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مقدمة ناشر
الحمداهلل خداوند توفيق داد اين تفسير گرانسنگ را با تحقيقات وافی و كافی به چاپ برسانيم به
لحاظ اينکه اين تفسير از حيث جامعيت و دوری از بعضی از عوارضی كه در برخی از تفاسير
هست و اينکه در تفسير توجه به آيات و روايات معصومين شده است تصميم بر آن است كه به
فارسی و ساير زبانها،ترجمه و عرضه گردد.
ترجمه فارسی را مالحظه می فرمائيد  ،اردو و تركی استانبولی را شروع كرده ايم و ساير زبانها را ،
در حال برنامه ريزی می باشيم از خداوند متعال مسئلت داريم ما را در اين حركت عظيم كه به
ساحت مقدس قرآن است مؤفق بدارد.
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مقدّمه مترجم
قرآن كريم ،راهنمای زندگی ،تأمين كننده سعادت و سربلندی مادّی و معنوی انسان ،نسخة
حک يم حاذقی است كه شرط شفابخشی آن ،عمل كردن دقيق به دستورات و برنامههای آن است .و
عمل كردن به آن  ،منوط به شناخت دقيق آن دستورات و برنامهها و آن نيز منوط به؛
 -1شناخت علوم مربوط به قرآن ،كه در حکم علوم مقدّماتی و كليد ورود به اين عرصه
است،
 -0تمسّک به علما و مفسّران قرآن كه در رأس و قلّة آنها ،اهل بيت پيامبر اعظم
میباشند.
به ديگر تعبير نيل به سعادت دنيوی و اخروی ،منوط به تمسّک به ميراث عظيم و جاويدان
پيامبر اعظم

؛ يعنی قرآن و عترت است.

از ميان مجتهدان و برجستگان اين عرصه ،فقيه و عالم خبير جامع معقول و منقول و مفسّر
برجسته و ژرفانديش شيخ محمّد فرزند عبدالرّحيم نهاوندی است ،كه با قلم توانای خود تفسير
گرانسنگ عالمانه و محقّقانة « نفحات الرّحمن فی تفسير القرآن » را ،با اتّصال به سر چشمه
فيّاض علوم اهل بيت

 ،به رشتة تحرير درآورده ،و در مدخل تفسير خويش در جلد اوّل آن،

علوم قرآنی را با سبکی بیبديل ،در چهل طُرفه 1تدوين نموده است ،و از اينكه با لطف الهی و
عنايت اهلبيت

توفيق يافتم تا نسبت به ترجمة اين اثر گرانسنگ اقدام نمايم ،خدای را از سر

اخالص شاكرم.
 -1سخن نو و جالب توجّه.
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از اين حيث كه به نظر رسيد،

مختصر علوم قرآنی ،كه عالمانه و

مستقل

محققّانه تدوين شده ،بيشتر مورد نياز دانشپژوهان و طالبان معرفت باشد ،ترجيح داده شد كه
اين بخش ،يعنی علوم قرآنی ،به عنوان مقدّمه اين تفسير ،به طور مستقل ،به چاپ برسد و
اميد است كه مورد قبول حضرت دوست و بهرهبرداری دانشپژوهان و طالبان معرفت قرار گيرد .و
از بنياد محترم بعثت به خاطر پيشنهاد ترجمه و چاپ اين

ارزشمند سپاسگزارم.

سيّد ابوالحسن مخزن موسوی
عضو هيأت علمی دانشگاه اهل بيت
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مقدّمة تحقيق
حقيقت اين است كه خدای تعالی بندگانش را به تدبّر در آيات كتاب كريم و فهم معانی بلند
و الفاظ دقيق آن تشويق میكند و میفرمايد :
محمد.)08،
[ آيا آنها در قرآن تدبّر نمىكنند ،يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است؟]
و نيز فرمود:
ص.)03،
[ اين كتابى است پر بركت كه بر تو نازل كردهايم تا در آيات آن تدبّر كنند و خردمندان
متذكّر شوند].
در طول حيات مبارك خود مسئوليّت تفسير آيات كتاب كريم و بيان

رسول اكرم اسالم
مضامين مربوط به آن را ،با

دليل در خصوص اصول عقائد ،احکام شريعت ،تنظيم زندگی

اسالمی ،شئون دولت اسالمی و مانند آن را برعهده داشت .چنان كه خدای تعالی فرمود:
(نحل.)88،
[ و ما اين ذكر قرآن را بر تو نازل كرديم ،تا آن چه به سوى مردم نازل شده است براى
آن ها روشن سازى].
آن چه كه رسول

در تفسير و تأويل آيات بيان می فرمود ،كلّاً بر اساس وحی الهی بودی
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چنان كه فرمود:
(نجم9،و.)8
[ و هرگز از روى هواى نفس سخن نمىگويد ،آنچه مىگويد چيزى جز وحى كه بر او نازل
شده نيست].
علمای امّت ،از زمان صحابه تاكنون ،نسل بعد از نسل ،به تفسير قرآن كريم و تدبّر در آيات
آن و نيز به بحث پيرامون اعجاز قرآن و علوم مختلف آن اهتمام داشتند ،كه منجر به ايجاد نهضت
فکری ارزشمند و ميراث علمی كم نظيری شد ،كه ذخيرهای گرانبها در رشتههای مختلف علمی
برای حيات امّت اسالمی گرديد.
ايجاد بنای فکری سالم و تحکيم بنياد عقايد صحيح ،مستلزم اين است كه بين تفسير خالص
برای خدا و به دور از آرا و تمايالت شخصی ،و بين تفسير غيرپويايی كه كالم خدا تابع نظرات،
تمايالت و اغراض شخصی مفسّر باشد ،تميز داده شود .زيرا روش اوّل در بنياد عقيده و اخالق فرد
و جامعه نقش تعيين كننده دارد و روش دوّم از عوامل مهم در تخريب و انحراف اخالقی و عقيدتی
است.
بدون شک تفسير درست از قرآن كريم را بايد از اهلش انتظار داشت .كسانی كه قرآن در
خاندان آنها نازل شده و آنها تا روز قيامت قرين و همراه آن هستند .چنان كه در روايت متواتر
بين تمامی مسلمانان آمده است كه رسول اعظم

فرمود:
1

[ من چيزی را در بين شما به ارث میگذارم ،مادام كه به آن چنگ میزنيد بعد از من هرگز
گمراه نمیشويد و آن ،كتاب خدا كه به صورت ريسمانی از آسمان به زمين كشيده شده ،و عترت
و اهل بيت من است ،آن دو هرگز از هم جدا نمیشوند تا اين كه در كنار حوض كوثر به من ملحق
شوند ،پس بينديشيد كه با ميراث من چگونه رفتار میكنيد].
بر اين اساس رسول خدا

از آغاز رسالت تا دامنه قيامت ،كتاب و عترت معصومش را

قرين هم ساخت.

 -1ترمذی ،محمدبن عيسی ،سنن 9033/339 :0،و  ،9033حاكم نيشابوری ،مح ّمد بن عبدالله ،مستدرك حاكم .183 :9
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پس اهل بيت و عترت پيامبرِ برگزيده ،صلوات اهلل عليهم ،در درك مضامين كتاب كريم و
فهم نکات ظريف و ابعاد مضامين بلند و اغراض و اهداف آن ،شايستهترند و سخن آنها راست و
تفسير آنها عين حق است .چنان كه خدای تعالى میفرمايد:
(احزاب.)19،
[ خداوند فقط مىخواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملًا شما را پاك
سازد].
أمير المؤمنين علیّ بن أبی طالب

:

1

[ به خدا سوگند آيهای نازل نشد مگر اينكه من میدانم كه در چه رابطهای و در كجا و بر
چه كسی نازل شده ،زيرا پروردگارم به من دلی درّاك ،زبانی رسا و پرسشگر عطا فرموده است].
امام محمّد بن علی باقر

نيز میفرمايد:
0

[ رسول خدا

برترين راسخان در علم است .او تفسير و تأويل همه آن چه را كه خداوند

بر او نازل كرده میداند ،اين طور نيست كه خداوند آيهای را بر او نازل كند ،اما آن را به او ياد
ندهد بلکه او و اوصيائش تمام آن را میدانند].
امام جعفر صادق

میفرمايد:
9

 -1هندی ،عالء الدين متّقی ،كنزالعمّال .93818 /103 :19
 -0قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی  ،1:33ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی .383/039 :1
 -9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی  ،1/133 :1ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.383/093 :1 ،
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[ ما راسخان در علميم و ماييم كه تأويل آيات قرآن را میدانيم].
بر اين اساس ،سخن اهل بيت از مهمترين كليدهای فهم كتاب خدای تعالی است و اگر مفسّر
برای فهم دقائق مضامين و ادراك معانی قرآن كريم با احاديث اهل بيت

مأنوس نباشد و تصوّر

درستی از روش تفسيری آنها و خطوط اساسیای را كه آنها برای فهم كتاب عزيز ترسيم
كرده اند ،نداند ،فهم قرآن كريم برای او ميسّر نخواهد بود.
از اين رهگذر بخش مطالعات اسالمی
نشر

بعثت ،از آغاز تأسيس به تدوين ،تحقيق و

تفاسيری ،در مسير اين هدف واال همّت گماشت ،كه حاصل تالشهای عامالن خير

در اين زمينه ،تدوين « معجم تفسير اهل بيت

» و گردآوری روايات متفرّق آنها در تفسير

قرآن ،از منابع معتبر حديثی و روائی به استثنای كتب تفسير است.
از آثار عملی بخش مطالعات اسالمی در حال حاضر تحقيق و نشر تفسير عيّاشی ،تأليف
محمّد بن مسعود عيّاشی ،متوفّیا به سال حدود  901هجری و كتاب « البرهان فی تفسيرالقرآن »
تأليف سيّد هاشم بحرانی متوفّیا به سال  1110هجری و كتاب « آالءالرّحمن فی تفسير القرآن »
تأليف شيخ محمّد جواد بالغی متوفّیا به سال  1900هجری و ديگر تفاسير و مطالعاتی است كه به
چاپ رسيده يا در دست تحقيق و چاپ میباشد و به اذن و توفيق الهی نشر و توزيع میشود.
كتاب پيش روی شما نفحات الرّحمن فی تفسير القرآن يکی از

تفاسيری است كه

بخش مطالعات اسالمی ،تحقيق و تدوين آن را به شکلی زيبا كه در خور مقام و منزلت مؤلّف آن
باشد ،انجام داده است و مؤلّف آن شيخ محمّد بن عبدالرّحيم نهاوندی ،قَدَس اهلل روحه و نَوَر
ضَريحَهُ ،يکی از اَعالم و اساتيد مبرّز طائفة حقّه میباشد.
اميدواريم كه خداوند تعالی برادران ايمانی ،خصوصاً طلّاب علوم عالیّة قرآنی را از آن
برخوردار سازد.
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شرح حال مؤلّف
او شيخ محمّد بن ميرزا عبدالرّحيم بن ميرزا نجف مستوفی بن ميرزا محمّد علی شيرازی
نهاوندی است.

1

والدت ،خاستگاه و تعداد سفرهای مؤلّف
شيخ محمّد نهاوندی در پانزده رجب سال  1031هجری 0در نجف اشرف به دنيا آمد و از
آغاز طفوليّت در مهد علم و بيت فضيلت و معرفت رشد يافت ،به گونهای كه حدود سه سال از ايّام
طفوليّتش را در نجف اشرف و در مهد علم و ورع و تقوا به سر برد و در تحت سرپرستی پدر عالم
و متبحّر و فقيه برجسته خويش ،ميرزا عبدالرّحيم نهاوندی حدود سيزده سال 1918-1031
هجری زندگی كرد و در خالل آن از سرچشمه فيض علم و معرفت او سيراب شد و از او كسب
تقوا و زهد نمود.
 -1شيخ آقا بزرگ در كتاب نقباء البشر103 :خطی ،در الذريعه  ،1113 :3آنجا كه نام ديوانش را ذكر كرده ،و 139 :10آن جا كه نام كتابش
سراج النهّج را ذكر كرده و  100 :10آن جا كه نام كتابش ضياء االبصار را ذكر كرده و  080 :08آن جا كه نام كتابشنفحات الرّحمن را ذكر
كرده و نيز در اثنای شرح حال پدرش ميرزا عبد الرّحيم نهاوندی در نقباء البشر  ،1113 :9فوائد الرّضويّه ،003 :ريحانة االدب ،033 :3
الذّريعه 330 :3 ،آن جا كه از ديوان پدرش ياد شده.

-0شيخ آقا بزرگ در كتاب نقباء البشر1113 :9 :شرح حال عبد الرّحيم نهاوندی والدت او را در سال  ،1033ذكر كرده و آن
سالی است كه در آن پدرش از نجف به ايران بازگشت .و آن چه ذكر كرده ايم بنا بر نقل الذّريعه  330 :3در تاريخ والدت و
بعضی تفاصيل حيات شيخ محمّد نهاوندی است ،و نيز موافق الذّريعه  1113 :3و 139 : 10خطّی شرح حال عبد الرّحيم
نهاوندی است.
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وقتی كه پدرش در نهم ربيع الثّانی سال  1918هجری دعوت حق را لبّيک گفت ،شيخ محمّد
علی از برادرش ميرزا محمّد حسن نهاوندی كه عالمی عامل و فقيهی سرآمد بود ،كسب فيض كرد
و از مدرّسين مدرسه فخريّه مدرسه خان مروی فعلی در تهران بهره برد ،جايی كه پدرش مدرّس
آنجا بود.
شيخ محمّد در سال  1910هجری همراه برادرش ميرزا محمّد حسن به زيارت امام
رضا

مشرّف شد و مدّتی را در جوار آن حضرت رحل اقامت افکند و به كسب فيض از

فضالی معروف عصرش مانند حاج شيخ حسن علی طهرانی و مير سيّد علی حائری يزدی و
ديگران پرداخت.
درحدود سال  1908هجری شيخ محمّد به قصد زيارت عتبات مقدّسه و ادامه تحصيل
متوجّه عراق شد و در كربال در محضر درس سيّد اسماعيل صدر اصفهانی كسب فيض كرد و برای
او فرصت شاگردی در فقه ،اصول ،عقايد و اخالق ،نزد فضال و شخصيّتهای معروف آن عصر
فراهم آمد .به گونهای كه در جلسة درس ملّا كاظم خراسانی ،سيّد محمّد كاظم يزدی ،حاج ميرزا
حسين خليلی ،شيخ عبداهلل مازندرانی و ملّا لطف علی و نيز در سامّرا در جلسات درس آية اهلل
ميرزا محمّد تقی شيرازی و ديگر بزرگان علم و معرفت حاضر شد ،تا اينكه در علوم نقلی و عقلی
به مرتبة اجتهاد رسيد.
پس از وفات برادرش ميرزا محمّد حسن در حدود سال  1903هجری ،به خراسان بازگشت
و در جوار مشهد پاك رضوی استقرار يافت و جانشين برادرش در تصدّی شؤون زعامت دينی و
تولّی شؤون مرجعيّت و افتا در مسائل شرعی و احکام شد ،همچنين در طول اقامتش در مشهد به
تدريس و تحقيق و تأليف پرداخت.
درسال 1931هجری برای انجام مناسک حج عازم سرزمين مقدّس شد و در همين سفر به
زيارت عتبات مقدّس عراق مشرّف شد .سپس به مشهد بازگشت و تا پايان عمر در آنجا ماند.
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وفات مؤلّف
شيخ محمّد نهاوندی در پنجم جمادی االولی سال  1901هجری در مشهد وفات يافت و در
حرم شريف رضوی دفن شد.

1

خاندان علمی مؤلّف
 -1جدّ پدری مؤلّف
جدّ پدری مؤلّف ،محمّد علی شيرازی از طرف سلطان محمّد شاه قاجار حاكم نهاوند بود ،و
اوالد و نوادگانش در آنجا توطّن كردند از جملة آنها ،پدر مؤلّف اين كتاب ميرزا عبدالرّحيم
نهاوندی است.
 -0پدر مؤلّف
پدر مؤلّف ميرزا عبدالرّحيم نهاوندی0عالمی متبحّر و فقيهی برجسته و زاهدی وارسته بود كه
در سال  1990هجری در نهاوند متولّد شد .او در بادی امر به خوش خط بودن مشهور شد تا اين
كه در آن به كمال رسيد .سپس برای تحصيل علوم دينی به بروجرد مهاجرت كرد و در نزد علمای
معروف آنجا كسب فيض كرد ،سپس به عراق رفت و شاگرد شيخ محمّد حسنِ صاحب جواهر
شد ،تا اين كه شيخ محمّد حسن در سال  1033هجری وفات يافت .او بعد از رحلت شيخ ،شاگرد
شيخ اعظم مرتضی انصاری شد و در خالل آن به تدريس پرداخت و از تأييد و تقدير استادش،
شيخ انصاری برخوردار شد.
او بعد از وفات شيخ انصاری در سال 1031هجری در نجف ،به تدريس پرداخت و از
مشاهير علما و اعالم محقّقين گشت و جمع زيادی از فضال از محضر درس او برخوردار شدند.
 -1رك :تهرانی ،شيخ آقابزرگ ،نقباء البشر خطی  ،103تهرانی ،شيخ آقابزرگ ،الذّريعه 1110 :3 ،و .139 : 10
 -0رك :شرح حال او در اعيان الشّيعه  ،801 :0نقباء البشر ،1113 :9 ،الفوائد الرّضويّه  ،003 :ريحانة االدب  .3:033الذّريعه،
.330 :3
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شيخ عبدالرّحيم نهاوندی ،پس از حدود سی سال و در سال 1031هجری 1،سالی كه پسرش
محمّد صاحب كتاب النّفحات به دنيا آمد ،عراق را ترك كرد و به زيارت مرقد امام رضا
مشرّف شد و مدّت يک سال در جوار آن حضرت در مشهد مقدّس رضوی مقيم شد .پس از آن
عازم تهران شد و در آنجا با اصرار جمعی از فضال و علماء جهت اقامت گزيدن و تدريس در
مدرسه فخريّه معروف به مدرسه مروی دعوت آنها را اجابت و در تهران اقامت كرد و حاج
مالعلی كنی منصب تدريس در مدرسه مذكور را به او واگذار كرد .او همچنين منصب مرجعيّت و
افتاء و اقامه جماعت را بر عهده گرفت ،به نحوی كه عموم مؤمنين و بزرگان از علمای شهر به
خاطر موصوف بودن وی به زهد و تقوا و برخورداری از وجاهت و منزلت باال ،به او اقتدا
می كردند.
همچنين جمعی از بزرگان از علما نظير؛ حاج ميرزا علی تقی ،نوه سيّد محمّد مجاهد و سيّد
محمّد طباطبايی و حاج ميرزا مهدی گلستانه و مانند آنها از شاگردان او بودهاند.
شيخ عبدالرّحيم تا آخر عمر روز سه شنبه نهم ربيع الثّانی سال  1918هجری در تهران
اقامت داشت و پيکرش پس از فوت به قم انتقال يافت 0و در اوّلين حجره از حجرههای صحن
جديد حضرت فاطمه دختر موسی بن جعفر

در سمت چپ درب شرقی به خاك سپرده شد.

شيخ محمّد عبدالرّحيم ،مجموعهای از آثار علمی از خود به جای گذاشت كه از آن جمله،
در اصول ،مقداری از اصل برائت و حاشيه قوانين و در فقه ،كتاب عتق و وقف ،و نيز ديوان شعری
كه مشتمل برمجموعهای از اشعار او درچند فصل بود ،كه با خط خود نگاشته و نزد فرزندش شيخ
محمّد موجود است.

 -1همچنين گفته شده :سال 1033ه ،همان طور كه در نقباء البشر1113 :9 ،شرح حال عبد الرّحيم نهاوندی و ريحانة االدب :3
 ، 033و آن چه كه ما ذكر كرديم با نقل شيخ آقا بزرگ از شيخ محمّد نهاوندی ،در الذّريعه  330 :3موافق است .ونيز رك :نقباء
البشرخطی103:شرح حال شيخ محمّد ،و الذّريعه1113:3و .139:10
 -0شيخ آقا بزرگ در نقباء البشر 1113 :9 ،ذكر كرده اين كه نقل شده جنازه اش به نجف انتقال يافت ،اشتباه است و او در
الذّريعه  330 :3ذكر كرده كه در قم به خاك سپرده شد .و اين با حقيقت حال و منابعی كه شرح حال او را ذكر كردهاند مطابقت
دارد.رك :الفوائد الرّضويّه ،003 :ريحانة االدب .033 :3
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 .3برادر مؤلّف
برادر بزرگ او شيخ ميرزا محمّد حسن ،1عالمی عامل و فقيهی برجسته بود .وی پس از
وفات پدرش در سال 1918هجری قمری ،به زيارت عسکريّين در سامرّا مشرّف شد و مدّتی در
آنجا ماند و در محضر درس مجدّد شيرازی حاضر شد.
وی سپس به تهران و از آنجا به مشهد رفت و تا آخر عمر يعنی حدود سال  1903هجری
قمری 0در آنجا مقيم و عهدهدار تدريس و مرجعيّت و افتاء شد و جانشين او در تدريس و امامت،
برادرش شيخ محمّد صاحب نفحات شد.
مصنّفات مؤلّف
شيخ آقا بزرگ در الذّريعه ،چهار نمونه از مصنّفات او را به قرار زير ذكر نموده است:
 -1ديوان او ،شيخ آقا بزرگ مینويسد :او دارای ديوان شعری است ،از او اجازه
خواستم كه قصيدهاش را كه در رثای حسين شهيد

بود ،بنويسم.

9

 -0سِراج النّهج فی مسائل العمرة و الحجّ،
شيخ آقا بزرگ مینويسد :اين كتاب استداللی و مبسوط و نزديک به سه هزار باب است .

8

 -9ضياءاالبصار فی مباحث الخيار،
شيخ آقا بزرگ مینويسد :وی در آن جا از خيارات هفتگانه سخن گفته و در هر يک از
آنها در هفت مقام بحث كرده است و در خاتمه از احکام خيار در نه باب ،نزديک به  3111فصل
بحث كرده است.

0

 -8نفحات الرّحمن فی تفسير القرآن كه همين كتاب است.
 -1رك :شرح حال او در نقباء البشر 813:1و 1113 :9
 -0همچنين در الذّريعه  330 :3و  ،1110و نقباء البشر ،1113 :9 ،لکن در نقباء البشر  813:1تاريخ وفاتش حدود سال 1903
هجری و در هر دو تاريخ جزم و قطعيّت نيست.
 -9تهرانی ،شيخ آقابزرگ ،الذّريعه .1113 :3
 -8همان .139 :10
 -0همان.100 :10 ،
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شيخ آقا بزرگ مینويسد :اين كتاب دو زبانه عربی و فارسی ،تأليف محدّث نهاوندی ،محمّد
بن عبدالرّحيم تهرانی نهاوندی ،ساكن مشهد خراسان است ،جلد اوّل آن در  1900هجری به
صورت سنگی در  833صفحه و با مقدّمهای مشتمل بر  81طرفه ،مربوط به علوم قرآن و در جلد
دوّم تا آخر سورة اسراء1،و چاپ چهارم آن در سال  1901هجری در  018صفحه ،به چاپ
رسيده است.

0

معرّفی این کتاب
اين كتاب تفسيری است با حجمی متوسط بين بسط و ايجاز ،كه مؤلّف ،آن را با اسلوبی
روشن و عباراتی سليس و زيبا ،بدون پيچيدگی و ابهام نگاشته و در مقدّمهاش نام اين كتاب را
آورده و مینويسد :نام آن را "نفحات الرّحمن فی تفسيرالقرآن" گذاشتهام و در الذّريعة نيز به همين
نام آمده است امّا با زيادت " وتبيين الفرقان" همان طور كه درصدر جزء اول و سوم و چهارم
چاپ سنگی آن ذكر شده ،و در سال  1933هجری آن را به پايان رسانده است.
روش تفسیری مؤلّف
مؤلّف در آغاز مقدّمهاش ،خطوطی كلّی را كه در تفسيرش دنبال كرده ،ترسيم نموده كه مبيّن
شيوه او در تفسير قرآن میباشد كه آن خطوط كلّی را با استناد به سخن او میتوان درهفت نکته
منحصر دانست ،آنجا كه مینويسد:
 -1مغز و نکات اصلی تفاسير را برگزيدم
 -0از ميان وجوه مختلف تفسيری ،وجهی را كه درست به نظر می رسيد ،انتخاب كردم.
 -9در نقل رواياتی كه از طريق خاصّه و عامّه رسيده بود ،سعی بليغ نمودم.
 -8حداكثر توان خود را برای بيان وجه نظم موجود بين سُوَر و آيات مصروف داشتم.
 -0در دستيابی به اسباب نزول ذكر شده در منابع ،اهتمام ورزيدم.
 -3در مکشوف ساختن وجوه برخی از نکتهها و اسرار سعی وافر نمودم.

 -1و جزء سوم در نيمه رمضان المبارك سال 1939هجری قمری به چاپ رسيده است.
 -0تهرانی ،شيخ آقابزرگ ،الذّريعه.080 :08 ،
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 -0از سخن گفتن پيرامون اعراب كلمات و بيان وجوه قرائتهايی كه مخالف قرائت
مشهور است ،اجتناب نمودم ،مگر مواردی را كه از اهل ذكر يافتم.
طرفههای کتاب
مفسّر ،قبل از آغاز تفسير ،چهل طرفه و يک خاتمه برای تفسيرش آماده نموده كه متضمّن
بحثهای مهمّی پيرامون علوم قرآن است ،نظير اعجاز قرآن و دالئل آن ،نزول ،ترتيب ،جمعآوری،
اسماء آن ،محکم ،متشابه ،ناسخ ،منسوخ ،محفوظ ماندن از تحريف ،ثواب ياد گرفتن و ياد دادن،
آداب تالوت و حفظ آن ،فضائل سُوَر و آيات و ديگر بحثها و تحقيقات مهم در علم تفسير.
منابع کتاب
مؤلّف در پايان طرفة چهلم ،در بيان منابعی كه در تفسير خود به آنها استناد نموده ،ده منبع
تفسير و حديث به قرار زير ذكر نموده است:
 -1جوامع الجامع فی التّفسير ،تأليف امين االسالم شيخ فضل بن حسن طبرسی
 -0بحاراالنوار ،تأليف علّامه محمّد باقر مجلسی
 -9حواشی علی كتاب انوار التنزيل ،تأليف شيخ محمّد بن حسين بن عبدالصّمد عاملی
معروف به شيخ بهائی
 -8الصّافی فی تفسيرالقرآن ،تأليف ملّامحمّد محسن معروف به فيض كاشانی
 -0مفاتيح الغيب ،تأليف فخرالدّين رازی
 -3االتقان ،تأليف جالل الدّين سيوطی
 -0تفسير ابی السّعود
 -3انوار التّنزيل تأليف بيضاوی
 -3روح البيان ،تأليف شيخ اسماعيل حقّی بروسوی
 -11تفصيل وسائل الشّيعة ،تأليف شيخ محمّد حسن حرّ عاملی
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تعداد چاپ های این کتاب
اين تفسير ،يک بار در زمان حيات مؤلّف در چهار جزء بين سالهای  1901-1900هجری
قمری به چاپ رسيد .اين چاپ صرفنظر از داشتن تصحيف و تحريف و اشکاالت چاپی فراوان
كمياب و غير قابل دسترسی است.لذا بخش مطالعات اسالمی بنياد بعثت ،پس از تحقيق متعارف
علمی ،اقدام به تجديد چاپ آن نمود تا اين كتاب جای خود را در ميان كتابخانه های اسالمی
بازكند و برای طالبان تفسير و دوستداران كتاب عزيز ،بيشترين فائده را داشته باشد.
روش تحقیق این کتاب
در بخش مطالعات اسالمی بنياد بعثت ،روش تحقيق متعارف علمی را دنبال كرديم ،يعنی
تقسيم كار ،سپس اجرای مرحله به مرحله از سوی گروههای متخصّص و اهل تجربه در اين فن.
قبل از ذكر شيوههای عملی در اين تفسير مبارك ،ناچار به ذكر دو مسئله هستيم:
 -1استناد ما در اين تحقيق به چاپ سنگی اين كتاب ،كه اخيرا اشاره شد ،بعد از رفع
عيوب چاپ قديم بوده است.
 -0مؤلّف درآن چاپ ،مختصری از تفسير را به زبان فارسی ذكر كرده كه ما آن را در اين
چاپ نياوردهايم .زيرا مؤلّف آن را با تفسيرش به زبان عربی آميخته نکرده ،بلکه جدای از آن ذكر
كرده بود به گونه ای كه ممکن است به عنوان كتاب مستقلّی قرار داده شود ،كه اگر چاپ آن به
صورت مستقل انجام شود ،قابل استفادهتر و برای خوانندگان فارسی زبان ،فائده بيشتری خواهد
داشت.
امّا اقدامات عملی در اين تفسير را میتوان در نکات زير خالصه كرد:
 -1استخراج متون قرآنی و حديثی و اقوال مفسّران و ديگران از منابعی كه مؤلف به آنها
استناد كرده يا از منابع اوليّهاش ،ما نقليّات مصنّف را از منابع حديثی مثل تهذيب و كافی
و مصنّفات شيخ صدوق و غيره مالحظه كردهايم كه با واسطه از تفسير صافی نقل شده،
دليل آن ،وجود تفاوت زياد بين متون نفحات الرّحمن و متون اشاره شده ،و تطابق كامل
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آنها با تفسير صافی است ،به اين خاطر ما نظير اين احاديث را ،هم از منابع اوليّه نقل
میكنيم و هم از تفسير صافی ،تا ميزان تفاوت بين دو روايت برای خواننده روشن شود.
 -0مقابله متون نقل شده با منابعی كه مصنّف از آنها نقل كرده ،يا با منابع اوّليّه به صورت
اشاره ،در موارد وجود اختالف ضروری يا در حال اعتماد ما به نسخه اصلی.
 -9شماره گذاری آيات وارد شده در متن تفسير برای ايجاد سهولت در بهره برداری.
 -8تقويم و ارزش گذاری متن چاپ سنگی اوّليّه با رفع اشکاالت نظير تصحيف و تحريف و
شرح كلمات غريبه وگذاشتن حركات ضروری در مواقع نياز.
 -0آنچه را به اقتضای سياق بين دو پرانتز گذاشته شده ،اشاره به عدم وجود آن در نسخه
تفسير است ،به اين ترتيب آن را به عنوان منبع ،ضروری تشخيص نداديم.
 -3سبک پاورقیها بر اساس روشهای سابق تنظيم شده است.
 -0مالحظة نهايی و آن مراجعه دقيق به متن كتاب و حواشی آن برای اطمينان از سالمت
متن و ضبط آن است.
تقدیر و سپاسگزاری
مراتب تشکّر و قدردانی فراوان خود را از برادران مجری در بخش مطالعات اسالمی بنياد
بعثت در قم ،كه تالشهای ارزشمندی برای انجام تحقيق اين كتاب مبارك انجام دادهاند ،خصوصاً
از استاد محقّق برادر علی كعبی دام فضله و سروران دانشمند عبدالحميد رضوی و موسی دانشمند
محوالتی و عصام بدری ،كه خدای آنها را در جلب رضايت خود موفق گرداند.
فضل و منّت از آن خدای سبحان است و از او مدّد و توفيق خواستاريم.
بخش مطالعات اسالمی مؤسّسة بعثت -قم.
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مقدّمه مؤلّف
سپاس خدای را كه فرقان را بر بندهاش نازل كرد تا همة جهانيان را انذار دهد و هدايت
نمايد .او اين كتاب ارزشمند را بدون هيچگونه انحراف نازل كرد تا مؤمنان را بشارت دهد كه
خداوند از فضل بزرگی آنها را برخوردار خواهد ساخت .او اين كتاب را خورشيدی درخشان و
ماهی نورانی قرار داد و به وسیلة آن ،هدايت رسولش را آشکار و حق را روشن نمود و بشريّت را
به سوی خويش رهنمون ساخت و باآن ،تذكر جدی به آنها داد وبا مخالفان برای آوردن سوره ای
مانند آن تحدّی كرد و آنها نتوانستند ،بلکه حتی اگر پشت به پشت هم نيز دهند هرگز نخواهند
توانست ،مثل آن را بياوردند .او در آن با ظهور قدرتش و جلوههای حکمتش و درخشش نور
عظمتش تجلی كرد تا آن جا كه هركس كه بصير باشد می تواند با قلبش او را ببيند.
و درود و سالم برآن كسی كه او را با رحمت و فضلش به عنوان بشير به سوی مردم فرستاد
و رسالت را به او ختم كرد و تمامی پيامبران ،آمدن او را به امّتهای خويش بشارت دادند و
فرشتگان مقرّب را برای ياری و نصرت او مشرّف ساخت.
و درود و سالم بر پسر عم و از بين برنده غم او و همسر دختر و برادرش ،كسی كه خداوند
به لطف خويش او را وصی و وزير او قرار داد .و سالم و درود بر امامان از نسل او ،كسانی كه
خداوند پليدی را از آنها دور كرد و آنها را پاك و مطهر ساخت.
امّا بعد ،زمان زيادی بود كه در نظر داشتم؛ تفسيری برای كتاب كريم بنويسم تا ذخيرهای
برای هنگام نيازمندی و وسيله نجاتی برای روزی كه شرّ و عذابش فراگير است ،گردد هرچند كه
اين كار به دليل ناتوانی و كم اطالعی ،برايم سخت بود امّا اشتياق زياد من برای اين كار ،ترس را
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از من زدود و مرا بيش از تواناييم وادار به كوشش كرد .پس برای شنا كردن دراين دريای عميق با
شتاب وارد شدم و با در خواست كمک و توفيق از درگاه خداوند ،اين كار را آغاز كردم.
پس مغز و نکات اصلی تفاسير را برگزيدم و از ميان وجوه مختلف تفسيری ،وجهی را كه
درست به نظر میرسيد ،برگزيدم و در نقل رواياتی كه از خاصّه و عامّه رسيده بود ،سعی بليغ
نمودم و حداكثر توان خود را برای بيان وجه نظم موجود بين سُوَر و آيات مصروف داشتم و در
دستيابی به اسباب نزول ذكر شده در آثار موجود ،اهتمام ورزيدم و در مکشوف ساختن وجوه
برخی از نکتهها و اسرار سعی وافر نمودم و از سخن گفتن پيرامون اعراب كلمات و بيان وجوه
قرائتهايی كه مخالف قرائت مشهور است اجتناب نمودم ،مگر مواردی را كه از اهل ذكر يافتم و
نام آن را " نَفَحَاتُ الرَحمَن فی تَفسيرِ القُرآن " گذاشتم.
سپس به نظر رسيد كه قبل از شروع به تفسير ،طرفههائی برجسته و لطايفی سودمند را كه
موجب تثبيت دلها و مقدّمة دستيابی به مطلوب ،روشن ساختن اذهان و بيدار ساختن خوابيدگان
باشد ،به راهجويان بصير اهدا كنم ،پس با قلّت بضاعت و خبره نبودن در اين فن ،با تالش و تحمّل
سختی توانستم مطالبی را كه مرتبط با علوم قرآن باشد در چهل طرفه فراهم نمايم و برای آن يک
مقدّمه و يک خاتمه قرار دهم .به اين اميد كه خداوند آن را برای من و برادران مؤمنم ،نعمتی دائمی
قرار دهد و توفيق چنگ زدن به آن را در لغزشگاهها نصيب گرداند.
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طرفه اوّل
کتاب عزیزقرآن کریم بزرگترین معجزه خاتم النّبيّين

است.

بدون شک كتاب عزيز از بزرگترين معجزات خاتم النّبيّين

است ،به گونهای كه جهت

اعجازدر آن ،از معجزات آشکار ساير انبيای بزرگ آشکارتر و تأثير آن بر دلها از تأثير معجزات
ساير انبيای بزرگ شديدتر است ،زيرا تعداد عربهايی كه در زمان آن حضرت ،به او ايمان
آوردند ،با وجود شدت عصبيّت و لجاجت ،بيشتر از تعداد ايمان آورندگان به ساير انبياء در
زمانشان بود و ايمان پيروان او ،و تسليم بودن آنها در برابر او ،با وجود اين كه آنها شديدترين
خلق در تکبّر و بيشترين در تفاخر بودند ،قویتر و بيشتر از ايمان ساير امّتها به انبيائشان و
اطاعت آنها از اوامرشان بود.
دوستی و عشق اعراب نسبت به آن حضرت ،با وجودی كه آنها قسیّ القلبترين مردم و
دارای كم ترين رأفت بودند ،از عشق بنی اسرائيل به موسی بن عمران

 ،با وجود داشتن آيات

بيّنات دهگانه و نيز از عشق حواريّين به عيسی بن مريم ،با وجود مرده زنده كردن و شفا دادن
كوری و برص ،شديدتر و بيشتر بود.
به گونهای كه ايمان آورندگان به پيامبر ،برای حفظ جان و ترويج شريعت او ،در بذل جان و
ورود در عمق ناماليمات ،از يکديگر پيشی میگرفتند و در استقبال از شمشيرها و نوشيدن جام
مرگ شتاب داشتند .امّا بنی اسرائيل به حفظ جان خود بيش از جان موسی
آنجا كه وقتی به قوم خود گفت:

اهميّت میدادند.
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(مائده01،و00و.)08
[« اى قوم! به سرزمين مقدّسى كه خداوند براى شما مقرّر داشته ،وارد شويد» «،گفتند :اى
موسى! در آن سرزمين ،جمعيّتى نيرومند و ستمگرند» و « تا آنها در آنجا هستند ،ما هرگز وارد
نخواهيم شد! تو و پروردگارت برويد و با آنان بجنگيد ،ما همين جا نشستهايم» ]
از حواريّون عيسی نيز در هنگام ديدن عيسی بر صليب بیتابی شديدی نقل نشده است .امّا
نقل شده وقتی كه پيامبر ما از دنيا رفت ،بعضی از مؤمنان از شدت حزن از خود بيخود شدند و
عدّهای ديگر ديوانه شدند و روز مرگ او از شدّت گريه و حزن ،ضرب المثل شد و همه اينها نبود
مگر به خاطر اين كه اعجاز كتاب كريمش نسبت به آيات نبوّت موسی و عيسی بيشترين تأثير را
در نفوس پيروانشان داشت.
بهعالوه اينكه ،قرآن عظيم در نفوس عرب آثاری را باقی گذاشت كه نظير آن در معجزات
سائر انبياء ديده نشده است .به نحوی كه آنها را از ظلمات جهالت و گرداب ضاللت كه در آن
غرق بودند ،خارج ساخت و به سوی نور هدايت و اوج حکمت سوق داد و از آنها ،كه امّی بودند،
علمائی حکيم ساخت ،بلکه نزديک بود در حکمت و معرفت به درجه انبياء برسند و در علم به
درجهای نائل شوند كه پس از وحشیگری ،اساتيد امّتها و بزرگان عجم شوند.
به حواريّون عيسی بنگر ،آنها با وجودی كه نسبت به بقيّه مردم در ايمان آوردن به او كامل تر
و نسبت به آنچه كه او آورده اعلم بودند ،به عيسی گفتند:
(مائده)110 ،
[ اى عيسى بن مريم! آيا پروردگارت مىتواند مائدهاى از آسمان بر ما نازل كند؟]
اين در حالی است كه اطفال امّت پيامبر

در زمانش میگفتند" :خداوند بر هر چيز

تواناست و چيزی در آسمان و زمين خدا را ناتوان نمی سازد".
حاصل آنكه عاقل بعد از تأمّل در آيات قرآن مجيد ،شک ندارد كه آن ،كالم خدا و از
بزرگترين معجزات است و جمع زيادی از علمای اسالم در خصوص اعجاز قرآن كتابهای
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مستقلی نوشتهاند ،با اين وجود در كشف حجابهای بيان از وجوه اعجاز قرآن ،بعد از ثابت بودن
نزد آنها به صورت وجدانی و استداللی ،در حيرت بودهاند.
پس به نظر مصنّف ،قرآن در هدايت و بيان ،مانند روح در جسد است ،با مظاهر و آثارش
شناخته میشود و عارفان از بيان حقيقت و كنه آن عاجزند.
با وجودی كه قريش فصيحترين عرب در زبان ،و شيرينترين آنها در بيان ،و خالصترين
آنها در لغت ،و واالترين آنها در نداشتن لهجههای زشت بودند ،امّا با اين وجود پيامبر

صبح

و شام با قرآن با آنها احتجاج میكرد و آنها را وادار میكرد تا يک سوره يا آيات سادهای نظير
آيات قرآن بياورند .به هر ميزان تحدّی با آنها را بيشتر میكرد ،عجز آنها ،كه ناشی از نقص و
ضعف پنهانی آنها بود ،آشکارتر میشد ،وقتی كه از پاسخ باز میماندند ،میگفتند :تو اخبار امّتهای
پيشين را میدانی و لذا بر آنچه ما از آن ناتوانيم تو توانا هستی .پس آن حضرت به آنها
میفرمود :نمونهای از آياتی ،كه میگويند افتراست بياورند .لذا هيچ خردمند تيزبينی مثل آن را
نياورد ،هيچ خطيبی برآن اصرار نورزيد و هيچ شاعری در اين كار طمع نکرد .
پس اين داللت دارد بر اينكه آنها ،با وجود كثرت گفتار ،سهولت سخنوری ،كثرت شعر و
كثرت كسانی را كه هجو كرده بودند و نيز معارضه با شعرا و اصحاب او ،از معارضه كردن با قرآن
عاجز بودند.
بديهی است كه اگر آنها ،به جای هجو كردن و معارضه كردن با شعرا ،سورهای يا آيات
كمی میآوردند ،برای كالم آن حضرت شکنندهتر و برای كارش خنثی كنندهتر و برای خود او و
اصحابش مضرتر بود،بعالوه اينكه سخنوری در رأس كارهای آنها بود و آنها به آن محتاج بودند
و حاجت ،فکر و جديّت آنها را به امور سخت و مشکل معطوف میكرد ،تا چه رسد به امرآسان و
دارای منفعت عظيم.
از ابن عباس

روايت است كه گفت «:وليد بن مغيره به نزد پيامبر

آمد و قرآن نزد او

خوانده شد و گوئی كه بر دلش اثر كرد .خبر به ابوجهل رسيد ،پس به سراغش آمد و گفت:
ای عمو ،قوم تو تصميم دارند تا مالی جمع كنند و به تو بدهند تا اينكه دل به محمّد نبندی،
و از آنچه به تو گفته اعراض كنی .گفت :قريش میداند كه من ثروتمندترين آنها هستم ،ابو جهل
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به او گفت :پس درباره او چيزی بگو كه حاكی از خوش نيامدن تو از او باشد تا خبر آن به قومت
برسد ،گفت :چه بگويم؟
به خدا سوگند در ميان شما كسی بهتر از من شعر نمیداند و به رجز ،قصيده و اشعار جن
آگاهی ندارد .به خدا سوگند چيزی كه او میگويد از اين دست نيست ،سخن او دارای شيرينی و
مالحت است ،باالی آن پر ثمر و پائين آن معطّر ،به اوجی میرسد كه هيچ چيز به درجه او
نمیرسد و مادونش را به شکست میكشاند.
گفت :قوم تو از تو راضی نمیشوند ،مگر اين كه دربارهاش چيزی بگويی.
گفت :مرا به خود واگذار تا فکر كنم.
وقتی كه فکر كرد گفت «:اين سحری است كه برگرفته از ديگری است».

1

روايت شده كه آيه اوّل حم سجده تا:
(فُصَلَت)8،
[ ولی بيشتر آنان روى گردان شدند ،از اين رو چيزى نمىشنوند].
دربارة شيبه و عُتبه ازفرزندان ربيعه ،و ابی سفيان بن حرب و ابو جهل نازل شده و ذكر شده
كه آنها و غير آنها از بزرگان قريش ،عتبة بن ربيعه را ،كه فردی خوش صحبت ،دارای شأنی
عجيب و زبانی بليغ و فصيح بود ،مأمور كردند تا با پيامبر صحبت كند و نتيجه را به اطالع آنها
برساند.
پس پيامبر صلوات اهلل و سالمه عليه ،سورة حم سجده را از اوّل قرائت كرد تا رسيد به اين
آيه؛
(فصلت.)19،
[ اگر آن ها روىگردان شوند ،بگو :من شما را از صاعقهاى همانند صاعقه عاد و ثمود
مىترسانم].

