کرد که بدین  بود، احیانا

 شناسند. هایی آورده که آنها را نمی ها از آوردن مثل آن عاجز ماندند که لغت جهت عرب

ابن عباس و غیر او در تفسیر الفاظی از قرآن گفته شده که به فارسی یا و ابن جریر گوید: آنچه از 

ها در آنها اتفاق افتاده که عرب و فارس و حبشه با یک  حبشی یا نبطی یا مانند اینهاست، توارد لغت

 اند. لفظ از آن سخن گفته
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های اصیل که قرآن به لغت آنها نازل شد در سفرهایشان  و دیگری گفته: بلکه عرب

اند، پس از لغات آنها الفاظی را گرفتند که بعضی را با کم کردن  ها داشته هایی با سایر زبان عاشرتم

بعض حروف در اشعار و محاورات خود به کار بردند، تا جایی که همچون کلمات عربی فصیح 

 واقع شد، و قرآن در این محدوده نازل گشت.

 بزرگ  یاند: تمام این الفاظ عربی محض م و دیگران گفته
ً
باشند، ولی لغت عرب وسیع و جدا

بر ابن » فتح«و » فاطر«ای پوشیده بماند، و معنی  های برجسته است، و بعید نیست که بر شخصیت

 عباس مخفی شده بود.

 امام شافعی در رساله گفته: جز پیغمبر کسی بر لغت احاطه ندارد.

اظ در لغت عرب یافت شده که و ابوالمعالی عزیزی بن عبدالملک گوید: بدین جهت این الف

 هاست، و ممکن است بیشتر این الفاظ در لغت عرب بوده است. ترین لغت ترین و پرلفظ وسیع

خدای تعالی:  ی  اند که غیرعربی در آن واقع شده است، و از فرموده ای دیگر بر آن شده و عده

ا﴿ ه غیرعربی آن را از عربی بودن بیرون اند که: الفاظ کم ب جواب گفته .]۲یوسف: [﴾ قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ

 ی  شود و از فرموده برد، چنانکه قصیده فارسی با یک لفظ عربی از فارسی بودن خارج نمی نمی

ۗ ﴿خدای تعالی:  ٞ ٞ وََعَرِ�ّ اند که معنایی که از سیاق آن به  جواب داده .]۴۴فصلت: [﴾ َء�ۡعَجِ�ّ

اند به اتفاق  ، و استدالل کرده»ب عرب!آیا سخن عجمی با مخاط«آید چنین است:  دست می

الصرف است به جهت علمیت و عجمه. ولی این استدالل رد  ممنوع» ابراهیم«نحویین بر اینکه 

های  شده به اینکه اعالم جای بحث و اختالف نیستند، پس سخن در این باره است که هرگاه اسم

 دارد.اند پس واقع شدن اجناس مانعی ن اعالم چنین اتفاق افتاده

ام ـ که اختیار من است ـ روایتی است که ابن جریر به سند  ترین دلیلی که بر وقوع آن یافته و قوی

 صحیحی از ابومیسره تابعی بزرگوار آورده که: در قرآن از هر زبانی هست.

 بن منبه آورده. و مثل همین را از سعیدبن جبیر و وهب

الفاظ در قرآن است که متضمن علوم اولین و  و این اشاره است به اینکه حکمت واقع شدن این

ها در آن واقع گردد تا  ها و زبان آخرین و خبر از همه چیز است، پس باید که اشاره به انواع لغت

ترین آنها و آنکه از  ترین و آسان احاطه آن به همه چیز تمام باشد، پس از برای آن از هر لغتی شیرین

رود انتخاب شده است. سپس دیدم ابن النقیب هم به این  میها به کار  همه بیشتر در بین عرب

هایی که از سوی خدای تعالی  های قرآن بر سایر کتاب مطلب تصریح کرده، وی گوید: از ویژگی

اند، و چیزی به  ها به زبان همان قومی که بر آنها نازل شده بود آمده نازل شده این است که آن کتاب
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نشده، ولی قرآن محتوی بر تمام لغات عرب است، و الفاظی از  لغت غیر آنها در آن کتب نازل

 النقیب. های دیگر از روم و فارس و حبشه نیز در آن نازل شده است. پایان سخن ابن لغت

 ها فرستاده شده است، و خدای تعالی فرموده: به تمام امت ص و نیز پیغمبر

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَ ﴿
َ
 .]۴ابراهیم: [﴾ ۡوِمهِۦَوَمآ أ

 .»و هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش«
پس باید که در کتابی که با آن فرستاده شده از زبان هر قومی باشد، هرچند که اصل آن به زبان 

 قوم خود او است.

شود ی برای وقوع معرب در قرآن فایده دیگری هم ذکر کرده، وی گوید: اگر گفته یو دیدم که خو

عربی نیست و الفاظ غیرعربی در فصاحت و بالغت کمتر از الفاظ عربی است » استبرق«که: 

گوییم: اگر فصحای دنیا جمع شوند و خواسته باشند این لفظ را رها کرده و لفظ دیگری که جای  می

بر  این را در فصاحت پر کند بیاورند از آن عاجز خواهند بود؛ چون هرگاه خدای تعالی بندگانش را

خوبی و ترس از عذاب شدید ترغیب ننماید برانگیختنش مطابق  هطاعت برانگیزد، اگر آنها را با وعد

شود، بنابراین وعد و وعید برمبنای فصاحت واجب است. و البته وعده به چیزی  حکمت واقع نمی

های است که عقال در آن رغبت کنند، و آن در چند چیز منحصر است: جاهای پاکیزه، و سپس غذا

های گرانبها، سپس مناکح لذتبخش، و پس از  های گوارا، سپس پوشیدنی خوشمزه، سپس آشامیدنی

های مختلف هستند، بنابراین یاد جاهای پاکیزه و وعده به آنها نزد فصیح الزم  ها و طبع اینها ذوق

وعده شده باشد، و اگر آن را ترک کند کسی که مأمور به عبادت است و به خوردنی و آشامیدنی  می

ها در صورتی که در زندان یا جای بدی باشم لذت نخواهم  ها و آشامیدنی خواهد گفت: از آن خوردنی

طور شایسته بود از فاخرترین  برد، بنابراین خداوند بهشت و جاهای پاکیزه آن را یاد فرمود، و همین

شود، البته در  باسی ساخته نمیها در دنیا حریر است، و از طال ل ترین جامه ها یاد شود، و سنگین لباس

سبک وزن نازک باالتر از وزن  هلباس غیرحریر شرط نیست که سنگین و پروزن باشد، و بسا که جام

تر باشد باالتر است، بنابراین بر  سنگین باشد، و اما حریر هر قدر که پیراهنش ـ از نظر وزن ـ سنگین

ا ذکر کند، و در وعده آن را ترک ننماید تر است ر تر و ضخیم شخص فصیح واجب است آنکه سنگین

تا در برانگیختن و دعوت کردن کوتاهی نکرده باشد. آنگاه این یاد کردن که واجب است یا با یک لفظ 

گیرد، یا نه؛ و بدون شک لفظ واحد صریح آوردن اولی است؛ چون  موضوع له و صریح انجام می

است، پس اگر فصیح بخواهد این » استبرق«ـ وجیزتر و رساتر است؛ و آن لفظ ـ در محل بحث ما 

لفظ را ترک گوید و لفظ دیگری بیاورد نخواهد توانست، چون آنچه جانشین آن شود یا یک لفظ است 
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حریر را  هیابد که بر این معنی داللت نماید؛ چون جام یا چند لفظ متعدد، و شخص عرب یک لفظ نمی

ابریشم آشنا نبودند، و در لغت عربی برای دیبای ضخیم ها از فارسها شناختند، و پیش از آن با  عرب

نیاز شدند چون وجود آن  اسمی وضع نشده، بلکه آنچه از عجم شنیده بودند تعریب کردند، و با همان بی

ها کم و تلفظشان به آن نادر است، و اما اگر آن را با دو لفظ یا بیشتر برساند به بالغت صدمه  در بین عرب

باشد، و با این  توان با یک لفظ یاد کرد تطویل می ه یاد کردن دو لفظ برای معنایی که میزده است؛ زیرا ک

یابد که  را هر فصیحی باید در جای خودش به کار برد و چیزی را نمی» استبرق«بیان معلوم شد که لفظ 

 ی.یسخن خوجایگزین آن گردد، و کدام فصاحت باالتر از اینکه غیر او مثل این لفظ را نیابد! پایان 

و ابوعبید قاسم بن سالم بعد از حکایت قول به وقوع غیرعربی در قرآن را از فقهاء و منع عربی 

بودن همه آن گفته: و درست به نظر من آن است که روشی در پیش گیریم که هر دو قول را جمع کند 

ها هم واقع  عرب اند ـ ولی در بین به اینکه: این حروف در اصل عجمی هستند ـ چنانکه فقها گفته

اند، پس آن  شده و آنها با زبان خود تعریب نموده و از الفاظ عجم به الفاظ خود آنها را تحویل داده

اند، آنگاه قرآن نازل شد در حالی که این الفاظ با کالم عرب مخلوط گردیده بود،  الفاظ عربی شده

وید: آنها عجمی است نیز پس هر کسی بگوید: این الفاظ عربی است راست گفته، و هر کس بگ

 اند. الجوزی و برخی دیگر نیز به این قول تمایل کرده راست گفته است. جوالیقی و ابن

*** 

 کنیم: و اینکه الفاظی که از این قبیل در قرآن آمده به ترتیب حروف معجم عرضه می

گفته: ابریق اللغه حکایت کرده که این کلمه فارسی است، و جوالیقی  (اباریق): ثعالبی در فقه

 باشد. فارسی معرب است، و معنی آن راه آب یا آب ریختن به آسانی (آبریز) می

 اند: به لغت اهل عرب گیاه تر است؛ این را شیذله حکایت کرده است. (اب): بعضی گفته

هود: [﴾ ٱبَۡلِ� َمآَءكِ ﴿(ابلعی): ابن ابی حاتم از وهب بن منبه درباره فرموده خدای تعالی: 

 ».آن را فرو ببر«ورده که گفت: به زبان حبشه [یعنی]: آ .]۴۴

 و ابوالشیخ از طریق جعفربن محمد از پدرش آورده که فرمود: به لغت هندی یعنی: بیاشام.

 (اخلد) واسطی در االرشاد گفته: به زبان عبری [یعنی]: به سوی پستی و زمین تمایل کرد.

 کرده که: به زبان حبشی سریرها را گویند. األفنان حکایت (األرائک): ابن الجوزی در فنون

دانند معرب شمرده شده و ابن  (آزر): بنا به گفته کسانی که آن را برای پدر ابراهیم و بت علم نمی

�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ﴿خواند:  ابی حاتم گفته: از معتمربن سلیمان یاد شده که گفت: شنیدم ابی می
�ِيهِ َءاَزرَ 

َ
 ›کج هستی‹ـ یعنی به رفع ـ، وی گفت: به من رسیده که یعنی  .]۷۴األنعام: [﴾ ِ�

 



 465 هشتم: آنچه در آن به غیر لغت عرب واقع استو نوع سی 

اند: این کلمه به  ای است که ابراهیم به پدرش گفت، و بعضی گفته باشد، و این بدترین کلمه می

 باشد. لغت آنها: ای خطاکار می

 ست.(اسباط): ابواللیث در تفسیرش حکایت کرده که در لغت آنها به معنی قبایل در لغت عرب ا

 (استبرق): ابن ابی حاتم از ضحاک آورده که در لغت عجم دیبای ضخیم است.

باشد، و ابن ابی حاتم از  ها می (اسفار): واسطی در االرشاد گفته: به زبان سریانی به معنی کتاب

 ها را گویند. ضحاک آورده که گفت: به لغت نبطی کتاب

 بطی یعنی: پیمان من.(اصری): ابوالقاسم در لغت القرآن گفته: به لغت ن

هاست. و ابن جریر از  (اکواب): ابن الجوزی حکایت کرده که در لغت نبطی به معنی کوزه

 ضحاک آورده که به زبان نبطی سبوهای بدون دسته را گویند.

 اند که در زبان نبطی نام خدای تعالی است. (ال): ابن جنی گفته: چنین آورده

در زبان زنگباری به معنی دردناک است، و شیذله آن را  (الیم): ابن الجوزی حکایت کرده که

 عبرانی شمرده است.

(اناه): پخته شدنش را، به لغت اهل مغرب، این را شیذله یاد کرده و ابوالقاسم گفته: به لغت بربر 

گفته: آن است که حرارتش  .]۴۴الرحمن: [﴾ َ�ِيٍ� َءانٖ ﴿خدای تعالی:  ی است، و درباره فرموده

 .]۵الغاشیة: [﴾ ِمۡن َ�ۡ�ٍ َءا�َِيةٖ ﴿خدای تعالی:  ی درجه رسیده باشد؛ و درباره فرموده به آخرین
 گفته: یعنی به آن آتش گداخته شده.

(اواه): ابوالشیخ بن حبان از طریق عکرمه از ابن عباس آورده که گفت: اواه به زبان حبشه 

عکرمه آورده است و از عمروبن شرحبیل باورکننده است. و ابن ابی حاتم مثل همین را از مجاهد و 

 باشد، واسطی گفته: اواه به زبا عبری یعنی بسیار دعاکننده. آورده که گفت: به زبان حبشه مهربان می

حاتم از عمروبن شرحبیل آورده که گفت: اواب به زبان حبشه تسبیح گوینده  (اواب): ابن ابی

ّوِِ� َمَعُهۥ﴿خدای تعالی:  ی فرموده هاست و ابن جریر از او آورده که دربار
َ
گفت:  .]۱۰سبأ: [﴾ أ

 [یعنی] تسبیح بگوید با او ـ به زبان حبشه ـ .

 ةالمل«در جمله: » اآلخره«): شیذله گوید: جاهلیت اول است؛ یعنی کلمه ةاآلخر ة(المل

 در زبان قبطی است، که قبطیان آخر را اول و اول را آخر نامند. و همین را زرکشی در» ةاآلخر

 حکایت کرده است. ١البرهان

 .۲۸۸برهان،  -١
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ٖق� ﴿خدای تعالی:  ی (بطائنها): شیذله درباره فرموده  .]۵۴الرحمن: [﴾ َ�َطآ�ُِنَها ِمۡن إِۡستَۡ�َ
 .١گفته: [یعنی] ظواهر آن، به زبان قبطی. و زرکشی نیز آن را حکایت کرده است

 .]۶۵یوسف: [﴾ َكۡيَل بَِع�ٖ� ﴿خدای تعالی:  ی (بعیر): فریابی آورده که مجاهد درباره فرموده
 گفته: یعنی بار االغی، و از مقاتل است که گفت: به زبان عبری بعیر هر چیزی است که بر آن بار کنند.

(بیع): جوالیقی در کتاب المعرب گفته: بیعه و کنیسه را بعضی از علما فارسی معرب 

 .٢اند دانسته

 .٣معرب استاند که: فارسی  (تنور): جوالیقی و ثعالبی گفته

): ابن ابی حاتم از سعیدبن جبیر آورده که درباره فرموده
ً
 خدای تعالی:  ی (تنبیرا

واْ َما َعلَۡواْ تَۡتبًِ�ا﴿ ُ  گفت: تبره به زبان نبطی است. .]۷اإلسراء: [﴾ َوِ�ُتَّ�ِ

ٓ َ�َناَدٮَٰها ِمن ﴿(تحت): ابوالقاسم در لغات القرآن درباره فرموده خدای تعالی:  مریم: [﴾ َ�ۡتَِها

 گفت: از شکمش و کرمانی در عجایب مثل همین را از مؤرج آورده است. .]۲۴م

(الجبت): ابن ابی حاتم از ابن عباس آورده که گفت: جبت به زبان حبشی شیطان را گویند. و از 

یر ابن حمید از عکرمه آورده که گفت: جبت به زبان حبشه شیطان است، و ابن جریر از سعیدبن جب

 آورده که گفت: جبت به زبان حبشه ساحر است.

 باشد. می» گهنام«(جهنم): گویند: عجمی است، و به قولی: فارسی و عبری و اصل آن: 

 باشد. (حرم): ابن ابی حاتم از عکرمه آورده که گفت: حرم به زبان حبشی واجب است می

األنبیاء: [﴾ َحَصُب َجَهنَّمَ ﴿خدای تعالی:  ی فرموده ه(حصب): ابن ابی حاتم آورده که دربار

 ابن عباس گفت: به زبان زنگباری [یعنی] هیزم جهنم. .]۹۸

 (حطه): گویند: به لغت آنها یعنی: سخن به درستی گویید.

حاتم از ضحاک آورده که گفت: حواریون به زبان نبطی شستشودهندگان را  (حواریون): ابن ابی

 باشد. می» هواری«گویند، و اصل آن: 

 یعنی گناهی ـ به  : در سؤال(حوب)
ً
با های نافع بن االزرق از ابن عباس گذشت که وی گفت: حو

 لغت حبشه ـ .

 .۲۸۹، ص ۱رهان ب -١

 .۸۱۱معرب،  -٢

 .۸۴معرب،  -٣
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 (دارست): به لغت یهود یعنی: [با دیگری] قرائت کردی.

 اند. (دری): به زبان حبشه یعنی: درخشنده، این را شذله و ابوالقاسم حکایت کرده

 فارسی است.اند که  (دینار): جوالیقی و غیر او آورده

 (راعنا): ابونعیم در دالئل النبوه از ابن عباس آورده که گفت: راعنا به لغت یهود دشنام است.

شناسند بلکه فقها و اهل علم  ها ربانیون را نمی (ربانیون): جوالیقی گوید: ابوعبیده گفته: عرب

انی است. و ابوالقاسم به شناسند، وی گفته: گمان دارم این کلمه عربی نباشد بلکه عبرانی یا سری می

 .١طور قطع گفته که سریانی است

 (ربیون): ابوحاتم احمدبن حمدان لغوی در کتاب الزینه آورده که این کلمه سریانی است.

 باشد. اند که عبرانی و اصلش با خاء می (الرحمن): مبرد و ثعلب بر آن شده

 آن چاه است.(الرس): در عجائب کرمانی آمده که این کلمه فارسی و معنی 

(الرقیم): گویند به زبان رومی لوح را گویند، این را شیذله حکایت کرده و ابوالقاسم گفته: 

 باشد، و به گفته واسطی: دوات در آن است. نوشتن در آن می

): ابن
ً
االفنان آن را معرب شمرده و واسطی گفته: به زبان عبری حرکت  الجوزی در فنون (رمزا

 هاست. دادن لب

): ابوالقاسم دربار
ً
گفته: به  .]۲۴الدخان: [﴾ َوٱتُۡرِك ٱۡ�َۡحَر رَۡهًو�ۖ ﴿فرموده خدای تعالی:  ه(رهوا

 زبان نبطی یعنی: آسان واسطی گفته: به لغت سریانی یعنی: ساکن.

 .٢(الروم): جوالیقی گفته: اسمی عجمی برای آن نسل از مردم است

 .٣ند که فارسی استا (زنجبیل): جوالیقی و ثعالبی یادآور شده

(السجل): ابن مردویه از طریق ابوالجوزاء از ابن عباس آورده که گفت: سجل در زبان حبشی 

اند: فارسی معرب  ای گفته یعنی: مرد و در المحتسب ابن جنی آمده: سجل کتاب است، عده

 .٤باشد می

 باشد. گل می (سجیل): فریابی از مجاهد آورده که گفت: سجیل به فارسی اولش سنگ و آخرش

 (سجل): ابوحاتم در کتاب الزینه یادآورده که این کلمه غیرعربی است.

 .۱۶۱معرب،  -١

 .۱۶۳معرب،  -٢

 .۱۷۴معرب،  -٣

 .۱۹۴معرب،  -٤
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باشد و دیگری  (سرادق): جوالیقی گفته: فارسی معرب است که اصل آن سرادر یعنی دهلیز می

گفته: حقیقت این است که این کلمه فارسی و اصل آن سردار یعنی: پرده منزل است [و در بعضی از 

 تر باشد]. آن سراپرده ذکر شده که شاید به حقیقت نزدیکها اصل  چاپ

ا﴿فرموده خدای تعالی:  ه(سری): ابن ابی حاتم از مجاهد آورده که دربار  .]۲۴مریم: [﴾ َ�ِّ�ٗ
گفت: [یعنی] نهری، به زبان سریانی و از سعیدبن جبیر است که نبطی است، و شیذله حکایت کرده 

 باشد. که یونانی می

ره): ابن
َ

فرموده خدای تعالی:  هابی حاتم از طریق ابن جریح از ابن عباس آورده که دربار (سف

يِۡدي َسَفَر�ٖ ﴿
َ
 گفت: به زبان نبطی [یعنی] خوانندگان. .]۱۵عبس: [﴾ بِ�

 .١(سقر): جوالیقی یادآورده که عجمی است، [وی گفته: اسمی برای آتش آخرت است]

): واسطی درباره فرموده خدای تعالی: 
ً
ٗدا﴿(سجدا ْ ٱۡ�َاَب ُسجَّ  .]۱۶۱األعراف: [﴾ َوٱۡدُخلُوا

 ) گفته: یعنی: سرها به زیر افکنده داخل شوید، به زبان سریانی.۱۶۱(اعراف / 

 (سکر): ابن مردویه از طریق عوفی آورده که ابن عباس گفت: سکر به زبان حبشی سرکه.

 .٢(سلسبیل): جوالیقی حکایت کرده که عجمی است

 حجر در نظم خود این کلمه را نیز معرب شمرده، و از غیر او این را اطالع نیافتم. (سنا): حافظ ابن

(سندس): جوالیقی گفته: به فارسی دیبای نازک را گویند، و لیث گفته: اهل لغت و مفسرین 

 اختالف ندارند در اینکه معرف است، و شیذله گوید: این واژه هندی است.

ا ٱۡ�َاِب� ﴿فرموده خدای تعالی:  ه(سّیدها): واسطی دربار ۡلَفَيا َسّيَِدَها َ�َ
َ
 .]۲۵یوسف: [﴾ َو�

 شناسم. گفته: به زبان قبطی یعنی همسرش. ابوعمرو گوید: این واژه را در لغت عرب نمی

 اند که گفت: سینین به زبان حبشه زیبایی است. (سنین): ابن أبی حاتم و ابن جریر از عکرمه آورده

 بی حاتم از ضحاک آورده که گفت: سینا به زبان نبطی زیبایی است.(سیناء): ابن ا

﴾ َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجدِ ﴿خدای تعالی:  ی (شطر): ابن أبی حاتم از رفیع آورده که درباره فرموده
 گفت: به زبان حبشه یعنی روبروی. .]۱۵۰البقرة: [

 .١یانی استاند که این واژه سر (شهر): جوالیقی گوید: بعضی از اهل لغت یاد کرده

 .۱۹۸معرب،  -١

 .۱۸۹معرب،  -٢
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اند که به زبان رومی راه را گویند، سپس این را در  (الصراط): نقاش و ابن الجوزی حکایت کرده

 کتاب الزینه ابوحاتم نیز دیدم.

البقرة: [﴾ َفُ�ُۡهنَّ ﴿فرموده خدای تعالی:  ه(صرهن): ابن جریر آورده که ابن عباس دربار

پاره کن. و مثل همین را از ضحاک آورده و ابن  گفت: این کلمه نبطی است یعنی آنها را پاره .]۲۶۰

المنذر از وهب بن منبه آورده که گفت: از لغت هیچ نوعی نیست مگر اینکه در قرآن از آن چیزی 

 قطعه کن. آنها را قطعه»: فصرهن«هست، به او گفته شد: از لغت رومی چه چیز در آن است؟ گفت: 

» صلوتا«(صلوات): جوالیقی گوید: این کلمه به زبان عبری کلیساهای یهود است، و اصل آن 

 .٢باشد. ابن ابی حاتم نزدیک به همین را از ضحاک آورده است می

خدای تعالی:  ی (طه): حاکم در مستدرک از طریق عکرمه از ابن عباس آورده که درباره فرموده

گویی: یا محمد، به زبان حبشه و ابن ابی حاتم از طریق سعید (طه) گفت: این مانند آن است که ب

 بن جبیر از ابن عباس آورده که گفت: (طه) به زبان نبطی است.

و از سعیدبن جبیر آورده که گفت: (طه) به زبان نبطی [یعنی] ای مرد، و از عکرمه آورده که 

 گفت: طه به زبان حبشه [یعنی] ای مرد.

 کاهن است. (الطاغوت): به زبان حبشه

اند: به زبان رومی یعنی آن دو قصد کردند، شیذله نیز این معنی را حکایت  (طفقا): بعضی گفته

 کرده است.

 (طوبی): ابوالشیخ از سعیدبن جبیر آورده که این واژه هندی است.

(طور): فریابی از مجاهد آورده که گفت: طور به زبان سریانی کوه است و ابن ابی حاتم از 

 رده که نبطی است.ضحاک آو

(طوی): در عجایب کرمانی است که: گویند این واژه، معرب است به معنی شب هنگام، و به 

 قولی: به عبری یعنی مرد.

ٰٓءِيَل ﴿(عبدت): ابوالقاسم درباره فرموده خدای تعالی:   .]۲۲الشعراء: [﴾ َ�بَّدتَّ بَِ�ٓ إِۡسَ�
 گوید: یعنی کشتی، به لغت نبطی.

 .۲۰۷معرب،  -١

 .۲۱۱معرب،  -٢
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ِٰت ﴿(عدن): ابن جریر از ابن عباس آورده که از کعب پرسید معنی فرموده خدای تعالی:  َج�َّ
های انگور و درختزار است به زبان سریانی، و از تفسیر  چیست؟ گفت: باغ .]۷۲التوبة: [﴾ َعۡدٖن� 

 جویبر آمده که به زبان رومی است.

به زبان حبشی است و آن جایی است که (العرم): ابن ابی حاتم از مجاهد آورده که گفت: العرم 

 شود. ریزد و جاری می شود سپس از آنجا بیرون می آب جمع می

باشد، و ابن جریر از عبدالله  اند: به زبان ترکی آب سرد گندیده می (غساق): جوالیقی و واسطی گفته

 ه طخارستان].باشد [منسوب ب بن بریده آورده که گفت: غساق گندیده است، و آن به زبان طخاری می

 (غیض): ابوالقاسم گوید: غیض به زبان حبشه یعنی کاسته شد.

(فردوس):  ابن ابی حاتم از مجاهد آورده که گفت: فردوس به زبان رومی باغ است و از سدی 

 باشد. می» فرداسا«که گفت: به زبان نبطی درخت انگور است و اصل آن: 

 (فوم): واسطی گوید: به زبان عبری گندم است.

 .١گویند اصل قرطاس عربی نیست (قراطیس): جوالیقی گوید: می

 (قسط): ابن ابی حاتم از مجاهد آورده که گفت: قسط به زبان رومی عدالت است.

(قسطاس): فریابی از مجاهد آورده که گفت: قسطاس به زبان رومی عدالت است، و ابن ابی 

 ی ترازو است.حاتم از سعیدبن جبیر آورده که گفت: قسطاس به زبان روم

 (قسوره): ابن جریر از ابن عباس آورده که گفت: شیر را به زبان حبشی قسوره گویند.

 (قطنا): ابوالقاسم گوید: در زبان نبطی یعنی کتاب ما.

 .٢باشد (قفل): جوالیقی از بعضی حکایت کرده است که این کلمه فارسی معرب می

ی از ملخ را گویند. ابوعمرو گفته: در لغت (قمل): واسطی گوید: به زبان عبری و سریانی نوع

 شناسم. ها آن را نمی هیچ یک از عرب

(قنطار): ثعالبی در فقه اللغه یادآور شده که این کلمه در زبان رومی به معنی دوازده هزار اوقیه 

اند که به زبان سریانی پوست گاو پر از طال یا نقره است. و  باشد. و خلیل گفته: چنین پنداشته می

باشد. و ابن قتیبه گفته: گویند: به لغت اهل افریقا هشت  بعضی گویند: در لغت بربر هزار مثقال می

 هزار مثقال است.

 .۲۷۶معرب،  -١

 .۲۷۶معرب،  -٢
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 خوابد. (القیوم): واسطی گفته: به زبان سریانی کسی است که نمی

الجوزی گوید: کفر عنا یعنی: از ما محو کن، به زبان نبطی. و ابن أبی حاتم از  (کافور): ابن

َر َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ ﴿مران جونی آورده که درباره فرموده خدای تعالی: ابوع  .]۲محمد: [﴾ اتِِهمۡ  َٔ َ�فَّ
 هایشان را. گفت: به زبان عبری [یعنی] از آنها پاک کن بدی

 (کفلین): ابن ابی حاتم از ابوموسی اشعری آورده که گفت: کفلین به زبان حبشی یعنی: دو برابر.

 .١ده که فارسی معرب است(کنز): جوالیقی یاد آور

ّورت): ابن جریر از سعیدبن جبیر آورده که: کورت فارسی است.
ُ
 (ک

باشد، و کلبی گفته: جز به زبان یهود مدینه آن را  (لینه): در االرشاد واسطی است که: نخل می

 دانم. نمی

است؛ آنها (مّتکا): ابن أبی حاتم از سلمه بن تمام شقری آورده که گفت: متکا به زبان حبشه 

 نامند. ترنج را به این اسم می

 (مجوس): جوالیقی آورده که این واژه عجمی است.

 (مرجان): جوالیقی از بعضی از اهل لغت آورده که عجمی است.

 (مسک): ثعالبی یادآورده که فارسی است.

 (مشکاه): ابن ابی حاتم از مجاهد آورده که گفت: مشکات به لغت حبشه روزنه است.

(مقالید): فریابی از مجاهد آورده که گفت: مقالید به فارسی کلیدها را گویند، و ابن درید و 

 باشد فارسی معرب است. اند: اقلید و مقلید: کلید می جوالیقی گفته

ۡرقُومٞ ﴿فرموده خدای تعالی:  ه(مرقوم): واسطی دربار گفته: به زبان  .]۹المطففین: [﴾ كَِ�ٰٞب مَّ

 ده.عبری یعنی نوشته ش

 (مزجاه): واسطی گوید: مزجاه [یعنی] اندک، به زبان عجم، و به قولی: به زبان قبطی.

فرموده خدای تعالی:  هابن ابی حاتم از عکرمه آورده که دربار .]۷۵األنعام: [﴾ َملَُكوَت ﴿

 باشد. می» ملکوتا«(ملکوت) گفت: همان فرشته است، ولی به زبان نبطی 

ن را آورده، و واسطی در کتاب االرشاد گفته: به زبان نبطی فرشته را و ابوالشیخ از ابن عباس همی

 گویند.

 (مناص): ابوالقاسم گوید: به زبان نبطی یعنی: فرار.

 .۲۹۷معرب،  -١

 

                                           



 اإلتقان فی علوم القرآن  472

 باشد. (منساه): ابن جریر از سدی آورده که گفت: منساه به زبان حبشی عصا می

ۢ بِهِۦۚ ﴿(منفطر): ابن جریر از ابن عباس آورده که درباره فرموده خدای تعالی:  ﴾ ُمنَفِطُر
 گفت: آسمان به آن پر شده است، به لغت حبشه. .]۱۸المزمل: [

باشد، این را شیذله حکایت کرده، و ابوالقاسم  (مهل): گویند: به زبان اهل مغرب درد روغن می

 گفته: به لغت بربر است.

داری  زنده (ناشئه): حاکم در مستدرک خود از ابن مسعود آورده که گفت: ناشئة اللیل: شب

 باشد به زبان حبشه. بیهقی مثل همین را از ابن عباس آورده. می

(ن): کرمانی در عجایب آورده که ضحاک گفته: این کلمه فارسی و اصل آن النون یا انون است، 

 .خواهی بکن! یعنی هر کاری می

بعضی دیگر باشد، و عبری است، این را شیذله و  شود معنی آن توبه کردیم می (هدنا): گفته می

 اند. حکایت کرده

 باشد. (هود): جوالیقی گفته: هود همان یهود است و عجمی می

 فرموده خدای تعالی:  ه(هون): ابن ابی حاتم از میمون بن مهران آورده که دربار

�ِض َهۡوٗنا﴿
َ
گفت: به لغت سریانی یعنی حکیمان. و از ضحاک  .]۶۳الفرقان: [﴾ َ�ۡمُشوَن َ�َ ٱۡ�

 را آورده، و از ابوعمران جوفی آورده که عبری است. مثل همین

(هیت لک): ابن ابی حاتم از ابن عباس آورده که گفت: به زبان قبطی هیت لک یعنی: بیا برای 

تو است. و حسن گوید: سریانی است و نیز ابن جریر این را آورده و عکرمه گفته: به زبان حورانی 

است » هیتلج«ابوزید انصاری گفته: عبری است و اصل آن است، همچنین ابوالشیخ آن را آورده و 

 یعنی بیا به سوی آن.

اند، و  (وراء): گویند: به زبان نبطی به معنی پیش است، و شیذله و ابوالقاسم این را حکایت کرده

 جوالیقی یادآور شده که غیرعربی است.

 .١(وردة): جوالیقی آن را غیر عربی شمرده است

 وید: ریسمان و پناه است به زبان نبطی.(وزر): ابوالقاسم گ

 .٢اند که فارسی است یگر یادآور شده(یاقوت): جوالیقی و ثعالبی و برخی د

 .۳۴۴المعرب،  -١

 .۳۵۶المعرب،  -٢
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 فرموده خدای تعالی:  ه(یحور): ابن ابی حاتم از داودبن هند آورده که دربار

ن لَّن َ�ُورَ ﴿
َ
باشد،  می» گردد یرجع = باز می«گفته: به لغت حبشه  .]۱۴األنشقاق: [﴾ إِنَُّهۥ َظنَّ أ

[معنی آیه بنابراین چنین است: او پنداشته که باز نخواهد گشت]، مثل همین را از عکرمه آورده، و در 

 های نافع بن االزرق از ابن عباس گذشت. سؤال

: به زبان فرموده خدای تعالی: (یس) گفت ه(یس): ابن مردویه از ابن عباس آورده که دربار

حبشه یعنی: ای انسان، و ابن ابی  حاتم از سعیدبن جبیر آورده که گفت: (یس) به لغت حبشی 

 یعنی: ای مرد.

 کنند. الجوزی گفته: به زبان حبشی یعنی: ناله می (یصدون): ابن

 شود، این را شیذله حکایت کرده. (یصهر): گویند به زبان اهل مغرب یعنی پخته می

ه گفته: یم به زبان سریانی دریا است، و ابن الجوزی گفته: به زبان عبری و شیذله (الیم): ابن قتیب

 گفته: به زبان قبطی است.

باشند، که با  (الیهود): جوالیقی گفته: عجمی معرب است، و به یهودا پسر یعقوب منسوب می

 .١حذف نقطه ذال تعریب گردیده است

ام پس از جستجوی شدید و چندین ساله و  آورده این است آنچه از الفاظ معربه در قرآن به دست

 پیش از این در هیچ کتابی جمع نشده است.

ای  الدین بن السبکی بیست و هفت کلمه از آنها را در چند بیت به نظم آورده و دنباله و قاضی تاج

 هم حافظ ابوالفضل بن حجر در چند بیت بیست و چهار کلمه از آنها را نظم کرده، و بقیه را که

 ام، که روی هم رفته بیش از صد لفظ شده است. شصت و چند کلمه است در دنباله آن آورده

 ابن السبکی گفته:

 طه كورت بيعالسلسبيل و
 

 كافورروم و طوبی وسجيل و 
 

 مشكاة رسادق معوالزنجبيل و
 

 استربق صلوات سندس طور 
 ج

 غساكذا قراطيس ربانيهم و
 

 القسطاس مشهورق ودينار و 
 

 قسوره واليم ناشئه ككذا
 

 ويؤت كفلني مذكور و مسطور 
 

 له مقاليد فردوس يعد كذا
 

 فيام حكی ابن دريد منه تنور 
 ج

 .۲۵۷المعرب،  -١
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 و حافظ ابن حجر گفته:

 وزدت حرم و مهل و السجل كذا
 

 الرسی و األب ثم اجلبت مذكور 
 

 اناه ثم متكئاقطنا وو
 

 دارست يصهر منه فهو مصهور 
 

 حصب هيت والسكر األواه معو
 

 الطاغوت مسطوروأوبی معه و 
 

هن ارصی و  امء مع وزرـغيض الرصُ
 

 ثم الرقيم مناص والسنا النور 
 

 ام: و من گفته

 الرمحن مع ملكووزدت يس و
 

 ت ثم سينني شطرالبيت مشهور 
 

رثم الرصاط و  دری حيور ومَ
 

 يم مع القنطار مذكورجان و 
 

 وراءٌ وراعنا طفقا هدنا ابلعی و
 ج

 واألكواب مأثور كواألرائ 
 ج

 قسط كفره رمزه سقرهود و
 

 منساه مسطورـالهون يصدون و 
 

 اقفال هيود حواشهر جموس و
 

 تتبريريون كنز وسجني و 
 

م  بعري آزر حوب ورده عرِ
 

 من حتتها عبدت و الطورإلّ و 
 

 أخلد مزولينه فومها رهو و
 

 سيدها القيوم موقورجاه و 
 

 كتباً قمل ثم أسفار عنی و
 

 سجداً ثم ربيون تكثريو 
 

 وحطه وطوی والرس نون كذا
 

 عدن و منفطر االسباط مذكور 
 

 أباريق ياقوت رووافهنا كمس
 

 مافات من عدد االلفاظ حمصور 
 

 بعضهم عداالولی مع بطائنهاو
 

 معانی الضد مقصورـواآلخره ل 
 

 



 

 

 

 

 

 

 نوع سی و نهم:
 در شناخت وجوه و نظائر

از متقدمین مقاتل بن سلیمان و از متأخرین ابن الجوزی و ابن الدامغانی و ابوالحسین محمدبن 

اند. وجوه: برای لفظ مشترک  هایی تصنیف کرده عبدالصمد مصری و کسان دیگری در این باره کتاب

ام به نام  شود مانند: لفظ امه، و در این باره کتابی تألیف کرده است که در چند معنی استعمال می

 القرآن. معترک األقران فی مشترک

اند: نظائر در لفظ و وجوه در معانی است، ولی  باشد. و گفته و نظائر: مانند الفاظ متساوی می

گردید، و حال  ود در الفاظ مشترک جمع میاین سخن ضعیف شمرده شده؛ زیرا که اگر منظور این ب

کنند که وجوه را برای  ها در بسیاری از جاها لفظی که معنایش یکی است ذکر می آنکه در این کتاب

 دهند و نظائر را برای اقسامی دیگر. اقسامی نوع قرار می

بیشتر یا  اند، از جهت اینکه یک کلمه به بیست وجه یا و بعضی این را از معجزات قرآن نامیده

 شود و این در سخن افراد بشر نیست. کمتر صرف می

 فقیه نخواهد بود مگر اینکه وجوه «مقاتل در آغاز کتابش حدیث مرفوعی آورده که: 
ً
مرد کامال

 ».بسیاری برای قرآن بداند

 آورده می
ً
اند و عبارت آن چنین است:  گویم: این حدیث را ابن سعد و غیر او از ابوالدرداء موقوفا

اند که: منظور آن است که ببیند در یک  و بعضی آن را چنین تفسیر کرده»: مرد تفقه نکند همه فقه را«

رود، در صورتی که با هم متضاد نباشند لفظ را بر همه آن معانی  لفظ معانی متعددی احتمال می

 حمل نماید، و بر یک معنی اکتفا نکند.
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 های باطنی است، و اکتفا نکردن بر تفسیر ظاهر. رهاند که: مقصود اشا و کسانی دیگر اشاره کرده

و ابن عساکر در تاریخ خود این حدیث را از طریق حمادبن زید، از ایوب از ابوقالبه از 

 ».تو فقاهت نیابی تمام فقه را تا اینکه برای قرآن وجوهی بدانی«ابوالدرداء آورده که گفت: 

دانی  منظورش را این می» ینکه برای قرآن وجوهی بدانیتا ا«حماد گوید: به ایوب گفتم: اینکه فرمود: 

 طور است. که انسان برای قرآن وجوهی بشناسد و هیبت گیرد که بر آن اقدام کند؟ گفت: بله همین

طالب او را به نزد خوارج فرستاد و  و ابن سعد از طریق عکرمه از ابن عباس آورده که علی بن ابی

اصمه پرداز و با قرآن برای آنها استدالل مکن که وجوه مختلفی به سوی آنها برو، به مخ«فرمود: 

 ».دارد، ولی با سنت با آنان مخاصمه کن

ترم، قرآن در  و به وجه دیگری آورده که ابن عباس گفت: یا امیرالمؤمنین! من به کتاب خدا از آنان آگاه

گویی آنها هم  ه است، تو میپذیر و ذووجو های ما نازل شد، فرمود: راست گفتی ولی قرآن تأویل خانه

سنت با آنها مخاصمه کن که از آن گزیری نخواهند یافت. پس ابن عباس به  ی گویند، ولی به وسیله می

 سوی آنها رفت و با سنت با آنها به مخاصمه پرداخت و دیگر هیچ دلیل و برهانی در دستشان نماند.

*** 

 های اصلی این نوع است: و اینها از نمونه

 آید: (الهدی) بر نوزده وجه می -۱

 به معنی پایداری: 

َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ ﴿  .]۶الفاتحة: [﴾ ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
 .١»ما را بر صراط مستقیم پایدار کن«

 و به معنی بیان: 

ّ�ِِهۡمۖ ﴿ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ
ُ
 .]۵البقرة: [﴾ أ
 .»آنان بر بیانی از پروردگارشان هستند«

 و ایمان:

ِيَن ٱۡهَتَدۡواْ ُهٗدىۗ ﴿ ُ ٱ�َّ  .]۷۶مریم: [﴾ َوَ�زِ�ُد ٱ�َّ
 .»افزاید اند می و خداوند ایمان آنان را که ایمان آورده«

 آوریم ـ م. بخش ترجمه آیات را با رعایت وجوه یاد شده میدر این  -١
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 و دعوت:

ِ قَۡوٍ� َهادٍ ﴿
 .]۷الرعد: [﴾ َولُِ�ّ

 .»ای هست کننده و برای هر قومی دعوت«
ۡمرِنَا﴿

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 .]۷۳ األنبیاء:[﴾ وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

 .»کنند و آنان را امامانی قرار دادیم که به امر ما دعوت می«
 های آسمانی: و به معنی رسوالن و کتاب

تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ ُهدٗ ﴿
ۡ
ا يَأ  .]۳۸البقرة: [﴾ ىفَإِمَّ

 .»آید پس هرگاه رسول یا کتابی از من به سوی شما می«
 و معرفت:

 .]۱۶النحل: [﴾ َو�ِٱ�َّۡجِم ُهۡم َ�ۡهَتُدونَ ﴿
 .»شناسند ستارگان اموری را می ی سیلهو بو«

 :ص و به معنی پیغمبر

نَزۡ�َا ِمَن ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلُۡهَدىٰ ﴿
َ
ِيَن يَۡ�ُتُموَن َمآ أ  .]۱۵۹البقرة: [﴾ إِنَّ ٱ�َّ

 .»ایم دارند آنچه از دالیل و پیغمبر نازل کرده آنان که پوشیده می«
 و به معنی قرآن:

ّ�ِِهُم ٱلُۡهَدىٰٓ َولََقۡد َجآَءُهم ﴿  .]۲۳النجم: [﴾ ّمِن رَّ
 .»و به تحقیق که از پروردگارشان هدایت (قرآن) به سوی آنان آمد«

 و تورات:

 .]٥٣ :[غافر﴾ َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ� ٱلُۡهَدىٰ ﴿

 .»میهدایت (تورات) داد یو به تحقیق که به موس«
 و استرجاع [گفتن: إنا لله و انا الیه راجعون]:

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدونَ ﴿
ُ
 .]۱۵۷البقرة: [﴾ َوأ

 .»کننده) هستند و آنها هدایت شده (استرجاع«
 و دلیل: 

ٰلِِم�َ ﴿  .]۲۵۸البقرة: [﴾ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ
 .»کند قوم ستمگرارن را [خداوند] داللت نمی«

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  478

 پس از اینکه فرمود:

ِي َحآجَّ ﴿ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ
َ
 .]۲۵۸البقرة: [﴾ َم ِ� َرّ�ِهِۦٓ  ۧ إِبَۡ�ِٰ� �
 .»پروردگارش محاجه نمود همگر ندیدی آن را که با ابراهیم دربار«

 و توحید:

 .]۵۷القصص: [﴾ إِن نَّتَّبِِع ٱلُۡهَدٰى َمَعَك ﴿
 .»اگر با تو از توحید پیروی کنیم«

 و سنت:

﴿ ۗ  .]۹۰األنعام: [﴾ فَبُِهَدٮُٰهُم ٱۡ�َتِدۡه
 .»سنت آنها پیروی کن پس از روش و«

ۡهَتُدونَ ﴿ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ  .]۲۲الزخرف: [﴾ �نَّا َ�َ
 .»کنیم و ما از کارهای گذشتگانمان روشی اتخاذ می«

 و اصالح:

َ َ� َ�ۡهِدي َكۡيَد ٱۡ�َآ�ِنِ�َ ﴿ نَّ ٱ�َّ
َ
 .]۵۲یوسف: [﴾ َوأ

 .»رساند و خداوند نیرنگ خیانتکاران را به صالح نمی«
 م:و الها

ٍء َخۡلَقُهۥ ُ�مَّ َهَدىٰ ﴿ ۡ�َطٰي ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۵۰طه: [﴾ أ
 .»هایی از زندگی] الهام کرد [خداوند] به هر چیزی آفرینش داد و سپس [به نحوه«

 و توبه: 

 .]۱۵۶األعراف: [﴾ إِنَّا ُهۡدنَآ إَِ�َۡكۚ ﴿
 .»ما به درگاه تو توبه کردیم«

 و ارشاد: 

ن َ�ۡهِديَِ� َسَوآَء ﴿
َ
بِيلِ أ  .]۲۲القصص: [﴾ ٱلسَّ
 .»که مرا به راه راست ارشاد نماید«

*** 
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 آید: (السوء): بر چند وجه می -۲

 شدت: 

 .]۴۹البقرة: [﴾ �َُسوُمونَُ�ۡم ُسوَٓء ٱۡلَعَذابِ ﴿
 .»کشاندند شما را به عذاب شدید می«

 و پی کردن: 

وَها �ُِسوٓءٖ ﴿  .]۷۳األعراف: [﴾ َوَ� َ�َمسُّ
 .»پی نکنید و آن [ناقه] را«
 و زنا:

ۡهلَِك ُسوًٓءا﴿
َ
َراَد بِأ

َ
 .]۲۵یوسف: [﴾ َما َجَزآُء َمۡن أ

 .»کیفر آن کس که خواسته باشد با همسرت زنا کند چیست«

 َسوۡءٖ ﴿
َ
بُوِك ٱۡمَرأ

َ
 .]۲۸مریم: [﴾ َما َ�َن �

 .»پدرت مرد زناکاری نبود«
 و پیسی:

 .]۳۲القصص: [﴾ َ�ۡيَضآَء ِمۡن َ�ۡ�ِ ُسوٓءٖ ﴿
 .»فیدی که از پیسی نباشدس«

 و عذاب:

وٓءَ ﴿  .]۲۷النحل: [﴾ إِنَّ ٱۡ�ِۡزَي ٱۡ�َۡوَم َوٱلسُّ
 .»به تحقیق که خواری امروز و عذاب«

 و شرک:

﴿�ِۚۢ  .]۲۸النحل: [﴾ َما ُكنَّا َ�ۡعَمُل ِمن ُسوٓء
 .»دادیم ما از کارهای شرک انجام نمی«

 و دشنام:

ُه ٱلَۡجهَۡر ﴿
َّ
 ُیِحبُّ ٱلل

َّ
وٓءِ ال  .]۱۴۸النساء: [﴾ ِبٱلسُّ

 .»خداوند گفتن دشنام را دوست ندارد«

وٓءِ ﴿ لِۡسنََتُهم بِٱلسُّ
َ
 ]۲الممتحنة: [﴾ َو�

 .»هایشان به دشنام و زبان«
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 و گناه: 

وَٓء ِ�ََ�ٰلَةٖ ﴿  .]۱۷النساء: [﴾ َ�ۡعَملُوَن ٱلسُّ
 .»دهند گناه را از روی نادانی انجام می«

 و به معنی: بدی است:

ارِ ﴿  .]۲۵الرعد: [﴾ َولَُهۡم ُسوُٓء ٱ�َّ
 .»و برای آنها است بدی منزلگاه«

 و گزند و ضرر: 

وٓءَ ﴿  .]۶۲النمل: [﴾ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ
 .»سازد و گزند را برطرف می«

وٓءُ ﴿ ِ�َ ٱلسُّ  .]۱۸۸األعراف: [﴾ َوَما َمسَّ
 .»رسید و ضرری به من نمی«

 نشینی: و کشتن و عقب

 .]۱۷۴عمران:  آل[﴾ ُسوٓءٞ  لَّۡم َ�ۡمَسۡسُهمۡ ﴿
 .»کشته شدن و فرار به آنها نرسید«

*** 

 آید: (صالة) بر چند وجه می -۳

 نمازهای پنجگانه: 

لَٰوةَ ﴿  .]۳البقرة: [﴾ َوُ�قِيُموَن ٱلصَّ
 .»دارند و نماز را به پای می«

 و نماز عصر:

لَٰوةِ ﴿  .]۱۰۶المائدة: [﴾ َ�ۡبُِسوَ�ُهَما ِمۢن َ�ۡعِد ٱلصَّ
 .»را از پس نماز عصر حبس کنید آن دو«

 و نماز جمعه:

لَٰوةِ ﴿  .]۹الجمعة: [﴾ إَِذا نُودَِي لِلصَّ
 .»هرگاه برای نماز جمعه ندا شد (اذان گفته شد)«
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 و نماز میت:

َحٖد ّمِۡنُهم﴿
َ
ٰٓ أ  .]۸۴التوبة: [﴾ َوَ� تَُصّلِ َ�َ

 .»یک از آنان (منافقان) نماز مگذار و بر هیچ«
 و دعا:

 .]۱۰۳التوبة: [﴾ َعلَۡيِهمۡ  َوَصّلِ ﴿
 .»و دعا کن برای آنها«

 و دین:

َصلَوٰ ﴿
َ
ُمُركَ أ

ۡ
 .]۸۷هود: [﴾ تَُك تَأ

 .»دهد آیا دین تو، به تو دستور می«
 و قراءت: 

 .]۱۱۰اإلسراء: [﴾ َوَ� َ�َۡهۡر بَِصَ�تَِك ﴿
 .»و نمازت را بلند مخوان«

 و رحمت و استغفار:

﴿ َ ۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ  .]۵۶األحزاب: [﴾ َوَمَ�ٰٓ�َِكَتُهۥ يَُصلُّوَن َ�َ ٱ�َِّ�ّ
 .»فرستند به تحقیق که خداوند و فرشتگان او بر پیغمبر رحمت می«

 های نماز و جایگاه

 (و جاهای نماز و مسجدها) ﴾َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجدُ ﴿

 .»و جاهای نماز و مسجدها«

لَٰوةَ ﴿  .]۴۳النساء: [﴾ َ� َ�ۡقَرُ�واْ ٱلصَّ
 .»به جاهای نماز نزدیک نشوید [در حالیکه کسل باشید]« 

*** 

 (رحمت) بر چند وجه آمده: -۴

﴿ ۗ  .]۷۴عمران:  آل[﴾ َ�َۡتصُّ بِرَۡ�َتِهِۦ َمن �ََشآُء
 .»به رحمت اسالم هر که را بخواهد مخصوص گرداند«
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 ایمان: 

 .]۲۸هود: [﴾ َوَءاتَىِٰ� رَۡ�َٗة ّمِۡن ِعنِدهِۦ﴿
 .»من از سوی خویش ایمانی عنایت کردو به «

 و بهشت:

ونَ ﴿ ِۖ ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ  .]۱۰۷عمران:  آل[﴾ فَِ� رَۡ�َةِ ٱ�َّ
 .»اند پس در بهشت الهی جاودانه«

 و باران:

ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِۦۖ ﴿  .]۵۷األعراف: [﴾ �ُۡ�َ
 .»[بادها] را به عنوان بشارت پیش از بارانش فرستد«

 نعمت:و 

ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ﴿  .]۱۰النور: [﴾ َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ
 .»و اگر فضل و نعمت الهی بر شما نبود«

 و نبوت:

ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآ�ُِن رَۡ�َةِ َرّ�َِك ﴿
َ
 .]۹ص: [﴾ أ
 .»های نبوت پروردگارت نزد آنها است آیا گنجینه«
ُهۡم َ�ۡقِسُموَن رَۡ�ََت َرّ�َِك ﴿

َ
 .]۳۲الزخرف: [﴾ أ
 .»کنند آیا آنها نبوت پروردگارت را تقسیم می«

 و قرآن:

ِ َو�ِرَۡ�َتِهِۦ﴿  .]۵۸یونس: [﴾ قُۡل بَِفۡضِل ٱ�َّ
 .»بگو به فضل و قرآن خداوند«

 و روزی: 

﴿ ٓ  .]۱۰۰اإلسراء: [﴾ َخَزآ�َِن رَۡ�َةِ َرّ�ِ
 .»های روزی پروردگارم گنجینه«

 و فتح و پیروزی:

َرا﴿
َ
ۚ إِۡن أ َراَد بُِ�ۡم رَۡ�َٗة

َ
ۡو أ

َ
 .]۱۷األحزاب: [﴾ َد بُِ�ۡم ُسوًٓءا أ

 .»اگر برایتان شکست بخواهد یا پیروزی بخواهد«
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 و عافیت:

َراَدِ� بِرَۡ�َةٍ ﴿
َ
ۡو أ

َ
 .]۳۸الزمر: [﴾ أ
 .»یا برایم عافیت بخواهد«

 و دوستی:

فَٗة َورَۡ�َٗةۚ ﴿
ۡ
 .]۲۷الحدید: [﴾ َرأ

 .»مهربانی و دوستی«

 .]۲۹الفتح: [﴾ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ ﴿
 .»با یکدیگر دوست هستند«

 و رفاه:

﴿ ۗ ّ�ُِ�ۡم َورَۡ�َةٞ  .]۱۷۸البقرة: [﴾ َ�ۡفِيٞف ّمِن رَّ
 .»تخفیفی از سوی پروردگارتان و رفاهی است«

 و آمرزش:

﴿ ۚ ٰ َ�ۡفِسهِ ٱلرَّۡ�ََة  .]۱۲األنعام: [﴾ َكَتَب َ�َ
 .»رفاهی استتخفیفی از سوی پروردگارتان و «

 و نگهداری:

ِ إِ�َّ َمن رَِّحمَۚ ﴿ ۡمرِ ٱ�َّ
َ
 .]۴۳هود: [﴾ َ� َ�ِصَم ٱۡ�َۡوَم ِمۡن أ

 .»ای امروز از امر الهی نیست مگر آن را که خداوند نگه داشته باشد و نگهدارنده«
*** 

 (فتنه) به چند وجه آمده: -۵

 شرک:

َشدُّ ِمَن ٱۡلَقۡتِل� ﴿
َ
 .]۱۹۱البقرة: [﴾ َوٱۡلفِۡتَنُة أ

 .»شرک از کشتن بدتر است«

ٰ َ� تَ�ُ ﴿  .]۳۹األنفال: [﴾ وَن فِۡتَنةٞ َح�َّ
 .»تا هیچ شرکی نباشد«
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 و گمراه کردن:

 .]۷عمران:  آل[﴾ ٱبۡتَِغآَء ٱۡلِفۡتَنةِ ﴿
 . »به منظور گمراه کردن«

 و کشتن:

﴿ ْۚ ِيَن َ�َفُرٓوا ن َ�ۡفتَِنُ�ُم ٱ�َّ
َ
 .]۱۰۱النساء: [﴾ أ
 . »اند بکشند شما را کسانی که کفر ورزیدهکه «

 و جلوگیری:

ن َ�ۡفتُِنوكَ ﴿
َ
 .]۴۹المائدة: [﴾ َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

 . »هایت را بگیرند و حذر کن که جلو برنامه«

 و گمراهی:

ُ فِۡتنََتُهۥ﴿  .]۴۱المائدة: [﴾ َوَمن يُرِِد ٱ�َّ
 . »و هر که گمراهیش را خدا خواهد ...«

 و عذرخواهی:

 .]۲۳األنعام: [﴾ لَۡم تَُ�ن فِۡتنَُتُهمۡ ُ�مَّ ﴿
 . »سپس عذرخواهی آنها جز این نبود که ...«

 و قضا:

 .]۱۵۵األعراف: [﴾ إِۡن ِ�َ إِ�َّ فِۡتنَُتَك ﴿
 . »این نیست مگر قضای تو«

 و گناه:

﴿ ْۗ َ� ِ� ٱۡلِفۡتَنِة َسَقُطوا
َ
 .]۴۹التوبة: [﴾ �
 . »همانا که در گناه افتادند«

 و بیماری:

﴿ ٖ��َ ِ
 .]۱۲۶التوبة: [﴾ ُ�ۡفَتُنوَن ِ� ُ�ّ

  . »شوند در هر سال بیمار می«
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 و عبرت:

 .]۸۵یونس: [﴾ َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنةٗ ﴿
 . »ما را درس عبرت قرار مده«

 و آزمایش:

ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ ﴿  .]۳العنکبوت: [﴾ َولََقۡد َ�َتنَّا ٱ�َّ
 . »اینها بودند نیز آزمایش کردیمو به تحقیق که ما آنهایی که پیش از «

 و عذاب:

﴿ ِ  .]۱۰العنکبوت: [﴾ َجَعَل فِۡتَنَة ٱ�َّاِس َكَعَذاِب ٱ�َّ
 . »آزار و عذاب مردم را همچون عذاب خدا تصور کند«

 و سوزاندن:

 .]۱۳الذاریات: [﴾ يَۡوَم ُهۡم َ�َ ٱ�َّارِ ُ�ۡفَتُنونَ ﴿
 . »که در آتش سوزانده شوند یروز«

 دیوانگی:و 

يّيُِ�ُم ٱلَۡمۡفُتونُ ﴿
َ
 .]۶القلم: [﴾ بِأ

 . »به کدامیک دیوانگی هست«

*** 

 (روح) به چند وجه آمده: -۶

 امر: 

 .]۱۷۱النساء: [﴾ َوُروٞح ّمِۡنُهۖ ﴿
 . »و امری از اوست«

 و وحی:

وحِ ﴿ ُِل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة بِٱلرُّ  .]۲النحل: [﴾ ُ�َ�ّ
 . »فرستد فرشتگان را با وحی فرو می«

 و قرآن:

﴿ ۚ ۡمرِنَا
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ

َ
 .]۵۲الشوری: [﴾ أ
 . »وحی نمودیم بر تو روحی (قرآنی) از امر مان«
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 و رحمت:

يََّدُهم بُِروٖح ّمِۡنُهۖ ﴿
َ
 .]۲۲المجادلة: [﴾ َو�

 . »و آنان را به رحمتی از جانب خود تأیید کرد«

 و زندگی:

 .]۸۹الواقعة: [﴾ فََرۡوٞح َوَرۡ�َحانٞ ﴿
 . »حان استیو ر یپس زندگ«

 و جبرئیل: 

رَۡسۡلَنآ إَِ�َۡها ُروَحَنا﴿
َ
 .]۱۷مریم: [﴾ فَأ

 . »به سوی مریم روح خود را فرستادیم«

ِم�ُ ﴿
َ
وُح ٱۡ�  .]۱۹۳الشعراء: [﴾ نََزَل بِهِ ٱلرُّ

 . »االمین (جبرییل) فرود آورد) این (قرآن) روح «

 ای عظیم: و فرشته

وُح َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ يَۡوَم ﴿  .]۳۸النبأ: [﴾ َ�ُقوُم ٱلرُّ
 . »روزی که روح به پاخیزد«

 و روح بدن:

وِح�  َٔ َو�َۡ� ﴿  .]۸۵اإلسراء: [﴾ لُونََك َعِن ٱلرُّ
 . »پرسند روح می ی و از تو درباره«

*** 

 آید: (قضاء) بر چند وجه می -۷

 فراغت و به پایان بردن:

َ�ِٰسَك�ُ ﴿  .]۲۰۰البقرة: [﴾ مۡ فَإَِذا قََضۡيُتم مَّ
 . »پس هرگاه مراسمتان را به پایان رساندید«

 و امر:

ۡمٗر�﴿
َ
 .]۴۸عمران:  آل[﴾ إَِذا قََ�ٰٓ أ

 .»هرگاه دستور دهد امری را«
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 و اجل:

ن َقَ�ٰ َ�َۡبُهۥ﴿  .]۲۳األحزاب: [﴾ فَِمۡنُهم مَّ
 . »اند پس بعضی از آنها اجل خود را گذرانده«

 و فیصله دادن:

ۡمُر بَۡيِ� َوَ�ۡيَنُ�ۡمۗ ﴿
َ
 .]۵۸األنعام: [﴾ لَُقِ�َ ٱۡ�

 امر بین من و شما فیصله داده می«
ً
 . »شد حتما

 و تحقق بخشیدن:

ۡمٗر� َ�َن َمۡفُعوٗ� ﴿
َ
ُ أ َۡقِ�َ ٱ�َّ  .]۴۲األنفال: [﴾ ّ�ِ

 . »صله شده استیرا که ف یق بخشد الله متعال کاریتا تحق«

 

 و هالکت:

َجلُُهۡمۖ لَُقِ�َ ﴿
َ
 .]۱۱یونس: [﴾ إَِ�ِۡهۡم أ

 . »رسید البته هالکت و اجلشان می«

 و وجوب:

ۡمرُ ﴿
َ
 .]۴۱یوسف: [﴾ قُِ�َ ٱۡ�

 . »امر واجب شد«

 و محکم کردن:

﴿ ۚ  .]۶۸یوسف: [﴾ ِ� َ�ۡفِس َ�ۡعُقوَب قََضٮَٰها
 . »در دل یعقوب آن را محکم ساخت«

 و اعالم:

ٰٓءِيَل َوقََضۡيَنآ إَِ�ٰ بَِ�ٓ ﴿  .]۴اإلسراء: [﴾ إِۡسَ�
 . »اسرائیل اعالم کردیم و به بنی«

 و سفارش:

ٓ إِيَّاهُ ﴿ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
 .]۲۳اإلسراء: [﴾ َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 . »و پروردگار تو سفارش کرد که عبادت مکنید جز او را«
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 و مرگ:

 .]۱۵القصص: [﴾ َ�َقَ�ٰ َعلَۡيهِ� ﴿
 . »پس او را کشت«

 فرود آمدن:و 

ا قََضۡيَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمۡوَت ﴿  .]۱۴سبأ: [﴾ فَلَمَّ
 . »پس هنگامی که مرگ را بر او وارد کردیم«

 و آفریدن:

 .]۱۲فصلت: [﴾ َ�َقَضٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰواتٖ ﴿
 . »پس آنها را هفت آسمان آفرید«

 و کاری کردن:

اَ�َّ ﴿ َمَرُهۥ لَمَّ
َ
 .]۲۳عبس: [﴾ َ�ۡقِض َمآ أ

 . »که انجام نداد آنچه به او امر کرد حقا«

 و پیمان:

ۡمرَ ﴿
َ
 .]۴۴القصص: [﴾ إِۡذ قََضۡيَنآ إَِ�ٰ ُموَ� ٱۡ�

 . »آنگاه که به موسی امر را پیمان بستیم«

*** 

 (ذکر): به چند وجه آمده: -۸

 یاد کردن به زبان:

َ َكِذۡ�رُِ�ۡم َءابَآَءُ�مۡ ﴿  .]۲۰۰البقرة: [﴾ فَٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ
 . »کنید پس خداوند را یاد کنید همچنان که از پدرانتان یاد می«

 و یاد کردن در دل:

نُو�ِِهمۡ ﴿ َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ِ�ُ   .]۱۳۵عمران:  آل[﴾ َذَكُرواْ ٱ�َّ
 . »مرزش نمودندخدا را یاد کردند پس برای گناهانشان طلب آ«

 و حفظ کردن:

 .]۶۳البقرة: [﴾ َوٱۡذُكُرواْ َما �ِيهِ ﴿
 . »آنچه در آن است حفظ کنیدو «
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 و طاعت و پاداش: 

ۡذُكرُۡ�مۡ ﴿
َ
 .]۱۵۲البقرة: [﴾ فَٱۡذُكُروِ�ٓ أ

 . »پس مرا اطاعت کنید من نیز به شما پاداش دهم«

 گانه: و نمازهای پنج

﴿ َ ِمنُتۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ
َ
 .]۲۳۹البقرة: [﴾ فَإَِذآ أ

 . »پس هرگاه امنیت یافتید نماز را برپای دارید«

 و موعظه:

ا �َُسواْ َما ُذّكُِرواْ بِهِۦٓ ﴿  .]۱۶۵األعراف: [﴾ فَلَمَّ
 . »شدند پس هنگامی که فراموش کردند آنچه به آن موعظه می«

 .]۵۵الذاریات: [﴾ َوَذّكِۡر فَإِنَّ ٱّ�ِۡكَرىٰ ﴿
 . »رساند] و موعظه کن که موعظه [به مؤمنین سود می«

 و بیان:

ن ﴿
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
ّ�ُِ�مۡ أ  .]۶۹األعراف: [﴾ َجآَءُ�ۡم ذِۡكٞر ّمِن رَّ
 . »آیا تعجب کردید که بیانی از سوی پروردگارتان آمد«

 و تعریف کردن:

 .]۴۲یوسف: [﴾ ٱۡذُكۡرِ� ِعنَد َرّ�َِك ﴿
 . »مرا به نزد اربابت متذکر شو«

 یعنی زیباییم را برایش بگو.

 و قرآن:

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي﴿
َ
 .]۱۲۴طه: [﴾ َوَمۡن أ

 . »و هر آنکه از ذکر من (قرآن) روی گرداند ...«

�ِيِهم ّمِن ذِۡكرٖ ﴿
ۡ
 .]۲األنبیاء: [﴾ َما يَأ

 . »و هیچ قسمتی از ذکر (قرآن) به سوی آنها نیاید مگر ...«

 و تورات:

ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]۴۳النحل: [﴾ لُٓواْ أ

 . »پس از اهل تورات بپرسید«
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 و خبر:

تۡلُواْ عَ ﴿
َ
 .]۸۳الکهف: [﴾ لَۡيُ�م ّمِۡنُه ذِۡكًراَس�

 . »گویم به زودی بر شما از آن قضیه خبری برایتان می«

 و شرف:

 .]۴۴الزخرف: [﴾ �نَُّهۥ َ�ِۡ�ٞر لََّك ﴿
 . »و به تحقیق که این شرافتی برای تو است«

 و مسخره کردن:

ِي يَۡذُكُر َءالَِهَتُ�مۡ ﴿ َ�َٰذا ٱ�َّ
َ
 .]۳۶األنبیاء: [﴾ أ
 . »کند این است آنکه خدایان شما را مسخره میآیا «

 و لوح محفوظ:

  .]۱۰۵األنبیاء: [﴾ ِمۢن َ�ۡعِد ٱّ�ِۡكرِ ﴿
 . »پس از لوح محفوظ«

 و ثناگویی:

َ َكثِٗ��﴿  .]۲۱األحزاب: [﴾ َوَذَكَر ٱ�َّ
 . »و خداوند را بسیار ثنا گوید«

 و وحی:

ٰلَِ�ِٰت ذِۡكًرا﴿  .]۳الصافات: [﴾ فَٱل�َّ
 . »فرشتگانی که وحی را تالوت کنندپس «

 و رسول:

 .]۱۱-۱۰الطالق: [﴾ رَُّسوٗ�  ١٠ذِۡكٗر� ﴿
 . »یادی پیامبری«

 و نماز:

﴿ ۗ ُ�َ�ۡ
َ
ِ أ    .]۴۵العنکبوت: [﴾ َوَ�ِۡ�ُر ٱ�َّ

 . »و به تحقیق که ذکر خدا (نماز) باالتر است«
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 و نماز جمعه:

﴿ ِ   .]۹الجمعة: [﴾ فَٱۡسَعۡواْ إَِ�ٰ ذِۡكرِ ٱ�َّ
 . »پس بشتابید به سوی نماز جمعه«

 و نماز عصر:

  .]۳۲ص: [﴾ رِ َرّ�ِ ذِكۡ َعن ﴿
 . »از یاد پروردگارم (نماز عصر)«

*** 

 (دعا) بر چند وجه آمده: -۹

 عبادت:

﴿ ِ َكۖ  َماَوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ٱ�َّ  .]۱۰۶یونس: [﴾ َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
 . »خداوند را که به تو سودی نرسانند و ضرری بر تو وارد نسازندو عبادت مکن جز «

 و کمک گرفتن:

 .]۲۳البقرة: [﴾ َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُ�م﴿
 . »و گواهانتان را به یاری طلبید«

 و خواستن:

ۡسَتِجۡب لَُ�مۚۡ ﴿
َ
 .]۶۰غافر: [﴾ ٱۡدُعوِ�ٓ أ

 . »از من بخواهید اجابت کنم شما را«

 و سخن:

 .]۱۰یونس: [﴾ �ِيَها ُسۡبَ�َٰنَك ٱللَُّهمَّ  َدۡعَوٮُٰهمۡ ﴿
 . »سخن آنها در آنجا (بهشت) این است که: پروردگارا منزهی تو«

 و آواز دادن:

  .]۵۲اإلسراء: [﴾ يَۡوَم يَۡدُعوُ�مۡ ﴿
 . »روزی که شا را آواز دهد«

 و نام بردن:

ۚ �َّ َ�َۡعلُواْ ُدَ�َٓء ٱلرَُّسوِل بَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ ﴿  .]۶۳النور: [﴾ َ�ۡعِضُ�م َ�ۡعٗضا
 . »را مانند نام بردن خودتان یکدیگر را نباشد ص نام بردن پیامبر«
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*** 

 (احصان) بر چند وجه آمده: -۱۰

 عفت: 

ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ﴿   .]۴النور: [﴾ َوٱ�َّ
 . »زنند و آنان که زنان با عفت را تهمت می«

 و ازدواج کردن:

ۡحِصنَّ فَإَِذآ ﴿
ُ
 .]۲۵النساء: [﴾ أ

 . »پس هرگاه ازدواج کردند«

 و آزادی [در مقابل بردگی]:

 .]۲۵النساء: [﴾ نِۡصُف َما َ�َ ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ِمَن ٱۡلَعَذاِب� ﴿
 . »نیمی از آنچه بر زنان آزاد هست از کیفر«

 فصلی دیگر
نایش حزن و اندوه است ابن فارس در کتاب األفراد گفته: هر چه در قرآن از أسف یاد شده مع

آ َءاَسُفونَا﴿مگر در   باشد. که به معنی: اغضبونا = ما را به خشم آوردند می .]۵۵الزخرف: [﴾ فَلَمَّ

َشيََّدةٖ� ﴿و هرجا (بروج) یاد شده منظور ستارگان است مگر  النساء: [﴾ َولَۡو ُكنُتۡم ِ� بُُروٖج مُّ

 کننده باشید. های بلند و حفظ که یعنی: هرچند در کاخ .]۷۸

و هر کجای قرآن از (بّر و بحر) سخن به میان آمده: مراد از بحر آب و مراد از بر خشکی است، 

ِ َوٱۡ�َۡحرِ ﴿مگر در   که منظور صحرا و آبادی است. .]۴۱الروم: [﴾ َظَهَر ٱۡلَفَساُد ِ� ٱۡلَ�ّ

یوسف: [﴾ بَِثَم� َ�ٖۡس ﴿عنی ناقص و اندک است مگر در و هرچه کلمه (بخس) باشد به م

 که به معنی حرام است. .]۲۰

تَۡدُعوَن َ�ۡعٗ� ﴿(بعل) باشد به معنی شوهر است مگر  ی و هرجا واژه
َ
که  .]۱۲۵الصافات: [﴾ �

 یعنی: بت مخصوص.

ۡمٗيا �ُ ﴿(البکم) هست به معنی الل بودن از گفتن سخن ایمان است مگر در  ی و هرچه کلمه
 ۖ ا بَۡ�مُ ﴿االسراء، و  ی در سوره .]۹۷اإلسراء: [﴾ َوُ�ۡ�ٗما َوُصّمٗ

َ
� ٓ َحُدُهَما

َ
در  .]۷۶النحل: [﴾ أ

 النحل که مراد الل بودن از هرگونه سخن است. ی سوره
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 = همگی) می
ً
) هست به معنی: (جمیعا

ً
ۚ ﴿باشد مگر در  و هرچه (جثیا ةٖ َجا�َِيٗة مَّ

ُ
﴾ َوتََرٰى ُ�َّ أ

 که به معنی بر زانو افتادن است. .]۲۸الجاثیة: [

) آمده به معنی عدد و شمارش است مگر در 
ً
َمآءِ ﴿و هر جا (حسبانا ﴾ ُحۡسَباٗ�ا ّمَِن ٱلسَّ

 که به معنی عذاب است. .]۴۰الکهف: [

ٗة ِ� ﴿و هر کجا لفظ (حسره) هست به معنی پشیمانی است مگر در  ُ َ�ٰلَِك َحۡ�َ ِ�َۡجَعَل ٱ�َّ
 که به معنی حزن و اندوه است. .]۱۵۶عمران:  آل[﴾ قُلُو�ِِهۡمۗ 

﴾ فََ�َن ِمَن ٱلُۡمۡدَحِض�َ ﴿(دحض) آمده به معنی باطل است مگر در  ی و هرچه کلمه
 شدگان است. که به معنی توبیخ .]۱۴۱الصافات: [

 .]۵المدثر: [ ﴾َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجرۡ ﴿باشد به جز در  و آنچه لفظ (رجز) هست به معنی عذاب می
 که منظور بت است.

که یعنی:  .]۳۰الطور: [﴾ َرۡ�َبۛ ﴿(ریب) آمده به معنی شک است مگر در  ی و هرکجا واژه

 حوادث روزگار.

رُۡ�َنََّك ﴿ جم) هست به معنی کشتن است مگر در(ر ی و هرچه از مشتقات کلمه
َ
 .]۴۶مریم: [﴾ َ�

 باشد. که به معنی گمان می .]۲۲الکهف: [﴾ بِٱۡلَغۡيِب� رَۡ�َۢ� ﴿که به معنی: دشنام دادن است و مگر 

﴾ ُمنَكٗر� ّمَِن ٱۡلَقۡوِل َوُزوٗر�ۚ ﴿و آنچه از لفظ (زور) هست به معنی دروغ با شرک آمده مگر در 
 که دروغ تنها بدون شرک است. .]۲المجادلة: [

ۖ وََحَناٗ�ا ّمِن ﴿و هرکجا از لفظ (زکات) آمده منظور مال است مگر در نَّا َوَزَ�ٰوٗة ُ  .]۱۳مریم: [﴾ �َّ
 که به معنی پاکیزگی است.

بَۡ�ٰرُ ﴿و هرجا (زیغ) آمده مقصود میل کردن است مگر در
َ
 .]۱۰األحزاب: [﴾ �ۡذ َزاَغِت ٱۡ�

 که یعنی: خیره شد.

ۗ ﴿(سخر) هست به معنی استهزا و مسخره کردن است به جز در ی و هر کجا از ماده ا ﴾ ُسۡخرِّ�ٗ
 که منظور استخدام و به تسخیر گرفتن است. .]۳۲ الزخرف:[

و هرچه (سکینه) ذکر شده به معنی طمأنینه و آرامش است مگر در قضیه طالوت که به معنی 

ربه که دو بال دارد [آیه این است
ُ
�َِيُ�ُم ٱ�َّابُوُت �ِيهِ َسِكيَنةٞ ّمِن ﴿چیزی است مانند َسِر گ

ۡ
ن يَأ

َ
أ

ّ�ُِ�مۡ   ].]۲۴۸البقرة: [﴾ رَّ
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﴾ ِ� َضَ�ٰٖل َوُسُعرٖ ﴿آن است به جز در هو هر جا (سعیر) در قرآن آمده به معنی آتش و هیم
 که به معنی مشقت و رنج است. .]۴۷القمر: [

ْ إَِ�ٰ ﴿و هرجا از (شیطان) یاد شده منظور ابلیس و لشکریان او است مگر در �َذا َخلَۡوا
 باشد. و سران منافقین میکه منظور رؤسا  .]۱۴البقرة: [﴾ َشَ�ِٰطينِِهمۡ 

شدگان است و به معنی کسی است که کارها و  و هر موردی که (شهید) ذکر شده غیر از کشته

ْ ُشَهَدآَءُ�م﴿دهد، مگر امور مردم را گواهی می ) که به معنی ۲۳(بقره /  .]۲۳البقرة: [﴾ َوٱۡدُعوا

 باشد. شرکاء می

ۡصَ�َٰب ٱ�َّارِ ﴿باشد مگر می و هرچه از (اصحاب نار) یاد شده منظور اهل آتش
َ
َوَما َجَعۡلَنآ أ

 ۖ  که منظور گماشتگان آتش است. .]۳۱المدثر: [﴾ إِ�َّ َمَ�ٰٓ�َِكٗة

الحج: [﴾ َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجدُ ﴿) ذکر شده مقصود عبادت و رحمت است مگرةو هر جا (صال

 باشد. های عبادت می که به معنی جایگاه .]۴۰

االسراء  ی یاد شده منظور ناشنوایی قرآن و ایمان است مگر آنکه در سورهو هر کجا از (صمم) 

ۖ  ﴿ذکر گردیده [که: ا ٰ وُُجوهِِهۡم ُ�ۡمٗيا َوُ�ۡ�ٗما َوُصّمٗ  ].]۹۷اإلسراء: [﴾ َوَ�ُۡ�ُُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َ�َ

 .]۲النور: [ ﴾َوۡليَۡشَهۡد َعَذاَ�ُهَما﴿و هرجا (عذاب) هست به معنی عقوبت کردن است جز در
 که منظور تازیانه زدن است.

ُۥ َ�ٰنُِتونَ ﴿و هر آنچه (قنوت) آمده منظور طاعت است مگر در َّ� ٞ که  .]۱۱۶البقرة: [﴾ ُ�ّ

 معنایش مقّربون است.

الکهف که مقصود نوشته علمی است  ی و هرچه (کنز) یاد شده منظور مال است مگر در سوره

 ﴿[که فرموده:
َ
َراَد َر�َُّك أ

َ
ُهَما َو�َۡسَتۡخرَِجا َك�َُهَمافَأ ُشدَّ

َ
 ]. ]۸۲الکهف: [﴾ ن َ�ۡبلَُغآ أ

النور که مقصود چراغ است  ی و هر موردی که (مصباح) آمده به معنی ستاره است مگر در سوره

 ].]۸۲الکهف: [﴾ َكِمۡشَكٰو�ٖ �ِيَها ِمۡصَباٌحۖ ٱلِۡمۡصَباُح ِ� زَُجاَجٍة� ﴿[آنجا که آمده

ْ ٱ�َِّ�حَ ﴿(نکاح) ذکر شده به معنی ازدواج است مگر در:و هر آنجا که  ٰٓ إَِذا بَلَُغوا ﴾ َح�َّ
 که به معنی رسیدن به مرحله تکلیف است. .]۶النساء: [

�َبآءُ ﴿و هر چه (نبأ) آمده به معنی خبر است به جز در
َ
 .]۶۶القصص: [﴾ َ�َعِمَيۡت َعَلۡيِهُم ٱۡ�

 که به معنی دالیل است.
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ا َوَرَد َمآَء َمۡدَ�نَ ﴿باشد مگر (ورود) هست به معنی داخل شدن میو هر جا  القصص: [﴾ َولَمَّ

 که یعنی هجوم برد. .]۲۳

ۚ ﴿و هر جا که ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ َمآ َءاتَٮَٰها آمده منظور عمل است مگر  .]۷الطالق: [﴾ َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ

ۚ َ� يُ ﴿الطالق که مقصود نفقه دادن است که  ی در سوره ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ َمآ َءاتَٮَٰها  .﴾َ�ّلُِف ٱ�َّ
الرعد که از باب علم است  ی و هر آنچه (یأس) ذکر شده به معنی نومیدی است مگر در سوره

فَلَۡم يَاْۡ�  ﴿[خداوند فرموده:
َ
ْ  َٔ أ ِيَن َءاَمُنٓوا  ].]۳۱الرعد: [﴾ ِس ٱ�َّ

 ﴿و هرجا از (صبر) یاد شده پسندیده است مگر
َ
ۚ لَۡوَ�ٓ أ نَا َعلَۡيَها  .]۴۲الفرقان: [﴾ ن َصَ�ۡ

ٰٓ َءالَِهتُِ�ۡمۖ ﴿و واْ َ�َ  .]۶ص: [﴾ َوٱۡصِ�ُ
 این تمام مطالبی است که ابن فارس ذکر کرده.