 -1سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن  ،0 :8مح ّمد يوسف ،حياة الصحابه.39 :1 ،
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پس عتبه از ترس عذاب از جا برخاست ،آنها از او خواستنند آنچه را كه شنيده بازگو
كند .پس او گفت كه كلمه ای از او نشنيده و با جواب او هدايت نشده است.

1

پس اگر كالم آن حضرت از جنس كالم آنها بود از احتجاح با او نمیهراسيدند.
عثمان بن مظعون می گويد :به خدا سوگند آنها با اين وجود قطعاً میدانستند كه آن از
ناحيه خداوند است ،با جواب او به حق تن نمیدادند.
روايت شده كه جبير بن مطعم برای دادن فديهای كه مبتنی بر پيمانی با پيامبر بود  ،قصد كرد
بر آن حضرت وارد شود ،پس وقتی كه داخل شد ،آن حضرت مشغول قرائت سوره
طور1،و« )0سوگند به كوه طور و كتابى كه نوشته شده» در نماز صبح بود ،وقتی
كه به اين آيه رسيد:
طور0،و)3
[ كه عذاب پروردگارت واقع مىشود و چيزى از آن مانع نخواهد بود] ترسيدم كه عذاب
مرا در بر بگيرد پس اسالم آوردم.

0

روايت شده كه ابن ابی العوجاء و سه نفر از دهريّه 9در مکّه با هم اتّفاق كردند تا هر كدام از
آنها با ربع قرآن معارضه كنند .آنها با هم عهد كردند تا هر كدام در سال بعد برای معارضه
بيايند .وقتی سال داخل شد و در مقام ابراهيم

جمع شدند ،يکی از آنها گفت :من وقتی به آيه
هود [ )88،و گفته شد :اى زمين،

آبت را فرو بر! و اى آسمان ،خوددارى كن! و آب فرو نشست و كار پايان يافت] برخورد كردم
دست از معارضه برداشتم.
ديگری گفت :من نيز همين طور وقتی به آیة

يوسف)31،

[ هنگامى كه برادران از او مأيوس شدند ،به كنارى رفتند و با هم به نجوا پرداختند].
برخورد كردم ،از معارضه مأيوس شدم.

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور.913 :0 ،
 -0زمخشری ،محمودبن عمر ،كشّاف.813 :8 ،
 -9ملحد ،كسی كه به آخرت ايمان ندارد و قائل به بقای دهر است ،المعجم الوسيط .033 : 0
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آنها در حالی كه مخفيانه با هم صحبت میكردند ،پيامبر صادق صلوات اهلل عليه بر ايشان
گذر كرد و به آنها متوجّه شد و اين آيه را برای آنان خواند:
اإلسراء.)33،
[ بگو« :اگر انسانها و پريان جن و انس اتّفاق كنند كه همانند اين قرآن را بياورند ،همانند آن
را نخواهند آورد]».
پس آن ها متحيّر شدند  1.امثال اين روايات زياد است.
از مواردی كه شاهد است بر فوق طاقت بشر بودن قرآن عظيم ،اين است كه هر كس بين
آيات او و كلمات رسول اهلل

و خطبههای بليغ او مقايسه كند ،بين آنها تفاوتی میيابد به

اندازة تفاوت خالق و مخلوق و واجب و ممکن .اين در حالی است كه آن حضرت صلوات اهلل
عليه ،فصيحتر از هر سخنوری به زبان عربی بود و در بيان كالمی با اسلوبی نيکوتر ،و با الفاظی
لطيفتر و موزونتر ،با روشی زيباتر ،از جايگاهی نيکوتر ،از مخرجی آسانتر و فصيحتر و
محتوائی روشن تر و از مطلعی ارزشمندتر از كالم او شنيده نشده است.
نتيجه آنكه؛ كتاب عزيز در زبان عربی ،در حدّی از فصاحت ،بالغت ،حسن نظم و اسلوب
بود كه برای انسان از جنبه فطری ،عقالئی و اكتسابی ،امکان برابری با او نيست و رسول صادق
صلواتاهلل عليه ،راست گفت ،آنجا كه فرمود:
0

[خداوند در كالمش برای خلق تجلّی پيدا میكند و لکن آنها نمیبينند].
و در توصيف قرآن از پيامبر

نقل است كه فرمود:
9

[ظاهرش زيبا و شگفت انگيز و باطنش ژرف و عجائبش از شماره بيرون و كلمات
بیبديلش كهنه نمیشود].
 -1قطب راوندی ،سعيدبن هبةاللّه ،الخَرائج و الجَرائح .0/011 : 0
 -0شهيد ثانی ،زينالدين بن علی ،اسرار الصالة.181 ،
-9ع ّياشی ،محمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی ،1/08 :1 ،كلينی ،محمّد بن يعقوب ،اصول كافی .0/893 :0
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و از اميرالمؤمنين

نقل است كه فرمود:
1

 0جن1 ،و )0
[عجايبش پايان ناپذيراست علما از آن سير نمیشوند ،آن همان كتابی است كه جنّيان به
محض شنيدن آيات آن گفتند :ما قرآن عجيبی شنيدهايم ،كه به راه راست هدايت میكند].
ان شاءاهلل در آينده نزديک هنگام تفسير:

بقرة [)08،پس اگر چنين

نکنيد كه هرگز نخواهيد كرد ].مطالب بيشتری در اين خصوص و پيرامون وجوه اعجاز به مقدار فهم
قاصر خود ،بيان خواهيم كرد.

 -1در تفسير عيّاشی ،لم تکنّه ذكر شده است.
-0ع ّياشی ،محمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی0/00 :1،
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طرفة دوّم
تعریف معجزه و اینکه معجزه قرآن ،عقلی است.
معجزه امری خارقالعاده همراه با تحدّی است كه مدّعی نبوّت برای صدق ادّعای خود ارائه
میكند و آن دو قسم است :يکی حسّی؛ مانند اژدها شدن عصا و زنده كردن مردهها و اطعام جمع
زياد با طعام كم ،و ديگری عقلی است مانند اعجاز قرآن مجيد.
گفته شده :بيشتر معجزات انبيای بنیاسرائيل به خاطر عدم كمال عقلی و كم هوشی مردم
زمانشان ،حسّی بوده ،برخالف معجزات پيامبر اسالم

كه به خاطر هوش باال و كمال فهم مردم

زمانش عمدتاً عقلی بوده است و از اين جهت كه شريعت و نبوّت اين پيامبر برای هميشه باقی و
دائمی است و احکام آن تا روز قيامت جاری است ،بزرگترين معجزه ويژه پيامبر ما ،اختصاصاً
عقلی و ماندگار شد تا صاحبان بصيرت در هر قرنی آنرا دريابند ،مانند خورشيد كه تا زمين باقی
و آسمان در چرخش است ،جاری است.
از پيامبر

نقل است كه فرمود:
1

0

9

[ هيچ پيامبری نيست مگر آن كه به او چيزی عطا شد تا بشر ايمان آورد و آن چه كه به من
داده شد ،وحی از ناحيه خداوند است كه اميدوارم پيروان من بيشتر از آنها باشد].
 -1در صحيح بخاری :ما مثله آمن عليه.
 -0در صحيح بخاری :أوتيت.
 -9در صحيح بخاری 9 /919 :3 ،و يوم القيامة اضافه دارد.

طرفه دوم(عقالنی بودن معجزه قرآن)

35
________________________________ ___________________

بعضی از علما گفتهاند :معنای آن اين است كه معجزات انبياء با گذر زمان از بين میروند،
پس كسی میتواند آن را مشاهده كند كه آن زمان را درك كرده باشد ،امّا معجزه قرآن تا روز
قيامت باقی است واستمرار دارد و در فصاحت و بالغت ،نظم ،اسلوب و خبر دادن از غيب ،خرق
عادت نموده و تا پايان روزگار باقی است .پس هيچ عصری از اعصار نمی گذرد مگر آن كه
چيزی از آن چه كه خبر داده ،ظهور پيدا كند 1و هركس در قرون متمادی آن را بشنود و به كالم
عرب و اسلوب بيان آنها آشنا باشد ،حجّت بر او تمام میشود .چنانكه خدای عزّوجلّ فرمود:

عنکبوت.)01،
[ آيا براى آنان كافى نيست كه اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه پيوسته بر آن ها تالوت
مىشود؟ ]
و نيز فرمود:

توبة.)3،
[ و اگر يکى از مشركان از تو پناهندگى بخواهد ،به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود و در
آن بينديشد].
اين دو آيه داللت دارند براين كه با تالوت كتاب عزيز و شنيدن كالم اهلل ،حجت برهركسی
كه آشنا به كالم و محاورات عرب باشد ،تمام می شود.
پرسيد:

نقل شده كه كسی از امام صادق

چرا قرآن با وجود نشر و درس و بحث در گذر زمان ،كهنه نمیشود و بر طراوت آن افزوده
میشود؟
حضرت در پاسخ فرمود:
0
9

 -1ابنحجرعسقالنی ،احمدبنعلی ،فتح الباری.0:3
 -0در عيون اخبار الرّضا عليه السّالم :لم ينزله.
 -9ابنبابويه ،محمدبن علی ،عيون اخبار الرّضا عليهالسّالم  ،90/30 :0طوسی ،امالی.1019/031 :
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[ زيرا خدای تبارك و تعالی آن را نه برای زمان خاصّی قرارداد و نه برای مردم معينی ،بلکه
آن در هر زمانی و برای هر قومی تا روز قيامت جديد است].
اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه ،در خطبة طويلی فرمود :
0

1

[سپس خداوند قرآن را بر او نازل كرد ،و آن نوری است كه خاموشی ندارد ،چراغی است
كه درخشندگی آن زوال ناپذير است ،دريائی است كه ژرفای آن درك نشود ،راهی است كه روندة
آن گمراه نگردد ،شعلهای است كه نور آن تاريک نشود ،جدا كننده حق و باطلی است كه درخشش
برهانش خاموش نگردد و بنائی است كه ستونهای آن خراب نشود].
و در روايتی از حضرت رضا

نقل است كه فرمود:
9

[قرآن در گذر زمان كهنه و بر زبانها سنگين نمی شود زيرا اختصاص به زمان خاصی ندارد،
بلکه به عنوان دليل روشن و حجّت برای هر انسانی است كه" باطل از پيش رو و پشت سر در او
راه ندارد ،كه ازسوی حکيم حميد نارل شده است]".
و در خطبة حضرت فاطمه

در خصوص فدك آمده است :

8

-1در نهج البالغه :نهحه.
-0موسوىسيّد رضی ،محمّد بن حسين ،نهج البالغه ،918 ،خطبه .133
ابن بابويه ،محمّدبن علی ،عيون اخبار الرّضا عليه السّالم  ،90/30 :0طوسی ،محمّد بن حسن  ،امالی طوسی ،1019/031 :از
-9سوره فصّلت.80/81،
 -8در نسخه ديگر سرائرها.
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1

[خداوند با شما عهدی از پيش دارد ،كه در دسترس همة شماست ،و آنچه پيامبر پس از
خويش در ميان امّت به امانت گذاشته ،كتاب خداست ،كه دالئل آن روشن و آياتی كه رموز و
اسرار باطنی آن آشکار و برهانی كه ظواهر و آموزههای آن جلوهگر و استماع آن از سوی مردم
مستمر است ،كتابی كه پيروان خويش را به سعادت ابدی و بهشت میكشاند .در اين كتاب
حجّتهای روشن الهی ،حرامهای تحريم شده و فضائل مدوّن شده ،جملههای دارای معنای تام و
تمام ،اجازههای عطا شده ،شرايط واجب شده و براهين روشن او ،موجود است].
و ديگر روايات از اين دست.
اين بحث در مورد كسی است كه آشنا به زبان عربی باشد ،امّا برای غير آشنا به زبان عربی،
با تصديق اعجاز از سوی اهل زبان ،حجّت تمام میشود .كما اينكه بر بنیاسرائيل ناآگاه به علم
سحر ،با تصديق اعجاز عصا از سوی ساحران حجّت تمام شد .و نيز بر اشخاص ناآگاه به علم
طب ،اعجاز شفای اكمه و ابرص و نيز احياء مرده حجّت تمام میشود.

 -1طيفور ،احمدبن ابیطاهر ،بالغات النّساء ،00 ،طبری آملی ،محمدبن جرير ،دالئل االمامه ،119:طبرسی ،ابی منصوراحمدبن
علی بن ابی طالب ،االحتجاج.33 :
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طرفة سوّم
است.

کتاب عزیزقرآن کریم ،قطع نظر از وجوه اعجاز آن ،دليل راستگویی پيامبر

بدون شک كتاب عزيز قطع نظر از وجوه اعجاز آن ،به دالئل مختلف قویترين سند
راستگويی پيامبر ماست از آن جمله:
 -1آن حضرت با تصريح كتاب كريمش اعالم كرد كه موسی بن عمران
ظهور و بعثت او بشارت داده و از عالئم و صفات او خبر داده و عيسی بن مريم

امّتش را به
عالوه بر اين،

با ذكر نام بلند او نيز بشارت داده ،آنطور كه در كتاب عزيز فرمود:
صف.)3،
[ و به ياد آوريد هنگامى را كه عيسى بن مريم گفت :اى بنى اسرائيل! من فرستاده خدا به
سوى شما هستم در حالى كه تصديقكننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده [تورات] مىباشم ،و
بشارتدهنده به رسولى كه بعد از من مىآيد و نام او احمد است!]
پس اگر پيامبر ما در ادّعای خود و در دليلی كه اقامه كرده صادق نباشد ،يهود و نصاری ،با
وجود زيادی جمعيت و راهبانشان و شدت عداوتشان نسبت به پيامبر ما

و لجاجت آنها ،از

معارضه با او دست بر نمیداشتند و با وجود داشتن توان مبارزه با حجّت او ،و ابطال ادّعای او
حتماً به تکذيب او اقدام میكردند و نسبت به رسوا كردن و شکست او شتاب میكردند ،همچنين
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علمای يهود و نصارا برای حفظ رياست و آيينشان ،خواب را بر خود حرام كرده در همه جا با
صدای بلند ندا میدادند و مردم را جمع میكردند و كتابهايشان را در همه جا ،در برابر مردم
میگشودند و پيامبر

را مجبور میكردند كه آيهای را به آنها نشان دهد ،كه در آن اسم و صفت

او باشد و عبارتی را نشان دهد كه در آن عالمت و صفت او باشد تا عجز او را آشکار سازند ،در
آن وقت با ناتوانی از انجام اين كار ،وا ماندن او از پاسخ گوئی و افترای او آشکار شود و پس از
آن برای او هيچ تکيّه گاه و توانی باقی نماند ،امّا وقتی كه هماهنگی آنها برای ردّ ادّعای آن
حضرت ،ثمری نداد و اگر میداد معلوم میشد وجود صفات آن حضرت در كتابهايشان و
راستگوئی او در گفتههايش ،ثابت میشود.
اگر اشکال شود :كه كتاب عزيز در جاهای متعدّدی ذكر كرده كه يهود و نصاری
كتابهايشان را تحريف كردهاند و آياتی را كه بشارت دهنده بعثت او و بيان كننده صفات اوست،
تغيير دادهاند و مسلمانان برآن اتّفاق نظر دارند ،و الزمة آن اين است كه در آن وقت درآن دو كتاب
آيه ای كه داللت بر نعت او داشته باشد موجود نباشد و پيامبر
عيسی

براثبات بشارت موسی و

به آمدن و رسالتش قادر نباشد ،به اين دليل اكثر پيروان اين دو كتاب به نبوّتش ايمان

نياوردند و اگر در اين دو كتاب ،عالئمی كه منطبق بر او باشد موجود باشد ،برای آنها در ايمان
نياوردن و تسليم نشدن ،عذری باقی نمیماند.
در پاسخ میگوييم :آری درست است امّا در تمامی نسخههای موجود آن دو كتاب در آن
عصر ،تحريف صورت نگرفته بود بلکه تنها در تعدادی از كتابهائی كه آنها برای تودههای عوام
عرضه میكردند و برای گمراه كردن و حفظ رياست خود بر آنها ،به صورت پنهانی تالوت
میكردند تحريف صورت گرفته بود و به خاطر وجود نسخههای تحريف نشده فراوان ،قادر به
معارضه آشکار نبودند و عدّهای از علمای هر دو فرقه كه مسلمان شده بودند ،از آيات تحريف
نشده مطلع  ،و قادر به وامانده كردن معارضين و منکرين بودند ،لذا كسی جرأت تظاهر به تکذيب
و انکار نداشت بلکه متمرّدين ،راه نفاق را با پيامبر و مسلمانان ،در پيش میگرفتند.
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 -0به حکم عادت ،هركس بخواهد مرتبهای از كمال را ،كه فاقد آن است ،برای خود در بين
مردم اثبات كند ،و مدّعی داشتن آن مرتبه و باالتر از آن باشد ،و آن مرتبه كمال درنظر مردم دارای
آثاری باشد ،ناچار است كه در القای شبهه و انکار مالزمه آن آثار برای آن مرتبه از كمال ،و در
از بين بردن اعتقاد مردم به آن ،و به مبالغه در تنقيص و تکذيب هر كسی كه به اين مرتبه شناخته
شده و تکذيب آنچه از او نقل شده ،اهتمام میورزد ،تا اين منزلت باال برای او حاصل و ادّعای او
پذيرفته شود.
مثالً اگر كسی به دروغ ادّعای پيامبری داشته باشد و اين ادّعا در نظر مردم با معجزه و انجام
عمل خارقالعاده همراه باشد و مدّعی ،عاجز از آن باشد ،پس او ناچار به انکار مالزمة نبوّت با
اعجاز و سعی در القای شبهه در اذهان معتقدين به لزوم صدور اعجاز و خوارق عادات از
انبياء

و تنزّل مرتبه و منزلت آنها و سلب عصمت از آنها مبادرت میورزند ،تا آنكه دعوی

تساوی با آنها و يا برتری بر آنها ميسّر گردد.
همانطور كه نمونةآن را در فرقة ضالّه بابيّه میبينيد 1براساس آنچه از آنها نقل شده ،آنها
منکر همة معجزاتاند و آن را دروغ میدانند و میگويند دليل بر صدق دعوی نبوّت ،چيزی جز
نفوذ قول او و تأثير آن در نفوس و پذيرش مردم نيست .
همچنان كه میبينيم اهل سنّت ،قائل به عدم لزوم عصمت برای امام هستند ،تا آنجا كه فرقة
اوّل ،دعوی نبوّت يا مرتبه مافوق آن را در سر پروراندند ،و فرقة دوّم ،دعوی امامت ائمّه خود را،
علیرغم اتّفاق نظر مسلمانان بر مشرك بودن آنها در مدّتی از عمرشان.
وقتی دريافتيم كه پيامبر ما

در كتاب عزيز ،در تعظيم ساير انبياء بيش از امّتهايشان

جدّيّت نشان داد و برای آنها معجزات و خوارق عاداتی بيش از پيروان آن انبياء ،مانند تکلّم

 -1بابيّه :فرقهای است كه مؤسّس آن علی محمّد ،ملقّب به باب ،متولّد  1090در شيراز و در سال 1033ه در تبريز ايران ،به
قتل رسيد او مدّعی بود كه بابی است كه دخول از غير آن جايز نيست ،او قائل به نسخ فرائض اسالم است ،و او افضل از رسول
اكرم صلّی اهلل عليه و آله ،و نزديکان او برتر از صحابه هستند ،و بشر از آوردن نظير قرآن او عاجزند و كتابش را البيان نام نهاد و
قائل بود كه او همان مهدی است .معجم الفرق االسالميّه.83 ،
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عيسی در گهواره و عروج او به طور زنده به آسمان و القای شبهه بر غير او را ،ثابت كرد ،سپس
برای خود ادّعای نبوّت بلکه شأنی باالتر از تمامی انبيای صاحب معجزات آشکار ،قائل است،
سپس دانستيم كه بسياری از عقال و جمعی از امّتهای ساير انبياء ،مانند يهود و نصاری و غير
آنها از مشركين عرب ،عليرغم داشتن نهايت دلبستگی به خدايان و آئين خويش ،به او ايمان
آوردند ،و نيز دانستيم كه اين مدّعی نبوّت از قدرت معجزات و خارق عادات و علمی كه ساير
انبياء داشتند و نيز از اخالق و اعمال شبيه اخالق و اعمال آنها ،برخوردار بود و الّا هيچگاه ممکن
نبود كه بتواند كارش را به سامان برساند و ظهورش روشنتر از نور خورشيد گردد.
اگر اشکال شود كتاب او گويای آن است كه او معجزه ای از نوع معجزات موسی بن
عمران

را نداشت ،آن طور كه خدای سبحان فرمود:
 .قصص)83،
[ ولى هنگامى كه حق از نزد ما براى آنها آمد گفتند :چرا مثل همان چيزى كه به موسى

داده شد به اين پيامبر داده نشده است؟! ]
بلکهباالتر ،در آن كتاب آياتی است كه داللت میكند بر اينكه او اصالً دارای معجزهای
نيست مانند اين قول خدای تعالی كه فرمود:
يونس)01،
[ مىگويند« :چرا معجزهاى از پروردگارش بر او نازل نمىشود؟!» بگو« :غيب و معجزات
تنها براى خدا و به فرمان او است!» ]
سپس رسول به آنها جواب نداد كه من آنچه را كه موسی آورده بود برايتان آوردهام يا
اينكه بعداً خواهم آورد يا من آنچه را كه ساير انبياء و رسوالن آوردهاند ،آوردهام ،يا خواهم
آورد ،بلکه به آنها به اين صورت پاسخ داد:
( .قصص)83،
[ مگر بهانهجويانى همانند آنان ،معجزاتى را كه در گذشته به موسى داده شد ،انکار نکردند] .
يا اين قول خدای تعالی:
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يونس)01،
[ بگو« :غيب تنها براى خدا است!]
و اين قول خدای تعالی:
عنکبوت)01،
[ معجزات همه نزد خداست و به فرمان او نازل مىشود ،نه به ميل من و شما من تنها بيم
دهندهاى آشکارم] و مانند آن.
در اثبات نبوّت ،آوردن امری خارقالعاده از ناحيه خداوند ،برای تصديق نبوّت او كافی
است ،هر چند كه آن كار از نوع اعجاز سائر انبياء نباشد ،همانطور كه هر كدام از انبياء بنی
اسرائيل نوع يا انواع خاصی از اعجاز داشتند و معجزات آنها با هم يکی نبود ،زيرا موسی
دارای معجزه عصا و يد بيضا و شکافته شدن دريا و ديگر آيات دهگانه ،به اقتضای زمانش و عدم
اقتضای آن معجزات برای غير او بود و اين معجزات از عيسی

بروز نکرد ،بلکه معجزهای كه

متناسب با زمانش بود از او بروز كرد ،از قبيل زنده كردن مرده و شفای كور و ابرص و مانند آن .
پس الزمه نبوّت ،آوردن جنس معجزه است تا دليلی بر صدق ادّعای او شود ،پس اگر
مدّعی نبوّت معجزهای كه داللت بر صدق ادّعای او باشد ،بياورد ،ايمان به او و تصديق نبوّت او و
پيروی از احکام او واجب است ولو اينكه نظير معجزات ديگر انبياء نباشد.
آری اگر هدايت شخصی متوقّف به پاسخگوئی به سؤالش باشد و سؤال او به قصد راهيابی
باشد نه اذيّت كردن و لجاجت ،پاسخ به سؤال و رفع شبهه او بر پيامبر الزم است .اما اگر سؤال او،
پس از روشن شدن حق ،به قصد اذيّت كردن و لجاجت باشد ،اجابت درخواست سائلِ آزار دهنده،
شايسته نيست ،بلکه الزم است پاسخ او متناسب با لجاجتش داده شود.
همانطور كه خدای تعالی به آنها جواب داد و فرمود:
قصص)83،
[مگر بهانهجويانى همانند آنان ،معجزاتى را كه در گذشته به موسى داده شد ،انکار نکردند] .
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غرض از بيان گذشته ،علم ما به وجود نشانههای قطعی مبنی بر برخورداری آن حضرت از
معجزه آشکار به طور اجمال است كه داللت بر صدق او دارد ولو اينكه از نوع معجزات ساير انبياء
نباشد ،بلکه كمتر از معجزات آنها باشد ،مانند به حركت درآمدن درخت با فرمان آن حضرت از
جای خود يا تسبيح شن در دست آن حضرت ،يا بزرگتر از معجزات آنها مانند شقّ القمر و احيای
استخوان پوسيده .پس بعد از آوردن معجزهای كه مشترك با ساير انبياء در جنس اعجاز باشد ،هر
چند كه در نوع آن متفاوت باشد ،صدقش آشکار و پيروی از او واجب می شود.
اين آيات ادّعای ما را رد نمیكند ،زيرا ظاهر اين است كه كفّار درخواست انواع معجزات
ساير انبياء مانند موسی و عيسی را از وی داشتند نه جنس معجزه را ،بلکه كتاب عزيز با صراحت
داللت دارد بر اينكه او دارای معجزه و نشانه بوده است آنجا كه فرمود:
األنعام)108،
[و هنگامى كه آيهاى براى آنها بيايد ،مىگويند« :ما هرگز ايمان نمىآوريم ،مگر اينكه
همانند چيزى كه به پيامبران خدا داده شده ،به ما هم داده شود!]
و در محکوم كردن معارضش فرمود:
قمر)0،
[ و هر گاه نشانه و معجزهاى را ببينند روى گردانده ،مىگويند« :اين سحرى مستمر است»!]
و أمثال آن.
وقتی كه درخواست آنها به قصد اذيّت باشد ،اجابت درخواست آنها ،جز با هدف محکوم
كردن و شکست دادن جايز نيست ،مانند اين قول خدای تعالی:
أنعام)108،
[ خداوند آگاهتر است كه رسالت خويش را كجا قرار دهد] .
و آیة

األنعام)90،

[ خداوند ،قادر است كه نشانهاى نازل كند ولى بيشتر آنها نمىدانند].
و نيز آیة

عنکبوت)01،

[ بگو :معجزات همه نزد خداست و به فرمان او نازل مىشود ،نه به ميل من و شما من تنها
بيم دهندهاى آشکارم! ]
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و ديگر آيات.
 -9عاقل منصف و آشنای دقيق به بيانات انبياء و رسوالن و به كلمات اوليای مقرّب و
حجّتهای معصوم ،اگر در مطالب كتاب عزيز و مضامين و جوانب آن تأمّل كند در میيابد كه،
ممکن نيست مطالب مهمّ شافيه با اين بيانات دقيق و عالی و كامل ،از زبانی غير از زبان نبوّت
خارج شود و اين دُرّهای گرانبها جز از معدن رسالت بيرون آيد و اين انوار درخشان جز از عالم
ربوبيّت تابيده باشد .زيرا در آن ،جز بيان انواع توحيد ذاتی ،صفاتی و افعالی و صفات جاللی سلبی
و جمالی ثبوتی و تشويق به عبادت و دعوت به انجام كارهای نيک عقالنی نظير؛ عدل و احسان،
بخشش به خويشاوندان و يتيمان و مساكين و همسايگان خويشاوند و در راه مانده و صلة رحم و
وفای به عهد و پيمان و مانند آنها و باز داشتن از منکر و فحشا و ستم و نيز بيان احکام عبادات و
معامالت و قوانين سياست و ترغيب به تهذيب اخالق و زهد در دنيا و توجّه به آخرت و بيان
عبرتها و مواعظ و ذكر حکم بعضی از احکام و قصص انبيای گذشته و عظمت شأن آنها و
تفصيل معجزات و كيفيّت دعوت آنها و شرح معامله امّتهايشان با يکديگر و ريشه كن شدن
مخالفين آنها به وسيله عذاب الهی و بيان معاد و ادلّه اثبات آن و كيفيت حشر ،صراط ،ميزان،
حساب ،مهربانی ،سرزنش و بيان بهشت و كيفيت نعمتهای آن و آتش جهنّم و تفصيل شدائد آن.
بعضی می گويند قرآن عظيم مشتمل بر همه چيز است .امّا انواع علوم؛ پس هيچ مسئلهای
نيست مگر آن كه قرآن به آن داللت نموده و جز راسخون در علم ،آنها را نمیدانند ،و در آن
است امر و نهی ،وعده و وعيد ،وصف بهشت و جهنّم ،تعليم اقرار به خداوند و صفات و افعال او،
تعليم اقرار به نعمت الهی و شکر آن ،احتجاج با مخالفين و ملحدين ،بيان رغبت و ترس ،خير و
شر ،خوب و بد ،وصف حکمت ،فضل و معرفت و مدح نيکان و ذمّ فاسقان ،تسليم ،تحسين ،تأكيد،
بيان اخالق ناپسند و شرف آداب.
و در آن است عجايب مخلوقات ،ملکوت آسمانها و زمين و آنچه در افق اعلی و در
زيرزمين است ،آغاز خلقت ،اسامی انبياء ،رسوالن و مالئکه مشهور ،برگزيده اخبار امّتهای
گذشته و قصّة آدم با ابليس در اخراج او از بهشت ،باالرفتن ادريس به آسمان ،غرق ساختن قوم
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نوح ،قصّه قوم عاد اوّل و دوّم ،قوم ثمود و ناقه ،قوم يونس ،شعيب ،لوط ،تُبَع ،اصحاب رس ،قصّة
ابراهيم در مجادله با قومش ،مناظره نمرود ،قصّه پسرش اسماعيل با مادرش در مکّه ،ساختن كعبه
به وسیلة او ،قصّه قربانی ،قصّه طوالنی يوسف ،داستان والدت موسی و انداخته شدنش در دريا،
قتل قبطی و رفتنش به سوی مَديَن ،ازدواج او با دختر شعيب ،سخن گفتن خدای تبارك و تعالی با
او در كوه طور ،آمدن او به سوی فرعون ،خروجش با بنی اسرائيل از مصر ،غرق ساختن دشمنش
فرعون و لشگريانش ،قصّة گوساله و قومی كه با آنها به كوه طور رفت و گرفتار صاعقه شدند،
قصّة كشتن بنیاسرائيل و ذبح بقره ،داستان او با خضر ،داستان جنگ او با ستمگران ،داستان قومی
كه از تونلی به سوی چين رفتند ،داستان طالوت و داود با جالوت ،قصّة سليمان و آزمايش او و
داستان او با ملکه سبا و آوردن تختش .
قصّة قومی كه از دست طاعون پا به فرار گذاشتند و خداوند آنها را ميراند و سپس زنده
كرد ،قصّة ذیالقرنين و رفتن به سوی محلّ غروب و طلوع خورشيد ،ايجاد سد توسّط او ،قصّة
ايّوب و ذیالکفل و الياس ،قصّة اصحاب رقيم و بخت النّصر ،1قصّة دو مردی كه هر كدام دارای
باغی بودند ،قصّة اصحاب بهشت ،قصّة مؤمن آل ياسين و قصّة اصحاب فيل.
همچنين در آن است بيان شأن پيامبر

 ،دعوت ابراهيم به او ،بشارت عيسی به آمدن او،

بعثت و هجرت او و از غزوات آن حضرت ،سريّه ابن خضرمی در سورة بقره ،غزوه بدر در سورة
انفال ،غزوة احد در سورة آل عمران ،قصّة بدر صغری در همان سوره ،غزوه خندق در سورة
احزاب ،قصّة حديبيّه در سورة فتح ،قصّة بنی نظير در سورة حشر ،غزوة حنين و تبوك در سورة
برائت ،حجّة الوداع در سورة مائده ،ازدواج آن حضرت با زينب بنت جحش در سورة احزاب،
تحريم سرّیاش و هماهنگی همسرانش عليه او و قصّة افک و اسراء ،شکافته شدن ماه و سحر
كردن پيامبر توسط يهود ،همچنين در آن است آغاز خلقت انسان تا مرگش ،كيفيت مرگ ،قبض
روح ،معاملهای كه پس از آن با او میشود ،صعود او به آسمان و گشوده شدن درهای آسمان به

 -1در نسخه ديگر :بخت النّصر.
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روی روح مؤمن ،انداخته شدن كافر در آتش ،عذاب قبر و سؤال در آن ،جايگاه ارواح ،اشراط
قيامت كبری و آن نزول عيسی ،خروج دجّال ،يأجوج و مأجوج ،دابّة االرض و دخان ،باالرفتن
قرآن ،خسوف ،طلوع خورشيد از مغرب ،بسته شدن باب توبه ،احوال قيامت از نفخههای سه گانه:
فرياد ،بيخود شدن و افتادن و برخاستن و حشر و نشر و اهوال قيامت و شدّت حرارت خورشيد و
سايه عرش ،ميزان ،حوض ،صراط ،حساب قومی نجات قومی ديگر و شهادت اعضای بدن ،آوردن
نامه اعمال با دست راست و چپ و پشت سر و شفاعت و مقام محمود ،بهشت و ابواب آن و آنچه
در آن است از نهرها ،اشجار ،ميوهها ،زيورها ،ظروف ،قصور ،حور و درجات بهشت ،مقام رضوان،
تجليّات الهيّه ،جهنّم و ابواب آن و آنچه در آن است از چالهها ،زنجيرها ،غلها ،انواع عقرب و
الوان عذاب و زقوم و ضريع و حميم.
و در آن است تمامی اسمای حسنای خدای تعالی طبق آنچه كه در حديث آمده 1و اسمای
پيامبر

.
همچنين در آن است شعب ايمان ،مقامات متّقين ،شرايع اسالم ،انواع كبائر و بسياری از

صغائر و ديگر علوم.
عدّهای از علما كتابهای مستقلی پيرامون محتوای قرآن نوشتهاند و ظاهر اين است كه
تمامی آنچه را كه ظواهر قرآن متضمن آن است تحت سه عنوان می باشد:
 توحيد :كه شامل معرفت خداوند ،صفات و افعال او ،معرفت انبياء و مخلوقات الهی. تذكير :شامل قصص امّتهای گذشته ،معاد ،وعده ،و وعيد ،بهشت و جهنم. احکام :شامل عمليّات و اخالقيّات.گفته شده :از اين جهت در حديث آمده كه سورة فاتحه ،امّ القرآن است كه اقسام سه گانه
مذكور در آن وجود دارد.
سورة اخالص ثلث قرآن است زيرا در آن تمام توحيد آمده است .پس آيا چنين كتابی را
غير از پيامبر

كس ديگری میتواند بياورد؟ و آيا غرض از بعثت پيامبر

 -1رك :ابنبابويه ،محمّدبن علی ،توحيد صدوق.3/138:

چيزی جز به كمال
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رساندن انسانها از طريق معرفت پيدا كردن نسبت به مبدأ و معاد و حکمت نظری و عملی از
عبادات و معامالت و سياسات و اخالقيّات و تربيت نفوس و قيام به آنهاست؟ آيا میتوان قرآن
را با ديگر كتب آسمانی كه يک دهم علوم و حکمت قرآن را ندارند مقايسه كرد؟ هر چند كه سائر
كتابهای آسمانی از ناحیة خدا و منتسب به اوست .پس انتساب اين كتاب كريم به خداوند ،نسبت
به آنها ،سزاوارتر و شايستهتر است ،اين در حالی است كه جميع آن چه ذكر شد مربوط به ظاهر
قرآن است ،اما باطن آن ،دريائی است كه آب آن با كشيده شدن تمامی ندارد.
لقمان)00،
[ و اگر همه درختان روى زمين قلم شود ،و دريا براى آن مركّب گردد ،و هفت درياچه به
آن افزوده شود ،اينها همه تمام مىشود ولى كلمات خدا پايان نمىگيرد].
نقل است كه به موسی بن عمران گفته شد:
« ای موسی ،در حقيقت كتاب احمد در ميان كتابها به منزله ظرفی است كه در آن ماست
باشد هرگاه هم زده میشود ،كره آن خارج میشود».
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طرفة چهارم
سِرّ نزول دفعی قرآن ،به بيت المعمور درشب قدر
امّت ،از خاصّه و عامّه اتّفاق نظر دارند و متون آنها به طور متواتر مؤيّد آن است كه كتاب
عزيز مجموعاً در شب قدر از لوح محفوظ به بيت المعمور در آسمان چهارم يا به "بيت العزّه" در
آسمان دنيا بر فرشتگان بزرگوار و نيک كردار ،نازل شده ،سپس جبرئيل در طول زمان در مدّت
بيست يا بيست و سه ،يا بيست و پنج سال ،برحسب اختالف نظر علما در مدّت اقامتش در مکّه
بعد از بعثت و قبل از هجرت ،بر خاتم النّبيّين نازل كرده است.
در فلسفة انزال دفعی قرآن به آسمان دنيا يا "بيت المعمور" گفته شده :اين كار برای تجليل
امر قرآن و پيامبری است كه قرآن براو نازل شده .دليل آن اين است كه در آن ،اِعالم ساكنان
آسمانهای هفتگانه است مبنی بر اينكه ،آخرين كتابی است كه برآخرين رسول و خاتم آنها و
برای شريفترين امّتها نازل شده است .آن را به ايشان نزديک ساختيم تا بر آنان نازل كنيم .و
اگر نبود اقتضای حکمت الهی برای رساندن تدريجی آيات و برحسب وقايع تاريخی ،ما آن را
مانند ديگر كتب آسمانی قبل از او ،يکباره به زمين نازل میكرديم و لکن خداوند متّعال مابين او و
سائر انبياء فرق گذاشت و برای اين پيامبر كريم ،از باب احترام به او ،دو جور نزول قرار داد :انزال
دفعی سپس انزال تدريجی.
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گفته شده :سرّ آن برخوردار ساختن اين امّت از رحمت خداوند تبارك و تعالی بيش از
آنچه كه به سبب بعثت محّمد

استحقاق داشتند ،به اين خاطر كه بعثت محمّد

رحمت بود،

پس وقتی كه رحمت خارج شد و باب آن گشوده گشت ،محمّد و قرآن را با هم آورد .پس قرآن
در"بيت العزّه" در آسمان دنيا قرار گرفت تا در مرز دنيا وارد شود و نبوّت در قلب محمّد
گيرد .سپس جبرئيل

قرار
ا

ابتدا رسالت او را و سپس وحی را آورد ،گويی كه خدای تعالی

میخواهد رحمتی را كه حظّ آن از ناحيه خداست به امّت برساند.
گفته شده سرّ نزول دفعی قرآن بر آسمان دنيا ،تکريم بنی آدم و تعظيم شأن آنها نزد مالئکه
و آگاه ساختن آنها از عنايت و رحمت الهی نسبت به بنی آدم است و برای اين معنی خدای تعالی
به هفتاد هزار فرشته امر كرد كه سورة انعام را مشايعت كنند و خدای سبحان عالوه بر آن ،امر كرد
به جبرئيل كه آن را بر سفرای بزرگوار امال كند و آنها از آن استنساخ كنند و آن را تالوت نمايند.
همچنين آمده است كه سرّ آن ،يکسان سازی بين پيامبر ما و موسی بن عمران و عيسی بن
مريم در نزول دفعی قرآن است ،همان طور كه كتابهای آن دو يکدفعه نازل شد ،و برتری دادن
محمّد

 ،به دالئل فراوانی كه كسی جز خداوند بر آن آگاهی ندارد ،در نزول تدريجی آنست.
مؤلّف میگويد :ممکن است سرّ نزول دفعی ،تکميل عالم ملکوت و وجود روحانيين با ايجاد

كتاب كريم در بين آنهاست .و آن را می توان اين گونه تقرير كرد كه :مراد از انزال قرآن به آسمان
دنيا يا بيت المعمور ،ابداع و ايجاد كتاب كريم با وجود جوهری و صورت نوری ،در ملکوت
آسمان و عالم انوار ،بعد از وجود آن در مکنون علمش میباشد ،كه يک بار از آن به عرش و بار
ديگر به لوح محفوظ تعبير شده است.
وقتی كه وجود خاتم النّبيّين

برای عالميان رحمت بود ،به بركت وجود او ،استعداد كمال

برای جميع عوالم ملکی و ملکوتی حاصل میگردد و همانطور كه وجود كتبی و لفظی كتاب
عظيم ،تأثير عظيمی در تکميل نفوس مستعدّه در عالم ملک دارد ،وجود جوهری و نوری او در
عالم ملکوت نيز ،در تکميل وجود ذوات مستعدّه ملکوتی و ملکی دارای تأثير است و با حصول
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مرتبهای از كمال وجودی در عالم وجود ،مستحق تزيين يافتن به وجود خاتم النّبيّين میشود ،و با
بعثت او تکميل میشود ،پس اين رحمت عظيم شامل او شد و خداوند او را در آن مبعوث كرد.
سپس بعد از اين فيض ،استعداد قبول فيضی ديگر و استحقاق رحمتی كاملتر از انزال كتاب
كريمش ،كه تجلّی صفات تامّهاش در عوالم وجود است ،برای او حاصل میشود و ايجاد كتاب
كريم در عالم ملکوت ،تکميل رحمت بر جميع موجودات ملکی و ملکوتی ،به بركت وجود پيامبر
و ارسال او به عنوان رحمت عالميان بود.

رحمت

شايد اين وجهی كه ذكر كرديم ،در واقع درستتر و به اذهان نزديکتر باشد تا آن وجهی كه
فيض  ،در مقدّماتصافی ذكر كرده ،زيرا او بعد از نقل رواياتی كه داللت بر نزول دفعی قرآن در
شب قدر بر بيتالمعمور دارد ،میگويد:
«گوئی كه منظور ،نزول معنای آن بر قلب پيامبر

است چنان كه خدای تعالی فرمود:

الشعراء139،و)138
[ روح االمين آن را نازل كرده است*بر قلب پاك تو ]
سپس به تدريج در طول بيست سال از باطن قلبش به ظاهر زبانش نازل شد و هرگاه
جبرئيل با وحی بر او نازل میشد ،آن را با الفاظش بر او میخواند .تا آنجا كه فيض

میگويد:

با اين تحقيق ،بين نزول تدريجی و دفعی ،توفيقی حاصل گرديد و ما از تکلّفات مفسّرين راحت
میشويم»1.
بعالوه اينكه در آن چه ذكر كرديم بکار بردن روايات بر خالف ظاهر آنها نيست ،زيرا
واضح است كه مراد از قرآنی كه در بيتالمعمور نازل شد ،اصوات متّکی بر مخارج ،كه از آنها
تعبير به حروف و كلمات میشود و نيز نقوش چاپ شده در اوراق و صفحات نيست ،بلکه وجود
جوهری اوست ،زيرا قرآن دارای صورتی در عالم ملکوت است كه در مقابل صورت او در اين
عالم است و استعمال لفظ انزال به معنی ايجاد غيرقابل پذيرش نيست .چنان كه خدای تعالی فرمود:
الزمر)3،

 -1فيض كاشانی ،تفسير صافی .00 :1
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[و براى شما هشت زوج از چهارپايان ايجاد كرد] يعنی برای شما ايجاد كرد.
آری در خبر مفضل اشاره به توجيه اوفيض

است آنجا كه گفت :امام صادق

فرمود:

دخان8،9،و،0
فرقان».90،
«ای مفضل ،قرآن در مدّت بيست و سه سال نازل شد و خدای تعالیا می فرمايد [ :روزه ،در
چند روز معدودِ ماهِ رمضان است ماهى كه قرآن در آن نازل شده است] و فرمود[ :كه ما آن را در
شبى پر بركت نازل كرديم ما همواره انذار كننده بودهايم! * در آن شب هر امرى بر اساس حکمت
الهى تدبير و جدا مىگردد * .آرى ،نزول قرآن فرمانى بود از سوى ما ،ما محمّد ص را فرستاديم]
و فرمود[ :چرا قرآن يک جا بر او نازل نمىشود؟! اين به خاطر آن است كه قلب تو را بوسيله آن
محکم داريم] »
مفضّل گفت :موالی من اين تنزيل قرآن است كه خداوند در كتابش ذكر كرده ،پس وحی
چگونه در بيست و سه سال ظهور يافت؟
فرمود:

قيامة)13،
[آری ای مفضّل ،خداوند قرآن را در ماه رمضان به او عطا كرد ،و آن حضرت جز در مورد
الزم آن را ابالغ نمیكرد و جز در وقتی كه امر و نهی الزم بود ،آن را بيان نمیكرد ،پس جبرئيل با
وحی نازل شد و آنچه را كه مأموريّت داشت ابالغ كرد .چنان كه فرمود:
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قيامة)13،
[ زبانت را به خاطر عجله براى خواندن آن قرآن حركت مده].
پس مفضّل گفت «:شهادت میدهم كه شما با علم خدا میدانيد و با قدرت او توانا هستيد و
به حکم او سخن میگوئيد و به امر او عمل میكنيد».

1

ممکن است به كار بردن آن بر وجهی كه ذكر كرديم ،يا ابقای آن بر ظاهرش ،اگر بر اساس
توجيه فيض  ،برای او ظهوری باشد ،و قول به نزول قرآن در بيتالمعمور و در قلب پيامبر

،

منافاتی بين آن دو نيست.

در بيان اسرار نزول تدریجی قرآن بر پيامبر
سرّ نزول تدريجی قرآن بسيار است از جمله:
 -1آن حضرت

با نزول تدريجی آيات قرآنی با هر آيه يا سورهای كه بر او نازل میشد،

تحدّی میكرد .واضح است كه عجز فصحاء از آوردن مثل هر آيهای ،روشنتر از عجز آنها از
آوردن كلّ آن است .اگر نزول آن دفعی بود در اين صورت به كل آن تحدّی می شد .
 -0در نزول تدريجی قرآن لطفی بر مؤمنان بود ،به گونهای كه با نزول آيهای بر شادی و
يقين آنها افزوده میشد چنان كه خدای تعالی میفرمايد:
توبة)108،
[ امّا كسانى كه ايمان آوردهاند ،بر ايمانشان افزوده و آنها به فضل و رحمت الهى خوشحالند].
 -9همچنين با نزول آيات به هنگام جهاد ،در نشاط ،شوق و جدّيّتشان برای جنگ افزوده
میشد و اگر بليّهای به ايشان میرسيد سپس آيهای در شأن آنها نازل میشد ،آن بليّه بر آنان
آسان میشد و اگر در تعب و سختی قرار میگرفتند نزول آيات با تکميل بصيرت و يقين آنها،
تعب و سختی آنها را زايل میكرد.
 -8مناسبت وقايع ،خصوصيّات مقامات ،انضمام قرائن حاليّه ،موجب زيادتی بالغت میشود.

 -1مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار .93 :30
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 -0نزول بعضی از آيات عليه كفّار در هنگام معارضه يا القای شبهه يا تهديد آنها هنگام
استهزاء و انتقاد عليه اسالم و مسلمين يا بازداشتن آنها هنگام تصميم برای ايجاد فساد در دين،
تأثير بيشتری در شکست و محکوميّت آنها در بازداشتن و هدايت و سوق دادن آنها به ايمان و
انقياد در برابر حق داشت.
 -3نزول تدريجی ،انگيزه بيشتری برای پذيرش و اطاعت از احکام آن داشت ،بر خالف
نزول دفعی كه قبول آن به خاطر كثرت وجود اوامر و نواهی در آن ،بر بسياری از مردم گران
میآيد.
از عايشه روايت شده كه گفت:
« اوّلين سورهای كه نازل شد ،از مفصّل بود 1كه در آن از بهشت و جهنّم ياد شده ،وقتی كه
مردم به اسالم روی آوردند ،حالل و حرام نازل شد و اگر اول چيزی كه نازل میشد ،اين بود كه":
شراب نخوريد ،حتماً میگفتند :هرگز شراب را رها نمیكنيم و اگر نازل می شد :زنا نکنيد" ،حتماً
میگفتند":هر گز دست از زنا بر نمیداريم»".
از امام باقر

0

روايت است كه فرمود:
9

[هيچ كسی مدارا كنندهتر از خدای تعالیا نيست ،از مدارای خدای تعالی اين است كه آنها
را از خصلتی به خصلت ديگر منتقل میكند ،كه اگر خداوند برنامههايش را يکدفعه بر آنها بار
میكرد ،حتماً هالك میشدند].
و در روايت ديگری از ائمه

آمده است:

 -1گفته شده :مفصّل :مجموعه سوره های از محمّد ،صلّی اهلل عليه و آله ،تا لقمان است ،به سبب وجود فاصله زياد بين سورهها
به اين نام ناميده شدهاند.
 -0بخاری ،محمدبن اسماعيل ،صحيح بخاری .18/3:913
 -9كلينی ،محمد بن يعقوب ،كافی ،9/930 :3 ،طوسی ،محمّد بن حسن ،تهذيب .889/110 :3
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1

[ خدای تعالیا هرگاه اراده كند چيزی را واجب كند ،آن را به تدريج نازل میكند ،تا مردم آن
را با جان و دل انجام دهند ،و با امر و نهی الهی مأنوس شوند و اين شيوه عملی خدای عزّ وجلّ
در ميان آنها از جهت تدبير ،درستتر و به انجام آن فرائض نزديکتر ،و نفرت آنها از آن
فرائض كمتر است].
اسراء ،113 ،به تمامی وجوه

مؤلّف میگويد «:شايد اين قول خدای سبحان؛
مذكور اشاره داشته باشد».
از ابن عبّاس

روايت شده كه گفت:

« موسی بعد از آنی كه غضبش فرو نشست ،به آنها امر كرد تا وظائفی را كه خدا امر به
ابالغ كرده بود ،به اجرا در آورند ،پس بر آنها گران آمد و از پذيرش آن خود داری كردند تا
اينكه خداوند كوه را همچون چتری بر روی آنها قرار داد و آن قدر به آنها نزديک شد كه
ترسيدند بر سر آنها فرود آيد ،پس به آن وظائف تن دادند».

0

مؤلّف میگويد «:شايد از بارهای سنگين بر بنیاسرائيل ،اين بود كه تورات بر موسی دفعتاً
نازل شد و بدواً آنها را مکلّف به تمامی تکاليف نمود كه انجام آن تکاليف برای آنها ثقيل بود،
پس ،از پذيرش آن سر باز زدند».

 -1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.0/810 :3 ،
 -0سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .108 :1
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طرفة پنجم
گردآوری قرآن در عصر پيامبر و به امر آن حضرت.
حقّی كه روا نيست مورد توجّه قرار نگيرد ،اين است كه به شهادت آثارروايات و حکم عقل
و اقتضای شأن كار ،گردآوری قرآن در عصر پيامبر

و به امر آن حضرت انجام گرفته است.

هر يک از اين موارد سه گانه ،ذيالً مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.

اوّل :شهادت آثارروایات
از ابن عباس روايت شده كه گفت « :به عثمان گفتم :چه چيزی شما را وادار كرد تا انفال را
كه از مثانی و برائت را كه از مئين است ،كنار هم قرار دهی و بين آن دو بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
ننويسی و آن دو را جزء سبع طوال قرار دهی؟»

1

عثمان در پاسخ گفت « :هرگاه آيه ای بر رسول خدا نازل میشد ،برخی از كاتبان وحی را
فرا میخواند و میفرمود :اين آيات را در سورهای كه در آن چنين و چنان ذكر شده قرار دهيد ،و
انفال از سورههايی است كه در اوايل ورود به مدينه نازل شده و برائت برحسب تاريخ نزول ،از
آيات آخری قرآن است وقصّه آن شبيه قصّه انفال است ،گمان كردم كه از همان سوره است .پس
رسول اهلل

از دنيا رفت و امّا روشن نکرد كه اين سوره از همان سوره است از اين جهت آن دو

 -1سبع طوال شامل سورههای هفت گانه بعد از فاتحه ،و مئين از اسراء تا هفت سوره ،علّت اين نامگذاری اين است كه
آيات هر يک از سورههای آن حدود صد آيه است و مثانی بقيّه سورهها .محسنفيض كاشانی  ،مالمحمّد ،تفسير صافی
 13:1و رك :طرفه .19
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را كنارهم قرار دادم و بين آن دو بسم اهلل الرّحمن الرّحيم ننوشتم و آن دو را در سبع طوال قرار
1

دادم».

پس اين روايت داللت دارد بر اين كه نويسندگان وحی سُوَر و آيات را در عصر پيامبر
و به امر آن حضرت مرتّب میكردند.
از امام صادق

نقل است كه فرمود :رسول خدا

فرمود:

به علی

0

[ قرآن پشت خوابگاهم در صحيفهها ،حريرها و كاغذهائی است پس آنها را بر گيريد و
جمع كنيد ،و نگذاريد كه قرآن از بين برود ،آنطور كه يهود تورات را از بين برد .پس علی
همه آنها را در پارچه زردی قرار داد و بر آن مهر نهاد و به خانهاش آورد و فرمود «:ردا بر تن
نمیكنم تا آن را جمع كنم] ».
همچنين از آن حضرت نقل است كه رسول خدا

فرمود:
9

[گر مردم قرآن را آن طور كه نازل شده تالوت كنند هيچگاه با هم اختالف نمی كنند].
ظاهر اين بيان ،داللت برعدم تأخير اميرالمؤمنين
آن حضرت قرآن را در حيات پيامبر

دارد و اينكه

در امتثال امر پيامبر

جمع كرد.

از عبداهلل بن عمروبن العاص 8نقل است كه گفت از پيامبر

شنيدم كه فرمود:
0

 -1حاكم نيشابوری ،محمد بن عبدالله ،مستدرك حاكم .001 :0
 -0قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی .0:801
-9همان.
-8در نسخه ديگری :عُبَيد اهلل بن عمر بن عاص ،كه تصحيف شده ،رك :تهذيب الکمال.900 :10
 -0سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .088 :1
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[قرآن را از چهار نفر بياموزيد :از عبداهلل بن مسعود ،سالم ،معاذ و اُبَیّ بن كَعْب].
از قتاده نقل است كه گفت « :از انس بن مالک پرسيدم :چه كسی قرآن را در عهد رسول
جمع كرد؟ گفت :چهارتن كه همة آنها از انصار بودند :اُبَیّ بن كَعْب ،مُعَاذِ بْنِ جَبَل ،زيد بن

اهلل

ثابت و ابوزيد .پرسيدم :ابوزيد كيست؟ گفت :يکی از عموهای من».

1

از ابن حجر نقل است كه گفت « :ابن ابی داوود گفته :از كسانی كه قرآن را جمع كرد قَيس
بن ابی صَعصَعَه بود».

0

از غير او روايت شده كه ابوزيدی كه قرآن را جمع كرد ،اسمش قيس بن سَکَن بوده تا
آنجا كه گفت « :او مرد و وارثی نداشت و ما وارث او شديم».

9

از ابن اَبی داوود نقل است كه او نزديک وفات رسول اهلل
خودش رفت و كسی از او اخذ نکرد.

فوت كرد و اطّالعات او با

8

ابو احمد عسکری میگويد «:از قبيله اوس كسی جز سعدبن عُبَيد ،قرآن را جمع نکرد».

0

محمّد بن حبيب میگويد «:سعدبن عُبَيد يکی از كسانی است كه قرآن را در زمان پيامبر
جمع كرد».

3

قتاده از اَنَس نقل میكند كه گفت «:دو طايفه افتخار می كردند :اَوس و خَزرَج».
 -1همان.
 -0همان.083 ،
-9همان.
-8همان.001 ،
 -0در نسخه ديگری :سعيد بن عبيد كه تصحيف شده،رك :ابن سعد ،مح ّمدبن سعد ،طبقات الکبری .900 :0
 -3المحبر ،033 :االتقان فی علوم القرآن .083 :1
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قبیلة اوس میگفتند «:از ما چهار نفر هستند كه عرش به خاطر آنها به لرزه در میآيد سعد
بن معاذ ،خزيمة بن ثابت ،كسی كه شهادت او معادل شهادت دو نفر است ،حنظلة بن ابی عامر،
غسيل المالئکه و كسی كه زنبور از او حمايت كرد يعنی عاصم بن ثابت».

1

خزرج میگويد «:از ما چهار نفر هستند كه قرآن را جمعآوری كردند و كسی غير از آنها
جمع نکرد».

0

بحاری از انس روايت میكند كه گفت «:رسول خدا

مرد در حالی كه جز چهارنفر

ابودرداء ،معاذبن جبل ،زيدبن ثابت و ابوزيد ،قرآن را جمع نکردند».

9

بعضی از بزرگان از علما میگويند :قبيله حضرمی چهار نفر را قبول ندارند.

8

مازنی میگويد «:گفتار انس مستلزم اين نيست كه؛ كسی غير آنها قرآن را جمع نکرده ،كه
واقع و نفساالمر اين چنين است تا آنجا كه میگويد :به اين گفتار انس ،جمعی از كافران تمسّک
كردهاند و كسی از آنها به آن متمسّک نشد ،پس ما حمل آن بر ظاهر را قبول نداريم».

0

از قرطبی نقل است كه میگويد «:در جنگ يمّامه هفتاد تن از قرّاء كشته شدند و در عهد
پيامبر

در بئر معونه همين تعداد كشته شدند ».او همچنين میگويد «:انس چهارتن را به خاطر

شدّت تعلّقش به آنها ذكر كرد».

3

 -1وی موسوم به حمیّ الدّبر بود ،به اين جهت كه مشركان قصد جان او داشتند كه خداوند سبحان ،انبوهی از زنبورها را مثل
چتر بر او قرار داد و او را نجات دادند ،و با خدای تعالی عهد كرد كه نه مشركی را لمس كند و نه مشركی او را لمس نمايد.
ابناثير ،علیبن مح ّمد ،اسدالغابه.09 :9
 -0سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .080 :1
 -9بخاری ،محمدبن اسماعيل ،صحيح بخاری .00/901 :3
 -8سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .080 :1
 -0همان.
 -3همان.
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مؤلّف میگويد «:ظاهر اين است كه قرّاء در كنار حفظ تمام قرآن ،نسخهای از آن را نزد
خود داشتند ،پس هرگاه كفّار به قرآن اشکال میكردند و نزول تدريجی آن را براساس روايت انس
انکار میكردند ،پس چرا به كسی كه معتقد بود قرآن در زمان پيامبر
و سُوَر بين مردم پراكنده بود ،سپس بعد از وفات پيامبر

جمعآوری نشده ،و آيات

 ،ابوبکر و عمر ،با وجود عدم آگاهی

آنها به تمام قرآن ،آن را طبق گفته بعضی ،با شهادت دو شاهد جمع آوری كردهاند ،اشکال نکردند
و نمیكنند؟»
نسائی از عبداهلل بن عمر نقل میكند كه گفت «:قرآن را جمعآوری كردم و هر شب آن را
قرائت میكردم ،خبر به پيامبر

رسيد پس فرمود« :

» [ 1آن را در هر ماه قرائت

كن»].
از محمّد بن كعب قُرطُبی 0نقل است كه گفت «:پنج نفر از انصار در زمان رسول خدا
قرآن را جمعآوری كردند آنها :معاذبن جبل ،عبادة بن صامت ،ابیّ بن كعب ،ابودرداء و ابو ايّوب
انصاری هستند».

9

جمعآوری

از ابن سيرين نقل است كه گفت «:چهار نفر قرآن را در زمان رسول خدا

كردند كه اختالفی درآن نيست آنها :معاذبن جبل ،اُبیّ بن كعب و ابوزيد و در مورد دو تن از سه
تن اختالف داشتند يکی ابودرداء و ديگری عثمان و گفته شده :عثمان و تميم الداری».
از شعبی نقل است كه گفت «:شش نفر قرآن را درعهد رسول خدا

8

جمعآوری كردند

آنها :ابیّ ،زيد ،معاذ ،ابودرداء ،سعد بن عبيد و ابوزيد .و مجمِع بن جارية جز دو يا سه سوره ،بقيه
 -1همان.083 ،
 -0در نسخه ديگری :القرطبی آمده است.
 -9ابن سعد ،مح ّمدبن سعد ،طبقات الکبری .903 :0 :
 -8سيوطی ،عبدالرّحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .083 :1
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را جمع كرد».

1

از ابو عبيد در كتاب القراءات نقل است كه او آنجا كه قرّاء از اصحاب پيامبر

ذكر كرده

و از مهاجرين اشخاص زير را برشمرده:
« خلفاء اربعه ،طلحه ،سعد ،ابن مسعود ،حُذَيفه و سالم».
امّا ابن ابی داوود ،تميم الداری و عُقبة بن عامر 0را از جمله قرّاء برمیشمرد .او میگويد:
« از كسانی كه قرآن را جمع كرد ابوموسی اشعری است».

9

در الطبقات نقل شده كه يکی از زنان صحابی قرآن را جمعآوری كرده است.
از امّ ورقه بنت عبداهلل بن الحارث روايت شده كه ،رسول خدا
شهيده ،رحمة ااهلل ناميد و او كسی بود كه قرآن را جمعآوری كرده بود.

از او ديدار كرد و او را
8

مؤلّف میگويد «:بسيار جای تعجّب است كه يکی از اين ناقالن ،اميرالمؤمنين را جزء كسانی
كه قرآن را در عهد رسول جمعآوری كرده به حساب نياورده است؟ بلکه تنها ابن حجر و ديگر
علمای عامّه نقل كردهاند كه علی
كرده است».

قرآن را بعد از وفات پيامبر

به ترتيب نزول جمعآوری

0

اگر گفته شود كه مراد از جمع قرآن در روايات گذشته حفظ تمام آن است نه تدوين آن در
اوراق كاغذ.
در پاسخ می گوييم :اين احتمال خيلی بعيد است به اين دليل كه عليرغم اشتياق مؤمنان به
تالوت قرآن و توان باالی آنها برای حفظ آن و اين كه تالوت قرآن و آموختن آن از مهمترين
مشاغل و برترين عبادت آنها بود ،عادتاً ممکن نيست كه حفّاظ كل قرآن در زمان پيامبر

 -1همان.
 -0همان.
 -9همان.083 ،
 -8مح ّمدبن سعد ،طبقات الکبری  ،800 :3سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.001 :1
 -0مح ّمدبن سعد ،طبقات الکبری .993 :0ابنحجر عسقالنی ،الصواعق المحرقه.103 :
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منحصر به چهار يا پنج نفر از صحابه باشند ،بلکه ظاهر اين است كه مراد از جمع قرآن ،تدوين آن
است همراه با آنچه كه پيامبر

از تفسير آيات و بيان معضالت آن و كيفيّت قرائت و سائر علوم

مربوط به آن را افاده فرموده بود.
اين روايت علمای اهل سنّت را ،میتوان بر اين نحو از جمعآوری قرآن حمل كرد مبنی بر
اين كه وقتی ابوبکر به خالفت رسيد و علی

از بيعت امتناع كرد و در خانهاش نشست ،ابوبکر

آن حضرت را فراخواند و پرسيد « :چرا بيعت نکردی آيا با خالفت من مخالفی؟» آن حضرت
پاسخ داد:
1

[ نه ،امّا بنا دارم ردا برتن نکنم جز برای نماز ،تا قرآن را جمعآوری كنم].
همين طور روايتی است در احتجاج از ابوذر
فرمود ،علی

نقل شده؛ وقتی رسول خدا

رحلت

 ،براساس وصيّت آن حضرت ،قرآن را جمع آوری و بر مهاجر و انصار عرضه كرد،

وقتی كه ابوبکر آن را گشود در اوّلين صفحه رسوائیهای قوم را ديد .پس عمر از جا پريد و
گفت «:ای علی آن را بگير و ببر ،ما به آن نياز نداريم پس علی آن را گرفت و با خود برد».
بروز رسوائیهای قوم در قرآنی كه علی

0

 ،جمعآوری كرده بود ،مربوط به ذكر شأن نزول

آيات بوده و بسياری از آن آيات به سبب عصيان اصحاب نازل شده بود ،از جمله بر اساس روايت
علمای اهل سنّت؛ بعد از آنی كه عمر همسرش را در شب رمضان وادار به فعل حرام همبستر شدن
كرد ،اين آيه نازل شد؛
بقرة)130،
[ آميزش جنسى با همسرانتان ،در شبِ روزهايى كه روزه مىگيريد ،حالل است].
و نيز بعد از خود داری ابوبکر و عبدالرّحمن بن عوف و جمعی از صحابه از قبول آيه
محاسبه نفس ،اين آيه نازل شد:
 -1همان.
 -0طبرسی ،االحتجاج.100 :
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1

بقرة)033،

[خداوند هيچ كس را ،جز به اندازه تواناييش ،تکليف نمىكند].
همچنين بعد از آن كه جمعی از صحابه شراب خوردند و در حال مستی سخنان كفرآميز
گفتند ،آيه تحريم خمر نازل شد.

0

همچنين بعد از آنكه اسامه به طمع غنيمت ،مسلمانی را كه به او سالم كرد كشت ،اين آيه
نازل شد؛
9

نساء)38،

[ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه در راه خدا گام مىزنيد و به سفرى براى جهاد
مىرويد ،تحقيق كنيد! و بخاطر اينکه سرمايه ناپايدار دنيا و غنايمى به دست آوريد ،به كسى كه
اظهار صلح و اسالم مىكند نگوييد :مسلمان نيستى ].
و موارد ديگری از اين قبيل كه در جای خود ذكر شده است.
نتيجه اينكه :كتابی كه اميرالمؤمنين

 ،جمع آوری كرده بود ،مشتمل بر شأن نزول آيات،

اسامی كسانی كه آيات درباره آنها نازل شده بود ،اوقات نزول آيات ،تأويل آيات متشابه ،تعيين
ناسخ و منسوخ ،ذكر عام و خاصّ آيات ،بيان علوم مرتبط به آيات قرآنی و كيفيّت قرائتها بود.
مؤيّد اين معنا ،چيزی است كه از ابن سيرين نقل شده كه گفت «:به من خبر رسيده كه آن
حضرت در قرآنش نوشته ،اگر اين كتاب مورد اجابت قرار گيرد در آن علم فراوانی يافت خواهد
شد».

8

همچنين از او نقل است كه گفت «:علی
بود».

0

 -1رازی ،فخرالدّين ،تفسير رازی .100 :0
-0سيوطی ،جالل الدّين ،اسباب النّزول.30 :
-9سيوطی ،جالل الدّين ،الدّر المنثور،800 :1
-8االستيعاب ،چاپ شده در حاشيه كتاب االصابه .009 :0
-0سيوطی ،جالل الدّين ،االتقان فی علوم القرآن .018 :1

 ،ناسخ و منسوخ را در مصحف خويش ذكر كرده
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بلکه شاهد اين معنا روايتی است كه طبرسی در احتجاج ،در ضمن احتجاج اميرالمؤمنين با
گروهی از مهاجر و انصار آورده است مبنی بر اين كه طلحه در ضمن سؤاالتش از آن حضرت
پرسيد :میخواهم سؤالی از تو بپرسم .بقچهای را در دستت ديدم و شما فرموديد:

[ ای مردم من به محض فارغ شدن از غسل و كفن و دفن رسول اهلل

 ،به كتاب خدا

پرداختم تا اينكه آن را جمع كردم و اين كتاب خداست كه به طور كامل نزد من موجود است و
حرفی از آن كم نشده].
تا اينكه راوی به علی

 ،گفت «:چه چيزی مانع میشود كه كتاب خدا را به مردم عرضه

كنی؟ اين درحالی بود كه عثمان امر كرد قرآن جمع آوری شده توسط عمر را بياورند و مردم را
ملزم به قرائت واحدی كرد ».پس مصحف ابیّ بن كعب و ابی مسعود را پاره كرد و سوزاند.
علی

 ،به او فرمود:

1

[ای طلحه هر آيهای را كه خداوند عزّ و جلّ بر محمّد

نازل كرده ،با امالء رسول

و

دست خط من [نزدم] موجود است [ ،و تأويل هر آيهای كه خداوند برمحمّد نازل كرده و هر حرام
و حالل يا حد يا حکم يا هر آنچه كه امّت تا روز قيامت به آن احتياج داشته باشد ،با امالء رسول
خدا

و دست خطّ من است ]،حتی ديه خراش].
طلحه پرسيد «:آيا هر چيز كوچک و بزرگ يا خاصّ و عام ،كه موجود بود يا تا روز قيامت

موجود خواهد شد ،در نزد تو به صورت مکتوب موجود است؟»

-1ارش :ديه جراحات.
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آن حضرت فرمود:

[ آری ،به غير از اين ،رسول اهلل

 ،در هنگام فوت كليد هزار باب از علم را كه از هر

باب آن هزار باب گشوده می شود به من داد ،اگر امّت ،از زمانی كه رسول خدا

از دنيا رفت از

من پيروی و اطاعت میكردند ،از نعمتهای الهی از آسمان و زمين برخوردار میشدند].
تا آنجا كه طلحه گفت «:ای ابوالحسن آيا آنچه كه از تو درباره قرآن پرسيدم و به من
جواب دادی برای مردم بيان میكنی؟» فرمود:
[ ای طلحه عمداً به تو پاسخ نمی دهم].
طلحه گفت «:به من خبر بده از آنچه كه عمر و عثمان نوشتند آيا تمام قرآن است يا اينكه
غير قرآن هم درآن وجود دارد؟» در پاسخ فرمود:
[ ای طلحه بلکه تمام قرآن].
سپس فرمود:
[ اگر به آنچه در آن است عمل كنيد از آتش جهنّم نجات میيابيد و وارد بهشت میشويد،
زيرا در آن حجّت و بيان حق و وجوب طاعت ماست ].
طلحه گفت «:برايم بس است ،اگر قرآن باشد برايم بس است».
سپس گفت «:پس به من خبر بده قرآنی را كه نزد توست و از تأويل آن و علم حالل و
حرام آن و اينكه آن را به چه كسی واگذار میكنی و پس از تو در اختيار چه كسی قرار خواهد
گرفت؟»
آن حضرت فرمود:
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1

[ فرمود :كسی را كه رسول خدا

امركرد به او واگذار كنم ،وصیّ من ،شايستهترين مردم

بعد از من ،پسرم حسن است ،سپس پسرم حسن آن را به پسرم حسين واگذار میكند ،سپس يکی
پس از ديگری از فرزندان حسين تا اين كه آنها بر رسول

در حوضش همراه قرآن وارد می

شوند ،آنها از قرآن جدا نمیشوند و قرآن نيز از آنها جدا نمیشود].
جابر از امام باقر

نقل میكند كه آن حضرت فرمود:

.

0

[كسی غير از اوصياء نمی تواند ادعا كند كه ظاهر و باطن تمام قرآن را جمع آوری كرده
باشد].
شنيدم كه میفرمود:

همچنين از او نقل است كه گفت :از امام باقر

.

9

[ كسی از مردم نيست كه بگويد تمام قرآن را آن طور كه خدا نازل كرده جمع كرده مگر آن
كه كذّاب است و كسی جز علی بن ابی طالب و ائمه بعد از او ،آن طور كه خدا آن را نازل كرده
جمع و حفظ نکردهاند].
از مؤيّدات جمعآوری شدن قرآن در عهد پيامبر

 ،بلکه از مواردی كه داللت برآن میكند،

اين است كه عنوان كتاب عرفاً جز بر مطالبی جمع شده ،مرتّب و مدوَن شده در اوراقی به صورت
پی درپی برای غرضی واحد ،اطالق نمیشود ،پس به مطالب پراكنده غير مدوَن يا مدوَن شده در
-1طبرسی ،ابو منصوراحمدبن علی ،احتجاج.109 :
-0صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدّرجات.1/019 :
-9همان.0/09 ،
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اوراق پراكنده ،كتاب اطالق نمیشود .شبههای وجود ندارد كه خدای تعالیا بعد از هجرت پيامبرش
تمامی آنچه را كه برآن حضرت نازل كرده بود ،كتاب ناميد .دليل آن آيه:
البقرة)0،
[ آن كتاب با عظمتى است كه شک در آن راه ندارد] .
اين آيه از سوره بقره ،به عنوان اوّلين سوره نازل شده در مدينه ،میباشد.
همين طور پيامبر

 ،به استناد بسياری از روايات معتبر بلکه متواتر ،بر آنچه بر او نازل

شده بود كتاب ناميد ،از جمله آنها روايتی كه شيعه و سنّی متّفقا از پيامبر

 ،نقل كردهاند كه

فرمود:
1

[ من دو چيز گرانبها پس از خود برايتان باقی میگذارم كه اگر به آن چنگ بزنيد هرگز
گمراه نمیشويد؛ يکی كتاب خدا و ديگری اهل بيتم].
پس اين نصی است كه تصريح میكند در آن وقت آيات و سورهها به صورت مدوّن وجود
داشته ،كه میشد اسم كتاب را بر آن نهاد.
نمیتوان گفت كه اين اطالق تصوّری بوده ،به اين معنا كه او میدانست آنچه بر او نازل
شده ،بعد از وفاتش به كتاب تبديل میشود ،زيرا ما میدانيم كه اين نامگذاری پس از تدوين
تعدادی از سُوَر و آيات نازل شده بوده كه مصداق كتاب پيدا كرده ،اطالق شده است ،و لذا بر
سورههای كوتاه مکّی كه در اوائل نازل شده ،لفظ كتاب اطالق نشده است.
نتيجه اينكه بعد از ثبوت اين معنا كه لفظ كتاب ،به حقيقتی عرفی دارای مطالب مرتّب ،جمع
و مدوّن شده اطالق میشود ،روشن میشود كه هر آيهای كه متضمّن نام كتاب است نظير:

 -1ابن بابويه قمّی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار ،0-1/31 :مسلمبن حجّاج ،صحيح مسلم 1309 :8و  ،1308ترمذی،
مح ّمدبن عيسی ،سنن ترمذی  9033/330 :0و  ،9033/339مسند احمد  10 ،18 :9و  930،901 :8و  ،133 ،130 :0دارمی
سمرقندی ،عبداهلل بن عبدالرّحمن ،سنن الدارمی  ،890 :0البغوی ،حسين بن مسعود ،مصابيح السّنة  8311/130 :8و /131
.8313
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(بقره )0،يا

سجده )0،أو

زمر )81،أو

يونس ،)1 ،بعد از تحقّق مصداق آن كتاب و تدوين سُوَر و آياتی كه در اوراق و صفحات
يا روی استخوان شانه يا شاخههای نخل نگاشته شده ،نازل شده است و اين به آن معنا نيست كه
حتماً قبل از اطالق نام كتاب بايد تمامی آيات و سُوَر ،نازل شده باشد كه كسانی اعتراض كنند و
بگويند كه اين خالف اجماع و اخبار متواتر است مبنی بر اينكه قرآن به تدريج و تا ايّام و ساعاتی
نزديک به وفات آن حضرت نازل شده است .
آری به خاطر منضم شدن آياتی كه بعدها به تدريج نازل شده ،تعبير مصداق كتاب بر بخش
كم يا زيادی از آيات ،الزم میآيد .پس سخن به اينجا بر میگردد كه تمام قرآن در هر زمان و در
هر وقت ،به همين مقدار بوده كه در دست ماست و آيات كم كم به آن افزوده شده است.
پس آنچه را كه مرتضی رضوان اهلل عليه ،ذكر كرده مبنی بر اين كه قرآن در عهد رسول
اهلل

 ،مطابق آنچه كه اآلن هست جمع و تأليف شده ،و اينكه جماعتی از صحابه نظير عبداهلل

بن مسعود ،أبیّ بن كعب و ديگران قرآن را چندين بار در محضر پيامبر

 ،ختم كردهاند1،حرف

درستی است كه نمیتوان خدشهای برآن وارد كرد ،پس مراد از جمع و ختم قرآن ،به مقدار نازل
شده ،در همان وقت بوده است ،بنابراين مراد از تمام قرآن ،همان مقداری است كه تا آن وقت نازل
شده بود ،نه ختم تمامی آن مقداری كه تا وفات آن حضرت نازل شده بود.
كاش میدانستم كه پيامبر

 ،درهنگام فوت ،بعد از آنی كه امر به آوردن دوات و استخوان

شانه كرد ،عمر چگونه گفت اين مرد هذيان میگويد ،كتاب خدا ما را كفايت میكند؟

0

-1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.38 :1 ،
-0رك :مسلمبن حجّاج ،صحيح مسلم ،1390/1000 :9 ،مسند احمد ،000 :1 ،ابويعلی ،احمدبنعلی ،مسند ،0813/033 :8 ،
ابنكثير ،اسماعيلبن عمر ،البداية و النّهاية ،011 :0 ،طبری ،محمدبن جرير ،تاريخ طبری ،139 :9 ،ابنخلدون ،عبدالرحمنبن
محمّد ،تاريخ ابن خلدون.830 :0 ،
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با وجود پراكنده بودن آيات بين اصحاب و عدم آگاهی احدی غير از اميرالمؤمنين

 ،به

تمامی آنها و عدم اطّالع كسانی مثل زيدبن ثابت به آن ،تا آنجا كه نقل شده او به شهادت شهود،
آن را ،جز يک آيه از سوره احزاب ،جمعآوری كرد و آن آيه را جز در نزد خزيمة بن ثابت نيافت
و به شهادت همان يک شاهد ،آن آيه را وارد قرآن كرد .و كسی غير از او از آن آگاهی نداشت.
همچنين چرا كسی به عمر اعتراض نکرد كه چرا تو نمیدانی كه آيات كتاب كجا و نزد چه
كسی است؟
پس معلوم می شود كه همه محتوای كتاب بين اصحاب مشخص ،معلوم و مشهور بود.

دوّم :درمورد حکم عقل (در جمع آوری قرآن در زمان پيامبر

)

میتوان گفت :شبههای نيست كه جمع آوری آيات قرآن از اهم واجبات بود ،زيرا در آن،
حفظ اصل قرآن از ضايع شدن و از بين رفتن و حفظ ترتيب و نظام آن از اختالل بود و اينكه
شرع اسالم و اساس دين و احکام ،بر مدار قرآن قرار دارد و برای پيامبر

 ،و مسلمانها كار

واجبی مهمتر از آن ،جز جهاد ،وجود نداشت و اين كار در اغلب اوقات با وجود اميرالمؤمنين و
بسياری از صحابه خالص كه همواره در محضر آن حضرت بودند ،هيچگونه مشکلی نداشته است و
جمعآوری و ترتيب دادن قرآن درغايت سهولت بود ،پس چگونه میتوان به پيامبر

 ،و

اميرالمؤمنين و صحابه مخلص ،نسبت تسامح و تساهل و تسويف در مدّت بيست سال و نيز نسبت
تأخير انجام اين واجب از سوی اميرالمؤمنين

 ،تا بعد از وفات پيامبر

داد ،تا بسياری از

آيات در معرض تغيير و ضايع شدن قرار بگيرد؟
نتيجه اينكه جمعآوری كتاب و تنظيم و تدوين و نشر آن در هر زمانی ،از اوجب واجبات و
اهمّ امور بوده ،زيرا روشن است كه اين كتاب از اعظم معجزات پيامبر

 ،و اتمّ دالئل بر صدق

نبوّت و اساس شريعت او و مأخذ احکام الهی بوده و هيچگونه تزاحمی با ديگر كارهای مهم در
اغلب اوقات نداشته ،اين درحالی است كه اغلب اوقاتِ پيامبر

و مؤمنان صادق صرف عبادت
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میشد ،پس كدام عبادت مهمتر از جمع قرآن بود؟ چرا كه جمع و حفظ آن به معنای حفظ اسالم
است ،خصوصاً با وجود آگاه بودن آنها از كثرت منافقين و معاندين به دين ،اين در حالی است كه
آنها در موارد بسيار سخت برای حفظ اسالم ،اقدام میكردند.
همچنين جمعآوری قرآن برای آنها ،خصوصاً برای پيامبر

 ،با وجود مالزمت

اميرالمؤمنين با آن حضرت در شب و روز بسيار آسان بود .پس تأمّل كننده منصف ،قطع پيدا
میكند به جمعآوری شدن قرآن به تدريج نزول ،به امر پيامبر

و خط اميرالمؤمنين صلوات اهلل

عليه و از سوی بسياری از مؤمنان و تأليف نسخههای زيادی از آن و ارائه آن به پيامبر
تساهل بسياری از آنها ،به گونهای كه در زمان پيامبر

و عدم

 ،علمی غير از علم قرآن ،و برای

اصحاب حظ و عبادتی فزونتر از تالوت قرآن نبود.

سوّم :اقتضای شأن(در جمع آوری قرآن در زمان پيامبر

)

میتوان گفت :كه عدّهای از صحابه دارای منصب وحی نگاری داشتند ،پس برحسب عادت
الزم بود كه آنها به تدارك لوازم اين كار نظير قلم ،مداد و اوراق و ديگر لوازم نگارش اقدام
میكردند تا اينكه در موقع نياز و قيام برای انجام وظيفه و حفظ و ترتيب و وارد كردن هر سوره يا
آيهای در محلّ خود ،وقفهای ايجاد نشود ،و در موقع نگارش وحی سرگردان نشوند و به زحمت
نيفتند ،در اين صورت با پذيرش اين نظر خيلی بعيد است كه آنها آيات را در اوراق پراكنده
غيرمنظّم نوشته باشند ،به گونهای كه هرگاه پيامبر

 ،امر به گذاشتن آيهای در موضع خاصّی

میفرمود ،آنها میبايستی اوراق و صفحات را زير و رو میكردند تا جای آن را پيدا كنند.
نتيجه اينكه؛ با تأمّل صادقانه میتوان حکم كرد كه نگارندگان وحی ،از جمله آنها
اميرالمؤمنين

 ،آيات را به ترتيبی كه پيامبر

 ،امر میكرد گردآوری میكردند و نسبت به جمع

و ترتيب آن بیتوجّه نبودند و نمیتوان پذيرفت كه آن آيات را در اشياء پراكندهای بدون نظم و
ترتيب نگاشته باشند تا اينكه خداوند پيامبرش

 ،را به جوار رحمت خويش فرا خواند و ابوبکر

خلعت خالفت او را بر تن كرد و بسياری از قرّاء در يمامه كشته شدند و در تمام اين مدّت،
نسخهای از اين كتاب در بين مسلمانان وجود نداشته باشد و تنها چهار يا پنج تن از صحابه حافظ
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تمام قرآن باشند و آن را از حفظ بخوانند و ديگران ،جز از تعداد كمی از آيات قرآن آگاه نبوده
باشند و در نزد تمام آنها تنها جزء كمی از قرآن وجود داشته باشد تا آنجا كه طبق روايت علمای
اهل سنّت ،ابوبکر و عمر از ترس ازبين رفتن قرآن ،تصميم به جمع و ترتيب و نوشتن نسخهای از
آن نموده باشند.
بخاری از زيدبن ثابت نقل میكند كه گفت «:ابوبکر پس از كشته شدن اهل يمامه مرا
احضار كرد ،در حالی كه عُمَربن خطّاب در نزد او بود ،ابوبکر به من گفت :عمر به نزد من آمد و
گفت :كشتار قرّاء قرآن در جنگ يمامه شدّت گرفته ،میترسم كه وضعيت قرّاء در جاهای مختلف
سخت شود و بسياری از آيات قرآن از بين برود ،پيشنهاد من اين است كه امر كنی به جمع آوری
قرآن ،من به عمر گفتم چگونه كاری كه رسول خدا

انجام نداد ما انجام دهيم؟ عمر گفت :به

خدا سوگند كار خوبی است .عمر مدام پيش من آمد تا اين كه خداوند در اين خصوص به من
شرح صدر داد و با عمر همنظر شدم».
زيد میگويد ابوبکر گفت «:تو جوان عاقلی هستی ،تو را متّهم نمیكنيم ،تو كاتب وحی
رسول خدا

بودی ،پس برو دنبال جمع آوری قرآن .زيد گفت :اگر مرا مکلّف به جابجائی

كوهی میكردند ،از اين مأموريّتی كه به من داده شده ،يعنی جمعآوری قرآن ،سنگينتر نبود ،به آن
دو گفتم :شما چگونه كاری را كه رسول خدا

انجام نداد میخواهيد انجام دهيد؟ ابوبکر گفت:

به خدا سوگند اين كار خوبی است».
مدام ابوبکر از من مطالبه میكرد ،تا اين كه خداوند سينهام را برای كاری كه سينه ابوبکر و
عمر را فراخ ساخته بود ،گشاده ساخت.
پس اقدام به جمعآوری آيات قرآن از پوستهای كنده شده ساقه درخت خرما ،سنگهای
سفيد پهن نازك و سينه و حافظه ،حافظان نمودم و آيات آخر سوره توبه را از
توبة[ )103،به يقين ،رسولى از خود شما بسويتان آمد] تا پايان سوره برائت را ،نزد
ابی خُزَيْمه انصاری يافتم و در نزد كسی غير از او نيافتم.
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پس اين مصحف نزد ابوبکر بود تا اينكه مرد سپس نزد عمر ،و پس از وفات عمر ،نزد
حَفْصِه دختر عمر بود.

1

از ليث بن سعد نقل است كه گفت «:اوّلين كسی كه قرآن را جمع كرد ابوبکر بود و زيد آن را
نوشت ،مردم به نزد زيد میآمدند و او آيهای را جز با شهادت دو شاهد عادل نمینوشت و آيات
آخر سوره برائت در نزد كسی جز خُزَيْمه بن ثابت نبود ،كه گفت آن آيات را بنويسيد ،زيرا رسول
خدا

 ،شهادت او را معادل دو شاهد قرار داده بود ،پس آن را نوشت و عمر آيه رجم شيخ و

شيخه را به صورت زير ارائه كرد:
0

[ هرگاه پيرمرد و پيرزن زنا كردند ،آن دو را به خاطر لذّتی كه بردند به عنوان مجازات الهی،
سنگسار كنيد ،كه خدا عزيز و حکيم است].
پس آن را به دليل اينکه فقط يک راوی داشت ،به عنوان آيه قرآن نپذيرفت و ننوشت».

9

از ابو داوود نقل است كه گفت «:عمر وارد شد و گفت :هركس آيهای را از رسول خدا

،

نزد خود دارد ارائه كند ،آنها آيات را در صحيفهها و الواح و پوست نخل مینوشتند و تا دو شاهد
ارائه نمیشد ،چيزی از كسی پذيرفته نمیشد».

8

از ابن ابی داوود نقل است كه گفت «:عمر درباره آيهای از قرآن سؤال كرد گفته شد نزد
فالن كس بود كه در يمامه كشته شد ،گفت :انا هلل ،و امر به جمعآوری قرآن كرد .او اوّلين كسی
است كه آن را جمع كرد».

0

 -1بخاری ،محمّدبن اسماعيل ،صحيح بخاری ،3/918 :3 ،سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .019 :1
 -0اين معنا ثابت است كه قرآن به طور متواتر ،برای ما نقل شده و جماعتی از جماعت ديگر آن را نقل كردهاند و اين حقيقت
در جميع اهل اسالم قطعی است ،و آيه رجمِ مورد تصوّر ،به صورت اخبار آحاد نقل شده است ،دليل آن قول آخر حديث است
آن را ننوشته چون واحد بود و قرآن جز با تواتر ثابت نمیشود ،بر اين اساس امثال اين روايات در اثبات قرآن كريم بیارزش
است ،پس اگر امکان باشد بر يکی از وجوه حمل بود ،به آن وجه حمل میشود و الّا نبايد به آن اعتناء شود.
-9سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .013 :1
-8همان.010 ،
 -0همان.018 ،
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مؤلّف میگويد «:به جانم سوگند ،در اين اخبار ،تضعيف ثقل اكبر و توهين نبوّت
خاتمالنّبيّين

و تخريب اساس دين و تلقين ادلّه به كافران در انکار تواتر و در پی هم آمدن كتاب

مبين است ،اين كارها از تضعيف كنندگان ثقل اصغر و منکرين امامت اميرالمؤمنين و از اعراض
كنندگان از اهل ذكر و حجّتهای معصوم بعيد نيست.
كاش میدانستم چه عاملی عمر و ابوبکر را وادار كرد كه به زيد بن ثابت تازه جوان برای
گردآوری قرآن ،با وجود عدم آگاهی وی به تمامی آيات ،متوسّل شوند در حالی كه اميرالمؤمنين
صلوات اهلل عليه ،در حضورشان بوده و او به اتّفاق امّت اعلم النّاس به كتاب خدا بعد از رسول
خدا

بود.؟!
همچنين سبب اعتمادشان به شهادت دو شاهد ،در پذيرش جملهای به عنوان آيهای از قرآن،

مگر در دو آيه آخر سوره برائت و در آن اكتفا به شهادت خزيمه كردند ،چه بود و چرا به علی بن
ابی طالب صلوات اهلل عليه در مورد آيهای مراجعه نکردند ،با وجود اين كه تمامی قرآن در نزد او
موجود بود و او اَصدق و اَوثق از خزيمه و سائر آحاد امّت بود؟
همچنين چرا عمر بعد از سؤال دربارة آيهای از كتاب و خبردار بودن از وجود آن آيه نزد
كشتهشدگان جنگ يمّامه ،گفت:

با وجودی كه او میدانست هيچ آيهای از چشم

اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه ،مخفی نبود و او آيات كتاب را از نيکوكار و بدكار مخفی نمیكرد».
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طرفة ششم
قرآن عظيم سه بار جمع آوری شد ،یکی از آن سه بار در زمان پيامبر

بود.