*** 

نََذۡرُت لِلرَّ� ﴿در قرآن هست از باب عبادت است مگر:» صوم«و دیگری گفته: هرجا 
 که منظور حرف نزدن و صمت است. .]۲۶مریم: [﴾ َصۡوٗما

األنعام  ی هست به معنی کفر و ایمان است مگر آنکه در ا ول سوره» ظلمات و نور«و هر کجا 

َ�َٰ�ِٰت ﴿باشد که: است که منظور تاریکی شب و روشنایی روز می ِي َخلََق ٱلسَّ ِ ٱ�َّ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
 ۖ لَُ�ِٰت َوٱ�ُّوَر �َض وََجَعَل ٱلظُّ

َ
 .]۱األنعام: [﴾ َوٱۡ�

ۡزَ�ُٰجُهم ّمِۡثَل َمآ  َٔ َ� ﴿هست به معنی صدقه است مگر:» انفاق«و هرچه 
َ
ِيَن َذَهَبۡت أ ْ ٱ�َّ اتُوا

 ْۚ نَفُقوا
َ
 که منظور مهریه است. .]۱۱الممتحنة: [﴾ أ

*** 

آمده به معنی مشاهده کردن و حاضر بودن است » حضور«الدانی گفته: هر جای قرآن از ماده 

خدای  ی از باب احتظار به معنی منع است، و آن فرموده» ظاء«جا که با مگر در یک 

 باشد. می .]۳۱القمر: [﴾ َكَهِشيِم ٱلُۡمۡحَتِظرِ ﴿تعالی:

*** 

ُ�ورِ ﴿نیامده مگر در یکجا:» قبل«به معنی » بعد«ابن خالویه گفته: در قرآن  َولََقۡد َكَتۡبَنا ِ� ٱلزَّ
 .]۱۰۵األنبیاء: [﴾ ِمۢن َ�ۡعِد ٱّ�ِۡكرِ 
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خدای تعالی  ی ایم و آن فرموده مغلطای در کتاب المیسر گفته: جای دیگری نیز یافته

ٓ ﴿است: �َض َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َدَحٮَٰها
َ
 .]۳۰النازعات: [﴾ َوٱۡ�

است؛ زیرا که خدای تعالی در دو روز » قبل«ابوموسی در کتاب المغیث گفته: اینجا به معنی 

آسمان و آفرینش آن توجه فرمود، بنابراین آفرینش زمین پیش از زمین را آفرید، سپس به سوی 

 آفرینش آسمان بوده است.

*** 

 اند. و صحابه و تابعین به قسمتی از این نوع پرداخته ص گویم: پیغمبر می

چنانکه امام احمد در مسند خود، و ابوحاتم و دیگران از طریق دّراج از ابوالهیثم از ابوسعید 

ذکر شده به معنی طاعت » قنوت«هرجا که در قرآن «اند که فرمود:  آورده ص خدری از رسول خدا

 سند این حدیث جّید، و ابن حیان آن را صحیح دانسته است.» است

آمده » ألیم« هو ابن ابی حاتم از طریق عکرمه، از ابن عباس آورده که گفت: هرچه در قرآن از واژ

 به معنی دردناک است.

آمده به » الیم« هه از ابن عباس آورده که گفت: هرچه در قرآن از واژو از طریق ابن أبی طلح

 معنی دردناک است.

آمده به معنی لعنت » قتل«و از طریق ابن أبی طلحه از ابن عباس آورده که گفت: هرچه در قرآن 

در کتاب خدا » الرجز«شده است. و از طریق ضحاک از ابن عباس آورده که گفت: هرچه از باب 

 معنی عذاب است. آمده به

و فریابی گفته: قیس از عمار دهنی، از سعیدبن جبیر حدیث آورده که ابن عباس گفت: هرچه از 

هست به معنی حجت و » سلطان«در قرآن آمده به معنی صاله (= نماز)، و هرچه » تسبیح«باب 

 باشد. دلیل می

در قرآن » الدین«لمه و ابن أبی حاتم از طریق عکرمه از ابن عباس آورده که گفت: هرچه ک

 باشد. هست به معنی حساب می

و ابن األنباری در کتاب الوقف و االبتداء از طریق سدی از ابومالک از ابن عباس آورده است که 

 ی باشد، مگر در یکجا در سوره در قرآن است به معنی شک می» ریب«گفت: هرچه از باب 

 های جدید. المور = پدیدها ) که یعنی حوادث۳۰(﴾َرۡ�َب ٱلَۡمُنونِ ﴿الطور:

آمده » الریاح«اند که گفت: هرچه در قرآن از باب  و ابن أبی حاتم و دیگران از أبی بن کعب آورده

 آمده به معنی عذاب است.» الریح«رحمت، و هر آنچه 
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 در قرآن یاد شده منظور از آن خمر است.» کأس«و از ضحاک آورده که گفت: هر آنچه 

 در قرآن آمده به معنی خالق است.» فاطر«گفت: هرچه  و نیز از او آورده که

 آمده به معنی دروغ است.» افک«و از سعیدبن جبیر آورده که گفت: هر آنچه در قرآن 

ای که در قرآن در امر به معروف آمده منظور اسالم است، و  و از ابوالعالیه آورده که گفت: هر آیه

 باشد. نهی از منکر عبادت بتان می

یاد شده منظور حفظ آن از زنا » حفظ فرج«ای که در قرآن  العالیه آورده که گفت: هر آیهو از ابو

بَۡ�ٰرِهِۡم َوَ�ۡحَفُظواْ فُُروَجُهمۚۡ ﴿خدای تعالی: ی باشد مگر فرموده می
َ
واْ ِمۡن � ﴾ قُل ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َ�ُغضُّ

 که مراد آن است که کسی آنها را نبیند. .]۳۰النور: [

 باشند. آمده، منظور کفار می» ان االنسان کفور«رده که گفت: هر موردی که در قرآن و از مجاهد آو

 آمده، بازگشتی برای آن نیست.» خلود«و از عمربن عبدالعزیز آورده که گفت: هرچه در قرآن 

 کند. آمده یعنی: کم می» یقدر«و از عبدالرحمن بن زید ابن اسلم آورده که گفت: هر آنچه در قرآن 

 در قرآن به معنی اسالم است.» تزکی«از او آورده که گفت: و نیز 

است به جز دو » امام«در همه جای قرآن به معنی » وراء«و از ابومالک آورده که گفت: 

ا ﴿ یعنی: ِسوی ذلک = غیر از آن، .]۷المؤمنون: [﴾ َ�َمِن ٱۡ�َتَ�ٰ َوَرآَء َ�ٰلَِك ﴿مورد: ِحلَّ لَُ�م مَّ
ُ
َوأ

 یعنی: سوی ذلکم. .]۲۴النساء: [﴾ َوَرآَء َ�ٰلُِ�مۡ 

 «و از ابوبکربن عیاش آورده که گفت: هرجا 
ً
 «آمده به معنی عذاب، و هر جا » ِکسفا

ً
آمده » کَسفا

 های ابر است. به معنی قطعه

 است.» َسد«و آنچه مردم سازند » ُسد«و از عکرمه آورده که گفت: آنچه خداوند ساخته 

 آمده به معنی خلق است.» جعل«فت: هر جای قرآن و ابن جریر از ابورونق آورده که گ

 در همه جای کتاب خداوند به معنی جماع است.» مباشره«و از مجاهد آورده که گفت: 

 آمده به معنی دروغگو است مگر اندکی.» فاسق«و از ابن زید آورده که گفت: هرچه در قرآن کلمه 

 حنی«و ابن المنذر از سدی آورده که گفت: هر جای قرآن 
ً
 مسلما

ً
حنفاء «و هر جای آن » فا

 هست، یعنی: در حال حج.» مسلمین

بر سه گونه است: یک گونه گذشت و بخشش » عفو«و از سعیدبن جبیر آورده که گفت: در قرآن 

ۗ  َٔ َو�َۡ� ﴿ باشد:  روی در انفاق می دیگر میانه هگناه است، و گون ﴾ لُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُِل ٱۡلَعۡفَو

ِي ﴿ باشد: سوم در احسان در میان مردم می هو گون .]۲۱۹البقرة: [ ْ ٱ�َّ ۡو َ�ۡعُفَوا
َ
ن َ�ۡعُفوَن أ

َ
ٓ أ إِ�َّ
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 .]۲۳۷البقرة: [﴾ �َِيِدهِۦ ُ�ۡقَدةُ ٱ�َِّ�ِح� 
مطر را در قرآن نیاورده  هگاه خداوند واژ و در صحیح بخاری است که سفیان بن عیینه گفت: هیچ

 خوانند. مگر اینکه مراد از آن عذاب است، و عرب آن را غیث می

َطرٍ ﴿ گویم: از آن استثنا شده: می ٗذى ّمِن مَّ
َ
 منظور  .]۱۰۲النساء: [﴾ إِن َ�َن بُِ�ۡم أ

ً
که قطعا

 از آن باران است.

 به کار رفته است.» مطرت« و هرگاه در رحمت باشد» أمطرت«و ابوعبیده گفته: اگر در عذاب باشد 

 اي از بحث شاخه

َوَما ﴿ ابوالشیخ از ضحاک آورده که گفت: ابن عباس به من گفت: از من حفظ کن، هر جای قرآن آمده:
ٖ َوَ� نَِص�ٖ  �ِض مِن َوِ�ّ

َ
 مربوط به مشرکین است، و اما مؤمنان، یاران و شفعای بسیار دارند. ﴾لَُهۡم ِ� ٱۡ�

 آمده نیم صاع است.» طعام«از مجاهد آورده که گفت: هر جای قرآن لفظ و سعیدبن منصور 

آمده؛ » إال قلیل«یا » قلیل«و ابن ابی حاتم از وهب بن منبه آورده که گفت: هر چه در قرآن 

 کمتر از ده است.

حافظو علی «، یا »علی صالهتم حيافظون«و از مسروق آورده که گفت: آنچه در قرآن تعبیر: 

 مده منظور مواظبت بر اوقات نمازهاست.آ» الصلوات

آمده، از آن خبر نداده، و هر جا » وما یدریک«و از سفیان بن عیینه آورده که گفت: هر جای قرآن 

 هست از آن خبر داده است.» و ما أدراک«که 

 هست؛ منظور از آن کافر است.» قتل، لعن«و از مجاهد آورده که هر آنچه در قرآن 

ذکر کرده آن را تفسیر نموده است، » و ما أدراک«هرچه را خداوند با «گفته: و راغب در مفردات 

َوَمآ ﴿ ذکر فرموده، بدون توضیح گذارده است. و خداوند فرموده:» و ما یدریک«و هرچه که با 
 ٞ� ۡدَرٮَٰك َما ِسّجِ

َ
ۡدَرٮَٰك َما ِعّلِيُّونَ ﴿ و .]۸المطففین: [﴾ أ

َ
اب را سپس کت .]۱۹المطففین: [﴾ َوَمآ أ

 ١»لطیفی که در اینجا هست هتفسیر کرده، ولی سجین و علیون را توضیح نداده است به جهت نکت

 اش را ذکر ننموده است. ولی نکته

 شاءالله تعالی خواهد آمد. مطالب دیگری نیز در این باره هست که در نوع آینده ان

 .۲۲۵مفردات راغب،  -١

 

                                           



 

 

 

 

 

 

 نوع چهلم:
 در شناخت أدواتی که مفسر به آنها نیاز دارد

 ها. و منظورم از ادوات: حروف و مانند آنها است از اسماء و افعال و ظرف

باشد، چون موارد آنها گوناگون است که به حسب  بدان که شناخت اینها از مهمات مطلوب می

ۡو إِيَّاُ�ۡم لََعَ�ٰ ﴿ خدای تعالی: هگردد، چنانکه در فرمود مختلف میآن کالم و استنباط 
َ
ٓ أ ا َّ��

بِ�ٖ  ۡو ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
َ
در جهت گمراهی به کار » فی«در جهت حق، و » علی«که  .]۲۴سبأ: [﴾ ُهًدى أ

 قرار دارد و به هر سوی که بخواهد نظر» استعال«رفته؛ چون که صاحب حق انگار که در باال و 

 داند کدام سوی رود. افکند، و صاحب باطل مثل آن است که در تاریکی فرو رفته، نمی می

ۡزَ�ٰ ﴿ خدای تعالی: هو فرمود
َ
َهآ أ ُّ�

َ
َحَدُ�م بَِورِقُِ�ۡم َ�ِٰذهِۦٓ إَِ� ٱلَۡمِديَنِة فَۡلَينُظۡر �

َ
فَٱۡ�َعُثٓواْ أ

ۡف  تُِ�م بِرِۡزٖق ّمِۡنُه َوۡ�ََتَلطَّ
ۡ
و » فاء«ها شده اولی با  عطف بر جمله .]۱۹الکهف: [﴾ َطَعاٗما فَۡلَيأ

، چون که تلطف بر آوردن غذا مترتب نیست، چنانکه آوردن غذا مترتب بر نظر در آن »واو«دومی با 

باشد و رفتن در پی آن بر قطع جدال  است، و نظر کردن در آن مترتب بر توجه کردن در طلب آن می

 اگذاردن علم آن به خداوند مترتب است.مدت ماندن در غار و و هو بحث دربار

َدَ�ُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ ﴿ خدای تعالی: ی و فرموده َما ٱلصَّ در چهار  .]۶۰التوبة: [﴾ إِ�َّ

عدول گردیده، تا برساند که استحقاق اینها بیشتر است نسبت به طبقات » يف«مورد آخر آیه از الم به 

چون که فی برای ظرف است، پس با به کار بردن آن توجه داده که آنان  اند؛ پیشین که با الم یاد شده

ها قرار گیرند، و صدقات در آنها نهاده شود، همچنان که چیزی را  زکات هترند برای اینکه مظن شایسته
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 دهند. در ظرف خودش قرار می

کند بر اینکه تا داللت » وللرقاب«الرقاب) و نفرمود:  يو فارسی گفته: بدین جهت فرموده: (وف

 شود. برده مالک نمی

الماعون: [﴾ َعن َصَ�تِِهۡم َساُهونَ ﴿ و از ابن عباس آمده که گفت: حمد خدای را که فرمود:

 ».صالهتم يف«و نفرمود:  .]۵

 و امثال اینها بسیار خواهد آمد.

این  ای در های جداگانه بسیاری کتاب ی آوریم، و عده اینک ادوات را به ترتیب حروف معجم می

زهیه، و از متأخرین ابن ام قاسم در   باره تصنیف کرده
ُ
اند، مانند: هروی از متقدمین در کتاب اال

 الجنی الدانی.

 همزه
 آید: بر دو وجه می

 یکی: استفهام و حقیقت آن طلب فهمانیدن است، و از اینجاست که چند ویژگی دارد:

 جواز حذف آن چنانکه در نوع پنجاه و ششم خواهد آمد. -۱

آید، برخالف هل که فقط برای تصدیق است، و سایر  ق هر دو مییبرای طلب تصور و تصد -۲

 ادوات استفهام فقط برای تصور است.

 شود، مانند: (اکان للناس عجبا)، (الذین حرم)، و بر نفی نیز مانند: بر اثبات داخل می -۳

حۡ ﴿ لَۡم �َۡ�َ
َ
رساند، یکی: تذکر و توجه  و در این صورت دو معنی را می .]۱شرح: [﴾ �

لَۡم تََر إَِ�ٰ َرّ�َِك َكۡيَف َمدَّ ﴿ خدای تعالی: ی دادن، مانند مثال یاد شده و مانند فرموده
َ
�

لَّ   خدای تعالی: ی و دیگری: تعجب از امری بزرگ، مانند فرموده .]۴۵الفرقان: [﴾ ٱلّظِ

ِينَ ﴿ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ
َ
لُوٌف َحَذَر ٱلَۡمۡوتِ  �

ُ
و در  .]۲۴۳البقرة: [﴾ َخرَُجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوُهۡم �

لِ�َ ﴿ ر است، مانند:یتحذ یهر دو حال برا وَّ
َ
لَۡم ُ�ۡهلِِك ٱۡ�

َ
 .]۱۶المرسالت: [﴾ �

کید بر اصالت آن در صدارت -۴ َو ﴿ طلبی، مانند پیش انداختن آن بر حرف عطف به منظور تأ
َ
أ

ْ َ�ۡهٗداُ�ََّما َ�َٰهدُ  ۡهُل ٱۡلُقَرىٰٓ . ﴿]۱۰۰البقرة: [﴾ وا
َ
ِمَن أ

َ
َو أ

َ
ِمَن ﴿ .]۹۸األعراف: [﴾ أ

َ
فَأ

َ
أ

ۡهُل ٱۡلُقَرىٰٓ 
َ
ُ�مَّ إَِذا َما َوَ�عَ . ﴿]۹۷األعراف: [﴾ أ

َ
ولی سایر ادوات  .]۵۱یونس: [﴾ �

استفهام پس از حرف عطف واقع شوند، چنانکه در تمام اجزاء جمله معطوفه قیاس 
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ۡ�َن تَۡذَهُبونَ . ﴿]۱۷المزمل: [﴾ فََكۡيَف َ�تَُّقونَ ﴿ مانند:گردد،  می
َ
. ]۲۶التکویر: [﴾ فَ�

ٰ تُۡؤفَُكونَ ﴿ َّ�
َ
يُّ ٱۡلَفرِ�َقۡ�ِ . ﴿]۳۵األحقاف: [﴾ َ�َهۡل ُ�ۡهَلُك . ﴿]۹۵األنعام: [﴾ فَ�

َ
﴾ فَأ

 .]۸۸األنعام: [﴾ َ�َما لَُ�ۡم ِ� ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ . ﴿]۸۱األنعام: [
شود مگر پس از آنکه در دل بگذرد که اثبات مستفهم عنه  استفهام نمی» ههمز«اینکه با  -۵

که وقتی نفی و اثبات مستفهم عنه بر یکدیگر ترجیح داده » هل«ممکن است، برخالف 

 گردد. نشود با آن استفهام می

ونَ ﴿ گردد، مانند: اینکه بر شرط داخل می -۶ فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم ٱۡلَ�ِٰ�ُ
َ
. ]۳۴األنبیاء: [﴾ أ

ۡو قُتَِل ٱنَقلَۡبُتمۡ ﴿
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
 برخالف سایر ادوات استفهام. .]۱۴۴عمران:  آل[﴾ أ

 از استفهام حقیقی بیرون رفته و برای معانی دیگری می
ً
آید که در نوع پنجاه و هفتم بیان  و احیانا

 خواهد شد.

 فائده
» أخبرنی«دل نیست، و به معنی  داخل گردد؛ معنی آن از باب دیدن چشم یا» رأیت«هرگاه همزه بر 

ْوَ�ٓءِ ﴿ اند قرائت قنبل را گردد، و بر همین برآورده می» ها«شود، و گاهی بدل به  می
ُ
نُتۡم أ

َ
أ ٰٓ�َ ﴾

 در قسم واقع می .]۱۱۹عمران:  آل[
ً
َوَ� نَۡ�ُتُم ﴿ گونه است قرائت: شود، و از این به قصر، و احیانا

ِ ﴿ نبه تنوی .]۱۰۶المائدة: [﴾ َشَ�َٰدةَ  . ﴾ ٱ�َّ
ّ

 به مد

گونه شمرده  وجه دوم: از دو وجه همزه آن است که حرفی برای ندای نزدیک باشد، و فراء از این

ۡلِ ﴿ خدای تعالی: هفرمود ۡن ُهَو َ�ٰنٌِت َءانَآَء ٱ�َّ مَّ
َ
را بنا بر قرائت تخفیف میم، یعنی  .]۹الزمر: [﴾ أ

 صاحب این صفات.

نماید سالم  نماید اینکه در قرآن ندا بدون یاء نیست، و نزدیک می هشام گفته: این مثال را دور می

شود، و نیز  خداوند تعالی نمی هبودن آن از ادعای مجاز، چه اینکه استفهامی به طور حقیقی از ناحی

سالم بودن آن از کثرت حذف؛ زیرا که بنابر قول به استفهام بودن آن تقدیر چنین است: أّمن هو قانت 

 .]۸الزمر: [﴾ قُۡل َ�َمتَّۡع بُِ�ۡفرَِك قَلِيً� ﴿ الکافر، یعنی کسی که به او خطاب شده:خیر ام هذا 
 پس دو چیز حذف شده: معادل همزه و خبر.
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 اَحد
بینی که اگر  تر است، مگر نمی ابوحاتم در کتاب الزینه گفته: احد اسمی است که از واحد کامل

معنایش چنین باشد: دو نفر به باال ممکن است برایش بگویی: فالن الیقوم له واحد، جایز است که 

 بپا خیزند، برخالف اینکه بگویی: الیقوم له أحد.

الدار واحد: پس ممکن  گویی: لیس فی و در أحد خصوصیتی است که در واحد نیست؛ می

 ها باشد، پس این کلمه عمومیت دارد انسان و غیر آن است از جنبندگان و پرندگان و وحوش و انسان

 الدار أحد، که به آدمیان اختصاص دارد. شود، برخالف: لیس فی را شامل می

آید، پس در اثبات و نفی  وی گفته: و در لغت عرب؛ احد به معنی اول و به معنی واحد نیز می

َحدٌ ﴿ رود، مانند: هر دو بکار می
َ
ُ أ فَٱۡ�َعُثٓواْ ﴿ یعنی: واحد و اول، .]۱االخالص: [﴾ ُقۡل ُهَو ٱ�َّ

حَ 
َ
گویی:  آید، می و به خالف این دو مورد جز در نفی نمی .]۱۹الکهف: [﴾ َدُ�م بَِورِقُِ�مۡ أ

 گونه است:  ماجاءنی من أحد، و از این

َحدٞ ﴿ 
َ
ن لَّن َ�ۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

َ
َ�َۡسُب أ

َ
َحدٌ . ﴿]۵البلد: [﴾ �

َ
ۥٓ أ ن لَّۡم يََرهُ

َ
َ�َۡسُب أ

َ
. ]۷البلد: [﴾ �

َحدٍ ﴿
َ
َحدٖ . ﴿]۴۷الحاقة: [﴾ َ�َما ِمنُ�م ّمِۡن أ

َ
ٰٓ أ  .]۸۴التوبة: [﴾ َوَ� تَُصّلِ َ�َ

رود، و احد در مذکر و مؤنث یکسان  ولی واحد بدون قید و شرط در هر دو ـ اثبات و نفی ـ به کار می

َحٖد ّمَِن ٱلّنَِسآءِ ﴿ است، خدای تعالی فرموده:
َ
برخالف واحد، که گفته  .]۳۲األحزاب: [﴾ لَۡسُ�َّ َكأ

 آید. شود: واحد من النساء بلکه باید گفت: واحده، و أحد در مفرد و جمع هر دو به کار می نمی

َحٍد َ�ۡنُه ﴿ خدای تعالی چنین آمده: ی گویم: و لذا در فرموده می
َ
َ�َما ِمنُ�م ّمِۡن أ

 ، برخالف واحد.﴾َ�ِٰجزِ�نَ 

ن و آحاد است، ولی واحد جمعی از لفظ خودش و أحد جمعی از لفظ خودش دارد، و آن أحدو

 گویند. شود: واحدون، بلکه: اثنان و ثالثة می ندارد، گفته نمی

شود به خالف واحد. سخن ابوحاتم  و أحد در ضرب و عدد و تقسیم و امور حساب داخل نمی

 به اختصار پایان یافت، و از سخن او هفت فرق بین این دو کلمه به دست آمد.

االخالص آمده: اگر اشکال شود: مشهور در کالم عرب آن  ی سوره هر التنزیل بارزی دربارو در اسرا

 رود، و واحد بعد از اثبات، پس چگونه اینجا بعد از اثبات آمده؟ است که أحد بعد از نفی به کار می

 یک از گوییم: ابوعبید اختیار کرده که این دو کلمه به یک معنی است، و در این صورت هیچ می

این دو به موردی اختصاص ندارد هرچند که استعمال احد در نفی غلبه دارد، و ممکن است برای 
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 ها از روش غالب عدول شده است. رعایت فاصله

 آید، یکی: فقط در نفی، و دیگری در اثبات. و راغب در مفردات القرآن گفته: احد دو گونه به کار می

شود، و لذا جایز است  اول: برای فراگیری جنس افراد بشر است، و کم و زیاد را شامل می ی گونه

َحٍد َ�ۡنهُ ﴿ خدای تعالی: هبگوییم: ما من احد فاضلین، مانند فرمود
َ
 َ�َما ِمنُ�م ّمِۡن أ

 دوم بر سه قسم است: ی و گونه ﴾َ�ِٰجزِ�نَ 

 عشر، أحد و عشرین. اول: آنکه در عدد و با عشرات به کار رود، مانند: أحد

َحُدُكَما فَيَۡسِ� َر�َُّهۥ َ�ۡٗر�ۖ ﴿ الیه به کار رود به معنی اول، مانند: دوم: آنکه مضاف
َ
ٓ أ ا مَّ

َ
﴾ أ

 .]۴۱یوسف: [

قُۡل ُهَو ﴿ رود، و به وصف خدای تعالی اختصاص دارد، مانند: سوم: وصف مطلق به کار می
َحدٌ 

َ
ُ أ  آید. است، ولی َوَحد در غیر او به کار می و اصل آن َوَحد .]۱االخالص: [﴾ ٱ�َّ

 چنین است، و جمهور گفته
ً
اند: جز ظرف  یکی: اینکه اسمی برای زمان گذشته باشد که غالبا

ْ ﴿ باشد، مانند: نمی ِيَن َ�َفُروا ۡخرََجُه ٱ�َّ
َ
ُ إِۡذ أ ُه ٱ�َّ وُه َ�َقۡد نََ�َ و یا  .]۴۰التوبة: [﴾ إِ�َّ تَنُ�ُ

ُث . ﴿]۸عمران:  آل[﴾ إِۡذ َهَديۡتََنا﴿ شود، مانند: ضافه میاینکه ظرف به آن ا الزلزلة: [﴾ يَۡوَم�ِٖذ ُ�َّدِ

نُتۡم ِحيَن�ِٖذ تَنُظُرونَ . ﴿]۴
َ
 .]۸۴الواقعة: [﴾ َوأ

و نیز  .]۸۶األعراف: [﴾ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ ُكنُتۡم قَلِيٗ� ﴿ آید، مانند: اند: مفعول به می و دیگران گفته

 ».اذکر«باشند به تقدیر:  اند مفعول به می ها آمده همه آنهایی که در اول قصه

بدل » إذ«که  .]۱۶مریم: [﴾ َوٱۡذُكۡر ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب َمۡرَ�َم إِذِ ٱنتََبَذۡت ﴿ و بدل از مفعول به، مانند:

ۡهرِ ٱۡ�ََرامِ  َٔ �َۡ� ﴿ اشتمال از مریم است همچنان که در:  .]۲۱۷البقرة: [﴾ قَِتاٖل �ِيهِ�  لُونََك َعِن ٱلشَّ

�بَِيآءَ ﴿
َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجَعَل �ِيُ�ۡم أ یعنی یاد آورید نعمتی را  .]۲۰المائدة: [﴾ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱ�َّ

اول ظرف  ی باشد، که بدل کل از کل است، ولی جمهور آن را در آیه که همان قرار دادن مذکور می

الله علیکم اذ کنتم قلیال و در آیه دوم ظرف برای  د، یعنی: واذکروا نعمهدانن برای مفعول محذوف می

دانند، یعنی: واذکر قصة مریم، و مؤید این قول است تصریح به آن در  مضاف به مفعول محذوف می

ۡعَدآءٗ ﴿ خداوند: ی فرموده
َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ   .]۱۰۳عمران:  آل[﴾ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱ�َّ

ُ َ�َ ﴿ شود، و بر این برآورده قرائت بعضی را:  و زمخشری آورده که مبتدا واقع می لََقۡد َمنَّ ٱ�َّ
ه إذ َبعث«وی گفته: تقدیر چنین است.  .]۱۶۴عمران:  آل[﴾ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  پس اذ در محل رفع » َمنُّ
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ً
 ی، یعنی: (لِمن من الله علاست مانند اذا در آنجا که بگویی: أخطب مایکون األمیر اذا کان قائما

 شناسم. ن وقت بعثه) ابن هشام گفته: قائلی برای این سخن نمییالمؤمن

يَۡوَم�ِٖذ ﴿ گردد، مانند: و بسیار یاد کرده که از معنای ماضی بیرون شده و به استقبال وارد می
ۡخَبارََها

َ
ُث أ َونُفَِخ ِ� ﴿ مزبور را از باب: ی ولی جمهور این را انکار نموده و آیه .]۴الزلزلة: [﴾ ُ�َّدِ
ورِ  ماضی واقع  هالوقوع به منزل اند، یعنی جایگزین کردن مستقبل حتمی دانسته .]۹۹الکهف: [﴾ ٱلصُّ

َفَسۡوَف ﴿ خدای تعالی: هکنندگان این قول ـ از جمله ابن مالک ـ به فرمود شده است، و اثبات
ۡعَ�ٰقِ  ٧٠َ�ۡعلَُموَن 

َ
ۡغَ�ُٰل ِ�ٓ أ

َ
از نظر » یعلمون«اند، که  استدالل کرده .]۷۱-۷۰غافر: [﴾ ِهمۡ إِذِ ٱۡ�

عمل کرده » اذ«لفظ و معنی مستقبل است چون حرف تنفیس بر آن داخل گردیده و در عین حال در 

 باشد.» اذا« ی است، پس باید که به منزله

ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا  َوَ� َ�ۡعَملُونَ ﴿ رود، مانند: اند که برای حال نیز به کار می و بعضی ذکر کرده
 یعنی: حین تفیضون فیه. .]۶۱یونس: [﴾ َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� 

در قرآن آمده واقع » إن«فائده: ابن أبی حاتم از طریق سدی از ابومالک آورده که گفت: هرچه 

 آمده واقع گردیده است.» اذ«نشده، و هرچه 

نَُّ�ۡم ِ� ﴿ باشد، مانند: وجه دوم: اینکه برای تعلیل
َ
لَۡمُتۡم � َولَن يَنَفَعُ�ُم ٱۡ�َۡوَم إِذ ظَّ

یعنی: شریک بودنتان در عذاب امروز برای شما نفعی ندارد،  .]۳۹الزخرف: [﴾ ٱۡلَعَذاِب ُمۡشَ�ُِ�ونَ 

الم تعلیل یا ظرف است به معنی وقت و  ی حرف است به منزله» اذ«به علت ظلمتان در دنیا و آیا 

 شود نه از لفظ؟ دو قول است. ت از قوت کالم استفاده میعل

بدل از » اذ«آید، زیرا که  به سیبویه منسوب است، و بنابر قول دوم در آیه اشکال پیش می -قول اول 

نیز نشود، چون که در دو » ینفع«شود به جهت مختلف بودن دو زمان، و ظرف برای  نمی» یوم«

و اخوت آن بر » ان«هم نیاید؛ زیرا که معمول خبر » شترکونم«کند، و ظرف برای  ظرف عمل نمی

گردند، و چون معمول صله بر موصول مقدم نیفتد، و چونکه اشتراک آنها در عذاب  آنها مقدم نمی

 آخرت است نه در ظلمشان.

ْ بِهِۦ َفَسَيُقولُوَن َ�ٰ ﴿ خداوند است: ی و آنچه بر تعلیل حمل شده فرموده َذآ �ۡذ لَۡم َ�ۡهَتُدوا
ْ إَِ� ٱۡلَكۡهِف . ﴿]۱۱األحقاف: [﴾ إِۡفٞك قَِديمٞ  ا ۥٓ ُو

ۡ
َ فَأ ۡ�ُُموُهۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ ٱ�َّ ﴾ �ذِ ٱۡ�َ�َ

 باشد. می» بعد اذ ظلمتم«اند: تقدیر آن  ولی جمهور این قسم را انکار کرده و گفته .]۱۶الکهف: [
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گفتگو  ﴾...َولَن يَنَفَعُ�ُم ٱۡ�َوۡمَ ﴿ خدای تعالی: ی فرمودهو ابن جنی گفته: بارها با ابوعلی درباره 

ای که از او حاصلم شد اینکه:  بدل باشد، و آخرین نتیجه» الیوم«از » اذ«نمودم که  کردم، و اشکال می

 باشند، پس انگار که آن روز گذشته است. دنیا و آخرت به هم متصلند، و آنها در حکم الهی یکسان می

کید است به اینکه بر زیادتی حمل گردد، این را ابوعبیده گفته، و ابن قتیبه از او وجه سوم: تأ

 .]۳۰البقرة: [﴾ �ۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ اند از جمله: پیروی نموده، و آیاتی را بر آن حمل کرده
گونه شمرده آیه یاد شده بر آن حمل گردیده، و سهیلی از این » قد«وجه چهارم: تحقیق مانند 

ۡسلُِمونَ ﴿ خداوند را: هاست فرمود نُتم مُّ
َ
ابن هشام گفته: این دو قول  .]۸۰عمران:  آل[﴾ َ�ۡعَد إِۡذ أ

 ارزشی ندارند.

 مسأله

نُتۡم قَلِيلٞ ﴿ اسمیه مانند: ی الزم االضافه به جمله است؛ یا جمله» اذ«
َ
ْ إِۡذ أ األنفال: [﴾ َوٱۡذُكُرٓوا

 و معنی ماضی باشد، مثل: یا جمله فعلیه .]۲۶
ً
﴾ �ۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ ای که فعل آن لفظا

ِٓي ﴿ یا معنی فقط مانند: .]۱۲۴البقرة: [﴾ َم َر�ُُّهۥ ۧ�ذِ ٱۡ�َتَ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ و .]۲۸الحجر: [ �ۡذ َ�ُقوُل لِ�َّ
ُ َعلَۡيهِ  ۡ�َعَم ٱ�َّ

َ
وُه َ�َقۡد ﴿ خدای تعالی ی و هر سه گونه در فرموده .]۳۷األحزاب: [﴾ � إِ�َّ تَنُ�ُ

ِيَن َ�َفُرواْ ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ ۡخرََجُه ٱ�َّ
َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱ�َّ التوبة: [﴾ نََ�َ

به جای آن تنوین قرار گردد به جهت علم به آن، و  جمع شده است، و گاهی جمله حذف می .]۴۰

الروم: [﴾ َوَ�ۡوَم�ِٖذ َ�ۡفَرُح ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿ شود، و ذال به التقاء ساکنین مکسور گردد، مانند: داده می

نُتۡم ِحيَن�ِٖذ تَنُظُرونَ . ﴿]۴
َ
 .]۸۴الواقعة: [﴾ َوأ

در این صورت معرب است، چون که نیازش به جمله زایل گشته، » اذ«و أخفش تصور کرده که 

اند که بنای آن  اند، ولی در رد او گفته به آن اضافه شده» حین«و » یوم«کسره اعراب است؛ زیرا که و 

از جهت آن است که بر دو حرف وضع شده، و اینکه احتیاج به جمله در معنی باقی است همچون 

 اش حذف گردد. موصولی که صله

 إذا
  بر دو وجه است:

معّین)، و در این صورت به جمله اسمیه اختصاص (یکی): برای مفاجات (ناگاه و آن وقت 

 یابد، و نیازی به جواب ندارد، و در ابتدا واقع نشود، و معنی آن حال است نه استقبال، مانند: می
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ۡلَقٮَٰها فَإَِذا ِ�َ َحيَّةٞ �َۡسَ�ٰ ﴿
َ
�َٮُٰهۡم إَِذا ُهۡم َ�ۡبُغونَ . ﴿]۲۰طه: [﴾ فَ�

َ
ٓ أ ا . ]۲۳یونس: [﴾ فَلَمَّ

﴿ ٓ ۚ  �َذا ۡكٞر ِ�ٓ َءايَاتَِنا ۡتُهۡم إَِذا لَُهم مَّ آَء َمسَّ َذۡ�َنا ٱ�َّاَس رَۡ�َٗة ّمِۢن َ�ۡعِد َ�َّ
َ
 .]۲۱یونس: [﴾ أ
الحاجب گفته: و معنی مفاجات آن است که شیء با یکی از اوصاف فعلی تو همراهت  ابن

دنت به خروج یا در گویی: خرجت فإذا األسد بالباب، یعنی شیر هنگام متصف ش حاضر باشد، می

چسبد از  جای بیرون رفتنت با تو حاضر بود، و حضور او با تو در جای بیرون رفتن بیشتر به تو می

حضور او هنگام بیرون شدن؛ چون که آن مکان به تو اختصاص دارد برخالف زمان، و هرچه 

 تر است. اش بیشتر باشد مفاجات در آن قوی چسبندگی

ف شده، گویند: حرف است که اخفش بر این قول است و ابن مالک آن اختال» إذا«و درباره این 

را ترجیح داده، و به قولی: ظرف مکان است که مبّرد بر آن است و ابن عصفور ترجیحش داده، و به 

قولی: ظرف زمان است که زجاج بر آن است و زمخشری آن را ترجیح داده و بر این باور شده که 

از لفظ مفاجات، وی گفته: تقدیر چنین است: ثم إذا دعاکم فاجأتم  عامل آن فعل مقدر مشتق است

الخروج، سپس ابن هشام گفته: این سخن از غیر او دیده نشده است، و ناصب آن به نظر علمای 

 نحو خبر مذکور یا مقدر است، گفته: و خبر آن جز به طور صریح در قرآن نیامده است.

 ظر
ً
آید که معنی شرط را متضمن باشد، و  ف برای مستقبل می(دوم): برای غیر مفاجات، و غالبا

یابد، و به جواب نیاز دارد، و برعکس مفاجات در ابتدا واقع  به دخول بر جمله فعلیه اختصاص می

ِ ﴿ گردد، و فعل بعد از آن یا ظاهر است، مانند: یا مقدر است،  .]۱النصر: [﴾ إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ٱ�َّ

مَ ﴿ مانند: ۡت إَِذا ٱلسَّ ِ ﴿ و جواب آن یا فعل است، مثل: .]۱اإلنشقاق: [﴾ آُء ٱ�َشقَّ ۡمُر ٱ�َّ
َ
َفإَِذا َجآَء أ

فَإَِذا نُقَِر ِ� ٱ�َّاقُورِ ﴿ مانند:» فاء«ای است مقرون به  یا جمله اسمیه .]۷۸غافر: [﴾ قُِ�َ بِٱۡ�َقِّ 
�َساَب . ﴿]۹-۸المدثر: [﴾ فََ�ٰلَِك يَۡوَم�ِٖذ يَۡوٌم َعِس�ٌ  ٨

َ
ورِ فََ�ٓ أ المؤمنون: [﴾ فَإَِذا نُفَِخ ِ� ٱلصُّ

یا جمله  .]۳النصر: [﴾ فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك ﴿ ، مانند:»فاء«یا جمله فعلیه طلبیه مقرون به  .]۱۰۱

نُتۡم َ�ۡرُجُ ﴿ ی فجائیه، مانند:»اذا«اسمیه مقرون به 
َ
ٓ أ �ِض إَِذا

َ
﴾ ونَ إَِذا َدَ�ُ�ۡم َدۡعَوٗة ّمَِن ٱۡ�

ونَ . ﴿]۱۰الروم: [ ۦٓ إَِذا ُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ ِ َصاَب بِهِۦ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه
َ
 .]۴۸الروم: [﴾ فَإَِذآ أ

شود به جهت داللت ماقبل آن بر آن، و یا داللت مقام، که در انواع حذف  و گاهی تقدیر می

 خواهد آمد.

﴾ إَِذا َجآُءوَها﴿ خدای تعالی: ی مودهشود، اخفش درباره فر از ظرفیت بیرون می» اذا«و گاهی 
 خدای تعالی: ی فرموده هحتی مجرور شده است، و ابن جنی دربار ی گفته: اذا به وسیله .]۷۱الزمر: [
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افَِعةٌ ﴿ در نظر کسانی که: .]۱الواقعة: [﴾ إَِذا َوَ�َعِت ٱلَۡواقَِعةُ ﴿ را به نصب  .]۳الواقعة: [﴾ َخافَِضةٞ رَّ

باشند، و همچنین جمله  ی اولی مبتدا و دومی خبر، و دو منصوب حال می»إذا«اند، گفته:  خوانده

لیس و دو معمول آن، و معنی چنین است: هرگاه واقعه (قیامت) روی داد، در حالی که قومی را پایین 

اند که از  شدید زمین است، ولی جمهور انکار کرده ی برد، آن هنگام لرزه و قومی دیگر را باال می

حرف ابتدا است که بر تمام جمله داخل » حتی«اند:  اول گفته ی رج گردد، و درباره آیهظرفیت خا

ی دومی بدل از اولی است، و اولی »إذا«اند:  شده و عملی برایش نیست، و در مورد آیه دوم گفته

باشد و جوابش حذف شده به خاطر اینکه معنی مفهوم است، و طول کالم آن را زیبا  ظرف می

 ثالثه.نموده، و تقدیرش بعد از اذای دوم چ
ً
 و کنتم ازواجا

ً
 نین است: انقسمتم اقساما

ِۡل إَِذا َ�ۡغَ�ٰ ﴿ آید، مانند: و از استقبال بیرون شده و برای حال می که فراگیری  .]۱اللیل: [﴾ َوٱ�َّ

ٰ ﴿ ظلمت مقارن شب است» غشیان«و  ﴾ َوٱ�َّۡجِم إَِذا َهَوىٰ . ﴿]۲اللیل: [﴾ َوٱ�ََّهارِ إَِذا َ�َ�َّ

ۡو لَۡهًوا﴿ آید، مانند: و نیز برای ماضی می .]۱النجم: [
َ
ۡواْ تَِ�َٰرًة أ

َ
که آیه پس  .]۱۱الجمعة: [﴾ �َذا َرأ

َوَ� َ�َ ﴿ خدای تعالی: ی از رؤیت تجارت و لهو و رفتن پی آن نازل شده است، و همچنین فرموده
 ٓ ِجُد َما

َ
تَۡوَك ِ�َۡحِملَُهۡم قُۡلَت َ�ٓ أ

َ
ِيَن إَِذا َمآ � ۡ�ِلُُ�ۡم َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

َ
ٰٓ إَِذا بَلََغ . ﴿]۹۲التوبة: [﴾ أ َح�َّ

ۡمِس  َدَ�ۡ�ِ . ﴿]۹۰الکهف: [﴾ َمۡطلَِع ٱلشَّ ٰٓ إَِذا َساَوٰى َ�ۡ�َ ٱلصَّ  .]۹۶الکهف: [﴾ َح�َّ

ْ ُهۡم َ�ۡغِفُرونَ ﴿ رود، مانند: و گاهی از شرطیت بیرون می . ]۳۷الشوری: [﴾ �َذا َما َغِضُبوا

ِينَ ﴿ ونَ  َوٱ�َّ َصاَ�ُهُم ٱۡ�َۡ�ُ ُهۡم يَنَتِ�ُ
َ
در این دو آیه ظرف است » اذا«که  .]۳۹الشوری: [﴾ إَِذآ أ

شد و اینکه  برای خبر مبتدای بعد از آن، و اگر شرطیه بود و جمله اسمیه جواب؛ مقترن به فاء می

گردد، و به  باشد؛ زیرا که جز برای ضرورت حذف نمی اند: در تقدیر است، مردود می بعضی گفته

کید است نه مبتدا، و مابعدش جواب،  این قول زورگویی است؛ و قول دیگر که: قولی دیگر ضمیر تأ

 کند، تکلف غیرضروری است. جواب آن محذوف است و جمله مابعدش بر آن داللت می

 چند تذکر
شرط آن است، ولی بیشتر علما قائلند که آنچه در » إذا« ه: پژوهشگران برآنند که نصب دهنداول

 باشد. جواب آن است از فعل یا شبه آن ناصبش می

آید، کما اینکه فعل مضارع هم  اذا برای استمرار در احوال گذشته و حال و آینده می: گاهی دوم

ْ إَِ�ٰ ﴿ رود، و از این گونه است: برای آن به کار می ْ َءاَمنَّا �ذَا َخلَۡوا ْ قَالُٓوا ِيَن َءاَمُنوا ْ ٱ�َّ �َذا لَُقوا
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یعنی: همیشه این وضع آنهاست،  .]۱۴البقرة: [﴾ ُمۡسَتۡهزُِءونَ  َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓواْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�ََّما َ�ۡنُ 

لَٰوةِ قَاُمواْ ُكَساَ�ٰ ﴿ خدای تعالی: ی و همچنین فرموده  .]۱۴۲النساء: [﴾ �َذا قَاُمٓواْ إَِ� ٱلصَّ
را نیاورده است، ولی شیخ بهاءالدین » إذما«را ذکر کرده، ولی » اذما«: ابن هشام در مغنی سوم

در قرآن نیامده و به نظر سیبویه » اذما«در عروس االفراح در باب ادوات شرط آن را آورده، و اما سبکی 

 ی در قرآن آمده، در فرموده» اذما«ماند، و  اند: بر ظرفیت باقی می حرف است، و مبرد و دیگران گفته

ْ ﴿ خدای تعالی: تَۡوَك . ﴿]۳۷الشوری: [﴾ �َذا َما َغِضُبوا
َ
و کسی  .]۹۳التوبة: [﴾ ِ�َۡحِملَُهمۡ إَِذا َمآ �

را ندیدم که متعرض این جهت شده باشد که بر ظرفیت باقی است یا به حرفیت منتقل شده است. 

هست در این نیز جاری باشد، و محتمل است که » اذما«رود که هر دو قولی که در مورد  احتمال می

 ».اذما«ب دورتر است، برخالف به باقی ماندن آن بر ظرفیت جزم کنیم، چون که از ترکی

شوند داخل  آن است که بر متیقن و مظنون و اموری که بسیار واقع می» إذا«: ویژگی چهارم

 شود، و لذا خدای تعالی فرموده: که بر مشکوک و موهوم و نادر داخل می» ان«گردد، برخالف  می

﴿ ْ لَٰوةِ فَٱۡغِسلُوا �ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا ﴿ تا آنجا که فرموده: .]۶المائدة: [﴾ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ� ٱلصَّ
 ْۚ ُروا هَّ شود و اسباب آن زیاد  را برای وضو به کار برد چون که تکرار می» اذا«که  .]۶المائدة: [﴾ فَٱطَّ

گیرد، و نیز  را برای جنابت آورد؛ زیرا که وقوع آن نسبت به حدث به ندرت انجام می» ان«است، و 

ْ فَإِذَ ﴿ خدای تعالی فرموده: وا ُ َّ� ْ َ�َا َ�ِٰذهۦِۖ �ن تُِصۡبُهۡم َسّيَِئةٞ َ�طَّ ﴾ ا َجآَءۡ�ُهُم ٱۡ�ََسَنُة قَالُوا

يِۡديِهۡم . ﴿]۱۳۱األعراف: [
َ
َمۡت � ْ بَِهاۖ �ن تُِصۡبُهۡم َسّيَِئ� بَِما قَدَّ َذۡ�َنا ٱ�َّاَس رَۡ�َٗة فَرُِحوا

َ
ٓ أ �َذا

های خداوند بر  به کار برده چون که نعمت» اذا«در جهت حسنه  .]۳۶الروم: [﴾ إَِذا ُهۡم َ�ۡقَنُطونَ 

 را در طرف سیئه آورد؛ زیرا که نادر و مشکوک است.» ان«باشند، و  بندگان بسیار و قطعی می

 خدای تعالی:  ی البته بنابراین قاعده دو آیه مورد اشکال شده است، یکی فرموده

تُّمۡ ﴿  اَت . ﴿]۱۵۸عمران:  آل[﴾ َولَ�ِن مُّ فَإِيْن مَّ
َ
به کار برده با اینکه » ان«که  .]۱۴۴عمران:  آل[﴾ أ

ْ َر�َُّهم ﴿ خدای تعالی: ی مرگ محقق الوقوع است، و دیگری فرموده ٞ َدَعۡوا �َذا َمسَّ ٱ�َّاَس ُ�ّ
َذاَ�ُهم ّمِۡنُه رَۡ�ًَة إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم بَِرّ�ِهِ 

َ
نِيبَِ� إَِ�ۡهِ ُ�مَّ إَِذآ أ که در هر  .]۳۳الروم: [﴾ ۡم �ُۡ�ُِ�ونَ مُّ

به کار برده است. زمخشری از آیه اول جواب داده به اینکه: چون وقت مرگ مجهول » اذا«دو طرف 

دوم پاسخ گفته که: مقصود توبیخ و  ی است لذا همانند غیرقطعی آورده شده و سکاکی از آیه

خبر کند که به ناچار چیزی از عذاب به آنان آورد تا آنها را بیم دهد و » اذا«باشد، پس  نکوهش می
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 شود. استفاده می» ضر«و نکره آوردن » مس«رسد، و تقلیل از لفظ  می

ۡعَرَض َوَ� ﴿ خدای تعالی: ی و اما فرموده
َ
�َ�ِٰن أ ۡ�َعۡمَنا َ�َ ٱۡ�ِ

َ
� ٓ ُه  َٔ �َذا اِ�َانِبِهِۦ �َذا َمسَّ

ُّ فَُذو ُدَ�ٍٓء َعرِ�ٖض  به اعراض » مسه«اند که: ضمیر در  از آن جواب داده .]۵۱ فصللت:[﴾ ٱل�َّ

برای توجه دادن به این است که چنین کسی » اذا«گردد، نه به مطلق انسان، و لفظ  متکبر برمی هکنند

 شود. که اعراض کننده است، به طور قطع دچار شر و ناراحتی می

هر دو داخل شود؛ زیرا که  جایز است بر متیقن و مشکوک» اذا«و خویی گفته: به گمان من 

گردد، و از جهت ظرف  ظرف و شرط است، پس از این جهت که شرط است بر مشکوک داخل می

 شود. ها ـ بر متیقن داخل می بودن ـ مانند سایر ظرف

اختالف دارند، ابن عصفور گفته: اگر بگویی: اذا قام زید قام » ان«با » اذا«عموم نیز  ه: در افادپنجم

رساند که هرچه زید به پا خیزد عمرو نیز به پا خواهد خاست. گفته: و این صحیح است. و  عمرو، می

ود ش جزاء واقع نمی» ان«شود ولی در  عدم باشد جزاء در حال واقع می» اذا«همچنین اگر مشروط به 

آید، و مقدم و مؤخر  پس از شرط آن به طور متصل می» اذا«مگر پس از یأس از وجود آن، و نیز: جزای 

 آید. شود، چون که فقط برای شرط نمی با آن جزم نمی» اذا«، و باآلخره: مدخول »ان«افتد، برخالف  نمی

 خاتمه

ۡت إِ ﴿ اند: آید، و بر این برآورده زاید می» اذا«شود: گاهی  گفته می َمآُء ٱ�َشقَّ  .]۱االنشقاق: [﴾ َذا ٱلسَّ

اَعةُ ﴿ یعنی: انشقت السماء، چنانکه فرموده: َ�ِت ٱلسَّ  .]۱القمر: [﴾ ٱۡ�َ�َ

 إذًا
طور است و فارسی  سیبویه گفته: معنایش جواب و جزا است، و شلوبین گفته: در همه جا همین

شود، ظاهر باشند یا  واقع می» لو«یا » ان«گفته: در بیشتر موارد چنین است. و در اکثر موارد جواب 

باشد، یا ظاهر یا مقدر،  می» لو«در تقدیر، فراء گفته: و هرکجا که پس از آن الم بیاید، پیش از آن 

ِۢ بَِما َخلَقَ ﴿ مانند: َهَب ُ�ُّ إَِ�ٰه َ دهد  و آن حرفی است که مضارع را نصب می .]۹۱المؤمنون: [﴾ �َّ

اقع شود و مضارع معنی استقبال دهد، و به قسم یا الء نافیه متصل یا به شرط اینکه در صدر جمله و

اند: و هرگاه بعد از واو و فاء واقع شود هر دو وجه ـ رفع و نصب ـ در  منفصل باشد، علمای نحو گفته

﴾ اَس فَإِٗذا �َّ يُۡؤتُوَن ٱ�َّ . ﴿]۷۶اإلسراء: [﴾ �ٗذا �َّ يَۡلَبُثوَن ِخَ�َٰفَك ﴿ آن جایز است، مانند:
 که در قرائت شاذی در هر دو آیه به نصب خوانده شده است. .]۵۳النساء: [
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عطف گردد، » اذا«و ابن هشام گفته: تحقیق آن است که اگر شرط و جزاء پیش از آن واقع شود و 

هرگاه عطف را بر جواب تقدیر بگیریم مجزوم گشته و عمل اذا باطل شود؛ چون که زائد است، و اگر 

و جمله (شرط و جزاء) عطف کنیم رفع و نصب جایز است، و همچنین اگر پیش از آن بر تمام د

فعلیه عطف گردد مرفوع، و اگر بر  ی مبتدایی واقع شود که خبر آن فعلی مرفوع باشد، هرگاه بر جمله

 جمله اسمیه عطف شود هر دو وجه جایز خواهد بود.

 بر دو نوع است:
ً
 و دیگری گفته: اذا

انشاء سببیت و شرط داللت کند، به طوری که از غیر اینها ارتباط فهمیده نشود، : آنکه بر اول

، که در جواب می
ً
کند؛ بر  گویی: اذا أکرمک، که در این صورت عمل می مانند: ازورک غدا

 دهد. شود و مضارع مستقبل متصل را اگر در صدر واقع گردد نصب می های فعلیه داخل می جمله

بی باشد که مربوط به پیش از آن است، یا بر مسببی که در حال حاصل شدن : اینکه تأکید جوادوم

گاه نیستند، ولی بر عامل  کند؛ زیرا که تأکیددهندگان تکیه است توجه دهد، و در این صورت عمل نمی

 الفعلن، نمی اعتماد می
ً
 آتیک، والله اذا

ً
م بینی که اگر اسقاط شود ارتباط باز ه شود، مانند: إن تأتنی اذا

شود چنانکه گویی: اذا أنا اکرمک، و جایز است که  مفهوم است. این نوع بر جمله اسمیه نیز داخل می

ۡهَوآَءُهم ّمِۢن ﴿ خدای تعالی: ی گونه است فرموده وسط یا آخر واقع شود، و از این
َ
َبۡعَت أ َولَ�ِِن ٱ�َّ

 که تأکید جوابی است مربوط به ماقبل. .]۱۴۵البقرة: [﴾ َ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم إِنََّك إِٗذا

 دو تذکر

� ﴿ فرموده خدای تعالی: ه: شنیدم از استادمان عالمه کافیجی که درباراول َطۡعُتم �ََ�ٗ
َ
َوَل�ِۡن أ

ونَ  مورد بحث  هکلم» اذا«گفت: در اینجا  می .]۳۵المؤمنون: [﴾ ّمِۡثلَُ�ۡم إِنَُّ�ۡم إِٗذا لََّ�ِٰ�ُ

شود حذف گردیده، و در عوض  ای که به آن اضافه می ی شرطیه است، جمله»اذا«نیست، بلکه 

 نیک می
ً
پنداشتم که  شمردم، و می تنوین داده شده همچنان که در یومئذ هست. من این سخن را جدا

معنی یاد پیش از شیخ کسی این را نگفته است، ولی بعدها دیدم زرکشی در البرهان پس از ذکر دو 

گفته: و یکی از متأخرین معنی سومی برای آن ذکر کرده، و آن اینکه مرکب باشد از » اذا«شده برای 

، ولی آن جمله به جهت  که ظرف زمان ماضی است، و از جمله» اذا«
ً
 یا تقدیرا

ً
ای بعد از آن تحقیقا

اند، و این مضارع را  حینئذ گفته هتخفیف حذف شده؛ و به جای آن تنوین آمده، همچنان که دربار

دهد؛ زیرا که آن نوع دیگر به مضارع اختصاص یافته، و لذا در آن عمل کرده، و جز  نصب نمی

کند، ولی این معنی اختصاص به مضارع ندارد، بلکه بر ماضی نیز داخل  مخصوص عمل نمی
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ۡمَسۡكُتمۡ إِذٗ ﴿ .]۶۷النساء: [﴾ �ٗذا �َ�ۡيَ�ُٰهم﴿ خدای تعالی: هشود مانند فرمود می
َ اإلسراء: [﴾ ا �َّ

َذۡقَ�َٰك . ﴿]۱۰
َ َِّمَن ﴿ شود، مانند: و بر اسم هم داخل می .]۷۵اإلسراء: [﴾ إِٗذا �َّ �نَُّ�ۡم إِٗذا ل

 َ�ِ� » اذ« ی اند بلکه بر آنچه درباره وی گفته: این معنی را نحویین ذکر نکرده .]۴۲الشعراء: [﴾ ٱلُۡمَقرَّ

 اند قیاس شد. گفته

الدین بن رزین این نظر را  الدین قمنی برایم ذکر کرد که قاضی تقی تذکره ابوحیان آمده: علمو در 

 محذوفه است، و این سخن از هیچ نحوی نیست. هعوض از جمل» اذا«داشت که 

 «و خویی گفته: 
ً
من گمان دارم که جایز است در جواب کسی که گفت: أنا آتیک، بگویی: اذا

نی که: اذا أیتنی اکرمک، پس آتیتنی حذف شده و تنوین به جای جمله اکرمک، به رفع بر این مع

ای بر این نظر نیست که نحویین اتفاق  نشسته، و الف به القاء ساکنین افتاده. وی گفته: و صدمه

 «دارند بر اینکه: فعل در چنین صورتی منصوب است به 
ً
زیرا که منظورشان این است که اگر » اذا

کند مرفوع شدن فعل را بعد از آن در صورتی که مراد  د، و این نفی نمیآن باش هحرف نصب دهند

را جزم » من«آن آمده، کما اینکه بعضی از آنها بعد از  ی ی زمانیه باشد که تنوین به جای جمله»اذا«

 ».دهد در صورتی که منظورش از آن موصوله باشد شمارد، و رفع می دهد چون آن را شرطیه می می

کدام از آنها از مشاهیر  اند، ولی هیچ پیرامونی که شیخ کافیجی گشته واقع شده اینها در همان

 «آن نیستند؛ البته بعضی از نحاة برآنند که اصل  هعلمای نحو، یا صاحبنظران دربار
ً
ناصبه اسم » اذا

 أکرمک، اذا جئنتی اکرمک می
ً
باشد، که جمله حذف شده و تنوین به جای آن  است، و تقدیر در اذا

؛ این دو »ان«و » اذ«ای دیگر برآنند که: حرفی است مرکب از  در تقدیر است. و عده» أن«ه، و آمد

 قول را ابن هشام در مغنی حکایت کرده است.

 «تذکر دوم: جمهور برآنند که وقف بر 
ً
گردد، اجماع قّراء نیز  با الف بدل شده از نون انجام می» اذا

اند که با نون بر آن وقف  مازنی ـ در غیر قرآن جایز دانسته ای ـ از جمله مبرد و بر همین است و عده

نوشتن آن نیز بر همین اختالف مبتنی است، که بنا بر قول  هاختالف در نحو» ان«و » لن«شود، مانند: 

 طور که در مصحف آمده، و بنا بر قول دوم: با نون باید نوشت. شود همان اول: با الف نوشته می

شود، و اینکه با الف نوشته شده دلیل  در قرآن آن است که بر آن وقف میگویم: اجماع  و من می

باشد نه حرفی که آخرش نون است، بخصوص که در قرآن واقع  است که اسمی دارای تنوین می

نشده که مضارع را نصب دهد، پس سخن صواب آن است که این معنی برای آن اثبات گردد، 

 اند. گذشت به همین تمایل کردهچنانکه شیخ و کسانی که نقل از آنها 
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اف 
رود، و ابوالبقاء درباره فرموده  ای است که هنگام کراهت و اظهار تنفر از چیزی به کار می کلمه

ّفٖ ﴿ خدای تعالی:
ُ
َُّهَمآ أ  دو قول حکایت کرده است: .]۲۳اإلسراء: [﴾ فََ� َ�ُقل ل

 : اینکه اسم فعل امر است به معنی: رها کن، دست بکش.یکی

 : اینکه اسم فعل ماضی است به معنی: کراهت داشتم، بیزار شدم.ومد

و دیگری قول سومی حکایت کرده که: اسم فعل مضارع است، یعنی: از شما (= پدر و مادر) 

 کنم. تنفر می

ّفٖ لَُّ�مۡ ﴿ و اما فرموده خداوند تعالی در سوره االنبیاء:
ُ
را ابوالبقاء بر آنچه  .]۶۷األنبیاء: [﴾ أ

 االسرا گذشت احاله نموده، که بنابراین در معنی مساوی هستند. ی در سوره

 لکم می
ً
 باشد. و عزیزی در غریب خود گفته: در اینجا به معنی: بئسا

 را به معنی چرک تفسیر کرده است.
ّ

 و صاحب صحاح اف

: اظهار نفرت می
ّ

 کنم. و مؤلف االرتشاف گفته: اف

باشد، سپس سی  قولی: ضجر، و به قولی: تضّجرت میو در البسیط آمده: معنایش: تضجر، و به 

 و نه لهجه درباره آن حکایت کرده است.

 «های هفتگانه آمده:  گویم: از آنها در قرائت می
ّ

 «به کسر بدون تنوین، و » اف
ّ

به کسر و تنوین: » اف

 «و 
ّ

 «به فتح بدون تنوین. و در قرائت شاذ است: » اف
ّ

 به تخفیف. به ضم با تنوین و غیر آن، و اف» اف

ّفٖ ﴿ خدای تعالی: ی و ابن أبی حاتم از مجاهد آورده که درباره فرموده
ُ
ٓ أ َُّهَما ﴾ فََ� َ�ُقل ل

 گفت: یعنی: آنها را پلید مشمار. .]۲۳اإلسراء: [

 باشد. و از ابومالک آورده که گفت: سخن پست می

 أل
 بر سه وجه است:

های  روع آن، و همین وجه است که بر اسمو ف» الذی«(اول): اینکه اسم موصول باشد به معنی 

 تا آخر آیه، .]۳۵األحزاب: [﴾ إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ٰتِ ﴿ شود، مانند: فاعل و مفعول داخل می

�ُِبوَن ٱۡلَ�ٰبُِدونَ ﴿ ٰٓ  .]۱۱۲التوبة: [﴾ ٱل�َّ
 باشد. و به قولی: در این صورت حرف تعریف است، و به قولی: موصول حرفی می
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): اینکه حرف تعریف باشد، و آن بر دو نوع است: عهدی و جنسی، و هرکدام بر سه قسم (دوم

 شوند: تقسیم می

رَۡسۡلَنآ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن رَُسوٗ� ﴿ عهدی یا مصحوبش معهود ذکری است، مانند:
َ
َ�َعَ�ٰ  ١٥َكَمآ أ

ۖ . ﴿]۱۶-۱۵المزمل: [﴾ فِرَۡعۡوُن ٱلرَُّسوَل  �ََّها �ِيَها ِمۡصَباٌح
َ
ٱلِۡمۡصَباُح ِ� زَُجاَجٍة� ٱلزَُّجاَجُة َك�

اش این است که ضمیر بتواند جایگزین خودش و مصحوبش بشود و  و ضابطه .]۳۵النور: [﴾ َكۡوَكبٞ 

َجَرةِ . ﴿]۴۰التوبة: [﴾ إِۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ ﴿ یا معهود ذهنی است، مانند: ﴾ إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت ٱلشَّ

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ ﴿ و یا معهود حضوری، مانند: .]۱۸الفتح: [
َ
ٱۡ�َۡوَم . ﴿]۳المائدة: [﴾ ٱۡ�َۡوَم أ

ّيَِ�ُٰت  ِحلَّ لَُ�ُم ٱلطَّ
ُ
که پس از اسم » ال«ابن عصفور گفته: و همچنین است هر  .]۵المائدة: [﴾ أ

 ند: اآلن.در نداء واقع شود، و نیز اذای فجائیه یا اسم زمان حاضر مان» أی«اشاره یا 

 شود، مانند: به طور حقیقت جانشین آن می» کل«و جنسی برای فراگیری افراد است که 

�َ�ُٰن َضعِيٗفا﴿ َ�َٰدةِ . ﴿]۲۸النساء: [﴾ وَُخلَِق ٱۡ�ِ هایش  و از نشانه ]۹الرعد: [﴾ َ�ٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

�َ�َٰن َلِ� ُخۡ�ٍ إِنَّ ﴿ آن است که استثنا از مدخولش صحیح باشد، مانند:  ِيَن  ٢ٱۡ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ
 ْ ْ ﴿ و وصف آن به جمع، مانند: .]۳-۲العصر: [﴾ َءاَمُنوا ِيَن لَۡم َ�ۡظَهُروا ۡفِل ٱ�َّ وِ ٱلّطِ

َ
النور: [﴾ أ

گیرد،  قرار می» کل«باشد که به جای آن به طور مجاز  و یا برای فراگیری خصایص افراد می .]۳۱

های  یعنی: کتاب کامل در هدایت، جامع صفات تمام کتاب .]۲البقرة: [﴾ ُب َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ٰ ﴿ مانند:

نه به » کل«آید، که  نازل شده و خصوصیات آنها. و یا برای تعریف ماهیت و حقیقت و جنس می

ۚ ﴿ شود، مانند: طور حقیقت و نه مجاز جانشین آن نمی ٍء َ�ٍّ  األنبیاء:[﴾ وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ ُ�َّ َ�ۡ

۳۰[﴿ . ۚ َة ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱ�ُُّبوَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
 .]۸۹األنعام: [﴾ أ
و بین اسم جنس نکره؛ همان فرق بین مقّید و مطلق است؛ زیرا » ال«اند: فرق بین معرف به  گفته

کره بر مطلق کند، و اسم جنس ن به قید حضور در ذهن بر حقیقت داللت می» ال«که معرف به 

 حقیقت و بدون اعتبار قید داللت دارد.

(سوم): اینکه زایده باشد، و آن بر دو نوع است: الزم مانند الف المی که در موصوالت هست ـ بنابر 

اینکه تعریف آنها با صله باشد ـ ، و مانند: الف المی که در اعالم قرار دارد؛ به جهت نقل آن اعالم، مثل: 

» النجم«برای شهر طیبه، و » المدینه«برای کعبه، » البیت«آنها، مانند:  هبه جهت غلب الالت و العزی، یا

خدای  هبرای ستاره ثریا، و این نوع در اصل برای عهد است. ابن ابی حاتم از مجاهد آورده که در فرمود
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گفته: یعنی ثریا. و نوع دوم: غیرالزم است، مانند آنکه در حال  .]۱النجم: [﴾ َوٱ�َّۡجِم إِذَا َهَوىٰ ﴿ تعالی:

ۚ ﴿ باشد، و بر این برآورد شده قرائت بعضی: واقع می ذَلَّ
َ
َعزُّ مِۡنَها ٱۡ�

َ
به  .]۸المنافقون: [﴾ َ�ُۡخرَِجنَّ ٱۡ�

 باید نکره باشد، ولی این فصیح نیست، بهتر این
ً
است که  فتح یاء، یعنی: با ذلت؛ زیرا که حال حتما

 حذف مضاف تقدیر شود، یعنی: خروج األذل، چنان که زمخشری تقدیر کرده است.

 مسأله
اختالف شده، سیبویه گفته: عوض از همزه محذوفه است، » الله«در مورد ال در اسم خدای تعالی 

باشد، ال داخل شده و حرکت همزه را به الم منتقل ساخته سپس ادغام » اله«بنابر اینکه اصل آن 

 ردیده است. فارسی گفته: قطع و لزوم همزه دلیل بر این قول است.گ

» اواله«، »إله«اند: به منظور تفخیم و تعظیم برای تعریف زیاد شده: و اصل  ای دیگر گفته و عده

 اند: زائد الزم است و برای تعریف نیست. ای گفته است. و عده

شده، سپس » له«بر آن اضافه گردیده، و اند: اصل آن هاء کتابت بوده؛ الزم ملک  و بعضی گفته

کید کرده بر آن افزوده» ال«برای تعظیم   اند. اند؛ و به جهت تفخیم آن را تأ

اسمی است علم که نه اشتقاق دارد و » الله«اند: ال از بنای کلمه است، و  ای گفته و خلیل و عده

 نه اصل.

 خاتمه
الیه  از ضمیر مضاف» ال«اند که  یز دانستهکوفیون و بعضی از بصریون و بسیاری از متأخرین جا

َوىٰ ﴿ اند: نیابت کند، و بر این مبنی آورده
ۡ
و کسانی که آن را  .]۴۱النازعات: [﴾ فَإِنَّ ٱۡ�َنََّة ِ�َ ٱلَۡمأ

 گیرند، زمخشری نیابت از ظاهر را نیز جایز شمرده و بر این برآورده: اند برای آن تقدیر می منع کرده

ۡسَمآَء ُ�ََّهاوََعلََّم َءادَ ﴿
َ
 باشد. که اصل آن: اسماء مسمیات می .]۳۱البقرة: [﴾ َم ٱۡ�

 أال
 به فتح و تخفیف، در قرآن بر چند وجه آمده است:

گاه ساختن، پس بر تحقیق مابعدش داللت می کند، زمخشری گفته: و بدین  (اول): برای آ

یابند واقع  که قسم را در میها پس از آن با صدارت چیزی  جهت است که بیشتر موارد جمله

َفَهآءُ ﴿ گردد، مانند: های اسمیه و فعلیه داخل می شوند، و بر جمله می ُهۡم ُهُم ٱلسُّ َ�ٓ إِ�َّ
َ
البقرة: [﴾ �

وفًا َ�ۡنُهمۡ . ﴿]۱۳ �ِيِهۡم لَۡيَس َمۡ�ُ
ۡ
َ� يَۡوَم يَأ

َ
آن  هدر مغنی آمده: و معربون دربار .]۸هود: [﴾ �
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اند، و اینکه  است، که جای آن را بیان نموده و معنی آن را اهمال کردهگویند: حرف استفتاح  می

استفهام هرگاه بر نفی داخل  ی رساند از جهت ترکیب آن است از همزه وال، و همزه تحقیق را می

لَۡيَس َ�ٰلَِك بَِ�ِٰدرٍ ﴿ رساند، مانند: شود تحقیق را می
َ
 .]۴۰القیامة: [﴾ �

نای این دو طلب شیء است، ولی اولی طلب شدید، و (دوم و سوم): تحضیض و عرض، و مع

َ� تَُ�ٰتُِلوَن ﴿ یابد، مانند: فعلیه اختصاص می هدومی طلب با نرمی است، و در این دو به جمل
َ
�

 ْ َ� َ�تَُّقونَ . ﴿]۱۳التوبة: [﴾ قَۡوٗما نََّ�ُثٓوا
َ
ُ�لُونَ . ﴿]۱۱الشعراء: [﴾ قَۡوَم فِرَۡعۡوَنۚ �

ۡ
َ� تَأ

َ
� ﴾

ُ َلُ�مۚۡ . ﴿]۲۷الذاریات: [ ن َ�ۡغِفَر ٱ�َّ
َ
َ� ُ�ِبُّوَن أ

َ
 .]۲۲النور: [﴾ �

 أالَّ
دانم در قرآن برای این معنی نیامده، البته به  به فتح و تشدید حرف تحضیض است، و تا آنجا که می

ِ ﴿ خداوند: هتوان فرمود نظر من می ) را بر این برآورد، و ۲۵(نمل /  .]۲۵النمل: [﴾ � � ِ�َّ

َّ ﴿ اما فرموده خدای تعالی: �َّ َ�ۡعلُواْ َ�َ
َ
از این قبیل نیست، بلکه دو کلمه است:  .]۳۱النمل: [﴾ �

 ناهیه.» ال«مفسره، و » أن«نافیه، یا » ال«ناصبه و » أن«

 إالَّ
 به کسر و تشدید بر چند وجه است:

ْ ِمۡنُه إِ�َّ قَلِيٗ� فَ ﴿ : استثناء متصل باشد، مانند:یکی ا َ�َعلُوهُ إِ�َّ ﴿ .]۲۴۹البقرة: [﴾ َ�ُِ�وا مَّ
ۡ� ﴿ یا منقطع مانند: .]۶۶النساء: [﴾ قَلِيلٞ 

َ
ن َ�تَِّخَذ  َٔ قُۡل َمآ أ

َ
ۡجٍر إِ�َّ َمن َشآَء أ

َ
لُُ�ۡم َعَلۡيهِ ِمۡن أ

َحٍد ِعنَدهُۥ . ﴿]۵۷الفرقان: [﴾ إَِ�ٰ َرّ�ِهِۦ َسبِيٗ� 
َ
إِ�َّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرّ�ِهِ  ١٩ِمن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ َوَما ِ�

 ٰ َ�ۡ
َ
 .]۲۰-۱۹اللیل: [﴾ ٱۡ�

آید، و اسمی که  شود، و در تالی آن جمع نکره یا شبه آن می : به معنی غیر، پس با آن وصف میدوم

ُ لَۡو َ�َن �ِيِهمَ ﴿ شود، مانند:  اعراب می» غیر«گردد به اعراب  پس از آن واقع می ٓ َءالَِهٌة إِ�َّ ٱ�َّ ا
 ۚ جمع منکر است در » آلهه«که جایز نیست این آیه برای استثنا باشد؛ زیرا که  .]۲۲األنبیاء: [﴾ لََفَسَدتَا

 شود:  باشد، و نیز چون که معنی چنین می اثبات، و عمومی برای آن نیست، پس استثنا از آن صحیح نمی

ۚ  َءالَِهةٌ لَۡو َ�َن �ِيِهَمآ ﴿  ُ لََفَسَدتَا  .]۲۲األنبیاء: [﴾ إِ�َّ ٱ�َّ
 .»اگر در آسمان و زمین خدایانی باشند که الله در بین آنها نباشد فاسد گردند«
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 و حال آنکه مفهوم این باطل است.

واو، این را أخفش و فّراء و ابوعبیده ذکر کرده و بر این  ی سوم: اینکه عاطفه باشد به منزله

ْ ِمۡنُهمۡ ﴿ اند: آورده ِيَن َظلَُموا ٌة إِ�َّ ٱ�َّ َ� ﴿ .]۱۵۰البقرة: [﴾ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَۡيُ�ۡم ُحجَّ
يَّ ٱلُۡمۡرَسلُوَن  َل ُحۡسَنۢ� َ�ۡعَد ُسوٓءٖ  ١٠َ�َۡف إِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ -۱۰النمل: [﴾ إِ�َّ َمن َظلََم ُ�مَّ بَدَّ

 اند. ، ولی جمهور بر استثنای منقطع تأویلشان کرده»من ظلم وال«، »وال الذین ظلموا«یعنی:  .]۱۱

نَزۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن ﴿ که بعضی ذکر کرده، و بر این آورده:» بل«چهارم: به معنی: 
َ
ٓ أ َما

 یعنی بل تذکره. .]۳-۲طه: [﴾ إِ�َّ تَۡذكَِرٗة لَِّمن َ�َۡ�ٰ  ٢لِتَۡشَ�ٰٓ 

ُ ﴿ ذکر کرده و بر این آورده:ابن الصائغ » بدل«پنجم: به معنی   .]۲۲األنبیاء: [﴾ َءالَِهٌة إِ�َّ ٱ�َّ
: اال از جهت   الله، و با این بیان از اشکال یاد شده در استثنا و در وصف ب را، یعنی: بدل الله یا عوض

 ماند. مفهوم، دور می

ُ إِ�َّ ﴿ و ابن مالک به غلط این مورد را از اقسام آن قرار داده که: هُ ٱ�َّ وهُ َ�َقۡد نََ�َ ﴾ تَنُ�ُ
 و حال آنکه از اقسام آن نیست، بلکه دو کلمه است: ان شرطیه و الء نافیه. .]۴۰التوبة: [

 فایده
اختصاص به شیء از سایر أشیاء است، پس اگر گفتی: » إال«رمانی در تفسیرش گفته: معنای الزم 

، زید را به نیامدن اختصاص
ً
ای، و اگر بگویی: ما جاءنی إال زید، زید را به  داده جاءنی القوم إال زیدا

، او را به این حالت تنها از سایر  آمدن اختصاص داده
ً
ای، و چون بگویی: ما جاءنی زید إال راکبا

 ای. حاالت از راه رفتن و دویدن و غیر اینها اختصاص داده

 اآلن
اند:  ای گفته رود، و عده کار می اسمی است برای زمان حاضر، و گاهی به طور مجاز در غیر آن به

محلی برای هر دو زمان است، یعنی ظرف زمان ماضی و ظرف برای مستقبل، و گاهی از آنچه 

 به کار می
ً
 رود. نزدیک به یکی از دو زمان است مجازا

و ابن مالک گفته: برای زمانی است که تمام آن را حاضر باشد، مانند وقت فعل انشاء هنگام نطق 

ُ َعنُ�مۡ ﴿ بعضی از آن، مانند: به آن یا َف ٱ�َّ َ�َمن �َۡسَتِمِع ٱ�َن . ﴿]۶۶األنفال: [﴾ ٱۡل�َن َخفَّ
 وی گفته: و ظرفیت آن غالب است نه الزم. .]۹الجن: [﴾ َ�ِۡد َ�ُۥ ِشَهاٗ�ا رََّصٗدا
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ه شود: برای تعریف حضوری است، و ب که در آن است اختالف شده، گفته می» ال«و در مورد 

 قولی: زاید الزم است.

 إلی
 حرف جّری است که چند معنی دارد:

، مانند:
ً
ِۡل� ﴿ مشهورترین معانی آن انتهاء غایت است، زمانا َياَم إَِ� ٱ�َّ ْ ٱلّصِ وا تِمُّ

َ
البقرة: [﴾ ُ�مَّ أ

، مانند: .]۱۸۷
ً
ۡقَصا﴿ یا مکانا

َ
ۡمُر إَِ�ۡكِ ﴿ یا غیر اینها، مانند: .]۱اإلسراء: [﴾ إَِ� ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

َ
﴾ َوٱۡ�

 اند. شود، و بیشتر علمای فن غیر از این معنی را ذکر نکرده یعنی: امر به تو منتهی می .]۳۳النمل: [

اند، از  و ابن مالک و بعضی دیگر ـ به پیروی از کوفیان ـ معانی دیگری نیز برای آن ذکر کرده

کم به آن یا علیه آن، یا تعلق به جمله: معیت: یعنی چیزی را به چیز دیگری منضم نمایی در ح

ِۖ ﴿ چیزی، مانند: نَصارِٓي إَِ� ٱ�َّ
َ
يِۡديَُ�ۡم إَِ� ٱلَۡمَرافِقِ . ﴿]۵۲عمران:   آل[﴾ َمۡن أ

َ
المائدة: [﴾ َو�

ۡمَ�ٰلُِ�مۚۡ . ﴿]۶
َ
ۡمَ�ٰلَُهۡم إَِ�ٰٓ أ

َ
ُ�لُٓواْ أ

ۡ
رضی گفته: و تحقیق آن است که در این  .]۲النساء: [﴾ َوَ� تَأ

 نیز برای انتها است، یعنی: به مرافق و اموالتان اضافه کنید. موارد

گردد بر تقدیر و تضمن عامل و باقی گذاردن  و دیگری گفته: آنچه از این قبیل وارد شده تأویل می

شود: چه کسی نصرتش را به نصرت خداوند  اول چنین می هبر حال خودش، که معنی آی» الی«

 کند در حالی که به سوی خداوند رهسپارم؟. افزاید، یا چه کسی مرا یاری می می

﴾ َ�َۡجَمَعنَُّ�ۡم إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ ﴿ ، مثل:»فی«ظرفیت است، مانند » الی«و از جمله معانی 

ٰ َ�ُقۡل هَ ﴿ یعنی: فی یوم، .]۸۷النساء: [ ن تََز�َّ
َ
 یعنی: فی أن. .]۱۸النازعات: [﴾ ل لََّك إَِ�ٰٓ أ

و از جمله معانی آن: مرادف الم آمدن است، و از این قبیل شمرده شده: (و االمر الیک) یعنی: 

 لک، که گفتیم برای انتهای غایت است.

از آنکه حب یا کند پس  و از جمله: تبیین است، ابن مالک گفته: و این فاعلیت مجرورش را بیان می

َحبُّ إَِ�َّ ﴿ رساند، از فعل تعجب یا اسم تفضیل، مانند: بغضی را می
َ
ۡجُن أ  .]۳۳یوسف: [﴾ َرّبِ ٱلّسِ

کید است که زاید واقع می  ۡ� ﴿ شود، مانند: و از جمله: تأ
َ
َدٗة ّمَِن ٱ�َّاِس َ�ۡهوِٓي  ِٔفَٱۡجَعۡل أ

در قرائت بعضی به فتح واو آمده، یعنی: تهواهم، این را فرا گفته است. و  .]۳۷ابراهیم: [﴾ إَِ�ِۡهمۡ 

 را تضمین کرد.» تمیل«معنی » تهوی«دیگری گفته: باید در 
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 تذکر
به صورت اسم به کار » الی«ابن عصفور در شرح ابیات ایضاح از ابن االنباری حکایت کرده که: 

شود: غدوت من علیه، و بر این آورده از  ه گفته میشود: انصرفت من الیک، چنان ک رود، گفته می می

و با این بیان اشکال  .]۲۵مریم: [﴾ وَُهّزِٓي إَِ�ِۡك ِ�ِۡذِع ٱ�َّۡخلَةِ ﴿ قرآن فرموده خدای تعالی:

شود که گفته: قاعده مشهور آن است که فعل به ضمیری که به خودش یا  ابوحیان در مورد آیه دفع می

 شود در حالی که متصل مرفوع باشد. نمی به حرف متصل باشد متعدی

 اللهم
باشد، یاء ندا حذف شده، و در عوض میم مشدد در آخر آن قرار  مشهور است که معنی آن: یا الله می

 اند. داده

 ترکیب گردیده است.» حیهل«باشد که به صورت  و به قولی: اصل آن: یا الله أمنا بخیر می

 هفتاد اسم از اسماء خداوند را در بر دارد.و ابورجاء عطاردی گفته: میم در آن 

و ابن ظفر گفته: گویند این اسم اعظم است، و بر آن استدالل شده که: الله بر ذات داللت دارد، 

 و میم بر نود و نه صفت، لذا حسن بصری گفته: اللهم دعا را جامع است. 