حاكم در كتاب المستدرك مینويسد كه قرآن سه بار جمعآوری شد:

اوّل :در زمان پيامبر
در اين خصوص استناد میشود به حديث زيدبن ثابت كه گفت :ما در نزد رسول خدا
قرآن را از نوشتههای پراكنده تدوين میكرديم.

،

1

دوّم :در زمان ابوبکر
در اين خصوص استدالل میشود به روايت بخاری از زيدبن ثابت ،از رسيدن خبر كشته
شدن اهل يمامه و سخن عمر مبنی بر اين كه كشتار قاريّان قرآن در جنگ يمامه شدّت گرفته  ...تا
آخر آن سخن 0،كه در طرفه گذشته بيان شد.
از حارث محاسبی در كتاب "فهم السّنن" نقل است كه گفت «:نگارش قرآن جديد نيست،
زيرا رسول خدا

 ،همواره امر به نگارش آن میكرد ولکن به صورت پراكنده در پوست

حيوانات ،استخوانهای شانه و پوستهای نخل بود ،پس صدّيق امر به جمع آوری آنها از
-1حاكم نيشابوری ،محمّد بن عبدالله ،مستدرك حاكم .003 :0
-0بخاری ،مح ّمدبن اسماعيل ،صحيح بخاری .133/190 :3
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مکانهای مختلف كرد و آنها به صورت اوراقی در خانه رسول خدا

 ،پراكنده بود كه جمع

كنندهای آن را جمع كرد و با نخ آنها را به هم دوخت تا چيزی از آن كم نشود.
گفت :اگر اشکال شود كه به دارندگان اوراق و به سينه رجال چگونه اعتماد شد؟
در پاسخ گفته میشود :زيرا آنها اقدام به گردآوری و تأليف قرآن به ترتيب شناخته شدهای
نمودند ،كه در طول بيست سال شاهد تالوت آن از سوی پيامبر

بودند ،پس نوشتن خالف واقع

افزودن چيزی كه غير قرآن باشد امکان پذير نبود بلکه تنها ترس از كم شدن چيزی از قرآن بود.در
گذشته در خصوص حديث زيد گفته شد كه او قرآن را از پوستهای نخل و سنگهای پهن سفيد
و در روايتی از پارههای پوست و در روايت ديگری از قطعههای پوست و در روايت ديگری
استخوانهای شانه و در ديگری از دندههای پهن حيوانات و در روايت ديگری در ساقههای پهن
درخت خرما ،جمعآوری كرد.

سوّم :در زمان عثمان.
حاكم میگويد «:جمع سوّم ،مرتّب ساختن سورهها در زمان عثمان بوده است».

1

بخاری از انس نقل میكند كه؛« حُذَيفة بن يمان بر عثمان وارد شد در حالی كه او با اهل
شام و عراق مشغول جنگ با ارمنستان و آذربايجان بود ،چون اختالف قرائت آنها ،حُذَيفه را به
وحشت انداخت ،به عثمان گفت :امّت را قبل از آن كه در كتاب خدا دچار اختالف شوند ،مانند
اختالف يهود و نصاری ،درياب ،پس او از حفصه خواست كه صحيفهها را برايش بفرستد تا از آن
نسخه برداری نمايد و اصل آن را به او برگرداند ،پس حفصه آن را برای عثمان فرستاد».
پس عثمان زيدبن ثابت ،عبداهلل بن زبير ،سعيد بن عامر و عبدالرّحمن بن حارث بن هشام را
مأمور كرد تا از آن نسخه برداری كنند و عثمان به سه تن از قوم قريش گفت :اگر شما و زيدبن
ثابت در چيزی از قرآن اختالف كرديد پس به زبان قريش بنويسيد ،زيرا قرآن به زبان آنها نازل
شده ،پس آنها نيز چنين كردند و از آن نسخه برداری نمودند ،سپس عثمان نسخه اصلی را به
 -1حاكم نيشابوری ،محمّد بن عبدالله ،مستدرك حاكم .003 :0
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حفصه برگرداند و به هر يک از مناطق ،نسخهای از آن را فرستاد و فرمان داد تا نسخههای موجود
ديگر قرآن را بسوزانند.
زيد میگويد «:ما هنگام نسخه برداری ،آيهای از سوره احزاب را كه از رسول خدا
شنيده بودم ،نيافتيم پس به دنبالش گشتيم و آن را نزد خزيمة بن ثابت انصاری يافتيم و آن؛ آیة
احزاب )09 ،تا آخر آيه بود ،پس آن را به سورة
مربوط در قرآن ملحق كرديم».

1

عدّهای از علمای اهل سنّت میگويند «:جمعآوری قرآن توسط عثمان به خاطر كثرت
اختالف در وجوه قرائت بود به حدّی كه با توجّه به گستردگی زبانها لهجهها هر كس به لهجه
خود تالوت میكرد ،تا آنجا كه منجر به تخطئه كردن يکديگر شد ،عثمان از مشکل شدن و
نابسامان شدن كار ترسيد ،پس همه نسخهها را در مصحف واحدی به لهجه قريش مرتّب كرد ،از
آن جهت كه قرآن به اين لهجه نازل شده بود».

0

حارث محاسبی میگويد «:اينكه مشهور شده عثمان قرآن را جمعآوری كرده ،درست
نيست ،بلکه حقيقت اين است كه عثمان وقتی كه از ايجاد فتنه در اثر اختالف قرائتهای اهل عراق
و شام ترسيد ،مردم را وادار به قرائت لهجه واحدی كرد».

9

مؤلّف میگويد «:بر اساس ظاهر روايات و نظر جمعی از علماء ،جمع آوری قرآن در زمان
پيامبر

 ،مشتمل بر علوم مرتبط به قرآن نظير؛ شأن نزول آيات ،تفسير و تأويل برگرفته شده از

پيامبر

و قرائتهای مختلف بود ،همانطور كه از ابن سيرين نقل است كه گفت :به من خبر

 -1بخاری ،مح ّمدبن اسماعيل ،صحيح بخاری .3/910 :3
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .011 :1
 -9همان.011،
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رسيده كه علی

 ،در قرآنی كه جمع آوری كرده بود مطالبی نگاشته بود كه اگر میپذيرفتند ،به

علم فراوانی دست میيافتند».

1

او همچنين میگويد «:آن حضرت در كتابی كه جمع آوری كرده بود ،ناسخ و منسوخ را ذكر
كرده بود».

0

بعضی از علماء اهل سنّت میگويند «:برخی از صحابه در قرائتشان كمی از تفسير آن را از
باب توضيح همراه میكردند زيرا برای آنها ،آنچه كه به عنوان قرآن از رسول خدا

 ،روايت

میكردند مشخص بود و آنها مصون بودند از اين كه آيات را با غير آيات خلط كنند و چه بسا
بعضی از آنها ،آن تفسير و توضيح را مینوشتند 9،مانند قرائت ابن عباس:
بقره )133 ،سپس اضافه می كند «8طی مراسم حج»»0
مؤلّف میگويد «:شايد قرائت بعضی از آيات منسوب به عبداهلل بن مسعود از اين قبيل باشد
مانند قرائت او از آیة:
بقرة.)019،
[ مردم در آغاز يک دسته بودند * خداوند ،پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم
دهند].
سپس وقتی كه رسوائیهای قوم در اين جمع آوری ذكر شده بود ،ابوبکر شأن نزول آيات و
تفسير و تأويل آنها را حذف كرد و برای بار دوم قرآن را با قرائتهای مختلف جمع كرد .سپس

 -1االستيعاب ،در حاشيه االصابه .009 :0
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .018 :1
 -9النشر فی القرائات العشر.90 :1،
-8بعد از آيه از باب تفسير و توضيح.
-0بخاری ،مح ّمدبن اسماعيل ،صحيج بخاری.88/03 :3 ،
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در زمان عثمان وقتی كه اختالف قرائات زياد شد ،آن را براساس قرائت زيدبن ثابت برای بار سوّم
جمع كرد و مردم را به اين قرائت وادار كرد و بقيّه قرائتها را حذف نمود و مصحفهای بزرگان از
قاريان صحابه مانند عبداهلل بن مسعود و ابیّ بن كعب و مانند آن دو را سوزاند».
از عبداهلل بن مسعود قريب به اين مضمون نقل است كه گفت «:اگر موقعيّت من مثل موقعيّت
آنها بود ،با مصحف آنها همان كاری را میكردم كه آنها با صحيفه من كردند ،من هفتاد سوره از
قرآن را در محضر رسول خدا
بود يا با كودكان بازی میكرد».

 ،قرائت كردهام در حالی كه زيدبن ثابت در صلب پدرِ كافرش
1

 -1حاكم نيشابوری ،محمّد بن عبدالله ،مستدرك حاكم .003 :0
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طرفة هفتم
ترتيب سُوَر و آیات قرآن به امر و وحی الهی بوده است.
شکّی نيست كه آيات و سُوَر كتاب عزيز دارای ترتيبی است كه مورد رضايت الهی در لوح
محفوظ ثابت و به وسيله جبرئيل بر پيامبر

 ،نازل شده است .زيرا داشتن ترتيب و نظم دقيق،

دخالت تامّی در حسن كتاب دارد و قرآن مجيد كه بهترين كتابها و حاوی بهترين مطالب و
شريفترين و برترين علوم و بيان آن در فصاحت و بالغت ،فوق طاقت بشر است ،ترتيب آيات و
سور آن بايد دارای بهترين اسلوب و كاملترين نظم باشد.
بلکه بعضی از علما گفتهاند :نظم دقيق آيات و سُوَر قرآن از وجوه اعجاز و از بدايع اُسلوب
آن است.
بر اين اساس بايد نظم و ترتيب آن از ناحيه خدای تعالی باشد نه از ناحيه بشر و مؤيّد آن
اين است كه خدای تعالی كتاب كريم را به ذات مقدّس خود اضافه كرده است .
بديهی است كه كتاب ،اسمی است كه شامل مجموعهای از مطالب مرتّب و منظّم میباشد،
پس هرگاه كسی احاديث نبوی را تأليف و در ابواب معيّنی در دفتری مرتّب نمايد يا كسی
خطبههای اميرالمؤمنين

را در ديوانی منظّم و مرتّب نمايد ،اين دفتر و ديوان هيچگاه به پيامبر و

اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليهما منتسب نمی شود ،بلکه به مؤلف و گردآوری كننده آن اضافه
میشود ،بر اين اساس در آيات كريم و روايات متواتر ،به اين مجموعه مرتّب و منظّم ،كتاب اهلل
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اطالق میشود ،زيرا علوم ،عبادات ،نظم و ترتيب و تأليف آن از ناحیة خدای تعالی است و كسی از
مخلوقاتش در اين كار ،شريک او نيست.
بر اين نظر ،اين روايت از عثمان بن ابی العاص داللت دارد كه گفت :من در نزد رسول
 ،نشسته بودم كه آن حضرت به نقطهای خيره شد ،سپس فرمود:

خدا

« جبرئيل بر من وارد شد و امر كرد كه اين آیة
نحل[ )31،خداوند به عدل و احسان و رسيدگی به خويشاوندان امر می كند تا آخر آيه] را
در اينجای سوره نحل قرار دهم».

1

بقرة)031 ،را آورد

بر اساس روايت ،وقتی جبرئيل اين آيه:
گفت:
0

[آن را بين آيه ربا و دين قرار ده] .
و در روايت ديگری فرمود:
9

[آن را بعد از آيه  031سوره بقره قرار ده].
همچنين طبق روايت نقل شده از پيامبر

 ،كه فرمود:

8

[ به من بجای تورات سورههای هفتگانه طوالنی داده شده ].و ديگر روايات از اين دست.
مطابق آنچه ذكر شد روشن میشود بعد از آن كه ثابت شد جمعآوری قرآن كريم در زمان پيامبر
و به امر آن حضرت صورت گرفته ،پس الجرم بايد گفت كه ترتيب تمامی آيات و سُوَر بايد
مطابق ترتيبی كه خدا به پيامبرش وحی كرده و موافق با آنچه جبرئيل آورده ،باشد.
-1مسند احمد ،013 :8،سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .010 :1
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن 010 :1
 -9رازی ،فخرالدّين ،تفسير رازی.118 :0 ،
-8سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .013 :1
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 ،به نگارنده وحی امر میكرد كه آن

پس هرگاه چيزی ازآيات و سُوَر نازل میشد پيامبر

را در جايی قرار دهد كه جبرئيل امر كرده بود .بعالوه اينكه پيامبر ،همان طور كه مأمور رساندن
اصل آيات و سُوَر به امّت بود ،مأمور به رساندن نظم و ترتيب آن نيز بوده است و امکان ندارد كه
آن حضرت در تبليغ و ادای وظيفه كوتاهی كرده باشد .پس هر كسی كه حافظ آيات و سُوَر بود
به نظم و ترتيب آن نيز عالم بود و هر كسی كه قرآن را در عصر آن حضرت جمع كرده ،جمع او به
همان ترتيبی بود كه به او امر شده بود ،ضمن اين كه بسياری از صحابه ،آنچه را كه از قرآن حفظ
و يا آن را جمع میكردند به پيامبر
پيامبر

عرضه میكردند ،پس هرگاه طبق ترتيب نزول نبود،

آن را تغيير میداد.
پس از تمامی آنچه ذكر شد اين نتيجه حاصل میشود كه هر آنچه را كه نگارندگان وحی

مینوشتند و يا صحابه در عصر پيامبر

از قرآن جمعآوری میكردند ،بايد حتماً موافق با همان

نظم و ترتيبی باشد كه در لوح محفوظ موجود بوده است.
مؤيّد اين نظر روايتی از ابن زبير است كه گفت «:به عثمان گفتم:
بقره )081،را آيه ديگری نسخ كرده امّا چرا تو آن
را ننوشتهای يا رهايش كردهای؟ گفت :ای پسر برادر من چيزی را از جايش تغيير نمیدهم».
همچنين روايتی كه مسلم از عمر نقل كرده كه گفت «:درباره چيزی بيشتر از كالله از
پيامبر

 ،نپرسيدم تا اينكه با انگشتش به سينهام زد و فرمود :

1

 [ 0آيه صيف كه در پايان سوره نساء آمده تو را كفايت می كند»].
همچنين روايتی كه از عايشه نقل شده كه پيامبر
را تالوت میكرد.

 ،در شب سوره بقره ،آل عمران و نساء

9

سيّد مرتضی رضوان اهلل عليه میگويد «:قرآن در آن زمان ،يعنی عصر پيامبر

 ،تدريس و

تمامی آن حفظ میشد ،تا آنجا كه میگويد :عدّهای از صحابه نظير عبداهلل بن مسعود ،ابیّ بن كعب
و مانند آن دو ،چندين بار قرآن را نزد پيامبر

 ،ختم كردند ،همه اينها با كمترين تأمّل دليل بر

-1جزری در شرح حديث مینويسد :يعنی آيهای كه در تابستان نازل شده ،و آن آيه آخر سوره نساء است و آيهای كه در اوّل
زمستان نازل شده .النّهايه.33 :9 ،
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .019 :1
 -9مسند احمد.30 :3 ،
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اين است كه قرآن در زمان پيامبر
نقصی داشته باشد».

 ،جمعآوری و مرتّب شده بود ،بدون اينكه پراكندگی يا

1

مؤلّف میگويد «:همه اين موارد موجب میشود كه قطع و يقين پيدا كنيم ترتيب آيات و سُوَر
بر اساس ميل و سليقه صحابه انجام نگرفته ،بلکه بر اساس وحی خدا و امر رسول
پذيرفته است».

 -1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.38 :1 ،

 ،صورت
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طرفة هشتم
ترتيب قرآن براساس ترتيب نزول نيست ،بلکه مبتنی بر مناسباتی لطيف است.
شبههای وجود ندارد كه ترتيب تعيين شده آيات و سُوَر الهی از ناحيه خداوند كه بر
پيامبر

نازل شده ،از جهت وجود مناسبات لطيف و روابط زياد بين آيات ،و نکات بديع و

حکمتهای بليغی بوده كه از تمامی آنها جز خدا و راسخان درعلم ،كسی آگاهی ندارد و جز
كسی كه خدا قلبش را نورانی ساخته و او را مطيع و منقاد پروردگارش ساخته و فهم قرآن را به او
عطا كرده و روح او را با روح ايمان همراه كرده ،آن را درك نمیكند.
بعضی از علما گفتهاند «:بيشتر لطائف قرآن در نحوه ترتيبات و روابط آيات نهفته است».

1

همانطور كه بعضی ديگر گفتهاند «:هر كس در لطائف نظم سورهها 0و در بدايع ترتيب
آنها تأمّل كند ،در میيابد همان طور كه قرآن به حسب فصاحت الفاظ و بلندی معانیاش معجزه
است ،به سبب ترتيب و نظم آياتش نيز معجزه است».

9

بعضی ديگر گفتهاند «:ارتباط بعضی از آيات قرآن با بعضی ديگر ،به گونهای كه مانند كلمه
واحدی كه دارای معانی پيوسته و مبانی دارای نظم باشند ،علم عظيمی است».
 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .933 :9
 -0در االتقان :امام رازی در سوره بقره :و هركس در لطائف نظم اين سوره تأمّل كند.
 -9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .901 :9
 -8همان 933. :9

8
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به جانم سوگند آنچه را كه ذكر كردم ،با توجه به حکمت بالغه الهی و عدم امکان اين كه او
چيزی را در غير موضعش قرار دهد و يا ترجيح بال مرجّح بدهد ،از اوضح واضحات و روشنترين
دالئل است كه بینياز از استدالل و تأييد با اقوال ديگران است ،با اين وجود جای تعجّب است از
بعضی كه میگويند« 1 :علم مناسبت ،علم خوبی است لکن در حسن ارتباط كالم شرط اين است
كه در امر متّحدی واقع شود ،به گونهای كه اوّل و آخرش به هم مرتبط باشند ،پس اگر در اسباب
مختلف واقع شود ،ارتباطی بين آنها واقع نمیشود .پس هر كه آن را به هم مربوط كند ،خود را
وادار به كاری كرده كه نمیتواند از عهدهاش بر آيد ،مگر با ايجاد ربط نامتناسبی كه حسن حديث
از نظير آن مصون است تا چه رسد به احسن آن ،امّا قرآن در بيست و اندی سال ،پيرامون احکام
مختلف و به خاطر اسباب مختلفی نازل شده و هر كتابی غير از اين باشد بين محتوای آن نمیتواند
ارتباطی باشد».

0

پس شايسته نيست كه نظير چنين گفتاری ،در راستای ترتيب كالم اهلل از عاقلی ،صادر شود
تا چه رسد از فاضلی ،دراين صورت بديهی است هركسی كه كتابی مشتمل بر مطالب مختلف و
موضوعات پراكنده تأليف كندّ البته در تنظيم آن ،مالحظه تناسب و ارتباط را مینمايد تا چه رسد
به حکيم متّعال ،زيرا بين قضايا و احکام مختلف ،مناسباتی جدّی وجود دارد ،خصوصاً در نظر
كسی كه به حقائق اشياء و جهات امور آگاه باشد ،آری فهم غير از علمای ربّانی راسخ در علم ،از
درك تمامی مناسبات لطيف مورد نظر خداوند لطيف و خبير عاجز است لذا مفسّران ،در اطراف آن
نمیچرخند و متبحّران در اعماق آن غوطه نمیخورند.
آری ،عدّه كمی از علمای اهل سنّت برای تبيين آن ،خود را به زحمت انداختهاند و فکر
خويش را در اين عرصه جوالن دادهاند ،در حالی كه مرد اين ميدان نبودند ،تا چه رسد به داشتن

 -1او شيخ عّزالدّين بن عبد السّالم است.
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .901 :9
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تمکّن حضور در ميدان اين قصر مستحکم و دستيابی به آن ،از راه دور؟ زيرا آنها به حبل اهلل
المتين چنگ نزدند و با هاديان راسخ در علم ،همراه نبودند.
هر چند كه من در اين مسير لغزنده قدم گذاشتم و در اين دريای عميق وارد شدم و مانند
شناگران ماهر در آن غوطه خوردم و از راهی وارد شدم كه آنها وارد شدند ،الّا اينكه من با
آگاهی از قصورم از آنچه يافتم به ضرس قاطع صرف نظر نکردم ،و در آنچه كه گفتم حکم
نکردم كه آن حتماً حق است ،بلکه از آنچه كه الزم بود با ظنّ و احتمال شروع كردم تا در ترتيب
اين كتاب عزيز كسی دچار توهّم امر محالی نشود ،آنگونه كه اين عدّه كم ،دچار آن شدند.
شيخ ولی الدّين الملوی میگويد «:كسی كه قائل به عدم وجود تناسب بين آيات باشد ،دچار
توهّم شده است ،زيرا كه آنها برحسب وقايع مختلف تنظيم شده ،و فصل الخطاب اين است كه
آيات به حسب وقايع مختلف نازل شده و به حسب حکمت دارای ترتيب است ،زيرا تمامی سُوَر و
آيات مصحف ،مطابق با آنچه كه در لوح محفوظ است به صورت توقيفی مرتّب شده است.
همانطور كه يکدفعه بر بيت العزّه نازل شد ،و از معجزات بيّن آن ،اسلوب و نظم آشکار آن است
و آنچه كه در خصوص هر آيهای شايسته است تحقيق شود ،اين است كه هر آيهای يا مکمّل
ماقبلش میباشد يا مستقل از آن ،پس وجه مناسبت آيه مستقل با قبلش چيست؟ كه در آن علم
زيادی است و همينطور در مورد سورهها ،وجه اتّصال به ماقبل و ما بعد چيست؟»

1

بعضی از علما میگويند «:سوره فاتحه متضمّن اقرار به ربوبيّت خداوند و پناه بردن به او در
دين اسالم و صيانت از دين يهود و نصاری است ،و سوره بقره متضمّن قواعد دين و اقامه دليل بر
آن و سوره آلعمران مکمّل مقصود سوره بقره است .پس سوره بقره به منزله بيان فلسفه احکام و
آلعمران به منزله پاسخ شبهات مخالفان است .به اين دليل آلعمران متضمّن متشابهاتی است كه

 -1همان.
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نصاری به آن متمسّک شدهاند و در بقره ذكر احکام مناسک حج و اتمام آن و در آل عمران شروع
به انجام مناسک واجب گشته است».

1

در آل عمران خطاب به نصاری بيشتر است ،همچنان كه در بقره خطاب به يهود بيشتر است،
زيرا تورات اصل است و انجيل فرع آن و پيامبر

 ،وقتی به مدينه هجرت كرد يهود را دعوت و

با آنها جهاد كرد امّا جهاد با نصاری در آخر كار بود همانطور كه دعوت او از اهل شرك قبل از
اهل كتاب بود ،به اين دليل سُوَر مکّی متضمّن دينی است كه انبياء بر آن اتّفاق دارند لذا تمام مردم
را مخاطب قرار میدهد و سُوَر مدنی كسانی را كه اقرار به انبيای اهل كتاب و مؤمنان داشته باشند
خطاب میكند ،لذا به عنوان "يا ايّها الذين آمنوا" و "يا اهل الکتاب" و" يا بنی اسرائيل" مورد
خطاب قرار میگيرند.
امّا سوره نساء متضمّن احکام اسباب موجود بين مردم است و آن دو نوع است:
يکی مخلوق خدا و مقدور آنها ،مثل نسب و دامادی لذا سوره با آيه:
نساء)1،
[ از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد! همان كسى كه همه شما را از يک انسان آفريد و همسر
او را نيز از جنس او خلق كرد] آغاز میشود .
سپس فرمود:
نساء)1،
[ و از خدايى بپرهيزيد كه همگى به عظمت او معترفيد و هنگامى كه چيزى از يکديگر
مىخواهيد ،نام او را مىبريد! و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان خود ،پرهيز كنيد!]
پس به اين مناسبت عجيب در آغاز و مقدّمه زيبا بنگر ،كه آيه آغازين متضمّن آن است و
آيات زيادی از اين سوره در خصوص احکام آن ،از قبيل نکاح زنان و محرّمات آن و مواريث
متعلّق به ارحام .پس ابتدای اين امر مربوط است به خلقت آدم ،پس از او خلقت همسرش ،سپس
از آن دو ،مردان و زنان فراوانی ايجاد شد.
 -1در االتقان ،نصاری ،و حج در آل عمران واجب شده است ،و امّا در بقره شروع شده و بعد از شروع ،امر به اتمام آن كرده
است.
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امّا سورة مائده ،سوره عقود است كه متضمّن بيان تمام شرايع و مکمّالت دين ،وفای به عهد
پيامبران ،و پيمانهايی كه از امّت گرفته شده و به وسیلة آن دين كامل شده پس از آن ،سوره
تکميل شده است .زيرا در آن حرام بودن صيد بر مُحرِم ،كه از لوازم كامل شدن احرام و تحريم
خمر كه از لوازم حفظ عقل و دين است .و مجازات تجاوزگران از قبيل سارقان و محاربان ،كه از
لوازم كامل شدن حفظ دماء و اموال است ،حالل شدن پاكیها كه از لوازم كمال عبادت الهی است،
از اين جهت احکام ويژه شريعت محمّد

مثل وضو ،تيمّم و حکم كردن به احکام قرآن بر همه

دين داران ،ذكر شده است.
به اين خاطر اكثر آيات اين سوره متضمّن ذكر اكمال و اتمام است و در آن ذكر شده كه هر
كس مرتد شود ،خداوند بهتر از آنها را جايگزين میكند .اين دين همواره كامل است و لذا وارد
شده كه آن ،آخرين سورهای است كه نازل شده ،و در آن اشاراتی به ختم و تمام است .اين ترتيب
موجود بين اين سُوَر چهارگانه مدنی ،از بهترين نوع ترتيب است.

1

بعضی ديگر گفتهاند «:اگر به آغاز هرسوره توجّه كنی آن را در غايت مناسبت با بخش
پايانی سورة قبل میيابی ،سپس يکبار پوشيده و بار ديگر آشکار میشود ،مثل آغاز شدن سورة
انعام با حمد كه متناسب است با پايان سورة مائدة از فصل قضا ،چنانكه خدای تعالی فرمود:
زمر).00،
[ و در ميان بندگان بحق داورى مىشود و سرانجام گفته خواهد شد :حمد مخصوص خدا
پروردگار جهانيان است].
و مثل شروع سورة فاطر با حمد ،كه مناسب پايان سوره ماقبلش میباشد كه فرمود:
سبأ)08،
[ سرانجام ميان آنها و خواستههايشان جدايى افکنده شد ،همانگونه كه با پيروان و
هممسلکان آنها از قبل عمل شد].
و فرمود:
 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.931 :9 ،
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األنعام)80،
[ و به اين ترتيب ،دنباله زندگى جمعيّتى كه ستم كرده بودند ،قطع شد .و ستايش مخصوص
خداوند ،پروردگار جهانيان است»].
مؤلّف میگويد «:غرض از نقل اين نکات و وجوه ،تأييد مورد ادّعا است هر چند كه
معتقديم ،مورد ادّعا به دليل روشن بودن ،از نقل وجوه مذكور بینياز است».
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طرفة نهم
اسامی کتاب عزیز و علّت تسميه آن به قرآن
بعضی از علما 1گفتهاند «:خدای تعالی بر كتاب عزيز خويش پنجاه و پنج اسم گذاشته
است ،0مثل فرقان ،ذكر ،احسن الحديث و غيره .ظاهر اين است كه تمامی آنها القاب و اوصاف آن
است بجز قرآن ،كه اقوی و اظهر اين است كه با وضع خدای تعالی عَلَم است».
در اشتقاق و وجه تسميه آن وجوه مختلفی ذكر شده كه اظهر و اشهر آن اين است كه قرآن
مهموز است از « قَرء » به معنی « جمع » مثل «

» [ آب را در حوض جمع

كردم ] ،بر اين اساس وجه تسميه آن ،جامع بودن ثمرات تمامی كتب نازل شده گذشته است.

9

میگويند «:خداوند تمامی كتب آسمانی را در تورات و انجيل و تمامی محتوای تورات و
انجيل را در قرآن جمع كرد».

8

گواه آن روايتی است از پيامبر

 ،كه فرمود:

 -1قائل :قاضی ابو المعالی عزيز بن عبدالملک معروف به شيذله ،صاحب كتاب البرهان فی مشکالت القرآن ،متوفّی به سال
 ،838رك :ابنعماد ،عبدالحیبن احمد ،شذرات الذهب  ،811 :9حاجیخليفه ،مصطفیبن عبدالله ،كشف الظنون .081 :1
-0زركشی ،محمّد بن بهادر ،البرهان فی علوم القرآن ،989 :1 ،سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم
القرآن .103 :1
-9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.130 :1 ،
-8همان.03 :8 ،
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طرفه نهم(اسامی کتاب و علت تسمیه)

0

[ به من به جای تورات ،سورههای طوال و به جای انجيل مئين و بجای زبور مثانی اعطا شد
و با شصت و پنج سوره مفصّل برتری يافتم].
كاملتر و درستتر اين است كه قرآن جامع جميع انواع علوم است ،چنانكه خدای تعالی
فرمود:
نحل)33،
[ و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است].
و فرمود:
 ( .أنعام)93،
[ ما هيچ چيز را در اين كتاب ،فرو گذار نکرديم].
از آن حضرت

 ،نقل است كه فرمود:
».

9

[ هر كس قرآن را بفهمد ،به وسيله آن پرده از روی همه علوم بر میدارد].
و در وصف قرآن فرمود:
8
0

3

 -1در تفسير عيّاشی ،شصت و هفت آمده است.
 -0همان.
 -9غزالی ،محمّدبن محمّد ،احياء علوم الدين.980 :1 ،
 -8تخم انتهای هر سرزمينی را گويند ،میگويند :فالنی در آخرين نقطه زمين است .جمع آن تخوم ،مثل :فلس و فلوس.
 -0در تفسير عيّاشی  :و منازل آمده است.
 -3ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.1/08 :1 ،

ا
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[ ظاهرش حکم ،باطنش علم ،ظاهرش زيبا و باطنش عميق ،دارای حدودی است و روی
حدود آن حدودی است ،عجايبش قابل شمارش نيست ،غرائبش از بين نمیرود ،در آن چراغهای
هدايت و منارهای حکمت وجود دارد].
از امام صادق

 ،نقل است كه فرمود:

( 1نحل)33،
[ من فرزند رسول خدا

و اعلَم به كتاب خدا هستم ،در اين كتاب آن چه از آغاز خلقت،

تا قيامت ايجاد میشود ،وجود دارد و در آن است خبر آسمان و زمين ،بهشت و جهنّم و خبر
گذشته و آينده ،و برای من مانند كف دست روشن است ،خدای تعالی میفرمايد :در آن است تبيان
هر چيزی] .
از ابن عباس نقل است كه گفت «:هر چيزيو لو كم ارزش از ما گم شود به وسيله قرآن آن را
میيابيم».

0

و ديگر روايات از اين دست.

 -1كافی .3 /01 :1
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.91 -91 :8 ،
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طرفه دهم(قرآن کتاب بدون تحریف)

طرفة دهم
کتاب پيش روی ما ،همان کتابی است که به امر پيامبر

جمعآوری شده و بدون تحریف،

تغيير ،زیادت و نقصان است.
حق اين است كه كتاب عزيزی كه پيش روی ماست ،همان كتاب مُنزلی است كه به امر
پيامبر

و در عصر آن حضرت جمعآوری و مرتّب شده و به دليل متواتر بودن تمام و بخشهايی

از آن و ترتيب و قرائت آن بين مسلمانها ،بدون تحريف ،تغيير ،زيادت و نقصان است ،و تمامی
مسلمانان ،خصوصاً علما و قرّاء آنها در حفظ و تالوت و تحقيق پيرامون آن ،سعی وافر داشتهاند،
زيرا قرآن اساس اسالم و بزرگترين معجزه سرور مخلوقات عليه و آله الصّالة و السّالم و مأخذ
احکام و منشور خداوند برای خلق و نور مبين او در زمين میباشد.
از سيّد مرتضیا مطابق آنچه كه در جواب سؤاالت طَراُبلسِيات از او آمده ،نقل است كه
گفت «:علم به صحّت نقل قرآن مانند علم به شهرها ،حوادث بزرگ ،اتّفاقات عظيم ،كتب مشهور و
اشعار مکتوب عرب است ،بر اين اساس عنايت و انگيزه برای نقل و حراست آن شديدتر و بيشتر
است ،زيرا قرآن معجزه نبوّت و مأخذ علوم شرعی و احکام دينی است وعلمای مسلمان ،نهايت
جديّت را در حفظ و نگهداريش داشتهاند تا آنجا كه هر آنچه را از إعراب و قرائت ،حروف و
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آياتش اختالف داشتند شناختند ،پس چگونه ممکن است كه با اين توجّه صادقانه و دقّت شديد،
در آن تغيير يا نقص ايجاد شده باشد؟»
او قدساهلل روحه همچنين میگويد «:علم به بخشهايی از قرآن ،در صحّت نقل ،مانند علم
به تمام آن است ،و اين معنا در تمامی كتب تصنيف شده جاری است مانند كتاب سَيبَويه و المُزنی،
زيرا اهل عنايت به اين شأن ،آنچه از آن دو به اجمال میدانند به تفصيل نيز میدانند ،حتّی اگر
كسی بابی را در نحو در كتاب سيبويه كه جزء اصل كتاب نباشد وارد آن كند ،حتماً مشخّص
میشود كه به آن اضافه شده و جزء اصل كتاب نيست .و همينطور در كتال المُزنی .بديهی است كه
توجّه به نقل قرآن و ضبط آن دقيقتر است از توجّه به ضبط كتاب سَيبَويه و ديوانهای شعرا».
او همچنين يادآور میشود كه قرآن به همين صورت كه هم اينک وجود دارد در عهد رسول
خدا

 ،جمعآوری و تأليف گرديده ،بر اين معنا اين گونه استدالل میكنند كه تمامی قرآن در آن

زمان تدريس و حفظ میشد تا اينكه عدّهای از صحابه مأمور حفظ آن شدند و اينكه قرآن بر
 ،عرضه و تالوت میشد .چنانكه عدّهای از صحابه مثل عبداهلل بن مسعود و اُبَیّ بن

رسول خدا

كَعب و غير آن دو قرآن را چند بار در محضر پيامبر

ختم كردند ،همه اينها با كمتر تأمّلی

داللت دارند بر اينكه قرآن مجموعهای مرتّب و بدون نقص و پراكندگی است ،همچنين ذكر شده كه
مخالفت برخی از اماميّه و حشويّه با اين نظر ،قابل توجّه نيست .زيرا مخالفت در اين مورد به
عدّهای از اصحاب حديث نسبت داده میشود كه اخبار ضعيف را ،به گمان صحيح بودن ،نقل
میكنند كه در موارد مشابه كه صحّت آنها قطعی و معلوم است ،نبايد به نظير اين روايات ضعيف،
رجوع شود.

1

به جانم سوگند او ،رضوان اهلل عليه ،حق را روشن و آشکار كرد و مافوق مراد را بيان كرد،
هر چند كه فيض بعد از نقل آن به گويندهای میگويد:

 -1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان ،39 :1 ،فيض كاشانی ،مالمحسن ،تفسير صافی.80 :1 ،
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« همانطور كه انگيزه مؤمنان برای نقل قرآن و حفظ آن زياد بود ،همين انگيزه برای تغيير
آن توسط منافقين و تبديلكنندگان وصيّت پيامبر و تغييردهندگان مسير خالفت ،به خاطر متضمّن
بودن چيزی برخالف رأی و ميل آنها ،نيز زياد بود».

1

مؤلّف میگويد «:آری ولکن قوی بودن انگيزه آنها برای تغيير قرآن مانند قوی بودن
انگيزه آنها برای خاموش كردن نور پيامبر

و ابطال امر اوست ،پس همانطور كه در امر

نبوّت ،به خاطر حفظ خدای تعالی و تأييد او و قوّت و كثرت مسلمانان ،به مقصودشان نرسيدند و
منافقان ،در بين آنها مانند خال سياه ريز بر بدن گاو سفيد بودند ،به غرض قلبی خود درباره قرآن
نيز نرسيدند ،بلکه اين كار برای آنها بسيار دشواری بود».
سپس فيض

میگويد «:اگر تغييری در آن واقع شده باشد ،قبل از انتشار آن در شهرها و

استقرار آن به صورت فعلی بوده و ضبط شديد بعد از آن انجام گرفته ،پس بين آن دو منافاتی
نيست».

0

در پاسخ میگويم «:ثابت شده كه قرآن در زمان پيامبر

 ،جمعآوری شده و شدّت اهتمام

مسلمانان در حفظ آن مجموعه جمعآوری شده بعد از پيامبر ،در زمانی كه بعضی احتمال تحريف
در آن میدهند ،مانند اهتمامشان در حفظ جان و عرضشان است ،بديهی است كه انتشار اسالم در
اطراف و اكناف عالم بدون انتشار كتاب مجيد امکان نداشت به اين نحو كه اعجاز قرآن ،مردم را به
اسالم و ايمان به خاتم النّبيّين

 ،فرا میخواند و نشر كتاب و شيوع قرآن بين مردم ،بيشتر از نشر

اسالم بود زيرا كفّار دشمن دين ،به خاطر شدّت اعجاب آنها از آيات و سُوَر قرآن ،آن را بيشتر از
قصائد شعرای عرب مانند امرؤالقيس و مانند او و خُطَب فُصَحاء ،با توجّه به باال بودن قوّة حافظه
در اهل آن عصر ،حفظ و تالوت میكردند به گونهای كه بسياری از آنها خطبههای طوالنی را با
يک بار شنيدن حفظ میكردند و لذا عادت اقتضا میكرد كه هر آيه و سورهای در حافظه جمع
زيادی كه تعداد آنها بيش از حدّ تواتر بود ،قرار گيرد با اينكه حفظ قرآن و تالوت آن از اعظم
عبادات مسلمين بود پس اقتضای عادت اين است كه جمع زيادی از آنها ،حافظ تمام قرآن باشند.
 -1فيض كاشانی ،مالمحسن  ،تفسير صافی83 :1 ،
 -0همان.
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بديهی است اهتمام آنها برای حفظ قرآن از تغيير و صيانت آن از تحريف ،مانند اهتمام آنها
برای حفظ اسالم و حفظ پيامبر

 ،از آفت و جراحت بود ،به حدّی كه آنها خود و فرزندان و

اعراض و اموال خود را فدای نفس شريفش مینمودند».
اين قول او

و هر گويندهای از عجائب است كه «:تغيير در خود قرآن نبوده بلکه در

نگارش و تلفّظ آن توسط آنها بوده است ،پس آنها تحريف نکردند مگر در هنگام نسخهبرداری
از اصل ،و اصل ،آنگونه كه بود نزد اهلش باقی ماند و آنها به آن آگاه بودند ،پس در نزد علما
جز نسخه تحريف شده نبود ،در حقيقت نسخه تحريف شده ،نسخهای بود كه آنها به پيروانشان
عرضه كردند».

1

پس اين احتمال مبتنی بر اين فرض است كه يک يا دو نسخه از قرآن موجود در عصر
پيامبر و بعد از او نزد يکی يا دو تن از صحابه موجود باشد ،سپس عدّهای از منافقين با توجّه به
عدم اطّالع مسلمين به آن و آيات آن ،از آن نسخهبرداری كردهاند ،سپس اصل آن را از انظار
مخفی نگاه داشته و نسخه تحريف شده در اقطار عالم منتشر شده ،اين احتمال از مواردی است كه
شايسته نيست به ذهن كسی خطور كند ،زيرا قرآن با آيات و سورههايش در نزد مسلمين روشنتر
از خورشيد بود و در بين آنها علمی غير از علم قرآن نبود ،پس بیاطّالعی اغلب آنها از آيات و
سُوَر و محلّ آيات و كيفيّت قرائت آنها چگونه ممکن بود؟
شيخ الطّائفه محمّد بن حسن طوسی رضوان اهلل عليه میگويد «:امّا سخن گفتن در زيادت و
نقصان از مواردی است كه قائل شدن به آن روا نيست ،زيرا زيادت در قرآن به اجماع علمای امّت
باطل است و ظاهر اين است كه نقصان در قرآن نيز ،از نظر مسلمان نقصان پذيرفته نيست و اين
نظر در مذهب ما به صحّت نزديکتر است و مورد تأيّيد مرتضی است و ظاهر روايات نيز مبيّن
همين معناست ،اِلّا اينكه روايات فراوانی از ناحیة خاصّه و عامّه به نقصان بسياری از آيات قرآن و

 -1همان.
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ا

جابجائی برخی آيات رسيده ،كه طريق آن آحادی است كه موجب علم و عمل نمیشود ،پس اَولَی
اِعراض از آنها و ترك مشغول شدن با آنهاست ،زيرا میتوان آنها را تأويل كرد».
شيخ ما صدوق

1

 ،در اعتقاداتش مینويسد «:به اعتقاد ما قرآنی كه خدا آن را بر پيامبرش

نازل كرده و بين دو جلد قرار دارد و در پيش روی ماست ،بيش از آن نيست ،پس هر كس اين
نسبت را به ما بدهد كه ما میگوييم اين قرآن بيش از آن است اين دروغی است كه به ما نسبت
داده میشود».

0

با اين وجود جای تعجّب است كه صدوق به كلينی رضوان اهلل تعالی عليه ،كه مجدّد مذهب
جعفری است به استناد رواياتی كه در اين معنا وارد شده و توسط او مورد نقد قرار نگرفته ،نسبت
قائل شدن به تحريف قرآن را میدهد ،9و ذكر اين بيان در اوّل كافی مبنی بر اينكه آنچه در كافی
نقل شده مورد وثوق است ،نسبت قائل شدن به تحريف داده است ،در صورتی كه نقل روايات و
وثوق به صدور آنها دليلی براعتقاد ناقل به مضمون آن روايات و يا فتوا دادن او به استناد آنها
نيست ،زيرا امکان حمل آنها بر محملهايی نظير تقيّه و غير آن يا امکان موكول كردن علم آن به
راسخان در علم وجود دارد .با توجّه به اينكه صدوق رحمه اهلل به مذهب كلينی آشناتر از ديگران
است ،پس تکذيب يبان او در دادن نسبت تحريف به اماميّه از سوی كلينی چگونه ممکن است؟
ظاهر اين است كه صدوق رحمة اهلل عليه به خاطر آگاهیاش از اجماع اماميّه و داللت
روايات فراوان ،بلکه داللت كتاب مجيد بر عدم تحريف آن و مالحظه لزوم ايجاد وهن در اساس

 -1طوسی ،محمّد بن حسن ،تفسير التبيان.9 :1 ،
 -0ابن بابويه ،محمّد علی ،اعتقادات صدوق.39 ،
 -9در ساير مصنّفات شيخ صدوق هيچ نوع تصريح يا اشارهای به انتساب قول به تحريف به ثقةاالسالم كلينی نمیيابيم ،كما
اينكه كسی را نمی يابيم كه آن را از شيخ صدوق نقل كرده باشد .بعضی از محدّثين كه قول به تحريف را به كلينی نسبت
دادهاند،مثل فيض در صافی  80:1بر اساس تعدادی از روايات كافی ،با اين كه در كافی ،روايتی كه داللت صريحی بر تحريف
داش ته باشد ،يافت نشده ،و ليکن حال بعضی از روايات بر ايشان مشتبه شده ،و تنها شصت و يک روايت در همه اجزاء كافی
وجود دارد كه به خاطر ظهور آن به اختالف قرائت يا تفسير ،آنرا از اصل مصحف شمردهاند ،بعضی از مطالعات تفصيلی جديد
اين را ثابت میكند .رك :دفاع از كافی .011-013 :0
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اسالم به خاطر اعتقاد به تحريف در قرآن و تواتر كتاب ،از روايات فراوانی كه داللت بر وقوع
تحريف دارد ،اِعراض كرد .او با وجود غايت تعبّدش به ظواهر اخبار ،قائل به جواز سهو از
شد.

پيامبر

آری سيّد مرتضی نسبت خالفنظر مذكور و قائل بودن به تحريف را به گروهی از اصحاب
حديث از اماميّه ،همراه با تخطئة آنها میدهد و میگويد :هر كس از اماميّه و حَشويّه در آن
مخالف باشند ،مخالفت آنها قابل اعتنا نيست ،زيرا خالف در آن به عدّهای از اصحاب حديث
نسبت داده میشود كه اخبار ضعيفی را ،به گمان صحيح بودن ،نقل میكنند و وقتی رواياتی وجود
دارد كه صحّت آن قطعی است به مثل اين رواياتضعيف نبايد رجوع شود.

1

شايد در قول او (مضاف الی قومٍ=اضافه شده به قومی) 0داللت دارد بر اين كه انتساب
تحريف به آنها ،برای او ثابت نيست ،و مراد از اصحاب حديثدر قول مذكور علی بن ابراهيم قمی
و پيروان اوست.
قمی در تفسيرش مینويسد :امّا آنچه كه بر خالف چيزی است كه خدا نازل كرده كه فرمود:
آل عمران[ 111،شما بهترين امّتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شدهاند چه اينكه امر به معروف
و نهى از منکر مىكنيد و به خدا ايمان داريد]
پس امام صادق

 ،به تالوت كننده اين آيه (خير امّة) میفرمايد:

[ اميرالمؤمنين و حسين بن علی را میكشند].
پس گفته شد :ای پسر رسول خدا اين آيه چگونه نازل شده؟ فرمود« :در حقيقت اينگونه
نازل شده:
 -1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان ،39 :1 ،فيض كاشانی ،مالمحسن ،تفسير صافی.80 :1 ،
 -0عين متن :فإن الخالف فی ذلک مضافٌ اِلی قومٍ من اصحاب الحديث. ...
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آل عمران [ )111،امر به معروف و نهى از
منکر مىكنيد و به خدا ايمان داريد]
["شما بهترين ائمّه برای مردم هستيد" آيا نمیبينيد كه خداوند آنها را در آخر آيه مدح
كرده و فرموده :امر به معروف و نهى از منکر مىكنيد و به خدا ايمان داريد؟]
و نظير آن اين است كه بر امام صادق

آيه:
فرقان)08،

[ كسانى كه مىگويند« :پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مايه روشنى چشم ما قرار ده ،و ما را
براى پرهيزگاران پيشوا گردان!] قرائت شد.
پس حضرت فرمود:
[ درخواست عظيمی از خدا كردند كه آنها را برای متّقين امام قرار دهد].
پس گفته شد :ای پسر رسول خدا اين آيه چگونه نازل شده؟ فرمود :به اين شکل نازل شد:
در خصوص اين آیه

رعد)11،

[ براى انسان ،مأمورانى است كه پى در پى ،از پيش رو ،و از پشت سرش او را از فرمان
خدا حوادث غير حتمى حفظ مىكنند]
امام صادق

پس

 ،فرمود:

سؤال شد ای پسر رسول خدا اين آيه چگونه نازل شد؟ فرمود به اين شکل نازل شده
و نظير اين آيات فراوان است.
امّا آنچه كه از قرآن حذف شده نظير:
نساء)133،
[ولى خداوند گواهى مىدهد به آنچه بر تو نازل كرده كه از روى علمش نازل كرده است ،و
فرشتگان نيز گواهى مىدهند].
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و آیة:
(مائدة [)30،اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است ،كاملًا به مردم برسان! و
اگر نکنى ،رسالت او را انجام ندادهاى!]
و آیة:

(نساء)133،

[ كسانى كه كافر شدند ،و به خود و ديگران ستم كردند ،هرگز خدا آنها را نخواهد بخشيد].
و آیة:

شعراء)000،

[آنها كه ستم كردند به زودى مىدانند كه بازگشتشان به كجاست].
و آیة:

(أنعام)39،

[ و اگر ببينى هنگامى كه اين ظالمان در شدايد مرگ فرو رفتهاند].
نظير اين آيات فراوان است و ان شاء اهلل در جای خود آن را ذكر خواهم كرد.
او میگويد «:امّا در مورد تقدّم و تأخّر آيات؛ آيه مربوط به عدّه زنان كه چهارده ماه قبل
نسخ شده قبل از آيهای كه يکسال قبل منسوخ شده و واجب اين است كه ابتدا آيه منسوخی كه
قبالً نازل شده قرائت شود ،سپس آيه ناسخی كه بعد نازل شده.
و آیة:
(هود)10،
[ آيا آن كس كه دليل آشکارى از پروردگار خويش دارد ،و بدنبال آن ،شاهدى از سوى او
مىباشد ،و پيش از آن ،كتاب موسى كه پيشوا و رحمت بود].
به اين صورت نازل شده:
و آيه:

مؤمنون)90،

[ مسلّماً غير از اين زندگى دنياى ما ،چيزى در كار نيست ،پيوسته گروهى از ما مىميريم ،و
نسل ديگرى جاى ما را مىگيرد].
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به اين صورت نازل شده«:
».
[ زيرا دهريّه قائل به زنده شدن پس از مرگ نيستند و درحقيقت میگويند :ما زنده میشويم
و میميريم ،پس حرفی را بر حرفی مقدّم داشتند] ،و نظير آن فراوان است.
او میگويد :امّا آياتی كه در سورهای موجود است ،و تمام آنها در سورهای ديگر مثل سخن
است كه فرمود:

موسی

(بقرة)31،
[آيا غذاى پستتر را به جاى غذاى بهتر انتخاب مىكنيد؟! اكنون كه چنين است ،بکوشيد از
اين بيابان در شهرى فرود آئيد زيرا هر چه خواستيد ،در آنجا براى شما هست].
و
مائدة)00،
[ گفتند« :اى موسى! در آن سرزمين ،جمعيّتى نيرومند و ستمگرند و ما هرگز وارد آن
نمىشويم تا آنها از آن خارج شوند اگر آنها از آن خارج شوند ،ما وارد خواهيم شد].
كه نصف آيه در سوره بقره و نصف ديگر در سوره مائده آمده است.
و آيه:

(فرقان)0،

[ وى آن را رونويس كرده ،و هر صبح و شام بر او امال مىشود].
كه خداوند آن را رد كرده و میفرمايد:
عنکبوت)83،
[ تو هرگز پيش از اين كتابى نمىخواندى ،و با دست خود چيزى نمىنوشتى ،مبادا كسانى
كه در صدد تکذيب و ابطال سخنان تو هستند ،شک و ترديد كنند!]
پس نصف اين آيه در سوره فرقان است و نصف ديگر درسوره عنکبوت و نظير آن بسيار
است.

1

كَالم او پايان يافت ،مقامش بلند باد.

 -1قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی.11 :1 ،
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مؤلّف در پاسخ میگويد «:شيخ  ،به اين اخبار ضعيف اين گونه اشاره میكند كه اخبار
زيادی از ناحيه خاصّه و عامّه درخصوص نقصان بسياری از آيات قرآن وارد شده كه مقداری از
آنها از جائی به جای ديگری نقل شده ،از اخبار آحاد هستند كه موجب علم نمیشود ،پس
اعراض از آنها و عدم پرداختن به آنها برتر است زيرا تأويل آن امکان پذير میباشد».
تا آنجا كه میگويد «:روايات ما مؤيّد تشويق قرائت و تمسّک به محتوای آن و از بين بردن
اختالف روايات با عرضه كردن آن به قرآن است .پس آنچه كه موافق با قرآن است به آن عمل
میشود و آنچه كه مخالف آن است از آن اجتناب گردد و به آن اعتنا نمیشود».

1

در پاسخ میگويم «:اخبار عرضه روايات بر قرآن ،فراوان و معناً يا اجماالً متواترند .و اخبار
وقوع تحريف و تغيير ،به استناد اين قول معصومين

 ،كه میفرمايند:
0

[آنچه مخالف كتاب خداست "،نادرست"يا " باطل" است .يا" آن را به ديوار بزن" يا "آن
را نقل نکن"]
پس اين آيه:
(حجر)3،
[ ما قرآن را نازل كرديم و ما بطور قطع نگهدار آنيم].
داللت بر شرافت قرآن و برتری آن بر ساير كتب آسمانی با ضمانت خدای تعالی نسبت به
حفظ آن از محو و نابود شدن و تعهّد خدای تعالی بر صيانت آن از تحريف و تغيير تا روز قيامت
دارد ،پس همانطور كه محو و از بين رفتن تمامی قرآن از ميان مردم و قرار گرفتن كتاب ديگری
در ميان آنها با ضمانت خدای تعالی نسبت به حفظ آن منافات دارد ،همينطور ساقط شدن آيه يا
سورهای يا تغيير كلمهای از آن يا تغيير هيئتی كه نازل شده ،منافی ضمانت خدای تعالی برای حفظ
قرآن است زيرا هر آيهای ،قرآن است و محو چيزی از آن ،كيفی باشد يا كمّی ،محو قرآن است.
 -1طوسی ،محمّد بن حسن ،تفسير التبيان.9 :1 ،
 -0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی/00 :1 ،باب اخذ از سنّت و شواهد كتاب.
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تقريب آن به بيان روشنتر ،اين است كه خدای تعالی طبق وعدهاش برای غلبه دين اسالم بر
تمامی اديان ،اين دين را بر ساير اديان برتری داده است.
بديهی است كه ظهور اين دين مبين به ظهور قرآن مبين وابسته است و آن با محفوظ ماندن
از تغيير ،تحريف ،كهنگی و محو ،بين مردم است .فلذا خداوند حفظ آن را از جميع اينها تعهّد
كرده و با ضمانت صيانت آن از كيد معاندان و مکر ملحدان بر ساير كتب برتری داده است و اين
تعهّد و ضمانت خدای تعالی در مورد ساير كتب نيست و لذا تحريف و تغيير در آن كتابها واقع
شد و مانند ساير اديان از حجيّت و اعتبار افتاد ،پس اگر ما قائل به وقوع تحريف ولو از جهت
ترتيب در قرآن باشيم ،موجب نفی ضمانت خدای تعالی میشود و مزيّت آن بر دو كتاب از بين
میرود و برتری آن از اين جهت زائل میشود».
اگر گفته شود «:مراد از حفظ خدای تعالی ،حفظ نسخهای است كه اميرالمؤمنين

،

نگهداری كرده و نگاشته و آن را در اختياز اوصيای معصوم صلوات اهلل عليهم اجمعين ،قرار داده و
هماينک نزد خاتم آنهاست و تا آخر الزّمان برای وفای به عهد و ادای ضمانت كافی است».
در پاسخ میگوئيم «:اين درجه از حفظ ،مزيّت و فضيلتی ندارد زيرا اين درجه از حفظ بين
قرآن و ساير كتب آسمانی ،مشترك است ،از اين حيث كه به طور قطع ،نسخه واحد تحريف
نشده ای از ميان ساير كتب نزد انبياء و اوصياء محفوظ مانده است و شايد از مواريث موجود آنها
هماَكنون نزد خاتم الوصيّين و وارث علوم انبياء مرسلين ،عجل اهلل فرجه وجود داشته باشد ،پس
وجود اين نسخه صحيح تحريف نشده از ميان كتب از لحاظ مزيّت و فضيلت مانند وجود آن در
لوح محفوظ است و مزيّت و فضيلتی برای كتاب كريم نيست».
كاشف الغطاء در كتاب "كشف الغطاء" 1پيرامون نقص كتاب قرآن در مبحث هشتم در
خصوص قصص قرآن مینويسد «:بدون شک قرآن با حفظ ملک ديّان از نقصان محفوظ مانده
است ،همانطور كه صراحت قرآن و اجماع علمای هر زمان بر آن داللت دارد ،روايات نادر نبايد

 -1شيخ جعفر معروف به كاشف الغطاء ،متوفّی به سال 1003ه .
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مورد توجّه قرار بگيرد و اخبار نقص ،بديهی بودن عمل به ظاهر آنها را منع میكند تا آنجا كه
میگويد :بر اساس هر يک از وجوه ،بايد آن را تأويل كرد».

1

از شيخ بهائی رحمة اهلل عليه در تغيير قرآن نقل است كه گفت «:صحيح آن است كه قرآن
عظيم از هر تغييری اعم از زيادت يا كمّی محفوظ است و دليل آن آيه

حجر [ 3،و

ما بطور قطع نگهدار آنيم] است و آنچه از روايات مشهور بين مردم مبنی براسقاط اسم
اميرالمؤمنين در بعضی از آيات قرآنی مثل اين قول خدای تعالی:
(مائدة)03،
[ اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است] و امثال آن نزد علما غيرمعتبر
است».

0

از شيخ علی بن عبدالعالی رحمة اهلل عليه ،نقل است كه در نفی ناقص بودن قرآن ،رساله
مستقلی تصنيف كرده و كالم پيشين صدوق را نيز ذكر كرده سپس به آنچه از روايات كه بر نقص
قرآن داللت دارد ،اعتراض كرده و جواب داده «:حديثی كه برخالف ادلّه كتاب و سنّت متواتر يا
اجماع باشد ،و تأويل و حمل آن بر برخی وجوه ممکن نباشد ،رها كردن آن روايات واجب
میشود.

9

به طور كلّی اخبار تحريف با وجود مخالف بودن با كتاب كريم ،و سست بودن سند بسياری
از آنها ،و اعراض بزرگان صحابه از آنها ،و مخالفت آن روايات با حکم عقل و اقتضای شأن،
نزد هيچ عاقلی اعتبار ندارد تا چه رسد كه فاضل باشد ،بلکه بسياری از اهل اجماع ،آنطور كه از
نظرات كاشف الغطا و شيخ بهايی و غير آن دو قدس اهلل اسرار هم بر میآيد خالف آن را نقل
كردهاند».

-0شيخ جعفر معروف به كاشف الغطاء  ،كشف الغطاء.033 ،
-1بالغی ،محمدجواد ،آالء الرحمن.30 :1 ،
-9همان.
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از قاضی نوراهلل شوشتری در كتاب مصائب النّواصب اينطور آمده است «:آنچه به شيعه
اماميّه در خصوص تغيير در قرآن نسبت داده شده ،همه علمای اماميّه نيستند بلکه تعداد كمی
هستند »...

1

از مفيد رحمة اهلل عليه نقل است كه گفت «:جماعتی از اماميّه معتقدند كه چيزی از كلمات
آيات و سُوَر قرآن كم نشده ،بلکه آنچه كه در مصحف اميرالمؤمنين پيرامون تأويل و تفسير معانی
قرآن بر حقيقت تنزيلش ذكر شده بود ،حذف شده است».

0

از مقدّس بغدادی قدس اهلل روحه در شرح الوافية  9نقل است كه گفت «:در مورد وجود
نقيصه در قرآن ،و معروف بين اصحاب ما – و وجود اجماع– در حقيقت عدم وجود نقيصه
است».

8

به عالوه اينكه روايات ذكر شده در خصوص ساقط شدههای قرآن نظير آيه رجم شيخ و
شيخه و امثال آن و كلمه "من خلفه و رقيب" از آيه

رعد )11،و مانند

آن از فصاحت و اسلوب كتاب عزيز بدور است بلکه روايت متواتر ثقلين ،آن را رد میكند.
شيخ طوسی رحمة اهلل عليه میگويد :از پيامبر

 ،روايتی وارد شده ،كسی آن را رد

نمیكند كه فرمود:
[ من دو چيز گرانبها بين شما به يادگار گذاشتم ،مادام كه به آن چنگ بزنيد ،هرگز گمراه
نخواهيد شد :يکی كتاب خدا و ديگری عترت و اهل بيت من ،آن دو هيچگاه از هم جدا نمیشوند،
تا اينكه در حوض كوثر بر من وارد شويد].
او میگويد «:اين روايت دليل بر وجود كتاب در هر عصری است ،زيرا جايز نيست كه
خداوند تمسّک چيزی را به ما امر كند كه امکان تمسّک نباشد ،كما اينكه اهل بيت و هر كسی كه
 -1همان.38 ،
 -0مفيد ،محمّدبن مح ّمد ،اوائل المقاالت.31 ،
 -9مولی عبداهلل بن محمد ،مشهور به فاضل تونی ،متوفی به سال  1101ه .
 -8بالغی ،محمدجواد ،آالء الرحمن30. :1 ،
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پيروی از قول او واجب است ،بايد موجود باشد و هرگاه بر صحّت وجود قرآن اجماع باشد،
شايسته است كه به تفسير و بيان معانی آن بپردازيم و غير آن را رها كنيم».

1

همچنين كالم شيخ بر وجود كامل آن ،نزد اهلش حمل میشود .چنان كه از فيض رحمة اهلل
خالف نصّ آن صادر شده 0،پس وقتی كه تمسّک به قرآن ،كه در آن جميع احکام حتی ديّه خراش
موجود است ،مقدور نباشد 9،با عدم امکان تمسّک به عترت در زمان غيبت متناقض نيست ،زيرا
مراد از تمسّک به آنها ،پذيرش واليت و اطاعت از اوامر آنهاست ،و اين كار به دليل وجود
روايات آنها ،برای هر كسی و در هر عصری امکان پذير است ،هر چند كه امکان تشرّف به محضر
آنها ،و كسب فيض خاص از زيارت آنها و استفاده از انوار آنها ،به بركت مصاحبت با آنها،
نباشد.
پس ،از جميع مطالبی كه به تفصيل ذكر شد ،عدم احتمال وقوع تحريف در قرآن شريف از
جميع جهات روشن میشود.

 -1طوسی ،محمّد بن حسن ،تفسير التبيان.9 :1 ،
 -0رك :محسنفيض كاشانی  ،ملّامحمّد ،تفسير صافی.83 :1 ،
 -9شايد مراد او قرآنی است كه اميرالمؤمنين علی عليه السّالم ،آن را جمع آوری كرده و آن فرقی با كتابی كه پيش روی ماست
ندارد مگر در ترتيب ،به اين معنا كه آن حضرت آن را بر اساس ترتيب نزول جمع كرد و منسوخ را قبل از ناسخ آورد ،و تأويل
و تفسير برخی آيات را نيز ذكر كرد.
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طرفه یازدهم(تعداد سوره های قرآن)

طرفة یازدهم
تعداد سورههای قرآن و بيان اختالف پيرامون آنها.
بين علمای اماميّه رضوان اهلل عليهم ،مشهور اين است كه كتاب عزيز دارای صد و دوازده
سوره است و آنها ،سورههای ضحی و انشراح را يکی ،و فيل و قريش را نيز يکی دانستهاند ،بلکه
بعضی از استوانههای علمی اماميّه ،بر آن ،ادعای اجماع می كنند 1.در اين خصوص متون معتبری
از اهل بيت نيز وجود دارد.

0

عدّهای از علمای اماميّه نقل كردهاند كه در مصحف اُبیّ ،سوره فيل و ايالف يکی است.

9

بر اساس آنچه كه در اتقان سيوطی به نقل از طاوس و ديگر مفسرّان اهل سنّت آمده :ضحی
و الم نشرح يک سوره به حساب میآيند.

8

امّا اكثر علمای اهل سنّت با اين نظر مخالفاند و تعداد سورههای قرآن را صد و چهارده تا
میدانند و بر آن ادّعای اجماع نيز نمودهاند.

0

-1ابن بابويه ،شيخ صدوق ،اعتقادات .39 ،
-0طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان 033:11 ،و .300
-9رازی ،فخرالدّين ،تفسير رازی.118 :90 ،
-8سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.003:1 ،
-0همان.000 ،
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آری ،بعضی از آنها معتقدند كه تعداد سورههای قرآن صد و سيزده تاست ،و انفال و برائت
در بين آن دو و به استناد روايتی از مجاهد ،سفيان

را به دليل عدم وجود

و ابی ورّاق 1يکی میدانند ،در حالی كه اين نظر به دليل اشتهار در دو تا بودن و دو اسم داشتن آن
دو سوره در بين مسلمانان و نيز به استناد روايتی به نقل مجمع البيان از اميرالمؤمنين  ،اتّفاق نظر در
آن وجود دارد كه فرمود:
.

0

[

در صدر سوره برائت نازل نشده ،زيرا

برای امان و

رحمت است ،در حالی كه سوره برائت برای رفع امان از كفّار و مشركان به وسيله جنگ ،نازل
شده].
[ از ابن عبّاس نقل است كه گفت «:از علی بن ابی طالب سؤال كردم چرا در صدر سوره
نيامده است؟» فرمود:

برائت

.
[ برای اينكه

9

امان است امّا سوره برائت برای مبارزه با كفّار و مشركان

نازل شده ].
او همچنين میگويد :به عثمان گفتم «:چه چيری باعث شد كه شما انفال را كه از مثانی ،و
برائت را كه از مئين است كنار هم قرار دادی و بين آن دو
در سبع طوّال قرار دادی؟»
-1همان.
-0طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.8 :0 ،
-9حاكم نيشابوری ،محمّد بن عبدالله ،مستدرك حاكم .991 :0

ننوشتی و آن را
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عثمان گفت «:سورهها با شمارههای آنها 1بر رسول خدا

 ،نازل میشد .تا انتهای خبر.

اين بحث به طور كامل در بعضی طرائف گذشته ذكر شده است».
صدوق رحمة اهلل عليه ،در ثواب االعمال و عيّاشی ،از امام صادق

 ،نقل میكنند كه آن حضرت

فرمود:
0

[ هر كس سوره انفال و برائت را در هر ماه تالوت كند ،هرگز نفاق در او داخل نمیشود].
پس با توجه به تمام مطالب گذشته و به دليل عدم وجود شبههای در تعدّد آن دو سوره نزد
اصحاب ما و با وجود اعتقاد داشتن آنها به اتّحاد بعضی از سورهها با يکديگر ،آنطور كه گذشت،
در متعدّد بودن سوره برائت و انفال ،جای هيچگونه اشکالی نيست و آن چه كه طبرسی و عيّاشی
عليهما الرّحمه از امام صادق

 ،نقل كردهاند اين است كه آن حضرت فرمود:

[ 9انفال و برائت يکی هستند ].يا بايد تأويل و يا رد شود.

-1همان.
-0ابنبابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال ،113 :ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.1033/019 :0 ،
 -9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان ،8 :0 ،ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.1001 /019 :0 ،
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طرفة دوازدهم
معنای سوره و تعيين اسم هر سوره توسّط پيامبر
سوره اسم بخشی از قرآن است كه دارای آغاز و پايان و اسم خاصّی است كه توسّط
پيامبر

 ،تعيين گرديده و اسامی سورههای قرآن در احاديث و آثار مکتوب آمده است.
از عِکرمه روايت شده كه گفت :مشركان با گفتن سوره بقره و عنکبوت ،مسلمانها را مسخره

میكردند كه اين آيه نازل شد:
 1حجر.)30،
[ ما شرّ استهزاكنندگان را از تو دفع خواهيم كرد].
وجه تسميه سورهها به اسم های معيّن ،روشن است زيرا سوره حمد از اين جهت فاتحه
ناميده شده كه قرآن با آن آغاز میشود و سوره بقره به خاطر آن كه قصّه بقره گاو در آن آمده
است و در غير اين سوره نيامده ،و سوره آل عمران به خاطر ذكر آل عمران در آن و همين طور
بقيّه سورهها .امّا وجه تسميه هر قطعه معيّنی به سوره ،به خاطر بلندی منزلت و شأن آن است ،زيرا
آن كالم خدا است و سوره بر منزلت رفيع اطالق میشود .گفته شده كه سوره برگرفته از سور يا
حصار شهر است به خاطر احاطه آن به تعدادی آيه و اجتماع آن آيات مانند اجتماع خانهها با
ديوار است ،و نيز گفته شده كه سوره برگرفته شده از سِوار است به خاطر احاطه آن بر ساعد.

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.130 :1 ،
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طرفة سيزدهم
تعداد سورههای موسوم به طوال ،مئين ،مثانی و مفصّل و وجه تسميه آنها
همانطور كه هر سوره دارای اسمی خاص است ،تعدادی از سورهها نيز دارای اسمی مخصوص
هستند .از كافی با اسنادش از سعد االسکاف ،از امام باقر

نقل است كه؛ پيامبر

فرمود:

1

[ به من به جای تورات سوره طوال و به جای انجيل سوره مئين ،و به جای زبور مثانی عطا
شد و با مفصّل با هشتاد و شش سوره برتری يافتم .و آن بر ساير كتاب ها غالب است ،تورات از
آنِ موسی و انجيل از آنِ عيسی و زبور از آنِ داوود است] .
پس بدان كه از اين روايت شريف موارد زير استفاده میشود:
 -1تمامی سُوَر قرآن تحت عناوين چهارگانه مذكورند و هيچ سورهای از آن خارج نيست.
 -0به ترتيب؛ طوال مقدّم بر مئين و مئين مقدّم بر مثانی و مثانی مقدّم بر مفصّل است.
 -9طوال برتر از مئين است زيرا به منزله تورات كه افضل از انجيل است ،و مئين افضل از
مثانی است ،زيرا به منزله انجيل كه افضل از زبور است و میتوان استفاده كرد كه مفصّل افضل از
مثانی است زيرا به وسيله آن ،پيامبر
 -1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.11/893 :0 ،

برتری داده شده.
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گفته شده :طُوَل مثل صُرَد و در بعضی روايات علمای اهل سنّت طوال آمده است.
گفته شده نامگذاری بعضی از سورهها ،به طوال ،به خاطر طوالنی بودن سوره های آن است
و به مابعد آن مئين گفته شده به خاطر اينكه تعداد آيات هر سوره ،بيش از صد آيه يا نزديک به
آن است و به مابعد آن مثانی گفته شده ،به خاطر آنكه جفت آن ،يا بعد از آن میباشند .پس به
اينها نسبت به مئون ،ثوان و به مئون نسبت به اينها اوائل گفته میشود.
فرّاء میگويد «:مثانی سورههای دارای كمتر از صد آيه هستند زيرا در آن سورهها ،دوتايی
بيشتر از طوال و مئين است».
همچنين گفته شده به خاطر مشتمل بودن هر يک از سورهها بر دو مثال يا دو عنوان؛
عبرتها و خبرها يا به خاطر وجود دو داستان ،در آن است.
سورههای كوتاه پس از مثانی را به خاطر وجود فاصلههای زياد بين سورهها و بسمله
مفصّل گويند و نيز گفته شده ،به خاطر تعداد كم آيات نسخ شده ،به آنها محکم نيز اطالق
میشود.

1

در تعيين سُوَر طوال ،مئين ،مثانی و مفصّل.
از سعيد بن جبير نقل است كه گفت «:آن سورههايی را كه تو مفصّل میخوانی محکماند و
آخر آن سوره ناس است بدون نزاع».

0

در اينكه تعداد سورههای طوال هفتتاست اشکالی نيست ،دليل آن روايت واثله از
پيامبر

 ،است كه فرمود:

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.001 :1 ،
 -0همان.001 ،
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[ 1 .به من به جای تورات ،سبع طوال داده شده است].
از ابن عباس رحمة اهلل عليه نقل است كه گفت «:سوره های هفتگانه 0عبارتند از بقره،
آلعمران ،نساء ،مائده ،انعام و اعراف 9 ».راوی میگويد «:هفتمی را هم گفت ولی من فراموش
كردم .در روايت ديگری به نقل از او هفتمی سوره كهف است».

8

امّا مجاهد و سعيد بن جبير هفتمی را سوره يونس می دانند.
فيض رحمة اهلل عليه میگويد «:طوال 0،سورههای هفتگانه پس از فاتحه هستند ،با اين
فرض كه انفال و برائت يکی به شمار آيند ،از جهت نزول آن دو ،با هم در جنگها و ناميده شدن
آن دو به قرينتين دو قرينه».

0

اشکالی كه وارد میشود اين است كه بعد از آنكه ثابت شد انفال و برائت دو سوره هستند
چگونه ممکن است كه آن دو را يکی به حساب آورد ،مگر اينكه روايت امام صادق

كه فرمود:

 [ 3انفال و برائت يکی هستند] بر نزول آن دو بر منزلت واحدی حمل شود ،كه
مؤيّد آن ،روايت نبوی در تقدّم سبع طوال بر ديگر سور است.
سپس فيض می گويد «:مئين از بنی اسرائيل تا هفت سوره پس از آن را گويند ،زيرا تماماً
دارای حدود يکصد آيه هستند.
مؤلّف میگويد «:آنچه گفته شد مبنی براين است كه ضحی ،انشراح ،فيل و قريش چهار
سوره به حساب آيند ،در حالیكه اين ،بر خالف اخبار و نظر معروف اصحاب است .بر اين اساس
و طبق روايت شريف ،بايد مفصّل 33 ،سوره از جاثيه تا آخر قرآن باشد».
 -1همان.013 ،
 -0در االتقان :الطّول.
 -9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.001 :1 ،
 -8همان.
 -0در تفسير صافی :الطّول.
 -3طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان  ،8 :0ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی .1001/019 :0
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سپس فيض رحمة اهلل عليه میگويد «:مثانی ،بقيّه سورهها كه كوتاهتر از مئين و طوالنیتر از
مفصّل هستند».

1

مؤلّف میگويد «:الزم بود كه فيض در تعيين مثانی به ذكر بقيّه سورهها اكتفا میكرد زيرا
بعضی از سورههای مثانی از سورههای مفصّل بيشتر نيستند ،زيرا تعداد آيات سوره الرّحمن كه در
مفصّل قرار دارد ،هشتاد و هفت و واقعه ،نود و شش تاست امّا در مثانی بعد از كهف سورهای كه
آيات آن به اين تعداد باشد ،يا نيست يا كم است نظير؛ طه ،انبياء ،مؤمنون ،شعرا و صافات».
از جريربن عبدالحميد نقل است كه گفت «:در مصحف عبداهلل بن مسعود؛
طوال 0شامل؛ بقره ،آل عمران ،نساء ،انعام ،اعراف ،مائده و يونس است.
مئين شامل :برائت ،نحل ،هود ،يوسف ،كهف ،بنی اسرائيل ،انبياء ،طه ،مؤمنون ،شعرا و
صافات است.
مثانی شامل :احزاب ،حج ،قصص ،نمل ،نور ،انفال ،مريم ،عنکبوت ،روم ،يس ،فرقان ،حجر،
رعد ،سبأ ،مالئکه ،ابراهيم ،ص ،والذين كفروا ،لقمان و زمر است.
حَواميم شامل :حم المؤمن ،زُخُرف ،سَجْدَة ،حمعسق ،احقاف ،جاثيه ،ودُخان .
مُمتَحِنات 9شامل :انا فتحنا لک ،حشر ،تنزيل سجده ،طالق ،ن والقلم ،حجرات ،تبارك،
تغابن ،منافقون ،جمعه ،صف ،قل اوحی ،انا ارسلنا ،مجادله و ممتحنه.
و مفصّل شامل :الرّحمن تا آخر قرآن است»0.

 -1همان.
 -0در االتقان :الطّول.
 -9در االتقان نيست.
 -8در االتقان :و يا ايّها النّبی لم تحرّم اضافه دارد.
 -0سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن009 :1 ،

8
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مؤلّف میگويد «:از ظاهر اين خبر استفاده میشود كه مُمتَحِنات و حواميم از نظر ابن مسعود،
دو قسم و خارج از اقسام چهارگانه مذكورند و اينكه ترتيب سورهها در مصحف او بر خالف
مصحفی است كه در نزد ماست ،اِلّا اينكه بگوئيم اين نقل معتبر نيست».
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طرفة چهاردهم
فوائد تقطيع قرآن به تعدادی سوره و اختالف این سورهها در طوالنی ،کوتاه و متوسّط بودن.
زمخشری میگويد :فوائد تفصيل قرآن و تقطيع سورههای آن زياد است ،خداوند تورات و
انجيل و زبور و ديگر كتب را نيز به همين صورت بر انبيائش نازل فرمود.سوره به سوره و مصّنفان
در كتابهايشان آن را در ابواب مختلف ،همراه با مقدّمهای در شرح اين سورهها در آوردهاند از
جمله:
 -1اگر در تحت جنس ،انواع و اصنافی باشد بهتر و مهمتر است تا اينكه تنها دارای باب
واحدی باشد.
 -0قاری اگر سورهای يا بابی از كتاب را ختم كند سپس برای بار ديگر اقدام به خواندن
نمايد ،نشاط بيشتر و انگيزه قویتر خواهد داشت تا اينكه آن كتاب را يکسره بخواند ،نظير مسافر
كه هرگاه مايل يا فرسنجی را طی كند ،شور و نشاط او برای رفتن بيشتر میشود .از اينجاست كه
قرآن به اجزاء و اخماس تقسيم شده است .
 -9حافظ قرآن اگر سورهای را حفظ كند ،باورش اين میشود كه بخش مستقلی از كتاب
خدا را در حفظ دارد ،پس در نظر او اين كار ،مهم و دارای عظمت خواهد بود.
طبق حديث انس كه گفت «:هرگاه كسی بقره و آلعمران را بخواند در راه ما كوشش كرده
است» ،قرائت يک سوره از قرآن در نماز افضل است.

طرفه چهاردهم( فوائد تقطیع در قرآن)
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 -8تفصيل و جداسازی سورهها به سبب در پیِ هم قرار گرفتن اشکال و نظائر و هماهنگی
بعضی با بعضی ديگر است .به اين دليل شما معانی ،نظم ،و ديگر قوائد از اين دست را مالحظه
میكنيد پايان بحث زمخشری.

1

گفته شده كه فلسفه سوره سوره كردن قرآن ،ثابت كردن اين حقيقت است كه سوره به
تنهايی معجزه است و آيهای از آيات الهی است و اشاره است به اينكه هر سوره دارای اسلوب
مستقلی است پس محتوای سوره يوسف بيان شرح حال يوسف ،و سوره برائت مبيّن احوال و
اسرار منافقين است و همينطور ديگر سورهها.
امّا حکمت تفاوت سورهها از جنبه طوالنی بودن و كوتاه بودن ،توجّه دادن به اين معناست
كه طوالنی بودن سوره ،از شرايط اعجاز نيست ،به اين معنا كه سوره كوثر با سه آيه ،همان قدر
معجزه است كه سورة بقره.
امّا فلسفة تفاوت سورهها از جنبه درازی ،كوتاهی و متوسّط بودن ،سهولت تعليم و تعلّم و
شروع تعليم قرآن به اطفال و متعلّمين از سورههای كوتاه و سپس مافوق آنها تا يادگيری قرآن
برای متوسّطين است تا به تدريج به سورههای طوالنی ،با اختالف مراتبشان برسد و نيز
آسانسازی كتاب از سوی خداوند برای بندگان 0،به منظور حفظ و قرائت سورههای آن در اوقات
تنگ ،متوسّط و طوالنی ،در نماز و غير نماز تا ديگر حکمتها و مصالحی كه كسی جز خدای
تعالی نمیداند.

 -1زمخشری ،محمودبن عمر ،الکشاف  ،30 :1سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن  ،003 :1زركشی،
محمدبن بهادر ،البرهان فی علوم القرآن .998 :1
 -0سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.1:003 ،
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طرفة پانزدهم
بسمله بِسْمِ اللَهِ الرَحْمنِ الرَحِيم جزئی از هر سوره ،بلکه از اعظم آیات هر سوره است.
بدون شک بسمله يکی از آيات قرآن و جزئی از سوره فاتحه و ديگر سورهها به جز سوره
برائت ،بلکه از اعظم و افضل آيات است ،تا آنجا كه از امام صادق

 ،نقل شده كه فرمود:
1

«
[
از امام باقر

به اسم اعظم اهلل نزديکتر است تا مردمک چشم به سفيدی آن].
 ،نقل است كه فرمود:
0

[ برترين آيه را از كتاب خدا دزديدند و آن
عيّاشی از امام صادق

 ،نقل میكند كه فرمود:
.

9

 -1طوسی ،محمّد بن حسن ،تهذيب .1103/033 :0
 -0ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی .00/111 :1
 -9همان.33/119 :1 ،

است].
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[ اينها  -يعنی عامّه -را چه شده؟ خدا بکشد اينها را ،كه بزرگترين آيه قرآن را ،هرگاه
است].

كسی اظهار كند ،بدعت میدانند و آن
و ديگر روايات از اين دست.

 ،به استناد اين روايت صحيح از محمّد

امّا جزء سوره فاتحه بودن
بن مسلم است كه گفت «:از امام صادق

 ،پرسيدم آيا سبع المثانی و القرآن العظيم همان فاتحه

است؟ فرمود :آری.
جز سبع المثّانی است؟ فرمود :آری 1برترين آيه آن

گفتم :آيا
است»0.
امام حسن عسکری ،از پدرانش

 ،از أمير المؤمنين صلوات اللَه عليه نقل میكند كه آن

حضرت در حديثی فرمود:
.
آيهای از فاتِحة الکِتاب ،و آن دارای هفت آيه است كه با (

[
كامل میشود].

در عيون االخبار نقل است كه به اميرالمؤمنين

 ،عرض شد «:به ما خبر بدهيد كه آيا بسم اهلل

الرّحمن الرّحيم جزء فاتحة الکتاب است؟ فرمود:
9

[آری ،زيرا رسول خدا

 ،آن را قرائت میكرد و آن را به عنوان آيهای از آن سوره

میدانست و میفرمود فاتحةالکتاب همان سبع المثّانی است»].
از امّ سلمه از طريق علمای عامّه نقل است كه پيامبر
 -1در تهذيب :نعم ،هی.
 -0همان.1100/033 :0 ،
-9ابنبابويه ،محمّدبن علی ،عيون اخبار الرضا عليه السّالم.03/911 :1 ،

 ،اين طور قرائت میكرد:
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فاتحه1 ،و 0تا اين كه گفت «:آن حضرت
را آيهای به حساب میآورد و «عَلَيهم» را به حساب نمیآورد».
نقل است كه از علی

1

 ،درباره سبع المثّانی سؤال شد فرمود:

به آن حضرت عرض شد شش آيه میشود؟ فرمود:
يک آيه است].

[

0

از ابن عباس نقل است كه گفت :سبع المثّانی فاتحة الکتاب است ،سؤال شد آيه هفتم كو؟
.

گفت:

9

از ابی هريره نقل است كه گفت :رسول خدا
.

 ،فرمود:

8

بخوانيد ،زيرا اين سوره امّالقرآن

[هرگاه سوره حمد را میخوانيد با
و امّالکتاب و سبع المثّانی است و
امّا اينكه آيا

يکی از آيات آن است.
جزء ساير سُوَر قرآن هست مستند به روايتی از

معاوية بن عمار است كه گفت «:به امام صادق

 ،عرض كردم آيا موقع اقامه نماز

را در فاتحه قرآن بخوانم؟
فرمود :آری ،گفتم :وقتی سوره فاتحه را در قرآن خواندم،
سوره بخوانم؟ فرمود :آری».

0

 -1سنن الدار قطنی.01/910 :1 ،
 -0همان ،81 /919 :1 ،شائی ،احمدبن علی ،سنن كبری .80 :0
 -9شائی ،احمدبن علی ،سنن كبری.80 :0
 -8سنن الدار قطنی ،93/910 :1 ،شائی ،احمدبن علی ،سنن كبری،80 :0
 -0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی ،1/910 :9طوسی ،محمّد بن حسن ،استبصار .1100/911 :1

را با
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 ،نوشتم :فدايت شوم چه

از يحيی بن ابی عمران نقل است كه گفت «:خدمت امام باقر

را در امّالکتاب می-

میفرمايی در مورد كسی كه در نماز فرادای خود

خواند امّا وقتی به غير امّالکتاب میرسد آن را ترك می كند ،عبّاسی میگويد :مانعی ندارد؟ امّا آن
حضرت به خط خويش مرقوم فرمود:
1

[ به رغم انف عباسی آن را دو بار اعاده كند].
ظاهر اين است كه وجوب اعاده به خاطر تمام نبودن سوره است نه اينكه بسمله مستقالً
واجب است.
از طريق علمای عامّه از ابن عبّاس نقل است كه گفت «:پيامبر
نبود تا اينكه

برای سوره ،پايانی قائل

بر او نازل شد».

البَزّاز اضافه می كند «:وقتی
رسيده و سوره ديگر آغاز شده است».

نازل شد معلوم شد سوره به پايان
0

از ابن عبّاس نقل است كه گفت «:مسلمانها پايان سوره را نمیدانستند تا اينكه
 ،نازل شد پس با هر بار نزول آن ،معلوم میشد كه سوره به پايان رسيده است».

9

همچنين از او نقل است كه جبرئيل هرگاه بر پيامبر نازل میشد و
را قرائت میكرد پيامبر متوجّه میشد كه ماقبل آن يک سوره بوده است.
ابن عمر نقل میكند كه رسول اهلل

8

فرمود:

 -1همان ،0/910 :9همان  . 1103/911 :1مراد ،ابوحعفر ،جواد عليه السّالم ،و عبّاس ،همان هشام بن ابراهيم است كه
معارض امام رضا و امام جواد عليهما السّالم بود ،و "يعيدها مرتين" ممکن است متعلّق به كتب باشد و تتمّه كالم راوی باشد.
فيض میگويد :مراد از"يعيدها"[ آن را اعاده میكند ]،نماز و بسمله ،اوّلی ظاهرتر است".مرتين" متعلق به "فکتب"است ،نه به
"يعيدها" در اين صورت ،وجهی برای تکرار اعاده وجود ندارد.
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم قرآن .033 :1
 -9حاكم نيشابوری ،مح ّمد بن عبدالله ،مستدرك حاكم.090 :1 ،
 -8همان.091 ،
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.

1

[هرگاه جبرئيل بر من نازل میشد ،اوّلين چيزی كه به من القا میكرد
بود].
همچنين از او نقل است كه گفت «:بِسْمِ
است».

در هر سوره ای نازل شده

0

از انس نقل است كه گفت «:در حينی كه رسول اهلل در پيش ما بود حالتی به او دست داد
سپس سرش را بلند كرد در حالی كه متبسم بود فرمود:
 9كوثر.1 ،
[ هماينک بر من سورهای نازل شد سپس شروع به خواندن كرد:
»].
مخفی نماند بر اساس آنچه كه ذكر كرديم اماميّه رضوان اهلل عليهم اجمعين ،در اين
خصوص اتّفاق نظر دارند ،امّا علمای عامّه دارای آرای مختلفاند ،بعضی از آنها جزء قرآن بودن
را انکار میكنند ،چنانكه ابن عبّاس به اين معنا اشاره میكند و میگويد:
شيطان ،بزرگترين آيه قرآن يعنی

را از مردم دزديده است.

8

او همچنين می گويد «:مردم از يکی از آيات كتاب خدا كه بر احدی غير از پيامبر و سليمان
بن داوود ،نازل نشده ،غافل شدند و آن
و در ذيل كالمش اشاره است به روايتی از پيامبر

است».

0

 ،فرمود:

-1الدار قطنی ،علی بن عم ،سنن الدار قطبی ،19/910 :1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن
.001 :1
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن 001. :1
جاج ،صحيح مسلم  ،09 /911 :1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .001 :1
 -9مسلمبن ح ّ
 -8سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .033 :1
 -0همان.
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1

[ از مسجد خارج نمیشوم تا اينكه تو را از آيهای خبر دهم كه بعد از سليمان بر هيچ
پيامبری غير از من نازل نشده است .سپس فرمود :نماز را با چه آيهای از قرآن شروع میكنی؟
عرض كردم:
از امام باقر

فرمود  :هی هی ،درست است درست است].
 ،نقل است كه فرمود:
0

[ برترين آيه را كه

است از كتاب خدا دزديدند].

شايسته است كه در آغاز هر كار بزرگ و كوچکی خوانده شود تا آن كار بركت پيدا كند.
آيه مستقلی است امّا

بعضی از آنها عامّه قائلند به اينكه آن
جزئی از سورهای نيست.
بعضی میگويند «:آن

جزء سوره فاتحه است نه ديگر سورهها».

دليل كسانی كه میگويند آن

جزئی از تمامی سورههاست ،ذكر آن

در مصحفهای صحابه و پس از آن ،با وجود ممنوع بودن نوشتن چيزی در قرآن كه جزء قرآن
نيست ،مثل اسامی سورهها ،آمّين و مانند آن است .پس اگر

جزء قرآن

نبود ،جواز ثبت و ذكر آن با خطّ نويسنده قرآن وجود نداشت ،زيرا اين كار مردم را وادار میكند
كه باور كنند قرآن است و در نتيجه عامل فريب مسلمانان میشوند و آنها را وادار میكنند تا
چيزی را كه از قرآن نيست جزء قرآن بدانند.
اين عمل از مواردی است كه از نظر صحابه ،اعتقاد به آن جايز نبوده است.