 هایش دعا کرده است. نام، خداوند را به تمام »اللهم«و نضربن شمیل گفته: هر کس بگوید: 

 أم
 باشد: حرف عطف است، و آن بر دو گونه می

 متصل، و آن دو نوع است: -۱

ۡم لَۡم تُنِذرُۡهمۡ ﴿ اول: اینکه همزه تسویه بر آن مقدم افتد، مانند:
َ
نَذۡرَ�ُهۡم أ

َ
﴾ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ

نَ . ﴿]۶البقرة: [ ۡم َصَ�ۡ
َ
َجزِۡ�َنآ أ

َ
ۡم ﴿  .]۲۱ابراهیم: [﴾ اَسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ

َ
ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ

 .]۶المنافقون: [﴾ لَۡم �َۡسَتۡغِفۡر لَُهمۡ 

َم ﴿ ای بیاید که با آن و أم تعیین خواسته شود، مانند:  دوم: اینکه پیش از آن همزه َكَرۡ�ِن َحرَّ َءآ�َّ
نثََيۡ�ِ 

ُ
ِم ٱۡ�

َ
 .]۱۴۴األنعام: [﴾ أ

شود،  نیاز نمی اند؛ زیرا که به یکی از ماقبل و بعدش از دیگری بی نوع متصل نامیده شدهو این دو 

 هتسویه، و در نوع دوم معادل همز هاند، زیرا که در نوع اول معادل همز نیز گفته» معادله«به آنها 

 باشند. استفهام می
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 و این دو  نوع از چهار جهت با هم فرق دارند:

شود استحقاق جواب ندارد؛ زیرا که معنی با آن بر  تسویه واقع می ههمز : آنکه پس ازیکم و دوم

استفهام نیست، و کالم با آن قابلیت تصدیق و تکذیب را دارد چون که خبر است، ولی آن دیگری 

 چنین نیست زیرا که استفهام به طور حقیقت در آن هست.

شود، و آن دو جمله  جمله واقع نمیافتد جز بین دو  تسویه می ه: آن که بعد از همزسوم و چهارم

َسَوآٌء ﴿ آیند، مانند: جز در تأویل دو مفرد نیست، و دو جمله اسمیه و یا فعلیه و یا مختلف می
نُتۡم َ�ِٰمُتونَ 

َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُ�ُموُهۡم أ

َ
دیگر بین دو مفرد قرار » ام«ولی  .]۱۹۳األعراف: [﴾ َعلَۡيُ�ۡم أ

 چنین است، مانند می
ً
َمآُءۚ بَنَٮَٰها﴿ :گیرد، و غالبا ِم ٱلسَّ

َ
َشدُّ َخۡلًقا أ

َ
نُتۡم أ

َ
و نیز  .]۲۷النازعات: [﴾ َءأ

 گردد. ای که در تأویل مفرد نباشند واقع می بین دو جمله

 منقطع، و آن بر سه نوع است: -۲

﴾ تَ�ِ�ُل ٱۡلِكَ�ِٰب َ� َرۡ�َب �ِيهِ ِمن رَّّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿ اول: مسبوق به خبر محض، مانند:

ٮٰهُ . ﴿]۲السجدة: [ ۡم َ�ُقولُوَن ٱۡ�َ�َ
َ
 .]۳۸یونس: [﴾ أ

يٖۡد َ�ۡبِطُشوَن ﴿ دوم: مسبوق به همزه برای غیراستفهام، مانند:
َ
ۡم لَُهۡم �

َ
رُۡجٞل َ�ۡمُشوَن بَِهاۖٓ أ

َ
لَُهۡم أ

َ
�

 ٓ ز آن نفی است، ولی متصل بعد ا ی که همزه در اینجا برای انکار و به منزله .]۱۹۵األعراف: [﴾ بَِها

 شود. واقع نمی

ۡم َهۡل �َۡسَتوِي ﴿ سوم: به استفهام با غیر همزه، مانند:
َ
ۡ�َ�ٰ َوٱۡ�َِصُ� أ

َ
قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي ٱۡ�

لَُ�ُٰت َوٱ�ُّورُ   .]۱۶الرعد: [﴾ ٱلظُّ
شود، که گاهی فقط  منقطع آن است که اضراب (= روی گرداندن) از آن جدا نمی» أم«و معنی 

 اهی اضافه بر آن متضمن استفهام انکاری نیز هست.برای آن است، و گ

ۗ ﴿ اول: ی های گونه از مثال لَُ�ُٰت َوٱ�ُّوُر ۡم َهۡل �َۡسَتوِي ٱلظُّ
َ
است، چون که  .]۱۶الرعد: [﴾ أ

 شود. استفهام بر استفهام وارد نمی

ۡم َ�ُ ٱۡ�ََ�ُٰت َولَُ�ُم ٱۡ�َُنونَ ﴿ دوم است: ههای گون و از مثال
َ
تقدیرش این  .]۳۹الطور: [﴾ أ

 آید. است: بل أ له البنات، که اگر اضراب محض تقدیر شود محال الزم می
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 دو تذکر

ْ لَن ﴿ خدای تعالی: هگاهی أم محتمل اتصال و انقطاع هر دو هست، مانند فرمود اول: َوقَالُوا
َۡذُ�ۡم ِعنَد  َّ�

َ
ۚ قُۡل � ۡعُدوَدٗة يَّاٗما مَّ

َ
� ٓ َنا ٱ�َّاُر إِ�َّ ۡم َ�َمسَّ

َ
ۥٓۖ أ ُ َ�ۡهَدهُ ِ َ�ۡهٗدا فَلَن ُ�ۡلَِف ٱ�َّ ٱ�َّ

ِ َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  تواند أم معادله باشد، یعنی:  زمخشری گفته: می .]۸۰البقرة: [﴾ َ�ُقولُوَن َ�َ ٱ�َّ

کدامیک از این دو امر شدنی است؟ ـ برسبیل تقریر ـ چون که علم به حصول یکی از آن دو هست، 

 ن را منقطع دانست.توان آ و می

فََ� ﴿ خدای تعالی: هشود، و بر این آورده فرمود زاید واقع می» أم«: ابوزید ذکر کرده که دوم
َ
أ

وَن  نَا۠ َخۡ�ٞ  ٥١ُ�ۡبِ�ُ
َ
ۡم �

َ
 را، وی گفته: تقدیرش این است: أفال یبصرون أنا خیر. .]۵۲-۵۱الزخر،: [﴾ أ

 أما
کید   است.به فتح و تشدید، حرف شرط و تفصیل و تأ

نَُّه ٱۡ�َقُّ ﴿ حرف شرط است به دلیل لزوم فاء بعد از آن، مانند:
َ
ْ َ�َيۡعَلُموَن � ِيَن َءاَمُنوا ا ٱ�َّ مَّ

َ
فَأ

ْ َ�َيُقولُونَ  ِيَن َ�َفُروا ا ٱ�َّ مَّ
َ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ ِيَن ﴿ خداوند: هو اما فرمود .]۲۶البقرة: [﴾ ِمن رَّ ا ٱ�َّ مَّ

َ
فَأ

َ�َفۡرتُمٱۡسَودَّۡت وُُجوُهُهۡم 
َ
که فاء نیامده، بنابر تقدیر قول است، یعنی: فیقال لهم:  .]۱۰۶عمران:  آل[﴾ أ

نیازی از قول حذف شده است، فاء هم از آن پیروی نموده در حذف، و همچنین  اکفرتم، که به جهت بی

فَلَۡم تَُ�ۡن َءاَ�ِٰ� ُ�ۡتَ�ٰ ﴿ خداوند هاست فرمود
َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ ا ٱ�َّ مَّ

َ
 .]۳۱الجاثیة: [﴾ َعلَۡيُ�مۡ َوأ

فِيَنُة فََ�نَۡت ﴿ و حرف تفصیل بودن غالب احوال آن است ـ چنانکه گذشت ـ و مانند: ا ٱلسَّ مَّ
َ
أ

ا ٱۡلُغَ�ٰمُ . ﴿]۷۹الکهف: [﴾ لَِمَ�ِٰك�َ  مَّ
َ
َدارُ . ﴿]۸۰الکهف: [﴾ َوأ ا ٱۡ�ِ مَّ

َ
و  .]۸۲الکهف: [﴾ َوأ

شود به جهت مستغنی شدن به یکی از دو قسم از دیگری، که در انواع  گاهی تکرار آن حذف می

 حذف خواهد آمد.

کید می کید: زمخشری گفته: فایده: أما در کالم مقداری آن را تأ گویی: زید  دهد، می و اما تأ

 میذاهب، ولی اگر بخواهی بر آن ت
ً
کید کنی، و او حتما برآمده، و آن را بر در صدد رفتن رود، و  أ

گویی: أما زید فذاهب، لذا سیبویه در تفسیر این جمله گفته است: مهما یکن  داند، می خود الزم می

 من شیء فزید ذاهب.

خبر،  هشود مانند آیات گذشته، و یا به وسیل مبتدا فاصله می هیا به وسیل» فاء«و » أما«و بین 

ا ٱۡ�َتِيَم فََ� َ�ۡقَهرۡ ﴿ مله شرط، مانند:الدار فزید، و یا به وسیله ج مانند: أما فی مَّ
َ
 .]۹الضحی: [﴾ فَأ
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ا َ�ُموُد َ�َهَديَۡ�ُٰهمۡ ﴿ کند، مانند: یا اسمی برای معمول محذوفی که ما بعد فاء آن را تفسیر می مَّ
َ
﴾ َوأ

 بنابر قرائت بعضی به نصب. .]۱۷فصلت: [

 توجه

اَذا ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ ﴿ در این آیه شریفه: مَّ
َ
نیست، بلکه دو کلمه » أما«از اقسام  .]۸۴النمل: [﴾ أ

 منقطع و استفهامیه.» أم«است 

 إما
 آید: به کسر و تشدید برای چند معنی می

ا َ�ُتوُب َعلَۡيِهمۡ ﴿ ابهام، مانند: -۱ ُ�ُهۡم �مَّ ا ُ�َعّذِ ِ إِمَّ ۡمِر ٱ�َّ
َ
التوبة: [﴾ َوَءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن ِ�

۱۰۶[.  

ن َ�تَِّخَذ �ِيهِۡم ُحۡسٗنا﴿ تخییر، مانند: -۲
َ
آ أ ن ُ�َعّذَِب �مَّ

َ
آ أ ن تُلِۡ�َ ﴿ .]۸۶الکهف: [﴾ إِمَّ

َ
آ أ إِمَّ

لَۡ�ٰ 
َ
َل َمۡن � وَّ

َ
ن نَُّ�وَن أ

َ
آ أ ا فَِدآءً ﴿ .]۶۵طه: [﴾ �مَّ ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ  .]۴محمد: [﴾ فَإِمَّ

ا ﴿ تفصیل، مانند: -۳ ا َشاكِٗر� �مَّ  .]۳اإلنسان: [﴾ َكُفوًراإِمَّ

 چند نکته
عاطفه نیست، ولی در مورد معنی دوم اختالف شده، » اما«اختالفی نیست که در معنی اول  اول:

اند، به دلیل اینکه مالزم  ای ـ از جمله ابن مالک ـ آن را انکار کرده اکثر برآنند که عاطفه است، و عده

اب عطف واو عاطفه است، و ابن عصفور بر این رأی ادعای اجماع کرده، وی گفته: بدین جهت در ب

اسم را بر اسم » اما«اند که  اند که با حرف آن مصاحبت دارد و بعضی بر این نظر شده آن را ذکر کرده

 دیگر عطف کرده، و واو اما را بر اما عطف نموده و این غریب است.

این است که: کالم با اما از » اما«نیز هست، و فرق آن با » أو«: خواهد آمد که این معانی برای دوم

» او«شود، و لذا واجب است که تکرار گردد، ولی  امر بر همان منظوری که برایش آمده مبتنی می اول

 شود. گردد، لذا تکرار هم نمی شود، سپس ابهام یا غیر آن عارض می کالم به طور قاطع شروع می

َحٗدا﴿ خداوند: ی : در فرمودهسوم
َ
ا تََر�ِنَّ ِمَن ٱۡلبََ�ِ أ » اما«از اقسام  .]۲۶مریم: [﴾ فَإِمَّ

 زایده.» ما«شرطیه، و » ان«نیست، بلکه در اینجا دو کلمه است: 

 

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  522

 ان
 آید: به کسر و تخفیف بر چند وجه می

ا َقۡد َسلََف ﴿ : شرطیه، مانند:اول �ن َ�ُعوُدواْ َ�َقۡد ﴿ .]۳۸األنفال: [﴾ إِن يَنَتُهواْ ُ�ۡغَفۡر لَُهم مَّ
گیرد نه با آن،  انجام می» لم« هداخل شود، جزم به وسیل» لم«و هرگاه بر  .]۳۸األنفال: [﴾ َمَضۡت 

ْ ﴿ مانند: » ال«آن است نه  هداخل گردد، جزم به وسیل» ال«و اگر بر  .]۲۴البقرة: [﴾ فَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُوا

وهُ ﴿ .]۴۷هود: [﴾ ��َّ َ�ۡغفِۡر ِ� ﴿ مانند: عاملی » لم«فرقش آن است که  .]۴۰التوبة: [﴾ إِ�َّ تَنُ�ُ

جایز است که بین » ان«افتد، و  باشد و بین آنها به هیچ وجه فاصله نمی است که مالزم معمولش می

کند،  در صورتی که نافیه باشد عمل نمی» ال«جدایی واقع شود، و » لم«خود و معمولش با معمول 

 نسبت داده شده است.» ان«پس عمل به 

إِِن ٱۡلَ�ٰفُِروَن إِ�َّ ِ� ﴿ شود، مانند: های اسمیه و فعلیه داخل می لهدوم: نافیه، که بر جم
َ�ُهمۡ . ﴿]۲۰الملک: [﴾ ُغُرورٍ  ٰٓـِٔي َوَ�ۡ َ�ُٰتُهۡم إِ�َّ ٱ�َّ مَّ

ُ
ٓ إِ�َّ . ﴿]۲المجادلة: [﴾ إِۡن أ َرۡدنَا

َ
إِۡن أ

 � رِ�. ﴿]۱۰۷التوبة: [﴾ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ گفته شده: جز در  .]۱۱۷النساء: [﴾ ٗدا�ن يَۡدُعوَن إِ�َّ َشۡيَ�ٰٗنا مَّ

ا َعلَۡيَها ﴿ آید، مانند: با تشدید بعد از آن واقع شود نمی» لما«یا » اال«صورتی که  َّمَّ إِن ُ�ُّ َ�ۡفٖس ل
إِۡن ﴿ خداوند: ی اند به فرموده بنا به قرائت با تشدید، ولی این گفته را رد کرده .]۴الطارق: [﴾ َحافِٞظ 

ٓۚ ِعنَدُ�م ّمِن ُسلۡ  ۡدرِي لََعلَُّهۥ فِۡتَنةٞ لَُّ�مۡ . ﴿]۶۸یونس: [﴾ َ�ٰ� بَِ�َٰذ�
َ
  .]۱۱۱األنبیاء: [﴾ �ۡن أ

. ]۱۷األنبیاء: [﴾ إِن ُكنَّا َ�ٰعِلِ�َ ﴿ خداوند است: هو از مواردی که حمل بر نافیه شده فرمود

َوَلَقۡد ﴿ وقف شود،» ولد« هکه بنابراین باید بر کلم .]۸۱الزخرف: [﴾ قُۡل إِن َ�َن لِلرَّ� َوَ�ٞ ﴿
ُٰ�ۡم �ِيهِ  َّ� كَّ ٓ إِن مَّ ُٰهۡم �ِيَما َّ� الذی ما مکناکم فیه، و به قولی:  یعنی: فی .]۲۶األحقاف: [﴾ َمكَّ

ن ﴿ خدای تعالی است: هزایده است، و مؤید قول اول فرمود �ِض َما لَۡم ُ�َمّ�ِ
َ
ُٰهۡم ِ� ٱۡ� َّ� كَّ مَّ

 عدول شده که تکرار نباشد و لفظ سنگین نشود.» ما«و بدین جهت از  .]۶األنعام: [﴾ مۡ لَّ�ُ 

گویم: و اینکه برای نفی است از ابن عباس روایت شده ـ که در نوع غریب از طریق ابن أبی  می

 طلحه گذشت ـ .

ۡمَسَكُهَما ِمنۡ ﴿ خداوند: ی و شرطیه و نافیه در فرموده
َ
ٓ إِۡن أ ۦٓ  َولَ�ِن َزاَ�َا ِ َحٖد ّمِۢن َ�ۡعِده

َ
﴾ أ

نافیه بر جمله اسمیه وارد شود به نظر جمهور عمل » ان«جمع شده است و اگر  .]۴۱فاطر: [
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اند که عمل لیس را انجام دهد، و بر این آورده شده قرائت  کند، ولی کسائی و مبرد جایز شمرده نمی

ِ ﴿ سعیدبن جبیر: ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ ۡمَثاُلُ�مۡ إِنَّ ٱ�َّ
َ
 .]۱۹۴األعراف: [﴾ ِعَباٌد أ

 فائده
 آمده برای انکار است.» ان«ابن أبی حاتم از مجاهد آورده که گفت: هرکجا در قرآن 

شود، و اکثر برآنند که چون بر  سوم: اینکه مخفف از ثقلیه باشد، پس بر هر دو جمله داخل می

ۡ�َيا�ن ُ�ُّ ﴿ شود، مانند: اسمیه داخل گردد اهمال می ا َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ الزخرف: [﴾ َ�ٰلَِك لَمَّ

ونَ ﴿ .]۳۵ ۡ�َنا ُ�َۡ�ُ َ ا َ�ِيٞع �َّ َّمَّ ٞ ل در  .]۶۳طه: [﴾ إِۡن َ�َٰ�ِٰن لََ�ِٰحَ�ٰنِ . ﴿]۳۲یس: [﴾ �ن ُ�ّ

 قرائت حفص و ابن کثیر.

ا َ�ُوَّ�َِينَُّهمۡ ﴿ کند، مانند: و گاهی عمل می َّمَّ ، در قرائت حرمیین. و اگر  .]۱۱۱هود: [﴾ �نَّ ُ�ّٗ ل

�ن ﴿ .]۱۴۳البقرة: [﴾ �ن َ�نَۡت لََكبَِ�ةً ﴿ بر فعل داخل شود، بیشتر ماضی ناسخ است، مانند:
ٓ إَِ�َۡك  وَۡحۡيَنا

َ
ِٓي أ ْ َ�َۡفتُِنونََك َعِن ٱ�َّ باشد،  و بعد از آن مضارع ناسخ می .]۷۳اإلسراء: [﴾ َ�ُدوا

لُِقونََك  �ن﴿ مانند: ِيَن َ�َفُرواْ َلُ�ۡ ُظنَُّك لَِمَن ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ . ﴿]۵۱القلم: [﴾ يََ�اُد ٱ�َّ ﴾ �ن �َّ
 له است.یالم مفتوحه باشد مخففه از ثق» ان«و هرکجا بعد از  .]۱۸۶الشعراء: [

ُٰ�ۡم �ِيهِ ﴿ اند: چهارم: زایده، و بر این آورده َّ� كَّ  را. .]۲۶األحقاف: [﴾ �ِيَمآ إِن مَّ

اند فرموده  اند، و بر این برآورده ، چنانکه کوفیون گفته»اذ«پنجم: اینکه برای تعلیل باشد مانند 

ۡؤِمنِ�َ ﴿ خدای تعالی را: َ إِن ُكنُتم مُّ َ�َۡدُخلُنَّ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡ�ََراَم . ﴿]۵۷المائدة: [﴾ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ
ُ َءاِمنِ�َ  ۡؤِمنِ�َ ﴿ .]۲۷الفتح: [﴾ إِن َشآَء ٱ�َّ ۡعلَۡوَن إِن ُكنُتم مُّ

َ
نُتُم ٱۡ�

َ
و  .]۱۳۹عمران:  آل[﴾ َوأ

 باشد. الوقوع می امثال اینها که فعل در آنها محقق

اند که: آموختن به بندگان است که هرگاه از آینده  و جمهور از آیه مشیت (= إن شاء الله) جواب داده

برای شرط بوده است، سپس به این صورت  دهند چگونه سخن بگویند، و یا اینکه اصل آن خبر می

 ان شاء الله اال یموت  درآمده که برای تبرک ذکر می
ً
گردد، و یا اینکه معنی چنین است: لتدخل جمیعا

اند که شرط است و برای تهییج و برانگیختن به کار  الدخول، و از سایر آیات جواب داده منکم احد قبل

 : ان کنت ابنی فأطعنی = اگر پسرم هستی پس اطاعتم کن.گویی برده شده، چنانکه به فرزندت می

فََذّكِۡر إِن �ََّفَعِت ﴿ باشد، این را قطرب ذکر کرده و بر این برآورده: » قد«ششم: اینکه به معنی 
یعنی: قدنفعت، و معنی شرط در آن صحیح نیست؛ زیرا که در هر حال به  .]۹األعلی: [﴾ ٱّ�ِۡكَرىٰ 
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 ست.تذکر دادن مأمور شده ا

و دیگری گفته: برای شرط است، و معنی آن مذمت آنها و دور شمردن سود داشتن تذکر در آنان 

 ﴾.َسَ�ٰ�ِيَل تَقِيُ�ُم ٱۡ�َرَّ ﴿ است، و به قولی: تقدیر این است: و ان لم تنفع، چنانکه فرموده:

 فائده
 شرط آمده در حالیکه منظور از آن شرط نیست: هبه صیغ» ان«اند: در قرآن شش مورد  بعضی گفته

ٗنا﴿  -۱ َرۡدَن َ�َصُّ
َ
 .]۳۳النور: [﴾ َوَ� تُۡ�رُِهواْ َ�َتَ�ٰتُِ�ۡم َ�َ ٱۡ�َِغآءِ إِۡن أ

ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدونَ ﴿  -۲  .]۱۱۴النحل: [﴾ َوٱۡشُكُرواْ نِۡعَمَت ٱ�َّ

ٰ َسَفرٖ َولَۡم َ�ِدُ ﴿  -۳  .]۲۸۳البقرة: [﴾ واْ َ�تِٗبا فَِرَ�ٰنٞ �ن ُكنُتۡم َ�َ

ُ�ُهنَّ ﴿  -۴  .]۴الطالق: [﴾ إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم َفعِدَّ

لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتمۡ ﴿  -۵ واْ ِمَن ٱلصَّ ن َ�ۡقُ�ُ
َ
 .]۱۰۱النساء: [﴾ أ

۶-  ﴿ ۚ َراُدٓواْ إِۡصَ�ٰٗحا
َ
َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك إِۡن أ

َ
 .]۲۲۸البقرة: [﴾ َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

 أن
 فتح و تخفیف بر چند وجه است:به 

گیرد: در ابتدا که  دهنده مضارع باشد، و در دو موضع قرار می : اینکه حرف مصدری نصباول

ن تَُصوُمواْ َخۡ�ٞ لَُّ�مۡ ﴿ در محل رفع خواهد بود، مانند:
َ
ۡقَرُب . ﴿]۱۸۴البقرة: [﴾ َوأ

َ
ن َ�ۡعُفٓواْ أ

َ
َوأ

و بعد از لفظی که بر معنی یقین داللت کند، که در این صورت در محل  .]۲۳۷البقرة: [﴾ لِلتَّۡقَوىٰۚ 

ن َ�َۡشعَ ﴿ شود، مانند: رفع واقع می
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ن . ﴿]۱۶الحدید: [﴾ �

َ
وََعَ�ٰٓ أ

ٓ ﴿ و در محل نصب، مانند: .]۲۱۶البقرة: [﴾ ا ٔٗ تَۡ�رَُهواْ َشۡ�  ن تُِصيبََنا َدا
َ
ٞۚ َ�َۡ�ٰٓ أ المائدة: [﴾ �َِرة

ىٰ . ﴿]۵۲ ن ُ�ۡفَ�َ
َ
ِ�يَبَها. ﴿]۳۷یونس: [﴾ َوَما َ�َن َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاُن أ

َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
الکهف: [﴾ فَأ

تِيََنا﴿ و نیز در محل جر، مانند: .]۷۹
ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َ�ۡبِل أ

ُ
ن . ﴿]۱۲۹األعراف: [﴾ أ

َ
ّمِن َ�ۡبِل أ

َحَدُ�ُم ٱلَۡمۡوُت 
َ
ِ�َ أ

ۡ
 .]۱۰المنافقون: [﴾ يَأ

شود، مضارع باشد چنانکه  موصول حرفی است، و به فعل متصرف متصل می» ان«و این 

ُ َعلَۡيَنا﴿ گذشت، یا ماضی باشد، مانند: نَّ ٱ�َّ ن مَّ
َ
ن ﴿ .]۸۲القصص: [﴾ لَۡوَ�ٓ أ

َ
َولَۡوَ�ٓ أ

 .]۷۴اإلسراء: [﴾ ثَبَّۡتَ�َٰك 
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مانند قرائت ابن » ما«ل گردد، بنابر حمل بر شود تا اهما و گاهی مضارع پس از آن مرفوع می

ۚ ﴿ محیصن: ن يُتِمَّ ٱلرََّضاَعَة
َ
َراَد أ

َ
 .]۲۳۳البقرة: [﴾ لَِمۡن أ

شود،  دوم: اینکه مخفف از ثقیله باشد، که بعد از فعل یقین یا آنچه به منزله آن است واقع می

�َّ يَرِۡجُع إَِ�ِۡهۡم قَۡوٗ� ﴿ مانند:
َ
فََ� يََرۡوَن �

َ
ن َسَيُكونُ . ﴿]۸۹طه: [﴾ أ

َ
. ]۲۰المزمل: [﴾ َعلَِم أ

�َّ تَُ�ونَ ﴿
َ
 بنابه قرائت رفع. .]۷۱المائدة: [﴾ وََحِسُبٓواْ �

ۡ�ُينَِنا﴿ ، مانند:»ای«: اینکه مفسره باشد به منزله سوم
َ
ِن ٱۡصَنِع ٱۡلُفۡلَك بِأ

َ
ٓ إَِ�ۡهِ أ وَۡحۡيَنا

َ
﴾ فَأ

ن تِۡلُ�مُ . ﴿]۲۷المؤمنون: [
َ
ْ أ ای  و شرطش آن است که جمله .]۲۳األعراف: [﴾ ٱۡ�َنَّةُ  َونُوُدٓوا

ِ ﴿ گونه شمرده: پیش از آن واقع شود، لذا اشتباه کرده کسی که از این ِن ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
َ
َوَءاِخُر َدۡعَوٮُٰهۡم أ

 ..]۱۰یونس: [﴾ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
 باید معنی قول بیاید، مانند:ای باشد، و در جمله پیش از آن  و نیز شرط است که پس از آن جمله

﴿ ْ ِن ٱۡمُشوا
َ
راه رفتن نیست بلکه » انطلق«زیرا که منظور از  .]۶ص: [﴾ َوٱنَطلََق ٱلَۡمَ�ُ ِمۡنُهۡم أ

راه رفتن معمولی نیست بلکه » مشی«گشوده شدن زبانشان به آن سخن است، همچنان که مراد از 

 استمرار بر راه رفتن است.

َباِل ُ�ُيوٗتا﴿ داوند:ی خ و زمخشری در فرموده ِِذي ِمَن ٱۡ�ِ ِن ٱ�َّ
َ
پنداشته که  .]۶۸النحل: [﴾ أ

ِن ٱۡ�ُبُدواْ ﴿ مفسره است، چون که پیش از آن چنین آمده:» ان«
َ
َمۡرتَِ� بِهِۦٓ أ

َ
َما قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َمآ أ

 َ ر تأویل قول به امر، یعنی: را در اینجا مفسره دانست، بناب» ان«توان  گفته: می .]۱۱۷المائدة: [﴾ ٱ�َّ

 ما امرتهم اال بما امر تنی به أن اعبدوالله).

اش باید گفت: پیش از آن حروف  ابن هشام گفته: و این حرف خوبی است، و بنابراین در ضابطه

 قول نباید باشد، مگر در صورتی که به غیر آن تأویل گردد.

عنی قول باشد، و اگر لفظ آن بیاید کنند که در آن م گویم: این از غرایب است، شرط می می

 آوردیم که  تأویلش می
ً
» ال«کنند با اینکه در معنی آن صراحت دارد، و این نظیر مطلبی است که قبال

 شمارند، با اینکه قائلند معنی آن را متضمن است. را در اآلن زاید می

 و نیز شرط است که حرف جر بر آن داخل نشود.

ن ﴿ شود، مانند: ی توقیقیه واقع می»لما«که بیشتر بعد از : اینکه زایده باشد، چهارم
َ
ٓ أ ا َولَمَّ

 .]۳۳العنکبوت: [﴾ َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا
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 دهد، و بر این آورده: مضارع را نصب می» ان«و اخفش بر این باور بوده که با وجود زایده بودن 

﴿ ِ �َّ نَُ�ٰتَِل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
َ
ِ . ﴿]۲۲۶: البقرة[﴾ َوَما َ�َآ � َ َ�َ ٱ�َّ �َّ َ�َتَو�َّ

َ
 .]۱۲ابراهیم: [﴾ َوَما َ�َآ �

ِ ﴿ وی گفته: در اینجا زاید است به دلیل اینکه جای دیگر آمده:   .]۸۴المائدة: [﴾ َوَما َ�َا َ� نُۡؤِمُن بِٱ�َّ

ن ﴿ اند: دهمکسوره، این را کوفیون گفته و چنین مثال آور» ان«: اینکه شرطیه باشد مانند پنجم
َ
أ

وُ�ۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََرامِ ﴿ .]۲۸۲البقرة: [﴾ تَِضلَّ إِۡحَدٮُٰهَما ن َصدُّ
َ
َصۡفًحا . ﴿]۲المائدة: [﴾ أ

 َ�ِ�ِ�ۡ ن ُكنُتۡم قَۡوٗما مُّ
َ
ابن هشام گفته: و به نظر من مرجح این رأی آن است که  .]۵الزخرف: [﴾ أ

شوند، و اصل توافق آنهاست، و نیز به هر دو وجه در آیات یاد شده  هر دو بر یک محل وارد می

 ﴾.َ�ُتَذّكِرَ ﴿ ی خداوند: اند، و دخول فاء بعد از آن در فرموده قرائت کرده

َحٞد ّمِۡثَل َمآ ﴿ خدای تعالی: ی اند در فرموده : اینکه نافیه باشد، بعضی گفتهششم
َ
ن يُۡؤَ�ٰٓ أ

َ
أ

وتِيُتمۡ 
ُ
یعنی: الیؤتی، ولی صحیح آن است که مصدریه است، یعنی: و ال تؤمنوا  .]۷۳عمران:  آل[﴾ أ

 أن یؤتی.

بَۡل ﴿ ی خداوند تعالی: که بعضی در مورد فرموده» اذ«: اینکه برای تعلیل باشد مانند هفتم
ن َجآَءُهم

َ
نِذرٞ ّمِۡنُهمۡ  َعِجُبٓواْ أ ْ . ﴿]۲ق: [﴾ مُّ ن تُۡؤِمُنوا

َ
الممتحنة: [﴾ ُ�ۡرُِجوَن ٱلرَُّسوَل �يَّاُ�ۡم أ

 باشد، و پیش از آن الم تعلیل مقدر است. اند، ولی درست آن است که مصدریه می گفته .]۱

ُ ﴿ ی خداوند: باشد که بعضی درباره فرموده» لئال«: اینکه به معنی هشتم ن يُبَّ�ِ
َ
ُ لَُ�ۡم أ ٱ�َّ

 ْۗ باشد، و تقدیر. کراهة أن  اند، ولی صحیح آن است که مصدریه می گفته .]۱۷۶النساء: [﴾ تَِضلُّوا

 تضلوا است.

 إن
 به کسر و تشدید، بر چند وجه است:

 چنین است، مانند:
ً
کید و تحقیق که غالبا َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ ﴿ یکی: تأ . ]۱۷۳البقرة: [﴾ إِنَّ ٱ�َّ

آ إَِ�ُۡ�ۡم لَُمۡرَسلُونَ ﴿  .]۱۶یس: [﴾ إِ�َّ
کید با آن قوی  کید با الم است، و بیشتر مواقع آن به حسب استقراء  عبدالقاهر گفته: و تأ تر از تأ

 کننده در آن باره گمان داشته باشد. است و جواب سؤال ظاهر یا مقدر، در صورتی که سؤال

َ ﴿ اند: چنین مثال آورده : تعلیل، که ابن جنی و اهل بیان گفته ودوم ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ َوٱۡسَتۡغفُِروا
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 ۢ َُّهۡمۗ . ﴿]۲۰المزمل: [﴾ َ�ُفورٞ رَِّحيُم َوَمآ . ﴿]۱۰۳التوبة: [﴾ َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�ٞن ل
وٓءِ  اَرةُۢ بِٱلسُّ مَّ

َ
� إِنَّ ٱ�َّۡفَس َ� بَّرُِئ َ�ۡفِ�ٓ

ُ
کید است. .]۵۳یوسف: [﴾ �  و این نوعی از تأ

إِۡن ﴿ اند: ای از جمله مبرد بر این برآورده اند، و عده : به معنی نعم، که اکثر آن را آوردهسوم
 .]۶۳طه: [﴾ َ�َٰ�ِٰن لََ�ِٰحَ�ٰنِ 

 أن
 به فتح و تشدید بر دو وجه است:

کید باشد که أصح آن است که فرع اول موصول باشد، و آن  مکسوره می» إن«: اینکه حرف تأ

شود، پس اگر خبر مشتق باشد مصدری که به  حرفی است که با اسم و خبرش تأویل به مصدر می

ءٖ قَِديرٞ ﴿ شود از همان لفظ خواهد بود، مانند:  آن تأویل می ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ نَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ ﴾ ِ�َۡعلَُمٓوا

ون  .]۱۲الطالق: [
َ
 گردد. تقدیر مییعنی: لتعلموا قدرته. و اگر خبر جامد باشد به ک

کید آمدنش مورد اشکال شده که اگر مصدری که از آن ساخته شده به صراحت بیاید،  و برای تأ

کید را نمی کید در مصدر منحل (تأویل شده) انجام می رساند، ولی جواب داده تأ شود، و  اند که تأ

کید در » إن«همین است فرق بین آن و بین  ی اسناد است، و در مکسوره برا» إن«مکسوره، زیرا که تأ

 اینجا برای یکی از طرفین.

َهآ إَِذا َجآَءۡت َ� ﴿ اند: باشد، و بر این آورده» لعل«های  دوم: یکی از لهجه َّ�
َ
َوَما �ُۡشعِرُُ�ۡم �

 در قرائت فتح، یعنی: لعلها. .]۱۰۹األنعام: [﴾ يُۡؤِمُنونَ 

 أنی

ۦ ﴿ آید، مانند: می» کیف«ی اسمی است مشترک بین استفهام و شرط، در استفهام به معن ٰ يُۡ�ِ َّ�
َ
�

 ۖ ُ َ�ۡعَد َمۡوتَِها ٰ يُۡؤفَُكونَ . ﴿]۲۵۹البقرة: [﴾ َ�ِٰذهِ ٱ�َّ َّ�
َ
، »من این«و هم به معنی:  .]۳۰التوبة: [﴾ �

ٰ لَِك َ�َٰذ�ۖ ﴿ مانند: َّ�
َ
 یعنی: من این أتی هذا، یعنی: از کجا این را آورد. .]۳۷عمران:  آل[﴾ �

آن است که این سؤال از » من أین«و » أین«األفراح گفته شده: و فرق بین:  در کتاب عروس

جایی است که شیء در آن واقع شده، و من این سؤال از محلی است که از آن بروز کرده است و از 

ا﴿ گونه شمرده قرائت شاذی را در این باره: این نَّا َصَبۡبَنا ٱلَۡمآَء َصّبٗ
َ
 .]۲۵عبس: [﴾ �

ٰ ﴿ آید، و این سه معنی در فرموده خدای تعالی: می» متی«ی: و نیز به معن َّ�
َ
تُواْ َحۡرثَُ�ۡم �

ۡ
فَ�
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 گفته شده است. .]۲۲۳البقرة: [﴾ ِشۡئُتمۡ 

ابن جریر معنی اول را از یک طریق از ابن عباس آورده، و معنی دوم را از ربیع بن أنس آورده و آن 

ه، و قول چهارمی نیز از ابن عمر و بعضی دیگر نقل را اختیار نموده، و معنی سوم را از ضحاک آورد

اند که در این آیه شرطیه  باشد، و ابوحیان و دیگران اختیار کرده می» حیث شئتم«کرده که به معنی: 

است، جوابش حذف شده به جهت داللت ماقبلش بر آن؛ زیرا که اگر استفهامیه بود به مابعدش 

کند، یعنی: کالمی باشد که  است که به مابعدش اکتفا میکرد، چنانکه شأن استفهامیه  اکتفا می

 سکوت بر آن نیک است چه اسم باشد و چه فعل.

 أو
 آید: حرف عطفی است که برای چند معنی می

ۡو َ�ۡعَض يَۡو�ٖ ﴿ شک از متکلم مانند: -۱
َ
  .]۱۱۳المؤمنون: [﴾ قَالُواْ َ�ِۡثَنا يَۡوًما أ

بِ�ٖ ﴿ ابهام مطلب بر شنونده، مانند: -۲ ۡو ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
َ
ۡو إِيَّاُ�ۡم َلَعَ�ٰ ُهًدى أ

َ
ٓ أ ا سبأ: [﴾ ��َّ

۲۴[. 
 تخییر بین دو معطوف به اینکه جمع بین هر دو ممتنع باشد. -۳

 اباحه، که جمع بین دو معطوف ممتنع نباشد. -۴

ْ ِمۢن ﴿ اند: برای قسم چهارم مثال آورده ُ�لُوا
ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ ۡو ُ�ُيوِت َ�َ

َ
ُ�ُيوتُِ�ۡم أ

 .]۶۱النور: [﴾ .......َءابَآ�ُِ�مۡ 

ۡو ﴿ ی خدای تعالی: اند فرموده و برای قسم سوم مثال آورده
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
فَِفۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ� أ

ۡوسَ ﴿ ی خداوند: و فرموده .]۱۹۶البقرة: [﴾ �ُُسٖك� 
َ
ةِ َمَ�ِٰكَ� ِمۡن أ ۥٓ إِۡطَعاُم َعَ�َ َٰرتُُه ِط َما فََك�َّ

ۡو َ�ۡرِ�ُر َرَ�َبةٖ� 
َ
ۡو كِۡسَوُ�ُهۡم أ

َ
ۡهلِيُ�ۡم أ

َ
 .]۸۹المائدة: [﴾ ُ�ۡطِعُموَن أ

 و اشکال شده که در این دو آیه جمع ممتنع نیست.

ابن هشام جواب داده که نسبت به وقوع هر کفاره یا فدیه ممتنع است، بلکه هر یک از آنها به 

 گردد. بقیه به قصد قربت مستقل انجام میشوند، و  صورت کفاره یا فدیه واقع می

ْ ﴿ تر از آن دو آیه این مثال است: گویم: واضح می ۡو يَُصلَُّبٓوا
َ
ن ُ�َقتَّلُٓواْ أ

َ
بنابر  .]۳۳المائدة: [﴾ أ

به دست امام باشد، که در این » األرض مفسد فی«های یاد شده برای  اینکه اختیار یکی از عقوبت

 دهد. صورت جمع بین آنها بر او ممتنع است، بلکه یکی از آنها که اجتهادش به آن برسد انجام می
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ۡو نََ�َٰرٰى �َ ﴿ تفصیل بعد از اجمال، مانند: -۵
َ
ْ ُهوًدا أ ْ ُكونُوا ْۗ َوقَالُوا  .]۱۳۵البقرة: [﴾ ۡهَتُدوا

ۡو َ�ُۡنونٌ ﴿
َ
 یعنی: بعضی چنین گفتند و بعضی چنان. .]۵۲الذاریات: [﴾ إِ�َّ قَالُواْ َساِحٌر أ

ۡو يَزِ�ُدونَ ﴿ اند: ، و بر این معنی برآورده»بل«اضراب، مانند  -۶
َ
ۡلٍف أ

َ
رَۡسۡلَ�ُٰه إَِ�ٰ ِماْئَةِ �

َ
﴾ َوأ

ۡدَ�ٰ  فََ�َن قَاَب . ﴿]۱۴۷الصافات: [
َ
ۡو أ

َ
َو ُ�ََّما َ�َٰهُدواْ ﴿ و قرائت بعضی: .]۹النجم: [﴾ قَوَۡسۡ�ِ أ

َ
أ

 به سکون واو. .]۱۰۰البقرة: [﴾ َ�ۡهٗدا

ۡو َ�َۡ�ٰ ﴿ مثل:» واو«مطلق جمع بین دو شیء، مانند  -۷
َ
ُر أ . ]۴۴طه: [﴾ لََّعلَُّهۥ َ�َتَذكَّ

ۡو ُ�ِۡدُث لَُهۡم ذِكۡ ﴿
َ
 .]۱۱۳طه: [﴾ ٗر�لََعلَُّهۡم َ�تَُّقوَن أ

اَعِة ﴿ اند: اند، و از برای آن آورده تقریب، این را حریری و ابوالبقاء ذکر کرده -۸  ۡمُر ٱلسَّ
َ
َوَمآ أ

ۡقَرُبۚ 
َ
ۡو ُهَو أ

َ
 .]۷۷النحل: [﴾ إِ�َّ َ�َۡمِح ٱۡ�ََ�ِ أ

 شود. استفاده می» او«ولی این گفته رد شده به اینکه تقریب از غیر 

شود به  ، که مضارع پس از این دو منصوب می»الی«در استثنا، و معنی » اال«معنی  -۱۰و  ۹

 مقدر، و بر این آورده شده: » ان«

 ﴿ ۚ ْ لَُهنَّ فَرِ�َضٗة ۡو َ�ۡفرُِضوا
َ
وُهنَّ أ ﴾ �َّ ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِن َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َما لَۡم َ�َمسُّ

 .]۲۳۶البقرة: [
ای  اید مگر اینکه مهریه نیست که طالق دهید زنان را مادامی که با آنها مباشرت نکردهبر شما باکی «

 .١»برای آنها قرار داده باشید

، تا معنی چنین »تمسوهن«منصوب است نه مجزوم بنابر عطف بر » تفرضوا«که گفته شده: 

مدت منتفی بودن یکی نشود: در آنچه مربوط به مهریه زنان است بر شما باکی نیست اگر آنها را در 

از این دو امر (= مباشرت و مقرر داشتن مهریه) طالق دهید، و حال آنکه اگر مباشرت بدون مهر 

آید، و اگر با مقرر شدن مهریه مباشرت منتفی باشد نصف مهر  المثل الزم می انجام گیرد، مهر

ر منتفی شد باکی تواند صحیح باشد که هرگاه یکی از دو ام المسمی الزم است؛ پس چگونه می

 ذکر شده نباشد! و نیز چون مطلقاتی که مهر داشته
ً
�ن َطلَّۡقُتُموُهنَّ ﴿ اند که فرموده: اند بعدا

 استفاده شده است، و  ﴾.....ِمن
ً
و از زنانی که با آنها مباشرت شده یاد نکرده چون که از مفهوم قبال

شدند و اگر  دار در ذکر مساوی می زنان مهریهمجزوم بود، زنان مباشرت شده با آنها و » تفرضوا«اگر 

 ترجمه آیه بر اساس نظریه مورد بحث در متن آورده شد. ـ م. -١
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دار از مشارکت با زنان مباشرت شده با آنها خارج  تقدیر شود زنان مهریه» اال«به معنی » أو«

 تقدیر شود، آخرین حد گناه و جایز نبودن مباشرت خواهد بود.» الی«گردند، و اگر به معنی  می

کنیم که معنی آیه مدت منتفی بودن یکی  نع میو ابن الحاجب از احتمال اول جواب داده که: م

از آن دو امر (= مباشرت و مقرر داشتن مهریه) باشد، بلکه مدتی که یکی از آنها نبوده، به اینکه هر 

 دو با هم منتفی باشند، چون نکره در سیاق نفی صریح است.

طر حتمی و یقینی به خا» مفروض لهن«اند که: یاد کردن از  و بعضی از احتمال دوم جواب داده

 بودن نصف مهریه برای آنهاست نه برای بیان اینکه چیزی برای زنان مقرر گردد.

ۡو �ُۡسلُِموَنۖ ﴿و از جمله مواردی که بر این معنی برآورده شده قرائت أبی است که: 
َ
﴾ تَُ�ٰتِلُوَ�ُهۡم أ

 .]۱۶الفتح: [

 چند نکته
اند: برای دو شیء یا اشیاء است،  ند، بلکه گفتها این معانی را ذکر نکرده» او«اول: متقدمین برای 

 ابن هشام گفته: تحقیق همین است، و معانی یاد شده از قرائن استفاده شده است.

در اباحه است، پس باید از هر دو اجتناب گردد، » أو«در نهی نقیض » أو«دوم: ابوالبقاء گفته: 

ۡو َكُفوٗر�َوَ� تُِطۡع ِمۡنُهۡم ﴿ مانند فرموده خداوند:
َ
که انجام دادن هیچ یک  .]۲۴اإلنسان: [﴾ َءاثًِما أ

از آنها جایز نیست، پس اگر بین آن دو جمع کرد، دو بار فعل منهی عنه را مرتکب شده است، چون 

 باشد. هر کدام یک فعل حرام می

 رساند. به معنی واو است که جمع را می» او«و دیگری گفته: در چنین موردی 

در همان باب خودش محسوب گردد، و عمومیت از » او«: اولی این است که و طیبی گفته

رساند، که معنی جمله  ای که معنی نفی دارد پیش آمده؛ زیرا که نکره در سیاق نفی عموم را می نهی

کنی، و چون نهی  یعنی یکی از این دو را اطاعت می» تطيع آثامً أو كفرواً «پیش از نهی چنین بوده: 

شود: هیچ یک از این دو را اطاعت مکن، و  ثابت بوده وارد گردید، پس معنی چنین می آمد بر آنچه

 به حال خود باقی است.» او«عمومیت از جهت نهی آمد، و 

گردد، به  بر عدم تشریک است ضمیر به دو مفرد آن به طور مفرد برمی» او«سوم: چون که مبنای 

ۡوَ�ٰ بِِهَماإِن يَ ﴿ ی خدای تعالی: خالف واو، و أما فرموده
َ
ُ أ ۡو فَقِٗ�� فَٱ�َّ

َ
النساء: [﴾ ُ�ۡن َغنِيًّا أ

اند: به معنی واو است، و به قولی دیگر: معنی چنین است: اگر دو خصم ـ هر دو  بعضی گفته .]۱۳۵

 ـ غنی یا فقیر باشند.
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 فایده
است، و اگر جمله آمده برای تخییر » او«ابن ابی حاتم از ابن عباس آورده که گفت: هر کجای قرآن 

 باشد، اولویت باید رعایت شود.» فمن لم یجد = هرگاه کسی نیابد«

 آمده برای تخییر است مگر:» او«و بیهقی در سنن خود از ابن جریج آورده که گفت: هر چه در قرآن 

﴿ ْ ۡو يَُصلَّبُوٓا
َ
ن ُ�َقتَّلُوٓاْ أ

َ
 که تخییر در آن نیست، امام شافعی گفته: من این نظر را دارم. .]۳۳المائدة: [﴾ أ

 اولی

ۡوَ�ٰ ﴿ ی خدای تعالی: در فرموده
َ
ۡوَ�ٰ لََك فَأ

َ
ۡوَ�ٰ ﴿ ی خدای تعالی: و در فرموده .]۳۴القیامة: [﴾ أ

َ
فَأ

 کلمه تهدید و وعید است،» اولی لک«گویند:  آمده. در صحاح گفته: اینکه می .]۲۰محمد: [﴾ لَُهمۡ 

 شاعر گفته:

 فأولی له ثم اولی لی
کند، یعنی بر او  أصمعی گفته: معنایش آن است که نزدیک شد به او چیزی که او را هالک می

 نازل شد. جوهری گفته: و کسی بهتر از اصمعی آن را تعریف نکرده است.

 بیان است.برای » كل«اند: اسم فعلی است مبنی، به معنی: ولک شّر بعد شّر، و  ای گفته و عده

و به قولی: علم غیرمنصرفی است برای تهدید، لذا تنوین نگرفته، و محل آن رفع است بنابر ابتدا و 

 ».افعل«باشد، و به قولی: بر وزن  است و الف برای الحاق می» فعلی«خبر است، بنابراین بر وزن » كل«

که » اویل«ه، که اصلش: باشد؛ و از آن قلب شد و به قولی: معنایش: الویل لک = وای بر تو می

 :١ی خنساء حرف علت تأخیر افتاده، و از این گونه است گفته

 مهمت لنفسی بعض اهلموم
 

 فأولی لنفسی أولی هلا 
 

 ام پس وای بر خودم، وای بر خودم. ها برای خودم ساخته قسمتی از غصه

اینکه در سخن بسیار و به قولی: معنایش این است: الذم لک أولی من ترکه، که مبتدا به جهت 

 باشد. است حذف شده، و به قولی: یعنی: أنت أولی و أجدر بهذا العذاب می

یعنی: نزدیک شدن هالک، مثل این است که بگوید: » أولی لک«و ثعلب گفته: در لغت عرب 

گونه  قدولیت الهالک، یا: قددانیت الهالک، و اصل آن از ولی است. به معنی نزدیکی، و از این

در زمان  یهجر ۲۴بوده و به سال:  یاو شاعر توانا و بانوي شجاع و زیبا، لی تماضر بنت عمرو انصار -١

 خالفت امیرالمؤمنین عثمانس  وفات نمود. [مصحح]

 

                                           



 اإلتقان فی علوم القرآن  532

ِيَن يَلُونَُ�م﴿ است:  یعنی: یقربون منکم. .]۱۲۳التوبة: [﴾ َ�ٰتِلُواْ ٱ�َّ

گوید: اولی لک یعنی: نزدیک شد هالک گردی، گویی تقدیرش: اولی  و نحاس گفته: عرب می

 باشد. لک الهلکه = هالکت برای تو بهتر است، می

 اي
خبر گیرنده، و وعده  به کسر و سکون حرف جواب است به معنی: نعم، که تصدیق مخبر، و اعالم

 گردد. اند: جز پیش از قسم واقع نمی شود، نحویون گفته کننده واقع می طلب

ٓ  ُٔ َو�َۡسَت�ِ� ﴿ الحاجب گفته: و مگر بعد از استفهام، مانند: ابن َحقٌّ ُهَوۖ قُۡل إِي َوَرّ�ِ
َ
﴾ ونََك أ

 .]۵۳یونس: [

 اي
 به فتح و تشدید بر چند وجه است:

ۖ ﴿ شد، مانند:: اینکه شرطیه بااول َّ َجَلۡ�ِ قََضۡيُت َفَ� ُعۡدَ�َٰن َ�َ
َ
َما ٱۡ� َّ�

َ
. ]۲۸القصص: [﴾ �

﴿ � ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ
َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱۡ� يّٗا مَّ

َ
 .]۱۱۰اإلسراء: [﴾ �

ۚ ﴿ : استفهامیه، مانند:دوم ۦٓ إِيَ�ٰٗنا ِ يُُّ�ۡم َزاَدتُۡه َ�ِٰذه
َ
ین و از چیزی که فرق ب .]۱۲۴التوبة: [﴾ �

يُّ ٱۡلَفرِ�َقۡ�ِ َخۡ�ٞ ﴿ شود، مانند: دو مشترک باشد در امری که هر دو را شامل گردد سؤال می
َ
أ

َقاٗما  بهتریم. ص یعنی: ما یا اصحاب محمد .]۷۳مریم: [﴾ مَّ

َشدُّ ﴿ : موصوله، مانند:سوم
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ِ ِشيَعٍة �

 .]۶۹مریم: [﴾ ُ�مَّ َ�َ�َِ�نَّ ِمن ُ�ّ
باشد، و در وجه سوم هرگاه عاید آن حذف گردد و اضافه شود ـ  معرب می و در این سه وجه

گردد، ولی أخفش در این حال نیز آن را معرب دانسته، و قرائت  مانند آی، فوق ـ مبنی بر ضم می

بعضی را به نصب بر آن آورده، و قرائت ضم را بر حکایت بودن تأویل نموده است، و دیگری بر تعلق 

رده، و زمخشری تأویل کرده که خبر مبتدای محذوف است، که تقدیرش چنین به فعل تأویلش ک

شود: لننزعن بعض کل شیعه، انگار سؤال شده: این بعض کدام است؟ پس گفته شده: الذی  می

 را احاطه کرده بودند حذف شدند.» أی«أشد، سپس دو مبتدایی که 

مبتدا و » هم أشد«فه و مبنی  است؛ و در این آیه مقطوع از اضا» أی«و ابن الطراوه پنداشته که 

نوشته شده، و نیز اجماع » أی«اند که ضمیر به صورت متصل به  باشد، ولی او را رد کرده خبر می

 اضافه نشود معرب است.» أی«دارند که هرگاه 
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َها ﴿ هست بوده باشد، مانند:» أل«ای که در آن  : اینکه راه رسیدن به نداء کلمهچهارم ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َها ٱ�َِّ�ُّ ﴿ ،﴾اُس ٱ�َّ  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ﴾. 

 إیا
اند، سپس درباره آن به چند قول اختالف  زجاج آن را اسم ظاهر شمرده، و جمهور آن را ضمیر دانسته

 اند: کرده

 باشد. شود ـ ضمیر می : اینکه همه آن ـ خودش و آنچه به آن متصل میاول

مضاف به آن که مراد از آن را بیان : اینکه به تنهایی ضمیر است و مابعدش اسمی است دوم

َٰي فَٱرَۡهُبونِ ﴿ کند که تکلم یا غیبت یا خطاب است، مانند: می بَۡل إِيَّاُه . ﴿]۵۱النحل: [﴾ فَإِ�َّ
 .]۴الفاتحة: [﴾ إِيَّاَك َ�ۡعُبدُ . ﴿]۴۱األنعام: [﴾ تَۡدُعونَ 
 کنند. از آن را تفسیر میشوند که مراد  : اینکه به تنهایی ضمیر است و مابعدش حروفی واقع میسوم

باشد. و کسی که آن را مشتق پنداشته به غلط افتاده  : اینکه پایه است و مابعدش ضمیر میچهارم

است، و در آن هفت لهجه است که به آنها قرائت شده: تشدید یاء، و تخفیف آن با همزه، و بدل کردن 

 شود. ا فتح هاء از آنها ساقط میآن به هاء مکسوره و مفتوحه، اینها هشت وجه است که تشدید ب

 أیان
شود، چنان که ابن مالک و ابوحیان بر این  اسم استفهام است، و با آن از زمان آینده استفهام می

 اند. جزم کرده و اختالفی در این باره ذکر نکرده

 المعانی آمدن آن را برای ماضی نیز ذکر کرده. و مؤلف ایضاح

يَّاَن ﴿ رود، مانند: خیم و بزرگ شمردن چیزی به کار نمیو سکاکی گفته: جز در مواضع تف
َ
�

يَّاَن يَۡوُم ٱّ�ِينِ . ﴿]۱۸۷األعراف: [﴾ ُمۡرَسٮَٰها
َ
 .]۱۲الذاریات: [﴾ �

 رود. در تفخیم و غیر آن به کار می» متی«ولی مشهور نزد نحویین آن است که مانند 

اند، وی  بسیط این قول را پذیرفتهو از نحویین علی بن عیسی ربعی و در پیروی از او مؤلف ال

 رود. گفته: فقط در استفهام از چیزی که امرش بزرگ است به کار می

از آن است، زیرا که معنی » فعالن«شود که از اّی مشتق شده صیغه  و در کشاف آمده: گفته می

و به آن تکیه کند  باشد، از باب: آویت الیه، چون که بعض به کل توجه می آن: أّی وقت و اّی فعل می

 نماید، و این گفته بعید است. می
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 باشد. و به قولی: اصل آن: أّی آن می

حذف شده، و واو قلب به یاء گردیده و » أی«و یاء دوم » أوان«و به قولی: أی أو ان، که همزه 

 ساکن در آن ادغام گشته است. و به کسره همزه آن نیز قرائت شده.

 أین

ۡ�َن تَۡذَهُبونَ ﴿ مانند:اسم استفهام از مکان است، 
َ
ها نیز  و شرط عاّم در مکان .]۲۶التکویر: [﴾ فَ�

ِت ِ�َۡ�ٍ ﴿ أعم از آن است، مانند:» أینما«آید، و  می
ۡ
ههُّ َ� يَأ ۡ�َنَما يُوَّجِ

َ
 .]۷۶النحل: [﴾ �

 باء مفرد
معنی برای آن باشد، و سیبویه غیر از این  حرف جّر است، چند معنی دارد، مشهورترین آنها: الصاق می

شود. در شرح اللّب آمده: و آن تعلق داشتن یکی از  ذکر نکرده است و به قولی: این معنی از آن جدا نمی

، یعنی: ﴾َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُ�مۡ ﴿ باشد. و گاهی به طور حقیقت است، مانند: دو معنی به دیگری می

 ﴿ الصقوا المسح برءوسکم،
َ
و گاهی به طور  .]۶المائدة: [﴾ يِۡديُ�م ّمِۡنهُ فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِ�ۡم َو�

واْ بِِهمۡ ﴿ مجاز، مانند:  یعنی: به نزدیکی آن. .]۳۰المطففین: [﴾ �َذا َمرُّ

ُ بُِنورِهِمۡ ﴿ معنی دوم: تعدیه [متعدی ساختن فعل]، مانند همزه مثل:  .]۱۷البقرة: [﴾ َذَهَب ٱ�َّ

َهَب ﴿ َ�َ ُ ِ�ُۡذهَِب ﴿ یعنی: أذهب الله، چنان که فرمودهک .]۲۰البقرة: [﴾ �َِسۡمعِِهمۡ َولَۡو َشآَء ٱ�َّ
 .]۳۳األحزاب: [﴾ َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس 

اند که بین متعدی کردن باء با همزه تفاوت هست، به اینکه اگر بگویی:  و مبرد و سهیلی پنداشته

 رد شده است. ای، ولی این نظر با آیه فوق ذهبت بزید در رفتن با او همراه بوده

ِ ﴿ شود، مانند باء سوم: استعانت، و آن بر آلت فعل داخل می  ﴾.� ٱ�َّ

َخۡذنَا بَِذ�بِهِۦۖ ﴿ شود، مانند: چهارم: سببیت که بر سبب فعل داخل می
َ
العنکبوت: [﴾ َفُ�ًّ أ

َاذُِ�ُم ٱۡلعِۡجَل . ﴿]۴۰ نُفَسُ�م بِٱّ�ِ
َ
 شود. تعلیل نیز از آن تعبیر می .]۵۴البقرة: [﴾ َظلَۡمُتۡم أ

قَۡد َجآَءُ�ُم ٱلرَُّسوُل . ﴿]۴۸هود: [﴾ ٱۡهبِۡط �َِسَ�ٰ�ٖ ﴿ ، مثل:»مع«پنجم: مصاحبت، مانند: 
 .]۹۸الحجر: [﴾ فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك . ﴿]۱۷۰النساء: [﴾ بِٱۡ�َقِّ 

َّۡيَ�ٰ ﴿ آید، مانند: برای زمان و مکان می» فی«ششم: ظرفیت، نظیر   .]۳۴القمر: [﴾ ُهم �َِسَحرٖ �َّ

ُ بَِبۡدرٖ ﴿ ُ�ُم ٱ�َّ  .]۱۲۳عمران:  ل آ[﴾ َولََقۡد نََ�َ
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َمۡنُه بِقِنَطارٖ ﴿ ، مانند:»علی«هفتم: استعالء مثل 
ۡ
یعنی: علی  .]۷۵عمران:  آل[﴾ َمۡن إِن تَأ

�َبآ�ُِ�ۡمۖ  َٔ �َۡ� ﴿ قنطار، به دلیل:
َ
سؤال اختصاص دارد، و  و به قولی: به .]۲۰األحزاب: [﴾ لُوَن َ�ۡن أ

يَۡ�ٰنِِهمۡ ﴿ به قول دیگر نه، مانند:
َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
 یعنی: عن أیمانهم، .]۸التحریم: [﴾ نُورُُهۡم �َۡسَ�ٰ َ�ۡ�َ �

َمآُء بِٱۡلَغَ�ٰمِ ﴿ ُق ٱلسَّ  یعنی: عن الغمام. .]۲۵الفرقان: [﴾ َوَ�ۡوَم �ََشقَّ

 یعنی: عنه. به دلیل: .]۵۹الفرقان: [﴾ َخبِٗ�� ۡل بِهِۦ َٔ فَۡ� ﴿هشتم: مجاوزت مانند عن، مثل: 

�َبآ�ُِ�ۡمۖ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 .]۲۰األحزاب: [﴾ لُوَن َ�ۡن أ

ِ ﴿ نهم: تبعیض مانند من، مثل:  یعنی: منها. پ.]۶اإلنسان: [﴾ َ�ۡيٗنا �َۡ�َُب بَِها ِعَباُد ٱ�َّ

ۡحَسَن ِ�ٓ ﴿ دهم: غایت نظیر الی، مانند:
َ
 نی: الّی.یع .]۱۰۰یوسف: [﴾ َوقَۡد أ

ْ ٱۡ�َنََّة بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ ﴿ شود، مانند: ها داخل می یازدهم: مقابله، که بر عوض ﴾ ٱۡدُخلُوا
اند که: آنچه با  و بدین جهت این را باء سببیت محسوب نکردیم چنانکه معتزله گفته .]۳۲النحل: [

 شود. ن سبب یافت نمیگردد، ولی مسبب بدو شود گاهی رایگان نیز عطاء می عوض داده می

کید که زاید می ۡسِمۡع بِِهۡم ﴿ شود، در مثل: آید، پس در فاعل به طور وجوب زاید می دوازدهم: تأ
َ
أ

بِۡ�ۡ 
َ
 به طور جایز، مانند: .]۳۸مریم: [﴾ َو�

ً
ِ َشِهيٗدا﴿ و غالبا که اسم  .]۷۹النساء: [﴾ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ

 «فاعل، و » الله«گرامی 
ً
کید » شهیدا بنابر حال یا تمییز منصوب است، و باء زاید است که به جهت تأ

ِ ﴿ خداوند: اتصال زیاد شده، چون اسم در فرمود به فعل متصل است  .]۵۹الفرقان: [﴾ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ

 همچون اتصال فاعل.

که برساند به اینکه کفایت کردن از خداوند  باشد ابن الشجری گفته: و این تعبیر از آن روی می

تر است، پس لفظ آن فزونی یافت به خاطر  مانند کفایت کردن غیر او نیست، بلکه این در منزلت بزرگ

 را متضمن شده باء داخل گردیده است.» اکتفی«معنی » کفی«فزونی معنی آن و زجاج گفته: چون 

 لندی دارد.ابن هشام گفته: این سخن در زیبایی جایگاه ب

باشد که مصدر حذف گردیده  می» کفی اإلکتفاء بالله«و به قولی: فاعل مقدر است، و تقدیر آن 

 و معمول آن برای داللت بر آن ابقا شده است.

ۚ ﴿ گردد، مانند: باشد زیاد نمی» وقی«که به معنی » کفی«و در فاعل  ُ ﴾ فََسَيۡكِفيَكُهُم ٱ�َّ

ُ . ﴿]۱۳۷البقرة: [  .]۲۵األحزاب: [﴾  ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ٱۡلقَِتاَل َوَ�َ� ٱ�َّ
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يِۡديُ�ۡم إَِ� ٱ�َّۡهلَُكةِ ﴿ آید مانند: و در مفعول نیز زاید می
َ
ْ بِ� . ]۱۹۵البقرة: [﴾ َوَ� تُۡلُقوا

َمآءِ . ﴿]۲۵مریم: [﴾ وَُهّزِٓي إَِ�ِۡك ِ�ِۡذِع ٱ�َّۡخَلةِ ﴿ . ]۱۵الحج: [﴾ فَۡلَيۡمُدۡد �َِسَبٍب إَِ� ٱلسَّ

ِۢ وَ ﴿  .]۲۵الحج: [﴾ َمن يُرِۡد �ِيهِ �ِإِۡ�َاد

يّيُِ�ُم ٱلَۡمۡفُتونُ ﴿ و در مبتدا نیز، مانند:
َ
یعنی: ایکم، و به قولی: ظرفیه است  .]۶القلم: [﴾ بِأ

 .أی طائفة منكم يفیعنی: 

ْ ﴿ در قرائت بعضی:» لیس«و در اسم  تُوا
ۡ
ن تَ�

َ
 ».البر«به نصبر  .]۱۸۹البقرة: [﴾ َولَۡيَس ٱۡلِ�ُّ بِأ

ُ بَِ�ٰفِلٍ ﴿ و در خبر منفی مانند: و به قولی: در موجب نیز، و بر این  .]۷۴البقرة: [﴾ َوَما ٱ�َّ

ِۢ بِِمۡثلَِها﴿ آورده شده:  .]۲۷یونس: [﴾ َجَزآُء َسّيَِئة

کید، و از این نُفِسِهنَّ ﴿ گونه شمرده شده: و در تأ
َ
�َّۡصَن بِأ  .]۲۲۸البقرة: [﴾ َ�َ�َ

 فائده

ْ بُِرُءوِسُ�مۡ ﴿ در مورد باء در فرموده خدای تعالی: اختالف شده، به  .]۶المائدة: [﴾ َوٱۡمَسُحوا

باشد، و به قولی: زایده، و به قولی: برای  شود: برای تبعیض می قولی: برای الصاق است، و گفته می

ه نفسه متعدی به مزال عنه ب» مسح«باشد و در کالم حذف و قلب واقع گردیده؛ چون  استعانت می

 بوده است.» بالماء«﴾ َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُ�مۡ ﴿ شود و به مزیل به وسیله باء، پس در اصل: می

 بل
 ای واقع شود ـ : حرف اضراب (اعراض) است ـ در صورتی که بعد از آن جمله

 گاهی معنی اضراب باطل کردن ماقبل آن است، مانند: 

ََذ ٱلرَّۡحَ�ُٰن ﴿  ۡكَرُمونَ َوقَالُواْ ٱ�َّ �ۗ ُسۡبَ�َٰنُهۥۚ بَۡل ِعَبادٞ مُّ  .]۲۶األنبیاء: [﴾ َوَ�ٗ
 .»و گفتند که (پروردگار) رحمان فرزندی برگرفته منزه است او بلکه بندگانی گرامی هستند«

 یعنی: بل که آنها بندگانی هستند،  

ۡم َ�ُقولُوَن بِهِۦ ِجنَّ�ۚ  بَۡل َجآَءُهم بِٱۡ�َقِّ ﴿ 
َ
 .]۷۰المؤمنون: [﴾ أ

گویند که در او (پیامبر) جنونی هست (چنین نیست) بلکه دین حق را برای  یا آنکه (از جهل) می«

 .»آنان آورده است
 و گاهی به معنی منتقل شدن از یک منظور به دیگری است، مانند: 
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 ﴿ ۡ� ﴾ َ�ۡمَر�ٖ ّمِۡن َ�َٰذابَۡل قُُلوُ�ُهۡم ِ�  ٦٢َنا كَِ�ٰٞب يَنِطُق بِٱۡ�َّقِ وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن َوَ�َ
 .]۶۳-۶۲المؤمنون: [
هایشان از این  شود، بلکه دل گوید و به آنها ظلم نمی و نزد ما کتابی هست که به حق سخن می«

 .»(کتاب) در غفلت است
 که ماقبل بل به همان حال و معنی خودش باقی است، و همچنین 

ٰ  قَدۡ ﴿  ۡفلََح َمن تََز�َّ
َ
ِ  ١٤أ ٰ َوَذَكَر ٱۡسَم َرّ� ۡ�َيا ١٥هِۦ فََص�َّ  ﴾بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ

 .]۱۶-۱۴األعلی: [
به تحقیق کسی که خودش را تزکیه کند رستگار است * آنکه نام پروردگارش را نیز یاد کند پس «

 .»دهید نماز بخواند * بلکه زندگی دنیا را ترجیح می
شود، ولی ابن هشام  این وجه در قرآن واقع نمیاش گفته: بل جزم به  و ابن مالک در شرح کافیه

او را به پندار و توهم نسبت داده، و پیش از ابن مالک مؤلف البسیط این نظر را داشته و ابن الحاجب 

ابطال اول و اثبات آن برای دوم اگر در اثبات «نیز با این رأی موافق بوده، وی در شرح المفصل گفته: 

 ».شود اقع نمیاز باب غلط باشد، در قرآن و

 اما اگر پس از بل مفرد واقع شود، حرف عطف خواهد بود، و در قرآن به این نحو نیامده است.

 بلی
شود:  اند: اصل آن (بل) و الف زائد است، و گفته می حرفی است که الف آن اصلی است، و گفته

 آید به دلیل اماله شدن آن. بلی برای تأنیث می

 و آن را دو موضع است:

 اینکه رّد نفی پیش از خودش باشد، مانند:اول: 

ِۢۚ  بََ�ٰٓ ﴿   .]۲۸النحل: [﴾ َما ُكنَّا َ�ۡعَمُل ِمن ُسوٓء
 .»کردیم، بله کارهای بد نمی«

 کردید،  یعنی: کارهای بد می

ُ َمن َ�ُموُتۚ بََ�ٰ ﴿   .]۳۸النحل: [﴾ َ� َ�ۡبَعُث ٱ�َّ
 .»میرد، بله انگیزد هر کس را که می خداوند بر نمی«

 انگیزد، یعنی: خداوند برمی
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ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ﴿  ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ  .]۷التغابن: [﴾ زََ�َم ٱ�َّ

اند که (پس از مرگ) برانگیخته نشوند، بله به پروردگارم  اند چنین پنداشته آنها که کفر ورزیده«

 برانگیخته خواهند شد
ً
 .»سوگند که حتما

 ﴿ 
ُ
 .]۷۵عمران:  آل[﴾ َن َسبِيلٞ  ّۧمِّ�ِ قَالُواْ لَۡيَس َعلَۡيَنا ِ� ٱۡ�

 .»گفتند بر ما (اهل تورات) گناهی نیست که اموال دیگران را بخوریم«

 یعنی: بر آنها گناه هست،  ﴾ بََ�ٰ ﴿ سپس فرمود:

ۡو ﴿ 
َ
 .]۱۱۱البقرة: [﴾ نََ�َٰرٰىۗ َوقَالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱۡ�َنََّة إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

 .»شود مگر کسی که یهودی یا نصرانی باشد و گفتند داخل بهشت نمی«

� ﴿ سپس فرمود:  شود،  یعنی: داخل می﴾ بََ�ٰ

 ﴿ ۚ ۡعُدوَدٗة يَّاٗما مَّ
َ
� ٓ َنا ٱ�َّاُر إِ�َّ  .]۸۰البقرة: [﴾ َوقَالُواْ لَن َ�َمسَّ

 .»و گ فتند آتش جهنم به ما نرسد مگر چند روزی«

� ﴿ سپس فرمود:  رسد و در آن تا ابد خواهند ماند. یعنی: آتش به آنها می  ﴾ بََ�ٰ

نماید، خواه  دوم: اینکه در جواب استفهامی که بر نفی وارد شده واقع گردد، پس آن را ابطال می

ام گویی: بلی، و یا استفه استفهام حقیقی باشد مثل: ألیس زید بقائم = آیا زید ایستاده نیست؟ که می

 توبیخی و سرزنش باشد مانند: 

نَّا َ� �َۡسَمُع ِ�َُّهۡم َوَ�َۡوٮُٰهم� بََ�ٰ ﴿ 
َ
ۡم َ�َۡسُبوَن �

َ
 .]۸۰الزخرف: [﴾ أ

 .»شنویم سّر آنها و سخنان در گوشیشان را بلی پندارند که ما نمی آیا می«

 ﴿ ۡ�َ
َ
َۡمَع ِعَظاَمُهۥ � لَّن �َّ

َ
�َ�ُٰن �  .]۴-۳القیامة: [﴾ �ٰبََ�  ٣َسُب ٱۡ�ِ

 .»اش) را باز جمع نخواهیم آورد، بلی های (پوسیده کند که ما استخوان آیا انسان گمان می«
 و یا استفهام تقریری باشد، مثل: 

لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُواْ بََ�ٰ ﴿ 
َ
 .]۱۷۲األعراف: [﴾ �

 .»آیا من پروردگارتان نیستم گفتند: بلی«
شدند، وجه آن این است که نعم  گفتند: نعم، کافر می گر میاند: ا ابن عباس و غیر او گفته

تصدیق خبردهنده است به نفی یا اثبات، و مثل این بود که بگویند: پروردگارمان نیستی، برخالف 

 بلی، که برای ابطال نفی است، و تقدیر آن چنین است: تو پروردگارمان هستی.
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تفهام تقریری خبر موجب است، و از همین اند به اینکه: اس و سهیلی و غیر او مخالفت کرده

 روی سیبویه ممنوع دانسته که أم در آیه آتی متصل باشد که: 

فََ� ُ�بۡ ﴿ 
َ
وَن أ نَا۠ َخۡ�ٞ  ٥١ِ�ُ

َ
ۡم �

َ
 .]۵۲-۵۱الزخرف: [﴾ أ

 .١»نگرید بلکه من بهترم آیا نمی« 

است نعم بعد از شود، و هرگاه ثابت گردد که برای ایجاب  زیرا که بعد از ایجاب واقع نمی

 باشد. ایجاب تصدیق آن می

 گردد. شود که: بلی ـ باالتفاق ـ در جواب ایجاب واقع نمی ابن هشام گفته: بر اینها اشکال می

 بئس
 گردد. فعلی است که برای انشاء ذم وضع شده است، و صرف نمی

 بین
 باشد، خدای تعالی فرموده:  راغب گفته: برای خلل و واسطه میان دو چیز می

 .]۳۲الکهف: [﴾ َنا بَۡيَنُهَما َزرٗۡ� وََجَعلۡ ﴿ 
 .»و بین آن دو (باغ) کشتزار مخصوص قرار دادیم«

 شود، از نوع ظرف:  گاهی به صورت ظرف و گاهی اسم استعمال می

 ﴿ ِ ُمواْ َ�ۡ�َ يََدِي ٱ�َّ  .]۱الحجرات: [﴾  َورَُسوِ�ۦِۖ َ� ُ�َقّدِ
 .»کاری بر خدا و رسول او پیشی نگیرید هیچدر «

 ﴿ ۚ ُمواْ َ�ۡ�َ يََدۡي َ�َۡوٮُٰ�ۡم َصَدقَٗة  .]۱۲المجادلة: [﴾ َ�َقّدِ
 .»ای بدهید صدقه ص همانا پیش از در گوشی سخن گفتنتان (با پیغمبر«

 .]۲۲ص: [﴾ فَٱۡحُ�م بَۡيَنَنا بِٱۡ�َقِّ ﴿ 
 .»بین ما به حق حکم فرمایپس «

و جز در جایی که دارای مسافت باشد ـ مثل فاصله دو شهر ـ یا دارای عدد باشد ـ از دو به باال ـ 

القوم، و به آنچه مقتضی معنی وحدت است اضافه  الرجلین، و بین رود، مانند: بین به کار نمی

 شود مگر در صورتی که تکرار گردد مثل:  نمی

 ي آیه را مطابق گفته سیبویه آوردیم. ـ م. گفتنی است که: ترجمه -١
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 .]۵فصلت: [﴾ َنا َوَ�ۡينَِك ِحَجابٞ َوِمۢن بَۡينِ ﴿ 
 .»و از میان ما و تو حجابی هست«

 .]۵۸طه: [﴾ فَٱۡجَعۡل بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنَك َموِۡعٗدا﴿ 
 .»پس بین ما و خودت وقت معینی قرار ده«

َع بَۡيَنُ�مۡ ﴿ و آیه شریفه به نصب خوانده شده بنابر اینکه ظرف  .]۹۴األنعام: [﴾ َلَقد �ََّقطَّ

 باشد، و به رفع خوانده شده بنابر اینکه اسم مصدر باشد به معنی وصل.

ا بَلََغا َ�َۡمَع بَۡينِِهَما﴿ و نیز: .]۱األنفال: [﴾ َذاَت بَۡينُِ�ۡمۖ ﴿ ی خدای تعالی: و فرموده ﴾ فَلَمَّ
 تمل است.یعنی محل متفرق شدنشان ـ هر دو وجه را مح .]۶۱الکهف: [

 التاء
اف درباره فرموده

ّ
ی خدای  حرف جر به معنی قسم، اختصاص به تعجب و به نام (الله) دارد. در کش

 تعالی: 

 ﴿ ِ ِ�يَدنَّ َوتَٱ�َّ
َ
ۡصَ�َٰمُ�م َ�

َ
 ].٥٦األنبیاء: [﴾ أ

 .»هایتان تدبیری خواهم اندیشید و سوگند به خدا که در نابودی بت«
است، و واو به جای آن، و تاء به جای واو است، و به اضافه در گفته است: باء اصل حرف قسم 

از آسان آمدن تدبیر بر دست خویش ـ با همه غلبه و   آن معنی تعجب هست، انگار که ابراهیم

 دیکتاتوری نمرود ـ تعجب کرده است.

 تبارك
 شود. فعلی است که جز به صورت ماضی و جز برای خدا به کار گرفته نمی

 تعال
 اند: اسم فعل است. شود، به همین جهت گفته ری است که تصریف نمیفعل ام

 ثم
 حرفی است که مقتضی سه امر است:

 شرکت در حکم، و ترتیب، و مهلت و تأخیر، و در هر یک از اینها اختالف است.

شود،  یابد که زائد واقع می اما شرکت در حکم: کوفیون و أخفش معتقدند که گاهی تخلف می

 اند که:  کند، و این آیه را بر همین مبنی دانسته ه عطف نمیپس به هیچ وج
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ن �َّ ﴿ 
َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّٓواْ أ

َ
�ُض بَِما رَُحَبۡت َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم ٱۡ� َح�َّ

ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهمۡ  ِ إِ�َّ  ِمَن ٱ�َّ
َ
 .]۱۱۸التوبة: [﴾ َمۡلَجأ

اینکه زمین با همه فراخی بر آنها تنگ شد، و از خود نیز در رنج گشتند و دانستند که از خدا جز تا «

 .»به سوی خودش ملجأ و پناهی نیست، سپس خداوند برای آنها توفیق توبه داد
 اند که: جواب در آن مقدر است. ولی جواب داده

اند، و به این آیات  را مخالفت کردهای در اقتضای ثم ترتیب و اهمال  و اما ترتیب و اهمال: عده

 اند: تمسک جسته

 .]۶الزمر: [﴾ َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ ُ�مَّ َجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها﴿ 
 .»شما را از یک نفس (انسان) آفرید سپس از آن زوج (و همسر) او را قرار داد«

 َخل﴿ 
َ
�َ�ِٰن ِمن ِطٖ� قَ ۡ◌ َوَ�َدأ َ  ٧ٱۡ�ِ ِهٖ� ُ�مَّ َجَعَل � آءٖ مَّ  ٨ۡسلَُهۥ ِمن ُسَ�ٰلَةٖ ّمِن مَّ

ٮٰهُ   .]۹-۷السجدة: [﴾ ُ�مَّ َسوَّ
مقدار قرار داد، سپس او را نیکو  و خلقت انسان را از خاک آغاز کرد، سپس نوع او را از آب بی«

 .»بیاراست ...

ارٞ لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا ُ�مَّ ﴿    .]۸۲طه: [﴾ ٱۡهَتَدىٰ �ّ�ِ لََغفَّ

ام کسی را که توبه کند و ایمان آرد و عمل صالح انجام دهد سپس  و حقا که من بسیار آمرزنده«

 .»هدایت شود
 و حال آنکه هدایت شدن پیش از آن امور است،

ٮُٰ�م بِهِۦ َلَعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن ﴿  نعام: األ[﴾ ُ�مَّ َءاتَۡيَنا ُموَ� ٱۡلِكَ�َٰب  ١٥٣َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ

۱۵۳-۱۵۴[. 
آن است که خداوند شما را به آن سفارش کرده باشد که پرهیزکار شوید، سپس به موسی کتاب را «

 .»دادیم ...
 از همه اینها جواب داده شده که: ثم برای ترتیب خبر دادن نه ترتیب حکم.

تنها برای  ابن هشام گفته: اگر به غیر این جواب داده شود سودمندتر است، زیرا که این جواب

ای نیست و جوابی که هر دو قسم  تواند باشد نه مهمله را، زیرا که بین دو خبر فاصله ترتیب می

(ترتیب و اهمال) را تصحیح کند اینکه: درباره نخستین آیه گفته شده: عطف بر مقدر است، یعنی: 

اه) بر جمله اول عطف اند: (سو من نفس واحده انشاها ثم جعل منها زوجها، و درباره دومین آیه گفته
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 ی سوم گفته شده: منظور آن است که سپس بر هدایت ثابت بماند. شده نه بر جمله دوم، و درباره آیه

 فائده

اند، در جواز نصب مضارع مقرون به آن بعد از فعل  ردیف واو و فاء شمرده را هم ﴾ُ�مَّ ﴿ کوفیون

َوَمن َ�ُۡرۡج ِمۢن بَۡيتِهِۦ ﴿ اند: دانسته ی شریفه را ـ به قراءت حسن ـ از این باب شرط و این آیه
ِ َورَُسوِ�ِۦ ُ�مَّ يُۡدرِۡ�ُه ٱلَۡمۡوُت   ﴾.يُۡدرِۡ�هُ ﴿ به نصب .]۱۰۰النساء: [﴾ ُمَهاِجًرا إَِ� ٱ�َّ

ثم 
 شود، مانند:  به فتح ثاء: اسمی است که به آن به جای دور اشاره می

ۡزلَۡفَنا َ�مَّ ٱ�َخرِ�نَ ﴿ 
َ
  .]۶۴الشعراء: [﴾ َوأ

 »و نزدیک کردیم آنجا آنها (فرعونیان) را«
شود، لذا اشتباه کرده آن کس که آن را به عنوان مفعول رأیت معرب  و ثم ظرف است و صرف نمی

يَۡت َ�مَّ ﴿ دانسته در این آیه:
َ
فَإَِ�َۡنا ﴿ و این آیه چنین خوانده شده: .]۲۰اإلنسان: [﴾ �َذا َر�

ُ  َمرِۡجُعُهۡم ُ�مَّ  ِ ﴿ یعنی: آنجا خداوند شاهد است، به دلیل: .]۴۶یونس: [﴾ ٱ�َّ ُهَنالَِك ٱلَۡوَ�َٰيُة ِ�َّ
 �  .]۴۴الکهف: [﴾ ٱۡ�َّقِ

 ی خداوند: و طبری درباره فرموده

ُ�مَّ إَِذا َما َوَ�َع َءاَمنُتم بِهِ ﴿
َ
 .]۵۱یونس: [﴾ �
 .»آیا پس از آنکه واقع شد به آن ایمان آورید«
 ».آنجا وقتی که واقع شد ... و ثم عاطفه نیست یعنی:«گفته: 

 و این توهم است که مضموم به مفتوح بر او مشتبه شده است.