 -1همان.
 -0ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی .00 /111 :1
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اگر گفته شود؛ شايد

برای جداكردن بين دو سوره قرار داده شده،

در پاسخ میگوييم كه اين كار موجب گمراهی میشود و ذكر آن اگر فقط برای جداكردن دو سوره
باشد ،جايز نيست ،زيرا اگر اين نظر درست باشد بايد بين برائت و انفال نيز قرار میگرفت.
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123
________________________________ ___________________

طرفة شانزدهم
در اینکه آیات کتاب عزیز ،محکم و متشابه هستند و تعریف هریک
شکّی نيست كه آيات قرآن دو قسماند؛ محکم و متشابه ،چنانكه خدای تعالی فرمود:
آل عمران) 0،
[ قسمتى از آن ،آيات «محکم» صريح و روشن است كه اساس اين كتاب مىباشد و قسمتى
از آن« ،متشابه» است].
در روايات و سخنان علما تعاريف مختلفی برای آن دو ذكر شده است.
حق اين است كه مراد از محکم ،كالمی است كه داللت روشنی داشته باشد ،به گونهای كه
در عرف  -ولو بمالحظه قرائن موجود -در فهم مراد آيه مشکلی ايجاد نشود و نيازی به رجوع به
عالم يا قرائن منفصله و ادلّه عقلی و نقلی خارجی نباشد.
مراد از متشابه ،كالم مجمل يا مبهمی است كه انسان در فهميدن مراد و مفهوم آن در عرف به
اشتباه میافتد ،به گونهای كه با وضع يا قرائن متّصله ،مراد از آن ،حقيقتاً يا حکماً ،ظهوری نداشته
باشد ،بلکه ناچار بايد به عالمی كه آگاه به مراد گوينده باشد رجوع كرد يا به كوشش در بدست
آوردن قرائن منفصل از كالم ،از قبيل حکم عقل مستقل يا ساير كلمات گوينده روی آورد.
عيّاشی از امام صادق
سؤال شد كه فرمود:

 ،نقل میكند كه از آن حضرت در خصوص معنای محکم و متشابه
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1

[ محکم آن است كه به آن عمل میشود و متشابه آن است كه جاهل را به اشتباه میاندازد].
ظاهر اين است كه مراد از قول آن حضرت

 ،كالمی است كه عرف در فهم مراد و

عمل به آن متوقّف نمیشود و آن تمامی آيات االحکاماند.
همان طور كه از ابن عبّاس روايت شده كه گفت:
« محکمات :ناسخ ،منسوخ ،حالل ،حرام ،حدود ،فرائض و آياتی است كه به آنها ايمان
آورده و عمل میشود.

0

متشابهات :منسوخ ،مقدّم ،مؤخّر ،امثال ،اقسام ،و آياتی كه به آنها ايمان آورده میشود ولی
عمل نمیشود».
از مجاهد نقل است كه گفت:
« محکمات آياتی هستند كه شامل حالل و حرام میشوند و غير از آنها متشابه هستند كه
بعضی از آيات ،بعضی ديگر را تصديق میكنند».

9

پیامبر و ذرّیّه معصوم او ،عالم به تأویل متشابهاند ،و ردّ نظر قائلین اختصاص علم تأویل ،به
خداوند.
از ربيع نقل است كه گفت:
« محکمات اوامر و نواهی الهی هستند 8و ديگر تعريفات از اين دست ،كه جميع اين
تعريفات ،بيانی هستند برای مواردی كه ظهور دارند ،و آن شامل همه احکام میشود نه غير آنها،
زيرا در غير آيات االحکام موارد فراوانی است كه به صورت اجمال بيان شده است».

-1فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی  ،030 :1ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی 93/30 :1
-0طبری ،محمّد بن جرير ،تفسير طبری .110 :9
-9همان ،سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .8 :9
-8سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .0 :9

طرفه شانزدهم(قرآن با آیات محکم و متشابه)

125
________________________________ ___________________

كسانی كه علم تأويل متشابهات را مختص به خدای سبحان و از مواردی میدانند كه علم
اختصاصی ذات مقدّسش به آن تعلق میگيرد و پيامبر

و اوصيای معصوم او صلوات اهلل عليهم

اجمعين ،به آن علم ندارند ،اشتباه میكنند زيرا فايده كالم فهماندن ديگران است.
پس اگر كالم خالی از اين فايده باشد ولو نسبت به يک شخص ،لغو است و حکيم بلند
مرتبه ،منزّه از آن است ،به عالوه اينكه پيامبر با هر آيهای از كتاب عزيز تحدّی میكرد.
بنابراين امکان ندارد كه به چيزی تحدّی بکند كه مراد و معنای آن شناخته شده و قابل فهم
نباشد ،بعالوه اين كه خدای تعالیا در تأويل متشابهات ،همه خلق جز عالمان راسخ در علم را
مستثنی كرد و علم به تأويل قرآن را در كنار ذات مقدّس خود قرار داد ،مراد از راسخان در علم،
و اوصيای او صلوات اهلل عليهم ،هستند ،همانطور كه در روايت نقل است كه فرمود:

پيامبر

1

[ پس رسول خدا

 ،افضل راسخان در علم است كه خداوند تفسير و تأويل همه آنچه را

كه بر او نازل كرده ،به او آموخته است و اين طور نيست كه خداوند آيهای را برآن حضرت نازل
بکند امّا تأويل آن را به او ياد ندهد ،البته اوصيای پس از او ،تأويل تمام قرآن را میدانند].
از اميرالمؤمنين در حديثی نقل است كه فرمود:
0

9
8

 -1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی 0/133 :1
 -0در احتجاح :كتابه ،ذكر شده است.
 -9در احتجاج :و امناؤه ،ذكر شده است.
 -8طبرسی ،ابو منصوراحمدبن علی ،احتجاج ،009،محسنفيض كاشانی  ،ملّامحمّد ،تفسير صافی.030 :1 :
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[ به راستی خداوند ،جلّ ذكره ،با سعه رحمت و رأفتش به خلق و آگاهی وی از تغييری كه
در كالمش ايجاد میكنند ،كالمش را سه قسم كرد :قسمی از آن را عالم و جاهل میفهمند و قسمی
را كسانی میفهمند كه دارای ذهنی روشن ،حسّی لطيف و قوّه تميزی درست باشند و خداوند برای
فهم آيين اسالم ،به او شرح صدر عطا كرده باشد و قسمی كه جز خداوند و انبياء و راسخان در
علم آن را نمیشناسند].
عيّاشی در روايتی از امام صادق

 ،نقل میكند كه فرمود:
1

[ ما راسخان در علميم و مائيم عالمان به تأويل آيات قرآنی].
از ابن عبّاس از طريق عامّه نقل است كه درباره آيه:
آلعمران[ 0،در حالى كه تفسير آنها را ،جز خدا و راسخان در علم ،نمىدانند] گفت :من از كسانی
هستم كه تأويل قرآن را میدانم.

0

از مجاهد در معنای

نقل است كه گفت «:آنها كسانی هستند كه تأويل

قرآن را میدانند و میگويند ما به آن ايمان آوردهايم».

9

از ضحّاك نقل است كه گفت «:راسخان در علم ،تأويل قرآن را میدانند ،اگر تأويل قرآن را
ندانند ،ناسخ ،منسوخ 8،حالل ،حرام 0،محکم و متشابه قرآن را نخواهند دانست».

3

 -1ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی  ،383/039 :1فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی .030 :1 ،
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن 3 :9
 -9همان.
 -8در االتقان :من منسوخه ،ذكر شده است.
 -0در االتقان :من ،ذكر شده است.
 -3سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .3 :9
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از نووی مطابق نقل سيوطی در شرح مسلم نقل است كه میگويد «:درستتر همان است؛
زيرا بعيد است كه خداوند بندگانش را با چيزی مخاطب قرار دهد كه امکان شناخت آن چيز ،برای
كسی فراهم نباشد».

1

منشأ اشتباه اكثر اهل سنّت در اين مقام توهّم استينافی بودن «واو» در «
آل عمران 0دانستن است ،كه اين نظر به

» و مبتدا دانستن مابعد آن ،و خبر آن را

خاطر قوّت ظهور عطف بودن «واو» ،و عدم وجود قرينه ،جا دارد كه از آن صرفنظر شود.
ضعيفتر از اين نظر ،تأييد اين توهّم توسط بعضی از آنها است مبنی بر اينكه ،آيه داللت بر
مذمّت كسانی دارد كه به دنبال متشابه هستند و وصف آنها به داشتن زيغ و فتنهجوئی ،و بر مدح
كسانی كه علم را به خدا واگذار و تسليم میكنند تا آنجا كه آيه داللت دارد بر مذمّت منحرمان
غير عالم به تأويل متشابه ،زيرا آنها با وجود عدم آگاهی به تأويل قرآن ،آن را تأويل میكنند و
از آن پيروی میكنند ،نه برای طلب حق ،بلکه برای فتنهجوئی ،پس در آنها جهات عديدهای برای
مذمّت وجود دارد.
امّا راسخون در علم ،به خاطر عالم بودن به تأويل قرآن و معرفت داشتن به علوم موجود در
متشابهات ،در ايمان به آن تجاهر میكنند و در حضور مردم شهادت میدهند كه متشابهات ،مانند
محکمات ،كالم خدا هستند.
اگر اهل انحراف ،و اهل علم ،در جهل به تأويل شريک باشند ،امّا در ايمان و نفاق متفاوت
باشند ،توصيف مؤمنان با علم شايسته نيست ،بلکه مناسبتر اين است كه گفته شود
[ امّا راسخون در ايمان میگويند به آن ايمان
آورديم ،آن تماماً از جانب خداست].
بعالوه اينكه تأييد مذكور ،برهانی را كه در خصوص لزوم لغو برحکيم ارائه كرديم ،تقويت
نمیكند ،زيرا از نظر عدليّه ،انجام عمل لغو از سوی حکيم ،محال است و از نظر كسانی از اشاعره
كه انجام فعل قبيح را برخدا جايز میدانند ،نيز بعيد است.
 -1همان.
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امّا استدالل آنها نسبت به آنچه كه از طرق خودشان از اعمش نقل كردهاند كه گفت :در
قرائت ابن مسعود:

 1آل عمران )0 ،هم از

جهت سند و هم از جهت داللت ،سست است زيرا آنچه از او نقل شده يقيناً قرآن نيست ،بلکه
تفسير اوست ،شايد مراد او اين باشد كه راسخان در علم ،متشابه را از پيش خود و مطابق با ميل
خود تأويل نمیكنند ،بلکه بر اساس علمی كه خداوند به آنها داده تأويل می كنند.
پس علم به آن ،اوالً نزد خداست سپس با افاضه او راسخون میدانند و میگويند :ما به آن
ايمان آورديم ،همه آنها از مُحکَم ومُتَشابه از جانب خداست ،كه همه اينها كاشف از علوم غير
مُتَناهی الهی است ،به اين ترتيب بين روايت سابق از ابن عبّاس ،و بين آنچه كه از قرائت او روايت
 0و بين روايت ابن اُبَیّ كعب كه خواند

شد« .
 9 ،جمع میشود.

نمونه ديگر در سستی ،استدالل با روايتی است كه از ابی مالک اشعری نقل شده كه از
رسول خدا

 ،شنيد كه میفرمود:

[ جز در سه حال بر امّتم نمیترسم؛ يکی اينكه هرگاه مالشان زياد شود ،مورد حسادت قرار
میگيرند و با يکديگر به جنگ میپردازند و دوّم اينكه هرگاه كتاب قرآن برايشان گشوده شود
پس مؤمن آن را برمیگيرد ،به دنبال تأويل آن باشد امّا كسی جز خدا تأويل آن را نمیداند].
مراد از خوف داشتن نسبت به امّت ،تأويل قرآن از سوی غير راسخين در علم باشد ،كما
اينكه مراد از كسانی كه در آنها خوف حسدورزی و جنگ با يکديگر میرود ،غيرمعصومين آنها
هستند ،لذا عدم ذكر بقيّه آيه داللت برچيزی ندارد.
كما اينكه در روايت شريف نبوی كه فرمود:

-1همان.0 :9 ،
-0همان .3 :9
-9همان.0 :9،
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[ قرآن نازل نشده تا بعضی از آيات آن بعضی ديگر را تکذيب كند ،پس هر مقدار از آن را
شناختيد به آن عمل كنيد و هر چه متشابه بود به آن ايمان آوريد].
خطاب متوجّه غير راسخين در علم ،عالمان به تأويل قرآن از ناحيه حکيم عليم است ،پس
آنها كسانی هستند كه جز ايمان و يادگيری از اهل علم و ذكر ،برايشان جايز نيست.
همين طور است در روايت ابن مسعود از پيامبر

 ،كه فرمود:

«

1

[ كتاب اوّل از بابی واحد و بر حرفی واحد نازل گشته بود ،و قرآن از هفت باب و برهفت
حرف نازل شده شامل؛ نهی كننده ،امر كننده ،حالل ،حرام ،محکم ،متشابه و امثال .پس حالل آن را
حالل و حرام آن را حرام بشمريد ،پس آنچه را كه به شما امر شده انجام دهيد و از آن چه نهی
شدهايد اجتناب كنيد ،از مثلهايش عبرت بگيريد ،به محکم آن عمل كنيد و به متشابه آن ايمان
آوريد و بگوئيد كه ايمان آورديم ،آن تماماً از ناحيه پروردگار ماست].
مفهوم اين روايات اين است كه وظيفه مردمی كه راسخ در علم نيستند ،عدم تأويل متشابهات
و سخن نگفتن از پيش خود در اينباره است و ايمان به آن و اقرار به اينكه آن از جانب خداست،
چنانكه از ابن عبّاس نقل شده كه گفت «:به محکم ايمان میآوريم و به آن عمل میكنيم به متشابه
ايمان میآوريم و به آن عمل نمیكنيم و آن تماماً از جانب خداست».

0

عجيبتر از تمامی استدالالت ،استدالل آنها به عمل عمر بن خطاب است ،آنجا كه روايت
شده كه شخصی به نام عبداهلل بن صبيغ 9وارد مدينه شد و شروع كرد به پرسيدن از متشابه قرآن،

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّر المنثور .183 :0
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .3 :9
 -9در نسخه ديگری :صنيع بصيعآمده است.
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پس عمر او را فراخواند در حالی كه برای او ساقه خشک خرما را آماده كرده بود ،از او پرسيد ،تو
كه هستی؟
گفت :من بنده خدا صبيغ هستم پس عمر با آن ساقه او را زد تا آنجا كه سرش را خون
آلود كرد 1و در روايات ديگری او را با شاخه بی برگ خرما زد ،سپس او را رها كرد تا خوب شد،
سپس دوباره او را زد پس او را رها كرد تا اينكه خوب شد ،سپس او را فرا خواند كه بار ديگر
بزند پس او گفت :اگر میخواهی مرا بکشی ،بکش .پس به او اجازه بازگشت به سرزمينش را داد
و طی نامهای از ابوموسی اشعری خواست كه نگذارد او با احدی از مسلمانان همنشين شود.

0

استدالل به اين خبر برای وارد كردن اشکال بر عمر و اينكه او ستمکارترين ستمکاران
است ،اولی است تا استدالل به آن برای عدم تأويل متشابهات حتّی برای راسخين در علم ،زيرا
فعل او حجّتی جز بر ظلم او نيست و شايد ارتکاب آن عمل در حقّ اين سائل جويای علم ،از اين
جهت بود كه سؤال او سببی برای راهيابی او به اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه و شدّت ظهور فضل
او بر مردم و جهل غير او میشد.
قائل شدن اكثر پيروان او به عدم آگاهی پيامبر
است كه الزمه اعتراف آنها به علم پيامبر
باب اوست ،زيرا پيامبر

 ،از كتابی كه بر او نازل شده به اين جهت

 ،اعتراف به علم اميرالمؤمنين

 ،و رجوع خلق به

 ،به اتّفاق امّت مدينة العلم است و علی باب ،آنچنان كه اميرالمؤمنين

صلوات اهلل عليه ،در حديثی در بيان متشابه به اين معنا اشاره میكند و میفرمايد:

9

[ خداوند آن كار را انجام داد تا از اهل باطل كسانی كه بر ميراث رسول اهلل

مسلّط

شدند ،ادّعای داشتن علم كتاب ،كه برای آنها قرار داده نشده بود ،نکنند و اضطرار ،آنها را به
-1قرطبی ،مح ّمدبن احمد ،تفسير قرطبی  ،18 :8سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّر المنثور ،100 :9 ،سيوطی،
جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .3 :9
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .3 :9
-9طبرسی ،ابو منصوراحمدبن علی بن ابی طالب ،احتجاج.009:
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اطاعت از ولیّ امرحقيقی بکشاند ،پس آنها از روی خود بزرگبينی و افترا بر خداوند عزّ و جلّ
از اطاعت او ،سرباز زدند].
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طرفة هفدهم
درحکم متشابه بودن بسياری از آیات ،و محکم نبودن تمامی آنها
مخفی نماند كه فوايد و حکمتهای متشابه بودن بسياری از آيات و محکم نبودن بسياری
از آنها ،فراوان است از جمله اين فوايد عبارتند از:
 -1آنچه كه اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه ،در روايت گذشته ،به ضرورت رجوع مردم به
راسخين در علم و تبعيّت از اوامر آنها اشاره كرد ،به اين خاطر بوده كه آنها هرگاه برای استفاده
از علم قرآن در مجالس آنها حاضر شوند ،شأن و علوّ مقام آنها را میفهمند .دوستی و محبّتشان
نسبت به آنها افزايش میيابد ،و از آنها پيروی میكنند ،و متخلّق به اخالق آنها میشوند.
 -0روشن شدن برتری علما بر ديگر مردم و اختالف مراتب آنها.
 -9ضرورت تدبّر و تفکّر اهل ايمان در قرآن .زيرا با تدبّر در قرآن ،دقائق و حقائق آن
مکشوف میشود و در نتيجه كمال توحيد و معرفت و قوّت يقين و ثبات ايمان حاصل میشود و
اگر تمام آيات محکم باشند ،به آسانی به آن دست میيازند و از پرداختن به عمق آيات اعراض
میكنند.
 -8شدّت اهتمام به حفظ قرآن و زيادتی حب به مضامين آن .زيرا انسان برای دست يافتن
به چيزی اگر متحمّل سختی شود ،آنرا بيشتر دوست میدارد و در حفظ آن بيشتر میكوشد.
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 -0باال بردن عظمت قرآن در نزد مردم ،به گونهای كه به حکم عادت هر كتابی كه فهم
مطالبش مشکلتر ،قدر آن نزد مردم بيشتر است.
 -3امتحان مردم به وسيله آن و مشخّص شدن صادق از كاذب .زيرا حکمت بالغه ،چنين
اقتضا میكند كه برای هيچ كس در هيچ حالی باب گمراهی بسته نباشد و برای هيچ كس فشار و
قهری برای التزام به حق و پذيرش راهنمايی نباشد و اگر تمامی آيات محکم بودند ،برای اهل
انحراف ،علی رغم اتمام حجّت برای رجوع به حجّتهای بالغه الهی برای تأويل قرآن و پرهيز از
اظهار نظر در مورد متشابهات و پرداختن به تأويل آنها ،از روی هوای نفس ،فرصتی برای فتنه
جويی و فساد ايجاد نمیشود.
نتيجه اينكه :حکيم متّعال ،كتاب تدوينی خود را مطابق كتاب تکوينیاش قرار داد ،همانطور
كه بيشتر آيات تکوينیاش را از موجودات عالم ،متشابه قرار داد ،به گونهای كه در آن طبايع
مختلف و برای آنها اسباب و مؤثّرات قرار داد ،تا برای ذوات خبيثه و دارندگان اهواء فاسده و
عقول مغلوبه و ناتوان ،مجالی پيدا شود ،برای قائل شدن به خالقيّت طبيعت ،الوهيّت شمس و ساير
اجرام فلکی و انکار صانع حکيم ،و دليل آن؛ ندانستن تأويل آنها و نشناختن ماوراء طبايع و
اسباب آنها و انحراف دلهايشان از ادراك مسبّب االسباب و خالق آن ،با وجود اتمام حجّت با
آنها با قرار دادن عقل ،كه عالم به تأويل اين متشابهات و هادی آنها و تأييد آن به وسيله انبياء و
كتب آسمانی است.
پس انسانهای خبيث با انحراف قلوب شأن ،اين موجودات متشابه تکوينی را از پيش خود
تأويل و با پيروی از متشابهات ،فتنهجويی میكنند ،امّا انسانهای پاك و نفوس زكيّه با بصيرت
دلهای خويش به عقل سليم كه همان امام راسخ در علم است ،رجوع میكنند و تأويل را از او
میآموزند و به برهان عدم امکان مخلوق بودن خالق و متغيّر بودن واجب ،تمسّک میكنند .در اين
صورت میگويند :ايمان آورديم ،تمامی محکمات روشن ،داللت بر خالق آن دارد و متشابهات از
موجودات با اسباب و مؤثّرات كه تماماً آيات تکويناند ،از جانب پروردگار ماست.
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همچنين بسياری از آيات كتاب تدوين را كه همان قرآن مبين است ،متشابه قرار داد ،تا اهل
انحراف و نفاق از متظاهرين به ايمان به كتاب را ،از اهل صدق و اخالص متمايز نمايد .پس اگر در
موجودات عالم و در كتاب تکوين متشابه نباشد و همه آنها محکم باشند ،امتحان و اختياری
برقرار نمیشود و ايمان مؤمن شبه الجاء و اجبار است ،همينطور اگر در قرآن متشابهات نباشد،
برای مؤمنان به قرآن ،آزمون و امتحان حاصل نمیشود.
عنکبوت.)0،
[ آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند« :ايمان آورديم» ،به حال خود رها مىشوند و
آزمايش نخواهند شد].
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طرفة هجدهم
حروف مقطّعه اوایل سورهها ،از مصادیق بارز متشابه هستند و در بيان مراد از آنها.
از روشنترين مصاديق متشابه در قرآن ،حروف مقطّعه اوائل سورهها هستند .بدون شبهه
آنها رموز و اسراری هستند بين خدای متّعال و راسخان در علم ،كه غير آنها از آن بیخبرند.
از شعبی در خصوص فواتح سُوَر سؤال شد ،او گفت «:هر كتابی سرّی دارد و سرّ اين كتاب
فواتح سُوَر است».

1

روايات در بيان مراد از آنها ،مختلف است و اكثر آنها داللت دارند بر اينكه هر حرفی از
آنها رمز اسمی از اسمای حسنای الهی است ،همانطور كه از شکری نقل است كه گفت «:فواتح
سُوَر اسمهايی از اسماء پروردگار جلّ جالله هستند كه در قرآن از هم جدا شده اند».

0

زجّاج میگويد «:عرب با حرف واحد سخن میگفتند ،به عنوان كنايهای از كلمهای كه آن
حرف اثر آن است».

9

قاضی ابوبکر بن العربی درباره حروف مقطّعه میگويد «:اگر عرب میدانست كه آن حروف
دارای معنای متداولی بين آنهاست ،حتماً اوّلين كسانی بودند كه آن را بر پيامبر
-1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن 08. :9
-0همان .03 :9
-9همان .00 :9

 ،انکار
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میكردند ،بلکه پيامبر حم ،فصّلت ،ص و مانند آن را بر آنان تالوت كرد ،پس آنرا انکار نکردند
بلکه علیرغم داشتن انگيزه قوی و حرص شديد برای لغزاندن او ،با صراحت در برابر بالغت و
فصاحت او تسليم شدند ،پس اين داللت دارد بر اينكه اين كار در نزد آنها از شدّت شناخته
شدن ،غير قابل انکار بود».

1

مؤلّف میگويد «:متداول بودن كنايه و رمز با حروف مقطّعه ،برای اثبات عدم توانايی آنها بر
انکار و اعتراض ،كافی است و دانستن معنای تفصيلی آن الزم نيست و شايد مراد او ،معرفت
اجمالی است .در اين خصوص از خاصّه و عامّه رواياتی وارد است ،كه تأكيد میكند حروف
مقطّعه ،رموز و كناياتی از اسماء خدای تعالی و تعيين و تبيين آنها هستند».
در مجمع البيان ،از امام صادقع نقل است كه فرمود:
0

[ص اسمی از اسمای خدای تعالی است كه خدا به آن قسم ياد كرده است].
از ابن عبّاس روايت است كه گفت «:الم وطسم و ص و نظائر آنها قَسَمی است كه خداوند
به آن ،قسم خورده است و آن از اسماء خدای تعالی است».

9

از ابی العاليّه درباره الم نقل است كه گفت «:اين حروف سه گانه از حروف بيست و نه گانه
است كه در زبانها جاری است .از آنها حرفی نيست مگر آنكه كليد اسمی از اسمای خدای
تعالی است».

8

آنچه كه صدوق رحمة اهلل عليه ،از تفسير معصوم نقل میكند بر اين معنا داللت دارد كه
فرمود:
-1همان .91 :9
-0طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان  ،003 :3فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی .031 :8
-9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .00 :9
-8همان .91 :9
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.

1

[ هر حرف از حروف ابجد اسمی از اسمای خدای تعالی است].
در تفسير ابن ماجه از طريق نافع ،از ابی نعيم قاری ،از فاطمه دختر علیّ بن ابی طالب
صلوات اهلل عليه ،نقل است كه میگفت :از علیّ بن ابی طالب شنيدم كه میگفت:
.

0

[ ای كهيعص مرا بيامرز].
در مجمع البيان نقل است كه اميرالمومنين صلوات اهلل عليه ،در دعای خويش میگفت:
.

9

[ ای كهيعص از تو درخواست میكنم].
در همان كتاب در حديثی از امام صادق

آمده كه فرمود:
.

8

[و امّا معنای الم در اوّل سوره آل عمران اين است كه من خدای مجيدم].
در حديث ديگری از آن حضرت نقل است كه فرمود:
0

[ معنای المص اين است كه من خدای مقتدر صادقم] .

-1رك :ابن بابويه ،محمّد بن علی ،امالی صدوق.013/930 :
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .03 :9
-9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان  ،000 :3فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی .009 :9
-8ابن بابويه قمی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار.1/00 ،
-0همان.
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نظير اين روايت از طريق عامّه از ضحّاك نقل شده است.

1

بعضی گفته اند :المص به معنای مصوّر است.
گفته شده :معنى المص :المُصَوّر.

0

از محمّد بن كعب القُرَظی نقل است كه گفت «:در المص :الف :از اهلل ،ميم :از رحمن و صاد
از صمد نشأت گرفته است».

9

از ابن عبّاس در معنای المص آمده است:
[من خدای جداكننده هستم].
از امام صادق

8

در معنای كهيعص آمده است:
0

[من كافی ،هادی ،ولی ،عالم و صادق الوعد هستم].
همچنين از آن حضرت نقل است كه در باره «كهيعص» فرمود:
3

.

0

[ او برای شيعيان ما كافی ،هادی ،ولی ،به اهل طاعت ما ،عالم ،و به وعدههای داده شده به
آنها صادق است ،تا اينكه منزلتی را كه در قرآن وعده داده ،به آنها میرساند].
-1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .08 :9
-0همان.00 :9.
-9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور.819 :9
-8سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .08 :9
-0ابن بابويه قمی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار.1/00 ،
-3در معانی و صافی :بطن.
-0ابن بابويه قمی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار ،3/03 :محسنفيض كاشانی  ،ملّامحمّد ،تفسير صافی .009 :9
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از ابن مسعود و عدّهای از صحابه نقل است كه در خصوص معنای «كهيعص»مريم 1،گفتهاند
كه از حروف مقطّعه است .كاف از ملک ،هاء از اهلل ،ياء و عين از عزيز و صاد از مصوّر 1است و در
نقل ديگری صاد از صمد است.

0

از اُمّ هانی از رسول خدا
«

،9

نقل است كه فرمود:
»8.

[ او كافی ،امين ،عالم و صادق است].
مؤلّف میگويد «:ظاهر اين است كه تفسير"ها" از روايت افتاده كما اينكه تفسير ياء و عين
از روايت ابن مسعود افتاده است».
از ابن عبّاس دربارهی «كهيعص» نقل است كه گفت «:كاف يعنی كافی ،هاء يعنی هادی ،عين
يعنی عالم و صاد يعنی صادق».

0

از عِکْرِمه دربارهی« :كهيعص» نقل است كه گفت :خدای تعالی میفرمايد «:من كبير ،هادی،
علی و امين و صادقم».

3

از ابن عبّاس نقل است كه گفت «:كاف از كريم ،هاء از هادی ،ياء از حکيم ،عين از عليم و
صاد از صادق است»0.
از او همچنين نقل است كه گفت «:او كافی ،امين ،عزيز و صادق است».

3

-1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور .803 :0
-0همان.
-9در االتقان :كاف ،هاد ،امين و در الدّر المنثور :كاف هاد.
-8سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن  ،03:9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّر
المنثور 803 :0
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّر المنثور .00 :0
-3سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن  ،03:9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّر
المنثور 803 :0
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .00:9
-3همان.
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از محمّد ابن كعب دربارهی طه 1،نقل است كه گفت «:طاء از ذی الطّول است».

1

مؤلّف میگويد «:در تعدادی از روايات خاصّه و عامّه آمده كه طه اسمی از اسماء
پيامبر

و در بعضی از اين روايات معنای آن:
از محمّد ابن كعب در معنای

(شعراء )1،و( قصص )1،آمده كه میگويد «:طاء از ذی

الطّول و سين از قدّوس و ميم از رحمان است».
از امام صادق

[ای طالب حق] آمده».

0

9

نقل است كه فرمود:
»( 8غافر)1،

[ امّا

به معنای حميد مجيد است].

از سعيد بن جُبَير در معنای قول
است».

آمده كه میگويد «:حاء مشتق از رحمان و ميم از رحيم

0

شوری1 ،و 0آمده كه میگويد «:حاء و ميم از

از محمّد بن كعب در معنای قول

رحمان و عين از عليم و سين از قدّوس و قاف از قاهر است».
از امام صادق

3

نقل است كه فرمود:
0

.

3

[«حم * عسق» به معنای حکيم ،مغيث ،عالم ،سميع ،قادر و قوی است].
-1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّر المنثور .001 :0
-0ابن بابويه قمّی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار ،1/00 :در آن الهادی اليه اضافه شده.
-9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن . 03:9
-8ابن بابويه قمّی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار.1/00 :
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن . 03:9
-3همان.
-0در المعانی :الحليم المفيد آمده است.
-3ابن بابويه قمّی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار. 1/00 :
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بعضی از علمای عامّه میگويند «:قاف اسم كوهی است محيط به زمين ،اين معنا از امام
در تفسير

صادق

ق 1،نقل شده است».

از كرمانی درباره قول خدای تعالی
قاهر».

1

نقل است كه میگويد «:آن حرفی است از اسم قادر و

0

بعضی در معنای حرف "نون"قلم 1 ،میگويند كه آن مفتاح اسم نور و ناصر خدای تعالی
است.

9

از امام صادق

نقل است كه فرمود:
8

است].

[ آن اسم پيامبر

مؤلّف میگويد «:از مجموع اين روايات واختالف آنها میتوان استفاده كرد كه هر حرفی از
حروف مقطّعه رمزی از اسمای حسنائی است كه متضمّن آن حرف است ،پس قاف؛ رمز اسم قاهر
و قادر و قيّوم و نظير آن و صاد؛ رمزی است از مصوّر ،صمد ،صادق و نظير آن و عين؛ رمزی از
عزيز ،عالم ،عليم و امثال آن».
در روايات عديده آمده كه مجموع حروف مقطّعه رمزی است از اسم اعظم اهلل.
قمّی ،از امام باقر

 ،نقل می كند كه آن حضرت در بيان حروف مُقَطَعه فرمود:
0

-1همان ،سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .9: 99
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .03:9
-9همان.
-8حلی ،حسنبن سليمان ،مختصر بصائر الدّرجات 30 ،و ابن بابويه ،مح ّمد بن علی ،خصال.0/803 ،
-0قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی. 030 :0 ،
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[ آنها حروفی هستند كه از اسم اعظم اهلل جدا شدهاند و پيامبر

و امام

 ،آنها را به

هم متّصل میكنند ،و اسم اعظمی میشود كه هر گاه خداوند به آن خوانده شود ،اجابت میشود].
در المعانی از امام صادق

.

 ،نقل است كه فرمود:

1

[ حرفی از حروف اسم اعظم اهلل حروف مقطّعه در قرآن است كه پيامبر و امام آنرا به هم
پيوند میدهند ،پس هرگاه به وسيله آن خداوند خوانده شود ،اجابت میشود].
ازابن مسعود ،به سند صحيح از علمای عامّة نقل است كه گفت «:آن ،اسم اعظم اهلل است».
از ابن عبّاس نقل است كه گفت «:اسمی از أسماء اعظم الهی است».

0

9

ابن عطيّة از بعضی اين قول را مطرح میكند كه آن ،اسم اعظم است .جز اينكه كيفيّت شکل
گيريش را از آن ،نمیدانيم.

8

مقتضاى بعضی از روايات اين است كه راسِخان درعلم از تأليف حروف و اعداد با استفاده از
حِساب ابجد و علم حروف ،به علوم فراوانی دست میيابند ،كما اين كه از امام باقر
كه فرمود:
( 0شوری [.)0،علم هر چيزی در عسق است].
در مجمع البيان از اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه ،نقل است كه فرمود:
-1ابن بابويه قمّی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار.0،09 :
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن .9،00
-9همان.
-8همان.
-0قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی.0،030 ،

 ،نقل است
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1

[ هر كتابی برگزيدههائی دارد و برگزيدههای اين كتاب حروف تهجّی است].
در المعانی و عيّاشی نقل است كه زنديقی از بنی اميّه به محضر امام صادق
عرض كرد « :مراد از

رسيد و

اعراف )1،دركتاب خدای عزيز چيست؟ از حالل و حرام چه چيزی

در آن است؟ در آن چه چيزی است كه به نفع مردم است؟»
راوی میگويد «:پس امام

از سخن او ناراحت شد و فرمود:

[ ساكت شو ،وای بر تو ،الف يکی ،الم سی ،ميم چهل و صاد ،نود است چه مقدار با خود
داری؟ آن مرد گفت :صد و شصت و يکی ،پس امام

فرمود« :اگر صد و شصت و يک روز

بگذرد ،دوران حکومت يارانت تمام می شود]».
گفت :پس مرد صبر كرد همين كه صد و شصت و يک روز گذشت 0،در روز عاشورا نامه به
كوفه رسيد و حکومتشان از بين رفت»9.
در روايت ابی لبيد مخزومی از امام باقر

 ،نقل است كه فرمود:
بقره1،و)0

-1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.1،110 ،
-0در عيّاشی و معانی االخبار ،سال  91آمده كه صحيح و موافق تاريخ سقوط دولت بنی اميّه است و علّامه مجلسيره برای
تاريخ مذكور 131
تأويلی دارد .رك :مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار.11،139،1 ،
-9ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی ،1088 ،0،190 :ابن بابويه قمّی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار.0،03 :
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[ من دارای علم فراوانی در خصوص حروف مقطّعه قرآن هستم ،خدای تبارك و تعالی
را نازل كرد ،پس محمّد

قيام كرد تا اين كه نور او ظاهر و كلمه او ثابت شد و

روزی كه متولّد شد از هزاره هفتم ،هفتصد و سی سال گذشته بود].
سپس فرمود:

[ توضيح آن در كتاب خدا ،پيرامون حروف مقطّعه است اگر بدون تکرار آنها را بشمری ،از
حروف مقطّعه حرفی نيست كه دورانش بگذرد مگر با پايان مدّت آن ،كسی از بنی هاشم قيام می-
كند].
سپس فرمود:
آل عمران1 ،و)0
رعد)1 ،

أعراف)1 ،

1

.

0

[ الف يکی ،الم سی ،ميم چهل ،و صاد نود است جمع آن صد و شصت و يکی است كه آغاز
خروج حسين بن علی
عباس در

پايان مدّت

قيام میكند و با سر آمدن مدّت

بود ،پس از آن كه زمان آن سرآيد ،قائمی از نسل
 ،قائم ما قيام میكند پس درك كن و حساب

زمان را نگهدار و اين خبر را كتمان كن ].تا آخر حديث.
مخفی نماند كه اين روايات از مشکالتی است كه دانستن حقيقت آن را بايد به ائمه
واگذار كرد هرچند كه جمعی از علما به شرح آن پرداختهاند و شايد بتوان با نزول آيه:
و قيام محمّد
قيام پيامبر

 ،وجه تقدّم اين سوره بر ديگر سورهها را دريافت ،زيرا در آن اشاره به

و آغاز بعثتش میباشد].

-1در عيّاشی و بحار :وعه ذكر شده است.
-0ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی ،1080 ،193 ،0 :فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی ،00 ،1 :مجلسی،
محمّدباقر ،بحار األنوار.939 ،09 ،30 :
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از طريق عامّه از ابن عباس از جابربن عبداهلل بن رياب نقل است كه گفت «:ابوياسربن
اخطب به همراه عدّهای از بزرگان يهود به رسول خدا
سوره بقره

برخورد كرد كه در حال تالوت آغاز

بود به همراه جمعی از بزرگان يهود به نزد برادرش حُيَی

بن اخطب رسيد و گفت :آيا میدانيد! به خدا سوگند از محمّد شنيدم كه در ميان آنچه كه بر او
تالوت میكرد ،پس او گفت :آيا خودت آن را شنيدی؟ گفت :آری.

نازل شده

پس حُيَی همراه آن جماعت به نزد رسول خدا
شده

رفتند و گفتند :آيا در ميان آياتی كه بر تو نازل

را تالوت كردهای؟ فرمود :آری.
پس آنها گفتند :به راستی خداوند قبل از تو پيامبرانی مبعوث كرده كه ما نمیدانيم آيا به هر

يک از آنها ،غيراز تو ،مدّت نبوّت او و مدّت سرآمدن عمر امّتش را خبر داده است؟ مدّت ملک
هر پيامبر و عمر امّت آنها غير از خودت را برايمان بيان كن .الف معادل يک و الم معادل سی و
ميم معادل چهل ،كه میشود هفتاد و يک سال .آيا ما داخل دين پيامبری میشويم كه مدّت ملک او
و سرامد امّتش هفتاد ويک سال است؟
سپس گفت :ای محمّد آيا حروف ديگری هم هست؟ فرمود :آری المص ،گفت :اين
سنگينتر و طوالنیتر است.
الف معادل يک ،الم معادل سی ،ميم معادل چهل ،و صاد معادل نود ،كه میشود :صد و
هفتاد و يکسال ،آيا بازهم حروفی هست؟ فرمود :آری الر ،گفت :اين سنگينتر و طوالنیتراست
الف معادل يک ،الم معادل سی ،و راء ،معادل دويست ،كه میشود دويست و هفتاد و يک سال.
آيا باز هم حروفی هست؟ فرمود آری "،المر" گفت :اين سنگين ترو طوالنی تر است.
الف معادل يک ،الم معادل سی ،ميم معادل چهل ،راء معادل دويست كه میشود دويست و
هفتاد و يک سال ،سپس گفت :امر تو بر ما مشتبه شده تا آنجا كه نمیدانيم آيا به تو كم عطا شده
يا زياد ،سپس گفت :برخيزيد برويم.
سپس ابوياسر به برادر و همراهانش گفت :چه ميدانيد شايد همه اينها برای محمّد جمع
شده باشد.
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صد و شصت و يک و دويست و سی و يک و دويست و هفتاد و يک ،كه میشود هفتصد
وسی و چهار سال .پس گفتند امر او بر ما مشتبه شده ،پس گمان كردند كه اين آيات
آل عمران .)0،درباره آنها
نازل شده باشد».

1

در كمال الدّين نقل است كه از حضرت حجّت قائم عجل اهلل فرجه ،از تأويل

سوال

شد؟ آن حضرت فرمود :

0

[ اين حروف از خبرهای غيبی است كه خداوند بنده اش زكريّا را مطلع ساخت ،سپس
داستان آن را برای محمّد

بيان كرد و آن داستان اين بود كه زكريّا از پروردگارش درخواست

كرد اسماء خمسه را به او بشناساند ،پس خداوند جبرئيل را نازل كرد و آن اسماء را به او ياد داد،
پس زكريّا هرگاه نام محمّد و علی فاطمه و حسن را ياد میكرد غم و غصّه از او دفع میشد و
هرگاه نام حسين

را ياد میكرد ،گريه راه گلويش را گرفت و نفسش به شماره میافتاد].

9

-1طبری ،محمّد بن جرير ،تفسير طبری ،01 ،1 :سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن .9،03
-0به شماره افتادن نفس.
 -9ابن بابويه ،محمّدبن علی ،كمال الدّين وتمام النّعمة.01،831 :
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[ روزی زكريّا گفت :خدای من چرا هر وقت چهار تن از آنها را ياد میكنم غصّه از من
دور میشود و آرامش پيدا میكنم امّا هرگاه حسين را ياد میكنم ،اشکم جاری و دلم آتش
ميگيرد؟ .پس خدای تبارك و تعالی فلسفهاش را بيان كرد و فرمود :كهيعص كاف اسم كربال و هاء
كشته شدن عترت و ياء يزيد لعنة اهلل عليه كه بر حسين

ستم كرد و عين تشنگی او صاد صبر

اوست پس همين كه زكريّا آن را شنيده ،سه روز از مسجدش بيرون نيامد و كسی را در اين سه
روز نپذيرفت و به گريه و زاری روی آورد].
اشتباه نشود كه بين اخبار منافاتی نيست ،زيرا ممکن است كه حروف مقطّعه كنايه و رمزی از
اموری و تركيب آن از اموری و تعداد آنها نيز اشاره به اموری باشد.
بعضی از شيوههای برخورداری ائمه

را از علوم قرآن از روايات وارده از امام باقر

در تفسير صمد میتوان استفاده كرد ،آنجا كه سؤاالتی از آن حضرت پرسيدند و آن حضرت پاسخ
داد ،سپس از آن حضرت درباره صمد پرسيدند كه فرمود:

آل عمران.)13،
[ تفسير آن در خودش میباشد« ،الصّمد» دارای پنج حرف است ،الف دليل برانّيِت اوست كه
فرمود:
[ خداوند شهادت میدهد كه خدايی جز او نيست ]»
و آن تنبيه و اشاره است به غائب از درك حواس و الم دليل بر الهيّت اوست كه او همان اهلل
است و الف و الم در هم ادغام شدهاند ،كه نه خوانده میشوند و نه شنيده ،امّا نوشته میشوند و اين
دليل بر آن است كه الهيّت او با لطف خفیاش با حواس درك نمیشود و با زبان قابل وصف نيست،
گوش را يارای شنيدن آن نيست ،زيرا تفسير"اله" اين است كه خلق از درك ماهيّت و كيفيّت او با
حس و تصوّر حيران است ،به اين جهت كه او خالق اوهام و حواس است و اين كه در نوشتن
ظهور پيدا میكند ،دليل بر اين است كه خدای تعالی ربوبيّتش را در ايجاد خلق و تركيب ارواح
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لطيفه در اجسام مادّی آنها ظاهر ساخته ،به گونهای كه وقتی انسان به خودش مینگرد ،روحش
را نمیبيند همچنان كه الم «الصّمد» نه بيان میشود نه با يکی از حواس پنجگانه قابل حس
میباشد ،پس هرگاه به نوشته نظر افکند ،آنچه كه پنهان بود برايش آشکار میشود ،پس هرگاه
بنده در ماهيّت باری تعالیا و كيفيّت او تفکّر میكند واله و حيران میشود ،انديشهاش از چيزی كه
به تصوّرش در میآيد ،بهرهمند نمیشود زيرا خدای عزّوجلّ خالق صورتهاست ،پس هرگاه به
خلقش نظر میافکند برايش ثابت میشود كه او عزّوجلّ خالق و تركيب كننده روح و جسم
آنهاست.
امّا «صاد» دليل برآن است كه خدای عزّ وجلّ صادق و سخنش راست است و بندگانش را
به پيروی از فرامين درست فرا میخواند و به درستی به دارالصّدق وعده داده است.
امّا «ميم»؛ دليل بر مُلک او است و اين كه او مُلک حق است و ملک او هميشه بوده ،هست
و خواهد بود.
امّا «دال»؛ پس دليل بر دوام مُلک اوست و اينكه مُلک خدای عزّوجلّ ،دائم و برتر از كون
و زوال است بلکه او مکّون كائنات است كه با تکوين او هر چيزی انجام میشود.
سپس امام

فرمود:

[ اگر برای علمی كه خدای عزّوجلّ به من داده حامالنی میيافتم ،حتماً توحيد و اسالم و
ايمان و دين و شرايع را از «صمد» نشر میدادم امّا اين كار چگونه برای من ميسّر است در حالی
كه جدّم اميرالمؤمنين

 ،برای علم خود حامالنی پيدا نکرد تا اينكه آهی عميق از سر درد و

-1ابن بابويه ،محمّد بن علی ،التوحيد.3/30 :
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اندوه میكشيد و بر منبر میفرمود :از من بپرسيد قبل از آنی كه مرا از دست بدهيد .زيرا علم
فراوانی در سينهام جمع است ،آه آه ،كسی را برای حمل آن نمی يابم ،بدانيد كه من از طرف
خداوند حجّت بالغه بر شما هستم ].تا پايان حديث.
سپس بدان آنچه كه در خصوص فوائد حروف مقطّعه ذكر كرديم ،اختصاص به خواصّی دارد
كه همان راسخان درعلماند ،امّا فائده آنها برای عامّه مردم چنين ذكر شده كه؛ عرب هرگاه قرآن
را میشنيدند حرفهای بيهوده میزدند ،خداوند متّعال اين نظم بديع را نازل كرد تا نظر آنها را
جلب كند و اين جلب توجّه ،عاملی برای گوش دادن به قرآن شود و گوش دادن به قرآن ،سببی
برای استماع پس از آن شود تا موجب رقّت قلب و نرمی دل گردد.

1

همچنين گفته شده «:اين حروف مقطّعه ،از اين جهت ذكر شده تا بفهماند كه قرآن از حروفی
نظير ا ،ب ،ت تأليف شده ،تا قومی را كه قرآن به زبان آنها نازل شده متوجّه كند كه اين قرآن با
حروفی است كه آنها میشناسند و در زبان آنها جاری است ،و آنها بعد از آگاه شدن از اينكه
قرآن با حروفی نازل شده كه آن حروف را میشناسند و سخنانشان از همين حروف تشکيل شده،
از آوردن مثل آن عاجز و ناتوانند».

0

در تفسير منسوب به امام عسگری

نيز به اين وجه اشاره شده است.

-1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن .91 ،9
-0همان.
-9امام عسکرى عليه السّالم ،تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم.30 :

9
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طرفة نوزدهم
معنای تفسير و تأویل ،و عدم نهی از تفسير برای بيان مراد ظاهر قرآن ،و اختصاص علم تأویل به
راسخان درعلم.
تفسير؛ به معنای كشف حجاب از معنا و روشن ساختن مقصود كلمه يا كالم.
تأويل؛ به معنای باز گرداندن و ارجاع كالم به بعضی از معانی دور احتمالی آن.
بعضی از مفسّرين گفتهاند كه هر دو يعنی تفسير و تأويل يکی هستند.
ظاهر اين است كه بيان مراد از محکمات ،خواه نصّاً محکم باشد يا ظاهراً ،تفسير نيست و از
آن نهی هم نشده .دليل آن؛ تواتر امر به تمسّک به كتاب و عمل به آن ،و عرضه كردن احاديث به
آن ،و ترجيح متعارضات قرآن به وسيله قرآن و تشخيص شروط صحيح از ناصحيح براساس
موافقت قرآن با آن است  ،و بر اساس سيره مسلمين و اصحاب ،تمسّک به ظواهر آن جايز است،
تا چه رسد به متون آن.
امّا علم به غير محکمات ،بدون شبهه برعهدة راسخين در علم است ،و غير آنها مجاز به
بيان نظر خود به طور جزم و قطع نيستند ،و مصداق رواياتی كه از تفسير به رأی قرآن نهی میكند،
همين است و نيز اظهار نظر پيرامون محکمات ،بدون تحقيق در اخبار معتبره از هدات معصوم
صلوات اهلل عليهم ،از ناسخ و مقيّد و مخصّص و مبيّن به همين معناست.
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نقد تحقيق بعضی از علمای عامّه در دليل نياز ،رجوع به راسخان در علم ،برای تفسير کتاب خدا:
بعضی از علما در دليل نياز به رجوع راسخان در علم برای تفسير كتاب عالوه بر آنچه كه
ذكر كرديم گفتهاند:
بديهی است كه خدای تعالی مخلوق خويش را با زبانی كه میفهمند مخاطب قرار داده ،به
همين دليل هر رسولی را به زبان قومش فرستاد و كتاب را به زبان آنها نازل كرد ،امّا با اين وجود
كتاب از جهتی نياز به تفسير دارد ،اين معنا بعد از تقرير قاعدهای روشن میشود و آن اينكه تمامی
انسانها وقتی كتابی تدوين میكنند ،به گونهای تدوين میكنند تا به خودی خود و بدون هيچ
شرحی فهميده شود و در سه مورد نياز به شرح دارد:
 -1كمال فضيلت مؤلّفو مصنّف :زيرا مصنّف با توان علمی خود معانی دقيق را در قالب لفظ
مختصری میگنجاند كه چه بسا فهم مراد آن سخت باشد ،پس مقصود از شرح ،ظهور معانی پنهانی
است ،از اينجا است كه شرح بعضی از پيشوايان بر تصنيف خود رساتر است از شرح ديگری بر
تصنيف او.
 -2نياوردن بعضی تتمّهها يا شروط مسئله 1،به اعتماد واضح بودن آن يا به تصوّر اينكه
ديگران بر آن واقفند ،پس برای بيان محذوف و مراتب آن نياز به شارح دارد.
 -3به كار رفتن لفظ برای معانی مختلف ،آن طور كه در مجاز ،اشتراك و داللت التزام مطرح
است ،كه برای بيان غرض مصنّف احتياج به شارح دارد ،اين در حالی است كه انسان درتصنيف
كتاب ،مصون از سهو ،غلط ،يا تکرار چيزی و يا حذف مبهمی و مانند آن نيست ،پس نياز به
شارح ،برای روشن كردن آنها دارد.
در پاسخ به اين بيان میگوييم كه قرآن به زبان عربی در زمان فصيحترين عرب نازل شده
و آنها ظواهر و احکام آن را میدانستند امّا دقائق باطن آن ،بيشتر مواقع ،پس از بحث و بررسی و
پرسش از پيامبر

 ،برايشان روشن میشد ،مثل سؤال آنها پس از نزول آيه

أنعام [)30،و ايمان خود را با شرك و ستم نيالودند] كه كدام يک از ما برخود ظلم نکرده
-1در اإلتقان :يا شروط.
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پس پيامبر

 ،آن را تفسير به شرك كردند و به اين آيه استناد نمودند:

لقمان [)19،شرك ،ظلم بزرگى است ].و مانند سؤال عايشه از حساب آسان ،كه آن حضرت
فرمود «:خداوند مدارا میكند » و مانند قصّه عدی بن حاتم در مورد خَيط اَبيض و اَسوَد و
سؤاالت ديگری از اين دست ،و آنچه را آنها احتياج داشتند ما نيز محتاجيم ،عالوه بر آن،
مواردی ،از قبيل احکام ظواهر ،كه آنها احتياج نداشتند ،زبان است كه ما به خاطر ندانستن آن،
بيش از آنها نياز به تفسير داريم .بديهی است كه تفسير بعضی از آن از قبيل بسط الفاظ مختصر و
كشف معانی آنها و بعضی ديگر از قبيل ترجيح بعضی از معانی بر بعضی ديگر است.

1

بعضی ديگر از علما گفتهاند كه علم تفسير هم سخت است و هم آسان ،امّا سخت بودن از جهاتی
روشن است ،كه روشنترين آن اين است كه ما به مراد متکلّم با شنيدن كالم او دست نمیيابيم ،بر
خالف امثال و اشعار و مانند آن ،پس گاهی ممکن است آگاهی انسان از متکلّم با شنيدن از او يا
از كسی كه از او شنيده باشد وليکن تفسير قرآن به طور قطع مستلزم شنيدن از رسول خدا
است.

0

مؤلّف میگويد :به اين جهت در روايت آمده:
[ حقيقتِ معنای قرآن را كسی میفهمد كه مخاطب آن باشد].
همچنان كه كافی به نقل از زيد شحّام مینويسد كه گفت «:قتاده بر امام باقر
آن حضرت فرمود:
[ای قتاده آيا تو فقيه اهل بصره ای؟]
در پاسخ گفت «:مردم اين طور تصور می كنند».
سپس امام باقر

فرمود:

-1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن .130 ،8
-0همان.133 ،

وارد شد،
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[ به من خبر رسيده كه قرآن تفسير میكنی؟]
قتاده گفت «:آری».
سپس امام باقر

فرمود:

[ آيا از روی علم تفسير میكنی يا از روی جهل؟]
در پاسخ گفت «:نه ،بلکه از روی علم».
پس امام

به او فرمود:

[ اگر تو از روی علم آن را تفسير میكنی ،پس تو مفسّری و من از تو سؤال میكنم؟]
قتاده گفت «:بپرسيد».
پس امام باقر

فرمود:
سبأ)13،

[ از اين قول خدای تعالیا درباره قوم سبأ به من خبر بده كه فرمود :ما سير كردن را بر آنها
مقدّر كرديم ،پس با آرامش شب و روز در آن سير كنيد].
قتاده در پاسخ گفت «:معنای آن اين است كه هر كس با زاد و راحله و كرايه حالل ،قصد
اين خانه كند در امان است تا به سوی خانوادهاش برگردد».
امام باقر

فرمود:
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[ تو را به خدا ای قتاده ،آيا میدانی انسان با زاد و راحله و كرايه حالل به قصد اين خانه
حركت میكند ،امّا گرفتار راهزنان میشود و نفقهاش دزديده میشود و ضربه كاری به او وارد
میشود؟]
قتاده گفت «:آری درست است».
امام باقر

فرمود:

[ اگر تو قرآن را از پيش خودت تفسير كنی ،قطعاً هالك خواهی شد و ديگران را نيز هالك
خواهی كرد و اگر از زبان ديگران آن را تفسير كنی ،باز هالك خواهی شد و ديگران را نيز هالك
خواهی كرد].
1
0

إبراهيم90،

[ وای بر تو ای قتاده ،معنای آيه اين است كه؛ هركس با زاد و راحله و كرايه حالل در حالی
ا

به قصد اين خانه حركت كند كه عارف به حقّ ما باشد ،پس دلش آرام باشد چنان كه خدای تعالی

فرمود «:تو دلهاى گروهى از مردم را متوجّه آنها ساز» منظور خداوند خانه كعبه نيست ،زيرا اگر
خانه كعبه بود میفرمود :به سوی او .پس به خدا سوگند در دعای ابراهيم ما همان كسانی هستيم
كه هركس به ما توجّه كند ،حجّش پذيرفته میشود ،در غير اين صورت ،حجّ او پذيرفته نيست .ای
قتاده اگر اين چنين باشد ،در روز قيامت از عذاب الهی در امان است].
قتاده گفت «:پس به خدا سوگند چارهای نيست مگر اين كه اين طور تفسير كنم».

-1در منبع اصلی :يروم.
-0در منبع اصلی :يهوانا.
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امام باقر

فرمود:
.

1

[وای بر تو ای قتاده ،قرآن را كسی میداند كه مخاطب آن باشد ].
همچنين از آن حضرت نقل است كه فرمود :
0

[ برای عقلهای انسانها چيزی دور دستتر از تفسير قرآن نيست ،زيرا اوّلِ آيه در رابطه با
موضوعی است و آخر آن نيز پيرامون موضوعی ديگر ،يعنی در عين حال كه كالم متّصلی است ،امّا
انصراف به وجوه مختلف دارد].

عمل به قرآن جایز نيست ،مگر بعد از تحقيق از تفسير آن.
از آنچه كه ذكر كرديم اين نتيجه حاصل شد كه تفسير متشابهات و بيان تأويل آنها ،جز با
نصّ معتبر از پيامبر

 ،يا يکی از وارثان علم او از اوصيای معصوم

ميسّر نيست ،بلکه از

مجموع مطالب مذكور روشن شد كه در قرآن مجيد ،ناسخ  ،منسوخ و عامّی است كه منظور آن
خاص ،و مطلقی است كه منظور از آن مقيّد است و بر عکس ،پس عمل به محکمات آن جايز
نيست ،مگر بعد از مراجعه به آن عالمان ،يعنی ائمّه معصوم

 ،زيرا علم تمام آيات قرآن نزد

آنهاست و كسی غير از آنها از آن بهرهای ندارد .چنانكه كافی از سليم بن قيس از
اميرالمؤمنين -در حديثی -آورده كه فرمود:

-1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.830 ،911 ،3 :
-0در عيّاشی :يتصرّف.
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1

0

.
[ هيچ آيهای بر رسول خدا

9

نازل نشد ،مگر آنكه آن را برای من قرائت و امال میفرمود

و من با دست خطّ خود آن را مینوشتم و تأويل ،تفسير ،ناسخ و منسوخ ،محکم ،متشابه ،خاص و
عام آن را به من ياد میداد و از خداوند درخواست میكرد كه فهم و حفظ آن را به من ياد دهد،
پس از وقتی كه برايم دعا كرد ،آيهای از كتاب خدا را فراموش نکردم و علمی را بر من امال نکرد،
مگر آنكه آن را نگاشتم ،چيزی از حالل و حرام و امر و نهی از طاعت يا معصيّت كه خدا به او
آموخت ،فروگذار نکرد مگر آنكه آن را به من آموخت و من آن را حفظ كردم ،پس من هيچ
حرفی را فراموش نکردهام .سپس دستش را روی سينهام گذاشت و دعا كرد تا خداوند قلبم را از
علم ،فهم ،حکمت و نور ،سرشار نمايد پس گفتم يا رسول اهلل ،پدر و مادرم به فدايت ،از وقتی كه
برايم دعا كردهای چيزی را فراموش نکردهام و چيزی نبوده كه من آن را ننوشته باشم يا تو خوف
داشته باشی كه آن را فراموش كنم .پس آن حضرت فرمود :بدان كه من ترسی از نسيان و جهل
برای تو ندارم].
در روايت ديگری نزديک به روايت مذكور آمده است كه فرمود:

-1در منبع اصلی آمده :يعطينی.
-0در منبع اصلی آمده :وال كتاب منزل علی أحدٍ قبله.
-9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.00 ،1،1 :
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نساء).03 ،
،1
،0

-

9

8

0

[ پروردگارم به من خبر داد كه دعايم را در مورد تو و شركای تو كه بعد از تو میآيند
مستجاب كرد ،گفتم ای رسول خدا شركای بعد از من كيانند؟ فرمود :كسانی هستند كه خداوند
آنها را قرين خود و من قرار داده و فرمود :از خدا و رسول و اولیاالمر از ميان خود اطاعت
كنيد .گفتم آنها چه كسانی هستند؟ فرمود :آنها اوصيای مناند ،كه بر من درحوض كوثر وارد
خواهند شد ،همه آنها هاديان و هدايت شدگانند ،كسانی كه قصد خوار كردن آنها را دارند
ضرری به آنها نمیرسانند.

-1در عيّاشی آمده :هادٍ مهتدٍ.
-0در عيّاشی آمده :يمطرون.
-9در عيّاشی آمده :له.
-8در عيّاشی :از فرزند محمّد صلّی اهلل عليه و آله.
-0ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.31 ،00 ،1 :
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آنها همراه قرآن و قرآن همراه آنهاست ،نه قرآن از آنها جدا میشود ،نه آنها از قرآن.
به واسطه آنها خداوند امّتم را ياری میكند و باران میبارد و بال از آنها دفع میشود و دعای آنها
مستجاب میگردد.
گفتم :ای رسول خدا اسمهای آنها را برايم ذكر كن .سپس دستش را روی سر حسن

،

قرار داد و سپس فرمود :اين پسرم و دستش را روی سر حسين گذاشت و فرمود :اين پسرم .سپس
فرزندی از من كه به او علی میگويند و در زمان حيات تو متولّد خواهد شد ،پس سالم مرا به او
برسان ،سپس تا دوازده تن از نسل او كامل میشود.
به آن حضرت عرض كردم :پدر و مادرم به فدايت ،آنها را يکی يکی نام ببر ،فرمود:
« به خدا سوگند ،ای برادر بنی هالل ،مهدی امّت محمّد ،كه زمين را از قسط و عدل پر
ميکند همان طور كه از ظلم و جور پر شده باشد ،در ميان آنان است ،به خدا سوگند هر كس كه با
او دربين ركن و مقام بيعت كند می شناسيم و اسامی پدران و قبائل آنها را می دانم]».
در اين كتاب با اسنادش از امام باقر

نقل است كه فرمود:
.

1

[ كسی غير از اوصيا نمیتواند ادعا كند كه تمام ظاهر و باطن قرآن را میداند].
او همچنين با اسنادش از امام صادق

درباره آيه:
عنکبوت)83،

[ ولى اين آيات روشنى است كه در سينه دانشوران جاى دارد] سؤال شد كه فرمود:
.
[ آن ائمه

0

هستند] .

-1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.103 ،0 ،1 :
-0همان.130 ،

طرفه نوزدهم(معانی تفسیر و تأویل)

159
________________________________ ___________________

در علّل الشرايع با اسنادش از آن حضرت نقل است كه به ابوحنيفه فرمود:
[ آيا تو فقيه اهل عراق هستی؟ ]
گفت :آری.
امام فرمود:
[ چگونه فتوا میدهی؟ ]
گفت :با كتاب خدا و سنّت پيامبرش.
امام فرمود:
[ ای ابوحنيفه ،آيا كتاب خدا را آنطور كه حقّ آن است ،میشناسی؟ و ناسخ و منسوخ آن
را میدانی؟] گفت :آری.
امام فرمود:
1

سبأ)13،
[ ای ابوحنيفه وای بر تو ،ادّعای علمی میكنی كه آن علم را خدا جز در نزد اهل كتابی كه
آن را برايشان نازل كرده قرار نداده ،وای بر تو ،آن علم را خداوند جز نزد خاصان از ذرّيّه پيامبر
ما قرار نداده ،تو را نمیيابم كه حرفی از كتاب خدا را بدانی ،اگر آن طور كه ادّعا میكنی باشی،
درحالی كه آنطور كه میگويی نيستی ،به من خبر بده از اين قول خدای تعالی كه فرمود « :در آن،
شبها و روزها ،با آرامش سير كنيد» اين كدام زمين است؟ گفت :گمان میكنم بين مکّه و مدينه
باشد].
 -1در منبع اصلی :ما ورثک اهلل.
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پس امام صادق

رو به اصحابش كرد و فرمود:

[ آيا میدانيد كه مردم بين مکّه و مدينه ،گرفتار راهزنان میشوند و اموالشان به غارت ميرود
و مردم از جانشان ايمن نيستند و كشته میشوند؟ ]
گفتند :آری .پس ابوحنيفه ساكت شد.
فرمود:

سپس امام

آل عمران)30،
[ ای ابوحنيفه در آيه:

[ و هر كس داخل آن شود در امان خواهد بود ].به

من خبر بده كه آن زمين كجاست؟ ]
گفت  :كعبه.
امام

فرمود:
.

1

[ آيا میدانی كه حجّاج بن يوسف وقتی كه منجنيق را عليه ابن زبير در كعبه قرار داد و او را
كشت ،در آن جا در امنيّت بود؟] پس ابوحنيفه ساكت شد.
از علمای عامّه روايت شده كه علی

به قاضی 0فرمود:

[آيا تو ناسخ را از منسوخ تميز میدهی؟]
گفت :نه
-1ابن بابويه ،محمّد بن علی ،علّل الشرائع.33 ،0 :
-0در اإلتقان :لقاصّ.
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فرمود:

.

1

[هالك شدی و ديگران را هالك كردی].
اگر اشکال شود :بر اساس آنچه كه ذكر كردی به دليل ساقط شدن نصوص كتاب و ظواهر
آن از حجّيّت ،به خاطر علم اجمالی به نسخ بعضی از احکام آن ،تخصيص بعضی از عمومات آن،
تقييد بعضی مطلقهای آن و اراده مجاز از بعضی ظواهر آن ،عدم جواز عمل به محکمات قرآن
الزم میشود .بعالوه اينكه تو بر اساس ادّله پيشين از قبيل اوامر وارد شده به تمسّک به كتاب و
عرض شروط و اخبار متعارض به آن و سيره مسلمانان ،ادّعای جواز عمل به محکمات نمودی.
در پاسخ میگوئيم :بعد از تحقيق در روايات معصومين

و دريافتن ناسخ ،مخصّص،

مبيّن و مقيّد به مقداری كه عنوان "معلوم" به طور اجمال برآن منطبق شود ،علم اجمالی از بين
میرود وحجّيّت اصالت ظهور و اصالت حقيقت ،بالاشکال باقی میماند.

-1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن.33 ،9 :
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طرفة بيستم
تعریف نسخ و امکان وقوع آن ،در احکام خدای تعالی و بيان آیات ناسخ
نسخ :به معنای برداشته شدن و از بين رفتن حکم ثابت گذشته است ،و به حکم عقل در
امکان وقوع نسخ در احکام الهی ،شبههای نيست و اين كار ،از نوع بداء نيست كه انجام آن از سوی
خداوند محال باشد و مستلزم جهل ممتنع و تجهيل قبيح نيز نمیباشد.
شرايع در وقوع نسخ ،اتّفاق نظر دارند زيرا شريعتی نيست مگر آنكه ناسخ بعضی از احکام
شرايع گذشته باشد و مقصود در اينجا بيان آيات ناسخ است و آن دو قسم است:
 -1يا ناسخ احکام شرايع سابق ،يا احکام جاهليّت است ،كه پيامبر

در آغاز بعثت از

باب مدارا كردن با مردم ،آنها را رد نکرد و درباره آنها آياتی نازل شد و تعداد آنها خيلی زياد
است.
 -0و يا ناسخ احکامی است كه آيات قرآن درباره آنها نازل شده ،پس ناسخ و منسوخ در
قرآن كريم موجود میباشد ،در اين قسم بسياری از خاصّه و عامّه اختالف نظر فراوانی دارند و
بسياری از آنها كتابهائی در اين خصوص تصنيف كردهاند.
اشتباه نشود كه نسخ در معنای مصطلح ،زايل شدن حکمی است كه ظاهر دليل آن ،استمرار
آن با حکم ديگری باشد ،بر اين اساس تعداد آياتی كه درباره وعده و وعيد نازل شده از معنای
مصطلح و حقيقی خارج میشود ،پس آيه

طرفه بیستم(تعریف نسخ و امکان وقوع آن)
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هود113،و [)113و اگر پروردگارت مىخواست ،همه مردم را يک
امّت قرار مىداد ولى آنها همواره مختلفند * مگر كسى را كه پروردگارت رحم كند! و براى همين
آنها را آفريد] ناسخ آن ،آیة

مريم[ )01،و همه شما وارد جهنم مىشويد]

است.
كه اين معنا طبق نظر بعضی از علما درست نيست.
همينطور حکم دارای غايت معيّن را پس از رسيدن به غايتش ،مغاير حکم سابق دانستن
بقرة [ )113،شما آنها را عفو كنيد

مثل اين قول خدای تعال

و گذشت نماييد تا خداوند فرمان خودش فرمان جهاد را بفرستد] ،پس حکم وجوب جهاد ،ناسخ
وجوب عفو و صلح نيست ،بلکه آن امر الهی است كه دارای غايتی است.
نتيجه اينكه پس از مالحظه قيود معتبر در معنای حقيقی نسخ و مالحظه مقصود از وجود
ناسخ و منسوخ در قرآن ،تعداد احکام منسوخ در قرآن كم است از آن جمله:
 -1چهارحکم در سوره بقره است:
الف آيه

بقرة)39،

[ و به مردم نيک بگوييد].
در تهذيب و خصال از امام صادق

و در عيّاشی از امام باقر

توبة)03،

نقل است كه فرمودند:

1

-1طوسی ،محمّد بن حسن ،تهذيب ،993 ،110 ،8 :ابن بابويه ،محمّد بن علی ،خصال ،000 ،13 :ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود،
تفسير عيّاشی.1313 ،003 ،0 :
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[ اين آيه درباره اهل ذمّه  -يا اهل كتاب نازل شده  -سپس آيه [با كسانى از اهل كتاب كه
نه به خدا ،و نه به روز جزا ايمان دارند ،و نه آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام مىشمرند،
و نه آيين حق را مىپذيرند ،پيکار كنيد تا زمانى كه با خضوع و تسليم ،جزيه را به دست خود
بپردازند] آن را نسخ كرده است].
از قمّی رحمةاهللعليه ،نقل است كه گفت «:اين آيه درباره يهود نازل شده ،سپس با آیة:
توبه[)0،مشركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد ].نسخ شده
است».

1

در رد اين نظريه وارد شده كه آیة

حکمی است كه خدای تعالی در

عمل بهآن ،از بنیاسرائيل پيمان گرفت ،زيرا در ضمن آیة
بقرة [)39،و زمانى را كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز
خداوند يگانه را پرستش نکنيد و به پدر و مادر و نزديکان و يتيمان و بينوايان نيکى كنيد و به
مردم نيک بگوييد نماز را برپا داريد و زكات بدهيد .سپس همه شما -جز عدّه كمى -سرپيچى
كرديد و روىگردان شديد ].آمده است.
پس اين حکم از احکام اين امّت نيست ،تا منسوخ به شمار آيد.
اين نظر ممکن است به اين صورت دفع شود كه گرفتن پيمان و عهد مؤكّد از بنیاسرائيل،
بر اجرای اين واجباتی كه عقل به حسن آن حکم میكند ،داللت بر جاری بودن آن در تمامی
اعصار و بر تمامی امّتها دارد و وقتی مراد از مردم ،در خطاب با بنی اسرائيل ،به طور خاص،
قبيله بنیاسرائيل باشد ،از اينجهت كه آنها مأمور به جهاد با ديگر كفّار بودند ،در اين امّت
مرحومه به حسن قول و مخاطبه با آنها مخصوص بودند .و در هنگام تفسير اين آيه در آينده،
برخی مطالب ان شاء اهلل خواهد آمد.

 -1قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی.01 ،1 :
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 ( .بقرة)001،

ب آيه:

[ و با زنان مشرك و بتپرست ،تا ايمان نياوردهاند ،ازدواج نکنيد!]
از قمّی و نعمانی رحمهما اهلل و بسياری از علمای عامّه نقل است كه اين آيه با آيه زير در
تا

سوره مائده نسخ شده كه فرمود:
(1 .مائدة)0،

[ امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حالل شده ...و زنان پاكدامن از اهل كتاب ،حاللند
هنگامى كه مهر آنها را بپردازيد].
بقرة[) 001،و زنان خود

قمّی رحمةاهللعليه ،میگويد «:آيه

را به ازدواج مردان بتپرست ،تا ايمان نياوردهاند ،در نياوريد] را واگذاشته است 0».ناگفته نماند كه
روايات ما در ناسخ آن دو آيه اختالف دارند ،كه در اينجا مجال بسط كالم نيست.
ج آيه
بقرة).081،
[ و كسانى كه از شما در آستانه مرگ قرار مىگيرند و همسرانى از خود بهجا مىگذارند،
بايد براى همسران خود وصيّت كنند كه تا يک سال ،آنها را با پرداختن هزينه زندگى بهرهمند
سازند به شرط اينكه آنها از خانه شوهر بيرون نروند].
عيّاشی و طبری رحمهما اهلل از امام صادق

 ،نقل میكنند كه فرمود:

9

[ در آغاز اسالم ،هرگاه مردی میمرد يک سال خرج زندگی او از اصل مال داده میشد،
سپس بدون ارث اخراج میشد تا اينكه اين آيه با آيه ربع و ثمن نسخ شد].
-1همان ،00 ،1 :نعمانی ،مح ّمدبن ابراهيم ،تفسير نعمانی ،03 :طبری ،محمّد بن جرير ،تفسير طبری.001 ،0 :
-0قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی.1،09 :
-9ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی ،091 ،080 ،1 :طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان ،0،310 :فيض كاشانی،
ملّامحسن ،تفسير صافی.083 ،1 :
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از آن حضرت و از امام باقر

نقل است كه فرمودند:
1

بقرة)098،

[ اين آيه را آيه « بايد چهار ماه و ده روز ،انتظار بکشند» و نيز آيات ميراث نسخ میكنند].
مؤلّف میگويد «:يعنی مدّت با آيه تربّص ،و نفقه با آيات ميراث نسخ شده است .اين آيه
هرچند كه در ترتيب و تالوت تقدّم دارد ،امّا در نزول متأخّر است و برخی مطالب به هنگام تفسير
آن انشاءاهلل ذكر خواهد شد».
بقرة).038،

د آيه:

[ و از اين رو اگر آنچه را در دل داريد ،آشکار سازيد يا پنهان ،خداوند شما را بر طبق آن،
محاسبه مىكند].
در احتجاج از امام كاظم از پدرانش از اميرالمؤمنين
پيامبر

 ،در حديثی كه در آن مناقب

ذكر شده فرمود:
نجم3،و)11
[تا آنكه فاصله او با پيامبر به اندازه فاصله دو كمان يا كمتر بود * در اينجا خداوند آنچه

را وحى كردنى بود به بندهاش وحى نمود].
از آنچه كه به او وحی شده ،آيهای است در سوره بقره كه فرمود:
(.بقرة)038،
[ آنچه در آسمانها و زمين است ،از آنِ خداست .و از اين رو اگر آنچه را در دل داريد،
آشکار سازيد يا پنهان ،خداوند شما را بر طبق آن ،محاسبه مىكند .سپس هر كس را بخواهد و
-8ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی ،003 ،080 ،1 :و طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان0،310 :
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شايستگى داشته باشد ،مىبخشد و هر كس را بخواهد و مستحق باشد ،مجازات مىكند .و خداوند
به همه چيز قدرت دارد].

1

().بقره»)030 ،

0

[ اين آيه بر تمامی انبياء ،از زمان آدم تا وقتی كه خداوند تبارك اسمه محمّد

را

برانگيخت ،و بر امّتها عرضه شد ،پس همه آنها به خاطر سنگينی آن ،از پذيرش خودداری
كردند ،تنها رسول خدا

 ،آن را پذيرفت و آن را بر امّتش عرضه كرد و آنها هم آن را پذيرفتند.

وقتی كه خدای تعالی پذيرش آنها را ديد ،دانست كه آنها توان آن را ندارند ،وقتی كه به ساق
عرش توجّه كرد ،كالم را بر او تکرار كرد تا به او بفهماند سپس فرمود « :رسول ايمان آورد]».
تا اينكه امام كاظم

فرمود:
بقرة)033،

[ سپس خدای عزّ و جلّ فرمود :امّا وقتیكه آيه را با همه شدّت و عظمت موجود در آن
پذيرفتی،در حالی كه آن را به همه امّتها عرضه كردم و آنها از پذيرش آن امتناع ورزيدند ،و تنها
امّت تو آن را پذيرفت ،پس بر من است كه آن بار را از امّت تو بردارم ،و فرمود «:خداوند هيچ
كس را ،جز به اندازه تواناييش ،تکليف نمىكند]».
فخر رازی در تفسير خود از ابن عبّاس نقل میكند كه گفت «:وقتی اين آيه نازل شد ،ابوبکر
و عمر و عبدالرّحمن بن عوف و عدّهای از مردم به محضر پيامبر

-1در منبع اصلی :فلما أن سار.
-0طبرسی ،ابو منصوراحمدبن علی ،إحتجاج.001 :

آمدند و گفتند :يا رسول اهلل

ترجمه تفسیر نفحات الرحمن

168

_________________________________________________________________________________________________________

ما به كاری مکلّف شدهايم ،كه طاقت انجام آن را نداريم ،بعضی از ما در مورد چيزی كه دوست
ندارد ،فکر میكند و نمیخواهد اين چيز در دلش بماند و اين كه بخواهد دنيا از آن او باشد».
پس پيامبر

 ،در جواب فرمود:
بقرة)39،

[ شايد شما همان چيزی را میگوييد كه بنیاسرائيل میگفتند «:شنيديم و اطاعت نمیكنيم،
بگوييد شنيديم و اطاعت میكنيم]».
اين كار بر آنها گران آمد ،پس يکسال دراين خصوص صبر كردند تا اين كه خدی تعالی
آيه:

را نازل كرد و آن را نسخ كرد .پس پيامبر
.

فرمود:
1

[ خداوند از امّت من آنچه را كه در فکرش بگذراند ،مادام كه آن را به بيان و عمل در
نياورده ،در میگذرد].
مؤلّف میگويد «:اين روايت داللت دارد بر اين كه قومی كه از شدّت آيه به پيامبر
شکايت میكردند ،جزء كسانی نيستند كه آن را پذيرفته باشند به اين خاطر پيامبر به آنها فرمود:
شما چيزی را میگوييد كه بنی اسرائيل میگفتند ،شنيديم و اطاعت نمیكنيم ،بگوييد شنيديم
و اطاعت میكنيم و در روايت نيامده كه آنها بعد از آنكه پيامبر امر به شنيدن و اطاعت كردن كرد،
گفته باشند «

[ شنيديم و اطاعت كرديم]».

از جمله آيات نسخ شده ،آيه

آل ( عمران[ )110،اى

كسانى كه ايمان آوردهايد! آنگونه كه حقّ تقوا و پرهيزكارى است ،از خدا بپرهيزيد] در سوره آل
عمران است.
-1رازی ،فخرالدّين ،تفسير رازی.100 ،0 :
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عيّاشی از امام صادق

نقل میكند كه؛« از آن حضرت درباره آيه فوق سؤال شد ،فرمود:

[ ،آن آيه نسخ شده] .سؤال شد كدام آيه آن را نسخ كرده؟ فرمود آيه:
 1تغابن [ )13،پس تا مىتوانيد تقواى الهى پيشه كنيد]».
از طريق علمای عامّه از ابن عبّاس نقل است كه گفت «:وقتی اين آيه نازل شد برمسلمانها
گران آمد زيرا حقّ تقوای او اين است كه اطاعت شود و به اندازه چشم به هم زدنی نافرمانی نشود،
مورد شکرگزاری قرار گيرد ،و مورد كفران قرار نگيرد ،ياد شود و فراموش نشود ،اين در حالی
است كه بنده ،طاقت چنين كاری را ندارد ،اينجا بود كه آيه:
اوّلِ اين آيه نسخ شد ،و آخرش نسخ نشد».

نازل شد.

0

مؤلّف میگويد «:مراد از اين قول ابن عبّاس كه گفت « :بندگان طاقت انجام اين كارها را
ندارند» ،طاقت و قوّت عرفی است ،و آن عدم عسر و حرج در انجام عمل با وجود بقای قدرت
عقلی است ،پس حاصل كالم او اين میشود كه خدای تعالیا به تقوايی امر كرد كه در آن عسر و
حرج بود ،پس تخفيف داد به تقوايی كه در آن توان عرفی انجام آن را داشتند و آن عمل بدون
عسر و حرج است ،پس در آيه منسوخ ،تکليف به غير مقدور نيست تا برای جواز آن نياز به
استدالل باشد ،همچنان كه علمای مشهور اهل سنّت بر آنند».

آیات نسخ شده در سوره نساء
-1آيه:
نساء)10،
[ و كسانى از زنان شما كه مرتکب زنا شوند ،چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر
آنها بطلبيد! اگر گواهى دادند ،آنان [زنان] را در خانههاى خود نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا
اينكه خداوند ،راهى براى آنها قرار دهد].

-1ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.031 ،999 ،1 :
-0رازی ،فخرالدّين ،تفسير رازی.3،131 :
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درباره اين آيه سؤال شد ،فرمود:

از امام صادق

[ ».اين آيه نسخ شده].

گفته شد ،چگونه؟ فرمود:

.

1

[ زن هرگاه مرتکب فحشاء شود و چهار شاهد عليه او شهادت دادند ،او در داخل خانهای
حبس میشود ،كسی با او سخن نمیگويد و با او همنشين نمیشود ،فقط آب و غذا به او میرسد،
تا اينكه بميرد يا اينكه خداوند راهی برای او قرار دهد ،سپس فرمود :پس خداوند راه را تازيانه و
رجم قرار داد].
از عيّاشی از آن حضرت نقل است كه فرمود:
0

[ آن آيه نسخ شده و "سبيل" همان حدود است].
درباره اين آيه و آيه بعد از آن
نساء [.)13،و از ميان شما ،آن مردان و زنانى كه همسر ندارند ،و مرتکب آن
كار زشت مىشوند ،آنها را آزار دهيد و حد بر آنان جارى نماييد! و اگر توبه كنند ،و خود را
اصالح نمايند ،و به جبران گذشته بپردازند ،از آنها درگذريد! زيرا خداوند ،توبهپذير و مهربان
است].
از قمّی رحمةاهللعليه ،نقل است گه گفت «:در زمان جاهليّت وقتی مردی زنا میكرد ،مورد
اذيّت واقع میشد و زن درخانهای حبس میشد تا اينكه میمرد ،سپس اين كار با آيه
نور[ )0،هر يک از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد] تا آخر آيه ،نسخ شد».

-1ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.319 ،900 ،1 :
-0همان.310 ،
-9قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی ،1،199 :فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.933 ،1 :

9
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مؤلّف میگويد «:بعيد نيست كه اطالق نسخ نسبت به آيه اوّل خِالف مصطَلَح باشد ،زيرا
حکم آن آيه ،قرار دادن راه است ،و قرار دادن راه كه به معنای حدود است ،ناسخ نيست».
 -9آيه:
نساء.)3،
[ و اگر بههنگام تقسيم ارث ،خويشاوندان و طبقهاى كه ارث نمىبرند و يتيمان و مستمندان،
حضور داشته باشند ،چيزى از آن اموال را به آنها بدهيد! و با آنان به طور شايسته سخن بگوييد!]
عيّاشی ،از امام باقر و امام صادق

نقل میكند كه فرمودند:

[آيه فرائض آن را نسخ كرده است].
قمّی رحمةاهللعليه ،میگويد «:آيه مذكور با آيه:
در روايتی از امام باقر
فرمود:

نساء ،11،نسخ شده است».

1

سؤال شد آيا آيه مذكور نسخ شده؟
0

[ 9 .نه ،اگر حاضر شدند به آنها بدهيد].

مؤلّف میگويد «:آيه مذكور به اعتبار حکم وجوب نسخ شده و به اعتبار حکم استحباب
نسخ نشده».

آیه نسخ شده در سوره انفال:
أنفال)30،
[ هر گاه بيست نفر با استقامت از شما باشند ،بر دويست نفر غلبه مىكنند و اگر صد نفر
باشند ،بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند ،پيروز مىگردند].
كه با آيه:
أنفال)33،
-1همان ،1،190 :همان.939 ،1 :
-0در عيّاشی :حضرك ،و در صافی :حضروك.
-9ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی ،300 ،1،901 :فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.939 ،1 :
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[ هم اكنون خداوند به شما تخفيف داد ،و دانست كه در شما ضعفى است بنابراين ،هرگاه
يکصد نفر با استقامت از شما باشند ،بر دويست نفر پيروز مىشوند و اگر يکهزار نفر باشند ،بر
دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد] نسخ شده است.
در حديثی در خصوص آيه مذكور فرمود:

كافی نقل میكند امام صادق
.
[دو نفر ده نفر را نسخ كردهاند].

نزديک به اين حديث از قمّی نقل شده است.

1

آیة نسخ شده سوره احزاب:
أ (حزاب)00،
[ بعد از اين ديگر زنى بر تو حالل نيست].
بعضی از اصحاب ما قولی را نقل كردهاند مبنی بر اينكه آيه مذكور به وسيله آيه
أحزاب[)01،موعد هر يک از همسرانت را بخواهى مىتوانى به
تأخير اندازى ،و هر كدام را بخواهى نزد خود جاى دهی] نسخ شده است 0.امّا من به روايتی كه
دالّ بر آن باشد ،دست نيافتهام.

آیة نسخ شده در سوره مُمتَحَنة:
مجادلة).10،
[ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه مىخواهيد با رسول خدا نجوا كنيد و سخنان در
گوشى بگوييد ،قبل از آن صدقهاى در راه خدا بدهيد].
نقل است كه از امام باقر

درباره اين آيه سؤال شد ،كه در پاسخ فرمود:
ءَأَشْفَقْتُمْ ( ...مجادله)19،

-1قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی ،1،031 :فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.918 ،0 :
-0فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.133 ،8 :
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[ علیُ بن أبی طالب
آيه

در ازای صحبت خصوصی با پيامبر

 ،صدقهای میداد ،تا اينكه

[ آيا ترسيديد ]...آن را نسخ كرد]1.
خاصّه و عامّه با اين آيه بر فضيلت أميرالمؤمنين

بر ديگر صحابه ،استدالل میكنند.

0

تقرير آن اين است كه او در عمل به مضمون آن از ديگر صحابه پيشی گرفت و بعد از عمل او به
مضمون آيه ،نسخ شد ،و نزول آن ،بيانی برای برتريش بر آنان به خاطر شتاب او برای پذيرش
أوامر خدای تعالىا و عمَل به آن قبل از آنان است ،لذا او برتر از آنان است.
بعضی از اصحاب ما میگويند «:در آن تکذيبی است برای نظر كسانی از اهل سنّت كه ادّعا
میكنند ابوبکر ثروتمند بود و سرمايهاش را در راه خدا صرف میكرد ،امّا اين سؤال مطرح است،
كسی كه حاضر نيست برای صحبت خصوصی با پيامبر

 ،يک يا دو درهم صدقه بدهد ،و حاضر

است كه ده روز از آن حضرت فاصله بگيرد و با او سخن نگويد ،چگونه ممکن است كه به انفاق
مال زياد تن دهد؟»

آیة نسخ شده سوره مُزَمِل:
مزمل.)01،
[ پروردگارت مىداند كه تو و گروهى از آنها كه با تو هستند نزديک دو سوم از شب يا
نصف يا ثلث آن را به پا مىخيزند]
قمّی از امام باقر

در خصوص اين آيه نقل میكند كه فرمود« :پيامبر

 ،آن كار را

انجام داد و مردم را به انجام آن بشارت داد ،و اين كار بر ايشان گران آمد و اين آيه
مزمل[ )01،او مىداند كه شما نمىتوانيد مقدار آن را به دقّت اندازهگيرى كنيد ].داللت
دارد كه شخص شب برمیخيزد امّا نمیداند نيمه شب چه وقت است ،و كی دو ثلث میشود .و

-1قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی.900 ،0 :
-0طبری ،محمّد بن جرير ،تفسير طبری ،18 ،03 :زمخشری ،محمودبن عمر ،الکشاف ،838 ،8 :سيوطی ،جالل الدّين
عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور ،38 ،3 :قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی.089 ،0 :
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شخص شب را به صبح میرساند ،از ترس اينكه نتواند آن زمان را حفظ كند .لذا اين آيه
را خداوند نازل كرد .میگويد :نصف و ثلث شب ،كی

تا آيه

مزمل[ .)01،اكنون آنچه براى شما ميسّر است ،قرآن

است؟ كه با آيه
بخوانيد] نسخ گرديد».

امّا آیات نسخ شده از نظر عامّه ،عالوه بر آیات مذکور عبارتند از:
 -1در سورة نساء
نساء.)99،

آيه

[ و نيز كسانى كه با آنها پيمان بستهايد ،نصيبشان را بپردازيد].
میگفتند «:شخص با ديگری پيمان میبست و میگفت :خون تو خون من است و نابودی
تو نابودی من ،آشتی با تو ،آشتی با من و جنگ با تو ،جنگ با من است .تو از من ارث میبری و
من از تو ارث میبرم .تو از طرف من ديّه میدهی و من از طرف تو و هر يک از دو هم پيمان ،از
ديگری به اندازه يک ششم ارث می برد».
پس آیة مذکور به وسیلة آیة
)نسخ گرديد.

1

به نظر قمّی عليه آيه
است.

احزاب3،وانفال30،
آيه:

نساء) 99،را نسخ كرده

0

در كافی از امام صادق

نقل است كه فرمود:
9

[ هرگاه شخصی بر ديگری واليت داشته باشد ،از اوارث میبرد و ديّهاش بر عهده اوست].
-1طبری ،محمّد بن جرير ،تفسير طبری ،0،98 :الدّر المنثور ،011 ،0 :فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.818 ،1 :
-0قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی ،1،190 :فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.818 ،1 :
-9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.101 ،9 ،0 :
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يعنی ديه جنايت كه از روی خطا انجام داده ،پس اين روايت داللت دارد بر اين كه آيه
مذكور به طور مطلق نسخ نشده .اين روايت و روايات گذشته ،قابل جمعاند ،به اين صورت كه آيه
اطالق حکم آن را نسخ كرده و آن را به صورت اولیاالرحام مقيّد میسازد،
همانطور كه اصحاب ما بر اين نظر هستند.
بعضی از عامّه میگويند :معنای آن اين است كه سهم آنها را از غنيمت ،ديّه ،و صله 1بدون
ميراث بدهيد 0،پس بر اين اساس نيز آيه نسخ نشده است.
 -2در سوره بقره:
بقرة)139،

الف آيه:

[اى افرادى كه ايمان آوردهايد! روزه بر شما نوشته شده ،همانگونه كه بر كسانى كه قبل از
شما بودند نوشته شد].
بنا بر قولی جماع در شب يا بعد از نماز عشاء ،يا بعد از خواب مطلقاً حرام میشود ،و اين
حکم روزه اهل كتاب است كه با آیة (

بقرة[ )130،آميزش

جنسى با همسرانتان ،در شبِ روزهايى كه روزه مىگيريد ،حالل است] نسخ شد .به نظرم از
اصحاب ما كسی كه قائل به آن باشد ،نعمانی است.