و در التوشیح خطاب آمده: ثم ظرفی است که در آن معنی اشاره به حیث هست، چون در معنی 

 همان است.

 جعل
آنها اعم است، و بر پنج  راغب گفته: این لفظ در تمام افعال عام است، و از فعل و صنع و اخوات

 شود: وجه صرف می

شود. مثل: جعل زید یقول کذا =  همچون صار و طفق [برای شروع در کار] و متعدی نمی -۱

 زید شروع کرد چنین گفت.
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 گیرد، مثل:  به معنی أوجد (ایجاد فعل) که در این صورت یک مفعول می -۲

ُلَ�ِٰت َوٱ�ُّورَ ﴿   .]۱األنعام: [﴾ وََجَعَل ٱلظُّ
 .»ها و نور را ایجاد کرد تاریکیو «

 در ایجاد چیزی از چیز دیگر و درست کردنش از آن، مانند:  -۳

ۡزَ�ٰٗجا﴿ 
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
 .]۷۲النحل: [﴾ َجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

 .»هایی ایجاد کرد از برای شما از جنس خودتان جفت«

ۡ�َ�ٰٗنا﴿ 
َ
َباِل أ  .]۸۱النحل: [﴾ وََجَعَل لَُ�م ّمَِن ٱۡ�ِ

 .»ها وسائل آرامش آفرید برای شما از کوهو «
 تصییر شیء از حالتی به حالت دیگر، مانند:  -۴

�َض فَِ�ٰٗشا﴿ 
َ
ِي َجَعَل لَُ�ُم ٱۡ�  .]۲۲البقرة: [﴾ ٱ�َّ

 .»آن (خدایی) که زمین را برای شما فرش قرار داد«

 .]۱۶النوح: [﴾ وََجَعَل ٱۡلَقَمَر �ِيِهنَّ نُوٗر�﴿ 
 .»ا نور قرار داده و ماه را در آسمان«

 حکم به چیزی بر چیزی، خواه حق باشد، مثل: -۵

 .]۷القصص: [﴾ وََجاِعلُوهُ ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِ�َ ﴿ 
 .»و او را از فرستادگان قرار دهیم«

 و خواه باطل باشد، مانند:

ِ ٱۡ�ََ�ٰتِ ﴿   .]۵۷النحل: [﴾ َوَ�ۡجَعلُوَن ِ�َّ
 »...دهند (مشرکان)  و برای خدا دخترانی قرار می«

ِيَن َجَعلُواْ ٱۡلُقۡرَءاَن ِعِض�َ ﴿   .]۹۱الحجر: [﴾ ٱ�َّ
 .»پاره کردند آنان که قرآن را جزء جزء و پاره«

 حاشا
 ی خدای تعالی: اسمی است که معنی تنزیه را دارد در فرموده

ِ مَ ﴿  .]۵۱یوسف: [﴾ ا َعلِۡمَنا َعلَۡيهِ ِمن ُسوٓءٖ َ�َٰش ِ�َّ
 .»ندانستیم الله، ما بر یوسف بدی سبحان«
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ا﴿ ِ َما َ�َٰذا �ََ�ً  .]۳۱یوسف: [﴾ َ�َٰش ِ�َّ
 .»الله این بشر نیست تبارک«

نه فعل است و نه حرف، به دلیل قرائت بعضی از قراء: (حاشاءالله) ـ به تنوین ـ چنانکه گفته 

لله، و شود: (براءه من الله، و به دلیل قراءت ابن مسعود: (حاشاءالله) به اضافه مانند: معاذا می

شود، و  الله، و داخل شدن آن بر الم در قرائت قراء سبعه، باتوجه به اینکه جار بر جار داخل نمی سبحان

 به حاشای حرفی شباهت دارد.
ً
 بدین جهت تنوین در قرائت آنها ترک شده که مبنی است، چون لفظا

 مبنی است.اند که: اسم فعل است به معنی: أتبرا و تبرأت، چون  ای پنداشته و عده

 ها) معرب است. ها (لهجه اند به اینکه: در بعضی از لغت ولی این گفته را رد کرده

اند که: فعل است، و معنی آیه چنین: یوسف برای خدا از  و مبرد و ابن جنی بر این نظر بوده

 آید. معصیت دوری کرد، ولی این تأویل در آیه دیگر نمی

که ناحیه است، یعنی: در جهتی دش، یعنی دور شد از و فارسی گفته: حاشا فعل است از حشا، 

گونه تماسی با گناه نداشت، و حاشا جز به  آنچه به او تهمت زده شد و از آن برکنار ماند، پس هیچ

 صورت استثناء در قرآن نیامده است.

 حتی
 حرفی است برای انتهای غایت مثل (إلی) ولی در چند امر با هم فرق دارند: 

سازد، و نیز جز آخرین بخش از چیزی که  رد به اینکه جز ظاهر را مجرور نمیحتی اختصاص دا

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ﴿ دهد، مانند: دارای اجزاء، یا مالقی آن باشد را جر نمی  .]۵القدر: [﴾ َسَ�ٌٰم ِ�َ َح�َّ
مقابل شود و ابتدای غایت در  کم منقضی می فهماند که فعل قبل از آن به تدریج و کم و چنین می

 گیرد. آن قرار نمی

شود، و هر دو (فعل مضارع و حتی) در  و پس از آن مضارع منصوب به (أن) مقدر واقع می

 گردند. و در این صورت سه معنی برای آن خواهد بود: تأویل مصدر مجرور می

ٰ يَرِۡجَع إَِ�َۡنا ُموَ�ٰ ﴿ مرادف الی، مانند: -۱ َح َعلَۡيهِ َ�ِٰكفَِ� َح�َّ َ�ۡ  .]۹۱طه: [﴾ لَن �َّ
 یعنی: إلی رجوعه.

ٰ يَُردُّوُ�مۡ ﴿ مرادف کی تعلیلیه، مانند: -۲  و .]۲۱۷البقرة: [﴾ َوَ� يََزالُوَن يَُ�ٰتُِلونَُ�ۡم َح�َّ

﴿ ْۗ وا ٰ يَنَفضُّ ِ َح�َّ ٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل ٱ�َّ و هر دو را محتمل  .]۲۱۷البقرة: [﴾ َ� تُنفُِقواْ َ�َ

ِ ﴿ است در مثل: ۡمرِ ٱ�َّ
َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ  .]۹الحجرات: [﴾ فََ�ٰتِلُواْ ٱلَِّ� َ�ۡبِ� َح�َّ
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َوَما ﴿ اند: و مرادف اال در استثناء که ابن مالک و غیر او این آیه را از این قسم دانسته -۳
ٰ َ�ُقوَ�ٓ  َحٍد َح�َّ

َ
 .]۱۰۲البقرة: [﴾ ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ

 مسأله
که غایتی که بعد از الی و حتی است در حکم ماقبل آن داخل است یا داخل هرگاه دلیلی داللت کند 

 شود. نیست، واضح است که به آن دلیل عمل می

 قسم اول مثل:

يِۡديَُ�ۡم إَِ� ٱلَۡمَرافِقِ ﴿ 
َ
 .]۶المائدة: [﴾ َو�

 .»ها بشویید هایتان را تا مرفق و دست«

 ﴿ � رُۡجلَُ�ۡم إَِ� ٱۡلَكۡعَبۡ�ِ
َ
 .]۶ المائدة:[﴾ َوأ

 »پاها را تا کعبین [مسح کنید]«
 ها و کعبین را نیز باید شست [و مسح نمود]. سنت داللت دارد که مرفق

 قسم دوم مانند: 

ِۡل� ﴿  َياَم إَِ� ٱ�َّ واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
 .]۱۸۷البقرة: [﴾ ُ�مَّ أ

 .»سپس روزه را تا شام تمام کنید«
 رد که شب در روزه داخل نیست. نهی از روزه وصال (متصل کردن شب به روز) داللت دا

 ﴿ ٖ�  .]۲۸۰البقرة: [﴾ َ�َنِظَرٌة إَِ�ٰ َمۡيَ�َ
 .»اگر [بدهکار شما] تنگدست باشد مهلتش دهید تا توانگر شود«

که در اینجا غایت نیز داخل باشد، واجب خواهد بود که هنگام توانگری نیز به بدهکار مهلت 

 ند و حق او تضییع گردد.شود که مطالبه نک داده شود، و این باعث می

 و اگر دلیلی بر یکی از این دو معنی نباشد، در آن چهار قول است: 

باشد برخالف (الی) به جهت حمل بر  ـ که اصح اقوال است ـ اینکه: با (حتی) داخل می اول

شود، ولی با حتی داخل است، پس  غالب در دو باب؛ چون بیشتر موارد ـ با قرنیه ـ با الی داخل نمی

 واجب است هنگام تردید بر آن حمل نماییم. 

 : با هر دو غایت داخل است.دوم

 ی خدای تعالی: اند به فرموده : در هیچ کدام داخل نیست، و برای هر دو قول استدالل کردهسوم
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 خوانده است. ١و ابن مسعود (حتی حین) .]۹۸یونس: [﴾ َوَمتَّۡعَ�ُٰهۡم إَِ�ٰ ِح�ٖ ﴿

 توجه
گردد، یعنی  شود، یعنی حرفی است که پس از آن جمله آغاز می ابتدائیه نیز وارد میحتی به صورت 

گردد،  های اسمیه و فعلیه مضارع و ماضی داخل می شود، و در این صورت بر جمله استئناف می

ٰ َ�ُقوَل ٱلرَُّسوُل ﴿ مانند: ْ ﴿ ـ به رفع ـ ، .]۲۱۴البقرة: [﴾ َح�َّ قَالُوا ْ وَّ ٰ َ�َفوا ٰٓ إَِذا حَ ﴿ ،﴾َح�َّ َّ�
ۡمرِ 

َ
 .]۱۵۳عمران:  آل[﴾ فَِشۡلُتۡم َوتََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� ٱۡ�

و ابن مالک ادعا کرده که (حتی) در این آیات إذا و أن مقدر را جر داده است، ولی بیشتر علمای 

 اند. نحو برخالف او نظر داده

 فائده
 سعود قرائت کرده.شود، و به همین نحو ابن م در لهجه هذیل حاء (حتی) بدل به عین می

 حیث
آید مبنی بر ضم به جهت تشبیه آن به غایات  ظرف مکان است. اخفش گفته: و برای زمان نیز می

 ی خداوند: [قبل و بعد] زیرا که اضافه به جمله همچون ال اضافه است، لذا زجاج درباره فرموده

گفته: مابعد حیث صله آن است نه مضاف الیه، یعنی به  .]۲۷األعراف: [﴾ ِمۡن َحۡيُث َ� تََرۡوَ�ُهۡمۗ ﴿

جمله مابعدش اضافه نشده، لذا مانند پیوست یعنی زیادتی برای آن است نه جزئی از آن. فارسی 

 اند. طور فهمیده بود که منظور زجاج آن است که حیث موصول است که او را رد کرده این

اند به جهت التقاء ساکنین،  خی مبنی بر کسر گفتهدانند، و بر ها آن را معرب می و بعضی از عرب

﴾ ّمِۡن َحۡيُث َ� َ�ۡعَلُمونَ ﴿ و مبنی بر فتح به جهت تخفیف، و بر قرائت کسی که چنین خوانده:

ۥۗ ﴿ ـ به کسر ـ و: .]۱۸۲األعراف: [ ۡعلَُم َحۡيُث َ�َۡعُل رَِساَ�َُه
َ
ُ أ ـ به فتح ـ این  .]۱۲۴األنعام: [﴾ ٱ�َّ

 شود. محتمل است و مشهور آن است که صرف نمیدو قول را 

اند: ظرف نیست؛  اند که مفعول به باشد ـ بنابر توسعه ـ گفته ای در آیه اخیر احتمال داده و عده

تر از جای دیگر نیست، و چون معنی چنین است: خداوند  زیرا که خدای متعال در جایی عالم

باشد  و بنابراین نصب دهنده (حیث) (یعلم) میداند جایی که شایسته قرار دادن رسالت است،  می

 قول چهارم را ذکر نکرده است. -١
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دهد  که محذوف است و (اعلم) بر آن داللت دارد، زیرا که افعل التفضیل مفعول به را نصب نمی

 مگر در صورتی که به (عالم) تأویل ببری.

 بر همان ظرفیت مجازی باقی می
ً
ماند، و (اعلم) معنایی که به ظرف  و ابوحیان گفته: ظاهرا

گیرد، تقدیر آن چنین است: خداوند علمش نافذتر است که کجا قرار دهد،  د در بر میمتعدی شو

 یعنی: او در اینجا نافذ العلم است.

 دون
 شود. آید، پس بنابر مشهور صرف نمی ظرف نقیض (فوق) می

ـ  .]۱۱الجن: [﴾ َوِمنَّا ُدوَن َ�ٰلَِك ﴿ شود، و به هر دو وجه خوانده شده: اند: منصرف می و گفته

 به رفع و نصب.

ۖ ﴿ شود، مانند: و به صورت اسم به معنی (غیر) نیز وارد می ۦٓ َءالَِهٗة ْ ِمن ُدونِهِ َُذوا ِم ٱ�َّ
َ
﴾ أ

 یعنی: غیر او خدایانی برگرفتند. .]۲۴األنبیاء: [

 ترین جای از شیء. و زمخشری گفته: معنایش این است: پایین

تر از عمرو است، یعنی در  د دون عمرو = زید پایینرود، مانند: زی و در تفاوت در حال به کار می

 شرف و علم.

َ� َ�تَِّخُذواْ ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن ﴿ رود، مانند: و توسعه داده شده که در تجاوز حدی به حد دیگر نیز به کار می
ۡوِ�َآَء مِن ُدوِن ٱلُۡمۡؤمِنَِ�ۚ 

َ
 یعنی تجاوز نکنید والیت مؤمنین را به والیت کافرین. .]۱۴۴النساء: [﴾ أ

 ذو
های  اسمی است به معنی صاحب، وضع شده برای دست یافتن به توصیف ذوات به وسیله اسم

االضافه  ها، و دائم طور که (الذی) وضع شده برای توصیف معارف به وسیله جمله جنس، همان

اند، و بر همین اساس  آن را جایز دانسته شود، و بعضی است، و به ضمیر و مشتق اضافه نمی

ِ ذِي ِعۡلٍ� َعلِيمٞ ﴿ اند قرائت ابن مسعود را که: شمرده
 .]۷۶یوسف: [﴾ َوفَۡوَق ُ�ّ

اند که: عالم در اینجا مصدر است مانند باطل، یا به اینکه (ذی)  ولی بیشتر علماء جواب داده

 زائده  است.

تر و اضافه به آن بهتر است، که (ذو) به  حب بلیغو سهیلی گفته: وصف به (ذو) از وصف به صا

گویی: النبی  گویی: ابوهریره صاحب النبی، و نمی شود و صاحب به متبوع، می تابع اضافه می

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  548

گویی: ذوالمال و ذوالفرس، که اسم  اول متبوع است نه تابع، و  هریره. و اما ذو چنین می صاحب ابی

که  .]۸۷األنبیاء: [﴾ َوَذا ٱ�ُّونِ ﴿ ل در سوره االنبیاء فرموده:بر همین فرق بنا نهاده که خداوند متعا

َوَ� تَُ�ن َكَصاِحِب ﴿ ذو را به حوت = ماهی بزرگ اضافه کرده، و در سوره (ن) فرموده:
گوید: هر دو معنی یکی است، ولی بین دو لفظ در زیبایی اشاره به دو حالت  .]۴۸القلم: [﴾ ٱۡ�ُوتِ 

اینکه وقتی خواسته او را مدح کند (ذو) آورد چون اضافه به آن بهتر است، و تفاوت بسیار است، چه 

ها آمده، ولی در لفظ حوت  لفظ (نون) را آورد که از لفظ حوت بهتر است، چون در اوایل سوره

 چنین شرافتی نیست، لذا در موقع نهی از متابعت او این لفظ و لفظ صاحب را ذکر کرد.

 رویدا
 آید، و آن تصغیر (رود) یعنی مهلت است. تصغیر و با امر به آن نمیاسمی است که جز به 

 رب
 حرف است، و در معنی آن هشت قول گفته شده:

 : همیشه برای کم شمرده است، بیشتر علماء بر این قول هستند.اول

ِيَن ﴿ ی خدای تعالی: : همیشه برای بسیار شمردن است، مانند فرمودهدوم َ�َما يََودُّ ٱ�َّ رُّ
که بسیار آرزو کنند کافران ای کاش مسلمان بودند. ولی  .]۲الحجر: [﴾ َفُرواْ لَۡو َ�نُواْ ُمۡسلِِم�َ �َ 

ورند، و از آن حالت بیرون  اند گویند: کافران در اهوال قیامت غوطه آنها که قول اول را اختیار کرده

 آیند که این آرزو را داشته باشند مگر اندکی از آنها. نمی

 رود. ور مساوی در هر دو معنی به کار می: به طسوم

 برای تقلیل است، و بسیار شمردن کم است و این اختیار من است.چهارم
ً
 : غالبا

 : عکس قول سابق.پنجم

: برای هیچ یک از این دو معنی وضع نشده، بلکه حرف اثبات است که نه بر تقلیل داللت ششم

 فهمیم. می کند و نه بر تکثیر، و این معانی را از خارج می

 : هنگام مباهات و افتخار برای تکثیر است، و در غیر اینها برای تقلیل.هفتم

آید و هم برای تکثیر، و (ما) بر آن داخل  : برای مبهم عدد است، هم برای تقلیل میهشتم

 بر جمله ها داخل می گیرد و آن را بر جمله شود و عمل جر را از آن می می
ً
 کند، و در این صورت غالبا

 و معنی داخل می
ً
گردد، و از مواردی که بر استقبال داخل شده آیه سابق است که  فعلیه ماضی لفظا
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ورِ ﴿ باشد:  اند: همچون این آیه می گفته  .]۹۹الکهف: [﴾ َونُفَِخ ِ� ٱلصُّ

 سین
دهد، و همچون جزئی از آن  حرفی است که اختصاص به مضارع دارد و آن را ویژه استقبال قرار می

تر از سوف است،  کند، به گفته بصریون مدت استقبال با سین تنگ گیرد، لذا در آن عمل نمی میقرار 

و عبارت چنین است: حرف تنفیس است، یعنی: توسعه بخشیدن، زیرا که مضارع را از زمان تنگ ـ 

 سازد. که حال است ـ به زمان وسیع ـ که استقبال است ـ منتقل می

َسَتِجُدوَن ﴿آید نه استقبال، مانند فرموده خدای تعالی:  ار میاند: برای استمر و بعضی گفته
َفَهآءُ ﴿ .]۹۱النساء: [﴾ ....َءاَخرِ�نَ  زیرا که این آیه پس از گفته آنها:  .]۱۴۲البقرة: [﴾ َسَيُقوُل ٱلسُّ

هم) نازل شد، لذا سین استمرار را می
ّ
 رساند نه استقبال را. (ماوال

شود، و  شناسند، بلکه استمرار از مضارع استفاده می نحویون نمیابن هشام گفته: این سخن را 

 باشد. سین بر استقبال باقی است، چون که استمرار در مستقبل می

 آن  گفته: زمخشری گفته: اگر (سین) بر فعل محبوب یا مکروهی وارد شود، می
ً
رسیاند که حتما

فهمیده باشد؛ وجهش این است که آن  ام کسی وجه این گفتار را گردد؛ ولی من ندیده فعل واقع می

رساند، و چون بر فعلی که متضمن وعده یا وعید است داخل شود  وعده حاصل شدن فعل را می

کند، و به همین معنی اشاره است در  سازد و معنی آن فعل را تثبیت می زمینه تأکیدش را فراهم می

ۚ ﴿ سوره البقره که فرموده: ُ  خداوند  .]۱۳۷لبقرة: ا[﴾ فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ
ً
معنی سین آن است که حتما

دارد هرچند که مدتی به تأخیر افتد، و در سوره براءه  پیامبرش را از آسیب و شر معاندانش محفوظ می

ۗ ﴿ به این معنی تصریح کرده که فرموده: ُ ْوَ�ٰٓ�َِك َسَ�َۡ�ُُهُم ٱ�َّ
ُ
فهماند که  سین می .]۷۱التوبة: [﴾ أ

کید می حتما رحمت خواهد کید  بود، یعنی وعده را تأ کند همچنان که وعید و تهدید را نیز تأ

 = البته از تو انتقام خواهم گرفت.  كنماید، گویی: سأنتقم من می

 سوف
تر است ـ به نظر بصریین ـ زیرا که کثرت حروف بر زیادتی معانی  مانند سین و زمانش از آن وسیع

ین است، و فرقش با سین آن است که الم بر وی داخل داللت دارد، و به نظر دیگران مرادف س

 .]۵الضحی: [﴾ َولََسۡوَف ُ�ۡعِطيَك ﴿ شود، مانند: می
ابوحیان: علت ممتنع شدن دخول الم بر سین: ناخوشایندی پیاپی بودن حرکات در: (لسید 
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 باشد، سپس شامل تمام ابواب شده است. حرج) می

 (سوف) در وعید
ً
رود، ولی گاهی  و تهدید، و سین در وعده به کار می ابن باِبشاذ گفته: غالبا

 شود. سوف در وعده و سین در وعید استعمال می

 سواء

 ١]۵۸طه: [﴾ َمَ�ٗ�ا ُسٗوى﴿ شود مانند: به معنی مستوی است که هنگام کسر به قصر خوانده می

.
ً
 یعنی: تماما

َ�ِٰط َوٱۡهِدنَآ إَِ�ٰ َسَوآءِ ﴿ و شاید که از همین قبیل باشد:  .]۲۲ص: [﴾ ٱلّصِ

َ�َقۡد َضلَّ ﴿ و در قرآن به معنی غیر نیامده. و به قولی آمده، و در البرهان این آیه را مثال زده:
بِيلِ  ولی این توّهم است، و بهتر از این گفته کلبی است که درباره  .]۱۲المائدة: [﴾ َسَوآَء ٱلسَّ

نَت َمَ�ٗ�ا ُسوٗ ﴿ ی خدای تعالی: فرموده
َ
گفته: استثنائیه است، و مستثنی  .]۵۸طه: [﴾ ىَوَ�ٓ أ

 سوی هذا المکان = جایگاهی غیر از این مکان. کرمانی در عجایب  محذوف می
ً
باشد، یعنی: مکانا

 آید. خود این قول را حکایت کرده و گفته است: بعید است چون غیر به اضافه بکار نمی

 ساء
 شود: فعلی است برای مذمت که صرف نمی

 سبحان

َوُسۡبَ�َٰن ﴿ ی است به معنی تسبیح که مالزم نصب و اضافه به مفرد ظاهر است، مانند:مصدر
 ِ ىٰ . ﴿]۱۰۸یوسف: [﴾ ٱ�َّ َ�ۡ

َ
ِٓي أ  شود مانند: یا به ضمیر اضافه می .]۱اإلسراء: [﴾ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

﴿ ۘ ن يَُ�وَن َ�ُۥ َوَ�ٞ
َ
ۥٓ أ ٓ  ُسۡبَ�َٰنَك َ� ِعۡلمَ . ﴿]۱۷۱النساء: [﴾ ُسۡبَ�َٰنُه و  .]۳۲البقرة: [﴾ َ�َا

 سبحان از مصادری است که فعلی برایش نیست.

و در عجائب کرمانی آمده: عجیب است که مفضل گفته: سبحان مصدر (سبح) به معنی بلند 

 باشد، و این بیت را شاهد آورده: کردن صدا به دعا و ذکر می

 قبّح اإلله وجوهَ تغلب كلام
 

 كربوا إهالالسبح احلجيج و 
 

 و در مصحف به ضم سین آمده است. -١
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ی تغلب را زشت (سیاه) کند هرگاه که حاجیان تسبیح و تکبیر و تهلیل  یعنی: خداوند روی قبیله

 گویند.

ِ ﴿ابن ابی حاتم از ابن عباس آورده که درباره گفت: تنزیه کردن خداوند خودش ﴾ َوُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

 باشد. را از بدی می

 ظن
 ی خدای تعالی:  اصل آن برای اعتقاد راجح و گمان قوی است، مانند فرموده

 ﴿ ِۗ ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱ�َّ
َ
  .]۲۳۰البقرة: [﴾ إِن َظنَّآ أ

 .»هرگاه زن و مرد گمان کردند حدود الهی را به پا خواهند داشت«
 رود مانند فرموده خداوند متعال:  و گاهی به معنی یقین نیز به کار می

َ�ُٰقواْ َرّ�ِِهمۡ ﴿  �َُّهم مُّ
َ
ِيَن َ�ُظنُّوَن �  .]۴۶البقرة: [﴾ ٱ�َّ

 .»آنان که یقین دارند پروردگارشان را مالقات خواهند کرد« 
اند که گفت: هر جا در قرآن واژه ظن هست به  ابن ابی حاتم و بعضی دیگر از مجاهد آورده

بسیاری از آیات به معنی یقین نیست مشکل  باشد. ولی پذیرفتن این سخن با اینکه در معنی یقین می

 رسد از جمله در آیه اولی که ذکر کردیم. به نظر می

 و زرکشی در البرهان گفته: فرق بین این دو معنی در قرآن به دو ضابطه است.

ی  اول: هرکجا ظن پسندیده و ثواب بر آن بود یقین است، و هرجا که مذمت شده و وعده

 ت.عقوبت بر آن باشد شک اس

 دوم: هرجا که بعد از ظن (ان) بدون تشدید متصل باشد به معنی شک است، مانند:

ن لَّن يَنَقلَِب ٱلرَُّسوُل ﴿
َ
  .]۱۲الفتح: [﴾ بَۡل َظَننُتۡم أ

 .»بلکه پنداشتید که پیامبر باز نخواهد گشت«
 و هرجا کلمه ظن به (أن) با تشدید متصل باشد به معنی یقین است، مثل: 

ّ�ِ ُمَ�ٍٰق ِحَسا�َِيهۡ إِّ�ِ َظنَ ﴿
َ
 .]۲۰الحاقة: [﴾ نُت �

 .»رسم حقا که یقین داشتم که به حساب خودم می«

نَُّه ٱۡلفَِراُق ﴿
َ
 .]۲۸القیامة: [﴾ َوَظنَّ �

 .»و یقین دانست که هنگام فراق رسیده«
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کید »وأیقن أنه الفراق«این آیه چنین هم خوانده شده:  ، جهتش آن است که (اّن) مشدده برای تأ

است، و لذا بر یقین داخل شده، ولی (ان) خفیفه برخالف آن بر شک داخل گردیده، به همین خاطر 

ُ ﴿ است که اولی بر علم داخل شده مانند: نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
نَّ . ﴿]۱۹محمد: [﴾ فَٱۡعَلۡم �

َ
وََعلَِم أ

�َّ تَُ�وَن ﴿ و دومی بر حسبان = تصور آمده، مثل: .]۶۶األنفال: [﴾ �ِيُ�ۡم َضۡعٗفا
َ
� ْ وََحِسُبٓوا

 .]۷۱المائدة: [﴾ فِۡتَنةٞ 

ن �َّ ﴿ این مطلب را راغب در تفسیرش آورده، ولی بر این ضابطه ایراد گرفته است که:
َ
ْ أ َوَظنُّٓوا

 ِ  ِمَن ٱ�َّ
َ
آمده است. ولی در جواب او  أن ـ بدون تشدید ـ بر ظن به معنی یقین .]۱۱۸التوبة: [﴾ َمۡلَجأ

 های سابق به فعل متصل شده است. اند: در اینجا أن به اسم متصل شده در صورتی که در مثال گفته

 پس از بیان این امور در البرهان گفته: به این ضابطه تمسک جوی که از اسرار قرآن است.

برد، هرگاه دالیل علم  به کار میو ابن االنباری گفته: ثعلب گوید: عرب ظن را در علم و شک و دروغ 

تر باشد، در آنجا ظن به معنی یقین است، و اگر براهین یقین  های شک بزرگ (یقین) اقامه شود و از نشانه

معادل براهین شک باشد، ظن به معنی شک است، و هرگاه براهین شک بیش از دالیل یقین باشد دروغ 

 گویند. یعنی دروغ می .]۲۴الجاثیة: [﴾ �َّ َ�ُظنُّونَ إِۡن ُهۡم إِ ﴿ فرماید: است، خداوند تعالی می

 علی
 یا معنی ـ 

ً
حرف جر است و چند معنی دارد که مشهورترین آنها: استعالء و باال قرار گرفتن است ـ حسا

. ]۲۶الرحمن: [﴾ ُ�ُّ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ . ﴿]۲۲المؤمنون: [﴾ وََعلَۡيَها َوَ�َ ٱۡلُفۡلِك ُ�َۡملُونَ ﴿ مانند:

ٰ َ�ۡعٖض� ﴿ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ َّ َذ�بٞ . ﴿]۲۵۳البقرة: [﴾ فَضَّ  .]۱۴الشعراء: [﴾ َولَُهۡم َ�َ
 آید مانند: مع = با، مثل:  دوم: برای مصاحبت می

ٰ ُحّبِهِۦ﴿   .]۱۷۷البقرة: [﴾ َوَءاَ� ٱلَۡماَل َ�َ
 .»و مال را با محبت خدا انفاق کرد«

و ﴿ ٰ ُظۡلِمِهۡمۖ �نَّ َر�ََّك َ�ُ  .]۶الرعد: [﴾ َمۡغفَِر�ٖ ّلِلنَّاِس َ�َ
 .»و به تحقیق که خداوند برای مردم آمرزنده است با (وجود) ظلم آنها«

 سوم: برای ابتداء مانند من، مثل: 

 ].٢المطلففین: [﴾ إَِذا ٱۡ�َتالُواْ َ�َ ٱ�َّاِس ﴿ 

  .»هرگاه چیزی به کیل از مردم بستانند«
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ۡزَ�ِٰجِهمۡ  ٥َ�ٰفُِظوَن  لُِفُروِجِهمۡ ﴿
َ
ٰٓ أ  .]۶-۵المؤمنونک [﴾ إِ�َّ َ�َ

 .»هایشان کنند مگر بر جفت هایشان را حفظ می فرج«
 یعنی: از آنها به دلیل: احفظ عورتک إال من زوجتک.

 چهارم: برای تعلیل مانند الم، مثل: 

واْ ﴿  ُ ٰ َما َهَدٮُٰ�مَوِ�َُكّ�ِ َ�َ َ  .]۱۸۵البقرة: [﴾ ۡ◌ ٱ�َّ
 .»و برای اینکه خدای را به عظمت یاد کنید بر آنچه هدایت کرد شما را«

 یعنی: به خاطر اینکه شما را هدایت کرد.

 پنجم: برای ظرفیت مانند فی، مثل:

ۡهلَِها﴿ 
َ
ٰ ِحِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن أ  .]۱۵القصص: [﴾ َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة َ�َ

 .»لت و خواب بودندو داخل شهر شد در هنگامی که اهل آن در حال غف«
ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�َٰنۖ وَ ﴿  َ�ِٰطُ� َ�َ َبُعواْ َما َ�ۡتلُواْ ٱلشَّ  .]۱۰۲البقرة: [ ﴾ٱ�َّ
 .»خواندند و پیروی کردند آنچه را که شیاطین بر ملک سلیمان می«

 یعنی: در زمان ملک او.

 ششم: معنی باء، مانند: 

 ﴿ ٰٓ قُوَل  َحقِيٌق َ�َ
َ
ٓ أ ن �َّ

َ
 .]۱۰۵ األعراف:[﴾ أ

 .»سزاوار است که نگویم«
 یعنی: بأن ال اقول، همچنان که أبی نیز قرائت کرده.

 فائده
 (علی) در مانند: 

ِي َ� َ�ُموُت ﴿ ۡ َ�َ ٱۡلَ�ِّ ٱ�َّ  .]۵۸الفرقان: [﴾ َوتََو�َّ
 .»گاه نخواهد مرد ای که هیچ و توکل کن بر زنده«

طور  به خدا اضافه کن و به او نسبت ده، این به معنی اضافه و اسناد است، یعنی: توکل خود را

 اند ولی به نظر من به معنی باء استعانت است. گفته

 و در مثل 

 ﴿ ۚ ٰ َ�ۡفِسهِ ٱلرَّۡ�ََة  .]۱۲األنعام: [﴾ َكَتَب َ�َ
 .»[خداوند] بر خودش رحمت را نوشته است«
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کید تفضل است نه ایجاب و استحقاق، و همین  طور در:  برای تأ

 .]۲۶الغاشیة: [﴾ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهمُ�مَّ ﴿ 
 .»سپس به تحقیق که بر ماست حساب آنها«

کید مجازات است.  برای تأ

 با (علی) نمی بعضی گفته
ً
آید، ولی اگر منظور از حمد  اند: و هرگاه نعمت یا حمد ذکر شود غالبا

ی که خوشایندش هرگاه چیز ص گردد، به همین جهت رسول خدا نعمت باشد با (علی) ذکر می

دید  و اگر چیز ناخوشایندی می »احلمدا� اذلی بنعمته تتم الصاحلات«گفت:  دید می بود می

 .»احلمد� ىلع لك حال«گفت:  می

 توجه
(علی) اسم هم خواهد بود ـ به طوری که اخفش گفته ـ به شرط اینکه: مجرور و فاعل متعلق آن دو 

مۡ ﴿ ضمیر برای یک مسمی باشد، مانند:
َ
به همان جهتی  .]۳۷األحزاب: [﴾ ِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك أ

إِنَّ فِرَۡعۡوَن َعَ� ِ� ﴿ آید، و از همین قبیل است: که در الی اشاره شد، و نیز فعل از ماده علو می
�ِض 

َ
 .]۴القصص: [﴾ ٱۡ�

 عن
 حرف جری است که چند معنی دارد:

ۦٓ ﴿ مشهورترین معانی آن: مجاوزه است، مانند: ِ ۡمرِه
َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ النور: [﴾ فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

 شوند. کنند و از آن دور می یعنی از امر او تجاوز می .]۶۳

 دوم: بدل است، مانند: 

 .]۴۸البقرة: [﴾ ا ٔٗ �َّ َ�ۡزِي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس َشۡ� ﴿ 
 .»بیند هیچ کس به جای دیگری چیزی جزا نمی«

 سوم: تعلیل مانند:

وِۡعَدةٖ ﴿ �ِيهِ إِ�َّ َعن مَّ
َ
 .]۱۱۴التوبة: [﴾ َوَما َ�َن ٱۡستِۡغَفاُر إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

 .»ای ابراهیم برای پدرش مگر به علت وعده استغفارو نبود «
 .]۵۳هود: [﴾ َوَما َ�ُۡن بَِتارِِ�ٓ َءالَِهتَِنا َعن قَۡولَِك ﴿ 
 .»کنیم و ما خدایانمان را به خاطر گفتار تو رها نمی«
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 چهارم: به معنی علی، مانند:

 .]۳۸محمد: [﴾ فَإِ�ََّما َ�ۡبَخُل َعن �َّۡفِسهِۦۚ ﴿
 .»ورزد به تحقیق که بر خودش بخل می«

یعنی: من عباده:  .]۱۰۴التوبة: [﴾ َ�ۡقَبُل ٱ�َّۡوَ�َة َ�ۡن ِعَبادِهِۦ﴿ پنجم: به معنی من، مانند:

َحِدهَِما﴿ پذیرد) به دلیل: (اوست که توبه را از بندگانش می
َ
 .]۲۷المائدة: [﴾ َ�ُتُقّبَِل ِمۡن أ

 ششم: به معنی بعد، مانند: 

َواِضعِهِۦ﴿   .]۱۳المائدة: [﴾ ُ�َّرِفُوَن ٱۡلَ�َِم َعن مَّ
 .»تغییر دهند کلمات را از جایی که برای آنها مقرر گشته«

  .]۴۱ المائدة:[﴾ ِمۢن َ�ۡعِد َمَواِضعِهۦِۖ ﴿ به دلیل اینکه در آیه دیگر فرموده:

َكُ�َّ َطَبًقا َعن َطَبقٖ ﴿   .]۱۹االنشقاق: [﴾ لََ�ۡ
 .»حقا که حالتی بعد از حالتی خواهید گرفت«

 توجه
 هرگاه (من) بر آن داخل شود اسم خواهد بود؛ ابن هشام برای این معنی این آیه را مثال زده: 

يِۡديهِۡم َومِۡن َخلۡفِهِمۡ ﴿ 
َ
يَۡ�ٰنِهِۡم وََعن َشَمآ�ِلِهِمۡ  �ُمَّ �تِيَنَُّهم ّمِۢن َ�ۡ�ِ �

َ
 .]۱۷األعراف: [﴾ وََ�ۡن �

 .»آیم سپس از پیش روی و از پشت سر و از سمت راست و از سمت چپ آنها درمی«
 شود، نه بر من و مجرور آن. گفته: عطف شده بر مجرور ِمن تقدیر گرفته می

 عسی
اند که حرف است، و معنی آن  شود، به همین جهت بعضی ادعا کرده فعل جامد است که صرف نمی

باشد، و هر دو معنی در این آیه جمع  امید داشتن در امر خوشایند و ترحم در مورد ناخوشایند می

 شده است:

ن تَۡ�رَُهواْ َشۡ� ﴿ 
َ
ن ُ�ِبُّواْ َشۡ�  ٔٗ وََعَ�ٰٓ أ

َ
ٞ لَُّ�مۚۡ  ٔٗ ا وَُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ ﴾ ا َوُهَو َ�ّ

 .]۲۱۶البقرة: [
بسا که چیزی را کراهت دارید و حال آنکه برای شما خیر است، و شاید که چیزی را دوست دارید «

 .»که برایتان شر است
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 آید مانند:  ابن فارس گفته: برای نزدیکی و قرب نیز می

ن يَُ�وَن َردَِف لَُ�م﴿ 
َ
 .]۷۲النمل: [﴾ قُۡل َعَ�ٰٓ أ

 .»بگو شاید که به زودی شما را فرا رسد«
است، مانند آیه سابق، به معنی  ١کسائی گفته: هر جای قرآن (عسی) به صورت خبر آمده مفردو 

 گردد، مانند:  اینکه امر باید که چنین باشد، و آنچه به صورت استفهام آمده جمع می

ُۡتمۡ ﴿   .]۲۲محمد: [﴾ َ�َهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََو�َّ
 .»بگیریدپس آیا امید دارید هرگاه امور مردم را به دست «

 اید؟ ابوعبیده گوید: معنایش این است که: آیا از آن تعدی و تجاوز کرده

اند که گفت: هر کجای قرآن عسی  و ابن ابی حاتم و بیهقی و بعضی دیگر از ابن عباس آورده

 باشد واجب است.

 و امام شافعی گفته: گویند: عسی از سوی خداوند واجب است.

 رآن واجب است مگر در دو جا.و ابن االنباری گفته: عسی در ق

 یکی: 

ن يَرَۡ�َُ�مۡ ﴿
َ
 .]۸اإلسراء: [﴾ َعَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم أ

 .»باشد که پروردگارتان شما را رحم کند«
با آنان جنگ نمود و آنها  ص النضیر را، که خداوند آنان را رحم نکرد بلکه رسول خدا یعنی بنی

 را کیفر داد.

 دوم: 

ۥٓ إِن ﴿ ۡزَ�ًٰجاَعَ�ٰ َر�ُُّه
َ
ۥٓ أ ن ُ�ۡبِدَ�ُ

َ
 .]۵التحریم: [﴾ َطلََّقُ�نَّ أ

 .»باشد که پروردگارش اگر شما را طالق دهد به جای شما همسرانی برایش قرار دهد«
 که تبدیل واقع نشد.

اند، به دلیل اینکه رحمت مشروط بر   ولی بعضی استثناء را باطل دانسته و قاعده را عمومیت داده

 ه خالف نکنند، چنانکه فرموده: این بوده که دوبار

﴿ ۚ ۡم ُعۡدنَا  .]۸اإلسراء: [﴾ �ۡن ُعد�ُّ
 .»اگر باز گردید (به خالف) ما نیز (به عقوبت شما) باز گردیم«

 منظور مفرد اصطالحی نیست. ـ م. -١
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 ص و چون بازگشته بودند پس عقوبت بر آنها واجب شده بود، و نیز تبدیل همسران رسول خدا
 اجب نشد.مشروط به طالق دادنشان بود، و چون طالق نیامد و

ی التحریم گفته: (عسی) امیدوار ساختن خداوند است بندگانش را و در آن  و در کشاف در سوره

 دو وجه است:

 و عسی جواب می
ّ

اند، ولی به طور قطع و  داده یکی اینکه: همانند عادت جباران باشد که با لعل

 شد. گفتند واقع می حتم آنچه می

 که میان ترس و امید باشند.دوم اینکه: برای آموزش بندگان باشد 

و در البرهان آمده: عسی و لعل از خداوند واجب است، هرچند که در سخنان مخلوق امید و 

آید، و خداوند منزه از  ها برایشان پیش می ها و گمان باشد؛ زیرا که خالیق هستند که شک طمع می

کنند  این امور است، و جهت به کار بردن این کلمات آن است که چون مردم در امور ممکن شک می

داند،  دارند، و خداوند آن را که به طور صحیح واقع خواهد شد می بر آنچه شدنی است یقین نمیو 

شود، و نسبتی به  اند: نسبتی به خداوند که: نسبت قطع و یقین نامیده می این الفاظ دو نسبت یافته

حسب آید به  شود، لذا گاهی این امور با لفظ قطعی می مخلوق که نسبت شک و گمان خوانده می

 واقعیتی که نزد خداوند دارد، مانند: 

ُ بَِقۡوٖ� ﴿  ِ� ٱ�َّ
ۡ
ۥٓ  ُ�ِبُُّهمۡ فََسۡوَف يَأ  .]۵۴المائدة: [﴾ َوُ�ِحبُّونَُه

 .»پس به زودی خداوند قومی که دوستشان دارد و آنها او را دوست دارند خواهد آورد«
 مانند:نماید،  و گاهی به حسب آنچه نزد مخلوق است به لفظ شک بیان می

ۡمرٖ ّمِنۡ َ�َعَ� ﴿
َ
ۡو أ

َ
ِ�َ بِٱۡلَفۡتِح أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ ِ  ٱ�َّ  .]۵۲المائدة: [﴾ ۦِعنِده

 .»باشد که خداوند فتح یا امری دیگر پیش آرد«
 و مانند:

ۡو َ�َۡ� َ�ُقوَ� َ�ُ ﴿ 
َ
ُر أ ِّٗنا لََّعلَُّهۥ َ�َتَذكَّ  .]۴۴طه: [﴾ ◌ٰ ۥ َقۡوٗ� �َّ

پس با او (فرعون) به نرمی سخن بگویید شاید که متذکر و [خطاب به موسی و هارون است] «

 .»بیدار شده یا از خدا بترسد
دانست که عاقبت کار فرعون چه خواهد شد،  فرستاد می خداوند در همان هنگام که آنها را می

ولی لفظ آن را به صورتی که در دل موسی و هارون بود ـ امید و طمع ـ آورد و چون قرآن به لغت 

زل شد به همان روشی که داشتند آمد، و عرب گاهی سخن یقینی را برای منظورهایی به عرب نا

 آورد. صورت مشکوک می
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اللفظ و المعنی، زیرا امیدی است که نسبت به امر  و ابن الدهان گفته: عسی فعلی است ماضی

 ای حاصل شده است. آینده

باشد؛ زیرا که خبر دادن از امیدی  میاند: عسی ماضی اللفظ و مستقبل المعنی  ای گفته و عده

 خواهد واقع شود. است که می

 

 تذکر
 عسی در قرآن به دو وجه آمده است:

دهد، و در این  اول: اسم صریحی که بعد از آن فعل مضارع مقارن به (أن) باشد را رفع می

دهد،  میصورت اشهر ـ در اعراب آن ـ این است که: فعل ماضی ناقل است که عمل کان را انجام 

اند: متعدی است که از لحاظ معنی و عمل به  باشد. و گفته مرفوع اسم آن و مابعدش خبر آن می

باشد، یا الزم است همچون: قرب من أن یفعل، و حرف جر به جهت توسعه  (قارب) می ی منزله

ل حذف شده است، این رأی سیبویه و مبرد است. و به قولی: الزم است همچون قرب و أن یفعل بد

 اشتمال از فاعل آن است.

فهمیم که در این صورت  دوم: اینکه پس از آن فعل توأم با (أن) واقع شود که از سخنان علماء می

اش به جای دو جزء نشسته  تامه است و ابن مالک گفته: به نظر من همیشه ناقص است، و أّن با صله

ْ ﴿ است همچنانکه در: ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ
َ
َحِسَب ٱ�َّاُس أ

َ
 .]۲العنکبوت: [﴾ أ

 عند
 رود، چه حسی باشند مانند:  ظرف مکان است که در حضور و قرب به کار می

ا ِعنَدُهۥ﴿ ا رََءاهُ ُمۡسَتقِرًّ  .]۴۰النمل: [﴾ فَلَمَّ
 .»پس هنگامی که (سلیمان) سریر (بلقیس) را نزد خود دید ...«

َوىٰ  ١٤َرةِ ٱلُۡمنَتَ�ٰ ِعنَد ِسدۡ ﴿
ۡ
 .]۱۵-۱۴النجم: [﴾ ِعنَدَها َجنَُّة ٱلَۡمأ

 .»المنتهی که کنارش بهشت مسکن متقیان است ةنزد سدر«
 یا معنوی مانند:

ِي ﴿  .]۴۰النمل: [﴾ ِعۡلٞم ّمَِن ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِعنَدهُۥقَاَل ٱ�َّ
 .»آنکه علمی از کتاب نزدش بود گفت«
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ُهۡم ِعنَدنَا لَِمَن ٱلُۡمۡصَطَفۡ�َ ﴿  .]۴۷ص: [﴾ ��َّ
 .»زیدگان هستندو آنان نزد ما از برگ«

 .]۵۵القمر: [﴾ ِ� َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيكٖ ﴿
 »در منزلگاه صدق و حقیقت نزد پروردگار عزت ...«

ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهمۡ ﴿
َ
 .]۱۶۹عمران:  آل[﴾ أ
 .»اند نزد پروردگارشان زنده«

 .]۱۱التحریم: [﴾ ٱبِۡن ِ� ِعنَدَك بَۡيٗتا ِ� ٱۡ�َنَّةِ ﴿
 .»ای بساز نزد خودت خانه در بهشت برایم«

 که منظور در این آیات نزدیکی تشرف و قرب و بلندی منزلت است.

 رود، مثل:  و جز به صورت ظرف یا مجرور به (من) به کار نمی

 .]۲۷القصص: [﴾ فَِمۡن ِعنِدَكۖ ﴿
 .»پس از نزد تو است«

﴿ ِ ا َجآَءُهۡم كَِ�ٰٞب ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ  .]۸۹البقرة: [﴾ َولَمَّ
 .»هنگامی که کتابی از نزد خداوند برایشان آمد و«

 اند، مانند:  لدی ولدن نیز در پی عند به همین گونه

ى ٱۡ�ََناِجرِ ﴿  .]۱۸غافر: [﴾ َ�َ
 .»ها نزد حنجره«

ا ٱۡ�َاِب� ﴿  .]۲۵یوسف: [﴾ َ�َ
 .»کنار درب«

ُهۡم يَۡ�ُفُل ﴿ ُّ�
َ
ۡقَ�َٰمُهۡم �

َ
يِۡهۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ  .]۴۴عمران:  آل[﴾ َمۡرَ�مَ  َوَما ُكنَت َ�َ

افکندند که کدامشان مریم را  خود را در جوی آب می ههای قرع و نبودی نزد آنان هنگامی که قلم«

 .»تکفل کند

يِۡهۡم إِۡذ َ�َۡتِصُمونَ ﴿  .]۴۴عمران:  آل[﴾ َوَما ُكنَت َ�َ
 .»کردند و نبودی نزد آنان هنگامی که مخاصمه می«
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 اند:  عند و لدن در این آیه جمع شده

نَّا ِعۡلٗما ِمنَءاَ�ۡيَ�ُٰه رَۡ�َٗة ّمِۡن ِعنِدنَا وََعلَّۡمَ�ُٰه ﴿ ُ  .]۴۵الکهف: [﴾ �َّ
 .»به او رحمت خاصی از پیش خود عطا نموده و از نزد خود علمی به او آموختیم«

 تکرار چنین نیامد، ولی درشد درست بود، ولی برای دفع  و اگر هر دو با عند یا لدن بیان می

يِۡهمۡ ﴿  تکرار نیکو است؛ زیرا که از هم دورند. ﴾َوَما ُكنَت َ�َ

 و در شش جهت عند و لدی با لدن فرق دارند:

آیند، ولی لدن جز در ابتدای غایت  عند ولدی هم در محل ابتدای غایت و هم در غیر آن می -۱

 آید. نمی

. ]۴ق: [﴾ وَِعنَدنَا كَِ�ٌٰب َحفِي�﴿ ند:شوند، مان عند ولدی فضله و زیادی واقع می -۲

ۡ�َنا كَِ�ٰٞب يَنِطُق بِٱۡ�َقِّ ﴿  ولی لدن چنین نیست. .]۶۲المؤمنون: [﴾ َوَ�َ

مجرور شدن لدن با من بیش از نصب آن است، به طوری که در قرآن منصوب نیامده، ولی  -۳

 جّر عند بسیار و جّر لدی ممتنع است.

 لدن ـ در بیشتر لغات عرب ـ مبنی است: پذیرند، و عند ولدی اعراب می -۴

 گردد، به خالف عند ولدی. شود، و گاهی به جمله اضافه می لدن گاهی اضافه نمی -۵

 راغب گفته: لدن از عند أخص و ابلغ است؛ زیرا که بر ابتدای نهایت فعل داللت دارد. -۶

دو) ظرف واقع تر است: یکی اینکه برای اعیان و معانی (هر  و عند از لدن از دو وجه وسیع -۷

شود در صورتی  شود، به خالف لدن و دوم اینکه: عند در حاضر و غایب هر دو استعمال می می

 اند. رود. این نکته را ابن الشجری و دیگران ذکر کرده که لدن جز در حاضر به کار نمی

 غیر
ن روی جایز شده گردد، و از همی اسمی است مالزم اضافه و ابهام، تا بین دو ضد واقع نشود معرفه نمی

 .]۷الفاتحة: [﴾ َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهمۡ ﴿خدای تعالی:  ی که معرفه به آن وصف گردد، در فرموده

ۚ ﴿ ولی اصل آن است که وصف نکرده باشد، مثل: ِي ُكنَّا َ�ۡعَمُل  .]۵۳األعراف: [﴾ َ�َنۡعَمَل َ�ۡ�َ ٱ�َّ
است، و اگر قرار دادن (إال) به جایش امکان داشته و هرگاه بشود به جای آن (ال) قرار گیرد، حال 

 شود، و در این آیه شریفه: باشد، هر استثناء خواهد بود، و به اعراب مابعد إال در آن کالم اعراب می

رِ ﴿ َ ْوِ� ٱل�َّ
ُ
(غیر) به رفع خوانده  .]۹۵النساء: [﴾ �َّ �َۡسَتوِي ٱۡلَ�ٰعُِدوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َ�ۡ�ُ أ
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ا َ�َعلُوُه إِ�َّ ﴿ نابر اینکه صفت (القاعدون) باشد، یا استثناء باشد که تبدیل شده مانند:شده ب مَّ
و به نصب نیز خوانده شده بنابر اینکه استثناء باشد، و از غیر قراء سبعه به جر  .]۶۶النساء: [﴾ قَلِيلٞ 

 اند بنابر اینکه صفت مؤمنین باشد. خوانده

 رود: به چند وجه به کار میو در مفردات راغب آمده: غیر 

: اینکه برای نفی مجرد باشد بدون اینکه معنایی به آن اثبات گردد، مانند: مررت برجل اول

َبَع َهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ ُهٗدى﴿ غیرقائم: یعنی القائم، خدای تعالی فرموده: ِن ٱ�َّ َضلُّ ِممَّ
َ
﴾ َوَمۡن أ

 .]۱۸الزخرف: [﴾ وَُهَو ِ� ٱۡ�َِصاِم َ�ۡ�ُ ُمبِ�ٖ . ﴿]۵۰القصص: [

َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه ﴿ گردد، مثل: شود و نکره توصیف می : به معنی (إال) که به آن استثناء میدوم
ۥۖ  ِ ﴿ .]۸۵األعراف: [﴾ َ�ۡ�ُهُ  .]۳فاطر: [﴾ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ٱ�َّ

 «: برای نفی صورت جدای از ماده، مانند: سوم
ً
 غیره إذا

ً
  الماء إذا کان حارا

ً
و از همین » کان باردا

ۡلَ�ُٰهۡم ُجلُوًدا َ�ۡ�ََها﴿ خدای تعالی: هقبیل است فرمود  .]۵۶النساء: [﴾ ُ�ََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَدَّ

ِ َ�ۡ�َ ٱۡ�َقِّ ﴿ چهارم: اینکه شامل ذاتی بشود، مانند: األنعام: [﴾ بَِما ُكنُتۡم َ�ُقولُوَن َ�َ ٱ�َّ

۹۳[﴿ . ِ َ�ۡ�َ ٱ�َّ
َ
اأ بِۡ� َرّ�ٗ

َ
ٓ . ﴿]۱۶۴األنعام: [﴾ � . ]۱۵یونس: [﴾ ٱئِۡت بُِقۡرَءاٍن َ�ۡ�ِ َ�َٰذا

ُ�مۡ ﴿  .]۳۸محمد: [﴾ �َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ

 فاء
 آید: بر چند وجه می

 رساند: یکم: اینکه عاطفه باشد که سه امر را می

و چه ذکری  .]۱۵القصص: [﴾ َعَلۡيهِ� فََوَ�َزهُۥ ُموَ�ٰ َ�َقَ�ٰ ﴿ ترتیب، چه معنوی باشد مانند: -۱

ا َ�نَا ﴿ باشد و آن عطف مفصل بر مجمل است، مثل: ۡخرََجُهَما ِممَّ
َ
ۡيَ�ُٰن َ�ۡنَها فَأ َُّهَما ٱلشَّ َزل

َ
فَأ

ْ ﴿. ]۳۶البقرة: [﴾ �ِيهِ�  لُوا
َ
�ۡ  ُموَ�ٰٓ  َس�

َ
ٰ  ِمن َ�َ أ ْ َ�َقالُوٓ  لَِك َ� رِنَا ا

َ
َ ٱ أ ْ ﴿﴾ َرةٗ َجهۡ  �َّ لُوا

َ
ُموَ�ٰٓ َس�

َ َجۡهَرةٗ  رِنَا ٱ�َّ
َ
ْ أ ۡ�َ�َ ِمن َ�ٰلَِك َ�َقالُٓوا

َ
�َُّهۥ َ�َقاَل َرّبِ . ﴿]۱۵۳النساء: [﴾ أ ﴾ ....َونَاَدٰى نُوٞح رَّ

ُسَنا﴿ فراء ترتیب را انکار کرده به استناد این آیه: .]۴۵هود: [
ۡ
ۡهلَۡكَ�َٰها فََجآَءَها بَأ

َ
 .]۴األعراف: [﴾ أ

 اند که معنی آیه آن است که: خواستیم هالک کنیم. ولی به او جواب داده

باشد، و با این بیان فرق  تعقیب و پی در پی بودن، و این معنی در هر چیزی به حسب خودش می -۲
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َمآءِ َماٗٓء �َ ﴿ گردد، در مثل: بین تعقیب و تراخی معلوم می نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
ةً أ �ُض ُ�َۡ�َّ

َ
﴾ ُتۡصبُِح ٱۡ�

ۡ ٱ َناَفَخلَقۡ  َغةٗ ُمۡض  َعلََقةَ لۡ ٱ َنافََخلَقۡ  َعلََقةٗ  َفةَ �ُّطۡ ٱ َناَخلَقۡ . ﴿]۶۳الحج: [   .]۱۴المؤمنون: [﴾ َغةَ ُمۡض ل
، مانند: -۳

ً
ٰٓ َءاَدُم ِمن ﴿ .]۱۵القصص: [﴾ فََوَ�َزهُۥ ُموَ�ٰ َ�َقَ�ٰ َعلَۡيهِ� ﴿ سببیت غالبا َ�َتلَ�َّ

ّ�ِهِۦ َ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ�  وَن ِمۡنَها  ُٔ َ�َما�ِ  ٥٢�ِ�ُوَن ِمن َشَجرٖ ّمِن زَقُّوٖ� . ﴿]۳۷البقرة: [﴾ رَّ
 .]۵۴-۵۲الواقعة: [﴾ فََ�ٰرُِ�وَن َعلَۡيهِ ِمَن ٱۡ�َِميمِ  ٥٣ٱۡ�ُُطوَن 

ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِۡجٖل َسِمٖ� ﴿ آید، مانند: و گاهی فقط برای ترتیب می
َ
ۥٓ  ٢٦فََراَغ إَِ�ٰٓ أ َ�ُه َ�َقرَّ

ُ�لُونَ 
ۡ
َ� تَأ

َ
ۡت . ﴿]۲۷-۲۶الذاریات: [﴾ إَِ�ِۡهۡم قَاَل � �ٖ فََصكَّ تُُهۥ ِ� َ�َّ

َ
ۡ�َبلَِت ٱۡمَر�

َ
﴾ فَأ

ِٰجَ�ِٰت زَۡجٗر� . ﴿]۲۹الذاریات: [ ٰلَِ�ِٰت ذِۡكًرا ٢فَٱل�َّ  .]۳-۲الصافات: [﴾ فَٱل�َّ
ٓ ﴿ وجه دوم: اینکه فقط برای سببیت باشد، بدون عطف، مانند: ا ۡ�َطۡيَ�َٰك ٱۡلَكۡوثََر إِ�َّ

َ
 ١أ

 شود. زیرا که انشاء بر خبر یا به عکس عطف نمی .]۲-۱الکوثر: [﴾ فََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َرۡ 

وجه سوم: اینکه رابط جواب گردد، در جایی که صالحیت ندارد شرط باشد، که جمله اسمیه باشد 

ۡ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم ِعَباُدكَ ﴿ مانند: ٖء . ﴿]۱۱۸ة: المائد[﴾ إِن ُ�َعّذِ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ۡ�ٖ َ�ُهَو َ�َ

�ن َ�ۡمَسۡسَك ِ�َ
قَلَّ ِمنَك َماٗ� ﴿ ای که فعل آن جامد باشد، مثل: فعلیه هیا جمل .]۱۷األنعام: [﴾ قَِديرٞ 

َ
نَا۠ أ

َ
إِن تََرِن �

ا  ن يُۡؤ�َِ�ِ  ٣٩َوَوَ�ٗ
َ
ٓ أ ِ ِ� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ﴿ ]۴۰-۳۹الکهف: [﴾َ�َعَ�ٰ َرّ�ِ فَلَۡيَس ِمَن ٱ�َّ

ءٍ  ا ِ�َ إِن ُ�ۡبُدو. ﴿]۲۸عمران:  آل[﴾ َ�ۡ َدَ�ِٰت فَنِعِمَّ ْ ٱلصَّ َوَمن يَُ�ِن . ﴿]۲۷۱البقرة: [﴾ ا
ۡيَ�ُٰن َ�ُۥ قَرِ�ٗنا فََسآَء قَرِ�ٗنا قُۡل إِن ُكنُتۡم ﴿ یا جمله انشایی باشد مانند: .]۳۸النساء: [﴾ ٱلشَّ

َ فَٱتَّبِ  ْ فََ� �َۡشَهۡد َمَعُهمۚۡ . ﴿]۳۱عمران:  آل[﴾ ُعوِ� ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ و در  .]۱۵۰األنعام: [﴾ فَإِن َشِهُدوا

�ِيُ�م بَِمآءٖ ﴿ این آیه اسمیت و انشائیت هر دو جمع شده:
ۡ
ۡصَبَح َمآؤُُ�ۡم َغۡوٗر� َ�َمن يَأ

َ
إِۡن أ

عِي�  و معنی مثل: .]۳۰الملک: [﴾ مَّ
ً
ُۥ ِمن إِن �َۡ�ِ ﴿ یا فعل ماضی باشد لفظا ٞخ �َّ

َ
َق أ ۡق َ�َقۡد َ�َ

 ۚ َمن يَۡرتَدَّ مِنُ�ۡم َعن دِينِهِۦ ﴿ یا مقرون به حرف استقبال باشد، مانند: .]۷۷یوسف: [﴾ َ�ۡبُل
ُ بَِقۡو�ٖ  ِ� ٱ�َّ

ۡ
ۗ ﴿ .]۵۴المائدة: [ ﴾فََسوَۡف يَأ  .]۱۱۵عمران:  آل[﴾ َوَما َ�ۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَلَن يُۡ�َفُروهُ

دهد همچنین شبیه جواب را به شبیه شرط ربط  طور که جواب را به شرطش ربط می همانو 

ِيَن يَۡ�ُفُروَن �﴿ دهد، مانند: می ِ َوَ�ۡقُتُلوَن ٱ�َّبِّ�ِ إِنَّ ٱ�َّ َن بَِغۡ�ِ َحّقٖ َوَ�ۡقُتلُوَن  ۧ َ�ِٰت ٱ�َّ
ۡهُ  ُمُروَن بِٱۡلقِۡسِط ِمَن ٱ�َّاِس فَبَّ�ِ

ۡ
ِيَن يَأ ِ��ٍ ٱ�َّ

َ
 .]۲۱عمران:  آل[﴾ م بَِعَذاٍب أ
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را، ولی در  ﴾ َ�َٰذا فَۡلَيُذوقُوهُ ﴿ وجه چهارم: اینکه زائده باشد، زجاج بر همین وجه حمل کرده:

باشد، و  معترضه می هاست و آنچه در میان فاصله است جمل﴾ َ�ِيمٞ ﴿ اند: خبر آن رد او گفته

َ ﴿ فارسی این آیه را مثال زده: ا ﴿ و دیگری این آیه را: .]۶۶الزمر: [﴾ فَٱۡ�ُبۡد َوُ�نبَِل ٱ�َّ َولَمَّ
ِيَن  ْ ِمن َ�ۡبُل �َۡسَتۡفتُِحوَن َ�َ ٱ�َّ ٞق لَِّما َمَعُهۡم َوَ�نُوا ِ ُمَصّدِ َجآَءُهۡم كَِ�ٰٞب ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ

 ْ ا َعَرُفوا ا َجآَءُهم مَّ  .]۸۹البقرة: [﴾ َ�َفُرواْ فَلَمَّ

البقرة: [﴾ ُ�ن َ�َيُكونُ ﴿ اند: ای استیناف باشد، و این مثال را ذکر کردهوجه پنجم: اینکه بر

 ـ به رفع ـ . .]۱۱۷

 یف
 حرف جری است که چند معنی دارد:

وُم ﴿ مشهورترین معانی آن ظرفیت است، مکان یا زمان، مانند: �ِض  ٢ُغلَِبِت ٱلرُّ
َ
ۡدَ� ٱۡ�

َ
ِ�ٓ أ

خواه حقیقت باشد مثل  .]۴-۲الروم: [﴾ ِ� بِۡضِع ِسنَِ�ۗ  ٣وَن وَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلِبُ 

ٞ ﴿ همین آیه، یا مجاز باشد مانند: لََّقۡد َ�َن ِ� . ﴿]۱۷۹البقرة: [﴾ َولَُ�ۡم ِ� ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوة
آ�ِلِ�َ  ٮَٰك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ . ﴿]۷یوسف: [﴾ يُوُسَف �ۡخَوتِهِۦٓ َءاَ�ٰٞت ّلِلسَّ  .]۶األعراف: [﴾ بِ�ٖ إِنَّا لََ�َ

 معنی دوم: مصاحبت مانند مع، مثل: 

َم�ٖ ﴿
ُ
 .]۳۸األعراف: [﴾ ٱۡدُخلُواْ ِ�ٓ أ

 .»هایی داخل شوید با امت«

 .]۱۲النمل [﴾ ِ� �ِۡسِع َءاَ�ٍٰت ﴿ 

ِي لُۡمُتنَِّ� �ِيهِ ﴿ سوم: تعلیل، مانند: ُ�ۡم ِ� َمآ . ﴿]۳۲یوسف: [﴾ فََ�ٰلُِ�نَّ ٱ�َّ فَۡضُتۡم لََمسَّ
َ
أ

 .]۱۴النور: [﴾ �ِيهِ 

َصّلَِبنَُّ�ۡم ِ� ُجُذوِع ٱ�َّۡخلِ ﴿ چهارم: استعالء، مانند:
ُ
یعنی: علی جذوع  .]۷۱طه: [﴾ َوَ�

 النخل.

 یعنی: به سبب آن. .]۱۱الشوری: [﴾ يَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� ﴿ پنجم: به معنی باء، مانند:

ٓواْ ﴿ ششم: به معنی (إلی) مانند: ۡفَ�ٰهِِهمۡ فََردُّ
َ
يِۡدَ�ُهۡم ِ�ٓ أ

َ
 یعنی: الی افواههم. .]۹ابراهیم: [﴾ �
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ةٖ َشِهيًدا﴿ هفتم: معنی (من) مانند: مَّ
ُ
ِ أ

یعنی: من کل امة،  .]۸۹النحل: [﴾ َوَ�ۡوَم َ�ۡبَعُث ِ� ُ�ّ

 دیگر. هبه دلیل آی

ۡ�َ�ٰ ﴿ هشتم: معنی (عن) مانند:
َ
 یعنی: عنها و عن محاسنها. .]۷۲اإلسراء: [﴾ َ�ُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ أ

َ�َما ﴿ نهم: مقایسه، و آن هنگامی است که داخل شود بین مفضول سابق و فاضل الحق، مثل:
ۡ�َيا ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ قَلِيٌل   .]۳۸التوبة: [﴾ َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

کید و آن زائده است، مانند:  یعنی: وقال ارکبوها. .]۴۱هود: [﴾ َوقَاَل ٱۡرَكُبواْ �ِيَها﴿ دهم: تأ

 قد
حرفی است که به فعل متصرف خبری مثبت مجرد از عوامل نصب و جزم و حرف تنفیس 

 اختصاص دارد، خواه ماضی باشد یا مضارع، و آن را چند معنی است:

ۡفلََح ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿ اول: تحقیق با ماضی، مانند:
َ
ۡفلََح َمن ﴿ .]۱المؤمنون: [﴾ قَۡد أ

َ
ٮَٰهاقَۡد أ ﴾ َز�َّ

کید نظیر ان و الم  ای که در جواب قسم واقع می و آن در جمله فعلیه .]۹الشمس: [ شود از لحاظ تأ

 ای که در جواب قسم باشد. است در جمله اسمیه

گویی: قام زید،  نماید، می آید و آن را به زمان حال نزدیک می دوم: تقریب که نیز با ماضی می

یابد،  رود، و اگر بگویی: قد قام، به نزدیک اختصاص می دو می احتمال ماضی بعید و قریب هر

 اند: و بر اساس همین اثر احکامی مترتب است، از جمله: نحویون گفته

باشند، پس معنی  منع دخول آن بر لیس و عسی و نعم و بئس؛ زیرا که اینها برای حال می -۱

 رسانند. د، و چون اینها زمان را نمیای را ذکر کنیم که آنچه حاصل است نزدیک نمای ندارد کلمه

�َّ ﴿ ای که حال واقع شده باشد، یا به طور ظاهر، مانند: وجوب دخول آن بر ماضی -۲
َ
َوَما َ�َآ �

ۡخرِۡجَنا ِمن ِدَ�ٰرِنَا
ُ
ِ َوقَۡد أ َ�ِٰذهِۦ ﴿ یا مقدر باشد مثل: .]۲۴۶البقرة: [﴾ نَُ�ٰتَِل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

ۡت  ۡو َجآُءوُ�ۡم َحِ�َۡت ُصُدورُُهمۡ . ﴿]۶۵یوسف: [﴾ إَِ�َۡنا بَِ�َٰعُتَنا ُردَّ
َ
ولی  .]۹۰النساء: [﴾ أ

اند: نیازی به تقدیر قد نیست؛ زیرا که بسیار  کوفیون و أخفش در این مورد مخالفت کرده و گفته

 شود بدون قد حال واقع گردد. می

ها در این باره غلط است، سبب  بصری ی اند: گفته کافیجی گفته هو سّید جرجانی و شیخ ما عالم

نماید حال زمان  باشد، چون حالی که (قد) آن را نزدیک می آن مشتبه شدن لفظ حال بر آنها می

 باشد، و این دو در معنی متغایر هستند. هیأت حال صفات می هاست، و حال بیان کنند
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قد «تقلیل وقوع فعل مانند: معنی سوم: تقلیل با مضارع. در مغنی گفته: و آن دو قسم است: 

نُتۡم َعلَۡيهِ ﴿ ، و تقلیل متعلق آن مانند:»یصدق الکذوب
َ
ٓ أ یعنی: آن  .]۶۴النور: [﴾ قَۡد َ�ۡعلَُم َما

اند  حالی که آنها در آن هستند کمترین معلومات پروردگار متعال است. و گفته: بعضی بر این عقیده

 .که قد در این آیه و امثال آن برای تحقیق است

کید دانستن آورده شده،  و از کسانی که این نظر را داشته اند زمخشری است که گفته: قد برای تأ

کید تهدید باز می  گردد. که به تأ

اند، زمخشری این آیه را از  معنی چهارم: تکثیر است، سیبویه و دیگران این معنی را ذکر کرده

َمآءِ� قَۡد نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ﴿ همین قبیل دانسته: گفته: یعنی: ربما نری  .]۱۴۴البقرة: [﴾ ِ� ٱلسَّ

 که منظور بسیار دیدن است.

معنی پنجم: توقع و انتظار مانند: قد یقدم الغائب = چه بسا غائب بیاید، برای کسی که انتظار 

آمدنش را دارند و قد قامت الصالة؛ زیرا که جماعت منتظر آن هستند، و بعضی این آیه را بر همین 

ُ قَۡوَل ٱلَِّ� تَُ�ِٰدلَُك ﴿ اند: عنی حمل کردهم زیرا که آن زن متوقع  .]۱المجادلة: [﴾ ....قَۡد َسِمَع ٱ�َّ

 بود که خداوند دعایش را مستجاب خواهد کرد.

 کاف
 حرف جری است که چند معنی دارد:

ۡعَ�ٰمِ اُت ِ�  َٔ َوَ�ُ ٱۡ�ََوارِ ٱلُۡمنَ� ﴿ مشهورترین معانی آن تشبیه است، مانند:
َ
﴾ ٱۡ�َۡحرِ َكٱۡ�

 .]۲۴الرحمن: [

ْ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ٰتَِنا َوُ�َزّ�ِيُ�ۡم ﴿ و تعلیل مانند: رَۡسۡلَنا �ِيُ�ۡم رَُسوٗ� ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوا
َ
ٓ أ َكَما

ْ َ�ۡعلَُموَن  ا لَۡم تَُ�ونُوا  فَٱۡذُكُروِ�ٓ  ١٥١َوُ�َعّلُِمُ�ُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة َوُ�َعّلُِمُ�م مَّ
ۡذُكرُۡ�مۡ 

َ
 اخفش گفته: یعنی: به خاطر فرستادنمان در میان شما پیامبری را .]۱۵۲-۱۵۱البقرة: [﴾ أ

نَُّهۥ ﴿ یعنی: به جهت اینکه شما را هدایت کرد: .]۱۹۸البقرة: [﴾ َوٱۡذُكُروهُ َكَما َهَدٮُٰ�مۡ ﴿
َ
َوۡ�َ��

ٱۡجَعل ﴿ افران رستگار نشوند،کنم که ک یعنی: تعجب می .]۸۲القصص: [﴾ َ� ُ�ۡفلُِح ٱۡلَ�ِٰفُرونَ 
 ۚ َآ إَِ�ٰٗها َكَما لَُهۡم َءالَِهةٞ  .]۱۳۸األعراف: [﴾ �َّ

کید، و آن زائده است، اکثر علما این آیه را از همین قبیل دانسته لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ﴿ اند: و تأ
 ۖ ءٞ ر این سخن آید که محال است، و د که اگر زائد نباشد اثبات مثل الزم می .]۱۱الشوری: [﴾ َ�ۡ
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کید نفی مثل کاف زیاد شده است؛ زیرا که زیاد کردن  مقصود نفی آن است، ابن جنی گفته: برای تأ

 حرف به منزله تکرار جمله است.

کید گردد، و به جهت تذکر این  و راغب گفته: بدین جهت بین کاف و مثل جمع شده که نفی تأ

 با (لیس) هر دو را نفی کرد. نکته که استعمال هیچ یک از کاف و مثل درست نیست، پس

و ابن فورک گفته: زائد نیست، و معنی آیه چنین است: لیس مثله شیء و چون تماثل از مثل نفی 

 شد، پس در حقیقت برای خداوند مثلی نیست.

شود و منظور از آن ذات است، چنانکه گویی:  و شیخ عزالدین بن عبدالسالم گفته: مثل اطالق می

 کنی، شاعر گوید: کند، یعنی تو چنین کاری نمی چون تو ای این کار را نمی=  اليفعل كذا كمثل

 به أعنی كمل أقل مثلو
 

 يا فرداً بال مشبه كسوا 
 

 و نگفتم مثل تو منظورم از آن غیر تو بود ای یکتایی که شبیه نداری.

ٓ َءاَمنُتم بِهِۦ َ�َقدِ ﴿ و خدای تعالی فرموده: ْ بِِمۡثِل َما ْۖ  فَإِۡن َءاَمُنوا  .]۱۳۷البقرة: [﴾ ٱۡهَتَدوا
 هاید، چون ایمانشان مثل ندارد، بنابراین تقدیر در آی یعنی: اگر ایمان آورند به آنچه شما ایمان آورده

 مورد بحث آن است که: مثل ذات او چیزی نیست.

و راغب گفته: مثل در اینجا به معنی صفت است، معنایش این است: لیس کصفته صفه، برای 

اینکه: هر چند خداوند به بسیاری از آنچه بشر به آنها وصف گردند وصف شده است، ولی تنبیه بر 

 رود نیست، ولله المثل االعلی. گونه که در افراد بشر به کار می آن صفات برای خداوند به همان

 توجه
عراب خواهد داشت و ضمیر به آن آید، که محلی از ا کاف به معنی (مثل) به صورت اسم نیز می

 گردد. می بر

نُفُخ �ِيهِ  َٔ َكَهۡ� ﴿ خداوند متعال: ی فرموده هزمخشری دربار
َ
ۡ�ِ فَأ  .]۴۹عمران:  آل[﴾ ةِ ٱلطَّ

دمم،  گردد، یعنی: من در آن شیء مماثل پرندگان می گفته: ضمیر در (فیه) به کاف در (کهیئه) بر می

 شود. پس مانند سایر پرندگان می

 مسأله:

اشاره و فروع و مانند آن حرف خطاب است که محلی از اعراب کاف در (ذلک) یعنی در اسم 

شود: اسمی است مضاف الیه، و در (أرأیتک)  اند: حرف است، و گفته می ندارد، و در (ایاک) گفته

 اند: حرف است، و گویند: اسم در محل رفع و به قولی نصب است، ولی قول اول بهتر است. گفته
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 کاد
مضارع از آن آمده، اسمی مرفوع و خبر مضارع مجرد از أن برای  فعل ناقصی است که فقط ماضی و

باشد، پس نفی آن نفی نزدیک بودن، و اثبات آن اثبات نزدیک بودن  آن است، و معنی آن قارب می

است، و بر زبان بسیاری مشهور شده که نفی آن اثبات و اثبات آن نفی است، پس اگر بگویی: کاد 

ْ َ�َۡفتُِنونََك ﴿ ، به دلیل:زید یفعل یعنی: انجام نداده وما کاد یفعل،  .]۷۳اإلسراء: [﴾ �ن َ�ُدوا

  .]۷۱البقرة: [﴾ َوَما َ�ُدواْ َ�ۡفَعلُونَ ﴿ یعنی انجام داد، به دلیل:
کاد و یکاد  ابن أبی حاتم از طریق ضحاک، از ابن عباس آورده که گفت: هر جای قرآن کاد، و أ

 نخواهد بود. و 
ً
شود:  گردد، و گفته می رساند که فعل به دشواری واقع می گویند: میهست، یعنی أبدا

و نفی مضارع نفی است، به  .]۷۱البقرة: [﴾ َوَما َ�ُدواْ َ�ۡفَعلُونَ ﴿ نفی ماضی اثبات است به دلیل:

با اینکه چیزی ندیده است و قول صحیح همان اول است که  .]۴۰النور: [﴾ لَۡم يََ�ۡد يََرٮَٰها﴿ دلیل

غیر آن: نفی آن نفی، و اثبات آن اثبات است، پس معنی کاد یفعل این است که نزدیک شد همچون 

که انجام دهد ولی انجام نداد، و معنی ما کاد یفعل آن است که: نزدیک هم نیست فعل واقع گردد، 

 الزمه نفی نزدیک بودن آن است.
ً
 پس نفی فعل عقال

اسرائیل در اول امر است که  خبر از وضع و حال بنی﴾ َعلُونَ فََذَ�ُوَها َوَما َ�ُدواْ َ�فۡ ﴿ و اما آیه:

 شود، و آن: در اول از سر بریدن گاو دور بودند، و اثبات فعل از دلیل دیگری فهمیده می

 باشد. می﴾ فََذَ�ُوَها﴿

نه کم و نه زیاد  ص با این که رسول خدا .]۷۴اإلسراء: [﴾ لََقۡد كِدتَّ تَرَۡ�نُ ﴿ و اما در

که مقتضی ممتنع بودن تمایل آن حضرت است ﴾ لَۡوَ�ٓ ﴿ ه کافران ننموده، این معنی ازتمایلی ب

 شود. استفاده می

 فائده
 آید، و از همین قبیل است:  گاهی کاد به معنی (اراد) می

 .]۷۶یوسف: [﴾ َكَ�ٰلَِك كِۡدنَا ِ�ُوُسَفۖ ﴿
 .»اینچنین برای یوسف خواستیم«

ۡخفِيَها﴿
ُ
َ�اُد أ

َ
 .]۱۵طه: [﴾ أ
 .»خواهم که آن را مخفی بدارم«

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  568

 و عکس آن نیز آمده ـ یعنی أراد به معنی کاد به کار رفته ـ مانند:

ن يَنَقضَّ ﴿
َ
 .]۷۷الکهف: [﴾ ِجَداٗر� يُرِ�ُد أ

 .»دیواری نزدیک است خراب شود«

 کان
دهد، و معنی آن در اصل گذشتن و قطع  فعل ناقص منصرف است؛ اسم را رفع و خبر را نصب می

 شدن فعل است، مانند: 

ۡوَ�ٰٗدا﴿
َ
ۡمَ�ٰٗ� َوأ

َ
ۡ�َ�َ أ

َ
َشدَّ ِمنُ�ۡم قُوَّٗة َوأ

َ
 .]۶۹التوبة: [﴾ َ�نُٓواْ أ

 .»چنین بودند که قوتشان از شما شدیدتر و اموال و فرزندانشان بیشتر بود«
 آید مانند: و به معنی دوام و استمرار نیز می

ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيًما﴿  .]۹۶النساء: [﴾ َوَ�َن ٱ�َّ
 .»و خداوند آمرزنده مهربان است«

ٍء َ�ٰلِِم�َ ﴿  .]۸۱األنبیاء: [﴾ َوُ�نَّا بُِ�ّلِ َ�ۡ
گاه هستیم«  .»و ما به همه چیز آ

 مقترن به کان باشند.شوند تمام صفات ذاتی که  و بر همین معنی برآورد می

 ابوبکر رازی گفته: کان در قرآن بر پنج وجه است:

ُ َعلِيًما َحِكيٗما﴿ به معنی ازل و أبد، -۱  .]۱۷النساء: [﴾ َوَ�َن ٱ�َّ
 به معنی ماضی منقطع ـ که اصل در معنی آن است ـ مانند: -۲

  .]۴۸النمل: [﴾ َوَ�َن ِ� ٱلَۡمِديَنةِ �ِۡسَعُة رَۡهٖط ﴿
 .»نه تن (از رؤسای قبائل) بودند ... و در آن شهر«

 به معنی حال، مانند:  -۳

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]۱۱۰عمران:  آل[﴾ ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 »شما (مسلمانان) بهترین امتی هستید که برای مردم برآمده«

ۡوقُوٗتا﴿ لَٰوةَ َ�نَۡت َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� كَِ�ٰٗبا مَّ  .]۱۰۳النساء: [﴾ إِنَّ ٱلصَّ
 .»حقا که نماز بر مؤمنین واجب و الزم است«
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 و به معنی استقبال، مانند: -۴

ُهۥ ُمۡسَتِطٗ��﴿  .]۷اإلنسان: [﴾ َوَ�َخافُوَن يَۡوٗما َ�َن َ�ُّ
 .»ترسند از روزی که شّر آن همه اهل محشر را فرا خواهد گرفت و می«

 و به معنی صار = شد، مثل: -۵

 .]۳۴البقرة: [﴾ َوَ�َن ِمَن ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ ﴿
 .»و از کافران شد«

خواست  گفت: اگر خداوند می سگویم: ابن ابی حاتم از سدی آورده که عمربن الخطاب  می

شد، ولیکن فرمود: کنتم،  ما را شامل می ی فرمود: انتم [یعنی به جای کنتم خیر امه ...] که همه می

 .ص درخصوص اصحاب محمد
 آید، نظیر: نیز می و کان به معنی (ینبغی = شایسته است)

﴿ ۗ ٓ ن تُ�بُِتواْ َشَجرََها
َ
اَ�َن لَُ�ۡم أ  .]۶۰النمل: [﴾ مَّ

 .»نشاید که شما درختان آن را برویانید«

َتَ�ََّم بَِ�َٰذا﴿ ن �َّ
َ
ا يَُ�وُن َ�َآ أ  .]۱۶النور: [﴾ مَّ

 .»شایسته نبود برای ما که چنین سخنی بگوییم«
 آید، مثل:  و به معنی حضر و وجد هم می

 ﴿ ٖ�  .]۲۸۰البقرة: [﴾ �ن َ�َن ُذو ُعۡ�َ
 .»و اگر (بدهکار را) تنگدست یابد«

ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً ﴿ 
َ
ٓ أ  .]۲۸۲البقرة: [﴾ إِ�َّ

 .»مگر آنکه تجارت حاضر و نقد باشد«

 .]۴۰النساء: [﴾ �ن تَُك َحَسَنةٗ ﴿ 
 .»ای باشد و اگر حسنه« 

کید نیز می و  اند: آید، و آن زائد است، و از همین قبیل دانسته برای تأ

 .]۱۱۲الشعراء: [﴾ َوَما ِعۡلِ� بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ ﴿
 .»کنند دانم که چکار می [نوح گفت]: من چه می«
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 کأنّ
مؤکده به تشدید: حرفی است برای تشبیه مؤکد، چون اکثر برآنند که آن مرکب از کاف تشبیه و أن 

 أسد 
ً
 کأسد«است، و اصل در: کأّن زیدا

ً
باشد، که حرف تشبیه ـ به جهت اهتمام به آن  می» أن زیدا

 أن مفتوح گشته به خاطر دخول حرف جر بر آن. هجلو آورده شده، پس همز

افتد  رود، تا جایی که بیننده به تردید می حازم گفته: در مواردی که شباهت قوی است به کار می

 همان مشبه به است یا غیر آن، لذا بلقیس گفت: که مشبه 

نَُّهۥ ُهَوۚ ﴿
َ
 .]۴۲النمل: [﴾ َك�

 .»انگار همین است« 
 آید در جایی که خبر آن جامد نباشد. گویند: برای شک و ظن نیز می

 شود، مانند:  و گاهی تخفیف می

ُهۥۚ ﴿ سَّ ٖ مَّ ن لَّۡم يَۡدُ�َنآ إَِ�ٰ ُ�ّ
َ
 .]۱۲یونس: [﴾ َكأ

 .»هیچ برای رنجی ما را نخوانده استگویی که «

 کأین
 اسمی است مرکب از کاف تشبیه و ای منونه، برای تکثیر عدد است، مثل: 

ٖ َ�َٰتَل َمَعُهۥ رِّ�ِيُّونَ ﴿ ّ�ِ
يِّن ّمِن نَّ

َ
 .]۱۴۶عمران:  آل[﴾ َوَ��

 .»و چه بسیار پیغمبر که پیروانش در کنارش جنگیدند«
کائن بر وزن (بائع که ابن کثیر ـ هر جا که واقع شود ـ به  و در آن چند لهجه هست، از جمله:

ٖ َ�َٰتَل ﴿ همین شکل خوانده ـ و کأین بر وزن کعین ، و به همین نحو خوانده شده: ّ�ِ
يِّن ّمِن نَّ

َ
﴾ َوَ��

 مجرور به من 
ً
و آن مبنی و صدارت طلب و مالزم ابهام و محتاج به تمییز است، و تمییز آن غالبا

 بن عصفور گفته: الزم است.باشد، و ا می

 کذا

َ�َٰكَذا َعۡرُشِك� ﴿ در قرآن جز برای اشاره نیامده، مانند:
َ
 .]۴۲النمل: [﴾ أ

 کل
 ای که کل به آن اضافه شده، مانند:  اسمی است وضع شده برای استغراق و فراگیری افراد نکره

 .]۱۸۵عمران:  آل[﴾ ُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ٱلَۡمۡوِت� ﴿
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 .»چشنده مرگ استهر نفسی « 
 جمعی که کل به آن اضافه شده مانند:  هو نیز افراد معرف

 .]۹۵مریم: [﴾ َوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ فَۡرًدا﴿
 .»آیند و همه آنها روز قیامت تنها و منفرد به پیشگاه خداوند می«

َعاِم َ�َن ِحّ�ٗ ﴿  .]۹۳عمران:  آل[﴾ ُ�ُّ ٱلطَّ
 .»بودهمه غذا حالل «

 و اجزا مفرد معرفه مانند: 

﴿ ٖ ِ قَۡلِب ُمَتَكّ�ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ  .]۳۵غافر: [﴾ َ�ۡطَبُع ٱ�َّ

 .»دل متکبر هزند بر هم خداوند مهر می«
(قلب) به (متکبر) یعنی بر تمام اجزاء آن، و بنا به قراءت با تنوین (قلب) بر تمام  هبه اضاف

 کند. های متکبر داللت می دل

 اعتبار ماقبل و مابعدش بر سه وجه است:و به 

کند، و واجب است به  ای، پس بر کمال آن داللت می اول: اینکه صفت باشد برای نکره یا معرفه

 و معنی مشابه آن باشد اضافه شود، مانند: 
ً
 اسم ظاهری که لفظا

 .]۲۹اإلسراء: [﴾ َوَ� تَۡبُسۡطَها ُ�َّ ٱۡلبَۡسِط ﴿
 .»ای [کنایه از ولخرجی]دستت را به طور کامل نگش«

 .]۱۲۹النساء: [﴾ فََ� تَِميلُواْ ُ�َّ ٱلَۡمۡيلِ ﴿
 .»پس به طور کامل به میل خود عمل نکنید«

کید معرفه رساند، و باید به ضمیری که به مؤکد باز گردد  ای باشد، که عموم را می دوم: اینکه تأ

 اضافه شود مانند:

﴿ 
َ
 .]۳۰الحجر: [﴾ ۡ�َُعونَ فََسَجَد ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة ُ�ُُّهۡم أ

 .»فرشتگان به تمامی سجده کردند هپس هم«
 از اضافه قطع گردد، و بعضی از  و فراء و زمخشری در این صورت جایز دانسته

ً
اند که لفظا

ٓ  ُ�ّٞ  إِنَّا  اند در مورد این آیه: ها را بر همین حمل کرده قرائت   .]۴۸الزخرف: [﴾ �ِيَها
 از عوامل نباشد، که مضاف به ظاهر یا غیرمضاف خواهد شد، مانند:سوم: اینکه تابع بلکه پس 
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  ]۳۸المدثر: [﴾ � بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنةٌ ُ�ُّ َ�فۡ ﴿

 .»هر کس در گرو عملی است که انجام داده«
﴿ ۖ ۡمَ�َٰل

َ
ۡ�َنا َ�ُ ٱۡ�  .]۳۹الفرقان: [﴾ َوُ�ّٗ َ�َ

 .»ها زدیم و هر کدام را مثل«
 ای اضافه گردد، الزم است در ضمیر آن معنایش در نظر آید، مثل:  و هرگاه به نکره

ءٖ َ�َعلُوهُ ﴿  .]۵۲القمر: [﴾ َوُ�ُّ َ�ۡ
 .»و هر چیزی که آن را انجام دادند«
لَۡزۡمَ�ٰهُ ﴿

َ
 .]۱۳اإلسراء: [﴾ َوُ�َّ إِ�َ�ٍٰن �

 .»و هر انسانی را ملزمش نمودیم«
﴿ ۡ  .]۱۸۵عمران:  آل[﴾ َمۡوِت� ُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ٱل
 .»مرگ است ی ههر کسی چشند«

 .]۳۸المدثر: [﴾ ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت ﴿
 .»هر کس در گرو عملی است که انجام داده«
﴿ َ�ِ�

ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ّ�ُ ٰ  .]۲۷الحج: [﴾ َوَ�َ
 .»آیند و بر هر مرکب الغر می«

در افراد و تذکیر رعایت گردد، و معنی آن نیز  ای اضافه شود جایز است لفظ آن و اگر به معرفه

 خدای تعالی جمع گشته:  ی رعایت شود، و هر دو در این فرموده

ٓ َءاِ� ٱلرَّ� َ�ۡبٗدا إِن ُ�ُّ َمن ِ� ﴿ �ِض إِ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� هُ  ٩٣ٱلسَّ ۡحَصٮُٰهۡم وََعدَّ

َ
ۡم لََّقۡد أ

ا   .]۹۵-۹۳مریم: [﴾ ٱۡلقَِ�َٰمةِ فَۡرًداَوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم  ٩٤َعّدٗ
ها و زمین نیست مگر اینکه بندگی خدای رحمان کند، او همه را شمارش  هیچ کس در آسمان«

 .»آنها روز قیامت تنها منفرد به پیشگاه او خواهند آمد هنموده و تعداد کرده تعداد کردنی، و هم
 ند: طور است، مان و یا از اضافه منقطع گردد که باز همین

ٰ َشاِ�َتِهِۦ قُۡل ﴿ ٞ َ�ۡعَمُل َ�َ   .]۸۴اإلسراء: [ ﴾ُ�ّ

 .»کند بگو که هر کس بر حسب طبیعت خویش کار می«
َخۡذنَا بَِذ�بِهۦِۖ ﴿

َ
 .]۴۰العنکبوت: [﴾ فَُ�ًّ أ

 .»پس هر کدام را به گناهش گرفتیم«
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تَۡوهُ َ�ِٰخرِ�نَ ﴿
َ
 .]۸۷النمل: [﴾ َوُ�ٌّ �

 .»آیند سویش میو همه با انقیاد به «

ٞ َ�نُواْ َ�ٰلِِم�َ ﴿  .]۵۴األنفال: [﴾ َوُ�ّ
 .»و همه ستمگر بودند«

و  هرگاه در حیز نفی واقع گردد به اینکه ادات نفی یا فعل منفی پیش از آن باشد، نفی شمول و 

 رساند. اندازد، و به مفهومش اثبات فعل را برای بعضی از افراد می فراگیری را فقط از کار می

 اند. اگر نفی در خبر آن واقع شود به تمام افراد متوجه است، این مطلب را علمای بیان گفته و

 خدای تعالی:  هو بنابراین قاعده مشکل شده است توجیه فرمود

َ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل َفُخورٖ ﴿  .]۱۸لقمان: [﴾ إِنَّ ٱ�َّ
 .»همانا خداوند دوست ندارد هر متکبر خودستا را«

 مقتضای قاعده آن است که خداوند کسی که یکی از دو صفت را دارد دوست داشته باشد.که 

شود که معارضی در بین نباشد، و حال آنکه در  اند که: در صورتی بر مفهوم استناد می جواب داده

.
ً
 اینجا معارض هست، چه اینکه دلیل داریم بر حرام بودن تکبر و خودخواهی مطلقا

 مسأله
 شود، مانند:  متصل می (ما) به (کل)

 .]۲۵البقرة: [﴾ ُ�ََّما ُرزِقُواْ ِمۡنَها ِمن َ�َمَر�ٖ ّرِۡزٗقا﴿ 
 .»ای ... هرگاه که روزی شوند از میوه«

باشد، همچنان که مصدر  اش جانشین ظرف زمان می و این (ما) مصدری است ولی با صله

ما) یعنی: هر وقت، صریح به جای ظرف زمان می
ّ
ل

ُ
ظرفیه  هلذا این (ما) را مصدری نشیند، پس (ک

نامند یعنی: جانشین ظرف نه اینکه خودش ظرف باشد، پس (کل) در (کلما) منصوب است  می

آن فعلی است که در  هبنابر ظرف چون به چیزی اضافه شده که قائم مقام آن است، و نصب دهند

 باشد. معنی جواب می

است، ابوحیان گفته: این از عموم (ما) استفاده اند. کلما برای تکرار  و فقهاء و اصولیون گفته

کید می شود، چون از ظرفیت عموم اراده می می  کند. گردد، و کل آن را تأ
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 کال و کلتا
 و معنی ـ اضافه می دو اسمند که از نظر لفظ مفرد و از لحاظ معنی تثنیه

ً
 هشوند، به کلم اند، همیشه ـ لفظا

باشند،  کند. راغب گفته: و این دو در تثنیه همانند کل در جمع می ای که بر دو تا داللت غیرمرکب معرفه

ُهَما. ﴿]۳۳الکهف: [﴾ ِ�ۡتَا ٱۡ�َنَّتَۡ�ِ َءاتَۡت ﴿ خدای تعالی فرموده: ۡو ِ�َ
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
 .]۲۳اإلسراء: [﴾ أ

 کال
معنی و دفع به نظر ثعلب: این کلمه مرکب از کاف تشبیه و (ال)ی نافیه است، الم آن برای تقویت 

 توهم باقی ماندن معنی دو کلمه مشدد شده است.

اند: حرفی است که معنی آن  و دیگری گفته: بسیط است، سپس سیبویه و بیشتر علمای نحو گفته

دانند وقف بر آن و  ردع و زجر است، به نظر آنها هیچ معنی دیگری ندارد، تا آنجا که همیشه جایز می

ای کال شنیدی حکم کن که  اند: هرگاه در سوره ای از آنها گفته حدی که عدهابتدا به مابعد آن را، و تا 

آن سوره مکی است؛ زیرا که معنی تهدید و وعید دارد، و بیشتر تهدیدها در مکه بوده، چون بیشتر 

 ن شهر بوده است.یآنها در ا یها سرپیچی

شود  موارد فهمیده نمیابن هشام گفته: این سخن محل اشکال است، چون معنی زجر در بعضی از 

بََك ﴿ از قبیل: ا َشآَء َر�َّ ٓ  ٦يَوَۡم َ�ُقوُم ٱ�َّاُس لَِرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِمَ� . ﴿]۹-۸االنفطار: [﴾ َ�َّ  ٨مَّ َّ�َ ﴾

و اینکه گویند: از ترک ایمان به  .]۲۰-۱۹القیامة: [﴾ َ�َّ  ١٩ُ�مَّ إِنَّ َعلَيۡنَا َ�يَانَُهۥ . ﴿]۷-۶المطففین: [

شکل دادن خداوند) دست بردار، و از ترک ایمان به روز قیامت، و از عجله کردن به قرآن، این تصویر (

و » کال«سوم بین  ی اول نفی آنها از کسی حکایت نشده، و در آیه هگفته زورگویی است، چون در دو آی

العلق  ی ل سورهیادآوری عجله کردن فاصله طوالنی است، و نیز نخستین آیاتی که نازل شده پنج آیه از او

�َ�َٰن َ�َۡطَ�ٰٓ ﴿ است، سپس آمده: ٓ إِنَّ ٱۡ�ِ  پس در آغاز سخن واقع شده است. .]۶العلق: [﴾ َ�َّ

ای دیگر برآنند که معنی ردع و زجر در آن مستمر نیست، و یک معنی دیگری بر آن  و عده

 اند که بتوان پیش از آن وقف نمود و به آن آغاز کرد. افزوده

اند، کسائی گفته: به معنی حقا است، و ابوحاتم گفته: به  یین آن معنی اختالف کردهسپس در تع

باشد، ابوحیان گفته: کسی پیش از او این حرف را نزده، و جماعتی از  معنی (أال)ی استفتاحیه می

اند. و النضربن شمیل گفته: حرف جواب است به معنی ای و نعم، و  جمله زجاج از او متابعت کرده

اند: به معنی  را. و فراء و ابن سعدان گفته .]۳۲المدثر: [﴾ َ�َّ َوٱۡلَقَمرِ ﴿ اند: ین حمل نمودهبر ا

 اش حکایت کرده. سوف، است،  این قول را ابوحیان نیز در تذکره
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 باشد اسم است، و
ً
ۚ َسَيۡ�ُفُروَن بِعَِباَدتِِهمۡ ﴿ مکی گفته: و اگر به معنی حقا  .]۸۲مریم: [﴾ َ�َّ

اند: مصدر کل به معنی درماندگی است، یعنی: در  تنوین نیز خوانده شده، که چنین توجیه کردهبه 

 ادعایشان درمانده و منقطع شدند و به مقصد نرسیدند، یا از کل به معنی سنگینی گرفته شده است.

 .]۴ اإلنسان:[﴾ َسَ�ِٰسَ�ْ ﴿ و زمخشری احتمال داده که حرف ردعی باشد که تنوین گرفته مانند:

صحیح است که اصل  ﴾ َسَ�ِٰسَ�ْ ﴿ اش را رد کرده به اینکه: بدین جهت در ولی ابوحیان گفته

 آن تنوین است، لذا برای تناسب به اصلش بازگردانده شده.

اند که به جای  ابن هشام گفته: توجیه زمخشری منحصر به این مورد نیست، بلکه جایز دانسته

 ر گیرد، سپس به نیت وقف وصل شده.الف اطالق در آخر آیات تنوین قرا

 کم
رود ـ که در قرآن  طلب، مبهم، نیازمند به تمییز. برای استفهام به کار می اسمی است مبنی، صدارت

 نیامده ـ و خبریه نیز هست به معنی: کثیر = بسیار.

 در مقام افتخار و مباهات به کار می
ً
لَٖك ِ� ٱلسَّ ﴿ رود، مانند: و غالبا النجم: [﴾ َ�َٰ�ٰتِ َوَ�م ّمِن مَّ

ۡهلَۡكَ�َٰها. ﴿]۲۶
َ
 .]۱۱األنبیاء: [﴾ َوَ�ۡم قََصۡمَنا ِمن َقۡرَ�ةٖ . ﴿]۴األعراف: [﴾ َوَ�م ّمِن قَۡرَ�ٍة أ

و از کسائی نقل شده که: اصل آن (کما) بوده، پس الف آن حذف گردیده مثل ِبم و ِلم. زجاج 

 شد. چنین بود میم آن مفتوح میاین مطلب را حکایت نموده و آن را رد کرده که اگر 

 کَی
 حرفی است که دو معنی دارد:

 اول: تعلیل، مانند: 

ۡغنَِيآءِ  يَُ�ونَ َ�ۡ َ� ﴿
َ
 .]۷الحشر: [﴾ ُدولَ� َ�ۡ�َ ٱۡ�

 .»به خاطر اینکه بین اغنیا متداول نگردد«

ْ ﴿ دوم: معنی أن مصدریه، مثل: َسۡوا
ۡ
زیرا که صحیح است أن به جای  .]۲۳الحدید: [﴾ ّلَِكۡيَ� تَأ

 شد. آن بنشیند، و به جهت اینکه اگر حرف تعلیل بود، حرف تعلیل (الم) بر آن داخل نمی
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 کیف
 رود: اسمی است که بر دو وجه به کار می

ۚ ﴿ اند: : شرط، در این آیات همین قسم را دانستهاول  .]۶۴المائدة: [﴾ يُنفُِق َكۡيَف �ََشآُء

رَۡحاِم َكۡيَف �ََشآءُ يَُصّوِرُُ�ۡم ِ� ﴿
َ
َمآءِ َكۡيَف �ََشآءُ ﴿ .]۶عمران:  آل[﴾  ٱۡ� ﴾ َ�َيۡبُسُطُهۥ ِ� ٱلسَّ

 اینها محذوف است به داللت ماقبل. هو جواب آن در هم .]۴۸الروم: [

 هم همیندوم
ً
آن از حال شیء ـ نه از ذات آن ـ استفهام  هطور است، و به وسیل : استفهام، که غالبا

اش بگوییم شبیه یا  شود که درست باشد درباره آن از چیزی پرسیده می هشود، راغب گوید: به وسیل می

خداوند گفته شود: کیف. وی گفته: و هر کجا که خداوند  هغیرشبیه است، لهذا صحیح نیست که دربار

 قت خبر دادن به صورت تنبیه یا توبیخ است، مانند:از خودش به لفظ (کیف) خبر داده، در حقی

ُ قَۡوٗما. ﴿]۲۸البقر:ة [﴾ َكۡيَف تَۡ�ُفُرونَ ﴿  .]۸۶عمران:  آل[﴾ َكۡيَف َ�ۡهِدي ٱ�َّ

 الم
 کند. چهار قسم است: جاره، و ناصبه، و جازمه، و مهمله که عمل نمی

ِ ٱۡ�َۡمُد ﴿ جاره با ظاهر مکسور است، و اما اینکه بعضی: اند،  قرائت کرده .]۲الفاتحة: [﴾ ِ�َّ

 باشد و آن را چند معنی است: ضمه برای اتباع و عارضی است. و با ضمیر ـ به جز یاء ـ مفتوح می

ِ ﴿ استحقاق، در وقتی که بین معنی و ذاتی واقع گردد، مانند: -۱ ۡمرُ ﴿ ،﴾ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
َ
ِ ٱۡ� َّ�ِ ﴾

ۡ�َيا ِخۡزيٞ . ﴿]۱المطنففین: [﴾ �َ َوۡ�ٞل ّلِۡلُمَطّفِفِ . ﴿]۴الروم: [  .]۱۱۴البقرة: [﴾ لَُهۡم ِ� ٱ�ُّ

ٗبا﴿ اختصاص، مثل: -۲
َ
ۥٓ � ٞ . ﴿]۷۸یوسف: [﴾ إِنَّ َ�ُ ۥٓ إِۡخَوة  .]۱۱النساء: [﴾ فَإِن َ�َن َ�ُ

�ِض ﴿ ملک، مانند: -۳
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ُۥ َما ِ� ٱلسَّ  .]۲۵۵البقرة: [﴾ �َّ

یعنی: و او به خاطر محبت  .]۸العادیات: [﴾ ُهۥ ِ�ُّبِ ٱۡ�َۡ�ِ لََشِديدٌ �نَّ ﴿ تعلیل، مانند: -۴

ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ مال بخیل است، َخَذ ٱ�َّ
َ
ٓ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب  ۧ �ۡذ أ َن لََما

در قرائت حمزه، یعنی: به خاطر اینکه قسمتی از کتاب و  .]۸۱عمران:  آل[﴾ ....وَِحۡكَمةٖ 

ٞق ﴿ از شما پیمان گرفتم ص حکمت را به شما دادم، و سپس برای آمدن محمد َصّدِ مُّ
که (ما) مصدریه است و الم برای تعلیل، و نیز  .]۸۱عمران:  آل[﴾ لَِّما َمَعُ�ۡم َ�ُۡؤِمُنَّ بِهِۦ

يَ�ِٰف ﴿ خدای تعالی: ی فرموده الم برای تعلیل و متعلق به  .]۱القریش: [﴾ قَُر�ٍۡش ِ�ِ
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فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف ﴿ باشد، و به قولی: متعلق به ماقبلش است یعنی: (یعبدوا) می
ُ�ولِۢ 

ۡ
أ يَ�ِٰف قَُر�ٍۡش ﴿ و .]۵الفیل: [﴾ مَّ دهد  این قول را ترجیح می .]۱القریش: [﴾ ِ�ِ

 اند. مدهاینکه: در مصحف أبی این دو به صورت یک سوره آ

ۡوَ�ٰ لََها﴿ و موافق (الی) مانند: -۵
َ
نَّ َر�ََّك أ

َ
� . ﴿]۵الزلزلة: [﴾ بِأ َسّ�ٗ َجٖل مُّ

َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� ّ�ُ ﴾

 .]۲الرعد: [

ۡذقَانِ ﴿ و (علی)، مانند:
َ
وَن لِۡ� . ]۱۲یونس: [﴾ َدَ�نَا ِ�َ�بِهِۦٓ . ﴿]۱۰۹اإلسراء: [﴾ َوَ�ِخرُّ

ُ�ۡم فَلََها. ﴿]۱۰۳ الصافات:[﴾ َوتَلَُّهۥ لِۡلَجبِ�ِ ﴿
ۡ
َس�

َ
الرعد: [﴾ لَُهُم ٱللَّۡعَنةُ ﴿ .]۷اإلسراء: [﴾ �ۡن أ

 یعنی: علیهم، چنانکه امام شافعی گفته. .]۲۵

َ� ُ�َّلِيَها لَِوۡقتَِهآ . ﴿]۴۷األنبیاء: [﴾ َونََضُع ٱلَۡمَ�ٰزِ�َن ٱۡلقِۡسَط ِ�َۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ ﴿ و (فی)، مثل:
ۡمُت ِ�ََياِ� . ﴿]۱۸۷اف: األعر[﴾ إِ�َّ ُهَوۚ  یعنی: فی حیاتی، و به قولی:  .]۲۴الفجر: [﴾ َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ

 الم در اینجا برای تعلیل است یعنی به خاطر زندگیم در آخرت.

ا َجآَءُهمۡ ﴿ و (عند) مانند قرائت جحدری: بُواْ بِٱۡ�َّقِ لَمَّ  .]۵ق: [﴾ بَۡل َكذَّ

قِِم ﴿ و (بعد) مثل:
َ
ۡمِس أ لُوِك ٱلشَّ لَٰوةَ ِ�ُ  .]۷۸اإلسراء: [﴾ ٱلصَّ

ا َسَبُقونَآ إَِ�ۡهِ� ﴿ و (عن) نظیر: � مَّ ِيَن َءاَمُنواْ لَۡو َ�َن َخۡ�ٗ ِيَن َ�َفُرواْ لِ�َّ األحقاف: [﴾ َوقَاَل ٱ�َّ

ا َسبَ ﴿ گفتند: آنها، نه اینکه به مؤمنین خطاب کرده باشند، وگرنه می ی یعنی: درباره .]۱۱ ٓ مَّ  ﴾.ُقونَا

 باشد. نام شنونده قول یا به معنی آن ـ مانند اذن ـ می هابالغ، و آن جر دهند -۶

ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِ�َُكوَن ﴿ شود، مانند: صیرورت = شدن، الم عاقبت نیز نامیده می -۷ فَٱۡ�ََقَطُه
 ۗ � وََحَزنًا که عاقبت گرفتن موسی از روی آب این بود که دشمن  .]۸القصص: [﴾ لَُهۡم َعُدّوٗ

اندوه فرعونیان شد، نه اینکه علت باشد، چون علت بر گرفتن او این بود که او را  هو مای

، چون  ای این را منع کرده و گفته فرزند قرار دهند. ولی عده
ً
اند: برای تعلیل است مجازا

ـ هرچند که غرض آنها این نبود ـ لذا  شد دشمن بودن آن جناب از گرفتنش از آب ناشی می

 غرض فرض شد به صورت مجاز. هبه منزل

 برای تعلیل است، که مضاف آن حذف شده و 
ً
و ابوحیان گفته: به نظر من در اینجا حقیقتا

ْۗ ﴿ ، مانند آیه دیگر:﴾مخافة أن يكونـل﴿ تقدیرش این است: ن تَِضلُّوا
َ
ُ لَُ�ۡم أ ُ ٱ�َّ ﴾ يُبَّ�ِ

 یعنی : کراهة أن تضلوا. .]۱۷۶النساء: [
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کید که زائد یا تقویت -۸ کننده عاملی است که به جهت فرعی بودن یا تأخیر ضعیف  تأ

َ لَُ�مۡ . ﴿]۷۲النمل: [﴾ َردَِف لَُ�م﴿ باشد، مانند: می ُ ِ�ُبَّ�ِ النساء: [﴾ يُرِ�ُد ٱ�َّ

ِمۡرنَا لِنُۡسلِمَ . ﴿]۲۶
ُ
اٞل لَِّما . ﴿]۷۱األنعام: [﴾ َوأ إِن ُكنُتۡم ﴿ .]۱۰۷هود: [﴾ يُرِ�دُ َ�عَّ

ونَ   .]۷۸األنبیاء: [﴾ َوُ�نَّا ِ�ُۡكِمِهۡم َ�ِٰهِدينَ . ﴿]۴۳یوسف: [﴾ لِلرُّۡءيَا َ�ۡعُ�ُ

َُّهمۡ ﴿ تبیین برای فاعل یا مفعول، مانند: -۹ َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت لَِما . ﴿]۸محمد: [﴾ َ�َتۡعٗسا ل
 .]۲۳یوسف: [﴾ َهۡيَت لََكۚ . ﴿]۳۶المؤمنون: [﴾ تُوَعُدونَ 

باشد، ولی دیگران  اند که نصب با خود آن می و  ناصبه: همان الم تعطیل است، کوفیون ادعا کرده

 دانند. الم مقدر می ه(أن) را در محل جر به وسی

خواند و ساکن  سلیم آن را مفتوح می هو جازمه: الم طلب است و حرکت آن کسره است، ولی قبیل

البقرة: [﴾ فَلۡيَۡستَِجيبُواْ ِ� َوۡ�ُۡؤمِنُواْ ِ� ﴿کردن آن بعد از واو و فاء بیش از حرکت دادن آن است، مانند: 

ْ ﴿ گردد مثل: و گاهی بعد از (ثم) ساکن می .]۱۸۶ و خواه طلب امر باشد  .]۲۹الحج: [﴾ ُ�مَّ ۡ�َۡقُضوا

 .]۷۷الزخرف: [﴾ ِ�َۡقِض َعلَۡينَا َر�َُّكۖ ﴿ یا دعا باشد مثل: .]۷الطالق: [﴾ ِ�ُنفِۡق ذُو َسَعةٖ ﴿ مانند:

َوۡ�َۡحِمۡل . ﴿]۷۵مریم: [﴾ فَۡلَيۡمُدۡد َ�ُ ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿ و همچنین اگر به جانب خبر درآید، مانند:
 .]۱۲العنکبوت: [﴾ َخَ�َٰ�ُٰ�مۡ 

ۚ َوَمن َشآَء ﴿ و یا تهدید مانند:  .]۲۹الکهف: [﴾ فَۡلَيۡ�ُفۡر

ُخُذٓواْ ﴿ دهد، مانند: شود که فعل غائب را جزم می و بسیار می
ۡ
َعَك َوۡ�َأ فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهم مَّ

ْ فَۡلُيَصلُّ  ۡخَرٰى لَۡم يَُصلُّوا
ُ
ِت َطآ�َِفٌة أ

ۡ
ْ ِمن َوَرآ�ُِ�ۡم َوۡ�َأ ْ فَۡلَيُكونُوا ۡسلَِحَتُهۡمۖ فَإَِذا َسَجُدوا

َ
واْ أ

ْ ﴿ ولی فعل مخاطب کم است، و از جمله: .]۱۰۲النساء: [﴾ َمَعَك   .]۵۸یونس: [﴾ فَبَِ�ٰلَِك فَۡلَيۡفرَُحوا

 .]۱۲العنکبوت: [﴾ َوۡ�َۡحِمۡل َخَ�َٰ�ُٰ�مۡ ﴿ ـ بنا به قراءت با تاء ـ و فعل متکلم کمتر است، و از جمله:
 و غیر عامله (مهمله) چهار است:

کید مضمون جمله، لذا در باب ان آن را از صدر  -۱رساند:  مر را فائده میالم ابتداء که دو ا -۱ تأ

کید پشت سر هم ناخوشایند است،  جمله برکنار کرده  اختصاص مضارع به حال. -۲اند که دو تأ

َشدُّ رَۡهَبةٗ ﴿ شود مانند: این الم بر مبتدا داخل می
َ
نُتۡم أ

َ
 .]۱۳الحشر: [﴾ َ�

َ�ٓءِ ﴿ مانند:شود  بر خبر إن نیز داخل می �نَّ َر�ََّك . ﴿]۳۹ابراهیم: [﴾ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع ٱ�ُّ
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و همچنین بر اسم مؤخر  .]۴القلم: [﴾ �نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ . ﴿]۱۲۴النحل: [﴾ َ�َۡحُ�ُم بَۡيَنُهمۡ 

وَ�ٰ �نَّ َ�َا َل� ١٢إِنَّ َعلَۡيَنا لَۡلُهَدٰى ﴿ گردد، مثل: ان هم داخل می
ُ
 .]۱۳-۱۲اللیل: [﴾ ِخَرةَ َوٱۡ�

َعامَ ﴿ الم زائد در خبر (أن) مفتوحه، مانند قراءت سعیدبن جبیر: -۲ ُ�لُوَن ٱلطَّ
ۡ
ُهۡم َ�َأ ٓ إِ�َّ ﴾ إِ�َّ

ۡقَرُب ِمن �َّۡفعِهۦِۚ ﴿ و زائد در مفعول مثل: .]۲۰الفرقان: [
َ
ۥٓ أ هُ  .]۱۳الحج: [﴾ يَۡدُعواْ لََمن َ�ُّ

ُ ﴿ قسم یا (لو) یا (لوال)، مانند:الم جواب  -۳ ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱ�َّ ِ . ﴿]۹۱یوسف: [ ﴾تَٱ�َّ َوتَٱ�َّ
ۡصَ�َٰمُ�م

َ
ِ�يَدنَّ أ

َ
ۡ�َنا﴿ .]۵۷األنبیاء: [﴾ َ� ْ لََعذَّ ِ ﴿ .]۲۵الفتح: [﴾ لَۡو تََز�َّلُوا َولَۡوَ� َدۡ�ُع ٱ�َّ

�ُض 
َ
 .]۲۵۱البقرة: [﴾ ٱ�َّاَس َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت ٱۡ�

شود که اعالم کند  شود و آن بر ادات شرط داخل می الم موطئه، که مؤذنه نیز نامیده می -۴

ۡخرُِجواْ َ� َ�ۡرُُجوَن َمَعُهۡم ﴿ جواب بعد از آن با خودش بر قسم مقدری مبتنی است مانند:
ُ
لَ�ِۡن أ

وُهمۡ  وَ�ُهۡم َوَل�ِن نََّ�ُ ۡدَ�ٰرَ  َولَ�ِن قُوتِلُواْ َ� يَنُ�ُ
َ
شریفه را از  هو این آی .]۱۲الحشر: [﴾ َ�َُولُّنَّ ٱۡ�

 .﴾لََمآ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب وَِحۡكَمةٖ ﴿ اند: همین قبیل دانسته

 ال
 بر چند وجه است:

 باشد: وجه اول: نافیه است که چند نوع می

را نفی کند، و در دهد، و این در صورتی است که به طور تنصیص جنس  عمل ان را انجام می -۱

گردد که اسم آن مضاف یا شبه  شود، و نصب آن در صورتی ظاهر می این هنگام تبرئه نامیده می

َ� َرۡ�َبۛ . ﴿]۲۵۵البقرة: [﴾ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهوَ ﴿ شود، مانند: مضاف باشد، وگرنه با آن ترکیب می
فََ� َرفََث َوَ� ﴿ ) جایز است، مانند:و اگر تکرار گردد ترکیب و رفع (هر دو .]۲البقرة: [﴾ �ِيهِ� 

ۗ . ﴿]۱۹۷البقرة: [﴾ فُُسوَق َوَ� ِجَداَل  �َّ . ﴿]۲۵۴البقرة: [﴾ �َّ َ�ۡيٞع �ِيهِ َوَ� ُخلَّةٞ َوَ� َشَ�َٰعةٞ
�ِيمٞ 

ۡ
 .]۲۳الطور: [﴾ لَۡغوٞ �ِيَها َوَ� تَأ

ۡصَغَر ِمن َ�ٰلَِك وَ ﴿ دهد، مثل: عمل لیس را انجام می -۲
َ
ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب َوَ�ٓ أ

َ
َ�ٓ أ

بِ�ٍ   .]۶۱یونس: [﴾ مُّ
 گردد، ولی این دو نوع در قرآن نیامده. عاطفه یا جوابیه واقع می -۴و  ۳

ای که در اول آن معرفه یا نکره  اسمیه هغیر از انواع یاد شده باشد، پس اگر مابعدش جمل -۵
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 تقدیری باشد، تکرار آن الزم است مانند:هست باشد و در آن عمل نکند، یا فعل ماضی لفظی یا 

﴿ � ُۡل َسابُِق ٱ�ََّهارِ ن تُۡدرَِك ٱۡلَقَمَر َوَ� ٱ�َّ
َ
ۡمُس يَ�َبِ� لََهآ أ َ� �ِيَها َغۡوٞل . ﴿]۴۰یس: [﴾ َ� ٱلشَّ

ٰ . ﴿]۴۷الصافات: [﴾ َوَ� ُهۡم َ�ۡنَها يَُ�فُونَ  َق َوَ� َص�َّ و اگر مضارع  .]۳۱القیامة: [﴾ فََ� َصدَّ

ُ ٱۡ�َۡهرَ ﴿ باشد تکرار الزم نیست مثل: ۡ� . ﴿]۱۴۸النساء: [﴾ �َّ ُ�ِبُّ ٱ�َّ
َ
ٓ أ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ  َٔ قُل �َّ

ۡجًرا
َ
 .]۲۳الشوری: [﴾ أ

النساء: [﴾ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس ﴿ شود، مانند: و گاهی این (ال) بین ناصب و منصوب واقع می

 .]۷۳األنفال: [﴾ إِ�َّ َ�ۡفَعلُوهُ ﴿ زوم، مثل:و بین جازم و مج .]۱۶۵
یابد و مقتضی جزم و استقبال  وجه دوم: اینکه برای طلب ترک باشد که اختصاص به مضارع می

ْ َعُدّوِي﴿ آن است، خواه نهی باشد، مانند: �َّ َ�تَِّخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن . ﴿]۱الممتحنة: [﴾ َ� َ�تَِّخُذوا
ْ ٱۡلَفۡضَل بَۡيَنُ�مۚۡ . ﴿]۲۸: عمران آل[﴾ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ   یا دعا باشد، مثل: .]۲۳۷البقرة: [﴾ َوَ� تَنَسُوا

﴿ ٓ  ..]۲۸۶البقرة: [﴾ َ� تَُؤاِخۡذنَا

کید، که زائد است، مانند: �َّ �َۡسُجدَ ﴿ وجه سوم: تأ
َ
َما َمَنَعَك . ﴿]۱۲األعراف: [﴾ َما َمَنَعَك �

 ْ ۡ�َتُهۡم َضلُّٓوا
َ
�َّ  ٩٢إِۡذ َر�

َ
ۡهُل ٱۡلِكَ�ٰبِ . ﴿]۹۳-۹۲طه: [﴾ تَتَّبَِعِن� �

َ
َ�َّ َ�ۡعلََم أ  .]۲۹الحدید: [﴾ ّ�ِ

کید کننده است به جای تکرار جمله نشسته است.  یعنی: ألن یعلم. ابن جنی گفته: (ال) در اینجا تأ

ۡقِسُم �َِيۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ ﴿ :هو دربار
ُ
: زائد است، و اند اختالف شده، بعضی گفته .]۱القیامة: [﴾ َ�ٓ أ

کید زمینه ال اقسم بيوم ﴿ باشد: سازی برای نفی جواب است، تقدیر آن چنین می فائده آن با تأ

ٰ ُ�َّكُِموكَ ﴿ نظیر: ﴾ال يرتكون سدی ةالقيام و  .]۶۵النساء: [﴾ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

ۡقِسمُ ﴿ قراءت
ُ
تر از ایشان  کند و به قولی: نافیه است به جهت آنچه پیش این قول را تأیید می ﴾َ�ٓ أ

نقل گردیده که قیامت را انکار داشتند که به آنها گفته شده مطلب چنین نیست، سپس قسم استیناف 

اند: صحت این بیان بدین جهت است که تمام قرآن همچون یک سوره است،  گردیده است، گفته

ِي نُّزَِل ﴿ دیگر، مانند: هشود و جواب آن در سور ای ذکر می سورهلذا یک شیء در  َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� َوقَالُواْ َ�ٰٓ

نَت بِنِۡعَمةِ َرّ�َِك بَِمۡجُنونٖ . ﴿]۶الحجر: [﴾ َعلَۡيهِ ٱّ�ِۡكُر إِنََّك لََمۡجُنونٞ 
َ
 .]۲القلم: [﴾ َمآ أ

نه انشاء، زمخشری این قول را  باشد بنابر اینکه اخبار باشد و گفته شده: منفی آن (اقسم) می

خورد، به  اختیار کرده وی گفته: معنایش این است که او جز برای اعظام یک شیء به آن قسم نمی
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ۡقِسُم بَِمَ�ٰقِِع ٱ�ُُّجوِم ﴿ دلیل:
ُ
مثل  .]۷۶-۷۵الواقعة: [﴾ �نَُّهۥ لََقَسٞم لَّۡو َ�ۡعلَُموَن َعِظيمٌ  ٧٥فََ�ٓ أ

عظیم آن با سوگند یاد کردن به آن مانند تعظیم نکردن آن است، یعنی این است که گفته باشد: ت

 تعظیم باالتری است. هشایست

ْ ﴿ شریفه: هو در مورد آی �َّ �ُۡ�ُِ�وا
َ
َم َر�ُُّ�ۡم َعلَۡيُ�ۡمۖ � تُۡل َما َحرَّ

َ
� ْ األنعام: [﴾ قُۡل َ�َعالَۡوا

 ی ولی زائد است. و نیز درباره فرمودهاند: النافیه است و گویند: ناهیه است، و به ق که گفته .]۱۵۱

ُهۡم َ� يَرِۡجُعونَ ﴿ خدای تعالی: َّ�
َ
ۡهلَۡكَ�َٰهآ �

َ
ٰ َقۡرَ�ٍة أ که گویند: زائده، و  .]۹۵األنبیاء: [﴾ وََحَ�ٌٰم َ�َ

 به قولی نافیه است، و معنی آن این است که: محال است باز نگشتن آنها به آخرت.

 تذکر

َ�ۡ�ِ ﴿ گردد، مانند: آید، پس اعراب آن در مابعدش ظاهر می غیر می (ال) به صورت اسم به معنی
آّلِ�َ  . ]۳۳الواقعة: [﴾ �َّ َمۡقُطوَعةٖ َوَ� َمۡمُنوَعةٖ . ﴿]۷الفاتحة: [﴾ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ٱلضَّ

 .]۶۸البقرة: [﴾ �َّ فَارِٞض َوَ� بِۡ�رٌ ﴿

 فائده

ِيَن ﴿ جنی این مثال را آورده:شود، و ابن  گاهی الف (ال) حذف می ْ فِۡتَنٗة �َّ تُِصيَ�َّ ٱ�َّ َوٱ�َُّقوا
 ۖ ٗة   .]۲۵األنفال: [﴾ َظلَُمواْ ِمنُ�ۡم َخآصَّ

 الت
اند: فعل ماضی است به معنی نقص، و به قولی: اصل آن لیس  ای گفته مورد اختالف است، عده

بلش مفتوح است ـ و سین به یاء است که یاء به جهت حرکت یافتن قلب به الف شده ـ چون ماق

تبدیل گشته، و به قول دیگر: دو کلمه است (ال)ی نافیه که به جهت تأنیث کلمه تاء بر آن افزوده شده 

و به خاطر التقاء ساکنین متحرک گردیده است، جمهور بر این قول هستند و گویند: (ال)ی نافیه 

قول استدالل کرده که: در مصحف عثمان خط  است و تاء در اول حین زیاد شده، ابوعبیده برای این

 آن را مخلوط و متصل به (حین) یافته است.

کند، اگر مرفوعی پس از آن واقع  عمل آن نیز اختالف شده، اخفش گفته: هیچ عمل نمی هو دربار

فعل محذوفی منصوب  هشود مبتدا و خبر خواهند بود، و اگر بعد از آن منصوب باشد، به وسیل

َ�َت ِحَ� َمَناٖص ﴿ خدای تعالی: هفرمودگردیده، پس  به رفع یعنی: کائن لهم (=  .]۳ص: [﴾ وَّ
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بینم آن هنگام  هیچ راه خالصی برای آنان وجود ندارد) و به نصب یعنی ال أری حین مناص (= نمی

 دهد. خالصی را). و به قولی: عمل ان را انجام می

اقوال معتبر است که جز یکی از دو  هر همدهد، و د اند: عمل لیس را انجام می و جمهور گفته

کند، و به قولی: و یا آنچه مرادف آن  گردد، و بجز در لفظ حین عمل نمی معمول بعد از آن ذکر نمی

رود، و بر این  های زمان به صورت حرف جر به کار می است، فراء گفته: و گاهی برای خصوص اسم

َ�َت ِح�َ ﴿ قول برآورده:  به جر. ﴾ وَّ

 جرمال 
 ١موارد أن و اسمش در پی آن درآمده، و پس از آن فعلی نیامده هپنج بار در قرآن آمده که در هم

آن اختالف شده که گویند: النافیه است و جَرم فعلی است به معنی حق و أن و آنچه  هاست و دربار

شد، یعنی: با باشد. و به قولی: ال زائد و جرم به معنی کسب می در حیز آن است در محل رفع می

 باشد. عمل آن هم پشیمانی برایشان کسب کرد، و آنچه در حیز آن است در محل نصب می

) شده است.
ً
 و به قولی: دو کلمه است که ترکیب یافته و معنی آن دو (حقا

 و به قولی: معنی آن دو (البد) است، و مابعد آن در محل نصب است به اسقاط حرف جر.

 لکن
دهد، و معنی آن استدراک است که  که اسم را نصب و خبر را رفع می به تشدید نون: حرفی است

دهد، و لذا باید پیش از آن  چنین تفسیر شده: به مابعدش حکمی مخالف حکم ماقبلش نسبت می

َ�ِٰطَ� ﴿ سخنی مخالف یا نقیض مابعدش بوده باشد، مانند: َوَما َ�َفَر ُسلَۡيَ�ُٰن َوَ�ِٰ�نَّ ٱلشَّ
 ْ  .]۱۰۲: البقرة[﴾ َ�َفُروا

کید می آید مجزا از استدراک، این را مؤلف البسیط گفته، و استدراک را تفسیر  و گاهی برای تأ

 لکنه کریم، زیرا که  شود رفع می کرده به اینکه: آنچه ثبوتش توهم می
ً
نماید، مانند: ما زید شجاعا

 نیز هست.شوند، پس نفی یکی از آنها موهم نفی دیگری  شجاعت و کرم کمتر از هم جدا می

کید را چنین مثال زده: لو جاءنی أکرمته لکنه لم یجیء، که امتناعی که (لو) می کید  و تأ رساند تأ

 کرده است.

و ابن عصفور اختیار کرده که (لو) و (لکن) با هم برای هر دو معنی هستند، و همین منتخب 

 باشد. می ۲۳، و مورد پنجم در غافر، ۱۰۹و  ۶۲و  ۲۳د در نحل، و سه مور ۲۲این پنج مورد چنین است: هود،  -١
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کلمه (لکن أن) ترکیب  اند: از دو ماست، همچنان که کأن برای تشبیه مؤکد است، لذا برخی گفته

 اند. یافته، پس همزه را برای تخفیف، و نون (لکن) را برای التقاء ساکنین حذف کرده

 لکن
 به تخفیف، دو نوع است:

باشد و  کند، بلکه فقط برای استدراک می اول: مخففه از ثقیله، و آن حرف ابتداء است عمل نمی

ٰلِِم�َ َوَ�ٰ ﴿ خداوند متعال: هعاطفه نیست چون در فرمود با  .]۷۶الزخرف: [﴾ ِ�ن َ�نُواْ ُهُم ٱل�َّ

 حرف عطف مقترن شده است.

باشد،  دوم: عاطفه است در صورتی که مفردی پس از آن واقع گردد، و نیز برای استدراک می

ُ �َۡشَهدُ ﴿ مانند: ِٰ�ِن ٱ�َّ ِيَن َ�ِٰ�ِن . ﴿]۸۸التوبة: [﴾ َ�ِٰ�ِن ٱلرَُّسوُل . ﴿]۱۶۶النساء: [﴾ �َّ ٱ�َّ
َقۡواْ َر�َُّهمۡ   .]۱۹۸عمران:  آل[﴾ ٱ�َّ

 لدي و لدن
 در عند بحث آنها گذشت.

 لعل
 دهد، و برای آن چند معنی است:  حرفی است که رفع به اسم و نصب به خبر می

 باشد، مانند: مشهورترین آنها: توقع و آن انتظار امیدوارکننده نسبت به امر مورد عالقه می

لََعلَّ ﴿ و شفقت ورزیدن در امر ناخوشایند است، مانند: .]۱۸۹البقرة: [﴾ ُ�ۡفلُِحونَ لََعلَُّ�ۡم ﴿
اَعَة قَرِ�ٞب  کید می .]۱۷الشوری: [﴾ ٱلسَّ  کند. تنوخی گفته: آن را تأ

ۡو َ�َۡ�ٰ ﴿ دوم: تعلیل، و بر این معنی مثال زده شده:
َ
ُر أ ِّٗنا لََّعلَُّهۥ َ�َتَذكَّ ﴾ َ�ُقوَ� َ�ُۥ قَۡوٗ� �َّ

 .]۴۴طه: [

ۡمٗر�﴿ اند: سوم: استفهام، و بر این معنی برآورده
َ
َ ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ ﴾ َ� تَۡدرِي لََعلَّ ٱ�َّ

ٰٓ . ﴿]۱الطالق: [ َّ�  لذا (یدری) تعلیق شده است. .]۳عبس: [﴾ َوَما يُۡدرِ�َك لََعلَُّهۥ يَزَّ

جاهایی که در قرآن (لعل) هست برای در البرهان گفته: بغوی از واقدی حکایت کرده که تمام 

ونَ ﴿ خدای تعالی: هباشد، مگر فرمود تعلیل می که برای تشبیه  .]۱۲۹الشعراء: [﴾ َلَعلَُّ�ۡم َ�ُۡ�ُ

 است، و دیگری ذکر کرده که برای رجاء محض است نسبت به آنها.
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(لعلکم) به معنی (کی) گویم: ابن ابی حاتم از طریق سدی از ابی مالک آورده که گفت: در قرآن  می

ونَ ﴿ الشعراء است: ی ای که در سوره باشد، مگر آیه می  یعنی: کأنکم تخلدون.﴾ لََعلَُّ�ۡم َ�ُۡ�ُ

ونَ ﴿ ها آمده: و از قتاده آورده که گفت: در یکی از قراءت  ﴾.َوَ�تَِّخُذوَن َمَصانَِع لََعلَُّ�ۡم َ�ُۡ�ُ

 لم

﴾ لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ ﴿ آن به ماضی، مانند: حرف جزمی است برای نفی مضارع و قلب کردن
ای آمده که لحیانی حکایت کرده است، و بر این برآورده  و نصب به آن در لهجه .]اإلخالص: [

حۡ ﴿ قراءت لَۡم �َۡ�َ
َ
 را. .]۱الشرح: [﴾ �

 لما
 بر چند وجه است: 

نموده و قلب به ماضی : اینکه حرف جزم باشد که اختصاص به مضارع دارد، و آن را نفی یکی

آید، و نفی آن تا زمان  سازد مانند: (لم) ولی از چند وجه با آن فرق دارد: اینکه با ادات شرط نمی می

خدای  هحال و نزدیکی آن استمرار دارد، و تحقق یافتنش متوقع است، ابن مالک در مورد فرمود

ْ َعَذاِب ﴿ تعالی ا يَُذوقُوا َّمَّ اند و  ین است که: عذاب را نچشیدهگفته: معنایش ا .]۸ص: [﴾ ل

ا يَۡدُخِل ﴿ خدای تعالی: ی فرموده هچشیدنش برای آنان متوقع است، و زمخشری دربار َولَمَّ
يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�مۡ  کند که  گفته: معنی توقعی که در لما هست داللت می .]۱۴الحجرات: [﴾ ٱۡ�ِ

نفی لم مؤکدتر است، که لما برای نفی (قد فعل) اند، و نفی آن از  اینها پس از آن موقع ایمان آورده

است و لم برای نفی (فعل)، لذا زمخشری در الفائق به پیروی از ابن جنی گفته: از لم و ما ترکیب 

اند و منفی (لما)  اند، در نفی هم (ما) را اضافه کرده یافته است، و چون در اثبات (قد) را افزوده

 حذفش جایز است، به خالف
ً
 (لم) و آن بهترین وجهی است که این آیه بر آن برآورد شود: اختیارا

ا﴿ َّمَّ  (یعنی متوقع است که اهمال یا رها شوند. ابن الحاجب این سخن را گفته است.﴾ �نَّ ُ�ّٗ ل

ها آن را دور  شناسم هرچند که طبع این آیه نمی هو ابن هشام گفته: بهتر از این وجه دربار

نکه مانند آن در قرآن واقع نشده است. وی گفته: و حق آن است که بعید شمارند، به خاطر ای می

ۡعَ�ٰلَُهمۡ ﴿ تر است که شمرده نشود، ولی شایسته
َ
ا َ�ُوَّ�َِينَُّهۡم َر�َُّك أ َّمَّ تقدیر گرفته شود، یعنی:  ﴾ ل

 اند و به زودی دریافت خواهند کرد. آنها تاکنون نتایج اعمالشان دریافت نکرده
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دو جمله را فراهم آورد که با وجود یافتن اولی، جمله  هبر ماضی داخل شود پس زمین : اینکهدوم

ۡعَرۡضُتمۚۡ ﴿ یابد، مانند: دوم نیز وجود می
َ
ِ أ ا َ�َّٮُٰ�ۡم إَِ� ٱۡلَ�ّ اش  و درباره .]۶۷اإلسراء: [﴾ فَلَمَّ

ای برآنند که در این صورت ظرف خواهد بود به  اند: حرف وجود است برای وجود دیگر و عده گفته

 معنی حین.

 باشد؛ زیرا که به ماضی و اضافه به جلسه اختصاص دارد. و ابن مالک گفته: به معنی إذ می

ا ﴿ با اذا فجائیه، مانند:و جوابش ـ چنان که گذشت ـ ماضی خواهد بود، و جمله اسمیه با فاء یا  فَلَمَّ
ۡقَتِصدۚٞ  ِ فَِمۡنُهم مُّ ِ إَِذا ُهۡم �ُۡ�ُِ�ونَ . ﴿]۳۲لقمان: [﴾ َ�َّٮُٰهۡم إَِ� ٱۡلَ�ّ ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ� ٱۡلَ�ّ  .﴾فَلَمَّ

ۡوُع وََجآءَ ﴿ و ابن عصفور جایز دانسته که مضارع باشد، مانند: ا َذَهَب َ�ۡن إِبَۡ�ٰهِيَم ٱلرَّ تُۡه فَلَمَّ
ٰى يَُ�ِٰدُ�َا  ولی دیگری آن را به (جادلنا) تأویل کرده است. .]۷۴هود: [﴾ ٱۡلبُۡ�َ

إِن ُ�ُّ ﴿ شود، مانند: : اینکه حرف استثناء باشد، پس بر جمله اسمیه و ماضیه داخل میسوم
ا َعلَۡيَها َحافِٞظ  َّمَّ ا َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ �ن ُ�ُّ ﴿ به تشدید، یعنی (اال) .]۴الطارق: [﴾َ�ۡفٖس ل َ�ٰلَِك لَمَّ

 ۚ ۡ�َيا  .]۳۵الزخرف: [﴾ ٱ�ُّ

 لن
برای » لن«باشد، بنابر این  تر می بلیغ» ال«حرف نفی و نصب و استقبال است، و نفی با آن از نفی با 

اند، تا آنجا که برخی گفته است: منع آن  تأکید نفی است چنانکه زمخشری و ابن الخباز ذکر کرده

 ».لما«و » لم«باشد چنانکه در  می» أفعل«برای نفی » ال«، و »انی افعل«ت، و آن برای نفی زورگویی اس

کنند.  این را  نفی می» ال«و مشکوک را با » لن«ها مظنون (= گمان) را با  اند: عرب بعضی گفته

 ابن الزملکانی در تبیان ذکر کرده است.

لَن ﴿ میشگی است، مانند فرموده خداوند:برای نفی أبد و ه» لن«و زمخشری نیز ادعا کرده که 
ْ . ﴿]۷۳الحج: [﴾ َ�ۡلُُقواْ ُذبَاٗ�ا  .]۲۴البقرة: [﴾ َولَن َ�ۡفَعلُوا

األعراف: [﴾ لَن تََرٮِٰ� ﴿ ابن مالک گفته: بدین جهت این را مدعی شده که فرموده خداوند:

 توان دید. معتقد است که خدای را نمی .]۱۴۳

 ی شد در فرموده اینکه اگر برای نفی أبد بود منفی آن به یوم مقید نمیو دیگری او را رد کرده به 

ا﴿ خداوند: َ�ّلَِم ٱۡ�َۡوَم إِ�ِسّيٗ
ُ
 و تعیین وقت برای آن نیز صحیح نبود در: .]۲۶مریم: [﴾ فَلَۡن أ
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ٰ يَرِۡجَع إَِ�َۡنا ُموَ�ٰ ﴿ َح َعلَۡيهِ َ�ِٰكفَِ� َح�َّ  أبد«و آوردن  .]۹۱طه: [﴾ لَن �َّۡ�َ
ً
َوَلن ﴿ در:» ا

بََدۢ�
َ
 تکرار باشد، و حال آنکه اصل عدم تکرار است، و استفاده ابدیت در .]۹۵البقرة: [﴾ َ�َتَمنَّۡوهُ �

 گردد. و مانند آن از خارج انجام می .]۷۳الحج: [﴾  لَن َ�ۡلُُقواْ ُذبَاٗ�ا﴿

گفته: ﴾ لَن تََرٮِٰ� ﴿ خداوند: ی فرموده هتأیید موافق زمخشری بوده و دربار هابن عطیه در افاد

گاه او را نخواهد دید، نه در دنیا و نه در  اگر نفی را باقی بدانیم متضمن آن است که موسی هیچ

 بینند. آخرت، ولی در حدیث متواتر ثابت شده که اهل بهشت او را می

برای نفی نزدیک است و نفی در » لن«و ابن الزملکانی گفتار زمخشری را عکس کرده و گفته: 

شکل معانی  یابد، وی گفته: و سّرش آن است که الفاظ هم ن امتداد ندارد، و معنی نفی هم دوام نمیآ

توان در تلفظ کشید؛ برخالف نون، پس هر لفظ  ألف است، و الف را می» ال«باشند، و آخر  می

ها برند که نفی مطلق در آن را در مواردی بکار می» لن«باشد. گفته که: لذا  مطابق معنایش می

را » ال«و  .]۱۴۳األعراف: [﴾ َلن تََرٮِٰ� ﴿ گردد که فرموده: خواسته نشده، بلکه در دنیا فقط نفی می

بَۡ�ٰرُ ﴿ در
َ
به کار برده که نفی ادراک به طور مطلق خواسته شده و  .]۱۰۳األنعام: [﴾ �َّ تُۡدرُِ�ُه ٱۡ�

 این مغایر رؤیت است.

َّ فََلۡن ﴿ و بر این آورده شده:آید،  برای دعا هم می» لن«شود:  گفته می ۡ�َعۡمَت َ�َ
َ
� ٓ َرّبِ بَِما

ُ�وَن َظِهٗ�� ّلِۡلُمۡجرِِم�َ 
َ
 .]۱۷القصص: [﴾ أ

 لو
شرطیه و در مورد » ان«کشد، به عکس  حرف شرطی است در ماضی که مضارع را به سوی آن می

 اند: رساند و چگونگی آن بر چند قول اختالف کرده اینکه امتناع را می

کند نه بر امتناع  رساند، و نه بر امتناع شرط داللت می : اینکه به هیچ وجه امتناع را نمیکیی

بر » أن«باشد، چنانکه  جواب، بلکه فقط برای ربط جواب به شرط با داللت بر تعلیق در ماضی می

 کند. تعلیق در مستقبل داللت دارد، و به اجماع بر امتناع و یا ثبوت داللت نمی

ماند، چون فهمیدن امتناع از آن شبه بدیهی  گفته: و این قول به انکار ضروریات میابن هشام 

فهمد که فعل واقع نشده؛ لذا استدراک آن  بدون تردید می» لو فعل«است، چون هر کس بشنود: 

داشتم  آمد او را گرامی می گویی: لو جاء زید أکرمته لکنه لم یجیء = اگر زید می جایز است، که می

 نیامد. ولی او
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شد، یعنی  : گفته سیبویه است که: حرف است برای چیزی که به خاطر وقوع غیر آن واقع میدوم

رفت واقع شود چون غیر آن واقع شده، ولی آنچه انتظارش  مقتضی فعلی ماضی است که انتظار می

رفته واقع نگردیده، انگار گفته: حرفی است که مقتضی فعلی است که ممتنع شده به جهت  می

 رسید. امتناع چیزی که از ثبوتش به ثبوت می

: که بر زبان نحویین مشهور است و معربان بر آنند اینکه: حرف امتناعی برای امتناع است، سوم

گویی: لو جئت ألکرمتک =  کند، اینکه می یعنی بر ممتنع بودن جواب برای امتناع شرط داللت می

کند بر امتناع گرامی داشتن به جهت امتناع آمدن، و  میداشتم، داللت  آمدی تو را گرامی می اگر می

خدای  ی اعتراض شده به عدم امتناع آمدن، و نیز به عدم امتناع جواب در موارد بسیار، مانند فرموده

ۡ�ُ ﴿ تعالی:
َ
هُۥ ِمۢن َ�ۡعِدهِۦ َسۡبَعُة � ۡقَ�ٰٞم َوٱۡ�َۡحُر َ�ُمدُّ

َ
�ِض ِمن َشَجَرٍ� أ

َ
َما ِ� ٱۡ� َّ�

َ
ا نَِفَدۡت َولَۡو � ٖر مَّ

 ِۚ ْ ﴿ و .]۲۷لقمان: [﴾ َ�َِ�ُٰت ٱ�َّ ۡسَمَعُهۡم َ�ََولَّوا
َ
که تمام نشدن کلمات  .]۲۳األنفال: [﴾ َولَۡو أ

 خداوند هنگام فقدان آنچه یاد شده و روی گردانیدن هنگام نشنوانیدن اولی است.

و مستلزم بودن آن با چهارم، قول ابن مالک است که: حرفی است مقتضی امتناع پس از خودش 

گویی: لوقام زید قام عمرو، قیام  باشد بدون تعرض به نفی آن تالی، وی گفته: اینکه می تالیش می

باشد، ولی اینکه آیا قیام  زید محکوم به انتفاء و مستلزم بودن ثبوت آن. ثبوت قیامی از عمرو می

یا نه؟ این جمله متعرض آن نشده آید برای عمرو واقع شده  دیگری جز آنچه از قیام زید الزم می

 هاست. است. ابن هشام گفته: و این بهترین عبارت

 ي یکم فایده
 آمده ابدی نیست.» لو«ابن أبی حاتم از طریق ضحاک از ابن عباس آورده که گفت: هر کجای قرآن 

 ي دوم فایده

نُتۡم َ�ۡملِ ﴿ یاد شده به فعل اختصاص دارد؛ و اما مانند:» لو«
َ
 ]۱۰۰اإلسراء: [﴾ ُكونَ قُل لَّۡو أ

 بنابر تقدیر آن است.

واقع شود باید که خبر آن فعل باشد تا عوض از فعل » أن«زمخشری گفته: و اگر پس از آن 

�ِض ﴿ :هالحاجب با آوردن آی محذوف گردد، ولی ابن
َ
�ََّما ِ� ٱۡ�

َ
او را رد کرده  .]۲۷لقمان: [﴾ َولَۡو �

 و گفته: این در صورتی است که مشتق باشد نه جامد، و ابن مالک او را رد کرده با این بیت:

 مدر
ً
 الفالح كلو أن حیا

 

 ادرکه مالعب الرماح 
 

 رسد. او میبه ها  ای به رستگاری رسد، بازیگر نیزه یعنی: اگر به راستی زنده
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که در آن خبر اسم مشتق واقع شده، و زمخشری به آن ام  ای در قرآن یافته ابن هشام گفته: آیه

الحاجب وگرنه آن را  طور ابن لقمان نیز توجه ننموده، و همین ی در سوره هتوجه نکرده، چنانکه به آی

 خداوند است: ی نمود، آن آیه فرموده کرد، و همچنین ابن مالک وگرنه به شعر استدالل نمی منع نمی

�َُّهم ﴿
َ
واْ لَۡو � ۡعَرابِ يََودُّ

َ
 ام که خبر در آن ظرف است: ای یافته و آیه .]۲۰األحزاب: [﴾ بَاُدوَن ِ� ٱۡ�

لِ�َ ﴿ وَّ
َ
نَّ ِعنَدنَا ذِۡكٗر� ّمَِن ٱۡ�

َ
 .]۱۶۸الصافات: [﴾ لَۡو أ

اول برای تمنی است،  هدر آی» لو«اند به اینکه:  و زرکشی در البرهان و ابن الدمامینی آن را رد کرده

تر اینکه پیش از زمخشری سیرافی این سخن را گفته، و  باشد، و عجیب و سخن در ممتنع بودن می

این استدراک و آنچه با آن استدراک شده در قدیم در شرح ایضاح ابن الخباز آمده، البته در غیر 

: جایز نیست به جای: لو أن رود، وی در باب ان و اخوات آن گفته: سیرافی گوید موردی که گمان می

 ألکرمته چون فعلی که جای آن فعل را پر کند 
ً
 حاضرا

ً
 أقام ألکرمته گفته شود: لو أن زیدا

ً
زیدا

�َُّهم ﴿ ای. این سخن او است، و خدای تعالی فرموده: نیاورده
َ
ْ لَۡو � وا ۡحَزاُب يََودُّ

َ
ِت ٱۡ�

ۡ
�ن يَأ

ۡعَرابِ 
َ
توان آن را برای تمنی دانست  که خبر آن را صفت آورده، و می .]۲۰األحزاب: [﴾ بَاُدوَن ِ� ٱۡ�

 سخن زرکشی پایان یافت.»: لیتهم بادون«گوییم:  طور که می واقع گردد، همان» لیت« ی که به منزله

 » ما« هآید، و یا ماضی مثبت یا منفی به وسیل می» لم«یا مضارع منفی با » لو«و جواب 
ً
و غالبا

و از مواردی  .]۶۵الواقعة: [﴾ لَۡو �ََشآُء َ�ََعۡلَ�ُٰه ُحَ�ٰٗما﴿ شود، مانند: خل میدر مثبت الم بر آن دا

َجاٗجا﴿ که الم نیامده
ُ
 بدون الم است، مانند: ]۷۰الواقعة: [﴾ لَۡو �ََشآُء َجَعۡلَ�ُٰه أ

ً
 و در منفی غالبا

﴿ ۖ  .]۱۱۲األنعام: [﴾ َولَۡو َشآَء َر�َُّك َما َ�َعلُوهُ

 ي سوم فایده
خشری گفته: فرق بین اینکه بگویی: لوجاءنی زید لکسوته، و: لوزید جاءنی لکسوته، و: لو أن زم

 جاءنی لکسوته آن است که در اولی مقصود فقط ربط بین دو فعل و تعلق دادن هر یک به 
ً
زیدا

 باشد، بدون اینکه معنی زیادتری بر این تعلق ساده را متعرض گردد، و در دومی اضافه بر دیگری می

 شخص یاد شده را 
ً
تعلق یکی از دو معنی نیز به آن منضم شده: یا نفی شک و شبهه و اینکه حتما

خواهد پوشانید، و یا بیان اینکه این امر (کسوت دادن) فقط به او اختصاص دارد نه غیر او، و بنابراین 

نُتۡم َ�ۡملُِكونَ ﴿ آید: می
َ
کید  .]۱۰۰اإلسراء: [﴾ لَّۡو أ و در سومی اضافه بر آنچه در دومی هست تأ

باشد، و اشاره به اینکه حقش این بود که زید بیاید، و با ترک آمدن از  رساند می می» ان«بیشتری که 
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ْ ﴿ آید: قسمت خودش غافل مانده است، و بر این می وا ُهۡم َصَ�ُ َّ�
َ
و مانند  .]۵الحجرات: [﴾ َولَۡو �

 آنچه در قرآن شده بر یکی از این سه بر آور.آن، این نکته را تأمل کن و 

 تذکر
 قرار داد، مانند:» ان«توان به جایش  آید، و این همان است که می در مستقبل برای شرط می» لو«

ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنَّ ﴿ .]۳۳التوبة: [﴾ َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ ﴿
َ
 .]۵۲األحزاب: [﴾ َولَۡو أ

واقع » ودّ «مفتوحه را قرار داد، و بیشتر پس از » ان«ان به جایش تو آید، که می و مصدریه نیز می

ۡهِل ٱۡلِكَ�ِٰب لَۡو يَُردُّونَُ�م﴿ گردد، مانند: می
َ
َحُدُهۡم لَۡو . ﴿]۱۰۹البقرة: [﴾ َودَّ َكثِ�ٞ ّمِۡن أ

َ
يََودُّ أ

رُ   الرد و  التعمیر و االفتداء. یعنی: ]۱۱المعارج: [﴾ يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َ�ۡفَتِدي﴿ ]۹۶البقرة: [﴾ ُ�َعمَّ

نَّ َ�َا ﴿ گذاشت، مانند: » لیت«شود به جایش  و برای تمنی و این همان است که  می
َ
فَلَۡو أ

ةٗ   )، و لذا فعل در جواب آن منصوب شده است.۱۰۲(شعراء /  .]۱۰۲الشعراء: [﴾ َكرَّ

ٰٓ ﴿ آید، و بر این آورده شده: و برای تعلیل نیز می نُفِسُ�مۡ َولَۡو َ�َ
َ
 .]۱۳۵النساء: [﴾ أ

 لوال
 بر چند وجه است:

اسمیه داخل گردد، و جواب آن فعلی  هاینکه حرف امتناع وجود داشته باشد، که بر جمل یکی:

نَُّهۥ َ�َن ِمَن ٱلُۡمَسّبِِحَ� ﴿ در صورتی که مثبت باشد، مانند:» الم«است مقرون به 
َ
 ١٤٣فَلَۡوَ�ٓ �

َولَۡوَ� َفۡضُل ﴿ آید در صورتی که منفی باشد، مانند: و بدون الم می .]۱۴۴-۱۴۳الصافات: [﴾ لَلَبَِث 
بَٗدا

َ
َحٍد �

َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ َما َزَ�ٰ ِمنُ�م ّمِۡن أ و هرگاه ضمیری پس از آن  .]۲۱النور: [﴾ ٱ�َّ

نُتۡم لَُكنَّا مُ ﴿ بیاید حقش آن است که ضمیر رفع باشد، مانند:
َ
  .]۳۱سبأ: [﴾ ۡؤِمنِ�َ لَۡوَ�ٓ أ

باشد که برای تحضیض و عرض در مضارع یا آنچه در تأویل آن است » هال«: اینکه به معنی دوم

َ ﴿ باشد، مانند: می َجٖل قَرِ�بٖ . ﴿]۴۶النمل: [﴾ لَۡوَ� �َۡستَۡغفُِروَن ٱ�َّ
َ
ۡرتَِ�ٓ إَِ�ٰٓ أ خَّ

َ
المنافقون: [﴾ لَۡوَ�ٓ أ

ۚ ﴿ آید، مانند: و برای توبیخ و تندیم در مضارع می .]۱۰ ۡر�ََعةِ ُشَهَدآَء
َ
 .]۱۳النور: [﴾ لَّۡوَ� َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ

﴿ ِ َُذواْ مِن ُدوِن ٱ�َّ ِيَن ٱ�َّ النور: [﴾ َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعتُُموهُ قُلۡتُم﴿ .]۲۸األحقاف: [﴾ فَلَۡوَ� نََ�َُهُم ٱ�َّ

ْ فَلَۡوَ�ٓ إِ . ﴿]۱۶ ُسنَا تََ�َُّعوا
ۡ
الواقعة: [﴾ فَلَۡوَ�ٓ إِذَا بَلََغِت ٱۡ�ُلُۡقومَ . ﴿]۴۳األنعام: [﴾ ۡذ َجآَءُهم بَأ

 .]۸۷-۸۶الواقعة: [﴾ تَرِۡجُعوَ�َهآ إِن ُكنتُۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٨٦فَلَۡوَ�ٓ إِن ُكنتُۡم َ�ۡ�َ َمِدينَِ� . ﴿]۸۳
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ۡرتَِ�ٓ ﴿ ته، و بر این آورده:: اینکه برای استفهام باشد، این را هروی گفسوم خَّ
َ
﴾ لَۡوَ�ٓ أ

نزَِل َعلَۡيهِ َملَٞكۖ ﴿ .]۱۰المنافقون: [
ُ
 در هر دوی اینها به معنی  .]۸األنعام: [﴾ لَۡوَ�ٓ أ

ً
ولی ظاهرا

 است.» هال«

 گونه قرار داده:  چهارم: اینکه برای نفی باشد، این را نیز هروی ذکر کرده، و از این

یعنی: فما آمنت قریة = اهل هیچ آبادی ایمان  .]۹۸یونس: [﴾ َ�نَۡت قَۡرَ�ٌة َءاَمَنۡت فَلَۡوَ� ﴿ 

اند،  نیاوردند هنگام آمدن عذاب، که ایمانشان در آن هنگام سودمند باشد. ولی جمهور این را نگفته

ها قرائت گویند: منظور در آیه توبیخ بر ترک ایمان است پیش از آمدن عذاب، و مؤید آن بلکه آنها می

 ، و در این صورت استنثاء منقطع است.»فهال«باشد:  أبی می

 فایده

نَُّهۥ َ�َن ﴿باشد مگر:  می» هال«در قرآن است به معنی » لوال«از خلیل نقل شده که: آنچه 
َ
فَلَۡوَ�ٓ �

 و در این قول نظر است به دلیل آیات گذشته. .]۱۴۳الصافات: [﴾ ِمَن ٱلُۡمَسّبِِح�َ 

ن رََّءا بُۡرَ�َٰن َرّ�ِهِۦۚ ﴿ خداوند: ی رمودهو همچنین ف
َ
لوال در آن امتناعیه  .]۲۴یوسف: [﴾ لَۡوَ�ٓ أ

 باشد، یعنی: لهم بها، یا: لواقعها. است، و جوابش محذوف می

ۖ ﴿ خداوند: ی و فرموده ُ َعلَۡيَنا َ�ََسَف بَِنا نَّ ٱ�َّ ن مَّ
َ
لَۡوَ�ٓ ﴿ و نیز: .]۸۲القصص: [﴾ لَۡوَ�ٓ أ

ن 
َ
ٰ َقۡلبَِهاأ َ�ۡطَنا َ�َ  یعنی: ألبدت به، و آیاتی دیگر ... . .]۱۰القصص: [﴾ رَّ

و ابن أبی حاتم گفته: موسی الخطمی ما را خبر داد از هارون بن أبی حاتم، از عبدالرحمن بن 

» هال«هست به معنی » فلوال«حماد، از اسباط، از سدی از ابومالک که گفت: هر جای قرآن 

ٓ ﴿ یونس: ی جا: در سوره باشد مگر دو می ٓ إِيَ�ُٰنَها یونس: [﴾ فَلَۡوَ� َ�نَۡت قَۡرَ�ٌة َءاَمَنۡت َ�َنَفَعَها

نَُّهۥ َ�َن ِمَن ٱلُۡمَسّبِِح�َ ﴿ و دیگری: .]۹۸
َ
و با این روایت واضح  .]۱۴۳الصافات: [﴾ فَلَۡوَ�ٓ �

 باشد. مقترن به فاء می» لوال«شود که منظور خلیل  می

 لوما

تِيَنا بِٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ باشد، خدای تعالی فرموده: می» لوال« ی به منزله
ۡ
مالقی  .]۷الحجر: [﴾ لَّۡو َما تَأ

 گوید: جز برای تحضیض نیامده است.
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 لیت
کید آن  حرفی است که نصب به اسم و رفع به خبر می دهد، و معنی آن تمنی است، و تنوخی گفته: تأ

 رساند. را می

 لیس
اند که حرف است، و معنی آن نفی مضمون  ای ادعا کرده همین روی عدهفعلی جامد است، از 

 باشد. جمله در حال، و نفی غیر آن با قرینه می

 خدای تعالی: ی الحاجب این قول را با فرموده و به قولی: برای نفی حال و غیر آن است، ابن

وفًا َ�ۡنُهمۡ ﴿ �ِيِهۡم لَۡيَس َمۡ�ُ
ۡ
َ� يَۡوَم يَأ

َ
 ویت کرده، چون نفی مستقبل است.تق .]۸هود: [﴾ �

ی »ال«آید، بمانند  ابن مالک گفته: و برای نفی عام مستغرقی که منظور از آن جنس باشد می

لَّۡيَس لَُهۡم َطَعاٌم إِ�َّ ِمن ﴿شود، و بر این آورده:  تبرئه، و این از اموری است که از آن غفلت می
 .]۶الغاشیة: [﴾ َ�ِ�عٖ 

 ما
 اسمیه است و حرفیه:

ذی، مانند: -۱آید:  اسمیه بر چندگونه می
ّ
َما ِعنَدُ�ۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ﴿ موصوله به معنی ال

ِ بَاٖق�   در غیر  .]۹۶النحل: [﴾ ٱ�َّ
ً
مذکر و مؤنث، و مفرد و تثنیه و جمع در آن ماسوی است، و غالبا

َمآءِ َوَما بَنَٮَٰها﴿ رود، مانند: رود، و گاهی در عاقل نیز به کار می عاقل به کار می الشمس: [﴾ َوٱلسَّ

ۡ�ُبدُ . ﴿]۵
َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ أ

َ
یعنی: خداوند، و در ضمیر آن رعایت لفظ و  .]۳الکافرون: [﴾ َوَ�ٓ أ

ِ َما َ� َ�ۡملُِك ﴿ خدای تعالی: ی معنی هر دو جایز است که در فرموده َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ
�ِض َشۡ�  لَُهۡم رِۡزٗقا ّمِنَ 

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  اند. هر دو جمع شده .]۳النحل: [﴾ ا َوَ� �َۡسَتِطيُعونَ  ٔٗ ٱلسَّ

 معرفه است برخالف اقسام دیگر آن.» ما«و این 

استفهامیه؛ به معنی أّی شیء، و با آن از أعیان غیرعاقل و أجناس و صفات آنها، و از أجناس  -۲

َما . ﴿]۶۹-۶۸البقرة: [﴾َما لَۡوُ�َها﴿ ،﴾َما ِ�َ ﴿ مانند: گردد، عقال و انواع و صفاتشان سؤال می
 .]۶۰الفرقان: [﴾ َوَما ٱلرَّۡحَ�ٰنُ . ﴿]۱۷طه: [﴾ َوَما تِۡلَك �َِيِمينَِك ﴿ .]۱۴۲البقرة: [﴾ َولَّٮُٰهمۡ 

 هشود، برخالف کسی که آن را جایز شمرده، و اما گفت و با آن از اعیان افراد عاقل سؤال نمی

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  592

ه السالم با صفات یعل از روی جهل بوده، لذا موسی .]۲۳الشعراء: [﴾ َربُّ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َوَما﴿ فرعون:

 خداوند او را جواب داد.

و در صورتی که مجرور شود باید الف آن حذف گردد و فتحه باقی بماند به جهت داللت بر آن، تا 

ٓ . ﴿]۱النبأ: [﴾ َ�مَّ يَتََسآَءلُونَ ﴿ بین آن با موصوله فرق گذاشته شود، مانند: نَت ِمن ذِۡكَرٮَٰها
َ
﴾ �ِيَم أ

 .]۳۵النمل: [﴾ بَِم يَرِۡجُع ٱلُۡمۡرَسلُونَ ﴿ .]۲الصف: [﴾ لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُونَ ﴿ .]۴۳النازعات: [

تِ ﴿ شرطیه، مانند: -۳
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ْ ِمۡن ﴿ .]۱۰۶البقرة: [﴾ َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ َوَما َ�ۡفَعلُوا

 ۗ ُ ْ لَُهمۡ . ﴿]۱۹۷البقرة: [﴾ َخۡ�ٖ َ�ۡعلَۡمُه ٱ�َّ ْ َلُ�ۡم َفٱۡسَتقِيُموا و این  .]۷التوبة: [﴾ َ�َما ٱۡسَتَ�ُٰموا

 فعل بعد از خودش منصوب است. هبه وسیل» ما«

ۡصَ�َُهۡم َ�َ ٱ�َّارِ ﴿ تعجبیه، مانند: -۴
َ
�َ�ُٰن َمآ . ﴿]۱۷۵البقرة: [﴾ َ�َمآ أ ۡ�َفَرهُۥقُتَِل ٱۡ�ِ

َ
﴾ أ

َك بَِرّ�َِك ﴿ و در قرآن مورد سومی از این گونه نیست مگر قرائت سعیدبن جبیر: .]۱۷عبس: [ َما َغرَّ
تامه  هباشد، و خود آن نکر و محل آن رفع است به ابتدا، و مابعدش خبر می .]۶االنفطار: [﴾ ٱۡلَكرِ�مِ 

 است.

ۚ َ�ُعوَضٗة َ�َما فَۡو�َ ﴿ موصوفه، مانند: ی و نکره -۵ ا يَِعُظُ�م. ﴿]۲۶البقرة: [﴾ َها النساء: [﴾ نِعِمَّ

 یعظکم به. .]۵۸
ً
 یعنی: نعم شیئا

ا ِ�َ ﴿ غیرموصوفه، مانند: ی و نکره -۶  هی. .]۲۷۱البقرة: [﴾ فَنِعِمَّ
ً
 یعنی: نعم شیئا

 آید: و حرفیه بر چند گونه می

َ َما ﴿ مصدریه، یا زمانیه است، مانند: -۱ یعنی تا زمانی  .]۱۶التغابن: [﴾ ٱۡسَتَطۡعُتمۡ فَٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

 یعنی: بنسیانکم. .]۱۴السجدة: [﴾ فَُذوقُواْ بَِما �َِسيُتمۡ ﴿ توانید، و یا غیر زمانیه است، مانند: که می

ا﴿ دهد، مانند: نافیه؛ یا عمل لیس را انجام می -۲ َ�ٰتِهِۡمۖ ﴿ .]۳۱یوسف: [﴾ َما َ�َٰذا �ََ�ً مَّ
ُ
ا ُهنَّ أ ﴾ مَّ

َحٍد َ�نُۡه َ�ِٰجزِ�نَ . ﴿]۲۱المجادلة: [
َ
 چهارمی در قرآن ندارد. .]۴۷الحاقة: [﴾ َ�َما مِنُ�م ّمِۡن أ

ِۚ ﴿ کند، مانند: و یا عمل نمی َ�َما َر�َِحت ﴿ .]۲۷۲البقرة: [﴾ َوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱ�َّ
 .]۱۶البقرة: [﴾ تَِّ�َٰرُ�ُهمۡ 

ین برای نفی حال است، و مقتضای سخن سیبویه آن است که در آن معنی ابن الحاجب گفته: و ا

کید می کید » قد«در اثبات قرار داده، چنانکه در » قد«باشد؛ چون که آن را در نفی جواب  تأ معنی تأ

کید دارد. هست، همین  طور آنچه جواب آن قرار داده شده معنی تأ
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کید می -۳ . ]۱۹األنعام: [﴾ إِ�ََّما ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدٞ ﴿ مانند: آید، یا بازدارنده است، زایده برای تأ

َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ ﴿ َّ�
َ
ۡغِشَيۡت وُُجوُهُهمۡ . ﴿]۱۱۰الکهف: [﴾ �

ُ
َمآ أ َّ�

َ
�ََما . ﴿]۲۷یونس: [﴾ َك� رُّ

 ْ ِيَن َ�َفُروا  .]۲الحجر: [﴾ يََودُّ ٱ�َّ

ا تََر�ِنَّ ﴿ و یا بازدارنده نیست، مانند: ْ . ﴿]۲۶مریم: [﴾ فَإِمَّ ا تَۡدُعوا يّٗا مَّ
َ
. ]۱۱۰اإلسراء: [﴾ �

َجلَۡ�ِ قََضۡيُت ﴿
َ
َما ٱۡ� َّ�

َ
ا َخِطيٓ�تِِهمۡ . ﴿]۱۵۹عمران:  آل[﴾ فَبَِما رَۡ�َةٖ . ﴿]۲۸القصص: [﴾ � ﴾ ّمِمَّ

ا َ�ُعوَضةٗ . ﴿]۲۵نوح: [  .]۲۶البقرة: [﴾ َمَثٗ� مَّ
کید شده است، به خاطر شباهت آن  شرط» اما«فارسی گفته: آنچه در قرآن بعد از  آمده با نون تأ

کید فعل قسم از باب اینکه » ما«به فعل شرط، از جهت دخول  » الم«در قسم مانند » ما«برای تأ

کیدی که در آن هست. و ابوالبقاء گفته: زیاد شدن  کید  می» ما«است، به سبب تأ رساند که شدت تأ

 خواسته شده است.

 فایده

َما ﴿ واقع شود موصول است، مانند:» اال«و یا بعد از » ال«یا » لم«یا » لیس« قبل از» ما«هرگاه 
 � . ]۳۰البقرة: [﴾ َما َ� َ�ۡعَلُمونَ . ﴿]۵العلق: [﴾ َما لَۡم َ�ۡعلَمۡ . ﴿]۱۱۶المائدة: [﴾ لَۡيَس ِ� ِ�َّقٍ

﴿ ٓ  .]۳۲البقرة: [﴾ إِ�َّ َما َعلَّۡمَتَنا
بیاید هر دو را » باء«ریه است، و هر وقت بعد از و هرگاه بعد از کاف تشبیه واقع شود مصد

 .]۱۶۲األعراف: [﴾ بَِما َ�نُواْ َ�ۡظلُِمونَ ﴿ محتمل است مانند:
و هرگاه بین دو فعل وقاع گردد که اولین آنها علم یا درایت یا نظر باشد، موصوله و استفهامیه را 

ۡعلَُم َما ُ�ۡبُدوَن َوَما ُكنُتمۡ ﴿ محتمل است، مانند:
َ
ۡدرِي َما . ﴿]۳۳البقرة: [﴾ تَۡ�ُتُمونَ  َوأ

َ
َوَمآ أ

َمۡت لَِغدٖ� . ﴿]۹األحقاف: [﴾ ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ� بُِ�ۡمۖ  ا قَدَّ  .]۱۸الحشر: [﴾ َوۡ�َنُظۡر َ�ۡفٞس مَّ
 واقع شده نافیه است؛ مگر در سیزده آیه.» اال«و هر جای قرآن پیش از 

آ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشۡ� ﴿  ٓ  ًٔ ِممَّ ٓ  ا إِ�َّ ن َ�َافَا
َ
 .]۲۲۹البقرة: [﴾ أ

ن َ�ۡعُفونَ ﴿ 
َ
ٓ أ  .]۲۳۷البقرة: [﴾ فَنِۡصُف َما َفَرۡضُتۡم إِ�َّ

﴿ َ�ِ�
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ  .]۱۹النساء: [﴾ بَِبۡعِض َمآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ إِ�َّ

 .]۲۲النساء: [﴾ َما نََ�َح َءابَآؤُُ�م ّمَِن ٱلّنَِسآءِ إِ�َّ َما قَۡد َسلََفۚ ﴿ 
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 ﴿ ٓ ۡيُتمۡ  َوَما ُبُع إِ�َّ َما َذكَّ َ�َل ٱلسَّ
َ
 .]۳المائدة: [﴾ أ

 ﴿ ٓ َخاُف َما �ُۡ�ُِ�وَن بِهِۦٓ إِ�َّ
َ
 .]۸۰األنعام: [﴾ َوَ�ٓ أ

َم َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ ﴿  ا َحرَّ َل َلُ�م مَّ  .]۱۱۹األنعام: [﴾ َوقَۡد فَصَّ

�ُض إِ�َّ ﴿ 
َ
َ�َٰ�ُٰت َوٱۡ�  هود. ی ر دو جای از سورهد .]۱۰۸-۱۰۷هود: [﴾ َما َداَمِت ٱلسَّ

ۦٓ إِ�َّ َقلِيٗ� ﴿  ۡم فََذُروُه ِ� ُس�ُبلِهِ ۡمُتۡم لَُهنَّ إِ�َّ . ﴿]۴۷یوسف: [﴾ َ�َما َحَصد�ُّ ﴾ َما َقدَّ
 .]۴۸یوسف: [

 ﴿ َ ۡ�ُُموُهۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ ٱ�َّ  .]۱۶الکهف: [﴾ �ذِ ٱۡ�َ�َ

� َوَما بَۡيَنُهَمآ إِ�َّ ﴿   در هر کجای قرآن باشد. .]۸۵الحجر: [﴾ بِٱۡ�َّقِ

 ماذا
 آید: بر چند وجه می

 ترین دو وجه است در این آیه: : اینکه (ما) استفهام و (ذا) موصول باشد، و این راجحیکی

ۗ  َٔ َو�َۡ� ﴿ نفاق بنا به قراءت رفع، یعنی: آنچه را ا .]۲۱۹البقرة: [﴾ لُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ ُقِل ٱۡلَعۡفَو

 ی اسمیه، و جمله ی اسمیه در جواب جمله هکنند عفو است، چه اینکه اصل آن است که جمل می

 فعلیه بیاید. هفعلیه در جواب جمل

 :  اینکه (ما) استفهام و (ذا) اشاره باشد.دوم

 ترین دو وجه است در: : اینکه تمام (ماذا) به طور ترکیب برای استفهام باشد، و این راحجسوم

 کنند. بنابر قراءت نصب، یعنی عفو را انفاق می .]۲۱۹البقرة: [﴾ يُنفُِقوَنۖ قُِل ٱۡلَعۡفَوۗ  َماَذا﴿

 : اینکه تمام (ماذا) اسم جنس باشد به معنی شیء یا موصول باشد به معنی الذی.چهارم

 : اینکه (ما) زائده و (ذا) برای اشاره باشد.پنجم

 باشد.: اینکه (ما) استفهام، و (ذا) زائده ششم

 متی

ِ ﴿ آید، مثل: برای استفهام از زمان می  و برای شرط .... .]۲۱۴البقرة: [﴾ َمَ�ٰ نَۡ�ُ ٱ�َّ
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 مع

ِ�َ ﴿ ها: اسم است به دلیل مجرور شدنش با (من) در یکی از قراءت ، و در اینجا ﴾َ�َٰذا ذِۡكُر َمن مَّ

ۡجَن ﴿ د، مانند:باش به معنی عند است، و اصل آن برای مکان با وقت جمع شدن می َوَدَخَل َمَعُه ٱلّسِ
رِۡسۡلُه َمَعَنا. ﴿]۳۶یوسف: [﴾ َ�َتَيانِ� 

َ
رِۡسلَُهۥ َمَعُ�مۡ . ﴿]۱۲یوسف: [﴾ أ

ُ
 .]۶۶یوسف: [﴾ َلۡن أ

و گاهی منظور از آن مجرد جمع شدن و شرکت کردن است بدون در نظر گرفتن زمان و مکان، 

ِٰد�ِ�َ ﴿ مثل: ٰكِعِ�َ . ﴿]۱۱۹التوبة: [﴾ َوُ�ونُواْ َمَع ٱل�َّ  .]۴۳البقرة: [﴾ َوٱۡرَكُعواْ َمَع ٱل�َّ

ْ . ﴿]۱۲المائدة: [﴾ إِّ�ِ َمَعُ�ۡمۖ ﴿ ولی در این قبیل موارد: ِيَن ٱ�ََّقوا َ َمَع ٱ�َّ النحل: [﴾ إِنَّ ٱ�َّ

ۡ�َن َما ُكنُتمۚۡ . ﴿]۱۲۸
َ
 .]۶۲الشعراء: [﴾ إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ َسَيۡهِدينِ . ﴿]۴الحدید: [﴾ وَُهَو َمَعُ�ۡم �

 آمده.
ً
 منظور علم و حفظ و کمک است که مجازا

 شود محصور است. چنان که در آیات فوق دیده می» مع«راغب گفته: و مضاف الیه لفظ 

 من
 حرف جّر است که چند معنی دارد، مشهورترین آنها:

اإلسراء: [﴾ ٱۡ�ََرامِ  ّمَِن ٱلَۡمۡسِجدِ ﴿ ابتدای غایت است در زمان و مکان و غیر اینها، مانند: -

ِل يَۡو�ٍ . ﴿]۱ وَّ
َ
 .]۳۰النمل: [﴾ إِنَُّهۥ ِمن ُسلَۡيَ�ٰنَ . ﴿]۱۰۸التوبة: [﴾ ِمۡن أ

ا ُ�ِبُّونَ ﴿ و تبعیض به اینکه: بتوان (بعض) به جای آن قرار داد، مانند: ْ ِممَّ ٰ تُنفُِقوا ﴾ َح�َّ
 ابن مسعود قراءت کرده: (بعض ما تحّبون). .]۹۲عمران:  آل[

ُ لِلنَّاِس ﴿ گردد، مانند: شود که بعد از (ما) و (مهما) واقع می تبیین: بسیار می و ا َ�ۡفَتِح ٱ�َّ مَّ
تَِنا بِهِۦ ِمۡن َءايَةٖ ﴿ .]۱۰۶البقرة: [﴾ َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايَةٍ . ﴿]۲فاطر: [﴾ ِمن رَّۡ�َةٖ 

ۡ
﴾ َمۡهَما تَأ

ْ ٱلرِّۡجَس ِمَن ﴿ مهما) واقع نشده:و از مواردی که بعد از آن دو (ما و  .]۱۳۲األعراف: [ فَٱۡجَتنُِبوا
ۡوَ�ٰنِ 

َ
َساوَِر ِمن َذَهبٖ . ﴿]۳۰الحج: [﴾ ٱۡ�

َ
 .]۳۱الکهف: [﴾ ِمۡن أ

ْ ﴿ و تعلیل: مانند: ۡغرِقُوا
ُ
ا َخِطيٓ�تِِهۡم أ َ�ٰبَِعُهۡم ِ�ٓ َءاَذانِِهم ّمَِن . ﴿]۲۵نوح: [﴾ ّمِمَّ

َ
َ�َۡعلُوَن أ

َ�ِٰعقِ   .]۱۹البقرة: [﴾ ٱلصَّ

َ�ۡعَلُم ﴿ شود، مانند: مهمله ـ که بر دومین متضادین وارد می ی و فصل (جدا کردن) ـ به وسیله
ّيِِب� . ﴿]۲۲۰البقرة: [﴾ ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِح�  ٰ يَِمَ� ٱۡ�َبِيَث ِمَن ٱلطَّ  .]۱۷۹عمران:  آل[﴾ َح�َّ
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ۡ�َيا ِمَن ٱ﴿ و بدل: مانند رَِضيُتم بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
ِ� أ  یعنی: بدل اآلخره، .]۳۸التوبة: [﴾ �ِخَرة

�ِض ﴿
َ
َ�ٰٓ�َِكٗة ِ� ٱۡ�  یعنی: بدلکم. .]۶۰الزخرف: [﴾ َ�ََعۡلَنا ِمنُ�م مَّ

ۚ ﴿ و نص بر عموم، مانند: ُ مؤلف کشاف گفته: این به  .]۶۲عمران:   آل[﴾ َوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ ٱ�َّ

ُ َ�ٓ ﴿ منزله مبنی بودن بر فتح است در  رساند. که استغراق را می ﴾إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ

ۗ ﴿ و معنی باء، مانند: ٖ  یعنی: به طرف. .]۴۵الشوری: [﴾ يَنُظُروَن ِمن َطۡرٍف َخِ�ّ

َ�ُٰه ِمَن ٱۡلَقۡومِ ﴿ و معنی (علی)، مانند:  القوم. یعنی: علی .]۷۷األنبیاء: [﴾ َونََ�ۡ

لَ ﴿ و معنی (فی)، مانند:  یعنی: فی یوم. .]۹الجمعة: [﴾ ٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡ�ُُمَعةِ إَِذا نُودَِي لِلصَّ

 خدای تعالی:  هو در کتاب الشامل به نقل از امام شافعی آمده که: (من) در فرمود

 خداوند: هباشد، به دلیل فرمود به معنی (فی) می .]۹۲السناء: [﴾ فَإِن َ�َن ِمن قَۡوٍ� َعُدّوٖ لَُّ�مۡ ﴿ 

 .]۹۲ء: النسا[﴾ وَُهَو ُمۡؤِمنٞ ﴿

 یعنی: عن هذا. .]۹۷األنبیاء: [﴾ قَۡد ُكنَّا ِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن َ�َٰذا﴿ و به معنی (عن)، مانند:

ِ ﴿ و به معنی (عند)، مثل: ۡوَ�ُٰدُهم ّمَِن ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
 .]۱۰عمران:  آل[﴾ َلن ُ�ۡغِ�َ َ�ۡنُهۡم أ

 یعنی: عندالله.

کید و آن در نفی یا نهی یا  َوَما �َۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِ�َّ ﴿ شود، مانند: استفهام زیاد میو تأ
ا تََرٰى ِ� َخۡلِق ٱلرَّ� ِمن تََ�ٰوُٖت� . ﴿]۵۹األنعام: [﴾ َ�ۡعلَُمَها فَٱرِۡجِع ٱۡ�ََ�َ . ﴿]۳الملک: [﴾ مَّ

 .]۳الملک: [﴾ َهۡل تََرٰى ِمن ُ�ُطورٖ 

َبإِْي ﴿ اند: بر این برآوردهاند، و  ای در ایجاب نیز جایز دانسته و عده َولََقۡد َجآَءَك ِمن �َّ
َساوِرَ . ﴿]۳۴األنعام: [﴾ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ 

َ
ِمن ِجَباٖل �ِيَها ِمۢن ﴿ .]۳۱الکهف: [﴾ ُ�َلَّۡوَن �ِيَها ِمۡن أ

بَۡ�ٰرِهِمۡ . ﴿]۴۳النور: [﴾ بََر�ٖ 
َ
واْ ِمۡن �  .]۳۰النور: [﴾ َ�ُغضُّ

 فائده
ی،

ّ
هنگامی که دعا  از ابن عباس آورده است که گفت: اگر ابراهیم  ابن ابی حاتم از طریق سد

های مردم را در هوای آنان قرار ده) یهود و  گفت: (فاجعل أفئدة الناس تهوی إلیهم = پس دل کرد می

ۡ� ﴿ کردند، ولی اختصاص داد هنگامی که گفت: نصاری بر او ازدحام می
َ
﴾ َدٗة ّمَِن ٱ�َّاِس  ِٔأ

 که تنها برای مؤمنین قرار داد. .]۳۷ابراهیم: [
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گفت: (فاجعل أفئدة الناس تهوی الیهم) روم و فارس  و از مجاهد آورده که گفت: اگر ابراهیم می

کردند. و این صریح است در اینکه صحابه و تابعین از (من) تبعیض را  با شما مزاحمت می

 اند. فهمیده می

خطاب به مؤمنین آمده، (من) با آن ذکر نشده  ﴾�ََ�ۡغِفۡر لَُ�مۡ ﴿ اند: هر جا که و بعضی گفته

َ َوقُولُواْ ﴿ االحزاب: هخدای تعالی در سور ی است، مانند فرموده ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ  ٧٠قَۡوٗ� َسِديٗدا 
َ
در  و .]۷۱-۷۰األحزاب: [﴾ يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

ِ��ٖ ﴿ الصف: ی سوره
َ
ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َهۡل أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ ﴾

 .]۱۲الصف: [﴾ �ََ�ۡغِفۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�مۡ ﴿ تا آنجا که فرموده .]۱۰الصف: [

ِ ﴿ نوح فرموده: ی و در خطاب کفار در سوره و  .]۴نوح: [﴾ ُ�مۡ َ�ۡغِفۡر لَُ�م ّمِن ُذنُو�

االحقاف، و این جز به خاطر فرق گذاشتن بین دو خطاب  ی ابراهیم و در سوره ی همچنین در سوره

 نیست، تا میان دو فریق در وعده مساوات و برابری نباشد، این نکته را در کشاف آورده است.

 من

�ِض� َوَمۡن  َوَ�ُۥَمن﴿ آید، مانند: رود، موصول می جز به صورت اسم به کار نمی
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ� ٱلسَّ

ونَ   .]۱۹األنبیاء: [﴾ ِعنَدهُۥ َ� �َۡسَتۡكِ�ُ

 .]۱۲۳النساء: [﴾ َمن َ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِۦ﴿ و شرطیه، مانند:

ۡرقَِدنَا﴿ و استفهامیه، مانند:  .]۵۲یس: [﴾ َمۢن َ�َعَثَنا ِمن مَّ

گویند: و (من)  یعنی: گروهی می .]۸البقرة: [﴾ َ�ُقوُل  َوِمَن ٱ�َّاِس َمن﴿ و نکره موصوفه، مثل:

 در عاقل به کار می همچون (ما) می
ً
آید  باشد در مساوی بودنش در مذکر و مفرد و غیر اینها، و غالبا

شود، و غیر عاقل از عاقل  به عکس (ما)، جهتش آن است که: (ما) در کالم بیشتر از من واقع می

ش بیشتر است به بسیار دادند، و آنکه موارد استعمالش کمتر است به کم بیشتر است، لذا آنکه موارد

االنباری گفته: اختصاص داشتن (من) به عاقل و (ما) به غیر عاقل در دو  دادند، تا نظیر هم باشد، ابن

 شود. ها داخل نمی موصول است نه در شرطیه؛ زیرا که شرط جویای فعل است و بر اسم
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 مهما

تَِنا بِهِۦ﴿ میر در:اسم است، چون ض
ۡ
به آن بازگشته است، زمخشری  .]۱۳۲األعراف: [﴾ َمۡهَما تَأ

گفته: ضمیر (به) و (بها) به آن بازگشته از باب حمل بر لفظ و بر معنی. و آن شرط است برای غیر 

 عاقل ـ به غیر از زمان ـ مانند آیه یاد شده.

کید است، از این روی عده صل آن (ما)ی شرطیه و (ما)ی زائده است که اند: ا ای گفته و در آن تأ

 الف اولی ـ برای رفع تکرار ـ به هاء تبدیل شده است.

 نون
 بر چند وجه است:

يِۡدَ�ُهنَّ ﴿ باشد، مانند: اسم است و آن ضمیر مؤنث می
َ
ۡعَن � نَُهۥ َوَ�طَّ ۡ�َ�ۡ

َ
ۥٓ أ ۡ�َنُه

َ
ا َر� فَلَمَّ

 .]۳۱یوسف: [﴾ َوقُۡلنَ 

کید و آن ثقلیه و خفیفه است، مثل: -۱باشد:  میو حرف است، و آن دو نوع  لَيُۡسَجَنَّ ﴿ نون تأ
کید خفیفه جز در این دو  .]۱۵العلق: [﴾ لَنَۡسَفَعۢ� بِٱ�َّاِصَيةِ . ﴿]۳۲یوسف: [﴾ َوَ�َُكوٗنا نون تأ

 مورد در قرآن نیامده است.

ْ وُُجوَهُ�مۡ َرةِ �فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ٱ�خِ ﴿ گویم: مورد سوم در قراءت شاذی آمده: می ﴾ ا
 .]۷اإلسراء: [

ۡلقَِيا ِ� َجَهنَّمَ ﴿ و چهارم: در قراءت حسن:
َ
ابن جنی در المحتسب این را ذکر  .]۲۴ق: [﴾ �

 کرده است.

. ]۱۴طه: [﴾ فَٱۡ�ُبۡدِ� ﴿ پیوندد، مانند: نون وقایه، که به یاء متکلم منصوب به فعل می -۲

. ]۷۳النساء: [﴾ َ�َٰلۡيتَِ� ُكنُت َمَعُهمۡ ﴿ یا منصوب به حرف مانند: .]۱۳یوسف: [﴾ َ�َۡحُزنُِ�ٓ ﴿

﴿ ُ نَا ٱ�َّ
َ
ّ�ِ ُعۡذٗر�﴿و مجرور به لدن مثل:  .]۱۴طه: [﴾ إِنَِّ�ٓ � ُ یا به من یا  .]۷۶الکهف: [﴾ ِمن �َّ

ۡ�َ�ٰ َ�ّ�ِ َماِ�َهۡ ﴿ عن، مانند:
َ
ۡلَقۡيُت َعلَۡيَك . ﴿]۲۸الحاقة: [﴾ َمآ أ

َ
 .]۳۹طه: [﴾ َ�َبَّٗة ّمِّ�ِ َو�

 تنوین
 شود، و اقسام آن بسیار است: شود ولی (به صورت نون) نوشته نمی نونی است که تلفظ می

األنعام: [﴾ وَُهٗدى َورَۡ�َةٗ ﴿ شود، مانند: های معرب متصل می نون تمکین؛ و آن به اسم -۱
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َخاُهۡم ُهوٗد�ۚ . ﴿]۱۵۴
َ
رَۡسۡلَنا نُوًحا. ﴿]۵۰هود: [﴾ �َ�ٰ َ�ٍد أ

َ
آ أ  .]۱نوح: [﴾ إِ�َّ

آنها، مانند  هپیوندد برای فرق گذاشتن بین معرفه و نکر ها می تنوین تنکیر؛ و آن به اسم فعل -۲

شود ـ بنا به قراءت کسی که آن را تنوین داده ـ و به هیهات متصل  تنوینی که به (اف) متصل می

 دهد ـ.  شود ـ بنا به قراءت کسی که آن را تنوین می می

ۡؤِمَ�ٰٖت َ�ٰنَِ�ٰٖت ﴿ شود، مانند: تنوین مقابله؛ که به جمع مؤنث سالم متصل می -۳ ُمۡسلَِ�ٰٖت مُّ
�َِ�ٍٰت  �َِ�ٰتٖ  َ�ٰٓ  .]۵التحریم: [﴾ َ�ٰبَِ�ٰٖت َ�ٰٓ

﴾ َوَ�َاٍل َعۡ�ٖ  ١َوٱۡلَفۡجرِ ﴿ تنوین عوض، یا عوض از حرف آخر مقابل معتل، مانند: -۴

الیه در کل و  و یا عوض از اسم مضاف .]۴۱األعراف: [﴾ َوِمن فَۡوقِِهۡم َغَواٖش� ﴿ .]۲-۱الفجر: [

ٞ ِ� فَلَٖك �َسۡ ﴿ بعض و أی، مانند: ٰ َ�ۡعٖض� . ﴿]۴۰یس: [﴾ َبُحونَ َوُ�ّ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ﴾ فَضَّ

ْ . ﴿]۲۵۳البقرة: [ ا تَۡدُعوا يّٗا مَّ
َ
 .]۱۱۰اإلسراء: [﴾ �

نُتۡم ِحيَن�ِٖذ تَنُظُرونَ ﴿ ای که اذ به آن اضافه شده باشد، مانند: و عوض از جمله
َ
الواقعة: [﴾ َوأ

 یعنی: حین اذ بلغت الروح الحلقوم. .]۸۴

�نَُّ�ۡم إِٗذا ﴿ اند گذشت ـ مانند: بنابر آنچه از استادمان و کسانی که روش او را داشتهیا اذا ـ 
 َ�ِ� َِّمَن ٱلُۡمَقرَّ  یعنی: اذا غلبتم. .]۴۲الشعراء: [﴾ ل

آید، در اسم و فعل  شود بدل حرف اطالق می ها، که در غیر قرآن ترنم نامیده می تنوین فاصله -۵

۠ ﴿ اند: بر این برآورده و حرف، و زمخشری و غیر او ِۡل إَِذا �َۡ�ِ . ﴿]۱۵االنسان: [﴾ قََوارِ�َرا ﴾ َوٱ�َّ

ۚ َسَيۡ�ُفُرونَ . ﴿]۴الفجر: [  .]۸۲مریم: [﴾ َ�َّ

 نعم
آید، و تبدیل  طلب کننده و اعالم به خبرگیرنده می هحرف جواب است که در تصدیق مخبر و وعد

هایی است که (نعم)  نون را از آن در کسر، لهجه عین آن به جاء، و مکسور نمودنش و متابعت دادن

 با آنها خوانده شده است.

 نعم
 شود. فعلی است برای انشاء مدح که صرف نمی
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 هاء

﴾ قَاَل َ�ُۥ َصاِحُبُهۥ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ ﴿ رود، مانند: اسم ضمیر غائب است، در جر و نصب به کار می
 آید، مانند: یا) ملحق گردد، و برای سکت نیز میو حرف غیبت است هنگامی به (ا .]۳۷الکهف: [

﴾ ُسۡلَ�ٰنَِيهۡ . ﴿]۲۶الحاقة: [﴾ ِحَسا�َِيهۡ . ﴿]۱۹الحاقة: [﴾ كَِ�ٰبَِيهۡ . ﴿]۱۰القارعة: [﴾ َما هَِيهۡ ﴿

و نیز در اواخر آیات جمع  .]۲۵۹البقرة: [﴾ لَۡم يَتََسنَّهۡ . ﴿]۲۸الحاقة: [﴾ َماِ�َهۜۡ ﴿ ]۲۹الحاقة: [

 [مانند العالمین] خوانده شده چنانکه گذشت [در بحث وقف و ابتدا].

 ها
 بدهند و در این صورت برای تثنیه  اسم فعل به معنی خذ (= بگیر) می

ّ
آید، و جایز است الفش را مد

 .]۱۹الحاقة: [﴾ َهآُؤُم ٱۡقَرُءواْ كَِ�ٰبَِيهۡ ﴿ رود، مثل: و جمع به کار می

لَۡهَمَها فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها﴿ آید، مانند: اسم ضمیر مؤنث نیز میو 
َ
 .]۸الشمس: [﴾ فَ�

شود، مثل: هؤالء، هذان خصمان، ها هنا؛ و بر ضمیر  آید، که بر اشاره داخل می و حرف تنبیه می

نعت (ای) در  گردد، مانند: ها أنتم أوالء، و بر شود نیز وارد می رفعی که با اشاره از آن خبر داده می

َها ٱ�َّاُس ﴿ نداء، مانند: ُّ�
َ
� ٰٓ�َ.﴾ 

أسد جایز است الف آن را حذف و خود آن را مضموم نمایند به عنوان اتباع، و بر  ی و در لهجه

يَُّه ٱ�ََّقَ�نِ ﴿ این وجه است قراءت:
َ
 .]۳۱الرحمن: [﴾ �

 هات
 اند: اسم فعل است. کردهشود، به همین جهت بعضی ادعا  فعل امر است که تصریف نمی

 هل
شود نه بر  شود نه تصور؛ و نه بر منفی داخل می حرف استفهامی است که با آن تصدیق خواسته می

، و نه بر عاطف، ابن سیده گفته: و فعل 
ً
شرط، و نه بر أن، و نه بر اسمی که پس از آن فعل باشد غالبا

َ�َهۡل ﴿ خدای تعالی: هاند با فرمود ردهآید، ولی سخن او را رد ک با آن جز به طور مستقبل نمی
 ۖ ا ا وََعَد َر�ُُّ�ۡم َحّقٗ  .]۴۴األعراف: [﴾ وََجدتُّم مَّ

�َ�ٰنِ ﴿ آید، و به آن تفسیر شده: و به معنی (قد) می َ�ٰ َ�َ ٱۡ�ِ
َ
  .]۱اإلنسان: [﴾ َهۡل �

و به  .]۶۰الرحمن: [﴾ َ�ٰنُ َهۡل َجَزآُء ٱۡ�ِۡحَ�ِٰن إِ�َّ ٱۡ�ِحۡ ﴿ آید مانند: و به معنی نفی نیز می
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 معانی دیگری هم آمده که در بحث استفهام بیان خواهد شد.

هلم 
 باشد: اش دو قول می دعوت به سوی شیء است، و درباره

یکی: اینکه اصل آن (هاولم) است، از باب: لممت الشیء یعنی آن را اصالح کردم که ألف آن 

 حذف و ترکیب شده است.

(هل أم) است، انگار گفته شده: هل لک فی کذا؟ أّمه = آیا در فالن امر  به قول دیگر: اصل آن

حجاز در تثنیه و جمع به حال  هرغبتی داری؟ آن را قصد کن، سپس ترکیب شده است، و در لهج

ها را در آخرش  تمیم عالمت هخود باقی است، در قرآن هم به همین گونه آمده، ولی در لهج

 آورند. می

 هنا

  .]۲۴المائدة: [﴾ إِنَّا َ�ُٰهَنا َ�ٰعُِدونَ ﴿ شود، مانند: با آن به جای نزدیک اشاره میاسمی است که 

ُهَنالَِك ٱۡ�ُتِ�َ ﴿گردد، مثل:  شوند پس برای اشاره به دور می و الم و کاف بر آن داخل می
 اند: ن برآوردهشود، و بر ای و گاهی ـ از باب توسعه ـ به زمان اشاره می .]۱۱األحزاب: [﴾ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

ۡسلََفۡتۚ ﴿
َ
آ أ  .]۳۸عمران:  آل[﴾ ُهَنالَِك َدَ� َزَ�رِ�َّا َر�َُّهۥۖ . ﴿]۳۰یونس: [﴾ ُهَنالَِك َ�ۡبلُواْ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ

 هیت
اسم فعلی است به معنی زودباش و مبادرت کن، در المحتسب گفته: و در آن چند لغت است که به 

فتح هاء و تاء و هیت به کسر هاء و فتح تاء، و هیت به فتح هاء و بعضی از آنها قراءت شده: هیت به 

نیز خوانده شده بر وزن جئت، و  .]۲۳یوسف: [﴾ َهۡيَت ﴿ کسر تاء، و هیت به فتح هاء و ضم تاء، و

نیز خوانده شده، و آن فعلی است به معنی ﴾ َهۡيَت ﴿ آن فعل است به معنی تهّیات = مهیا شدم، و

 .ام أصلحت = اصالح شده

 هیهات

﴾ َهۡيَهاَت َهيَۡهاَت لَِما تُوَعُدونَ ﴿ اسم فعل است به معنی: دور شد (دور باشد) خدای تعالی فرموده:
اند: این غلط است که به سبب الم در آن  زجاج گفته: [یعنی] البعد لماتوعدون، گفته .]۳۶المؤمنون: [

 اید. افتاده، چون تقدیرش این است: بعد االمر لماتوعدون = دور شد أمر، به جهت آنچه وعده شده
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و بهتر آن است که گفته شده: الم برای بیان کردن فاعل است. و در آن چند لغت (لهجه) هست، 

 و ضم و کسر خوانده شده، و در هر سه با تنوین و بدون تنوین. به فتح

 واو
 جاره و ناصبه، و غیر عامله آمده است.

ِ َرّ�َِنا َما ُكنَّا ُمۡ�ِ�ِ�َ ﴿ جاره: واو قسم است، مانند:  .]۲۳األنعام: [﴾ َوٱ�َّ

ۡ�ُِعٓواْ ﴿ دهد، مثل: ای مفعول معه را نصب می باشد که به نظر عده و ناصبه: واو (مع) می
َ
فَأ

َ�َٓءُ�مۡ  ۡمَرُ�ۡم َوُ�َ
َ
و در قرآن دومی برایش نیست. و به نظر کوفیین مضارع در  .]۷۱یونس: [﴾ أ

ِٰ�ِ�نَ ﴿ دهد، مانند: جواب نفی یا طلب را نیز نصب می ْ ِمنُ�ۡم َوَ�ۡعلََم ٱل�َّ ِيَن َ�َٰهُدوا ﴾ ٱ�َّ

َب �َ�ٰلَۡيتََنا نَُردُّ َوَ� ﴿ .]۱۴۲عمران:  آل[  .]۲۷األنعام: [﴾ َ�ِٰت َرّ�َِنا َونَُ�ونَ نَُ�ّذِ
و واو صرف به نظر آنها، و معنایش آن است که فعل مقتضی اعراب بود، ولی واو آن را به نصب 

َ�َۡعُل �ِيَها َمن ُ�ۡفِسُد �ِيَها َو�َۡسِفُك ٱّ�َِمآءَ ﴿ منصرف کرد، مانند:
َ
ـ بنا به  .]۳۰البقرة: [﴾ �

 . قراءت نصب ـ

 و غیر عامله چند نوع است:

کند،  باشد، که برای مطلق جمع است، پس شیء را بر مصاحبش عطف می : واو عطف مییکی

فِيَنةِ ﴿ مانند: ۡصَ�َٰب ٱلسَّ
َ
�َۡيَ�ُٰه َوأ

َ
 .]۱۵العنکبوت: [﴾ فَأ

رَۡسۡلَنا نُوٗحا �بَۡ�ٰهِيمَ ﴿ کند، مثل: و بر سابقش عطف می
َ
 .]۲۶الحدید: [﴾ أ

ِيَن ِمن َ�ۡبلَِك ﴿ ش نیز، مانند:و بر الحق  .]۳الشوری: [﴾ يُوِ�ٓ إَِ�َۡك �َ� ٱ�َّ

ا ﴿ و فرق آن با سایر حروف عطف در مقترن شدنش به (اما) است، مانند: ا َشاكِٗر� �مَّ إِمَّ
 .]۳االنسان: [﴾ َكُفوًرا

ۡوَ�ُٰدُ�م﴿ و به (ال) بعد از نفی، مثل:
َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
و  .]۳۷سبأ: [﴾ بِٱلَِّ� ُ�َقّرُِ�ُ�مۡ  َوَمآ أ

ِ ﴿ به (لکن)، مانند:  .]۴۰األحزاب: [﴾ َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ
و به عطف عقد [ده، بیست، سی ...] بر اند، و عام بر خاص، و عکس آن ـ یعنی خاص بر عام ـ 

يَّ َولَِمن . ﴿]۹۸البقرة: [﴾ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦ وَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل ﴿ مانند: رَّّبِ ٱۡغِفۡر ِ� َولَِ�ِٰ�َ
 .]۲۸نوح: [﴾ َدَخَل بَۡيِ�َ ُمۡؤِمٗنا َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� 
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ۖ ﴿ کند، مانند: و شیء را بر مرادفش عطف می ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ . ]۱۵۷ البقرة:[﴾ َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ۡشُكواْ َ�ّ�ِ وَُحۡزِ�ٓ إَِ� ﴿
َ
َمآ أ ِ إِ�َّ  .]۸۶یوسف: [﴾  ٱ�َّ

رُۡجلَُ�مۡ ﴿ دهد، مثل: و مجرور را بر جار عطف می
َ
گفته  .]۶المائدة: [﴾ بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ

َدَ�ُٰت ﴿آید، و امام مالک بر آن حمل کرده این آیه را:  شود: به معنی (او) نیز می می إِ�ََّما ٱلصَّ
  .]۶۰التوبة: [﴾ لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ 

 شود بر این حمل کرده است. آید، خارزنجی واوی که بر افعال منصوب وارد می تعلیل هم می و برای

ۥۖ ﴿ : واو استئناف، مانند:دوم َس�ًّ ِعنَدهُ َجٞل مُّ
َ
َجٗ�ۖ َوأ

َ
َونُقِرُّ ِ� . ﴿]۲األنعام: [﴾ ُ�مَّ قََ�ٰٓ أ

َسّ�ٗ  َجٖل مُّ
َ
رَۡحاِم َما �ََشآُء إَِ�ٰٓ أ

َ
ۗ . ﴿]۵الحج: [﴾ ٱۡ� ُ ۖ َوُ�َعّلُِمُ�ُم ٱ�َّ َ . ]۲۸۲البقرة: [﴾ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

ۥۚ َوَ�َذرُُهمۡ ﴿ ُ فََ� َهادَِي َ�ُ ر)  .]۱۸۶األعراف: [﴾ َمن يُۡضلِِل ٱ�َّ
ّ

به رفع؛ زیرا که اگر عاطفه بود (ُنق

 گشت. شد، و (اجل) منصوب می منصوب و مابعدش مجزوم می

البقرة: [﴾ َوَ�ُۡن �َُسّبُِح ِ�َۡمِدكَ ﴿ شود، مانند: اخل میاسمیه د ی : واو حال که بر جملهسوم

نُفُسُهمۡ . ﴿]۳۰
َ
ۡتُهۡم أ َهمَّ

َ
َ�لَُه . ﴿]۱۵۴عمران:  آل[﴾ َ�ۡغَ�ٰ َطآ�َِفٗة ّمِنُ�ۡمۖ َوَطآ�َِفةٞ قَۡد أ

َ
لَ�ِۡن أ

 .]۱۴یوسف: [﴾ ٱّ�ِئُۡب َوَ�ُۡن ُعۡصَبةٌ 
کید  شود داخل می صفت واقع میای که  زمخشری بر این نظر بوده که بر جمله گردد، برای تأ

شود، و از  ثبوت صفت برای موصوف و متصل شدنش به آن، همچنان که بر جمله حالیه داخل می

 .]۲۲الکهف: [﴾ َوَ�ُقولُوَن َسۡبَعةٞ َوثَاِمُنُهۡم َ�ُۡبُهمۚۡ ﴿ این قبیل مثال آورده:
اند، و  خالویه و ثعلبی آن را ذکر کرده ای از قبیل حریری و ابن : واو ثمانیه (هشت) عدهچهارم

آورند، به جهت اعالم به  کنند بعد از هفت واو می ها شمارش می اند که: وقتی عرب چنین باور داشته

ابُِعُهۡم ﴿ اند: اینکه عدد تام است، و مابعدش استیناف شده، و از این قبیل دانسته َسَيُقولُوَن ثََ�َٰثةٞ رَّ
 .]۲۲الکهف: [﴾ َسۡبَعةٞ َوثَاِمُنُهۡم َ�ُۡبُهمۚۡ ﴿ که فرموده:را تا آنجا ﴾ َ�ُۡبُهمۡ 

�ُِبوَن ٱۡلَ�ٰبُِدونَ ﴿ خدای تعالی: ی و فرموده ٰٓ َوٱ�َّاُهوَن َعِن ﴿ موده:تا آنجا که فر﴾ ٱل�َّ
 زیرا که هشتمین وصف است. .]۱۱۲التوبة: [﴾ ٱلُۡمنَكرِ 

بَۡ�اٗر�﴿ تا ﴾ ُمۡسلَِ�ٰتٖ ﴿ خداوند: ی و فرموده
َ
 .]۵التحریم: [ ﴾َو�

 اینها برای عطف است. هولی درست آن است که در هم
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الصافات: [﴾ َوَ�َٰديَۡ�ٰهُ  ١٠٣َوتَلَُّهۥ لِۡلَجبِِ� ﴿ : زائده، و برآورده شده بر آن یکی از واوهای:پنجم

۱۰۳-۱۰۴[. 

ْ ٱللَّۡغَو ﴿ : واو ضمیر مذکر در اسم یا فعل، مانند: (المؤمنون)،ششم ۡعَرُضواْ �َذا َسِمُعوا
َ
أ

ْ . ﴿]۵۵القصص: [﴾ َ�ۡنهُ  ِيَن َءاَمُنواْ يُقِيُموا  .]۳۱ابراهیم: [﴾ قُل ّلِعَِبادَِي ٱ�َّ

ِيَن ﴿ اند: : واو عالمت مذکرها در لغت طی، و بر این برآوردههفتم ْ ٱ�َّۡجَوى ٱ�َّ وا ُّ�َ
َ
َوأ

 ْ واْ َكثِ�ٞ ّمِۡنهُ . ﴿]۳األنبیاء: [﴾ َظلَُموا  .]۷۱المائدة: [﴾ مۚۡ ُ�مَّ َ�ُمواْ َوَصمُّ

 ١٥�َ�ۡهِ ٱلنُُّشوُر ﴿ : واو بدل از همزه استفهام ماقبل مضموم، مانند قراءت قنبل:هشتم
ِمنُتم

َ
 .]۱۲۳األعراف: [﴾ قَاَل فِرَۡعۡوُن َءاَمنُتم بِهِۦ. ﴿]۱۶-۱۵الملک: [﴾ َءأ

 وي کأنّ
باشد، و کاف ضمیر  اظهار پشیمانی و تعجب است، و اصل آن (ویلک) می هکسائی گفته: کلم

 مجرور است.

و اخفش گفته: وی اسم فعل است به معنی أعجب، و کاف حرف خطاب، و أن با اضمار الم 

 شود: أعجب الّن الله. است، معنی چنین می

 .و خلیل گفته: وی تنها است، و کأن کلمه مستقلی است برای تحقیق نه تشبیه

حرف باشد و أنه یک  ›ویک‹اینکه  -۱االنباری گفته: در وی کأنه سه وجه محتمل است:  و ابن

اینکه  -۳اینکه هر دو حرف باشند ولی به معنی (ویلک)،  -۲، و معنی چنین باشد (ألم تر)، یحرف

اند  وی حرف تعجب و کأنه حرف باشد، و به جهت کثرت استعمال در نوشتن به هم وصل شده

 که (یبنؤم) وصل گردیده است. همچنان

 ویل

ا تَِصُفونَ ﴿ اصعمی گفته: ویل تقبیح است، خدای تعالی فرموده:  .]۱۸األنبیاء: [﴾ َولَُ�ُم ٱلَۡوۡ�ُل ِممَّ

. ]۴۹الکهف: [﴾ َ�َٰوۡ�لََتَنا﴿ گیرد، مثل: و گاهی به جای حسرت بردن و آه کشیدن قرار می

َعَجۡزُت ﴿
َ
 .]۳۱المائدة: [﴾ َ�َٰوۡ�لََ�ٰٓ أ

ن یبن عیاش، از هشام بن عروه، از پدرش، از ام المؤمن حربی در فوائدش از طریق اسماعیل

به من فرمود: (ویحک) پس جزع کردم و ناراحت  ص عایشه آورده است، که گفت: رسول خدا
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شدم، به من فرمود: ای حمیراء همانا (ویحک) یا (ویسک) رحمت است، از آن جزع مکن، بلکه از 

 نمای.ویل جزع 

 یا
حرفی برای نداء دور است ـ به طور حقیقت یا در حکم آن باشد ـ و آن بیشتر از سایر حروف نداء به 

. ]۲۸نوح: [﴾ رَّّبِ ٱۡغفِۡر ِ� ﴿ گردد، مانند: رود، لهذا در موقع حذف غیر از آن تقدیر نمی کار می

ۡعرِۡض ﴿
َ
 شوند. (یا) ندا نمی ی  و اسم الله و أیها و ایتها جز به وسیله .]۲۹یوسف: [﴾ يُوُسُف أ

کید را می  مورد  رساند که اشعار می زمخشری گفته: و تأ
ً
دارد: خطابی که پس از آن هست جدا

 اعتنا و توجه است.

 النمل:[﴾ � �﴿ شود، مانند: آید که بر فعل و حرف وارد می یا برای تنبیه و توجه می

 .]۲۶یس: [﴾ َ�ٰلَۡيَت قَۡوِ� َ�ۡعلَُمونَ . ﴿]۲۵

 توجه
تا اینجا شرح معانی ادواتی که در قرآن آمده را به پایان رسانیدم، به طور مختصر مفید که در بیان 

مقصود رسا است، و آن را نگسترانیدم؛ زیرا که محل بسط و اطناب در تصانیف نحوی و فن عربی 

 کتاب توضیح اصول و قواعد است نه فراگیری تمام فروع و جزئیات.باشد، و منظور ما در این  می

 





 

 

 

 

 

 

 نوع چهل و یکم:
 در شناخت اعراب قرآن

ـ که کتابش فقط در مشکل ای در این باره دارند، از جمله: مکی  های جداگانه ای نوشته عده

ترین آنهاست، و ابوالبقاء عکبری که کتابش مشهورترین آنها  اعراب است ـ و الحوفی؛ و آن واضح

هایش ـ و سفاقسی آن را  ترین آنهاست ـ با همه زیادتی و طول دادن است، و السمین که ارزنده

 تلخیص و تحریر نموده و تفسیر ابوحیان از آن پر است.

سازد، و از  باشد؛ زیرا که اعراب معانی را از هم جدا می این فن شناخت معنی میاز فوائد 

گاهی می  دهد. مقصود گویندگان آ

ها را تعلیم  ابوعبید در فضائل خود از عمربن الخطاب آورده که گفت: لحن و فرائض و سنت

 ».گیرید گیرید همچنان که قرآن را تعلیم می

آموزد تا  به حسن گفتم: ای ابوسعید، کسی که فن عربی را می و از یحیی بن عتیق آورده که گفت:

آن استوار سازد، گفت: خوب است ای برادرزاده، آن را فرا  هخوب سخن بگوید و قراءتش را به وسیل

 گردد. ماند پس گمراه می خواند و از شناختن وجه [اعرابش] عاجز می ای را می بگیر، که مرد آیه

نماید الزم است  کند، و از اسرار آن کشف می عّز و جل نظر می و بر کسی که در کتاب خدای

که: در کلمه و صیغه و محل آن دقت نماید که ابتدا است یا خبر یا فاعل یا مفعول، یا اوایل کالم 

 است یا در جواب و ... .

 و واجب است اموری را رعایت کند:

خواهد اعراب کند بفهمد که به  ی: ـ که اولین واجب بر او است ـ اینکه: معنی آنچه را میکی

باشد، که اعراب فرع معنی است، لهذا  تنهایی یا در حال ترکیب پیش از اعراب معنایش چه می
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ها جایز نیست ـ بنابر قول به اینکه از متشابه است که خداوند علم آن را به  اعراب کردن فواتح سوره

 خود اختصاص داده ـ .

النساء: [﴾ �ن َ�َن رَُجٞل يُوَرُث َكَ�ٰلَةً ﴿ خدای تعالی: هفرمودو در توجیه نصب (کالله) در 

شود، پس اگر اسم باشد برای میت که حال خواهد بود، و  اند: منظور از آن دقت می گفته .]۱۲

(یورث) خبر (کان)، و اگر صفت باشد و (کان) تامه یا ناقصه، و کالله خبر، و اگر متعلق به ورثه 

کنیم، یعنی: ذا کالله، که در این صورت نیز حال یا خبر خواهد بود ـ چنان  می باشد، مضاف تقدیر

 که گذشت ـ و اگر متعلق به خویشاوندان باشد، مفعول ألجله خواهد بود.

اگر منظور از مثانی قرآن باشد،  .]۸۷الحجر: [﴾ َسۡبٗعا ّمَِن ٱلَۡمَثاِ� ﴿ خدای تعالی: ی و فرموده

 فاتحه باشد، (من) برای بیان جنس است. ی شد، و اگر مراد سورهبا پس (من) برای تبعیض می

ۗ ﴿ خدای تعالی: ی و فرموده ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
َ
ٓ أ اگر به معنی اتقاء باشد  .]۲۸عمران:  آل[﴾ إِ�َّ

مصدر، و اگر به معنی متقی باشد، یعنی امری که پرهیز از آن واجب است، مفعول به خواهد بود، و 

 جمع باشد ـ مثل رماة ـ حال است.اگر 

ۡحَوىٰ ﴿ خدای تعالی: ی و فرموده
َ
اگر مراد سیاهی از جهت خشک شدن  .]۵األعلی: [﴾ ُ�َثآًء أ

 باشد: باشد، صفت غثاء خواهد بود، و اگر به معنی شدت سبزی باشد، حال مرعی می

هایشان  اند، گام ور کردهکنندگان که در اعراب ظاهر لفظ را منظ ابن هشام گفته: بسیاری از اعراب

ن �َّۡ�َُك َما َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَآ ﴿ خدای تعالی: ی لغزیده است، از جمله در فرموده
َ
ُمُرَك أ

ۡ
َصلَٰوتَُك تَأ

َ
أ

 ْۖ ُؤا ۡمَ�ِٰ�َا َما �ََ�ٰٓ
َ
ۡفَعَل ِ�ٓ أ ن �َّ

َ
ۡو أ

َ
رسد که (أن نفعل) بر  که در اولین نظر به ذهن می .]۸۷هود: [﴾ أ

قومش را امر نکرد که  طف باشد، ولی این تصور باطل است؛ زیرا که [شعیب ) عك(أن نتر

باشد، یعنی:  هرچه بخواهند در اموالشان انجام دهند، بلکه عطف بر (ما) است که معمول ترک می

بیند أن و فعل دوبار تکرار شده و بین  أن نترک أن نفعل، جهت این توهم آن است که اعراب کننده می

 عطف آمده است.آن دو حرف 

کننده وجه صحیحی در نظر  : اینکه مقتضای صناعت را رعایت نماید، که چه بسا اعرابدوم

 بگیرد، ولی صحت آن وجه را از لحاظ صناعت توجه نکند، لذا به اشتباه بیافتد.

ۡ�َ�ٰ ﴿ ی از جمله بعضی درباره
َ
 مفعول مقد گفته .]۵۱النجم: [﴾ َوَ�ُموَداْ َ�َمآ �

ً
م است، اند: ثمودا

شود، و مابعد آن در ماقبلش  و حال آنکه این ممتنع است؛ زیرا که (ما)ی نافیه در صدر کالم واقع می

) معطوف می عمل نمی
ً
 .﴾ثموداً  كوأهل﴿ باشد، یا بنا به تقدیر: کند، بلکه بر (عادا
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ِ ﴿ :ی و دیگری درباره ۡمرِ ٱ�َّ
َ
ۖ َ� . ﴿]۴۳هود: [﴾ َ� َ�ِصَم ٱۡ�َوَۡم مِۡن أ ﴾ َ�ۡ�ِ�َب َعلَۡيُ�ُم ٱۡ�َوَۡم

گفته: ظرف به اسم (ال) تعلق دارد، اما این گفته باطل است؛ زیرا که اسم (ال) در این  .]۹۲یوسف: [

 باشد. صورت طوالنی شده که نصب و تنوین آن واجب است، بلکه ظرف متعلق به محذوف می

ۢ ﴿ خدای تعالی: هحوفی: باء در فرمود ی و گفته  .]۳۵النمل: [﴾ بَِم يَرِۡجُع ٱلُۡمۡرَسلُونَ  َ�َناِظَرةُ
طلب است، بلکه  باشد، که این قول باطل است؛ زیرا که استفهام صدارت متعلق به (ناظره) می

 باشد. مصداقش به مابعدش می

ْ ﴿ :ی دیگری درباره هو نیز گفت ۡ�َنَما ثُقُِفٓوا
َ
ۡلُعو�َِ�ۖ � که حال از معمول (ثقفوا)  .]۶۱األحزاب: [﴾ مَّ

 باشد. طلب است، بلکه بنا بر ذم منصوب می باشد، باطل است؛ زیرا که شرط صدارت یا (اخذوا) می

*** 

 از عربیت برخوردار باشد تا بر آنچه ثابت نشده حمل نکند، چنانکه ابوعبیده سوم
ً
: اینکه کامال

ۡخرََجَك َر�َُّك ﴿ هدربار
َ
ه: کاف قسم است، مکی از او حکایت کرده و از گفت .]۵األنفال: [﴾ َكَمآ أ

آن سکوت نموده است، که ابن الشجری او را بر این سکوت نکوهش کرده است، و  هاظهارنظر دربار

ابوعبیده اینکه: کاف به معنی واو قسم نیامده، و به کار بردن (ما)ی موصوله در مورد  هبیان بطالن گفت

 خداوند، و ربط دادن موصول به ظاهر که فاعل (أخرجک) باشد، از باب شعر است.

اند اینکه: کاف با مجرورش خبر برای محذوف است،  ترین چیزی که در مورد آیه گفته و نزدیک

آوران با همه ناخوشایندی که در ایشان دیدی مانند حال بیرون  کردن رزمیعنی این حالت، بسیج 

إن البقر «ابن مهران در قرائت:  هبردنت برای جنگ است در حالی که آن را اکراه داشتند. و مانند گفت

به تشدید تاء که: از باب زیاد کردن تاء در اول ماضی است، و حال آنکه این قاعده » تشابهت

بوده به تاء وحدت که سپس در تاء » ان البقرة تشابهت«بلکه اصل قرائت: حقیقت ندارد، 

 ادغام گردیده، و این ادغام از دو کلمه است.» تشابهت«

های شاذ بپرهیزد، و بر احتماالت  ها و لهجه : اینکه از امور دور، و وجوه ضعیف، و لغتچهارم

در آن ظهور نیابد معذور است و ذکر  نزدیک به واقع و قوی و فصیح برآورد؛ پس اگر جز وجه بعید

تمام وجوه به قصد ارائه غرابت و بسیاری تتبع، خیلی دشوار است، و اگر به منظور بیان احتماالت و 

تمرین دانشجو باشد خوب است ولی در غیر الفاظ قرآن، و اما در مورد تنزیل جایز نیست مگر 

در هیچ کدام نیست همه را ذکر کند  وجوهی که گمان بیشتری در آن هست، و هرگاه گمان قوی

﴾ َو�ِيلِهِۦ﴿ هکسی را دربار هاند گفت بدون اینکه وجوهی را تکلف نماید، از همین روی اشتباه دانسته
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اَعةِ ﴿ ـ به جر یا نصب ـ گفته: عطف بر لفظ .]۸۸الزخرف: [ یا محل آن است؛  ]۸۵الزخرف: [ ١﴾ٱلسَّ

 رست آن است که قسم یا مصدر (قال) است با تقدیر.زیرا که بین آن فاصله زیاد است، و بلکه د

ِيَن َ�َفُرواْ بِٱّ�ِۡكرِ ﴿ :هو نیز سخن کسی که دربار  گفته: خبر آن: .]۴۲-۴۱فصلت: [﴾ إِنَّ ٱ�َّ

َ�نِۢ بَعِيدٖ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َناَدۡوَن ِمن مَّ
ُ
باشد، و حال آنکه درست آن است که  می .]۴۴فصلت: [﴾ أ

 خبر آن محذوف است.

 ﴾إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َقّٞ ﴿گفته: جواب آن:  .]۱ص: [﴾ ٓصۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ذِي ٱّ�ِۡكرِ ﴿ :هکسی که دربارو 
اند نیست،  باشد، و حال آنکه صحیح آن است که جوابش محذوف است، یعنی: چنانکه پنداشته می

 یا آن معجزه است، یا تو از مرسلین هستی.

وََّف  فََ� ُجَناَح َعلَۡيهِ ﴿ و کسی که گفته: ن َ�طَّ
َ
» علیه«و » جناح«وقف بر  .]۱۵۸البقرة: [﴾ أ

اغراء است، [اغراء واداشتن و بسیج نمودن کسی به سوی چیزی است]؛ چون اغراء غایب ضعیف 

ْ ﴿ هاست، برخالف اینکه مانند همین قول که دربار �َّ �ُۡ�ُِ�وا
َ
که نیکو  .]۱۵۱األنعام: [﴾ َعلَۡيُ�ۡمۖ �

 ب فصیح است.است؛ چون اغراء مخاط

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت ﴿ و گفته کسی که:
َ
را بنا بر اختصاص  .]۳۳األحزاب: [﴾ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ

 باشد. منصوب شمرده، چون بعد از ضمیر مخاطب ضعیف است، و درست آن است که منادی می

ۡحَسنَ ﴿ و قول به اینکه:
َ
ِٓي أ بوده » احسنوا«به رفع در اصل:  .]۱۵۴األنعام: [﴾ َ�َماًما َ�َ ٱ�َّ

که واو حذف شده و به ضمه اکتفا گردیده، چون از باب شعر است، و حال آنکه درست آن است که 

 ».هو أحسن«بنابر تقدیر مبتدا است؛ یعنی 

واْ َوَ�تَُّقواْ َ� يَُ�ُُّ�مۡ ﴿ و اینکه گفته شده: به ضم راء مشدده  .]۱۲۰عمران:  آل[﴾ �ن تَۡصِ�ُ

 باب:از 

باشد که به شعر اختصاص دارد، و حال آنکه درست آن  می» ترصع كإن يرصع أخو كان«

 باشد. است که ضمه اتباع است و آن مجزوم می

رُۡجلَُ�مۡ ﴿ اند که: و یا گفته
َ
بنابر مجاورت مجرور است، چون جر بر جوار  .]۶المائدة: [﴾ َوأ

 ﴾ بُِرُءوِسُ�مۡ ﴿ ضعیف و شاذ است، و جز موارد کمی از آن نرسیده است، و درست آن است که بر

 .١باشد؛ زیرا که منظور از آن مسح بر خف (= کفش مخصوص) است معطوف می

 ».و عنده علم الساعة«در  -١
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الی در آن نیست، آید، که اشک ابن هشام گفته: و گاهی در مورد خاصی جز وجه مرجوح برنمی

گویند: فعل ماضی است، ولی ساکن بودن آخر  .]۸۸األنبیاء: [﴾ ِ� ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ُۨ� ﴿ مانند قرائت:

کند، و به قولی:  به این قول را تضعیف می آن و نیابت کردن ضمیر مصدر از فاعل با وجود مفعول

شود  ن در جیم ادغام نمیبه سکون نون دوم بوده است، ولی چون نو» ننجی«مضارع است أصل آن 

به فتح حرف دوم و تشدید سوم بوده، پس » ننجی«باشد، و به قولی: اصل آن  این قول نیز ضعیف می

 کند اینکه این کار جز در تاء جایز نیست. نون حذف شده است، ولی این گفته را تضعیف می

*** 

ِ ﴿ : اینکه تمام وجوه ظاهر را استیفاء کند، پس در مانند:پنجم ۡ�َ َسّب
َ
﴾ ِح ٱۡسَم َرّ�َِك ٱۡ�

 باشد، و در مانند:» اسم«تواند صفت  و می» رب«تواند صفت  می» االعلی«گویی:  می .]۱األعلی: [

ِينَ  ٢ُهٗدى ّلِۡلُمتَِّقَ� ﴿ تابع و مقطوع به نصب باشد » الذین«گویی: شاید که  .]۳-۲البقرة: [﴾ ٱ�َّ

 ».هم«ع باشد به تقدیر ، و مقطوع به رف»أمدح«یا » أعنی«به تقدیر 

*** 

: اینکه شروط مختلف را به حسب أبواب رعایت نماید، که اگر آنها را دقت نکند أبواب و ششم

خدای  ی فرموده هکند، و از اینجاست که زمخشری تخطئه شده که دربار شرایط را به هم خلط می

گفته: این دو جمله عطف بیان هستند؛ و  .]۳-۲الناس: [﴾ إَِ�ٰهِ ٱ�َّاِس  ٢َملِِك ٱ�َّاِس ﴿ تعالی:

باشند، چون جامد بودن در عطف بیان و اشتقاق در نعت  حال آنکه درست آن است که نعت می

 شرط است.

ۡهِل ٱ�َّارِ ﴿ خداوند: ی و در فرموده
َ
» تخاصم«به نصب  .]۶۴ص: [﴾ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َّقٞ َ�َاُصُم أ

شود، و  ای که الم جنس داشته باشد نعت داده می با کلمه گفته: صفت اشاره است؛ چون اسم اشاره

 درست آن است که بدل است.

َ�َٰط ﴿ :ی و درباره ْ ٱلّصِ گفته: در  .]۲۱طه: [﴾ َسُنِعيُدَها ِسَ�َ�َها﴿ و .]۶۶یس: [﴾ فَٱۡستََبُقوا

این دو آیه منصوب ظرف است؛ چون در ظرف مکان ابهام شرط است، و درست آن است که حرف 

 باشد. می» الی«ر هر دو اسقاط شده به جهت توسعه در آنها، و آن حرف در هر دو جر د

َ ﴿ :هو دربار ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ
َ
ۦٓ أ َمۡرتَِ� بِهِ

َ
» أن«گفته که:  .]۱۱۷المائدة: [﴾ َما قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َمآ أ

باشد، چون عطف بیان مثل نعت بر ضمیر  اش عطف بیان بر هاء می مصدریه  است، و آن با صله

 ، ابن کثیر و تفسیر المنیر مراجعه فرمائید. [مصحح]یکریمه در تفاسیر قرطب ی تفصیل موضوع به شرح این آیه یبرا -١
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 ممتنع است. این امر ششم را ابن هشام در مغنی برشمرده، و محتمل است که در امر دوم داخل باشد.

*** 

ای منطبق نماید  ر قاعدهای را ب شکل آن را رعایت کند، بسا که آیه : اینکه در هر ترکیب همهفتم

دهد، و از اینجا  در حالی که به کار بردن آن در جای دیگری که نظیر آن است خالف آن را گواهی می

ۚ ﴿ خداوند: ی فرموده هاست که زمخشری تخطئه شده که دربار ﴾ َوُ�ۡرُِج ٱلَۡمّيِِت ِمَن ٱۡلَ�ِّ

 باشد، و آن را عطف بر: می .]۹۵األنعام: [﴾ َوٰىۖ فَالُِق ٱۡ�َّبِ َوٱ�َّ ﴿ گفته: عطف بر: .]۹۵األنعام: [

قرار نداده، به خاطر اینکه عطف اسم بر اسم أولی  .]۹۵األنعام: [﴾ ُ�ۡرُِج ٱۡلَ�َّ ِمَن ٱلَۡمّيِتِ ﴿

﴾ ُ�ِۡرُج ٱۡلَ�َّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُ�ۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَ�ِّ ﴿ است، ولی چون در جای دیگر آمده:
کند، از همین روی این قول تخطئه  که هر دو جمله فعلیه است برخالف آن داللت می .]۱۹الروم: [

بنابراین است که  .]۲البقرة: [﴾ َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ﴿ در» فیه«و » ریب«شده که وقف بر 

تَ�ِ�ُل ﴿ السجده است: ی خداوند در سوره هباشند، و دلیل بر خالف این قول فرمود» هدی«خبر 
 .]۲السجدة: [﴾ ٱۡلِكَ�ِٰب َ� َرۡ�َب �ِيهِ ِمن رَّّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

ُمورِ ﴿ :هو کسی که دربار
ُ
گفته:  .]۴۳الشوری: [﴾ َولََمن َصَ�َ وََ�َفَر إِنَّ َ�ٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ٱۡ�

ت آن است که اند؛ ولی درس رابط اشاره است، و صابر و غافر از روی مبالغه از عزم امور شمرده شده

ْ َوَ�تَُّقواْ ﴿ اشاره مربوط به صبر و غفران است، به دلیل اینکه در جای دیگر فرموده: وا �ن تَۡصِ�ُ
ُمورِ 

ُ
 ».االمور أنكم من عزم«، و نفرمود:  .]۱۸۶عمران:  آل[﴾ فَإِنَّ َ�ٰلَِك ِمۡن َعۡزِم ٱۡ�

مجرور در موضع رفع است؛ که  .]۱۳۲األنعام: [﴾ َوَما َر�َُّك بَِ�ٰفِلٍ ﴿ و گفته اینکه در مانند:

 آید. باشد، چون خبر جز در حال نصب جدای از باء نمی درست آن است که در موضع نصب می

ۖ ﴿ و قول به اینکه در: ُ ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ ٱ�َّ ۡ�َُهم مَّ
َ
نام گرامی  .]۸۷الزخرف: [﴾ َولَ�ِن َس�

 باشد، به دلیل اینکه جای دیگر فرموده: ح آن است که فاعل میمبتدا است، و حال آنکه صحی» الله«

 .]۹الزخرف: [﴾ َ�َُقولُنَّ َخلََقُهنَّ ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡلَعلِيمُ ﴿
طور است اگر قرائت دیگری در آن مورد باشد که یکی از دو اعراب را کمک نماید  توجه: و همین

 .]۱۷۷البقرة: [﴾ َ�ِٰ�نَّ ٱۡلِ�َّ َمۡن َءاَمنَ وَ ﴿ خداوند: هبایست ترجیح داده شود، مانند فرمود که می
باشد، و در تأیید قول اول  گویند: تقدیرش ولکن ذاالبر است، و به قولی: لکن الِبّر بّر من آمن می

 است.» ولکن البار«قرائت: 
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 گردد، مانند: تذکر: و گاهی هر کدام از محتمالت مرجحی دارند، پس آنکه اولی است أخذ می

 «که  .]۵۸طه: [﴾ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنَك َموِۡعٗدا فَٱۡجَعۡل ﴿
ً
احتمال مصدر بودن را دارد و شاهد بر آن » موعدا

نَت ﴿ است:
َ
رود که منظور زمان باشد، و شاهد  و احتمال می .]۵۸طه: [﴾ �َّ ُ�ۡلُِفُهۥ َ�ُۡن َوَ�ٓ أ

و محتمل است که برای ملکان باشد و  .]۵۹طه: [﴾ قَاَل َموِۡعُدُ�ۡم يَۡوُم ٱلّزِ�َنةِ ﴿ بر آن است:

 «و اگر  .]۵۸طه: [﴾ َمَ�ٗ�ا ُسٗوى﴿ شاهد بر آن است:
ً
بدل از آن اعراب شود نه ظرف برای » مکانا

 شود. همین احتمال متعین می» نخلفه«

 ی اند کسی را که درباره الخط را رعایت کند، و از اینجاست که تخطئه کرده : اینکه رسمهشتم

ای است امریه، یعنی: سل (= بپرس) سبیال (= راهی) که  گفته: جمله .]۱۸االنسان: [﴾ َسۡلَسبِيٗ� ﴿

 شد. به آن برساند، چون اگر چنین بود به صورت جدای از هم نوشته می

ان و اسم آن است، یعنی: » انها«گفته:  .]۶۳طه: [﴾ إِۡن َ�َٰ�ِٰن لََ�ِٰحَ�ٰنِ ﴿ :هو کسی که دربار

باشد، و جمله خبر إن است، این سخن باطل است  می» لساحران«خبرش  ان القصه، و ذان مبتدا و

 به طور متصل به هم نوشته شده است.» هذان«جدا و » ان«چون 

ۚ ﴿ :هو کسی که دربار اٌر ِيَن َ�ُموتُوَن َوُهۡم ُكفَّ برای ابتدا و » الم«گفته:  .]۱۸النساء: [﴾ َوَ� ٱ�َّ

 نوشته شده است.» ال«؛ باطل گفته، چون مبتدا و جمله بعد از آن خبر است» الذین«

َشدُّ ﴿ :هو کسی که دربار
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
» أی«مبتدا و خبر است و » هم أشد«گفته:  .]۶۹مریم: [﴾ �

 متصل نوشته شده است.» أیهم«مقطوع از اضافه است؛ که این سخن باطل است چون 

َزنُوُهۡم ﴿ :هو کسی که دربار و وَّ
َ
ونَ �َذا َ�لُوُهۡم أ ضمیر » هم«گفته:  .]۳المطففین: [﴾ ُ�ِۡ�ُ

کیدکننده واو است، در حالی که این گفته باطل است چون واو در هر دو بدون ألف پس  ی رفع و تأ

 باشد. از آن نوشته شده، و صحیح آن است که مفعول می

*** 

 :هرنهم: اینکه هنگام ورود مشتبهات تأمل کند، از همین روی تخطئه شده کسی که دربا

َمٗدا﴿
َ
ْ أ ۡحَ�ٰ لَِما َ�ُِثٓوا

َ
أفعل التفضیل است و منصوب تمییز » أحصی«گفته:  .]۱۲الکهف: [﴾ أ

محصی نیست، بلکه محصی است، و شرط تمییز منصوب » أمد«آن، و این گفتار باطل است چون 

 «باشد و  آن است که در معنی فاعل باشد، پس صحیح آن است که فعل می» افعل«بعد از 
ً
» أمدا

ٍء َعَدَدۢ�﴿ مفعول است، مانند: ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۲۸الجن: [﴾ َوأ

*** 

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  614

: اینکه بدون مقتضی برخالف اصل یا خالف ظاهر نباشد، و از اینجاست که مکی تخطئه شده دهم

ِي ﴿ خداوند: ی فرموده هکه دربار َذٰى َكٱ�َّ
َ
ْ َصَدَ�ٰتُِ�م بِٱلَۡمّنِ َوٱۡ�  .]۲۶۴البقرة: [﴾ َ� ُ�ۡبِطلُوا

گفته: کاف نعت برای مصدر است، یعنی: ابطاال کابطال الذی. در صورتی که وجهش آن است که حال 

 ، که در این صورت حذفی در بین نیست.التبطلوا صدقاتكم مشبهني الذیاز واو باشد، یعنی: 

*** 

ۡو ﴿ : اینکه از اصلی و زائد جستجو کند، مانند:یازدهم
َ
ن َ�ۡعُفوَن أ

َ
ٓ أ ِي �َِيِدهِۦ إِ�َّ ْ ٱ�َّ َ�ۡعُفَوا

ضمیر جمع است، پس به » یعفون«که بسا توهم شود که واو در  .]۲۳۷البقرة: [﴾ ُ�ۡقَدةُ ٱ�َِّ�ِح� 

شود، و حال آنکه این توهم باطل است؛ بلکه الم الفعل کلمه است و در  جای ماندن نون مشکل می

ن ﴿ برخالف» یفعلن«ی است بر وزن باشد و نون ضمیر زنان، و فعل با آن مبن کلمه اصلی می
َ
َوأ

ۡقَرُب 
َ
 که واو در آن ضمیر جمع است و از اصل کلمه نیست. .]۲۳۷البقرة: [﴾ َ�ۡعُفٓواْ أ

*** 

در کتاب خدای تعالی اجتناب ورزد، زیرا که گاهی » زاید« ه: اینکه از به کار بردن کلمدوازدهم

شود که معنی ندارد، در صورتی که کتاب خدا از آن منزه است، لذا بعضی به  از این لفظ فهمیده می

کید، صله، و مقحم آورده  اند. خاطر فرار از آن؛ تعبیرهای دیگری از قبیل: تأ

نظران آن  در قرآن اختالف شده، بیشتر صاحبدر جواز اطالق لفظ زاید «و ابن الخشاب گفته: 

اند از جهت اینکه به زبان و متعارف عرب نازل گردیده، و چون زیاده در ازای حذف  را جایز شمرده

کید و زمینه باشد. و بعضی این را انکار  سازی می است که آن برای اختصار و تخفیف و این برای تأ

شود به جهت فواید و معانی خاصی آمده، پس  حمل می اند: این الفاظ که بر زیادی کرده و گفته

 کنیم. دهیم و چنین قضاوتی نمی عنوان زیادی بودن را بر آنها نمی

وی گفته: تحقیق آن است که اگر منظور از زیادی اثبات معنایی است که نیاز به آن نیست باطل 

 ما را به آن نیازی هست، ول
ً
 به حسب است، چون این کار بیهوده است، پس حتما

ً
ی نیاز به اشیاء احیانا

 ».اند مانند نیاز به مزید علیه نیست کند، پس نیاز به لفظی که اینها آن را زاید شمرده مقاصد تفاوت می

گویم: بلکه نیاز به هر دو مساوی است که باتوجه به مقتضای فصاحت و بالغت معلوم  می

ساند أبتر و بریده  صل معنی مقصود را میشود، و اینکه اگر ترک شود سخن بدون آن هرچند که ا می

است و خالی از رونق خواهد بود، و گواه بر این کسی است که اسناد بیانی را درک کرده و با آمیختن 

به کالم فصحا و دانستن مواقع استعمال آنها و چشیدن شیرینی الفاظشان بینش کافی تحصیل کرده 

 تر است. ینباشد، ولی نحوی خشک از شناخت اینها بسی پای
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 چند نکته
کشند، به این نحو که معنی به چیزی دعوت  : گاهی یک شیء را معنی و اعراب به سوی خود میاول

نماید، که به صحت معنی باید تمسک کرد و برای درستی اعراب  کند ولی اعراب از آن منع می می

ٰ رَۡجعِهِۦ لََقادِٞر إِنَُّهۥ ﴿ خدای تعالی است: هالزم است تأویل گردد، و این مانند فرمود يَۡوَم  ٨َ�َ
آ�ِرُ  َ » رجع«به مصدر یعنی » یوم«مقتضای معنی این است که ظرف  .]۹-۸الطارق: [﴾ ُ�ۡبَ� ٱل�َّ

کند،  متعلق باشد، یعنی: خداوند بر باز گرداندن او در آن روز تواناست؛ ولی اعراب این را منع می

، پس عامل در آن فعل مقدری که مصدر بر آن چون فاصله بین مصدر و معمول آن جایز نیست

نُفَسُ�ۡم إِۡذ تُۡدَعۡونَ ﴿ شود، و همچنین: کند قرار داده می داللت می
َ
ۡقتُِ�ۡم أ ۡ�َ�ُ ِمن مَّ

َ
﴾ أ

است، ولی اعراب مانع آن است به جهت » مقت«به » إذ«که مقتضای معنی تعلق  .]۱۰غافر: [

 گردد. تقدیر می یاد شده پس فعلی که بر آن داللت کند هفاصل

: گاهی در سخنان اهل فن آمده: این تفسیر معنی، و این تفسیر اعراب است، و فرق بین این دوم

 باید صناعت نحو مالحظه گردد، ولی در تفسیر معنی 
ً
دو آن است که در تفسیر اعراب حتما

 مخالفت آن ضرری ندارد.

بن عروه، از پدرش  حدیث گفت از هشام: أبوعبید در فضائل القرآن گفته: ابومعاویه برایمان سوم

إِۡن َ�َٰ�ِٰن ﴿ خدای تعالی: ی لحن قرآن پرسیدم از فرموده هن عایشه درباریکه گفت: از ام المؤمن
َكٰوةَ ﴿ خدای تعالی: ی و از فرموده .]۶۳طه: [﴾ لََ�ِٰحَ�ٰنِ  ۚ َوٱلُۡمۡؤتُوَن ٱلزَّ لَٰوةَ ﴾ َوٱلُۡمقِيِمَ� ٱلصَّ

ِٰ� ﴿ خداوند: ی و از فرموده .]۱۶۲النساء: [ ِيَن َهاُدواْ َوٱل�َّ ِيَن َءاَمُنواْ َوٱ�َّ المائدة: [﴾ ونَ  ُٔ إِنَّ ٱ�َّ

 اند.  عایشه گفت: ای پسر برادرم این کار نویسندگان است که در نوشتن اشتباه کرده .]۶۹

 سند این حدیث به شرط شیخین صحیح است.

ارون بن موسی، که خبر داد مرا زبیربن الخریت، از و نیز گفته: حجاج برای ما حدیث کرد از ه

هایی  ن عثمان عرضه گشت، پس لحنیرالمؤمنیها نوشته شد بر ام عکرمه که گفت: وقتی مصحف

در آنها مشاهده کرد، و گفت: آنها را تغییر ندهید که عرب آنها را با زبان خود تغییر خواهد داد ـ یا 

ثقیف و امالکننده از هذیل بود این موارد در آن  هه از قبیلگفت: اعراب خواهد کرد ـ، اگر نویسند

شد. این خبر را ابن االنباری در کتاب الرد علی من خالف مصحف عثمان و ابن أشته در  یافت نمی

 اند. کتاب المصاحف آورده

 االنباری مانند همین را از طریق عبداألعلی بن عبدالله بن عامر، و ابن أشته مانندش را سپس ابن

 اند. بن یعمر آورده از طریق یحیی
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ۚ ﴿ خواند: و از طریق أبی بشر از سعیدبن جبیر آورده که این آیه را می لَٰوةَ و  ﴾َوٱلُۡمقِيِمَ� ٱلصَّ

 گفت: این از لحن نویسنده است. می

 چگونه می
ً
 مشکل است، اوال

ً
توان تصور کرد که صحابه در سخن خود ـ تا چه  و این آثار جدا

اند! سپس چگونه گمان شود که در  اند در حالی که فصحای اصل بوده ـ لحن داشتهرسد به قرآن 

آن را چنان که نازل شد دریافت داشتند و آن را  ص قرآن لحن کرده باشند در حالی که از پیغمبر

 چطور می
ً
شود پنداشت که همگی بر خطا و نوشتن آن اجماع  حفظ و ضبط و استوار نمودند! ثالثا

 چگونه میکرده باشند! 
ً
توان باور داشت که به آن توجه نکردند و از آن برنگشتند! و چگونه  رابعا

شود پنداشت که  از تغییر آن منع کرده باشد! و باالخره چطور می ستوان گمان برد که عثمان  می

 عن سلف به ما رسیده است! 
ً
قرائت آن به صورت خطا همچنان ادامه یافت در حالی که با تواتر خلفا

 اند: ن از لحاظ عقل و شرع و عادت محال است. علماء از این مشکل سه جواب گفتهای

صحت ندارد، چون سندش ضعیف، مضطرب و منقطع است،  س: اینکه این کار از عثمان یکی

شود لحنی در قرآن  و زیرا که عثمان امامی که مردم به او اقتدا کنند قرار داده شد، پس چگونه می

دار جمع آن بودند ـ که  ببیند و آن را رها کند که مردم آن را راست نمایند! و هرگاه کسانی که عهده

گرداند! و نیز او یک مصحف  ت نکردند، چگونه غیر آنها آن را راست میها بودند ـ آن را راس بهترین

ننوشت بلکه چند مصحف نوشت، پس اگر گفته شود: در تمامی آنها لحن واقع شده بعید است 

همه آنها در آن متفق باشند، و اگر احتمال دهیم: در بعضی لحن واقع شده اعتراف به صحت بعضی 

حن در بعضی از مصاحف واقع شده است، و مصاحف جز در از آنهاست، و هیچ کس نگفته ل

 اند که آن لحن نیست. ها با هم اختالف نداشته وجوه قرائت

و » الکتاب«شود، مانند:  : بر فرض صحت روایت بر رمز و اشاره و مواضع حذف حمل میدوم

 و مانند اینها.» الصابرین«

 گردند، چنان که کند تأویل می می: اینکه بر اموری که تلفظ آنها با نوشتنشان فرق سوم

﴿ ْ ۡوَضُعوا
َ
ۥٓ ﴿ و .]۴۷التوبة: [﴾ َوَ� ُه اْۡذَ�َنَّ

َ
 نوشته شده، و» ال«با ألفی بعد از  .]۲۱النمل: [﴾ َ�

ٰلِِم�َ ﴿ ْ ٱل�َّ ُؤا ۡ�يْدٖ ﴿ را با واو و ألف، و .]۲۹المائدة: [﴾ َجَ�ٰٓ
َ
را با دو یاء  .]۴۷الذاریات: [﴾ بِ�

روی ظاهر خط خوانده شود لحن خواهد بود. ابن اشته این جواب و جواب  اند، که اگر از نوشته

 سابق را به طور قطعی در کتاب المصاحف بیان کرده است.

احادیث روایت شده از  هو ابن األنباری در کتاب الرد علی من خالف مصحف عثمان دربار

شود؛ زیرا که منقطع هستند نه متصل، و هیچ عقلی باور  گفته: با اینها دلیلی اقامه نمی سعثمان 
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کند که عثمان یعنی امام امت که پیشوا و مقتدای مردم در وقت خودش بوده آنها را بر مصحفی  نمی

 که امام است جمع نماید، و در آن خللی بیابد، و در خط آن لغزشی مشاهده کند ولی آن را اصالح

د! نه به خدا نسبت به او چنین پنداشته نشود و هیچ شخص با انصاف و ممیزی این توهم را یننما

دارد که او خطا را تأخیر انداخته تا پس از او اصالح نمایند، در حالی که  او نکند، و باور نمی هدربار

رد که منظور عثمان راه آیندگان پس از او بنا کردن بر رسم او و توقف بر حکم او است و هر کس پندا

بینم که هرگاه با زبانمان  این است که: در خط آن لحن می» بینم در آن لحنی می«از اینکه گفته:  س

آن را درست بخوانیم دیگر لحن نوشته نه مفسد است و نه از جهت تحریف الفاظ و افساد اعراب 

دهد، و هر کس در  خبر میتحریف کننده؛ باطل گفته و به واقع نرسیده است؛ زیرا که خط از نطق 

چنین نبود که فسادی در  ساش لحن کند در نطق و گفتارش نیز لحن نموده است، و عثمان  نوشته

هجای الفاظ قرآن را ـ چه از جهت خط و چه نطق ـ به بعد موکول کند، و معلوم است که او قرآن را 

هایی که به شهرها و  در مصحف کرد، مطابق آنچه متصل درس گرفته و الفاظ آن را به خوبی اداء می

مناطق مختلف فرستاده بود ترسیم شده بود. سپس گفتارش را به روایتی تأیید کرده که ابوعبید آورده 

که گفت: حدیث کرد ما را عبدالرحمن بن مهدی، از عبدالله بن مبارک، از ابووائل ـ پیرمردی از اهل 

ها  ن عثمان بودم هنگامی که مصحفیرالمؤمنیمکه گفت: نزد ا سیمن ـ از هانی بربری غالم عثمان 

داشتند، پس مرا با کتف گوسفندی به نزد أبی بن کعب فرستاد، در آن کتف نوشته  را بر او عرضه می

 و در آن بود: .]۳۰الروم: [﴾ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلقِ ﴿ و در آن بود: .]۲۵۹البقرة: [﴾ لَۡم يَتََسنَّۡهۖ ﴿ بود:

گوید: پس دوات خواست و یکی از دو الم را محو نمود و  .]۱۷الطارق: [﴾ نَ َ�َمّهِِل ٱۡلَ�ِٰفرِ�﴿

ِ ﴿ نوشت: که  ﴾لَۡم يَتََسنَّۡهۖ ﴿ و نوشت: ﴾َ�َمّهِلِ ﴿ را پاک کرد و نوشت: ﴾فأمهل﴿ و ﴾ِ�َۡلِق ٱ�َّ

شود که فسادی دیده و آن را امضاء  هاء به آن ملحق ساخت. ابن األنباری گفته: پس چگونه ادعا می

گاه می شد و خالفی که از نویسندگان بود به نزدش  کرده است، در حالی که بر آنچه نوشته شده بود آ

سخن ابن االنباری بردند تا به حق حکم کند، و نوشتن درست و باقی گذاردن آن را الزام نماید.  می

 پایان یافت.

گویم: و مؤید این است آنچه ابن أشته در المصاحف آورده که گفت: حدیث کرد ما را حسن  می

ها پرسیدم، وی  مصحف هبن بدر از سواربن شبیب که گفت: از ابن زبیر دربار بن عثمان از ربیع

قرآن  ی ن مردم دربارهگفت: مردی در حضور عمر فاروق به پا خاست و گفت: یا امیرالمؤمنی

اند، پس عمر اهتمام داشت که قرآن را بر یک قرائت جمع کند، که ضربت خورد و بر  اختالف کرده

ن عثمان به خالفت رسید آن مرد برخاست و همان یرالمؤمنید، و چون امیاثر آن به شهادت رس
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ن عایشه فرستاد، یمنها را جمع کرد و سپس مرا نزد ام المؤ سخن را یادآور شد، پس عثمان مصحف

دستور داد سایر آنها  آنها را نزد وی بردم و بر او عرضه کردیم تا درست نمودیم، سپس عثمان 

 پاره شود. پاره

کند که آنها قرآن را متقن و مضبوط نمودند، و چیزی که نیازمند اصالح و  این خبر داللت می

 درست شدن باشد در آن وانگذاشتند.

خبر داد ما را محمدبن یعقوب از ابوداود سلیمان بن األشعث، از احمدبن سپس ابن أشته گفته: 

مسعده، از اسماعیل از حارث بن عبدالرحمن، از عبداألعلی بن عبدالله عامر که گفت: وقتی از کار 

مصحف فراغت یافتند آن را به نزد عثمان بردند، پس در آن نگریست و گفت: زیبا و خوب ساختید! 

 که با زبانمان آن را به پا خواهیم داشت. بینم چیزی را می

شود، انگار پس از پایان کار بر  در این اثر اشکالی نیست، و معنی روایات سابق با آن روشن می

و » التابوه«او عرضه شده، و در آن مواردی دیده که به غیر از زبان قریش نوشته شده چنانکه در 

قریش خواهد به پا  هعده داد که این را مطابق لهجاین امر واقع گردیده، پس عثمان و» التابوت«

اش وفا کرد و در آن چیزی وانگذاشت. و شاید راویان آثار گذشته سخن او را  داشت، سپس به وعده

اند، و از  اینجا اشکاالت پیدا  تحریف کرده باشند، و لفظی که از عثمان صادر شده به خوبی ندانسته

 هاست. رین جوابت شده است؛ و این به حمدالله قوی

تواند حدیث عایشه را رد کند، چون جواب به ضعیف بودن  ها هیچ کدام نمی و بعد: این جواب

بینی صحیح است، و اما جواب رمز و مابعد آن: با سؤال عروه  توان داد که سندش چنان که می نمی

شرح تائیه از او  از حروف یاد شده مطابقت ندارد، که ابن أشته از آن جواب داده و ابن جباره در

ترین حروف  خطا در انتخاب شایسته» أخطئوا = خطا کردند«پیروی کرده که: معنی سخن عایشه که 

اند خطا بوده و جایز نیست. وی  باشد، نه اینکه آنچه نوشته سبعه برای جمع کردن مردم بر آن می

که مدتی بر آن گذشته گفته: دلیل بر آن اینکه چیزی که جایز نیست به اجماع مردود است هرچند 

باشد. وی افزوده: و اما اینکه سعیدبن جبیر گفته: لحنی از نویسنده است منظورش لحن در قرائت و 

 کسی است که آن را نوشته، و قرائت دیگری در آن هست. هلغت است، یعنی این لغت و لهج

ان هذین «با  .]۶۳طه: [﴾ إِۡن َ�َٰ�ِٰن لََ�ِٰحَ�ٰنِ ﴿ سپس از ابراهیم نخعی آورده که گفته:

 خداوند: ی اند، و در فرموده باشند، شاید که الف را به جای یاء نوشته یکسان می» لساحران

﴿ �ِٰ واو را به جای یاء نوشته باشند، ابن اشته گفته: یعنی از باب بدل کردن یک حرف ﴾ ونَ  ُٔ َوٱل�َّ

 در قرآن به جای دیگری است، مانند: الصلوه، الزکوه، و الحیوه. 
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بود،  گویم: این جواب در صورتی نیکو است که قرائت آنها با یاء و نوشتن برخالف آن می می

این امور سخن گفته و  هولی در این صورت که قرائت بر مقتضای نوشته است نه. و اهل عربیت دربار

 اند. آن را به بهترین نحو توجیه کرده

 چند وجه است: .]۶۳طه: [﴾  إِۡن َ�َٰ�ِٰن لََ�ِٰحَ�ٰنِ ﴿ فرموده خداوند: هدربار

خواند، و آن یکی از  کسی است که تثنیه را در هر سه حال با الف می هیکی: اینکه مطابق لهج

 الحارث. های بنی های مشهور کنانه است، و به قولی: از لهجه لهجه

 ضمیر شأن است که حذف شده، جمله مبتدا و خبر، خبر اّن است.» اّن «دوم: اینکه: اسم 

خبر مبتدای محذوف است، تقدیر آن: لهما » ساحران«ان توجیه سابق با این تفاوت که سوم: هم

 باشد. ساحران می

 باشد. می» نعم«در اینجا به معنی » ان«چهارم: اینکه 

  مبتدا و خبر می» ذان لساحران«است، و » اّن «ضمیر قصه اسم » ها«پنجم: اینکه 
ً
باشند، و قبال

 در نوشتن متصل است.» هذان«صل و منف» إن«رد این وجه گذشت که 

» ساحران یریدان«گویم: وجه دیگری هم برای من ظاهر شده اینکه الف برای مناسبت  می

ۡغَ�ٰٗ� ﴿به خاطر تناسب  .]۴اإلنسان: [﴾ َسَ�ِٰسَ�ْ ﴿ باشد، چنان که تنوین در می
َ
 .]۴اإلنسان: [﴾ َوأ

ِۢ ﴿ و  باشد. می .]۲۲النمل: [﴾ إٖ بِنَبَ ﴿ به جهت تناسب با .]۲۲النمل: [﴾ ِمن َسَبإ

لَٰوةَۚ ﴿ خداوند: ی و اما فرموده  تیز چند وجه دارد: .]۱۶۲النساء: [﴾ َوٱلُۡمقِيِمَ� ٱلصَّ

 تر است. چون این تعبیر بلیغ» أمدح«: اینکه مقطوع به مدح است به تقدیر: یکی

نزَِل إَِ�َۡك ﴿ : اینکه بر مجرور دردوم
ُ
ٓ أ و «عطف شده، یعنی:  .]۱۶۲ النساء:[﴾ يُۡؤِمُنوَن بَِما

یؤمنون «که پیغمبران هستند، و به قولی: فرشتگان، و به قولی: تقدیر: » یؤمنون بالمقیمین الصاله

بإجابة «باشند، و به قولی: تقدیر  باشد، پس منظور از آنها مسلمانان می می» بدین المقیمین

 است.» المقیمین

حذف شده و » قبل«که » قبل المقیمین ومن«معطوف است، یعنی: » قبل«: اینکه بر سوم

 الیه به جای آن قرار داده شده است. مضاف

 عطف گردیده است.» قبلک«در » کاف«: اینکه بر چهارم

 معطوف است.» الیک«در » کاف«: اینکه بر پنجم

 عطف شده است.» منهم«: اینکه بر ضمیر در ششم
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 .١این وجوه را أبوالبقاء حکایت کرده است

ِٰ� ﴿ خداوند: ی و اما فرموده  نیز وجوه و توجیهاتی دارد:  .]۶۹المائدة: [﴾  ونَ  ُٔ َوٱل�َّ

 : اینکه مبتدایی است که خبرش حذف شده، یعنی: (والصابئون کذلک).یکی

 و اسم آن معطوف است که محل آنها به ابتدائیت رفع است.» إن«: اینکه بر محل دوم

 است.عطف گردیده » هادوا«: اینکه بر فاعل در سوم

 و مابعد آن در موضع رفع، و» الذین آمنوا«است، پس » نعم«به معنی » إن«: اینکه چهارم

﴿ �ِٰ  بر آن عطف شده است.﴾ ونَ  ُٔ َوٱل�َّ

باشد.  جمع در روند مفرد است، و نون حرف اعراب می ه: اینکه بنا بر جاری نمودن صیغپنجم

 این وجوه را نیز ابوالبقاء حکایت کرده است.

 از بحث اي دنباله
گذشت روایتی است که امام احمد در مسند خود و ابن أشته در  لنزدیک به آنچه از عایشه 

جمح آورده که با عبیدبن عمیر بر عایشه  یبن یالمصاحف از طریق اسماعیل مکی، از ابوخلف موال

آن  ص ای در کتاب خدای تعالی بپرسم که رسول خدا آیه هام از تو دربار وارد شد، پس گفت: آمده

ْ ﴿ خواند؟ عایشه گفت: کدام آیه؟ گفت: را چگونه می ِيَن يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَوا یا  .]۶۰المؤمنون: [﴾ َوٱ�َّ

، عایشه پرسید: کدامیک برایت خوشایندتر است؟ جواب داد: قسم به آنکه »والذين يأتون ما آتوا«

پرسید: کدام یک؟ گفت:  تر است، دنیا برایم خوش هجانم در دست او است یکی از این دو از هم

خواند، و این  چنین آن را می ص دهم که رسول خدا گفت: شهادت می» والذين يأتون ما آتوا«

 چنین نازل شد، ولی هجاء تحریف گردید.

و نیز روایتی که ابن جریر و سعیدبن منصور در سنن خود از طریق سعیدبن جبیر از ابن عباس 

ْ ﴿ فرموده خداوند: هآورده که دربار ْ َو�َُسّلُِموا �ُِسوا
ۡ
ٰ �َۡسَتأ گفت: این از خطای  .]۲۷النور: [﴾ َح�َّ

این ـ «باشد. ابن أبی حاتم این خبر را با تعبیر:  می» حتی تستأذنوا و تسلموا«نویسنده است، 

 آورده است.» چنان که گمان دارم ـ از خطاهای نویسندگان است

يَن آَمنُوا «رده که چنین خواند: و ابن االنباری از طریق عکرمه از ابن عباس آو ِ
َّ

ِ اذل
فَلَْم يَتََب�َّ

َ
أ

 .۱۱۷امالء مامن به الرحمن،  -١
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يًعا ُ لََهَدى انلَّاَس مَجِ ْن لَْو �ََشاُء ا�َّ
َ
َفلَۡم يَاْۡ� ﴿ ، به  او گفته شد: در مصحف:»أ

َ
الرعد: [﴾ ِس  َٔ أ

 کنم نویسنده آن در حال چرت زدن آن را نوشته است. است، در جواب گفت: گمان می .]۳۱

 خدای تعالی: ی فرموده همنصور از طریق سعیدبن جبیر از ابن عباس آورده که دربارو سعیدبن 

بوده که واو به صاد چسبیده » ووصی ربک«گفت: همانا آن  می .]۲۳اإلسراء: [﴾ َوقََ�ٰ َر�َُّك ﴿

 شده است.

 ».سیاهی دوات بسیار گرفت پس واو به صاد چسبیده شد«و ابن أشته همین خبر را با عبارت: 

؟ در ﴾َوَقَ�ٰ َر�َُّك ﴿ خوانی: از طریق دیگری از ضحاک آورده که گفت: این را چگونه میو 

باشد، و  می» و وصی ربک«خوانیم و نه ابن عباس، بلکه آن  جواب گفت: نه ما آن را چنین می

شد، پس نویسنده شما قلم خود را به دوات فرو برد و قلم سیاهی  طور خوانده و نوشته می همین

وتُواْ ﴿ برداشت، پس واو به صاد چسبید، سپس این آیه را خواند:بسیار 
ُ
ِيَن أ ۡيَنا ٱ�َّ َولََقۡد َوصَّ

 ۚ َ ِن ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ
َ
از سوی پروردگار » قضی«و اگر  .]۱۳۱النساء: [﴾ ٱۡلِكَ�َٰب ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم �يَّاُ�ۡم أ

 توانست آن را رد کند، ولی ن وصیتی به بندگان بوده است. بود، هیچ کس نمی

اند که چنین  و سعیدبن منصور و غیر او از طریق عمروبن دینار از عکرمه از ابن عباس آورده

و  .]۴۸األنبیاء: [﴾ َوذِۡكٗر� ّلِۡلُمتَِّق�َ َوَلَقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَن ٱۡلُفۡرقَاَن َوِضَياٗٓء ﴿ خواند: می

ِيَن قَاَل لَُهُم ٱ�َّاُس إِنَّ ٱ�َّاَس قَۡد َ�َُعواْ ﴿ گفت: واو آن را برگیرید و اینجا قرار دهید: می ٱ�َّ
 .]۱۷۳عمران:  آل[﴾ ....لَُ�مۡ 

واو را بر کنید و ابن أبی حاتم از طریق زبیربن خریت از عکرمه از ابن عباس آورده که گفت: این 

ِيَن َ�ِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوَ�ُۥ﴿ و در اینجا قرار دهید:  .]۷غافر: [﴾ ٱ�َّ

َمَثُل ﴿ خدای تعالی: هاند که دربار و ابن اشته و ابن أبی حاتم از طریق عطاء از ابن عباس آورده
او باالتر از آن است که نورش  گفت: این خطایی از نویسنده است، .]۳۵النور: [﴾ نُورِهِۦ َكِمۡشَكٰو�ٖ 

 باشد. می» مؤمن كمشكاةـمثل نورال«مانند نور مشکاتی باشد، بلکه آن 

ترین قرائتی که  و ابن أشته از تمام این آثار جواب داده که منظور خطا در انتخاب و اختیار شایسته

خطا و خارج از قرآن است.  هباشد، نه اینکه آنچه نوشته شد کردند می بایست مردم را بر آن جمع می می

آن است که به نویسنده حروفی القا شده که  هوی گفته: پس معنی سخن عایشه که هجاء تحریف شد

در حال چرت «اولی نبود از بین حروف هفتگانه القا شود و نیز گفته: و نیز معنی سخن ابن عباس که: 
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 طور سایر روایات. همین آن است که وجهی که اولی بوده تدبر نکرده است، و» زدن نوشته

آنها با روایات دیگری از ابن عباس و غیر او  هو اما ابن االنباری به تضعیف روایات و معارض

 تر است. برخاسته تا اثبات کند که این حروف در قرائت است، ولی جواب اولی أولی و به قاعده نزدیک

، از ابوداود، از ابن األسود از سپس ابن أشته گفته: حدیث کرد ما را ابوالعباس محمدبن یعقوب

یحیی بن آدم، از عبدالرحمن بن أبی الزناد از پدرش، از خارجه بن زید که گفت: به زید گفتند: ای 

ثمانیه أزواج من الضان اثنین اثنین و من المعز اثنین «ای! این آیه چنین است:  ابوسعید، توهم کرده

، پس زید جواب داد: چون خداوند تعالی »نین اثنیناثنین و من اإلبل اثنین اثنین و من البقر اث

نَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می
ُ
َكَر َوٱۡ� وَۡجۡ�ِ ٱ�َّ پس اینها زوج هستند، هر  .]۳۹القیامة: [﴾ فََجَعَل ِمۡنُه ٱلزَّ

 باشند، مذکر یک زوج، و مؤنث یک زوج. کدام یک زوج می

ترین حروف را نسبت به معانی و  کند بر اینکه آنها جامع ابن أشته گوید: این خبر داللت می

ترین آنها از حیث مأخذ، و مشهورترین آنها را نزد عرب انتخاب  ترین آنها بر زبان، و نزدیک سلیس

طور  ها نوشته شود، و آن دیگری قرائت معروفی بوده نزد همه آنها، و همین کردند تا در مصحف می

 اشباه این خبر.

 فائده
 ، اعراب یا بناء یا مانند آن:در آنچه بر سه وجه خوانده شده

األقران فیما قرئ بالتثلیث  بن مالک الرعینی به نام: تحفة و تألیف جالبی دیدم از احمدبن یوسف

 من حروف القرآن.

 ﴿ ِ به رفع بنابر ابتدا، و به نصب بنابر مصدر بودن، و به کسر بنابر  .]۲الفاتحة: [﴾ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

 الم در حرکت آن، خوانده شده است.تابع گردانیدن دال نسبت به 

بنابر اینکه نعت (صفت) باشد، مجرور خوانده شده، و بنابر  .]۲الفاتحة: [﴾ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿ 

اند، و نیز بنابر قطع ـ با تقدیر فعل ـ یا بنا بر نداء، منصوب  قطع ـ با تقدیر مبتدا ـ به رفع خوانده

 خوانده شده است.

 به سه وجه خوانده شده. .]۳الفاتحة: [﴾ ٱلرَِّحيمِ ٱلرَّ� ﴿ 

 ﴿ ۖ َة َ�ۡيٗنا تمیم است، و به کسر  هبه سکون شین خوانده شده که لهج .]۶۰البقرة: [﴾ ٱثۡنََتا َعۡ�َ

 باشد. َبلی می هحجاز، و به فتح آن لهج هآن لهج

 هایی که در آن هست. میم آن به سه وجه خوانده شده، بنا به لهجه .]۲۴األنفال: [﴾ َ�ۡ�َ ٱلَۡمۡرءِ ﴿ 
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 ﴿ ۗ ِي َ�َفَر اند، و با بنای  جماعت قراء با بنای مجهول خوانده .]۲۵۸البقرة: [﴾ َ�ُبِهَت ٱ�َّ

 فاعل نیز خوانده شده بر وزن ضرب و علم و حسن.

 ذال با سه وجه خوانده شده است. .]۳۴عمران:  آل[﴾ ُذّرِ�َّ� َ�ۡعُضَها ِمۢن َ�ۡعٖض� ﴿ 

 ﴿ ۚ رَۡحاَم
َ
ِي �ََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡ� َ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ به نصب خوانده شده به عنوان  .]۱النساء: [﴾ َوٱ�َُّقوا

عطف بر اسم جالله (الله)، و به جر عطف بر ضمیر (به)، و به رفع بنابر ابتدا که خبرش محذوف 

 قوه و أن تحتاطو أنفسکم فیه.است، یعنی: واألرحام ممایجب أن تت

رِ ﴿  َ ْوِ� ٱل�َّ
ُ
غیر به رفع خوانده  .]۹۵النساء: [﴾ �َّ �َۡسَتوِي ٱۡلَ�ٰعُِدوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َ�ۡ�ُ أ

شده صفت برای (قاعدون)، و به جر خوانده شده صفت برای (مؤمنین)، و به نصب بنابر استثناء 

 خوانده شده است.

رُۡجلَُ�مۡ َوٱۡمَسُحواْ بِرُ  ﴿ 
َ
به نصب عطف بر (أیدی) خوانده شده،  .]۶المائدة: [﴾ ُءوِسُ�ۡم َوأ

و به جر بنابر مجاورت و یا غیر آن، و به رفع بنابر ابتدا خوانده شده و خبر محذوف است که ماقبلش 

 کند. بر آن داللت می

مثل) خوانده شده به ا عتبار اینکه به جر ( .]۹۵المائدة: [﴾ فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َ�َتَل ِمَن ٱ�ََّعمِ ﴿ 

(جزاء) به آن اضافه شده باشد، و به رفع و تنوین (مثل) خوانده شده، به اعتبار اینکه صفت آن باشد، 

 و به نصب (مثل) به عنوان مفعول برای (جزاء).

ِ َرّ�َِنا﴿  الله)، و به به جر (ربنا) خوانده شده، به اعتبار نعت یا بدل از ( .]۲۳األنعام: [﴾ َوٱ�َّ

 نصب آن بنابر نداء بودن یا تقدیر (أمدح) و به رفع آن و رفع لفظ جالله (الله) به عنوان مبدا و خبر.

به رفع (یذرک) خوانده شده و نصب و جزم آن به جهت  .]۱۲۷األعراف: [﴾ َوَ�َذَرَك َوَءالَِهَتَكۚ ﴿ 

 خفت.

َ�َٓءُ�مۡ ﴿  ۡمَرُ�ۡم َوُ�َ
َ
ْ أ ۡ�ُِعٓوا

َ
به نصب (شرکاءکم) خوانده شده به اعتبار  .]۷۱ یونس:[﴾ فَأ

اینکه مفعول معه باشد، یا معطوف باشد، یا به تقدیر (وادعوا)، و به رفع آن به اعتبار عطف بر ضمیر 

 (فاجمعوا)، یا مبتدا باشد که خبرش محذوف است، و به جر آن بنا بر عطف بر (کم) در (أمرکم).

يِّن ّمِۡن َءايَةٖ ِ� ٱل﴿ 
َ
وَن َعلَۡيَهاَوَ�� �ِض َ�ُمرُّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� به جر (االرض)  .]۱۰۵یوسف: [﴾ سَّ

خوانده شده بنا به عطف بر ماقبل آن، و به نصب خوانده شده از باب اشتغال، و به رفع خوانده شده 

 بنابر ابتدا بودنش، و مابعدش خبر باشد.

 جه خوانده شده است.میم (ملکنا) بر سه و .]۸۷طه: [﴾ َموِۡعَدَك بَِمۡلِكَنا﴿ 
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ٰ َقۡرَ�ةٍ ﴿  به لفظ ماضی به فتح و کسر و ضم راء خوانده شده، و به  .]۹۵األنبیاء: [﴾ وََحَ�ٌٰم َ�َ

اند که  لفظ وصف به کسر راء و سکون آن با فتح حاء خوانده شده، و حرام با فتح و الف نیز خوانده

 شود. هفت وجه می

 ال آن سه گونه خوانده شده است.د .]۳۵النور: [﴾ َكۡوَكٞب ُدّرِيّٞ ﴿ 

قراءت مشهور سکون نون است، و در قراءت شاذی به فتح آن خوانده شده  .]۱یس: [﴾ �ٓس ﴿ 

اند به جهت التقاء ساکنین، و به  به جهت سبک شدن استعمال خوانده شده، و به کسر نیز خوانده

 ضم بنابراینکه ندا باشد.

آ�ِلِ�َ ﴿  به نصب خوانده شده بنابر اینکه حال باشد، و به قراءت  .]۱۰فصلت: [﴾ َسَواٗٓء ّلِلسَّ

 اند به صورت حمل بر (ایام). شاذی به رفع خوانده شده، یعنی: هوسواء، و به جر خوانده

َ�َت ِحَ� َمَناٖص ﴿   به نصب و رفع و جر (حین) خوانده شده است. .]۳ص: [﴾ وَّ

بنابر اینکه مصدر باشد به نصب خوانده شده، و به جر ـ که  .]۸۸الزخرف: [﴾ َو�ِيلِهِۦ َ�َٰرّبِ ﴿ 

اَعةِ ﴿ توجیهش گذشت ـ و به قراءت شاذی به رفع خوانده شده عطف بر   .]۸۵الزخرف: [﴾ ِعۡلُم ٱلسَّ
های شاذی به فتح و کسر خوانده  قراءت مشهور به سکون است، و در قراءت .]۱ق: [﴾ ٓقۚ ﴿ 

 شده، به همان جهتی که گذشت.

در آن هفت قراءت هست: ضم حاء و باء، و کسر هر دو، و فتح هر  .]۷الذاریات: [﴾ ُبكِ ٱ�ُۡ ﴿ 

 دو، و ضم حاء و سکون باء و ضم آن، و فتح باء و کسر حاء، و سکون باء و کسر حاء، و ضم باء.

ۡ�َحانُ ﴿  به رفع و نصب و جر هر سه کلمه خوانده  .]۱۲الرحمن: [﴾ َوٱۡ�َبُّ ُذو ٱۡلَعۡصِف َوٱلرَّ

 شده است.

ۡمَ�ِٰل ٱللُّۡؤلُوِٕ ٱلَۡمۡكُنونِ  ٢٢وَُحوٌر ِ�ٞ� ﴿ 
َ
به رفع و جر هر دو کلمه  .]۲۳-۲۲الواقعة: [﴾ َكأ

 (حور عین) خوانده شده، و نیز نصب هر دو به تقدیر فعل آمده، یعنی: ویزوجون.

 فائده
 که در قرآن هست مفعول معه در آن نیامده است.هایی  اند: با همه منصوب برخی گفته

 گویم: در قرآن چند جا هست که هر یک به صورت مفعول معه اعراب شده است: می

َ�َٓءُ�مۡ ﴿ خدای تعالی: هـ که مشهورترین آنها است ـ : فرمود یکی ۡمَرُ�ۡم َوُ�َ
َ
ْ أ ۡ�ُِعٓوا

َ
﴾ فَأ

 اند. ای ذکر کرده که عده یعنی: أجمعوا أنتم مع شرکائکم أمرکم؛ .]۷۱یونس: [

ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر�﴿ خدای تعالی: ی : فرمودهدوم
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
ْ أ کرمانی در  .]۶التحریم: [﴾ قُٓوا
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 باشد، یعنی: مع أهلیکم. غرائب التفسیر گفته: این مفعول معه می

ۡهِل ﴿ خدای تعالی: ی : فرمودهسوم
َ
ْ ِمۡن أ ِيَن َ�َفُروا ﴾ ٱۡلِكَ�ِٰب َوٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ لَۡم يَُ�ِن ٱ�َّ

 کرمانی گفته: احتمال دارد که: (والمشرکین) مفعول معه باشد از (الذین) یا واو در (کفروا). .]۱البینة: [

 





 

 

 

 

 

 

 نوع چهل و دوم:
 شناخت آنها نیازمند استدر قواعد مهمی که مفسر به 

 اي در ضمائر قاعده
ابن االنباری در بیان ضمائری که در قرآن هست کتابی در دو جلد تألیف کرده است، و اصل وضع 

ۡجًرا َعِظيٗما﴿ خداوند: هضمیر برای اختصار است، لذا فرمود
َ
ۡغفَِرٗة َوأ ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱ�َّ

َ
األحزاب: [﴾ أ

 شد ـ .  ظاهر قرار دارد ـ در صورتی که آورده می ی به جای بیست و پنج کلمه .]۳۵

بَۡ�ٰرِهِنَّ ﴿ خدای تعالی: ی و همچنین فرموده
َ
 .]۳۱النور: [﴾ َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَ�ِٰت َ�ۡغُضۡضَن ِمۡن �

ای نیست که بیشتر از این آیه مشتمل بر ضمیر باشد، در این آیه بیست و  مکی گفته: در کتاب خدا آیه

پنج ضمیر هست، و از همین روی تا مادامی که آوردن ضمیر متصل غیرممکن نباشد، ضمیر 

، ﴾إِ�َّ ﴿ زیا بعد ا ﴾إِيَّاَك َ�ۡعُبدُ ﴿رود، مثل اینکه در ابتدا واقع شود، مانند:  منفصل به کار نمی

ٓ إِيَّاهُ ﴿مانند:  �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
 .﴾َوَقَ�ٰ َر�َُّك �

 مرجع ضمیر
و باید ضمیر مرجعی داشته باشد که به آن باز گردد، و باید تلفظ شود پیش از آن و مطابق با آن باشد، 

ۡخَرَج يََدهُۥ . ﴿]۴۲ود: ه[﴾ وََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َُّهۥ. ﴿]۴۲هود: [﴾ َونَاَدٰى نُوٌح ٱۡ�َنُهۥ﴿ مانند:
َ
إَِذآ أ

 ۗ  .]۴۰النور: [﴾ لَۡم يََ�ۡد يََرٮَٰها
ۡقَرُب ﴿ یا متضمن آن باشد، مانند:

َ
ْ ُهَو أ  گردد که که به عدل بر می .]۸المائدة: [﴾ ٱۡعِدلُوا

﴿ ْ ْ ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱ﴿ متضمن آن است. ﴾ٱۡعِدلُوا ْولُوا
ُ
لَۡمَ�ِٰكُ� �َذا َحَ�َ ٱۡلقِۡسَمَة أ
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 کند. یعنی مقسوم که (قسمه) بر آن داللت می .]۸النساء: [﴾ فَٱۡرزُقُوُهم ّمِۡنهُ 

نَزۡلَ�ٰهُ ﴿ یا به داللت التزام بر آن داللت کند، مانند:
َ
آ أ یعنی قرآن را؛ که انزال  .]۱القدر: [﴾ إِ�َّ

ِخيهِ ﴿ به طور التزام بر آن داللت دارد.
َ
َدآٌء  َ�َمۡن ُعِ�َ َ�ُۥ ِمۡن أ

َ
ۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ءٞ فَٱّ�َِباُع ۡ�َ

 ای است که هاء (الیه) به آن باز گردد. که (عفی) مستلزم عفوکننده .]۱۷۸البقرة: [﴾ إَِ�ۡهِ 

 ـ متأخر بوده و مطابق باشد، مانند:
ً
 ـ نه رتبة

ً
وَۡجَس ِ� َ�ۡفِسهِۦ ِخيَفٗة ﴿ یا اینکه لفظا

َ
فَأ

وَ�ٰ  ُ . ﴿]۶۷طه: [﴾ مُّ ُل  َٔ َ�َيۡوَم�ِٖذ �َّ �ُۡ� . ﴿]۷۸القصص: [﴾ ُل َعن ُذنُو�ِِهُم ٱلُۡمۡجرُِمونَ  َٔ ۡ� َوَ� �
 .]۳۹الرحمن: [﴾ َعن َذ�بِهِۦٓ إِ�ٞس َوَ� َجآنّٞ 

 متأخر باشد، در باب ضمیر شأن و قصه و نعم و بئس و تنازع.
ً
 و رتبة

ً
 و یا لفظا

ٓ إَِذا . ﴿]۹الواقعة: [﴾ إَِذا بَلََغِت ٱۡ�ُۡلُقومَ  فَلَۡوَ�ٓ ﴿ یا متأخر باشد به داللت التزامی، مانند: َّ�َ
َاِ�َ   کند. روح یا نفس را مقدر نموده چون حلقوم و تراقی بر آن داللت می .]۲۶القیامة: [﴾ بَلََغِت ٱل�َّ

ٰ تََواَرۡت بِٱۡ�َِجابِ ﴿  کند. یعنی خورشید، که (الحجاب) بر آن داللت می .]۳۲ص: [﴾ َح�َّ

 شود، مانند: کند لذا روی اعتماد به فهم شنونده در تقدیر واقع می سیاق بر آن داللت میو گاهی 

ٰ َظۡهرَِها. ﴿]۲۶الرحمن: [﴾ ُ�ُّ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ ﴿  یعنی: زمین یا دنیا. .]۴۵فاطر: [﴾ َما تََرَك َ�َ

بََوۡ�هِ ﴿
َ
 ده.یعنی: میت، و حال آنکه پیش از آن یاد نش .]۱۱النساء: [﴾ َوِ�

رٖ َوَ� يُنَقُص ِمۡن ﴿ گردد نه معنی آن، مانند: و گاهی به لفظ یاد شده بر می َعمَّ ُر ِمن مُّ َوَما ُ�َعمَّ
ۦٓ  ِ  یعنی: عمر معمر دیگری. .]۱۱فاطر: [﴾ ُ�ُمرِه

ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ ﴿ گردد، مانند: و گاهی ضمیر به بعض ما تقدم بر می
َ
ُ ِ�ٓ أ النساء: [﴾ يُوِصيُ�ُم ٱ�َّ

َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ﴿ .]۱۱النساء: [﴾ فَإِن ُ�نَّ �َِسآءٗ ﴿ تا آنجا که فرموده: .]۱۱
َ
البقرة: [﴾ َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ

اند  هایی که طالق رجعی داده شده ، که به زن﴾َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت ﴿ پس از آنکه فرموده: .]۲۲۸

 اختصاص دارد، ولی عاید بر آن عام است.

النساء: [﴾ فَإِن َ�َ�َتا ٱثۡنََتۡ�ِ ﴿ کالله:  هخداوند در آی ی نند فرمودهگردد ما و گاهی به معنی برمی

ای قبل از آن نیامده که ضمیر به آن برگردد، أخفش گفته: چون که  در حالی که لفظ تثنیه .]۱۷۶

گردد تثنیه آورد به جهت  شود، پس ضمیری که به آن بر می بر مفرد و تثنیه و جمع گفته می» کالله«

 گردد. از جهت معنی جمع برمی» من«ن، همچنان که ضمیر بر معنی آ
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گردد و حال آنکه مراد از آن جنس همان شیء است،  و گاهی بر یک لفظ از شیء برمی

ۖ ﴿ خداوند: ی زمخشری گفته: مانند فرموده ۡوَ�ٰ بِِهَما
َ
ُ أ ۡو فَقِٗ�� فَٱ�َّ

َ
النساء: [﴾ إِن يَُ�ۡن َغنِيًّا أ

ۡو فَقِٗ��﴿ و فقیر کهیعنی: جنس غنی  .]۱۳۵
َ
کند، و اگر به متکلم  بر دو جنس داللت می﴾ َغنِيًّا أ

 آورد. گشت آن را مفرد می برمی

 به دومی برمی شود و ضمیر به یکی از آن دو باز می و گاهی دو شیء ذکر می
ً
گردد،  گردد، و غالبا

َها ﴿ مانند: َّ�� �ِ لَٰوة ۡ�ِ َوٱلصَّ ْ بِٱلصَّ باز » ةصال«که ضمیر به  .]۴۵البقرة: [﴾ لََكبَِ�ةٌ َوٱۡسَتِعيُنوا

ْ ﴿ گردد که از کلمه گردانده شده، و به قولی به استعانت بر می  شود، استفاده می ﴾َوٱۡسَتعِيُنوا

َرُهۥ َمَنازَِل ﴿ ۡمَس ِضَياٗٓء َوٱۡلَقَمَر نُوٗر� َوقَدَّ ؛ زیرا که از »قدر القمر«یعنی:  .]۵یونس: [﴾ َجَعَل ٱلشَّ

ن يُۡرُضوهُ ﴿ آید، ها به دست می آن ماه
َ
َحقُّ أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوُ�ُ » یرضوهما«مراد  .]۶۲التوبة: [﴾ َوٱ�َّ

مردم  است و آن حضرت با مردم  ی کننده دعوت ص است، بدین جهت مفرد آمده که رسول

 گوید، و رضای او رضای پروردگار متعال است. شفاهی سخن می

َ�ُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ ﴿ گردد، مانند: یکی از دو مذکور باز می آید ولی به و گاهی ضمیر تثنیه می
 شود. و حال آنکه از یکی خارج می .]۲۲الرحمن: [﴾ َوٱلَۡمرَۡجانُ 

َولََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ و چه بسا ضمیر متصل به چیزی باشد که مربوط به غیر آن است، مانند:
�َ�َٰن ِمن ُسَ�ٰلَةٖ ّمِن ِط�ٖ  ﴾ ُ�مَّ َجَعۡلَ�ُٰه ُ�ۡطَفةٗ ﴿ یعنی: آدم، سپس فرمود: .]۱۲منون: المؤ[﴾ ٱۡ�ِ

 که مربوط به فرزندان او است؛ زیرا که آدم از نطفه خلق نشد. .]۱۳المؤمنون: [

ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد  َٔ َ� �َۡ� ﴿ گونه است: گویم: این همان باب استخدام است، و از این می
َ
لُواْ َ�ۡن أ

لََها﴿ که سپس فرمود: .]۱۰۱المائدة: [﴾ لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�مۡ 
َ
منظور چیزهای دیگری است، و  ﴾قَۡد َس�

 گردد. استفاده می» أشیاء«این از کلمه: 

 شود، مانند: و گاهی ضمیر به مالبس چیزی که برای آن است متصل می

ۡو ُضَحٮَٰها﴿
َ
  .]۴۶النازعات: [﴾ إِ�َّ َعِشيًَّة أ

 »مگر شامگاهی و یا چاشت آن«
 اشت روز آن؛ زیرا که شب هنگام چاشت ندارد.یعنی: چ

گردد، که أصل برخالف آن  شود و محسوس نیست برمی و گاه ضمیر بر چیزی که مشاهده نمی

ۡمٗر� فَإِ�ََّما َ�ُقوُل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكونُ ﴿ باشد، مانند: می
َ
که ضمیر:  .]۱۱۷البقرة: [﴾ �َذا َقَ�ٰٓ أ
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 «به » له«
ً
ل آنکه در آن هنگام موجود نیست؛ و چون در علم خداوند وجود آن گردد، و حا بر می» أمرا

 گذشته، به منزله موجود و مشاهده شده است.

 قاعده
گردد، و از اینجاست که  دار ذکر شده برمی ترین الفاظ صالحیت اصل آن است که ضمیر به نزدیک

� َشَ�ِٰطَ� َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ خدای تعالی: ی مفعول اول تأخیر افتاده در فرموده ِ نَِ�ٍّ َعُدّوٗ
َجَعۡلَنا لُِ�ّ

ّنِ يُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض  �ِس َوٱۡ�ِ تا ضمیر به جهت نزدیک بودن به آن باز  .]۱۱۲األنعام: [﴾ ٱۡ�ِ

 باید به مضاف برگردد چون که از آن 
ً
گردد. مگر در صورتی که مضاف و مضاف الیه باشد که اصوال

ۗ ﴿ :گوید، مانند سخن می ٓ ِ َ� ُ�ُۡصوَها ْ نِۡعَمَت ٱ�َّ وا و گاهی به  .]۳۴ابراهیم: [﴾ �ن َ�ُعدُّ

ۚ ﴿ گردد، مانند: الیه بر می مضاف ُظنُُّهۥ َ�ِٰذٗبا
َ
 .]۳۷غافر: [﴾ إَِ�ٰٓ إَِ�ٰهِ ُموَ�ٰ �ّ�ِ َ�

ۡو َ�َۡم ِخ�ِ�رٖ فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس ﴿ خداوند: ی فرموده هو دربار
َ
اختالف شده  .]۱۴۵األنعام: [﴾ أ

 اند. الیه برگردانیده است، بعضی ضمیر را به مضاف، و بعضی دیگر به مضاف

 قاعده
اصل آن است که ضمایر در مرجع توافق داشته باشند تا پراکندگی پیش نیاید، لذا بعضی که جایز 

ِن ٱۡقِذ�ِيهِ ِ� ٱ�َّابُوِت فَٱۡقِذ�ِيهِ ِ� ﴿ خداوند: ی شمرده در فرموده
َ
ضمیر دوم  .]۳۹طه: [﴾ ٱۡ�َمِّ أ

بیرون  ی و در اولی به موسی برگردد؛ زمخشری بر او عیب کرده، و آن را تنافری که مایه» تابوت«به 

گردد، و ا ینکه بعضی از  شدن قرآن از حد اعجاز است دانسته، وی گفته: تمام ضمایر به موسی برمی

ارد که در نتیجه نظمی را که اساس اعجاز قرآن دیگر به تابوت برگردد زشتی د یآنها به موسی و بعض

 ترین وظایف مفسر قرآن است. زند، و رعایت آن مهم است بر هم می

ِ َورَُسوِ�ِۦ َوُ�َعّزُِروهُ َوتَُوّقُِروُهۚ ﴿ :هو دربار ْ بِٱ�َّ ُۡؤِمُنوا گفته: تمام ضمایر به  .]۹الفتح: [﴾ ّ�ِ

خداوند در حقیقت یاری نمودن دین او » تعزیر = کمک کردن«گردد، و منظور از  بر می» الله«

 است، و یاری پیغمبر او، و کسی که ضمایر را فرق گذاشته از مطلب دور مانده است.

َحٗداَوَ� �َۡسَتۡفِت �ِيِهم ﴿ خداوند: هشود، مانند فرمود و گاهی از این اصل خارج می
َ
﴾ ّمِۡنُهۡم أ

گردد، این را  به یهود بر می» منهم«به اصحاب کهف، و ضمیر » فیهم«که ضمیر  .]۲۲الکهف: [

 اند. ثعلب و مبرد گفته

َء بِِهۡم َوَضاَق بِِهۡم َذرٗۡ� ﴿ خداوند: ی و مثل این است فرموده ا َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِ�ٓ ﴾ َولَمَّ
 وط به قومش سوءظن برد، و از جهت مهمانانش عرصه بر او تنگ شد.ابن عباس گفته: ل .]۷۷هود: [
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وهُ ﴿ خداوند: ی و فرموده آنها به  هدر این آیه دوازده ضمیر است هم .]۴۰التوبة: [﴾ ...إِ�َّ تَنُ�ُ

که مربوط به مصاحب آن حضرت است، چنان که » علیه«گردد، مگر ضمیر  بر می ص پیغمبر

» جعل«نازل نشد، و ضمیر  ص رده؛ زیرا که سکینه بر آن حضرتسهیلی از بیشتر افراد نقل ک

 برای خدای تعالی است.

ۚ ﴿ شود، مانند: و گاهی از بیم ناهماهنگی ضمایر مخالف آورده می ۡرَ�َعٌة ُحُرمٞ
َ
التوبة: [﴾ ِمۡنَهآ أ

 = دوازده ماه«که ضمیر به  .]۳۶
ً
َ�ۡظلُِمواْ �ِيِهنَّ فََ� ﴿ گردد، سپس فرموده: بر می» اثنی عشر شهرا

نُفَسُ�مۡ 
َ
 گردد. برمی» اربعه«جمع آورد که به  هکه ضمیر را به صیغ ﴾أ

 ضمیر فصل
مرفوع مطابق ماقبل آن؛ در تکلم و خطاب و غیبت، افراد و غیر آن، و بعد  یغهیضمیری است به ص

 نیز، مانند: گونه شود، و بعد از خبری همان از مبتدا یا چیزی که در اصل مبتدا بوده واقع می

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ ﴿
ُ
آفُّونَ . ﴿]۵البقرة: [﴾ َوأ ُكنَت . ﴿]۱۶۵الصافات: [﴾ �نَّا َ�َۡحُن ٱلصَّ

نَت ٱلرَّ�ِيَب َعلَۡيِهمۚۡ 
َ
�. ﴿]۱۱۷المائدة: [﴾ أ ِ ُهَو َخۡ�ٗ إِن تََرِن . ﴿]۲۰مزمل: [﴾ َ�ُِدوهُ ِعنَد ٱ�َّ

قَلَّ ِمنَك َماٗ� 
َ
نَا۠ أ

َ
ۡطَهُر لَُ�ۡمۖ . ﴿]۳۹الکهف: [﴾ �

َ
ُؤَ�ٓءِ َ�َناِ� ُهنَّ أ  .]۷۸هود: [﴾ َ�ٰٓ

 و أخفش جایز دانسته که بین حال و صاحب آن واقع شود، و بر این برآورده به قرائت نصب:

ۡطَهرُ ﴿
َ
 .﴾ُهنَّ أ

ُ�ۡبِدُئ إِنَُّهۥ ُهَو ﴿ یز شمرده و از این گونه دانسته: و جرجانی وقوع آن را پیش از مضارع جا
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهَو َ�ُبورُ ﴿ و أبوالبقاء از این قبل شمرده: .]۱۳البروج: [﴾ َوُ�عِيدُ 

ُ
 .]۱۰فاطر: [﴾ َوَمۡكُر أ

و ضمیر فصل محلی از اعراب ندارد، و سه فایده برای آن است: اعالم اینکه مابعدش خبر است 

کید، لذا کوفیون آن را دعامه (= ستون) نامیده اند که سخن با آن دعم یعنی تقویت  و تابع نیست، و تأ

کید می کید جمع نمی شود، و بعضی بر این امر مبتنی نموده و تأ گردد، پس گفته  اند که بین آن با تأ

 اش اختصاص است. شود: زید نفسه هوالفاضل. و سومین فایده نمی

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحو﴿ خداوند: هو زمخشری هر سه فایده را در فرمود
ُ
ذکر  .]۵البقرة: [﴾ نَ َوأ

کید، و  کرده است، وی گفته: فایده اش داللت بر آن است که مابعدش خبر است نه صفت، و تأ

 مسند فقط برای مسندالیه ثابت است. هوجوب اینکه فاید
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 ضمیر شأن و قصه
 شود، در مغنی آمده: از پنج جهت برخالف قیاس و قاعده است: که ضمیر مجهول نیز نامیده می

آن پیش از آن واقع شود نه  هتفسیرکنند ی لزوم بازگشت به مابعدش، که جایز نیست جمله: اول

 خود جمله و نه قسمتی از آن.

 آید. آن جز جمله نمی ه: اینکه تفسیرکننددوم

 آید. گردد، و نه بدل از آن می شود و نه بر آن عطف می : تابعی برای آن نیست، پس نه تأکید میسوم

 کند. ابتدا یا ناسخ آن در این ضمیر عمل نمیچهارم: اینکه جز 

 پنجم: اینکه مالزم افراد است.

َحدٌ ﴿ های آن است: و از مثال
َ
ُ أ بَۡ�ُٰر . ﴿]۱اإلخالص: [﴾ قُۡل ُهَو ٱ�َّ

َ
فَإَِذا ِ�َ َ�ِٰخَصٌة �

 ْ ِيَن َ�َفُروا بَۡ�ٰرُ . ﴿]۹۷األنبیاء: [﴾ ٱ�َّ
َ
 .]۴۶الحج: [﴾ فَإِ�ََّها َ� َ�ۡعَ� ٱۡ�

باشد، به این نحو که اول به صورت مبهم  اش داللت بر تعظیم و تفخیم مخبر عنه می فایده و

 گردد. آید و سپس تفسیر می می

 تذکر
ابن هشام گفته: هرگاه بشود بر غیر ضمیر شأن حمل شود، شایسته نیست بر آن حمل گردد، و از 

﴾ إِنَُّهۥ يََرٮُٰ�مۡ ﴿ خداوند: ی فرموده هزمخشری را ضعیف شمرده که دربار ههمین روی گفت
ضمیر شأن است، که اولی آن است که ضمیر شیطان باشد، و » ان«گفته: که اسم  .]۲۷األعراف: [

به نصب آمده است، و بر ضمیر شأن  .]۲۷األعراف: [﴾ َوقَبِيلُُهۥ﴿ مؤیدش آن است که در قرائتی

 شود. عطف نمی

 قاعده
 ضمیر جز به صیغه جمع بر آن برنمیجمع مؤنث سالم که برای انسان باشد، غ

ً
گردد، چه برای  البا

َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت . ﴿]۲۳۳ البقرة:[﴾ َوٱۡلَ�ٰلَِ�ُٰت يُۡرِضۡعنَ ﴿ قله باشد و چه برای کثرت، مانند:
�َّۡصنَ  ٞۖ ﴿ خدای تعالی: هو مفرد نیز در فرمود .]۲۲۸البقرة: [﴾ َ�َ�َ َرة َطهَّ ۡزَ�ٰٞج مُّ

َ
 .]۲۵البقرة: [﴾ أ

 ست.آمده ا

 در جمع کثرت مفرد می
ً
کریمه  هآید، و در جمع قله جمع، و در این آی و اما در غیر عاقل غالبا

ِ ٱۡ�َنا َعَ�َ َشۡهٗر�﴿ اند: جمع شده ُهورِ ِعنَد ٱ�َّ ةَ ٱلشُّ  تا آنجا که فرموده: .]۳۶التوبة: [﴾ إِنَّ ِعدَّ

﴿ ۚ ۡرَ�َعٌة ُحُرمٞ
َ
ٓ أ مفرد بر شهور که برای کثرت است  هرا به صیغ» منها«که  .]۳۶التوبة: [﴾ ِمۡنَها
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جمع  هرا به صیغ» فیهن«که ضمیر  .]۳۶التوبة: [﴾ فََ� َ�ۡظلُِمواْ �ِيِهنَّ ﴿ برگردانده، سپس فرموده:

 برگردانید که برای قلت است.» اربعه حرم«بر 

که از ده بیشتر است ـ و فراء سر لطیفی برای این قاعده ذکر کرده اینکه: ممیز با جمع کثرت ـ 

چون مفرد است ضمیر واحد آورده شده، و ممیز با جمع قله ـ که از ده پایین است ـ چون جمع 

 است ضمیر هم جمع آمده است.

 اي دیگر قاعده
قرآن  ههرگاه در ضمایر مراعات لفظ و معنی جمع شود به لفظ ابتدا شده و سپس معنی؛ این شیو

َوَما ُهم ﴿ و سپس فرموده: .]۸البقرة: [﴾ َن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َومِ ﴿ است، خدای تعالی فرموده:
که اول مفرد آورده به اعتبار لفظ و سپس از جهت رعایت معنی جمع آورده  .]۸البقرة: [﴾ بُِمۡؤِمنِ�َ 

ٰ قُلُو�ِِهمۡ ﴿ طور است: است، و همین ن �َۡسَتِمُع إَِ�َۡكۖ وََجَعۡلَنا َ�َ . ]۲۵: األنعام[﴾ َوِمۡنُهم مَّ

﴿ ْۗ َ� ِ� ٱۡلفِۡتَنةِ َسَقُطوا
َ
� � ٓ ن َ�ُقوُل ٱئَۡذن ّ�ِ َوَ� َ�ۡفتِّ�ِ  .]۴۹التوبة: [﴾ َوِمۡنُهم مَّ

 ی الدین عراقی گفته: و در قرآن آغاز به رعایت معنی جز یک مورد نیامده، و آن فرموده شیخ علم

ِ ﴿ خداوند است: ْ َما ِ� ُ�ُطوِن َ�ِٰذه ۖ َوقَالُوا ۡزَ�ِٰجَنا
َ
ٰٓ أ ٌم َ�َ ُكورِنَا َوُ�َرَّ ُ نَۡ�ِٰم َخالَِصةٞ ّ�ِ

َ
﴾ ٱۡ�

و سپس لفظ را » ما«را به صورت مؤنث آورد به جهت حمل بر معنی » خالصه«که  .]۱۳۹األنعام: [

 ».محرم«رعایت نموده و مذکر آورد: 

پس از آن جایز ابن حاجب در أمالی خود گفته: هرگاه لفظ اول رعایت گردد، حمل بر معنی 

گردد؛ زیرا که معنی  شود، و اگر اول بر معنی حمل شود رعایت معنی بعد از آن ضعیف می می

تر است پس بعد از اعتبار لفظ بازگشت به آن بعید نیست، ولی بعد از رعایت معنی قوی  قوی

 تر ضعیف است. بازگشت به ضعیف

شدن از آن به معنی جایز نیست، و  و ابن جنی در المحتسب گفته: رجوع به لفظ پس از منصرف

َوَمن َ�ۡعُش َعن ذِۡكِر ٱلرَّ� ُ�َقّيِۡض َ�ُۥ ﴿ خدای تعالی را: هبر این قاعده ایراد آورده فرمود
ۡهَتُدوَن  ٣٦َشۡيَ�ٰٗنا َ�ُهَو َ�ُۥ قَِر�ٞن  �َُّهم مُّ

َ
بِيِل َوَ�ۡحَسُبوَن � وَ�ُهۡم َعِن ٱلسَّ ُهۡم َ�َُصدُّ َّ��٣٧  ٰٓ  َح�َّ

که  .]۳۸-۳۶الزخرف: [﴾ إَِذا َجآَءنَا قَاَل َ�ٰلَۡيَت بَۡيِ� َوَ�ۡيَنَك ُ�ۡعَد ٱلَۡمۡ�َِ�ۡ�ِ فَبِۡئَس ٱۡلَقرِ�نُ 

ٰٓ إَِذا َجآَءنَا﴿ سپس فرموده: بعد از روی گرداندن از لفظ به سوی معنی بار دیگر به آن رجوع  ﴾َح�َّ

 نموده است.

 



 اإلتقان فی علوم القرآن  634

اند که حمل بر لفظ بعد  یب گفته: بعضی از نحویین بر آن شدهو محمودبن حمزه در کتاب العجا

َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ ﴿ خداوند: هاز حمل بر معنی جایز نیست، ولی در قرآن برخالف این آمده در فرمود
ُ َ�ُۥ رِۡزقًا ۡحَسَن ٱ�َّ

َ
بَٗد�ۖ قَۡد أ

َ
و » من«ابن خالویه در کتاب (لیس) گفته: قاعده در  .]۱۱الطالق: [﴾ �

شود،  مانند آن چنین است که از لفظ به معنی، و از مفرد به جمع و از مذکر به مؤنث بازگردانده می

ِ َورَُسوِ�ِۦ َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا﴿ مانند: ۡسَلَم . ﴿]۳۱األحزاب: [﴾ َوَمن َ�ۡقُنۡت ِمنُ�نَّ ِ�َّ
َ
َمۡن أ

 ِ  نحویین بر این اجماع دارند. .]۱۱۲البقرة: [﴾ َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهمۡ ﴿ تا آنجا که فرموده: ﴾وَۡجَهُهۥ ِ�َّ

وی گفته: و نه در کالم عرب و نه در آثار عربی رجوع از معنی به لفظ نیامده مگر یک مورد که 

ِ ﴿ خدای تعالی است: هابن مجاهد آن را استخراج نموده، و آن فرمود ِ َوَ�ۡعَمۡل َوَمن يُۡؤِمۢن ب ٱ�َّ
نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِينَ 

َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� » یعمل«و » یؤمن«که  .]۱۱الطالق: [﴾ َ�ٰلِٗحا يُۡدِخۡلُه َج�َّ

ُ َ�ُۥ ﴿ اش: جمع آورد، و باز در فرموده» خالدین«را مفرد آورده، سپس در » یدخله«و  ۡحَسَن ٱ�َّ
َ
أ

 مفرد آورد که بعد از جمع به مفرد بازگشت. .]۱۱الطالق: [﴾ رِۡزقًا

 اي در مذکر و مؤنث آوردن قاعده
 تاء تأنیث از فعل آن حذف 

ً
تأنیث بر دو گونه است: حقیقی و غیرحقیقی، در تأنیث حقیقی غالبا

شود، مگر در صورتی که فاصله افتد، و هرچه فاصله بیشتر شود حذف نیکوتر خواهد بود، و  نمی

اقع یقی ـ در صورتی که جمع نباشد ـ أولی است، و اما در غیر حقیقی اگر فاصله وآوردن تاء در حق

ّ�ِهِۦ﴿ شود حذف نیکوتر است، مانند: قَۡد َ�َن . ﴿]۲۷۵البقرة: [﴾ َ�َمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ
َخَذ ﴿ و هر چه فاصله بیشتر باشد حذف تاء نیکوتر است، مانند: .]۱۳عمران:  آل[﴾ لَُ�ۡم َءايَةٞ 

َ
َوأ

ۡيَحةُ  ِيَن َظلَُمواْ ٱلصَّ  .]۶۷هود: [﴾ ٱ�َّ

ۡيَحةُ ﴿ آوردن تاء نیز نیکو است، مانند: ِيَن َظلَُمواْ ٱلصَّ َخَذِت ٱ�َّ
َ
 هپس در سور .]۹۴هود: [﴾ َوأ

 هود بین آنها جمع شده است.

دم نموده و بعضی به ترجیح حذف تمایل کرده و استدالل آورده اینکه: خداوند آن را بر اثبات مق

 هود]. هدر آنجا که بین آنها جمع کرده است [یعنی در سور

و نیز در صورتی که اسناد به ظاهر آن باشد با وجود فاصله نشدن هم حذف جایز است، ولی اگر 

 اسناد به ضمیر آن شود حذف ممنوع خواهد بود.

 



 635 چهل و دوم: در قواعد مهمی که مفسر به شناخت آنها نیازمند استنوع 

گری مؤنث باشد، در ای بین مبتدا و خبر واقع شود که یکی مذکر و دی و هر کجا ضمیری یا اشاره

قَاَل َ�َٰذا رَۡ�َةٞ ﴿ خدای تعالی: هضمیر و اشاره مذکر و مؤنث بودن هر دو جایز است، مانند فرمود
 � ِ�ّ که ضمیر را مذکر آورد و حال آنکه خبر مؤنث است، چون مبتدا که مذکر  .]۹۸الکهف: [﴾ ّمِن رَّ

ّ�َِك فََ�ٰنَِك ﴿ خدای تعالی: هاست پیش از آن آمده، و فرمود که  .]۳۲القصص: [﴾ بُۡرَ�َٰناِن ِمن رَّ

باشند مؤنثند، چون که خبر یعنی: » عصا«و » ید«اشاره مذکر آمده و حال آنکه مشارالیه که 

 مذکر است.» برهانان«

و در تمام اسماء جنس مذکر آوردن جایز است به جهت حمل بر جنس، و تأنیث هم جایز است 

ۡعَجاُز َ�ٍۡل َخاوَِ�ةٖ ﴿ :خداوند هحمل بر جمع، مانند فرمود
َ
ۡعَجاُز َ�ٖۡل . ﴿]۷الحاقة: [﴾ أ

َ
أ

نَقعِرٖ   (تشابهت) نیز خوانده شده، .]۷۰البقرة: [﴾ إِنَّ ٱۡ�ََقَر �ََ�َٰبَه َعلَۡيَنا. ﴿]۲۰القمر: [﴾ مُّ

َمآُء ُمنَفِطُرۢ بِهۦِۚ ﴿ َمآُء ٱنَفَطَرۡت . ﴿]۱۸المزمل: [﴾ ٱلسَّ  .]۱االنفطار: [﴾ إَِذا ٱلسَّ

َولُِسلَۡيَ�َٰن ٱلّرِ�َح . ﴿]۲۲یونس: [﴾ َجآَءۡ�َها رِ�ٌح َ�ِصٞف ﴿ اند: و بعضی از این گونه شمرده
 .]۸۱األنبیاء: [﴾ َ�ِصَفةٗ 

ۡن ﴿ خدای تعالی: هو سؤال شده که چه فرق هست بین فرمود ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱ�َّ فَِمۡنُهم مَّ
 ۚ َ�ٰلَُة ۡت َعلَۡيهِ ٱلضَّ فَرِ�ًقا َهَدٰى َوفَرِ�ًقا َحقَّ َعلَۡيِهُم ﴿ خداوند: ی و فرموده .]۳۶النحل: [﴾ َحقَّ

 ۚ َ�ٰلَُة  .]۳۰األعراف: [﴾ ٱلضَّ
اند: دو جهت دارد: یکی لفظی، و آن بسیاری حروف فاصله در دومی که حذف با  در جواب گفته

 خداوند: ی ر فرمودهد» من«افتد. و دیگری معنوی است، و آن اینکه  کثرت موانع بیشتر اتفاق می

ۡت ﴿ ۡن َحقَّ َولََقۡد ﴿ گردد، و جمع مؤنث لفظی است به دلیل اینکه اول فرموده: به جمع برمی ﴾.مَّ
ةٖ رَُّسوً�  مَّ

ُ
ِ أ

نۡ ﴿ سپس فرموده: .]۳۶النحل: [﴾ َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ�ٰلَةُ  َوِمۡنُهم مَّ ۡت َعلَۡيهِ ٱلضَّ  ﴾َحقَّ
متعین بود که تاء بیاید، و هر دو کالم یکی بود، و اگر » ضلت« فرمود: ها، و اگر می یعنی از آن امت

معنی هر دو یکی باشد آوردن تاء بهتر از حذف آن است؛ زیرا که در آنچه از همان معنی است آورده 

باز » فریق ضلوا«گفت:  آید، و اگر می فریق مذکر می﴾ فَرِ�ًقا َهَدىٰ ﴿ ی شده است. و اما در آیه

َ�ٰلَةُ ﴿ :آمد، و بدون تاء می به همان معنی است، لذا بدون تاء آمده، و این یکی  ﴾َحقَّ َعلَۡيِهُم ٱلضَّ

کنند،  های لطیف عرب است که حکم لفظی که در لغت آنها به صورت قاعده است رها می از روش

 ای واقع شود که آن حکم برایش نباشد. در جایی که رتبه کلمه
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 اي در تعریف و تنکیر قاعده
 هایی دارد: کدام جایی دارند که برای دیگری شایسته نیست، پس تنکیر سبببدان که هر 

ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ �َۡسَ�ٰ ﴿ : قصد وحدت، مانند:یکم
َ
یعنی:  .]۲۰القصص: [﴾ وََجآَء رَُجٞل ّمِۡن أ

َ�ُٓء ُمتََ�ِٰكُسوَن َورَُجٗ� ﴿ رجل واحد، و: ُ َمَثٗ� رَُّجٗ� �ِيهِ ُ�َ ﴾ َسلَٗما ّلِرَُجلٍ َ�ََب ٱ�َّ
 .]۲۹الزمر: [

بَۡ�ٰرِهِۡم ﴿ یعنی: نوعی از ذکر، .]۴۹ص: [﴾ َ�َٰذا ذِۡكرٞ ﴿ نوع، مانند: ی : ارادهدوم
َ
� ٰٓ َوَ�َ

 ۖٞ یعنی: نوع غریبی از پوشش که بین مردم متعارف نیست، به طوری که پوشیده  .]۷ البقرة:[﴾ ِغَ�َٰوة

ٰ َحَيٰو�ٖ ﴿دارد.  چه را هیچ پوششی مخفی نمیاست آن ۡحَرَص ٱ�َّاِس َ�َ
َ
البقرة: [﴾ َوَ�َِجَد�َُّهۡم أ

طلبی در آینده است؛ زیرا که  ورزند، و آن فزون یعنی: یهودیان بر نوعی از زندگی حرص می .]۹۶

 شود. حرص بر گذشته و حاضر واقع نمی

آءٖ� ﴿ خداوند: ی و در فرموده ُ َخلََق ُ�َّ َدآبَّةٖ ّمِن مَّ احتمال وحدت و  .]۴۵النور: [﴾ َوٱ�َّ

رود، یعنی: هر نوعی از انواع جنبندگان را از نوعی از انواع آب، و هر فردی از افراد  نوعیت با هم می

 ها آفرید. جنبندگان را از یکی از افراد نطفه

َذنُواْ ﴿ تر از آن است که تعیین و تعریف شود، مانند: : بزرگ شمردن، یعنی: بزرگسوم
ۡ
فَأ

ِ�مٞ ﴿ یعنی: جنگی بزرگ! .]۲۷۹البقرة: [ ﴾ِ�َۡربٖ 
َ
وََسَ�ٌٰم َعلَۡيهِ . ﴿]۱۰البقرة: [﴾ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيمَ . ﴿]۱۵مریم: [﴾ يَۡوَم ُوِ�َ  ٰتٖ . ﴿]۱۰۹الصافات: [﴾ َسَ�ٌٰم َ�َ نَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
 .]۲۵البقرة: [﴾ أ

�ِنَّ َ�َا ﴿ : تکثیر و بسیار شمردن، مانند:چهارم
َ
ۡجًراأ

َ
یعنی: اجرتی زیاد و پر  .]۴۱الشعراء: [﴾ َ�

 شود.

بَۡت رُُسلٞ ﴿ و در این آیه شریفه: بُوَك َ�َقۡد ُكّذِ احتمال بزرگ شمردن و  .]۴فاطر: [﴾ �ن يَُ�ّذِ

 رود، یعنی: رسوالنی بزرگ و بسیار. تکثیر هر دو با هم می

 پنجم: تحقیر، یعنی پایین آوردن شأن او تا حدی که امکان تعریف نیابد، مانند: 

ا﴿  شود، و اال از آن پیروی  یعنی ظن کوچکی که به آن اعتنا نمی .]۳۲الجاثیة: [﴾ إِن �َُّظنُّ إِ�َّ َظّنٗ

نَّ ﴿ آنها چنین است، به دلیل: هکردند چون که شیو می ِمۡن . ﴿]۱۱۶األنعام: [﴾ إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ ٱلظَّ
ٍء َخلََقُهۥ ّيِ َ�ۡ

َ
یعنی: از چیز حقیر و پستی او را آفرید، سپس آن را چنین بیان  .]۱۸عبس: [﴾ أ

 .]۱۹عبس: [﴾ ِمن �ُّۡطَفٍة َخلََقُهۥ﴿ فرمود:
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ۚ ﴿ ششم: تقلیل و کم کردن، مانند: ُ�َ�ۡ
َ
ِ أ یعنی: رضوان  .]۷۲التوبة: [﴾ َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن ٱ�َّ

 هر سعادت است که: ی ها است؛ زیرا که رضای خداوند سرچشمه تر از بهشت کمی بزرگ

 يكفينی ولكن كقليل من
 

 اليقال له قليل كقليل 
 

 کمی از بخشش تو مرا بس است ولی
 

 کم تو را نباید کم گفت 
 

ٰى ﴿ و زمخشری از این گونه شمرده: َ�ۡ
َ
ِٓي أ یعنی:  .]۱اإلسراء: [﴾ بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

 شب کمی که قسمتی از یک شب باشد.

اند که تقلیل برگرداندن جنس به یکی از افراد آن است، نه نقض کردن یک  ولی بر او خرده گرفته

در » لیل« ی پذیریم که کلمه االفراح جواب داده که ما نمی س فرد به جزئی از اجزاء آن، و در عرو

 شود. شب حقیقت باشد، بلکه هر جزئی از اجزاء آن لیل نامیده می تمام یک

های نکره آوردن را چنین شمرده که: حقیقت شی جز با آن انجام نشود،  و سکاکی از جمله سبب

مثل اینکه قصد تجاهل داشته باشد، در حالی که شخص را هم نشناسد، چنانکه گویی: آیا 

 گوید! و بر همین مبنی است تجاهل کفار: ینی که چنین میخواهی حیوانی را به صورت انسان بب می

ٰ رَُجٖل يُنَّبُِئُ�مۡ ﴿  چنان که او را نشناخته باشند.پ .]۷سبأ: [﴾ َهۡل نَُدلُُّ�ۡم َ�َ

 و غیر او سببی دیگر نیز برشمرده اینکه: قصد عموم شود، که نکره در سیاق نفی بیاید، مانند:

 .]۱۹۷البقرة: [﴾ فََ� َرفََث . ﴿]۲البقرة: [﴾ َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ﴿

َحٞد ّمَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ٱۡسَتَجاَركَ ﴿ یا در سیاق شرط، مانند:
َ
 .]۶التوبة: [﴾ �ۡن أ

َمآءِ َماٗٓء َطُهوٗر�﴿ و یا در سیاق منت نهادن، مانند: نَزۡ�َا ِمَن ٱلسَّ
َ
 .]۴۸الفرقان: [﴾ َوأ
 :هایی دارد و اما تعریف (معرفه آوردن) نیز سبب

 د؛ زیرا که در مقام تکلم یا خطاب یا غیبت است.یآ به صورت ضمیر می -۱

آید، تا عین شیء را در ذهن شنونده حاضر کند، با ابتدا به نامی که مختص  به صورت علمیت می -۲

َحدٌ ﴿ به او است، مانند:
َ
ُ أ ِۚ ﴿  .]۱اإلخالص: [﴾ قُۡل ُهَو ٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ  .]۲۹الفتح: [﴾ �ُّ

های  آورد که علم آن مقتضی تعظیم یا اهانت است، از مثال یا به جهت تعظیم یا اهانت می

رساند به اینکه برگزیده یا  باشد که مدح و تعظیم او را می می» اسرائیل«تعظیم، آوردن لقب یعقوب: 

خداوند  ی رازدار خدا است ـ چنان که در معنی آن در القاب خواهد آمد ـ و مثال اهانت: فرموده

ِ� لََهبٖ ﴿ است:
َ
ٓ أ نکته دیگری نیز در این هست، و آن کنایه از جهنمی  .]۱المسد: [﴾ َ�بَّۡت يََدا

 بودن او است.
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آید تا به طور کامل آن را امتیاز دهد، به اینکه به نحو حسی آن را در ذهن  و به صورت اشاره می -۳

ِ ﴿ شنونده حاضر نماید، مانند: ُروِ� َماذَ  َ�َٰذا َخۡلُق ٱ�َّ
َ
ِيَن ِمن ُدونِهِۦفَأ  .]۱۱لقمان: [﴾ ا َخلََق ٱ�َّ

شود، و  کودن که جز با اشاره حسی چیزی برایش متمیز نمی ی و به منظور کنایه زدن به شنونده

» كذل«، »كاولئ«و امثال آن، و در قسم دوم: » هذا«برای بیان دوری و نزدیکی شیء که در قسم اول 

 برند. کار می و مانند اینها را به

ِي ﴿ کفار: ی و به قصد تحقیر و کوچک شمردن آن از جهت نزدیکی، مانند گفته َ�َٰذا ٱ�َّ
َ
أ

ُ رَُسوً� . ﴿]۳۶األنبیاء: [﴾ يَۡذُكُر َءالَِهَتُ�مۡ  ِي َ�َعَث ٱ�َّ َ�َٰذا ٱ�َّ
َ
َراَد . ﴿]۴۱الفرقان: [﴾ أ

َ
َماَذآ أ

ُ بَِ�َٰذا َمَثٗ�ۘ  ۡ�َيآ إِ�َّ لَۡهٞو ﴿ خدای تعالی: ی انند فرمودهو م .]۲۶البقرة: [﴾ ٱ�َّ َوَما َ�ِٰذهِ ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ
 .]۶۴العنکبوت: [﴾ َولَعِبۚٞ 

که  .]۲البقرة: [﴾ َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ﴿ و به خاطر تعظیم آن از جهت دوری، مانند:

 رساند. قرآن را می ی دوری و بلندی درجه

 ذکر و برای توجه دادن 
ً
ـ پس از ذکر مشارالیه با اوصافی پیش از آن، بر اینکه شایسته اموری که بعدا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ ﴿ شود هست، مانند: می
ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
 .]۵البقرة: [﴾ أ

ا از جهت آید، به خاطر کراهت داشتن از آوردن اسم خاص او، ی به صورت موصول می -۴

و مانند آن وصل به فعل یا » الذی« هپوشی بر او، و یا اهانت به او، یا اموری دیگر، که با کلم پرده

ٓ ﴿ گردد، مانند: قولی که از او صادر شده ذکر می ّفٖ لَُّكَما
ُ
يۡهِ أ ِي قَاَل لَِ�ِٰ�َ . ]۱۷األحقاف: [﴾ َوٱ�َّ

 .]۲۳یوسف: [﴾ َوَ�َٰوَدتُۡه ٱلَِّ� ُهَو ِ� بَۡيتَِها﴿
ْ ﴿ آید، مانند: عموم از آن می ی و گاهی از جهت اراده ُ ُ�مَّ ٱۡسَتَ�ُٰموا ِيَن قَالُواْ َر�َُّنا ٱ�َّ ﴾ إِنَّ ٱ�َّ

ۚ . ﴿]۳۰فصلت: [ ْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا ِيَن َ�َٰهُدوا ِيَن . ﴿]۶۹العنکبوت: [﴾ َوٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ
وَن َ�ۡن ِعَبادَ   .]۶۰غافر: [﴾ ِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنَّمَ �َۡسَتۡكِ�ُ

ا ﴿ آید، مانند: و برای اختصار نیز موصول می ُ ِممَّ ُه ٱ�َّ
َ
أ ِيَن َءاَذۡواْ ُموَ�ٰ َ�َ�َّ َ� تَُ�ونُواْ َكٱ�َّ

 ْۚ یعنی: نباشید مانند کسانی که موسی را اذیت کردند پس خداوند او را از  .]۶۹األحزاب: [﴾ قَالُوا

های تمام کسانی که این سخن را گفته  مبری نمود، یعنی: گفتند: او فتق دارد؛ که اگر نام آنچه گفتند

 اسرائیل این حرف را نزدند. بنی هشد، و برای عموم هم نیست؛ زیرا که هم آورد طوالنی می بودند می

تغراق و آید، برای اشاره به معهود خارجی یا ذهنی یا حضوری، و برای اس به صورت الف و الم می -۵

 های اینها در نوع ادوات گذشت. فراگیری به طور حقیقت یا مجاز، یا برای تعریف ماهیت، که مثال
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إِنَّ ﴿ آید؛ زیرا که مختصرتر است، و نیز به جهت تعظیم مضاف، مانند: به صورت اضافه می -۶
ۖ َوَ� يَۡرَ�ٰ لِعِ . ﴿]۴۲الحجر: [﴾ ِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم ُسۡلَ�ٰنٌ   .]۷الزمر: [﴾ َبادِهِ ٱۡلُ�ۡفَر

خداوند است، چنان که ابن عباس و دیگران  ی بندگان برگزیده» عباد«که در هر دو آیه منظور از 

 اند. گفته

ۦٓ ﴿ شود، مانند: و به خاطر قصد عموم نیز اضافه می ِ ۡمرِه
َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ ﴾ فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

 یعنی: کل امرلله تعالی. .]۶۳النور: [

 فائده

قُۡل ُهَو ﴿ خدای تعالی: همعرفه آمده در فرمود» الصمد«به صورت نکره، و » احد«از حکمت اینکه 
َحٌد 

َ
ُ أ َمدُ  ١ٱ�َّ ُ ٱلصَّ ام  ای تألیف کرده سؤال شده، و من در جواب نوشته .]۲-۱االخالص: [﴾ ٱ�َّ

 ت که در این باره چند جواب هست:که در فتاوی گنجانیده شده، و حاصلش این اس

: اینکه به منظور تعظیم و اشاره به اینکه مدلول آن را ـ که ذات اقدس خدای تعالی است ـ اول

 نکره آورده شده.» أحد«توان به آن احاطه یافت،  شود تعریف کرد، و نمی نمی

ی این جواب داخل شود، مانند غیر و کل و بعض، ول» أحد«بر » أل«: اینکه جایز نیست دوم

َحٌد ﴿ فاسد است؛ زیرا که در قرائت شاذی آمده:
َ
ُ أ َمدُ  ١قُۡل ُهَو ٱ�َّ ُ ٱلصَّ این قرائت را  ﴾ٱ�َّ

 ابوحاتم در کتاب الزینه از جعفربن محمد حکایت کرده است.

خبر است، و هر » الله«مبتدا، و » هو«: و این از چیزهایی است که به خاطرم رسیده، که: سوم

معرفه آورده شد » الله الصمد«باشند، که مقتضای آن حصر است، پس هر دو جزء در  میدو معرفه 

رساند از  بدون تعریف حصر را می» أحد«تا حصر را برساند و با جمله اول مطابقت نماید، و چون 

اش آورده شد، بنابر اینکه خبر دوم باشد. و اگر  اسم  نیاز شد، پس بر همان اصل نکره تعریف آن بی

را خبر آن، با ضمیر شأنی که در آن هست تعظیم و تفخیم » أحد«را مبتدا بدانیم، و » الله«امی گر

اول آورد با تعریف هر دو جزء آن به  ی جمله هدوم را بر گون هبسیار زیادی خواهد بود، پس جمل

 جهت حصر از لحاظ تفخیم و تعظیم.

 اي دیگر در تعریف و تنکیر قاعده
ذکر شود چهار حالت دارد: یا هر دوی آنها معرفه، و یا هر دو نکره، و یا اولی هرگاه اسمی دو بار 

 نکره و دومی معرفه، و یا به عکس خواهد بود.
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 دومی همان اولی خواهد بود، تا بر معهودی که اصل در الف 
ً
پس هرگاه هر دو معرفه باشند غالبا

َ�َٰط ﴿ الم یا اضافه است داللت کند، مانند: ۡ�َعۡمَت  ٦ٱلُۡمۡسَتقِيَم  ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
َ
ِيَن � ِصَ�َٰط ٱ�َّ

آّلِ�َ  ُ ٱّ�ِيَن . ﴿]۷-۶الفاتحة: [﴾ َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ٱلضَّ َ ُ�ۡلِٗصا �َّ فَٱۡ�ُبِد ٱ�َّ
ِ ٱّ�ِيُن ٱۡ�َالُِصۚ  ٢ َّ�ِ �َ

َ
ْ بَۡيَنُهۥ َوَ�ۡ�َ ٱ. ﴿]۳-۲الزمر: [﴾ � ۚ َولََقۡد َعلَِمِت وََجَعلُوا نَّةِ �ََسٗبا ِ�ۡ

نَّةُ  ّ�ِ . ﴿]۱۵۸الصافات: [﴾ ٱۡ�ِ ّ�ِ  َٔ َوقِِهُم ٱلسَّ بۡلُُغ . ﴿]۹غافر: [﴾ اتِ  َٔ اِت� َوَمن تَِق ٱلسَّ
َ
� ٓ لََّعّ�ِ

ۡسَ�َٰب 
َ
َ�َٰ�ٰتِ  ٣٦ٱۡ� ۡسَ�َٰب ٱلسَّ

َ
 .]۳۷-۳۶غافر: [﴾ أ

 غیر از اولی اس
ً
ت، وگرنه مناسب است که معرفه بیاید و اگر هر دو نکره باشند، دومی غالبا

 معهود بوده است، مانند:
ً
ِي َخلََقُ�م ّمِن َضۡعٖف ُ�مَّ َجَعَل ِمۢن َ�ۡعِد ﴿ بنابراینکه سابقا ُ ٱ�َّ ٱ�َّ

 ۚ �ٖ َضۡعٗفا وََشۡيَبٗة که مراد از ضعف اولی نطفه، و  .]۵۴الروم: [﴾ َضۡعٖف قُوَّٗة ُ�مَّ َجَعَل ِمۢن َ�ۡعِد قُوَّ

 ران کودکی، و سومی دوران پیری است.دومی دو

ۖ ﴿ خدای تعالی: ی فرموده هالحاجب دربار و ابن   .]۱۲سبأ: [﴾ ُغُدوَُّها َشۡهٞر َوَرَواُحَها َشۡهٞر
لفظ شهر اعالم مدت زمان رفتن، و زمان آمدن است، و الفاظی که برای بیان  هگفته: فایده اعاد

آیند اضمار آنها نیکو نیست، و اگر اضمار شود به جهت خصوصیتی است که در آن  مقدارها می

 هست، که اگر آن خصوصیت نباشد عدول کردن از ضمیر به ظاهر واجب است.

ا فَ ﴿ خدای تعالی: ی و دو حالت فوق در فرموده � ٥إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡ�ِ �ُۡ�ً ﴾ إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡ�ِ �ُۡ�ٗ
جمع شده است، که عسر دوم همان اولی است، ولی یسر دوم اولی نیست، و لذا رسول  .]۶-۵الشرح: [

 ».سازد هیچ عسری (= دشواری) دو یسر (= آسانی) را مغلوب نمی«این آیه فرمود:  ی درباره ص خدا

رَۡسۡلَنآ إَِ�ٰ ﴿ می معرفه باشد، دومی همان اولی است ـ بنابر عهد ـ مانند:و اگر اولی نکره و دو
َ
أ

�ِيَها ِمۡصَباٌحۖ ٱلِۡمۡصَباُح ِ� . ﴿]۱۶-۱۵المزمل: [﴾ َ�َعَ�ٰ فِرَۡعۡوُن ٱلرَُّسوَل  ١٥فِرَۡعۡوَن رَُسوٗ� 
ۡسَتقِيٖ� . ﴿]۳۵النور: [﴾ زَُجاَجٍة� ٱلزَُّجاَجةُ  ِي ٥٢إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ ِ ٱ�َّ -۵۲الشوری: [﴾ ِصَ�ِٰط ٱ�َّ

بِيُل  ٤١َما َعلَۡيِهم ّمِن َسبِيٍل . ﴿]۵۳  .]۴۲-۴۱الشوری: [﴾ إِ�ََّما ٱلسَّ
توان به طور کلی بر آنها حکمی آورد، بلکه به قرائن  و اگر اولی معرفه و دومی نکره باشد نمی

اَعُة ﴿ مانند: کند، بستگی دارد، گاهی قرینه بر مغایرت داشتن آن دو داللت می َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم ٱلسَّ
ْ َ�ۡ�َ َساَعٖة�  َِل  َٔ �َۡ� . ﴿]۵۵الروم: [﴾ ُ�ۡقِسُم ٱلُۡمۡجرُِموَن َما َ�ُِثوا ن ُ�َ�ّ

َ
ۡهُل ٱۡلِكَ�ِٰب أ

َ
لَُك أ

ٰٓءِي. ﴿]۱۵۳النساء: [﴾ َعلَۡيِهۡم كَِ�ٰٗبا ۡوَرۡ�َنا بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
 ٥٣َل ٱۡلِكَ�َٰب َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ� ٱلُۡهَدٰى َوأ
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ۡلَ�ٰبِ 
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
زمخشری گفته: مراد آن است که تمام آنچه از  .]۵۴-۵۳غافر: [﴾ ُهٗدى َوذِۡكَرٰى ِ�

دین و معجزات و شرایع به او عنایت کرده، و هدی یعنی: ارشاد و راهنمایی و گاهی قرینه بر یکی 

ۡ�َنا لِل﴿ کند، مانند: بودن آنها داللت می ِ َمَثٖل لََّعلَُّهۡم َولََقۡد َ�َ
نَّاِس ِ� َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن ِمن ُ�ّ

ُروَن   .]۲۸-۲۷الزمر: [﴾ قُۡرَءانًا َعَر�ِيًّا ٢٧َ�َتَذكَّ

 توجه
 این قاعده تحقیق نشده چون که با آیات بسیاری 

ً
شیخ بهاءالدین در عروس االفراح گفته: ظاهرا

 شود، از جمله در قسم اول: نقض می

اند ولی دومی غیر از  که هر دو معرفه .]۶۰الرحمن: [﴾ ٱۡ�ِۡحَ�ِٰن إِ�َّ ٱۡ�ِۡحَ�ٰنُ  َهۡل َجَزآءُ ﴿ 

ّرِ ﴿ اولی است، ۡهرِ . ﴿]۱۷۸البقرة: [﴾ ....ٱۡ�ُرُّ بِٱۡ�ُ �َ�ِٰن ِحٞ� ّمَِن ٱ�َّ َ�ٰ َ�َ ٱۡ�ِ
َ
﴾ َهۡل �

�َ�َٰن ِمن ﴿ سپس فرموده: .]۱اإلنسان: [ ۡمَشاجٖ إِنَّا َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ
َ
که اولی آدم  .]۲اإلنسان: [﴾ �ُّۡطَفٍة أ

ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱۡلِكَ�َٰب يُۡؤِمُنوَن ﴿ و دومی فرزندان او است، ٓ إَِ�َۡك ٱۡلِكَ�َٰبۚ فَٱ�َّ نَزۡ�َا
َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

 که اولی قرآن و دومی تورات و انجیل است. .]۴۷العنکبوت: [﴾ بِهۦِۖ 

 و از جمله قسم دوم:

�ِض إَِ�ٰهٞۚ  وَُهوَ ﴿ 
َ
َمآءِ إَِ�ٰهٞ َوِ� ٱۡ� ِي ِ� ٱلسَّ  .]۸۴الزخرف: [﴾ ٱ�َّ

ۡهرِ ٱۡ�ََراِم قَِتاٖل �ِيهِ� قُۡل قَِتاٞل �ِيهِ َكبِ�ٞۚ  َٔ �َۡ� ﴿  که دومی  .]۲۱۷البقرة: [﴾ لُونََك َعِن ٱلشَّ

 باشند. همان اولی است، و حال آنکه هر دو نکره می

 و از جمله در قسم سوم:

 ﴿ 
َ
ۗ أ ۡلُح َخۡ�ٞ  .]۱۲۸السناء: [﴾ ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحاۚ َوٱلصُّ

ۥۖ ﴿  .]۳هود: [﴾ َوُ�ۡؤِت ُ�َّ ذِي فَۡضٖل فَۡضلَُه

تُِ�مۡ ﴿   .]۵۲هود: [﴾ َوَ�زِۡدُ�ۡم ُقوَّةً إَِ�ٰ قُوَّ

َع إِيَ�ٰنِِهۡمۗ ﴿ َداُدٓواْ إِيَ�ٰٗنا مَّ  .]۴الفتح: [﴾ لَِ�ۡ

 ).۸۸(نحل /  .]۸۸النحل: [﴾ فَۡوَق ٱۡلَعَذابِ زِۡدَ�ُٰهۡم َعَذاٗبا ﴿ 

نَّ ﴿  ۡ�َ�ُُهۡم إِ�َّ َظنًّاۚ إِنَّ ٱلظَّ
َ
که در تمام این موارد دومی با اولی  .]۳۶یونس: [﴾ َوَما يَتَّبُِع أ

 مغایر است.
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کند؛ زیرا  شود که هیچ یک از آیات فوق قاعده یاد شده را نقض نمی گویم: با تأمل معلوم می می

 الم در که ظاه
ً
باشد، و  برای جنس است، و در این صورت در معنی مانند نکره می» االحسان«را

که الم در آن یا برای عهد است و یا » العسر« ی ، برخالف آیه»النفس و الحر« ی همین طور آیه

پذیریم دومی غیر از اولی  که نمی» الظن« هرساند، و همچنین آی استغراق، چنان که حدیث این را می

 همان عین آن است؛ زیرا که هر ظنی مذموم نیست، چگونه همه گمانب
ً
توان  ها را می اشد، بلکه قطعا

مانعی ندارد که مراد » صلح« هطور آی مذموم شمرد و حال آنکه احکام شرع ظنی است! و همین

 شود، و استحباب صلح در سایر امور از سنت همان صلح یاد شده باشد که بین زن و شوهر واقع می

گردد، بلکه جایز نیست به عموم آیه قائل شویم، و  گرفته شده و از آیه به طریق قیاس استفاده می

هرگونه صلحی را خیر بدانیم، چون صلحی که حرامی را حالل؛ یا حاللی را حرام کند ممنوع است، 

سؤال واقع بدون شک دومی عین اولی نیست؛ زیرا که منظور از اولی که مورد » قتال« ی و نیز در آیه

شریفه  هابن الحضرمی سال دوم هجرت رخ داد، که سبب نزول آی هشده قتالی است که در سری

َمآِء ﴿ :ههمین بوده است، و مراد از دومی جنس قتال است نه عین آن، و اما آی ِي ِ� ٱلسَّ وَُهَو ٱ�َّ
امری زاید، به دلیل تکرار  هطیبی جواب داده که از باب تکرار است برای افاد .]۸۴الزخرف: [﴾ إَِ�ٰهٞ 

�ِض َرّبِ ٱۡلَعۡرِش ﴿ پیش از آن که فرموده:» رب«ذکر 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� لزحرف: [﴾ ُسۡبَ�َٰن َرّبِ ٱلسَّ

وجه تکرار مبالغه در تنزیه خدای تعالی از نسبت فرزند است، در حالی که شرط قاعده آن  .]۸۲

 است که تکرار قصد نشود.

سخنش گفته: مراد از دوبار آوردن اسم آن است که در یک جمله یا دو و شیخ بهاءالدین در آخر 

جمله به هم پیوسته ذکر شوند، به طوری که یکی بر دیگری عطف شده، و به آن ارتباط آشکار و 

تناسب ظاهری داشته، و از یک متکلم بوده باشد، و با این بیان اشکال آیه قتال را رفع کرده؛ زیرا که 

 باشد. می ص کننده و دومی حکایت از سخن پیغمبر الاولی محکی قول سؤ

 اي در مفرد و جمع آوردن قاعده
است، هر جای قرآن از ارض ذکری به میان آمده » سماء و أرض = آسمان و زمین«از آن جمله: 

سنگین » ارضون«به صورت مفرد است، و جمع نیامده، برخالف سماوات، چون که جمع آن: 

ۖ ﴿ ها ذکر شود فرموده: خواسته شده تمام زمیناست، از همین روی وقتی  �ِض ِمۡثلَُهنَّ
َ
﴾ َوِمَن ٱۡ�

مفرد آمده به خاطر نکاتی که به  هو اما سماء: گاهی به صورت جمع، و گاهی به صیغ .]۱۲الطالق: [

ام، حاصل اینکه هرگاه مقصود  موارد مختلف شایستگی دارد، چنان که در اسرار التنزیل توضیح داده
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َسبََّح ﴿ کند، مانند: آید که بر عظمت و کثرت داللت می جمع می هدد و شماره آنها باشد صیغبیان ع
َ�َٰ�ٰتِ  ِ َما ِ� ٱلسَّ ِ َما ِ� ﴿ ها که بسیارند، یعنی ساکنان آسمان .]۱الصف: [﴾ ِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  قُل �َّ َ�ۡعلَُم ﴿ ف عدد آنها،هاست با اختال یعنی: فرد فرد آنچه در آسمان .]۳الجمعة: [﴾ ٱلسَّ
 ۚ ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� که منظور نفی علم غیب است از هر  .]۶۵النمل: [﴾ َمن ِ� ٱلسَّ

 ها است. کسی که در یکی از آسمان

َمآءِ رِۡزقُُ�مۡ ﴿ آید، مانند: و هرگاه مقصود بیان جهت باشد به صورت مفرد می ﴾ َوِ� ٱلسَّ

�َض . ﴿]۲۲لذاریات: ا[
َ
ن َ�ِۡسَف بُِ�ُم ٱۡ�

َ
َمآءِ أ ن ِ� ٱلسَّ ِمنُتم مَّ

َ
یعنی از  .]۱۶الملک: [﴾ َءأ

 باالی شما.

*** 

که به صورت جمع و مفرد آمده، پس هرگاه در سیاق رحمت ذکر » ریح«و از این گونه است 

 شود. آید مفرد ذکر می آید، و چون در سیاق عذاب می شود جمع می می

ذکر شده » ریاح«هر جای قرآن از «اند که گفت:  ابن ابی حاتم و غیر او از أبی بن کعب آورده

اللهم اجعلها «، و لذا در حدیث آمده: »باشد آمده عذاب می» ریح«رحمت است، و هرچه در آن 

 = خدایا باد را ریاح قرار ده و ریح قرار مده
ً
 و ال تجعلها ریحا

ً
 ».ریاحا

ها و منافع گوناگونی دارند، و هرگاه یکی  ند: بادهای رحمت صفات و وزشا در حکمت این گفته

شکند، پس از میان آنها  آید که شدت آن را می از انواع آنها وزیدن کند در مقابل آن باد دیگری بر می

رساند، لذا در رحمت ریاح گفته شده است، و اما در  وزد که به حیوان و گیاه سود می باد لطیفی می

خدای  ی آید. و از این قاعده خارج است فرموده باد از یک جهت واحد و بدون معارض میعذاب: 

و این به خاطر دو وجه است:  .]۲۲یونس: [﴾ وََجَرۡ�َن بِِهم بِرِ�ٖح َطّيَِبةٖ ﴿ یونس: ی تعالی در سوره

بسا چیزی در که  .]۲۲یونس: [﴾ َجآَءۡ�َها رِ�ٌح َ�ِصٞف ﴿ خداوند: ی لفظی، و آن مقابله با فرموده

ۖ ﴿ حال مقابله جایز باشد که در حال استقالل جایز نیست، مانند: ُ عمران:  آل[﴾ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱ�َّ

شود نه گوناگونی آنها، که  و معنوی: اینکه در اینجا تمام رحمت با وحدت باد حاصل می .]۵۴

ف وزیدن کند سبب هالک و رود، و اگر بادهای مخال کشتی جز به یک باد و از یک جهت راه نمی

نابودی کشتی است، و مطلوب در اینجا یک باد است، به همین جهت است که این معنی را با 

کید کرد، و نیز بر این مبنی است فرموده» طیبه«وصف   �ُۡسِ�ِن ٱلّرِ�َح ﴿ خداوند: ی تأ
ۡ
إِن �ََشأ
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یه مطابق قاعده است؛ زیرا که ساکن ر گفته: این آیو ابن المن .]۳۳الشوری: [﴾ َ�َيۡظلَۡلَن َرَواكِدَ 

 شدن بادها برای اهل کشتی عذاب و دشواری است.

های  و از این گونه است مفرد آوردن نور و جمع آوردن ظلمات، و مفرد آوردن راه حق و جمع راه

َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِۦۚ ﴿ خدای تعالی: هباطل، در فرمود ُبَل َ�َتَفرَّ ْ ٱلسُّ األنعام: [﴾ َوَ� تَتَّبُِعوا

 هها نیز به منزل های متعدد است، و تاریکی های باطل شعبه زیرا که طریق حق یکی، و راه .]۱۵۳

» ولی المؤمنین«طریق حق، بلکه همان هستند، به همین جهت  ههای باطل است، و نور به منزل راه

ُ َوِ�ُّ ﴿ جمع آمده است، چون که متعدد هستند، خدای تعالی فرموده:» اولیاء کفار«مفرد، و  ٱ�َّ
ۡوِ�َآؤُُهُم ٱل

َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّورِ� َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنواْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ُٰغوُت ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ٱ�َّ َّ�

لَُ�ِٰت�   .]۲۵۷البقرة: [﴾ ّمَِن ٱ�ُّورِ إَِ� ٱلظُّ
هم مفرد آمده و هم » جنه«هر کجای قرآن آمده مفرد است، و » نار«و از همین قبیل است که لفظ 

ها انواع مختلفی دارند پس جمع آنها نیکو است، ولی آتش یک مایه دارد، و نیز  جمع؛ زیرا که بهشت

 ریاح و ریح. هعذاب و بهشت رحمت است، لذا بهشت را جمع و آتش را مفرد آورد، به گونآتش 

؛ زیرا که مصدریت بر سمع غالب است »بصر«و جمع » سمع«و از این گونه است مفرد آوردن 

برخالف بصر که در عضو معین شهرت یافته، و چون متعلق شنوایی صداهاست که یک حقیقت 

باشند، پس در هر  ها و جاهاست که حقایق مختلفی می = بینایی رنگ باشد، ولی متعلق بصر می

 کدام به متعلق آن اشاره شده است.

 خدای تعالی: ی در فرموده» شافعین«و جمع آوردن » صدیق«و از این نوع است مفرد آوردن 

آن است که و حکمتش  .]۱۰۱-۱۰۰الشعراء: [﴾ َوَ� َصِديٍق َ�ِي�ٖ  ١٠٠َ�َما َ�َا ِمن َ�ٰفِعَِ� ﴿

 بسیارند، و دوستان کم. زمخشری گفته: آیا نمی
ً
بینی که هرگاه کسی دچار ستمگری  شافعان معموال

آورند، هرچند  خیزند و بر او رحم می ای از اهالی شهرش برای شفاعت و وساطت بر می شود، عده

 تر است. که بیشتر آنان را نشناسد، ولی دوست از تخم عقابان نیز کمیاب

که جز به صورت جمع نیامده است؛ زیرا که مفردش در لفظ » الباب«ین نمونه است: و از هم

سنگین است، و از این قبیل است که مشرق و مغرب به طور مفرد و تثنیه و جمع هر سه آمده است، هر 

اند از جهت مشرق و مغرب زمستان و تابستان  اند به اعتبار جهت بوده، و هرجا تثنیه جا مفرد آمده

 باشد. ها در هر فصل از فصول سال می اند از لحاظ تعدد مطلع و هرجا جمع ذکر شده است،

 در سوره هو اما جهت اختصاص یافتن هر موضوعی به نحو
ً
 ی مطلبی است که در آن آمده، مثال

طور است، که خداوند ـ سبحانه و تعالی ـ اول  تثنیه آمده؛ زیرا که سیاق سوره همین هالرحمن به گون
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ه ایجاد را ذکر کرده: آفرینش و تعلیم، سپس دو چراغ جهان: آفتاب و ماه، سپس دو نوع گیاه: دو گون

یاد فرمود، و سپس دو نوع: » الشجر«و » النجم«آنکه ساقه دارد و آنکه ساق ندارد، و آنها را با عنوان: 

ها، و  ها و گل نهآید: دا آسمان و زمین، و سپس دو نوع عدل و ظلم، و بعد دو نوعی که از زمین برمی

سپس دو نوع مکلفین: جن و انس، سپس دو نوع مشرق و مغرب، و سپس دو نوع دریا: شور و 

اند  شیرین، از این جهت تثنیه مشرق و مغرب در این سوره نیکو گشت، و در جای دیگر جمع آمده

ۡقِسُم بَِرّبِ ٱلَۡمَ�ِٰرِق َوٱلَۡمَ�ٰرِِب إِنَّ ﴿ که خداوند فرموده:
ُ
و در  .]۴۰المعارج: [﴾ ا لََ�ِٰدُرونَ فََ�ٓ أ

 الصافات نیز به همین گونه آمده تا بر قدرت وسیع و عظمت خداوند داللت کند. ی سوره

 فایده
است، و هر جا که برای » أبرار« هبرای آدمیان وصف آمده به صیغ» بار«هر جای قرآن که جمع 

به کار رفته، این را راغب ذکر کرده، جهتش این است که دومی » برره«توصیف فرشتگان است 

 مفرد اولی است.» بر«تر از  است که بلیغ» بار«تر است چون که جمع  بلیغ

ای گفته شده، و هرگاه بر» اخوه«در مورد برادران نسبی جمع آمده » أخ«و هر کجا که لفظ 

آمده است، این را ابن فارس و دیگران » اخوان«دوستی و برادری ایمانی به کار رفته به صورت 

ٞ ﴿ ول اشکال شده که در مورد دوستی:اند، ولی بر این ق گفته الحجرات: [﴾ إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة

ِ ﴿ آمده، و در مورد برادری نسبی: .]۱۰ ۡو بَِ�ٓ إِۡخَ�ٰن
َ
َخَ�ٰتِِهنَّ إِۡخَ�ٰنِِهنَّ أ

َ
ۡو بَِ�ٓ أ

َ
 .]۳۱النور: [﴾ ِهنَّ أ

 آمده است.

 فائده
ابوالحسن أخفش کتابی در مفرد و جمع تألیف کرده که در آن جمع کلماتی که در قرآن مفرد واقع 

اند را ذکر کرده، و بیشتر آن از واضحات است، و اینها  اند، و مفرد کلماتی که جمع آمده شده

 خفی آن است:هایی از موارد م مثال

 المن: مفرد ندارد.

 السلوی: مفردی برای آن شنیده نشده.

 النصاری: به قولی جمع نصرانی، و به قولی: جمع نصیر است، مانند ندیم و قبیل.

 عوان: جمع عون.

 الهدی: مفرد ندارد.

 اعصار: جمعش أعاصیر است.
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 االنصار: جمع نصیر است، مانند: شریف و اشراف.

 باشد. و به قولی: زلم می» زلم«االزالم: مفرد آن 

: جمعش مداریر است.
ً
 مدرارا

 أساطیر: مفردش اسطوره، و به قولی: اسطار جمع سطر است.

 الصور: جمع صوره، و به قولی: مفرد أصوار است.

 فرادی: جمع افراد، جمع فرد است.

نیست مگر باشد، و در لغت تثنیه و جمعی با یک صیغه  قنوان جمع قنو، وصنوان: جمع صنو می

 این دو، و لفظ سومی نیز هست که در قرآن نیامده؛ ابن خالویه این را در کتاب لیس گفته است.

 باشد. الحوایا: جمع حاویه و به قولی حاویاء می

: جمع نشور است.
ً
 نشرا

 باشد. عضین و عزین: جمع عضه و عزه می

 المثانی: جمع مثنی است.

 باشد. تاره: جمعش تارات و تیر می

: جمع یقظ.
ً
 ایقاظا

 االرائک: جمع أریکه است.

 سری: جمعش سریان است، مانند: خصی و خصیان.

 آناء اللیل: جمع انا به قصر مانند معی، و به قولی: إنی مثل قرد، و به قولی: انوه، مانند فرقه.

 الصیاصی: جمع صیصیه.

 باشد. منسأه: جمع آن مناسی می

 باشد. الحرور: جمع آن حرور به ضم حاء می

 غرابیب: جمع غربیب.

 أتراب: جمع ترب.

اآلالء: جمع الی مانند معی، و به قولی: ألی مانند قفی، و به قولی: إلی مانند قرد، و به قولی: الو 

 باشد. می

 التراقی: جمع ترقوه به فتح تاء است.

 أمشاج: جمع مشج است.

: جمع لّف به کسر می
ً
 باشد. الفافا

 العشار: جمع عشر.
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ّنس
ُ

 : جمع خانسه، و همچنین  الکنس.الخ

 باشد. الزبانیه: جمع زبینه، و به قولی: زابن، و به قولی: زبانی می

: جمع شت و شتیت می
ً
 باشد. أشتاتا

أبابیل: مفرد ندارد، و به قولی: مفرد آن ابول بر وزن عجول است، و به قولی: ابیل بر وزن اکلیل 

 باشد. می

 فایده
» طوی«و از غیر آنها » مثنی و ثالث و رباع«یافته جز الفاظ عدد:  در قرآن از الفاظی که عدول

خدای  ی در فرموده» أخر« هنیست، چنان که أخفش در کتاب یاد شده آورده است، و از صفات کلم

َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ ﴿ تعالی:
ُ
 فقط آمده است. .]۷عمران:  آل[﴾ َوأ

شود عدول یافته، و در کالم عرب  الم تقدیر میاند: از چیزی که در آن الف و  راغب و غیر او گفته

 که تثنیه و جمع و  ذکر می» من«یا با » أفعل«نظیری برای آن نیست؛ زیرا که 
ً
 یا تقدیرا

ً
گردد لفظا

گردد، و تثنیه و جمع  شود پس الف و الم بر آن داخل می از آن حذف می» من«شود، و  تأنیث نمی

 ز است بدون الف الم چنین گردد.شود، ولی این لفظ از بین آنها جای می

یاد شده گفته: مانعی ندارد که از الف و الم عدول یافته باشد با اینکه وصف  هآی هو کرمانی دربار

 باشد. نکرده است؛ زیرا که از جهتی مقدر، و از جهتی دیگر غیرمقدر می

 قاعده
ی از آن مقابل باشد، مانند مقابل آوردن جمع با جمع گاهی مقتضی آن است که هر فرد از این با فرد

یعنی: استغشی کل فرد منهم ثوبه = هر یک از  .]۷نوح: [﴾ َوٱۡسَتۡغَشۡواْ �َِياَ�ُهمۡ ﴿ خداوند: ی فرموده

 آنان جامه بر سر کشید.

َ�ُٰتُ�مۡ ﴿  مَّ
ُ
 یعنی: بر هر فرد مادر خودش حرام است. .]۲۳النساء: [﴾ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

 ﴿ ُ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ يُوِصيُ�ُم ٱ�َّ
َ
یعنی: هر کس را در مورد فرزندان خودش  .]۱۱النساء: [﴾ ِ�ٓ أ

 کند. سفارش می

ۡوَ�َٰدُهنَّ ﴿ 
َ
شیرخوار خودش را شیر  هیعنی: هر مادری بچ .]۲۳۳البقرة: [﴾ َوٱۡلَ�ٰلَِ�ُٰت يُۡرِضۡعَن أ

 دهد.

وُهۡم ﴿ د محکوم علیه ثابت باشد، مانند: و گاهی مقتضی است که جمع برای فرد فر فَٱۡجِ�ُ
ةٗ  ْ وََعِملُواْ ﴿ شیخ عزالدین از این گونه شمرده: و .]۴النور: [﴾ ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ ِيَن َءاَمُنوا ِ ٱ�َّ َو�َّ�ِ
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ٰتٖ  نَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ٰلَِ�ِٰت أ  .]۲۵البقرة: [﴾ ٱل�َّ

 خواهد تا آن را معین نماید. و گاهی هر دو گونه را محتمل است که دلیلی می

 مفرد را عمومیت نمیو اما تق
ً
دهد، و گاهی مقتضی آن هست چنان که در  ابل جمع با مفرد غالبا

ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ�� ﴿ خدای تعالی آمده: ی فرموده  .]۱۸۴البقرة: [﴾ َوَ�َ ٱ�َّ

ِيَن ﴿ یعنی: بر هر فردی که توان روزه گرفتن نداشته باشد برای هر روز غذای مسکین است، َوٱ�َّ
ةٗ  وُهۡم ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجِ�ُ

َ
تُواْ بِأ

ۡ
زیرا که بر  .]۴النور: [﴾ يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ُ�مَّ لَۡم يَ�

 هر فرد از آنها این حکم هست.

 رود مترادف باشند اي در الفاظی که گمان می قاعده
لغوی بین آنها فرق نگذارد، و حال آنکه خشیت از  گونه است: خوف و خشیت، که چه بسا از این

ها: شجرة خشیة یعنی: درخت  عرب هخوف باالتر است، و شدیدتر از آن است؛ زیرا که از گفت

خشک گرفته شده است که به کلی فوت گشته و از بین رفته است، و خوف از: ناقة خوفاء یعنی: شتر 

ن نیست؛ لذا خشیت به خدای تعالی اختصاص داده دردمند گرفته شده، که نقص است و  از بین رفت

 .]۲۱الرعد: [﴾ َوَ�ۡخَشۡوَن َر�َُّهۡم َوَ�َخافُوَن ُسوَٓء ٱۡ�َِسابِ ﴿ خداوند: ی شده در فرموده
اند به اینکه: خشیت بیمناکی از جهت عظمت و بزرگی چیزی است  و نیز بین آنها را فرق گذاشته

نده نیرومند باشد، و خوف از جهت ضعف خائف است، کن که از آن خشیت شده، هرچند که خشیت

هر چند که مخوف (= چیزی که از آن ترسیده شده) چیز کوچک و آسانی باشد؛ و دلیل بر این فرق آن 

کنند، مانند: شیخ برای آقای  های گوناگون بر عظمت داللت می است که خاء و شین و یاء در حالت

 خشیت درباربزرگ، و خیش برای لباس ضخیم، لذا غالب
ً
 خدای تعالی به کار رفته است، مانند: ها

﴿ ِۗ ْۗ . ﴿]۷۴البقرة: [﴾ ِمۡن َخۡشَيةِ ٱ�َّ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََ�ٰٓ  و اما در: .]۲۸فاطر: [﴾ إِ�ََّما َ�َۡ� ٱ�َّ

نکته لطیفی دارد؛ زیرا که این آیه در وصف فرشتگان  .]۵۰النحل: [﴾ َ�َافُوَن َر�َُّهم ّمِن فَۡوقِِهمۡ ﴿

از آنان تعبیر نمود تا » خوف« هاست، و چون خداوند قوت و شدت آفرینش آنان را ذکر کرد، با واژ

بیان کند که هرچند آنها پرصالبت و شدید هستند در پیشگاه پروردگار متعال ضعیف و ناتوان 

بر عظمت بیشتر خویش داللت آورد، پس بین  هر » ی خودفوقهم = باال«باشند، سپس با عبارت  می

 دو امر را جمع کرد، و چون ضعف افراد بشر معلوم است نیازی به توجه دادن بر آن نبود.

که شح شدیدتر از بخل است. راغب گفته: شح بخل توأم » شح«و » بخل«و از این گونه است: 

 با حرص و آز است.
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ذاشته به اینکه: ضمن در اصل مربوط به خودداری از عاریه فرق گ» ضن«و » بخل«و عسکری بین 

شود: هو ضنین بعلمه = او از آموزش علمش  باشد؛ و لذا گفته می دادن، و بخل مربوط به هبه دادن می

از همین تر از هبه است، و  گوید: بخیل؛ زیرا که علم به عاریت دادن شبیه ورزد، و نمی خودداری می

 و نفرمود: ببخیل. .]۲۴التکویر: [﴾ َوَما ُهَو َ�َ ٱۡلَغۡيِب بَِضنِ�ٖ ﴿ :روی خدای تعالی فرموده

رود،  که در اغلب اولی در مورد راه خیر به کار می» طریق«و » سبیل«و از همین نمونه است: 

آید که به آن اختصاص  هر جا که در مورد خیر به کار رود مقرون به وصف یا اضافه می» طریق«ولی 

ۡسَتقِي�ٖ ﴿ خداوند: ی فرموده یابد، مانند راغب  .]۳۰األحقاف: [﴾ َ�ۡهِدٓي إَِ� ٱۡ�َّقِ �َ�ٰ َطرِ�ٖق مُّ

 گفته: سبیل راهی است که در آن آسانی باشد، پس اخص است از طریق.

رود، و دومی در معانی  که اولی در جواهر و اعیان به کار می» أتی«و » جاء«و از این قبیل است: 

. ]۷۲یوسف: [﴾ َولَِمن َجآَء بِهِۦ ِ�ُۡل بَِع�ٖ ﴿ خداوند: ی در فرموده» جاء«لذا  ها، و و زمان

ٰ قَِميِصهِۦ بَِدٖ� َكِذٖب� ﴿  .]۲۳الفجر: [﴾ وَِجآْيَء يَۡوَم�ِذِۢ ِ�ََهنَّمَۚ . ﴿]۱۸یوسف: [﴾ وََجآُءو َ�َ

ِ ﴿ در:» أتی«آمده، و  ۡمُر ٱ�َّ
َ
َ�ٰٓ أ

َ
تَٮَٰهآ . ﴿]۱النحل: [﴾ �

َ
ۡمُرنَا�

َ
 به کار رفته است. .]۲۴یونس: [﴾ أ

یعنی: أمر ربک، که مراد اهوالی است که در قیامت دیده  .]۲۲الفجر: [﴾ وََجآَء َر�َُّك ﴿ و اما

َجلُُهمۡ ﴿ شود، و همچنین: می
َ
زیرا که اجل همچون چیزی است که  .]۳۴األعراف: [﴾ فَإَِذا َجآَء أ

َحَدُ�ُم ٱلَۡمۡوُت ﴿ خداوند: ی مشاهده گردد، لذا در فرموده
َ
» حضور«به  .]۱۸۰البقرة: [﴾ َحَ�َ أ

 ی فرق گذاشته شده در فرموده» أتی«و » جاء«از آن تعبیر شده، و از همین روی بین دو کلمه 

وَن ﴿ خداوند: ْ �ِيهِ َ�ۡمَ�ُ َ�ۡيَ�َٰك بِٱۡ�َقِّ  ٦٣ِجۡئَ�َٰك بَِما َ�نُوا
َ
که اولی  .]۶۴-۶۳الحجر: [﴾ َو�

 توان دید. عذاب است و آن دیدنی است، ولی حق را با چشم بدن نمی

باشد، وی گفته: و از همین  راغب گفته: اتیان به آسانی آمدن است که از مطلق آمدن أخص می

 شود. گرد: أتی و أتاوی گفته می جهت است که به گدای دوره

 داشتنی به کار مداد در امور دوستراغب گفته: بیشتر ا». أمد«و » مد«و از این نوع است: 

ۡمَدۡدَ�ُٰهم بَِ�ِٰكَهةٖ ﴿ رود، مانند: می
َ
 آید، مانند و مد در چیز ناخوشایند می .]۲۲الطور: [﴾ َوأ

ا﴿  .]۷۹مریم: [﴾ َوَ�ُمدُّ َ�ُۥ ِمَن ٱۡلَعَذاِب َمّدٗ
ر زحمت باشد به کا که اولی در نوشانیدنی که بی» أسقی«و » سقی«و از این قبیل است: 

اٗبا﴿ رود، از همین روی در آشامیدنی بهشتی ذکر شده، مانند: می اإلنسان: [﴾ وََسَقٮُٰهۡم َر�ُُّهۡم َ�َ
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 و دومی در آشامیدنی که با زحمت به دست آید، لذا در آب دنیا به کار رفته، مانند: .]۲۱

آًء َغَدٗقا﴿ ۡسَقۡيَ�ُٰهم مَّ
َ
از سقی است؛ زیرا که اسقاء تر  و راغب گفته: اسقاء بلیغ .]۱۶الجن: [﴾ َ�

ای برای کسی قرار دهد که از آن برگیرد و بیاشامد، و سقی آن است که به او  ن است که وسیلهیچن

 آشامیدنی بدهد.

که اولی برای کاری است که با امتداد زمان انجام گیرد، » فعل«و » عمل«و از این گونه است: 

ٓ . ﴿]۱۳سبأ: [﴾ َ�ۡعَملُوَن َ�ُۥ َما �ََشآءُ ﴿ مانند: يِۡديَنا
َ
ا َعِملَۡت � زیرا که آفرینش  .]۷۱یس: [﴾ ّمِمَّ

 شود، و کلمه دوم برخالف آن است، مانند: ها و گیاهان به طور ممتد انجام می چهارپایان و میوه

ۡصَ�ِٰب ٱۡلفِيلِ ﴿
َ
ه ک .]۶الفجر: [﴾ َكۡيَف َ�َعَل َر�َُّك بَِعادٍ . ﴿]۱الفیل: [﴾ َكۡيَف َ�َعَل َر�َُّك بِأ

 .]۵۰النحل: [﴾ َوَ�ۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرون﴿ های این اقوام بدون معطلی صورت گرفت، هالکت
 دهند، از همین روی در: یعنی: فرشتگان در یک چشم به هم زدن مأموریت خود را انجام می

ٰلَِ�ٰتِ ﴿ ْ ٱل�َّ واری آن اول را به کار برده که مقصود پیوستگی و است هواژ .]۲۵البقرة: [﴾ وََعِملُوا

ْ ٱۡ�َۡ�َ ﴿ خداوند: ی است نه اینکه یکبار یا به سرعت انجام دهند، و در فرموده الحج: [﴾ َوٱۡ�َعلُوا

فَٱۡستَبُِقواْ ﴿ دوم به کار رفته که به معنی آن است: سرعت گیرید، چنان که فرموده: هواژ .]۷۷
ِ ﴿ خداوند: ی و نیز در فرموده .]۱۴۸البقرة: [﴾ ٱۡ�َۡيَ�ِٰت�  َكٰوةِ َ�ِٰعلُونَ َوٱ�َّ المؤمنون: [﴾ يَن ُهۡم لِلزَّ

 آمده، که منظور سرعت کردن مؤمنین در پرداخت زکات است بدون تأنی. .]۴

رود برخالف  که اولی در نشستن طوالنی به کار می» جلوس«و » قعود«و از این قبیل است: 

گویند:  نشین، و نمی خانهشود: قواعد البیت = زنان سالخورده و  دومی، از همین روی گفته می

گویند: قعیدالملک، چون که  شود: جلیس الملک = همنشین شاه، و نمی جوالس البیت، و گفته می

﴾ ِ� َمۡقَعِد ِصۡدقٍ ﴿ خداوند: ی کم نشستن نزد زمامداران پسندیده است، و لذا اولی در فرموده

ُحواْ ﴿ های آن است، برخالف: به کار رفته که اشاره به زایل نشدن بهشت و نعمت .]۵۵القمر: [ َ�َفسَّ
 شود. که در مجلس زمان کوتاهی نشسته می .]۱۱المجادلة: [﴾ ِ� ٱلَۡمَ�ٰلِِس 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم ﴿ خداوند: ی که در فرموده» کمال«و » تمام«و از این گونه است: 
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� 
َ
اند: اتمام زایل کردن  ند، که گفتها هر دو جمع شده .]۳المائدة: [﴾ َو�

نقصان اصلی است، و اکمال: زایل نمودن نقصان عوارضی است که بعد از تمام بر چیزی وارد شده، 

ۗ ﴿ خداوند: ی به همین جهت در فرموده ٞ َ�ِملَةٞ ة » تامه«از » کامله« .]۱۹۶البقرة: [﴾ تِۡلَك َعَ�َ
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شده، و احتمال نقص در صفات آن نفی گردیده نیکوتر است؛ زیرا که تمام از خود عدد فهمیده 

چنین نیست، و عسکری » کمل«رساند، ولی  حصول نقصی پیش از آن را می» تم«است، و به قولی: 

های موصوف به آن است، و تمام نام جزئی است که موصوف با  گفته: کمال اسم جمع شدن قسمت

گویند: کامل است، و  ست، و نمیشود: قافیه یک بیت تمام ا شود، لذا گفته می آن تمام می

 گویند: البیت به کماله، یعنی: با جمع تمام صفات آن. می

خویی گفته: چه بسا لغویون بین آنها فرق نگذارند؛ و ». ایتاء«و » اعطاء«و از این قبیل است: 

ر رساند، آن فرق این است که: ایتاء د برای من فرق بین آنها ظاهر شده که بالغت کتاب خدا را می

تر است؛ زیرا که اعطاء مطاوع دارد، گویی اعطانی فعطوت، ولی  اثبات مفعول خود از اعطاء قوی

شود: آتانی فأخذت، و فعلی که دارای مطاوع است  شود: أتانی فأتیت، بلکه گفته می گفته نمی

ت گویی: قطعته فانقطع، که دالل باشد از فعلی که مطاوع ندارد، چون که می تر می مفعولش ضعیف

باشد، و اگر پذیرش محل نبود مفعول ثبوت  کند بر اینکه فعل فاعل بر پذیرش محل متوقف می می

یافت، لذا صحیح است گفته شود: قطعته فما انقطع، و این در فعلی که مطاوع ندارد صحیح  نمی

ست توان گفت: ضربته فانضرب یا فما انضرب، و نیز: قتلته فانقتل یا فما انقتل در نیست، پس نمی

گردد، و  نیست؛ زیرا که اینها افعالی هستند که هرگاه از فاعل صادر شوند مفعول برای آنها ثابت می

تر است، وی گفته: در  باشند، بنابراین ایتاء از اعطاء قوی فاعل در افعالی که مطاوع ندارند مستقل می

 فرموده:  مواردی از قرآن اندیشیدم پس این نکته را رعایت شده یافتم، خدای تعالی

 .]۲۶عمران:  آل[﴾ تُۡؤِ� ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآءُ ﴿
 .»دهی را به هر کس بخواهی میک ُمل«

ۡؤِ� يُ ﴿ طور: دهد که نیرومند باشد، چون چیز بزرگی است، و همین زیرا که کسی ملک را می
به جهت  .]۷الحجر: [﴾ َءاَ�ۡيَ�َٰك َسۡبٗعا ّمَِن ٱلَۡمَثاِ� . ﴿]۲۶۹البقرة: [﴾ ٱۡ�ِۡكَمَة َمن �ََشآءُ 

ۡ�َطۡيَ�َٰك ٱۡلَكۡوثَرَ ﴿ عظمت و شأن قرآن، و فرموده:
َ
آ أ زیرا که در جایی وارد شده  .]۱الکوثر: [﴾ إِ�َّ

تعبیر آورد؛ زیرا که » اعطاء«گذرد، و به منازل عزت در بهشت نزدیک است، پس از آن با:  و از آن می

﴾ ُ�ۡعِطيَك َر�َُّك َ�َ�َۡ�ٰٓ ﴿ شوند، و نیز: نتقل میتری م به زودی ترک گشته و از آن به چیز عظیم
رساند، و به شفاعت هم  که تکرار اعطاء و فزونی آن تا رسیدن به حد رضای کامل را می .]۵الضحی: [

ٍء ﴿ شوند، و نیز تفسیر شده، و آن نظیر کوثر است که پس از رفع نیاز از آن منتقل می ۡ�َطٰي ُ�َّ َ�ۡ
َ
أ

ۡزَ�ةَ ﴿ گردد، که به لحاظ موجودات حدوث آن تکرار می .]۵۰ طه:[﴾ َخۡلَقُهۥ ْ ٱۡ�ِ ٰ ُ�ۡعُطوا ﴾ َح�َّ
 پردازند. زیرا که جزیه به پذیرش ما بستگی دارد، و اهل کتاب آن را از روی اکراه می .]۲۹التوبة: [
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 فایده

ْ ﴿ اختصاص گرفته، مانند:» ایتاء«راغب گفته: پرداخت صدقه در قرآن به  قَاُموا
َ
لَٰوةَ َوَءاتَُواْ َوأ ٱلصَّ

َكٰوةَ  َكٰوةَ . ﴿]۲۷۷البقرة: [﴾ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاَ� ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ
َ
وی گفته: و هر جا که در  .]۱۷۷البقرة: [﴾ َوأ

در » أوتوا«تر است که در موارد دیگر آمده است؛ زیرا که  بلیغ» أوتوا«آمده از » آتینا«وصف کتاب 

در » آتیناهم«او نباشد، و  هشود به کسی که پذیرش از ناحیشود که چیزی داده  جایی گفته می

 مواردی است که قبول و پذیرش در جهت مقابل بوده است.

 ». عام«و » سنه«و از این گونه است: 
ً
رود که  در مورد سالی به کار می» سنه«راغب گفته: غالبا

در » عام«شود، و  میتعبیر » سنه«در آن شدت و خشکسالی باشد، از همین روی از خشکسالی به 

ۡلَف َسَنٍة ﴿ مورد سالی که آسانی و حاصلخیزی در آن باشد، و با این بیان نکته فرموده خداوند:
َ
�

و از مستثنی منه » عام« هگردد، که از مستثنی با واژ معلوم می .]۱۴العنکبوت: [﴾ إِ�َّ َ�ِۡسَ� َ�ٗما

 تعبیر آورده است.» سنه«

 اي در سؤال و جواب قاعده
اصل در جواب آن است که با سؤال مطابقت کند، در صورتی که سؤال متوجه به شخص باشد، و 

شود، این به منظور آن است توجه دهند بر اینکه  گاهی در جواب از مقتضای سؤال روی گردانده می

اکی 
ّ
 نامیده است.» حکیمانه ی شیوه«شایسته بود چنان سؤال گردد، و این را سک

تر از  آید به خاطر نیازی که در سؤال به آن هست، و گاهی ناقص ز سؤال میو گاهی جواب اعم ا

 آید به جهت مقتضای حال. آن می

 خدای تعالی است:  همثال آنچه در جواب از سؤال عدول شده فرمود

 ﴿ �َۡ� َٔ  ۗ هِلَّةِ� قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس َوٱۡ�َّجِ
َ
 .]۱۸۹البقرة: [﴾ لُونََك َعِن ٱۡ�

 .»شناسی مردم و مواسم حج است پرسند بگو آنها (برای) وقت های ماه می هالل هو (ای پیامبر) درباراز ت«
شود تا اینکه به  کم زیاد می از هالل سؤال کردند که چرا اول همچون نخی باریک است سپس کم

گذارد تا به همان وضع اول باز گردد؟ پس  رسد، سپس پیوسته رو به نقص می کمال بدر می ی مرحله

تر همان بود که سؤال کنند نه آنچه  با بیان حکمت آن جواب داده شدند، تا توجه شود به اینکه مهم

ا که گفته: اند، و تفتازانی به سخن در این باره پرداخته تا آنج پرسیدند، این را سکاکی و پیروانش گفته

 چون که آنان چنین نبودند که به آسانی بر دقایق هیأت دست یابند.

اند که سؤال از مطلب دیگری است غیر از  دانستم که از کجا فهمیده گویم: ای کاش می و می

های مختلف ماه شده باشد تا آن  آنچه جواب واقع شده! و چه مانعی دارد که سؤال از حکمت حالت
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رود، و جواب  که نظم آیه آن را احتمال دارد، چنانکه احتمال نظر آنان نیز در آن میرا بدانند؛ زیرا 

ای است بر آن، که اصل  آمدن به بیان حکمت گردش ماه دلیل بر احتمال است که ما گفتیم، و قرینه

خواهد، و آن نه به سند  در جواب مطابقت آن با سؤال است، و بیرون شدن از قاعده و اصل دلیل می

اند واقع شده باشد، بلکه در تأیید آنچه ما ذکر  یح و نه غیر صحیح نرسیده که سؤال از آنچه گفتهصح

الله!  کردیم آمده؛ که ابن جریر از ابوالعالیه آورده که گفت: به ما رسیده که سؤال کردند: یا رسول

  َٔ �َۡ� ﴿ ها برای چه آفریده شدند؟ پس خداوند نازل کرد: هالل
َ
و  .]۱۸۹البقرة: [﴾ هِلَّةِ� لُونََك َعِن ٱۡ�

این صراحت دارد که آنها از حکمت آن پرسیدند، نه از چگونگی آن از لحاظ هیئت. و هیچ صاحب 

برد که نتوانند به  تر و علمشان بیشتر از ما بوده گمان نمی که فهمشان دقیق ش دینی نسبت به صحابه

از عجم آن را دانسته بودند که مردم همگی آسانی بر دقایق هیئت اطالع یابند، در حالی که افرادی 

ها هستند؛ و این در صورتی است که هیئت اصل  تر از عرب القولند که آنان بسیار کندذهن متفق

دلیل است! و من در نقض بیشتر مسائل آن  معتبری داشته باشد، و حال آنکه بیشتر آن فاسد و بی

ام که آن حضرت به آسمان باال  آورده ص ول خداام، و در آن دالیل ثابتی از رس کتابی تصنیف کرده

رفت و آن را به چشم دید، و آنچه از عجایب ملکوت آن را فرا گرفته با دیدن دانست، و وحی از 

اند واقع شده بود، مانعی نداشت که جوابی  آن به او رسید، و اگر سؤال از آنچه ذکر کرده ی آفریننده

طور جواب آمد هنگامی که از  متناسب بود؛ چنان که همینشد که با فهم آنها  به آنها داده می

کهکشان و آثار دیگر ملکوت سؤال کردند، بله مثال صحیح برای این مطلب جواب موسی به فرعون 

ٓۖ  ٢٣َوَما َربُّ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ است که گفت: �ِض َوَما بَۡيَنُهَما
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� الشعراء: [﴾ قَاَل َربُّ ٱلسَّ

ها و  نی: فرعون گفت: پروردگار عالمیان چیست؟ [موسی] فرمود: پروردگار آسمانیع .]۲۳-۲۴

سؤال از ماهیت و جنس است؛ و چون این سؤال در مورد » ما«زمین و آنچه میان آنهاست. زیرا که 

گردد، به جواب  خدای تعالی خطاست، چون که جنس نیست تا ذکر شود، و ذاتش درک نمی

کند آورد، از این روی فرعون تعجب  وصفی که به شناخت او داللت می صحیح عدول کرد، به اینکه

 کرد که جواب با سؤالش مطابقت ندارد، پس به اطرافیانش گفت: 

َ� �َۡسَتِمُعونَ ﴿
َ
 .]۲۵الشعراء: [﴾ �
 .»شنوید آیا نمی«

 یعنی جواب او را که با سؤال مطابقت ندارد، پس موسی جواب داد: 

لِ�َ َر�ُُّ�ۡم َوَربُّ ﴿ وَّ
َ
 .]۲۶الشعراء: [﴾ َءابَآ�ُِ�ُم ٱۡ�

 .»پروردگار شما و پروردگار پدران شما«
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و این جواب متضمن ابطال عقیده آنها نسبت به خدایی فرعون است به طور صریح، هرچند که 

 داخل بود، ولی به این شدت نبود، پس فرعون بیشتر مسخره 
ً
این معنی در همان جواب اول ضمنا

 یابند در جواب سوم با لحن شدیدتری گفت:  موسی دید مطلب را در نمیکرد، و چون 

 .]۲۸الشعراء: [﴾ ِقلُونَ إِن ُكنُتۡم َ�عۡ ﴿
 .»اگر تعقل کنید«

ِ َكۡرٖب ﴿ و مثال زیادتی آمدن در جواب فرموده خدای تعالی است:
يُ�م ّمِۡنَها َوِمن ُ�ّ ﴾ ُ�َنّجِ

ِ َوٱۡ�َۡحرِ َمن ﴿ در جواب این سؤال: .]۶۴األنعام: [ يُ�م ّمِن ُظلَُ�ِٰت ٱۡلَ�ّ  .]۶۳األنعام: [﴾ ُ�َنّجِ

ٰ َ�َنِ� ﴿ موسی: ی و گفته ُهشُّ بَِها َ�َ
َ
ُؤاْ َعلَۡيَها َوأ تََو�َّ

َ
در جواب  .]۱۸طه: [﴾ ِ�َ َعَصاَي �

که به خاطر لذت بردن از خطاب خدای تعالی  .]۱۷طه: [﴾ َوَما تِۡلَك �َِيِمينَِك َ�ُٰموَ�ٰ ﴿ خداوند:

 جواب را زیادتر از آنچه در سؤال بود آورد.

ۡصَناٗما َ�َنَظلُّ لََها َ�ِٰكفِ�َ ﴿ قوم ابراهیم: ی و گفته
َ
در جواب آن  .]۷۱الشعراء: [﴾ َ�ۡعُبُد أ

اظهار  در جواب افزودند به جهت .]۷۰الشعراء: [﴾ َما َ�ۡعُبُدونَ ﴿ حضرت که به آنها فرمود:

 کننده بیشتر شود. ها و استمرار بر عبادت تا خشم سؤال خرسندی به عبادت بت

ۡن ﴿ خدای تعالی است: ی و مثال جوابی که کمتر از سؤال آمده فرموده
َ
قُۡل َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

َ�ُۥ بَّدِ
ُ
ۡ�ُ  ٱئِۡت بُِقۡرَءانٍ ﴿ در پاسخ به: .]۱۵یونس: [﴾ � ۡو بَّدِ

َ
که فقط از  .]۱۵س: یون[﴾ َ�ۡ�ِ َ�َٰذآ أ

تبدیل کردن جواب داده شده نه از ایجاد قرآنی دیگر، زمخشری گفته: چون که تبدیل برای افراد بشر 

 امکان دارد ولی ایجاد ممکن نیست، پس آن را ذکر نکرد تا توجه دهد که آن سؤال محال است.

 کند. اولی ایجاد را نفی میتر است، و نفی امکان آن به طریق  و دیگری گفته: تبدیل از ایجاد آسان

 تذکر
کننده لجاجت و عناد  شود؛ در صورتی که منظور سؤال گاهی به طور کلی از جواب روی گردانده می

ۡمرِ َرّ�ِ  َٔ َو�َۡ� ﴿ باشد، مانند:
َ
وُح ِمۡن أ وِح� قُِل ٱلرُّ مؤلف االفصاح  .]۸۵اإلسراء: [﴾ لُونََك َعِن ٱلرُّ

این سؤال را مطرح کردند؛ زیرا که  ص ن و خشونت بر پیغمبرگفته: یهودیان به منظور عاجز کرد

ای دیگر و  روح لفظی است که به طور مشترک بر روح انسان و قرآن و عیسی و جبرئیل و فرشته

شود، پس یهودیان منظورشان این بود که از آن حضرت سؤال کنند، پس  صنفی از فرشتگان گفته می

د بگویند: این نیست، پس جواب به طور مجمل آمد و این به هر کدام از امور یاد شده جواب ده

 اجمال در مقابل مکر آنها بود.
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 قاعده
 شود: قاعده جواب آن است که خود سؤال در آن اعاده گردد تا موافق آن باشد، مانند: گفته می

نَا۠ يُوُسُف ﴿
َ
نَت يُوُسُفۖ قَاَل �

َ
ءِنََّك َ�

َ
 .]۹۰یوسف: [﴾ أ
 .»من یوسف هستم آیا تو همان یوسفی؟ گفت:«

ٰ َ�ٰلُِ�مۡ ﴿ در سؤال است، و همچنین:» أنت«در جواب همان » أنا«که  َخۡذُ�ۡم َ�َ
َ
ۡقَرۡرُ�ۡم َوأ

َ
 َءأ

ۡقَرۡرنَا
َ
 .]۸۱عمران:  آل[﴾ إِۡ�ِي� قَالُٓواْ أ

 این اصل قاعده است، و سپس حروف جواب را به منظور اختصار و ترک تکرار عوض از آن آوردند.

قُۡل َهۡل ِمن ﴿ شود از جهت اطمینان به فهم شنونده به تقدیر آن، مانند: حذف می و گاهی سؤال
ۥۖ  ُ َ�ۡبَدُؤاْ ٱۡ�َۡلَق ُ�مَّ يُعِيُدُه ۥۚ قُِل ٱ�َّ ن َ�ۡبَدُؤاْ ٱۡ�َۡلَق ُ�مَّ يُعِيُدُه َ�ٓ�ُِ�م مَّ  .]۳۴یونس: [﴾ ُ�َ

 ي دیگر قاعده
اگر جمله اسمیه بود شایسته است جواب نیز شکل سؤال باشد، پس  قاعده چنین است که جواب هم

شود:  طور است؛ ولی ابن مالک در مورد اینکه گفته می گونه باشد، در جواب مقدر نیز همین همان

زید، در جواب سؤال: َمن قرأ؟ گفته: این از باب حذف فعل است بنابر این که جواب جمله فعلیه 

م با اینکه احتمال ابتدا بودن هم در آن هست تا باشد. وی گفته: بدین جهت آن را چنین تقدیر کرد

ها باشد ـ در جایی که بخواهند آن را تمام کنند ـ ، خدای تعالی  ها در جواب عرب همطابق شیو

ٓ  ٧٨يُۡ�ِ ٱۡلعَِ�َٰم َوِ�َ َرِميٞم ﴿ فرموده: َها
َ
�َشأ

َ
ِٓي أ َولَ�ِن . ﴿]۷۹-۷۸یس: [﴾ قُۡل ُ�ۡيِيَها ٱ�َّ

ۡن خَ  ۡ�َُهم مَّ
َ
�َض َ�َُقولُنَّ َخلََقُهنَّ ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡلَعلِيمُ َس�

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� . ]۹الزخرف: [﴾ لََق ٱلسَّ

ّيَِ�ُٰت  َٔ �َۡ� ﴿ ِحلَّ لَُ�ُم ٱلطَّ
ُ
ِحلَّ لَُهۡمۖ ُقۡل أ

ُ
که چون جمله فعلیه آمده  .]۴المائدة: [﴾ لُونََك َماَذآ أ

 ول اولی است.شود که تقدیر فعل در ا با اینکه همشکلی نیست دانسته می

اند: زید در جواب کسی که  و ابن الزملکانی در البرهان گفته: علمای نحو به طور مطلق گفته

کند که مبتدا  بپرسد: َمن قام؟ فاعل است، بنابر تقدیر: قام زید، ولی صناعت بیان چنین ایجاب می

 باشد، به دو وجه:

َو�ِيَل ﴿ خدای تعالی: ی در فرموده: اینکه با جمله سؤال در اسمیت مطابقت کند، چنانکه اول
 ۗ� نَزَل َر�ُُّ�ۡمۚ قَالُواْ َخۡ�ٗ

َ
َقۡواْ َماَذآ أ ِيَن ٱ�َّ در فعلیت مطابقت کرده است، و اینکه  .]۳۰النحل: [﴾ لِ�َّ

ِلیَن ﴿ خداوند: ی در فرموده وَّ
َ
ِطیُر ٱلۡأ َسٰ

َ
 أ

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
مۡ ق

ُ
ک  َربُّ

َ
نَزل

َ
آ أ

َ
اذ ه جهتش آن مطابق نیامد .]۲۵النحل: [﴾ مَّ
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آوردند به فرود آوردن خداوند اقرار کرده بودند، و حال آنکه از اعتقاد به آن  است که اگر مطابق می

 نمودند. دوری می

را انجام داده، پس » قیام«کننده جز در این نیست که چه کسی فعل  : اشتباه برای سؤالدوم

شود، و فعل نزد او  ه آن مربوط میکننده ب بایستی فاعل در معنی مقدم گردد؛ زیرا که غرض سؤال

معلوم است، و نیازی به سؤال از آن نداشته است، پس جا دارد که در اواخر واقع شود که به جای 

 هاست. ها و اضافه تکمله

نَت َ�َعۡلَت ﴿ در جواب: .]۶۳األنبیاء: [﴾ بَۡل َ�َعلَُهۥ َكبِ�ُُهمۡ ﴿ و بر این قاعده اشکال شده:
َ
َءأ

ها  که سؤال از فاعل است نه از فعل، قوم ابراهیم از شکسته شدن بت .]۶۲ء: األنبیا[﴾ َ�َٰذا

 آنها سؤال کردند، با وجود این جواب از فعل آمده است. هنپرسیدند بلکه از شکنند

کند؛ چون که  در حل این اشکال گرفته شده: جواب در تقدیر است که سیاق بر آن داللت می

 ».ما فعلته بل فلعه«باشد:  پس تقدیر چنین میشود،  در صدر کالم واقع نمی» بل«

شود و به  و شیخ عبدالقاهر گفته: چون سؤال در لفظ آمده بیشتر مواقع فعل در جواب حذف می

گردد، و هر جا که مضمر باشد بیشتر آن است که به آن  خاطر رعایت اختصار فقط به اسم اکتفا می

�َُسّبُِح َ�ُۥ �ِيَها بِٱۡلُغُدّوِ ﴿ د کمتر چنین است:تصریح شود به جهت ضعف داللت بر آن، و از موار
 بنابر قرائت مجهول. .]۳۷-۳۶النور: [﴾ رَِجالٞ  ٣٦َوٱ�َصاِل 

 فایده
ام، جز از دوازده  ندیده ص بزار از ابن عباس آورده که گفت: هیچ قومی بهتر از اصحاب محمد

 آنها در قرآن آمده است. همطلب از آن حضرت نپرسیدند که هم

 ی آورده، و گفته: هشت سؤال از آنها در سوره» چهارده حرف«و امام رازی این خبر را با عبارت 

 البقره است.

لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ ﴿
َ
 .]۱۸۶البقرة: [﴾ �َذا َس�

هِلَّةِ�  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 .]۱۸۹البقرة: [﴾ لُونََك َعِن ٱۡ�

نَفۡقُتم لُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 .]۲۱۵ البقرة:[﴾ قُۡل َمآ أ

ۡهرِ ٱۡ�ََرامِ  َٔ �َۡ� ﴿  .]۲۱۷البقرة: [﴾ لُونََك َعِن ٱلشَّ

 .]۲۱۹البقرة: [﴾ لُونََك َعِن ٱۡ�َۡمرِ َوٱلَۡمۡيِ�ِ�  َٔ �َۡ� ﴿
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�  َٔ َو�َۡ� ﴿  .]۲۲۰البقرة: [﴾ لُونََك َعِن ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ

 .]۲۱۹البقرة: [﴾ ٱۡلَعۡفَوۗ لُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُِل  َٔ َو�َۡ� ﴿

 .]۲۲۲البقرة: [﴾ لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِض�  َٔ َو�َۡ� ﴿

ِحلَّ لَُهۡمۖ  َٔ �َۡ� ﴿ و نهم:
ُ
 .]۴المائدة: [﴾ لُونََك َماَذآ أ

نَفاِل�  َٔ �َۡ� ﴿ و دهم:
َ
 .]۱األنفال: [﴾ ُلونََك َعِن ٱۡ�

يَّاَن  َٔ �َۡ� ﴿ و یازدهم:
َ
اَعةِ �  .]۴۲النازعات: [﴾ ُمۡرَسٮَٰهالُونََك َعِن ٱلسَّ

َبالِ  َٔ َو�َۡ� ﴿ و دوازدهم:  .]۱۰۵طه: [﴾ لُونََك َعِن ٱۡ�ِ

وِح�  َٔ َو�َۡ� ﴿ و سیزدهم:  .]۸۵اإلسراء: [﴾ لُونََك َعِن ٱلرُّ

�  َٔ َو�َۡ� ﴿ و چهاردهم:  .]۸۳الکهف: [﴾ لُونََك َعن ذِي ٱۡلَقۡرَ�ۡ�ِ
مکه و یهود مطرح کردند، چنانکه در اسباب گویم: سؤال از روح و ذوالقرنین را مشرکین  می

طور که در اصل روایت هست دوازده سؤال  نزول آمده، و صحابه این دو سؤال را نداشتند، پس همان

 از سوی صحابه مطرح شده است.

 فایده
کند گاهی به خودی خود و گاهی  راغب گفته: اگر سؤال برای تعریف باشد به مفعول دوم تعدی می

وِح�  َٔ َو�َۡ� ﴿ یشتر است، مانند:که ب» عن«با  و هرگاه برای  .]۸۵اإلسراء: [﴾ لُونََك َعِن ٱلرُّ

گردد، ولی بیشتر به خودی خود متعدی  متعدی می» من«درخواست مال باشد به خودی خود یا با 

ۡ�ُُموُهنَّ َمَ�ٰٗعا َفۡ� ﴿ شود، مانند: می
َ
. ]۵۳زاب: األح[﴾ لُوُهنَّ ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖب�  َٔ �َذا َس�

نَفۡقُتمۡ  َٔ َوۡ� ﴿
َ
َ ِمن فَۡضلِهِۦٓ  َٔ َوۡ� . ﴿]۱۰الممتحنة: [﴾ لُواْ َمآ أ  .]۳۲النساء: [﴾ لُواْ ٱ�َّ

 اي در خطاب به اسم و خطاب به فعل قاعده
کند، و فعل بر تجدد و پدید آمدن، و قرار دادن آنها به جای  اسم بر ثبوت و استمرار داللت می

 این گونه است فرموده خدای تعالی: یکدیگر درست نیست، از 

 .]۱۸الکهف: [﴾ َوَ�ُۡبُهم َ�ِٰسٞط ذَِراَ�ۡيهِ بِٱلۡوَِصيِد� ﴿
 .»و سگ آنها دو دستش را بر در آن غار گسترده است«

رسانید، زیرا  منظور را نمی» گستراند یبسط = می«فرمود:  می» باسط = گسترانیده«که اگر به جای 
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کند، و این فعل برایش پی در پی  هایش را باز و بسته می پیوسته دسترسانید که سگ  که چنین می

 رساند. ثبوت صفت را بهتر می» باسط«شود، پس  تجدید می

 خداوند:  هو فرمود

ِ يَۡرزُقُُ�م﴿  .]۶فاطر: [﴾ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ٱ�َّ
 .»دهد دیگری جز خداوند هست که شما را روزی می ی هآیا آفرینند«

شد اینکه روزی پیوسته تجدید  ای که فعل رسانیده فوت می این فایده» رازقکم«فرمود:  می که اگر

 رساند ماضی است، مانند: گردد؛ لذا حال به صورت مضارع آمده با اینکه عاملی که آن را می می

بَاُهۡم ِعَشاٗٓء َ�ۡبُكونَ ﴿
َ
که منظور فهماندن صورت هنگام آمدن برادران  .]۱۶یوسف: [﴾ وََجآُءٓو �

نمودند، و این را  باشد، و اینکه شروع به گریستن کرده و پی در پی آن را تجدید می یوسف نزد پدر می

نامند، و این است سر اعراض از آوردن اسم فاعل و مفعول؛ و لذا نیز  می» حکایت حال ماضی«

، چنان که آمده: المؤمنون و المتقون، زیرا که انفاق »فقونالمن«و نفرمود: » الذین ینفقون«فرموده: 

گیرد، برخالف ایمان، که حقیقتی دارد و در دل  امری فعلی است که حالت قطع و تجدید به خود می

گونه است اسالم و تقوی و صبر و شکر و هدایت  پذیرد، و همین یابد و مقتضای آن دوام می قرار می

یابند، و  تمام اینها مسماهایی حقیقی یا مجازی دارند که دوام می و کوردلی و گمراهی و بینش؛

 اند. شوند، از همین روی به هر دو گونه به کار رفته آثاری دارند که قطع و تجدید می

 األنعام فرموده:  ی و خدای تعالی در سوره

 .]۹۵نعام: األ[﴾ ِمَن ٱۡلَ�ِّ ُ�ۡرُِج ٱۡلَ�َّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُ�ۡرُِج ٱلَۡمّيِِت ﴿
 .»مرده است از زنده هآورد زنده را از مرده، و بیرون آورند بیرون می«

مضارع  هامام فخرالدین گفته: چون عنایت به بیرون آوردن زنده از مرده شدیدتر بود آن را به صیغ

 خداوند آمده: هآورد، تا بر تجدید و پی در پی واقع شدن آن داللت نماید، چنان که در فرمود

﴿ ُ  .]۱۵البقرة: [﴾  �َۡسَتۡهزُِئ بِِهمۡ ٱ�َّ
 .»کند خداوند آنها (منافقین) را مسخره می«

 چند تذکر
: منظور از تجدد در ماضی حصول شی، و در مضارع اینکه وضع و شأن آن اقتضای تکرار و پی اول

 ی آیهاند، از جمله زمخشری در مورد  ای به این مطلب تصریح کرده در پی واقع شدن را دارد، عده

ُ �َۡسَتۡهزُِئ بِِهمۡ ﴿ شریفه:  .]۱۵البقرة: [﴾ ٱ�َّ
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علم الله کذا = خداوند «شیخ بهاءالدین سبکی گفته و با این بیان جواب از اشکالی که بر مانند: 

گردد، اشکال آن است که علم خداوند تجدید  شود، روشن می وارد می» ... فالن مطلب را دانست

گویند، و جواب چنین است که  فات دائمی که به آنها صفات فعل میطور سایر ص شود، و همین نمی

گردد، اشکال آن  شود، روشن می وارد می» ... علم الله کذا = خداوند فالن مطلب را دانست«معنی 

طور سایر صفات دائمی که به آنها صفات فعل  شود، و همین است که علم خداوند تجدید نمی

آن است که علم خداوند در زمان گذشته » علم الله کذا«معنی گویند، و جواب چنین است که  می

اش نیست که پیش از آن نبوده؛ زیرا که علم در زمان گذشته اعم است از اینکه  واقع شده، و الزمه

الدوام مستمر بوده پیش از آن زمان و بعد از آن و غیر آن باشد، و لذا خدای تعالی به حکایت از  علی

ِ ﴿ ابراهیم فرموده: که خلقت را با فعل ماضی آورد  .]۷۸الشعراء: [﴾ ي َخلََقِ� َ�ُهَو َ�ۡهِدينِ ٱ�َّ

چون که تمام شده است، و هدایت و غذا دادن و نوشانیدن و شفا بخشیدن را با مضارع آورد زیرا که 

 شود. گردد، و پی در پی واقع می تکرار و تجدید می

اند: سالم ابراهیم خلیل  ردن آن است، و لذا گفتهدوم: در آنچه ذکر شد تقدیر فعل مانند ظاهر آو

ۖ قَاَل َسَ�ٰٞمۖ ﴿ تر است در اینجا که: از سالم فرشتگان بلیغ ْ َسَ�ٰٗما که نصب  .]۶۹هود: [﴾ قَالُوا

» 
ً
، و این تعبیر می» سالما

ً
رساند که سالم از آنها حادث  بنا بر تقدیر فعل است، یعنی: سلمنا سالما

شده؛ زیرا که فعل از وجود فاعل متأخر است، برخالف اسالم ابراهیم که به ابتدا مرفوع است پس 

حدوث یابد، کأنه باشد، و این أولی است از اینکه ثبوت آن  مقتضای آن ثبوت به طور مطلق می

 ابراهیم خواسته بهتر از آنها تحیتشان را پاسخ دهد.

سوم: آنچه ذکر کردیم که اسم بر ثبوت و فعل بر تجدد داللت دارد نظر مشهور نزد علمای بیان 

است؛ و أبوالمطرف بن عمیره در کتاب التمویهات علی التبیان البن الزملکانی آن را انکار نموده، 

کند؛ نه  ب است و مستندی ندارد، زیرا که اسم فقط بر معنای خودش داللت میوی گفته: این غری

ُ�مَّ إِنَُّ�م َ�ۡعَد ﴿ اینکه معنایی برای چیزی اثبات نماید. سپس این آیات را شاهد آورده است:
ِيَن ُهم ّمِۡن  إِنَّ . ﴿]۱۶-۱۵المؤمنون: [﴾ ُ�مَّ إِنَُّ�ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمِة ُ�ۡبَعُثونَ  ١٥َ�ٰلَِك لََمّيُِتوَن  ٱ�َّ

ۡشفُِقوَن  ِيَن ُهم � ٥٧َخۡشَيةِ َرّ�ِِهم مُّ  .]۵۸-۵۷المؤمنون: [﴾ َ�ِٰت َرّ�ِِهۡم يُۡؤِمُنونَ َوٱ�َّ
عربی رنگامیزی سخن است، و اینکه گاهی جمله فعلیه و بار دیگر  هو ابن المنیر گفته: شیو

فعلیه از نیرومندان مخلص صادر  هبینیم که جمل خواهد، و می ها را نمی جمله اسمیه بیاید این تکلف

کید حاصل است، مانند: می ٓ َءاَمنَّا﴿ شود، به جهت اعتماد بر اینکه مقصود بدون تأ ﴾ َر�ََّنا
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کید در  .]۲۸۵البقرة: [﴾ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ﴿و پس از این چیزی نیست،  .]۵۳عمران:  آل[ و حال آنکه تأ

  .]۱۱البقرة: [﴾ إِ�ََّما َ�ُۡن ُمۡصلُِحونَ ﴿ گفتار منافقان آمده که گفتند:

 اي در مصدر قاعده
 خدای تعالی: ی ابن عطیه گفته: راه آوردن واجبات بیان آنها با مصدر مرفوع است، مانند فرموده

ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� ﴿
َ
ۢ بِٱلَۡمۡعُروِف . ﴿]۲۲۹البقرة: [﴾ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َدآٌء إَِ�ۡهِ فَٱّ�َِباُع

َ
َوأ

و روش مستحبات آن است که مصدر منصوب آورده شود، مانند  .]۱۷۸البقرة: [﴾ �ِإِۡحَ�ٰٖن� 

اند که: آیا وصیت برای  لذا اختالف کرده .]۴محمد: [﴾ فََ�َۡب ٱلّرِقَابِ ﴿ خدای تعالی: ی فرموده

 ﴿ همسران واجب است یا نه، از جهت اختالف قرائت در:
َ
به  .]۲۴۰البقرة: [﴾ ۡزَ�ِٰجِهمَوِصيَّٗة ّ�ِ

 رفع و نصب.

الذاریات: [﴾ َ�َقالُواْ َسَ�ٰٗماۖ قَاَل َسَ�ٰمٞ ﴿ خدای تعالی: ی ابوحیان گفته: و با این اصل در فرموده

اسمیه  ی اش آن است که جمله باشد، و نکته فرق است، که اولی مستحب و دومی واجب می .]۲۵

 پایدارتر و مؤکدتر از فعلیه است.

 اي در عطف عدهقا
 و آن بر سه گونه است:

 باشد. : عطف بر لفظ، که اصل عطف است، و شرط آن متوجه شدن عامل به معطوف میاول

: عطف بر محل، که سه شرط دارد، یکی: امکان ظهور آن محل در صورت صحیح، پس دوم

. زیرا که نمی مررت بزيد و عمراً؛جایز نیست گفته شود: 
ً
 توان گفت: مررت زیدا

 اصیل باشد، پس جایز نیست گفته شود: 
ً
هذا الضارب زيداً «شرط دوم: اینکه موضع کامال

 زیرا که وصفی که تمام شروط عمل را واجد باشد اصل اعمال آن است نه اضافه.» وأخيه

ان زيداً و عمراً «شرط سوم: وجود محرز یعنی: طالب آن محل، پس جایز نیست گفته شود: 

 زایل گردیده است.» ان«رفع عمرو ابتداء است که با دخول  ، زیرا که طالب»قاعدان

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿ خدای تعالی: ی کسائی در این شرط مخالفت کرده با استدالل به فرموده إِنَّ ٱ�َّ
 �ِٰ ْ َوٱل�َّ ِيَن َهاُدوا در این آیه » ان«اند: که خبر  در جواب او گفته .]۶۹المائدة: [﴾ ...ونَ  ُٔ َوٱ�َّ
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، یعنی: مأجورون یا آمنون، و رعایت موضع اختصاص ندارد به جایی که عامل در محذوف است

ۡ�َيا لَۡعَنٗة ﴿ خداوند: ی لفظ زاید باشد. و فارسی جایز شمرده که در فرموده ِ ٱ�ُّ ْ ِ� َ�ِٰذه تۡبُِعوا
ُ
َو�

 عطف شده باشد.» هذه«بر محل » ةالقیام یوم« .]۶۰هود: [﴾ َوَ�ۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ� 

به جر بنابر توهم اینکه باء در خبر داخل » ال قاعدليس زيد قائامً و«عطف توهم، مانند: سوم: 

شده است، و شرط جواز این عطف: صحت دخول آن  عامل توهم شده است، و شرط زیبایی آن 

 باشد، و این عطف در مجرور در سروده زهیر آمده: بسیار داخل شدن آن عامل در آن موضع می

 ما مضی كمدربدا لی أنی لست 
 

 ال سابق شيئاً اذا كان جائياً و 
 

یعنی: چنین به نظرم رسید که آنچه گذشته در نخواهم یافت، و بر آنچه آمدنی است پیشی 

 نخواهم گرفت. و در مجزوم در قرائت غیر أبی عمرو آمده: 

ُ�ن﴿
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٖل قَرِ�ٖب فَأ

َ
ۡرتَِ�ٓ إَِ�ٰٓ أ خَّ

َ
 .]۱۰المنافقون: [﴾ لَۡوَ�ٓ أ

 .»[خدایا] اجل مرا تأخیر بینداز تا صدقه بسیار دهم و بوده باشم«
اند که عطف بر توهم است؛ زیرا که معنی:  که خلیل و سیبویه آن را بر این قاعده تطبیق داده

 یکی است، و قرائت قنبل:» أخرنی أصدق«با » لوال أخرتنی فأصدق«

 .]۹۰یوسف: [﴾ إِنَُّهۥ َمن َ�تَِّق َوَ�ۡصِ�ۡ ﴿
 .»به درستی که هر کس تقوی پیشه کند و صبر نماید«

 موصوله معنی شرط است.» من«را فارسی بر این نوع منطبق دانسته، چون که در 

 و در منصوب در قرائت حمزه و ابن عامر آمده: 

 .]۷۱هود: [﴾ َوِمن َوَرآءِ إِۡسَ�َٰق َ�ۡعُقوَب ﴿
 .»و از پس اسحاق یعقوب را«

 ».ووهبنا له اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب«باء، چون که بدین معنی است: به فتح 

ارِ�ٖ ﴿ خدای تعالی: ی و بعضی در مورد فرموده ِ َشۡيَ�ٰٖن مَّ
 .]۷الصافات: [﴾ وَِحۡفٗظا ّمِن ُ�ّ

ۡ�َيا﴿ گفته: عطف است بر معنی: َمآَء ٱ�ُّ را در یعنی: ما ستارگان  .]۶الصافات: [﴾ إِنَّا َز�َّنَّا ٱلسَّ

 آسمان دنیا آفریدیم به منظور زینت آسمان و حفظ آن از هرگونه شیطان.

ْ لَۡو تُۡدهُِن َ�ُيۡدهُِنونَ ﴿ و بعضی در قرائت: وا أن «گفته: بنابر اینکه معنی:  .]۹القلم: [﴾ َودُّ

 باشد.» تدهن
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 و در قرائت حفص: 

ۡسَ�َٰب ﴿
َ
بۡلُُغ ٱۡ�

َ
� ٓ َ�َٰ�ٰتِ  ٣٦لََّعّ�ِ ۡسَ�َٰب ٱلسَّ

َ
لِعَ  أ طَّ

َ
 .]۳۷-۳۳۶غافر: [﴾ فَأ

گاه شوم تا شاید به وسایل دست یابم، وسایل آسمان«  .»ها پس آ
» أن«بسیار با » لعل«باشد؛ زیرا که خبر  می» لعلی أن أبلغ«اند: عطف بر معنی  به نصب، گفته

 گردد. مقترن می

 خدای تعالی:  هو در مورد فرمود

ن يُۡرِسَل ٱلّرِ ﴿
َ
َ�ٰٖت َوِ�ُِذيَقُ�مَوِمۡن َءاَ�ٰتِهِۦٓ أ  .]۴۶الروم: [﴾ َ�اَح ُمبَّشِ

 .»های او است که بادها را به مژدگانی فرستد و شما را بچشاند هنو از نشا«

 باشد. می» ليذيقكمليبرشكم و«اند: تقدیر آن:  گفته

 توجه
ابن ابن مالک پنداشته که منظور از توهم غلط است، در حالی که چنین نیست، چنان که ابوحیان و 

اند، بلکه قصد درستی از منظور عطف بر معنی است، یعنی که عرب در ذهن خود  هشام تذکر داده

لحاظ و اعتبار آن معنی را در معطوف علیه جایز دانسته پس بر آن عطف کرده است با مالحظه آن 

 معنی، نه اینکه در آن غلطی مرتکب شده باشد، و لذا رسم ادب بر این است که در مورد چنین

 چیزی در قرآن گفته شود: عطف بر معنی است.

 مسأله
اند، علمای بیان و ابن مالک و ابن عصفور آن  در جواز عطف خبر بر انشاء و بالعکس اختالف کرده

ای آن را جایز دانسته و به  اند، و ابن عصفور آن را از بیشتر نقل نموده، و صفار و عده را منع کرده

ِ ﴿ خدای تعالی: هفرمود ْ َو�َّ�ِ ِيَن َءاَمُنوا ِ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ﴿ البقره، ی در سوره .]۲۵البقرة: [﴾  ٱ�َّ ﴾ َو�َّ�ِ
 اند. الصف استدالل کرده ی در سوره .]۱۳فصلت: [

و زمخشری در مورد آیه اول گفته: مالک عطف امر نیست تا همشکلی برایش جستجو شود، 

 باشد. پاداش مؤمنین بر جزای کافرین می هبلکه منظور عطف جمل

باشد. ولی در رد او  می» آمنوا«است؛ زیرا که به معنی » تؤمنون«و در مورد دومی گفته: عطف بر 

  ص به پیغمبر» بشر«به مؤمنین، و خطاب » تؤمنون«گفته شده که: خطاب 
ً
است، و اینکه ظاهرا

 است، و طلب نیست.» تجاره«تفسیر » تؤمنون«
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باشند، و حذف  مقدر است عطف می» یأیها«از که پیش » قل«و سکاکی گفته: هر دو امر بر 

 قول بسیار است.

 

 مسأله
اسمیه بر فعلیه و بالعکس اختالف است، جمهور آن را جایز دانسته و بعضی  هدر جواز عطف جمل

اند که رازی در تفسیرش آن را بسیار بر زبان آورده، و با آن بر حنفیان که قائل به  آن را منع کرده

باشند رد کرده است، احناف از  که بدون بردن نام خدا سر بریده شده می حرمت خوردن حیوانی

 خدای تعالی:  ی فرموده

 ﴿ ۗ ِ َعلَۡيهِ �نَُّهۥ لَفِۡسٞق ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱ�َّ ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
 .]۱۲۱األنعام: [﴾ َوَ� تَأ

 .»استو مخورید از آنچه نام خداوند بر آن برده نشده و به تحقیق که آن فسق «
اند، رازی گفته: این آیه دلیل بر جواز است نه تحریم؛ زیرا که واو عاطفه  این حکم را برگرفته

نیست، چون که دو جمله در اسمیه و فعلیه بودن مختلفند، واو برای استیناف هم نیست؛ چون که 

برای حال ماند که  اصل واو آن است که مابعدش را به ماقبلش ربط دهد، پس فقط همین احتمال می

کند، و معنی چنین است: از آن مخورید در حالی که  باشد، و بنابراین جمله حال نهی را تقیید می

فسق باشد، و مفهوم این جواز خوردن در صورت فسق نبودن است، و فسق را خدای تعالی در 

 خود:  ی فرموده

ۡو فِۡسًقا﴿
َ
ِ بِهِۦ أ هِلَّ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ

ُ
 .]۱۴۵األنعام: [﴾ أ

 .»فسقی که برای غیر خدا ذبح شده باشد یا«
تفسیر کرده است، و معنی این است: مخورید از آن هرگاه غیر از الله نام دیگری بر آن برده شده باشد، 

 و مفهوم این جمله آن است که: از آن بخورید هرگاه از غیر خدای تعالی نامی بر آن برده نشده.

 شمرد درست بود. ف دو جمله در انشاء و خبر باطل میابن هشام گفته: اگر عطف را از جهت اختال

 مسأله
در جواز عطف بر دو معمول دو عامل اختالف است، بنابر مشهور سیبویه آن را منع کرده، مبرد و ابن 

اند، و کسائی و أخفش و فراء و زجاج آن را جایز شمرده و  السراج و ابن هشام نیز همین نظر را داشته

�ِض �َ�ٰٖت ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� ﴿ اند که: خدای تعالی را بر آن منطبق کرده ی فرموده
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� إِنَّ ِ� ٱلسَّ

ِۡل َوٱ�ََّهارِ َوَمآ  ٤َوِ� َخۡلقُِ�ۡم َوَما َ�ُبثُّ ِمن َدآبٍَّة َءاَ�ٰٞت ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٣ َوٱۡختَِ�ِٰف ٱ�َّ
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َمآءِ  ُ ِمَن ٱلسَّ نَزَل ٱ�َّ
َ
�َض َ�ۡعَد َمۡوتَِها َوتَۡ�ِ�ِف ٱلّرَِ�ِٰح َءاَ�ٰٞت ّلَِقۡوٖ�  أ

َ
ۡحَيا بِهِ ٱۡ�

َ
ِمن ّرِۡزٖق فَأ

 آخری را منصوب دانسته است.» آیات«بنابر قرائت کسی که  .]۵-۳الجاثیة: [﴾ َ�ۡعقِلُونَ 

 مسأله
ان آن را منع اند، جمهور بصری در جواز عطف بر ضمیر مجرور بدون تکرار حرف جر اختالف کرده

 اند قرائت حمزه را: اند، و بر این برآورده اند، و بعضی از آنها و نیز کوفیون آن را جایز شمرده نموده

﴿ ۚ رَۡحاَم
َ
ِي �ََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡ� َ ٱ�َّ  .]۱النساء: [﴾ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

ِ ﴿ خدای تعالی: هو ابو حیان در مورد فرمود ۢ بِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد َوَصدٌّ َعن َسبِيِل ٱ�َّ َوُ�ۡفُر
باشد، هر چند که حرف جر  می» به«معطوف بر ضمیر » المسجد«گفته:  .]۲۱۷البقرة: [﴾ ٱۡ�ََرامِ 

کنیم چون که در نظم و نثر کالم عرب بسیار آمده  دوباره نیامده. وی گفته: ما جواز را اختیار می

 کنیم، بلکه پیرو دلیل هستیم. د نمیاست، وی افزوده: و ما به پیروی از جمهور بصریان تعب
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