9

اشکالی قابل ايراد به آن ،اين است كه در آیة
حرمت جماع در شب برای روزهدار وجود ندارد و در اخبار اهل بيت

داللتی بر
چيزی كه داللت بر آن

كند وجود ندارد ،بلکه بر خالف آن داللت دارد ،به گونهای كه تفسير شده به اينكه روزه بر شما
واجب شده ،همانطور كه بر ساير اُمَم يا بر انبياء گذشته واجب شده بود.
-1در تفسير طبری :والرفادة.
-0طبری ،محمّد بن جرير ،تفسير طبری.90 ،0 :
-9نعمانی ،مح ّمدبن ابراهيم ،تفسير نعمانی.11 :
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ظاهر اين تفسير ،تشبيه وجوب به وجوب است ،نه تشبيه واجب به واجب ،به عالوه اينكه
ثابت نشده از احکام روزه كسانی كه قبل از آنان بودهاند ،حرمت جماع در شب بوده ،تا چه رسد
به ورود در كيفيّت روزه در شرع ،كه شامل امساك از اموری معيّن در روز است.
بقرة.)138،

ب آيه:

[ و بر كسانى كه روزه براى آنها طاقتفرساست الزم است كفّاره بدهند :مسکينى را اطعام
كنند].
بعضی از علمای عامّه میگويند «:مسلمانها در ابتدای امر بين روزه گرفتن و فديه دادن
مخيّر بودند ،سپس با آیة
رمضان در حضر باشد ،روزه بدارد!] نسخ شد».
از امام صادق

بقرة[)130،پس آنكس از شما كه در ماه
1

نقل است كه فرمود:
.

0

[مراد از كسانی كه میتوانستند فديه بدهند؛ حاملهای كه وضع حملش نزديک بود ،مادر
شيردهی كه شيرش كم بود ،پيرزن و پيرمرد].
 [ ،9زنی است كه خوف ضرر

در روايتی مراد
برای فرزندش را دارد ،و پيرمرد].
از امام باقر

نقل است كه فرمود:

.

8

[ پيرمرد و كسی كه مبتال به عطش است].
-1بخاری ،محمدبن اسماعيل ،صحيح بخاری ،98 ،00 ،3 :ابوداود ،سليمانبن اشعث ،سنن أبی داود 0910 ،033 ،0 :و ،0913
نسائی ،احمدبنعلی ،سنن النّسائی.8،131 :
-0فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.011 ،1 :
-9ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی ،033 ،1،133 :فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.010 ،1 :
-8همان ،030 ،1،133 :همان.010 ،1 :
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مؤلّف میگويد «:بر اساس اين روايات ،آيه مذكور نسخ نشده است».
ج آیة:

بقرة.)131،

[ بر شما نوشته شده :هنگامى كه يکى از شما را مرگ فرا رسد ،اگر چيز خوبى [مالى] از
خود به جاى گذارده ،براى پدر و مادر و نزديکان ،بطور شايسته وصيّت كند].
بعضی از علمای عامّه میگويند كه «:آیة مذكور با آيه ميراث نسخ شده است».

1

بعضی از اصحاب ما نسخ را انکار كرده اند 0.اخبار زيادی در بقای حکم آن وارد شده است،
هر چند كه عيّاشی از يکی از آن دو بزرگوار نقل میكند كه آن ،با آیة مواريث نسخ شده است 9،الّا
اينكه به دليل موافقت با عامّه بر تقيّه حمل شود.

8

احتمال حمل بر نسخ وجوب ،با بقای استحباب و رجحان بعيد است.
د آیة:

 (.بقرة)010،

[ از تو ،درباره جنگ كردن در ماه حرام ،سؤال مىكنند].
بعضی از علمای عامّه معتقدند كه اين آيه ،با آيه
نبرد با مشركان ،دسته جمعى پيکار كنيد] نسخ شده است.

توبة[ 93،و به هنگام
0

اشکالی كه وارد است اين است كه آيه اوّل مخصّص آيه دوّم است ،نه اينكه منسوخ شده
باشد.
در مجمع البيان آمده كه آن آيه نسخ نشده ،زيرا شروع به قتال را در ماههای حرام برای
مشركين جايز نمیداند.

3

-1طبری ،محمّد بن جرير ،تفسير طبری ،33 ،0 :رازی ،فخرالدّين ،تفسير رازی.31 ،0 :
-0طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.839 ،1 :
-9ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.009 ،1،131 :
 -8فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.133 ،1 :
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن.09 ،9 :
-3طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.000 ،1 :
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 -3در سورة مائده
الف آیة:

مائدة.)0،

بعضی از علمای عامّه معتقدند كه اين حکم ،با آيه قتال نسخ شده است.
اشکالی كه وارد است اين است كه روايت شده كه امام باقر
0

1

فرمود:

[چيزی از سوره مائده نسخ نشده  ]...بهعالوه اينكه همانطور كه در آیة

گذشته ذكر شد ،با امکان تخصيص ،وجهی برای قائل شدن به نسخ وجود ندارد.
ب آیة:

(مائدة)80،

[پس اگر نزد تو آمدند ،در ميان آنان داورى كن ،يا آنها را به حال خود واگذار!].
میگويند «:اين آيه با آية
كتاب ،طبق آنچه خداوند نازل كرده ،داورى كن] نسخ شده است».

مائدة[ )83،و در ميان آنها اهل
9

اشکالی كه وارد است اين است كه ،بر اساس نقل كتاب تهذيب از امام باقر

كه فرمود:

8

[ هرگاه ،اهل تورات و انجيل به حاكم شکايت برند ،حاكم اگر خواست بين آنها حکم
میكند ،و اگر نخواست ،نمیكند] منسوخ نيست.
ج آیة:
مائدة)113،

 -1تفسير طبری ،93 ،3 :اإلتقان فی علوم القرآن.08 ،9 :
-0طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.093 ،9 :
-9زمخشری ،محمودبن عمر ،الکشاف ،390 ،1 :سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور ،39 ،9 :سيوطی ،جالل
الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن.08 ،9 :
-8طوسی ،محمّد بن حسن ،تهذيب.393 ،911 ،3 :

طرفه بیستم(تعریف نسخ و امکان وقوع آن)

179
________________________________ ___________________

[ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه مرگ يکى از شما فرا رسد ،در موقع وصيّت بايد
از ميان شما ،دو نفر عادل را به شهادت بطلبد يا اگر مسافرت كرديد ،و مصيبت مرگ شما فرا
رسيد ،و در آنجا مسلمانى نيافتيد ،دو نفر از غير خودتان را به گواهى بطلبيد].
میگويند «:آيه مذكور با آیة:
را گواه گيريد] منسوخ است».

طالق[ .0،و دو مرد عادل از خودتان

1

اشکالی كه بر اين نظر وارد است اين است كه تخصيص اَولیا است تا نسخ ،و نصّ و فتوی بر
جواز شهادت اهل كتابی ،كه در دينشان عادل باشند ،در خصوص وصيّت در سفر ،در صورتی كه
وصيّت كننده مسلمانی نباشد .اتّفاق نظر دارند.

0

 -8در سورة برائت.
آیة:

توبة)81،

[همگى به سوى ميدان جهاد حركت كنيد ،سبکبار باشيد يا سنگين بار!]
میگويند «:اين آيه ،با آيات عذر نسخ شده است».

9

اشکالی كه بر اين نظر وارد است اين است كه آن آيه مخصّص است ،نه ناسخ ،همانطور كه
آیة

نساء )30،شاهد بر اين

مدّعی است.
 -0در سورة نور.
الف آیة:
نور.)9،
[ مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمىكند و زن زناكار را ،جز مرد زناكار يا
مشرك ،به ازدواج خود در نمىآورد و اين كار بر مؤمنان حرام شده است!]
 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن.00 ،9 :
 -0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی ،933 ،3 ،0 :طوسی ،محمّد بن حسن ،تهذيب.300 ،009 ،3 :
 -9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن.00 ،9 :

ترجمه تفسیر نفحات الرحمن

180

_________________________________________________________________________________________________________

میگويند با اين آيه:
همسر دهيد] نسخ شده است.

نور [.)90،مردان و زنان بىهمسر خود را
1

اشکالی كه وارد است اين است كه ظاهر آيه اوّل ،داللت بر جوازِ نکاحِ زانی مسلم با مشرك،
و جواز نِکاح مُشرِك با مسلمان زانِيه دارد ،و ظاهر اين است كه اين حکم در هيچ زمانی نبوده،
پس ناچار بايد آيه را به قرينه آیة

بر زانی و زانيه كافر حمل كرد.

بديهی است كه حرمت نکاح زانی كافر و مشرك با مؤمنه ،و نکاح زانيه كافره و مشركه با
مؤمن نسخ نشده ،هرچند كه روايات اهل بيت در جواز نکاح زانيه قبل از توبه متعارضند ،إلّا
اينكه ،آنطور كه بين اصحاب ما مشهور است ،به اخبار مانعه عمل نمیشود ،پس بايد به كراهت
حمل كرد.
نتيجه اينكه «:از طريقِ أهل بيت

نسخ حکم آيه اوّل ثابت نيست ،بلکه ظاهر روايات

عديده ،عدم اثبات آن است و تفسيرآن به استناد روايات مشهور مربوط به زناست».
ب آیة:

0

نور.)03،

[ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! بردگان شما ،و همچنين كودكانتان كه به حدّ بلوغ نرسيدهاند،
در سه وقت بايد از شما اجازه بگيرند].
بعضی از آنها قائل به نسخ آن هستند ،امّا ناسخ آن را ذكر نکردهاند و بعضی ديگر آن را
انکار كردهاند 9.و در روايات ما چيزی كه داللت بر نسخ آن داشته باشد ،نيافتم.
 -3در سورة احزاب.
أ (حزاب.)00،
[ بعد از اين ديگر زنى بر تو حالل نيست].

 -1همان.
 -0رجوع شود به :كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.900 ،3 ،0 :
 -9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن.03 ،9 :

طرفه بیستم(تعریف نسخ و امکان وقوع آن)
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میگويند «:اين آيه با آیة؛

أحزاب[ )01،ما همسران تو را كه

مهرشان را پرداختهاى براى تو حالل كرديم] نسخ شده است».

1

اشکالی كه به نظر میرسد اين است كه نه وجهی برای آن فهميده میشود و خبری در اين
خصوص رسيده است.
 -7در سورة مُمتَحَنه.
ممتحنة.)11،
[ به كسانى كه همسرانشان رفتهاند ،همانند مهرى را كه پرداختهاند بدهيد].
[بعضی از آنها میگويند كه اين آيه با آيه سيف0و بعضی ديگر میگويند با آيه غنيمت نسخ
شده است]9.
 -8درسورة منافقون.
منافقون.)11،
[ از آنچه به شما روزى دادهايم انفاق كنيد].
میگويند با آيه زكات نسخ شده است.

8

 -9در سورة تین.
تين).3،
[ آيا خداوند بهترين حکمكنندگان نيست؟!]

 -1همان.
 -0و آن آيه پنجم از سوره توبه است و آن « :فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ
احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَالةَ وَ آتَوُا الزَكاةَ فَخَلُوا سَبيلَهُمْ إِنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحيمٌ».
 -9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن.03 ،9 :
 -8همان.01 ،9 ،
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میگويند اين آيه :با آیة سيف نسخ شده است 1.در اين آيات سهگانه ،هر چند كه احتمال
نسخ زياد است ،امّا از طريق اصحاب ما نصّی وارد نشده است.

 -1همان.
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طرفه بیست و یکم(ابطال نسخ تالوت)

طرفة بيست و یکم
ابطالِ نسخ تالوت

عدّهای از علمای عامّه يکی از اقسام نسخ را نسخ در تالوت میدانند و برای اثبات آن
مثالهايی از عبارات نقل شده از عمر و پسرش عبداهلل و عايشه و ديگر صحابه ذكر كردهاند 1.و
اين از غلطهای مشهور در بين آنهاست و عباراتی را كه آنها از آيه میدانند و در تالوت نسخ
شده ،به كلمات فصحای عرب شباهت ندارد تا چه رسد به آيات قرآن مجيد ،هركس منصفانه تأمّل
كند ،يقين پيدا میكند كه آن عبارات از ساختههای منافقين برای تخريب اساس دين و توهين به
كتاب مبين است ،مؤيّد آن بلکه شاهد برآن ،اين است كه امثال اين روايات از اميرالمؤمنين

و

ابن عبّاس و معتمدين از اصحاب رضواناهللعليهم نقل نشده است ،با اينكه آنها نسبت به ديگران،
به آيات قرآن آشناتر بودند.
از بعضی از علمای عامّه ،جای تعجّب است كه اين قسم از نسخ را انکار میكنند و در عين
حال ،نمیپذيرند كه اين عبارات نقل شده جزء قرآن باشند ،به اين دليل كه اخبار وارده اخبار آحاد
هستند ،و قطع به انزال قرآن و نسخ آن به استناد اخبار آحادی كه حجّيّت ندارند ،جايز نيست،
بهعالوه اينكه عبارات ضعيف نقل شدهای كه بيشتر آنها روايتی است كه آن را آيه رجم ناميدهاند
 -1رجوع شود به :سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن.38-31 ،9 :
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و از مواردی است كه از جنبه اعجاز ،در نزد هر خردمندی فرياد میزند كه كالم خدا نيست.
بلکه از آنچه كه بعضی از آنها از عمر نقل كردهاند ،كه گفت «:اگر خوف از اين نبود كه
مردم بگويند عمر چيزی به كتاب خدا افزود آن را -يعنی آيه رجم را -مینوشتم1،برداشت میشود
كه كسی از اين عبارتی كه آن را آيه نامند ،مطلع نشده ،با اينكه به اقتضای بسياری از رواياتِ
آنها ،آيات قرآن به شهادت دو تن نوشته میشد».

0

پس شايد علّت عدم اقدام او برای نوشتن اين آيه در قرآن ،آگاهی تمامی مردم به اينكه اين
گونه عبارات ،كالم خدا نيستند و اضافه كردن آن به قرآن چيزی جز ،افترا و تهمت نيست.

 -1مسند أحمد ،03 :سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن.30 ،9 :
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن ،010 ،1 :متّقی ،علی بن حسام الدين ،كنز العمّال،0 :
.8003 ،008
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طرفه بیست ودوم(ظهر و بطن قرآن کریم)

بيست و دوم
قرآن مجيد ،دارای ظهر و بطنی است و بيان مراد از آن دو

از طرق خاصّه و عامّه روايات متواتر در خصوص ظهر و بطن قرآن وارد شده است.
از امام باقر

نقل است كه در حديثی فرمود:
1

[ ای جابر قرآن دارای بطنی است و هر بطنی دارای بطن و ظهری است و هر ظهری دارای
ظهری است].
در روايت ديگری از آن حضرت نقل است كه فرمود:
.

0

[ در قرّن آيهای نيست مگر اين كه دارای ظهر و بطنی است].
با سندی از ناحيه عامّه از پيامبر

نقل است كه فرمود:

 -1ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسيرعيّاشی ،93 ،1،30 :فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.00 ،1 :
 -0ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.93 ،1،33 :
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1

[ قرآن دارای ظاهری و باطنی و حدّی و مطلعی است ].و ديگر روايات از اين دست.
ظاهر اين است كه مراد از ظهر قرآن ،ظواهر آيات آن است كه هركسی مفهوم مطابقی و
التزامی ظاهر آن را میفهمد و مراد از باطن قرآن؛ داللت التزامی پنهان و اشارات ايهامی و لطائف
و دقائق آن و نيز آنچه كه با عموميّت علّت يا اقوا بودن مالك 0يا خصوصت كلمات و حروف ،يا
با علم حساب و اعداد ،مورد استفاده قرار میگيرد ،زيرا هر يک از اين طرقی كه از آيات قرآن
استفاده میشود ،علوم فراوانی است كه دارای بطون فراوان میباشد چنان كه روايت شده:
.

9

[ قرآن دارای ظاهر و باطنی است و هر باطنی نيز دارای باطنی است تا هفت باطن].
آنچه كه به ظاهر آن اطالق دارد ،تنزيل است و آنچه كه به باطن آن اطالق دارد ،تأويل
است ،چنانكه امام باقر

در روايتی میفرمايد:
8

[ظاهر قرآن تنزيل آن و باطن آن ،تأويل آن است].
با توجّه به آنچه در معنی ظهر و بطن ذكر كرديم ،امام صادق
.

میفرمايد:

0

[كتاب خدا دارای چهار بعد میباشد :عبارت ،اشاره ،لطائف و حقائق .كه عبارت برای عوام،
اشاره ،برای خواص ،لطائف برای اولياء و حقائق برای انبياء است].
نقل است كه فرمود:
از اميرالمؤمنين
 -1زبيدی ،اتحاف السّادة المتّقين ،000 :8 ،فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.1،03 :
-0يا قوت مالك.
-9فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.00 ،1 :
-8صفار ،مح ّمد بن حسن ،بصائر الدّرجات ،0،013 :فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.00 ،1 :
-0الدّرة الباهرة.91 :
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طرفه بیست ودوم(ظهر و بطن قرآن کریم)

.

1

[ آيهای نيست مگر آنكه دارای چهارمعنی است :ظاهر ،باطن ،حد و مطّلع.
مراد از ظاهر؛ تالوت ،باطن؛ فهم ،حد؛ احکام حالل و حرام ،و مطّلع؛ غرض الهی از حکم
است] .
مراد از قول
علوم پیامبر و ائمّه

فهم ماورای ظاهر از علوم كثيره ،به طرق مذكور است.
تماماً از قرآن است.

از بعضی اخبار استفاده میشود كه علوم پيامبر

و اوصيای او صلواتاهللعليهم ،از قرآن

عظيم است و قرآن مظهر و مجالی علوم غير متناهی الهی است .لذا امام صادق

فرمود:

0

[ خدای تعالی برای خلقش ،در كالمش تجلّی میكند ،امّا مردم نمیبينند].
چيزی از وحی،

نقل است كه از آن حضرت سؤال شد «:آيا در نزد شما از رسول خدا
غير از قرآن موجود است؟»
فرمود:

.

9

[ قسم به خدايی كه دانه را شکافت و خلق را آفريد ،نه ،مگر آنكه فهمی برای درك كتابش
به بنده داده شود].
ظاهر اين است كه مراد از اعطای فهم ،روشن ساختن قلب بنده و تقويت عقل او و هوشمند
ساختن ذهن او و تکميل قوّت نظری او و تعليم طرق استفاده از آنهاست.
توضيح در اين مقام در سطح فهم انسانها ،اين است كه بدون شبهه ،هر موجودی دارای
وجودهای مختلف ،درعالم الفاظ ،عالم ذهن ،عالم مُثُل و صُوَر ،و عالم حقائق برحسب اختالف
مراتب و درجات قوّت و ضعف و سعه و ضيق آنهاست و درجای خود تحقيق شده كه هر عالَمی
 -1فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.03 ،1 :
-0شهيد ثانی ،زينالدين بن علی ،أسرار الصالة.181 :
-9فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی.03 ،1 :
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با عوالم ديگر و هر قشری به باطن خود مرتبط است و هر وجودی در عالم خود دارای آثاری و
هر اثری دارای مالك ،حکم و مصالح بيشماری است ،پس هركس نفسش پاك و شخصيتش كامل
باشد ،ذهنش از عالمی به عالم ديگر و از مناسبتی به مناسبت ديگر و از ملزومی به الزمی و از
مؤثّری به اثری و از اثری به اثر ديگری ،إلی ماشاءاهلل ،منتقل میشود .پس خداوند به هركس
قدرت فهم كتابش را بدهد ،او از ظاهر كتاب به مغزش و از مغز به دقائق آن و از آن ،به حقائق آن
پی میبرد ،تا اينكه به درجهای میرسد كه چيزی از او پوشيده نمیماند و به حقائق اشياء ،آنگونه
كه هستند احاطه پيدا میكند.
فيض رحمةاهللعليه ،از بعضی از اهل معرفت نقل میكند كه خالصه آن اين است كه؛ علم به
شئ ،يا از طريق حس ،يا ديدن ،يا تجربه ،يا شنيدن خبر ،يا شهادت ،يا اجتهاد و يا مانند آن،
حاصل میشود و چنين علمی نيست مگر اينكه فاسد ،متغير ،و كم ارزش 1،متناهی و غيرمحيط
باشد ،زيرا اين علم ،به شئ تعلق میگيرد و در زمان وجودش علمی است و قبل از وجودش علم
ديگری است و بعد از وجودش علم سوّمی است و همينطور مانند علوم اكثر مردم.
امّا آنچه كه از مبادی ،اسباب و غايات آن استفاده میشود علمی واحد ،كلی ،بسيط و
محيط0به وجهی عقلی و غير متغيّر است ،زيرا هيچ چيز نيست مگر آنكه دارای سببی و آن سبب
نيز دارای سببی است ،همين طور ادامه میيابد تا میرسد به مسبّب االسباب.
هر چيزی كه سبب آن از حيثی كه مقتضی باشد ،شناخته شود ،به ناچار آن شئ بايد با علم
ضروری دائمی شناخته شود .پس هركس خدای تعالیا را با اوصاف كمالی و صفات جاللی
شناخت و دانست كه او مبدأ هر وجود و فاعل هر فيض و جود است ،و نيز دريافت كه مالئکه او
و مالئکه مقرّب ،سپس مالئکه تدبير كننده امور و مسخّر اغراض كلّی عقلی با عبادات دائمی و
مستمرّ بدون سستی و ضعف و خستگی موجب میشوند كه صُوَرِ كائنات از آنها نشأت گيرد و
همه اينها به ترتيب سبب و مسبّب است ،پس علم او كه به كليّه امور و احوال و لواحق آن احاطه
 -1در تفسير صافی :محصوراً.
 -0درتفسير صافی ،محيطاً نيامده.
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پيدا میكند ،علمی است كه خالی از تغيير و شک و خطا است پس ،از اوائل ،ما بعد آنها را ،و از
كلّيّات ،جزئيّات مترتّب بر آن ،و از بسيطها مركّبها را در میيابد و همينطور حقيقت انسان و
احوال او و آنچه كه او را كامل و تزكيّه میكند و به سعادت میرساند و به عالم قدس باال میبرد
و آنچه كه او را آلوده و بد و شقی میسازد و به اسفلالسافلين میكشاند ،علم پيدا میكند ،علمی
كه ثابت و غيرقابل تغييراست .پس امور جزئی را از حيث اين كه دائم و كلّی هستند میداند ،و از
اين حيث كه كثرت و تغيير درآن نيست میداند ،هرچند كه اين امور در قياس بعضی از آنها با
بعضی ديگر ،كثير و متغيّر باشند.
اين علم مانند؛ علم خداوند سبحان به اشياء و علم مالئکه مقرّب اوست و علوم انبياء و
اوصياء به احوال موجودات گذشته و آينده و علم آنها به گذشته و آينده تا روز قيامت ،از اين
قبيل است .زيرا آن علمی است كلّی و ثابت ،كه با تغيير معلومات تغيير نمیكند و با تکثّر آنها
متکثّر نمیشود ،هر كس معنای اين علم را بداند معنای اين آيه:
نحل )33 ،را میداند و تصديق میكند كه جميع علوم و معانی قرآن كريم ،عرفانی حقيقی و
تصديقی يقينی از روی بصيرت است نه تقليد و سماع و مانند آن دو .در اين صورت هيچ امری
نيست مگر آنكه در قرآن ذكر شده يا خود آن امر يا با مقوّمات ،اسباب ،مبادی و غايات آن ،و
امکان فهم آيات قرآن كريم و عجائب اسرار آن و احکام 1و علوم غير متناهی برای كسی ميسّر
نيست ،مگر آن كه علم او به اشياء از اين قبيل میباشد.

0

از معلّی بن خنيس نقل است كه گفت :امام صادق

فرمود:
9

 -1در تفسير صافی :من االجکام.
 -0فيض كاشانی ،ملّامحسن ،تفسير صافی .1،01 ،
 -9برقی ،احمدبن مح ّمد ،المحاسن ،900/030 ،كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.3/83 ،1 ،
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[ هيچ موضوع اختالفی نيست ،مگر آنكه ريشه آن در كتاب خداست ،امّا عقول انسانها به
آن نمیرسد].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
1

[ خداوند تبيان هرچيزی را در قرآن آورده ،حتّی به خدا سوگند ،خداوند از ذكر هر چيزی
كه بندگان به آن احتياج داشته باشند ،فروگذار نکرده ،تا بندهای نتواند بگويد كاش اين موضوع در
قرآن آمده بود ،مگر آنكه خداوند آن را نازل كرده و در قرآن موجود است].
بدون شبهه ،علم به بطون قرآن تماماً مختص ائمّه طاهرين است ،آنها به وسيله قرآن ،هرآن-
چه را كه در گذشته بوده و االن موجود است و درآينده به وجود خواهد آمد میدانند و ممکن
نيست كه بشر آن را بداند.
اميرالمؤمنين

فرمود:
.

0

[ اينجا – اشاره كرد به سينهاش -مملو از علم است؛ كاشکی كسانی را میيافتم تا اين علم
را به آنها منتقل كنم].
غزالی در احياءالعلوم و حافظ ابونعيم در حلية االولياء از ابن مسعود

نقل میكنند كه

گفت «:قرآن در هفت حرف نازل شده ،هيچ حرفی از آن نيست مگر آن كه دارای ظاهر و باطنی
است و علم ظاهر و باطن نزد علیّ بن ابی طالب بود».

9

نقّاش در تفسير خويش از ابن عبّاس نزديک به آنچه را كه ابن مسعود گفته ،روايت كرده
است.

8

-1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.1/83 ،1 ،
-0ابن بابويه ،مح ّمد بن علی ،خصال ،000 ،133 ،موسوىسيّد رضی ،محمّد بن حسين ،نهج البالغه.180/833 ،
-9ابونعيم ،احمد بن عبدالله ،حلية االولياء.30 ،1 ،
-8مناقب لبن شهر آشوب.89 ،0 ،
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سخن غزّالی در فضيلت اميرالمؤمنين و علم فراوان او.
از غزّالی نقل است كه گفت :اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه ،فرمود:
1
0

[ [رسول خدا

زبانش را در دهانم قرار داد ،پس در قلبم هزار باب از علم و از هر بابی،

هزار باب از علم در قلبم گشوده شد] تا اينكه غزّالی گفت «:اين مرتبه به صرف تعلّم حاصل
نمیشود بلکه انسان با قوّت علم لدّنی میتواند به اين مرتبه برسد]».
علی

در خصوص موسى على نبیّ نا وآله

فرمود:
9

8

[ به راستی شرح كتاب او چهل بار شتر میشود ،اگر خدا و رسول او به من اجازه دهند كه با
شتاب بنويسم ،به شرح معانی ألف «الفاتحه» به همين اندازه ،يعنی چهل بار شتر اقدام میكنم] .
أبو عمر 0زاهد میگويد :علی بن أبی طالب

فرمود:

-1در بحار :العلم آمده است.
-0مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.118 ،30 ،
-9در نسخه ديگر و در بحار اين چنين آمده ،ألشرع است.
-8مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.118 ،30 ،
 -0در نسخه ديگری :ابو عمو آمده و او ابو عمر الزاهد ،محمّد بن عبد الواحد لغوی مشهور به غالم ثعلب ،متوفّی به سال 980ه.
رك :ابننديم ،مح ّمدبناسحق ،فهرست ابن النّديم ،119 :تاريخ بغداد ،903 ،0ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،لسان الميزان:0 ،
 ،033ابنخلکان ،احمدبن محمّد ،وفيّات االعيان.903 ، 8 ،
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[ ای ابن عبّاس ،وقتی كه نماز عشاء را بجا آوردی در «جبّان» به من ملحق شو].
ابن عباس میگويد «:پس من نماز گزاردم و به او ملحق شدم ،در حالی كه شب مهتابی بود،
پس آن حضرت از من پرسيد:

[تفسير"الف" در « الحمد » ،چيست؟]

ابن عبّاس می گويد «:من حرفی برای گفتن نداشتم».
سپس آن حضرت يک ساعت تمام در تفسيرآن صحبت كرد .سپس در خصوص تفسير المِ
« الحمد » از من سؤال كرد؟ در پاسخ گفتم «:نمیدانم».
پس آن حضرت يک ساعت تمام در تفسيرآن صحبت كرد.
سپس آن حضرت از من پرسيد «:تفسير ميمِ «الحمد» چيست؟» در پاسخ گفتم «:نمیدانم».
پس آن حضرت يک ساعت تمام در تفسيرآن صحبت كرد.
سپس آن حضرت فرمود « :تفسير دالِ «الحمد» چيست؟» در پاسخ گفتم « :نمیدانم».
پس آن حضرت تا طلوع فجر در اين خصوص صحبت كرد ،سپس فرمود:
[ ای ابن عبّاس ،برو به خانهات و برای انجام فريضه صبح آماده شو].
پس من برخاستم درحالی كه همه آنچه را كه آن حضرت فرموده بود ،به حافظه سپردم،
سپس به فکر فرو رفتم و متوجّه شدم كه علم من به قرآن ،نسبت به علم علی ،مانند قطرهای در
مقابل درياست .پايان خبر.
از علی

1

نقل است كه فرمود:
0

[ اگر بخواهم میتوانم در تفسير فاتحة الکتاب ،به اندازه هفتاد بار شتر بيان كنم].
از امام باقر

نقل است كه فرمود:

 -1مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.118 ،30 ،
 -0غزالی ،مح ّمدبن مح ّمد ،احياء علوم الدين ،998،990 ،1 ،شهيدثانی ،زينالدين بن علی ،شهيد ثانی ،اسرار الصّالة.193 ،
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1

[ اگر برای علمی كه خدای عزّ و جلّ به من عطا كرده ،حامالنی میيافتم ،توحيد ،اسالم،
ايمان ،دين و شرايع را از "صمد" نشر میدادم].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
0

[ من به طور قطع اخبار آسمان و زمين و اخبار گذشته و آينده را مثل كف دست میدانم.
سپس فرمود :من اين علم را از كتاب خدا گرفتهام ،زيرا خدای تعالی میفرمايد«:توضيح هر چيزی
در آن است]».
از رسول خدا

در روايتی از امام صادق

نقل است كه فرمود:

9

8

[ هيچ چيز دورتر از عقول انسانها از تفسير قرآن نيست ،و در اينكار همه خالئق در حيرت
قرار میگيرند ،مگر آنچه را كه خدا بخواهد .در حقيقت قصد خداوند از پوشيده نگه داشتن فهم

 -1ابن بابويه ،محمّد بن علی ،التوحيد.3 ،30 ،
 -0ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.0810 ،13 ،9 ،
-9در محاسن :بأبعد من قلوب.
-8در نسخه ديگر ،يستنبطوا لما ،در محاسن :يستنطقوا ما.
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معانی قرآن از آنها ،كشاندن آنها به باب و صراطش میباشد تا او را عبادت كنند و اين عبادت
منجر به اطاعت از به پای دارندگان كتابش و ناطقان از امرش شود و هر چه از تفسير قرآن نياز
دارند ،از آنها اخذ كنند نه از خودشان .سپس اين آيه را تالوت فرمود:
نساء ).39،امّا غير
اينها هرگز آن را نه میدانند و نه میيابند].
دانستی كه امکان ندارد همه مردان ولی امر باشند ،اگر چنين باشد ،معلوم نمیشود چه كسی
بر آنها حکومت میكند و امر و نهی خدا را چه كسی به آنها میرساند ،لذا خداوند واليان امر را
اشخاص معيّنی قرار داده ،تا ديگران از آنها پيروی كنند.
پس به خواست خدا اين حقيقت را درك كن و از تأويل قرآن به رأی خود بپرهيز ،زيرا علم
مردم به قرآن ،مانند علم آنها به ديگر امور نيست و آنها قادر بر آن و بر تأويل آن نيستند مگر از
بابی كه خداوند برای آنها قرار داده ،پس اگر خدا بخواهد درك كن و هر چيز را از محلّ خود
بخواه ،به خواست خدا آن را خواهی يافت.

1

 -1برقی ،احمدبن مح ّمد ،المحاسن ،903 ،033 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.00 ،111 ،30 ،
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طرفة بيست و سوم
تمامی قرآن پيرامون ائمّه و والیت آنها و وجوب پيروی از آنها و نيز در شؤون آنها و شؤون
دوستان و دشمنان آنها است.

اخبار واصله از ائمّه اطهار صلوات اهلل عليهم ،اين است كه تمامی قرآن درباره آنها و واليت
آنها و وجوب پيروی از آنها و در شؤون آنها و شؤون دوستان و دشمنان آنها میباشد.
نقل میكند كه پيامبر

جابربن عبداهلل

 ،در حديثی در بيان محامد اهل بيت

فرمود:
1

[ ما معدن تنزيل و معنی تأويليم].
نزديک به اين بيان روايتی است كه از اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه ،در حديثی طوالنی كه
صفات امام را نقل میكند.

0

-1حافظ برسی ،رجببنمحمّد ،مشارق انوار اليقين ،81 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.93 ،00 ،00 ،
-0حافظ برسی ،رجببنمحمّد ،مشارق انوار اليقين.118 ،
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اين خبر را اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه ،نقل میكند كه فرمود:
1

[ قرآن در چهار بخش نازل شده ،بخشی درباره ما و بخشی درباره دشمنان ما و بخشی
درخصوص سنن و امثال و بخشی در فرائض و احکام ،و آياتی كه مؤمنان را وصف میكند ،درباره
ماست].
در روايت ديگری از آن حضرت نقل است كه فرمود:
0

[ قرآن در سه بخش نازل شده :دو ثلث آن درباره ما و شيعيان ما نازل شد ،پس هر چه خير
است ،درباره ما و شيعه ما میباشد و در ثلث باقی مانده ،مردم با ما شريکند ،پس هرچه شر است،
در خصوص دشمن ماست].
پس اختالف بين اخبار مربوط است به اختالف نگرش و توجّه است ،پس به اعتباری جميع
آنچه در آن ذكر شده ،از قبيل مدح مؤمنان و ثواب آنها و مذمّت كفّار و عقاب آنها مربوط به
شيعيان و دشمنان آنها و جميع فرائض و احکام مرتبط به واليت آنها و تمامی آنچه كه از
قصص انبياء و امّتهای آنها ذكر شده درباره آنها جاری میباشد.
از امام كاظم

نقل است كه دربارة آیة

األعراف[ )99،خداوند ،تنها اعمال زشت را ،چه آشکار باشد چه پنهان ،حرام كرده است] فرمود:

 -1كوفی ،فراتبنابراهيم ،تفسير فرات.0 ،83 ،
-0صفار ،محمّد بن حسن ،بصائر الدّرجات ،0 ،181 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.13 ،30 ،30 ،
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1

[ قرآن دارای ظاهر و باطنی است ،پس همه آنچه را كه خداوند در كتاب حرام كرده ،ظاهر
است و باطن آن ائمّه جور و تمامی آنچه را كه خداوند در كتاب حالل كرده ظاهراست و باطن آن
ائمّه حق هستند].
از ابوبصير نقل است كه امام صادق

فرمود:
0

[ ای ابومحمّد آيهای نيست كه راهنمايی به سوی بهشت كند و در آن از اهلش به خير ياد
كند ،مگر آنكه آن آيه درباره ما و شيعيان ما نازل شده است و آيهای نيست كه نازل شده و اهلش
را به شر ياد كند و به سوی آتش سوق دهد ،مگر درباره دشمنان و مخالفان ما باشد].
در كتاب توحيد از امام صادق

نقل است كه فرمود:
9

[ هيچ آيهای نيست كه جامعه را به بهشت سوق دهد ،مگر آنكه درباره پيامبر و ائمّه

و

شيعيان و پيروان آنها میباشد و آيهای نيست كه به سوی آتش سوق دهد ،مگر اينكه درباره
دشمنان و مخالفان آنها میباشد].
از امام صادق

و جمع زيادی از صحابه و تابعين نقل است كه:
8

[ هيچ آيهای نيست كه با

آغاز شود مگر آنكه امير ،قائد ،شريف و اوّل آن

علیّ بنابی طالب باشد].
 -1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.910،11 ،1 ،
 -0همان.3 ،93 ،3 ،
 -9ابن بابويه ،محمّد علی ،اعتقادات صدوق.30 ،
 -8كوفی ،فراتبنابراهيم ،تفسيرفرات 8/01 ،83 ،و  3و  ،3مناقب خوارزمی ،133 ،طبری ،احمدبنعبدالله ،ذخائر العقبی.33 ،
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در كتاب احتجاج از امام باقر

نقل است كه پيامبر

1

 ،در خطبه روز غدير فرمود:

،0
9

[ ای مردم اين علیّ بن ابی طالب ،شايستهترين شما نزد من و نزديکترين شما به من است و
خدای عزّ وجلّ و من از او راضی هستيم ،هيچ آيهای كه مشتمل بر رضايت باشد ،نازل نشد مگر
درباره او و خداوند كسانی را با " ای كسانی كه ايمان آورده ايد" خطاب نکرد مگر آنكه آغاز آن
علیّ بن ابیطالب باشد و هيچ آيهای در قرآن نيست كه كسی را مدح كرده باشد مگر آنكه درباره
او باشد].
و نيز در همين خطبه فرمود:
8

0

[ ای مردم فضائل علی در نزد خدای عزّ و جلّ ،كه در قرآن بر من نازل فرموده ،بيش از آن
است كه در يکجا ذكر كنم ،پس هركس به شما از آن فضائل خبر داد و آن را شناخت ،تصديقش
كنيد].
مؤلّف میگويد «:شکی نيست كه همه آنچه از آياتی كه در فضائل علی

 ،نازل شده در

خصوص اوصيای او صلوات اهلل عليهم ،نيز جاری است ،چنان چه در روايتی از امام باقر
است كه فرمود:

 -1در منبع اصلی :انصركم لی و اضافه دارد.
 -0در منبع اصلی :و اعزّكم علیّ اضافه دارد.
 -9طبرسی ،ابی منصوراحمدبن علی ،االحتجاج.31 ،
-8در منبع اصلی :مقام است.
-0طبرسی ،ابو منصوراحمدبن علی ،االحتجاج.33 ،

 ،نقل
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1

[ ظاهر قرآن درباره كسانی است كه در شأن آنها نازل شده است و باطن آن ،درباره
كسانی هستند كه مانند آنها عمل كردهاند» ].
در روايت ديگری از آن حضرت نقل است كه فرمود:
9

[ اينطور نيست كه اگر آيه درباره قومی نازل شد و آن قوم از بين رفت ،آيه نيز از بين برود،
در اين صورت چيزی از قرآن باقی نخواهد ماند ،بلکه تا موقعی كه آسمانها و زمين پا برجاست،
قرآن از اوّل تا آخرش پا برجاست].
در روايت ديگری از آن حضرت نقل است كه درمورد آيه:

رعد[ 0،و براى هر

گروهى هدايت كنندهاى است] فرمود:
8
0

[ علی هادی است ،امّا امروز هادی چه كسی است؟ جواب دادم :فدايت شوم تو هادی
هستی ،فرمود:
راست گفتی قرآن زندهای فناناپذير است و آيه نيز زندهای فناناپذير است ،پس اگر آيه
درباره قومی نازل شده و آن قوم از بين رفت ،آيه و در پیِ آن قرآن نيز بايد از بين برود ،امّا
اينطور نيست بلکه آيه همانطور كه درباره گذشتگان نازل شده ،درباره آيندگان نيز جاری است].
-1در تفسير عيّاشی :الذين.
-0همان.98 ،33 ،1 ،
-9همان .91/30 ،1 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار8/110 ،30
-8در تفسير عيّاشی ،فی االقوام ماتوا فمات القرآن.
-0همان.0130 ،903 ،0 ،
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از امام صادق

نقل است كه فرمود:
1

[ قرآن زندهای فناناپذير است قرآن جاری است ،همانطور كه شب و روز و خورشيد و ماه
جاری هستند و همانطور كه درباره اوّل ما جاری است ،درباره آخر ما نيز جريان دارد].
و وجوب

به طور كلّی رواياتی كه داللت دارند بر اينكه تمامی قرآن در شأن ائمّه

واليت آنها نازل شده ،خيلی زياد است بلکه رواياتی درباره آياتی وارد شده ،كه ظاهر آن آيات
بيان احکام است ،امّا باطن آنها بيان شأن ائمّه است ،چنانكه روايتی از عبداهلل بن سنان و او از
ذريح محاربی نقل میكند ،كه گفت « :از امام صادق

 ،دربارة آیة

(حج)03،

[سپس ،بايد آلودگیهايشان را برطرف سازند] سؤال كردم ،در پاسخ فرمود:
[ مراد ديدار امام

است»].

او [عبداهلل بن سنان ] همچنين میگويد «:به محضر امام صادق صلواتاهللعليه ،رسيدم و
عرض كردم :فدايت شوم مراد از آيه

چيست؟ فرمود:
:
0

[ مراد زدن شارب و گرفتن ناخن و مانند آن است ،كالم ذريح را بر آن حضرت نقل كردم،
پس آن حضرت فرمود :هم ذريح راست گفت و هم تو راست میگويی ،و هم هركسی كه سخن
ذريح را نقل میكند راست میگويد كه قرآن دارای ظاهر و باطنی است»].

-1همان.
 -0ابن بابويه قمّی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار.11 ،981 ،
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فيض میگويد «:عدّهای از اصحاب ما كتابهايی به همين نحو در تأويل قرآن ،تدوين
كردهاند ،آنها رواياتی را كه در تأويل هرآيهای خواه درباره اهل بيت و خواه درباره شيعيان و
خواه دشمنان آنها وارد شده ،جمعآوری كردهاند».
فيض میگويد:
« من كتابی را در اين خصوص كه نزديک به بيست هزار باب میباشد ،ديدهام».
اصحاب ما برای آن اسراری ذكر كردهاند ،كه بهترين آنها اين است كه وقتی خدای تعالی
انوار مقدّسه را در ميان خلقش به عنوان مظاهر صفات جالليّه و جماليّه خود قرار داد ،خداوند به
وسيله آنها شناخته شد و مورد پرستش قرار گرفت ،پس برای احدی قرب به خدا ميسّر نمیشود
مگر با قرب به آنها ،و ايمان به خدا حاصل نمیشود مگر با ايمان به آنها ،خدا شناخته نمیشود
مگر با شناخت آنها و كسی به درجهای نزد خدا نمیرسد مگر با واليت آنها.
پس هر امری در قرآن در خصوص ايمان به خدا و معرفت و قرب به او ،امر به ايمان به
آنها و معرفت و قرب به آنهاست ،و هر تکليفی كه برای تقرّب به خدا مقرّر شده ،برای تقرّب به
آنهاست و هر ستايشی از مؤمنان ،ستايش آنها و شيعيانشان است و هر مذمّت و وعيدی نسبت
به كفّار و دشمنان خدا ،در واقع به كافرين به آنها و دشمنان آنها بر میگردد .و هر آنچه كه به
خدا برمیگردد به اينها برمیگردد ،پس آنها ،صلوات اهلل عليهم ،با خدا هستند و خدا نيز با
آنهاست ،هيچگاه از خدا جدا نمیشوند و خدا نيز از آنها جدا نمیشود.
شاهد بر اين مدّعا ،رواياتی است در خصوص اينكه واليت آنها قرينه واليت خدا و توحيد
اوست و اينكه آنها علّت غائی آفرينشاند و تمامی انبياء از اوّل آفرينش ،همانطور كه مأمور به
دعوت امّت خود به توحيد بودند ،مأمور به دعوت آنها به اقرار به واليت و معرفت حقوق آنها
بودهاند.
در تفسير امام

آمده است كه فرمود:
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1

[ واليت محمّد و آل محمّد صلوات اهلل عليهم ،غرض نهايی و مراد اصلی آفرينش است.
خداوند هيچ يک از مخلوقاتش را نيافريد و هيچ يک از رسوالنش را مبعوث نکرد مگر آنكه
مردم را به واليت محمّد و علی و جانشينان او صلوات اهلل عليهم ،دعوت كنند و از آنها پيمان
گرفت كه بر عهد خود استوار باشند و با اين عهد ،ديگر تودههای امّت را آگاه سازند].
در أمالی شيخ از محمّد بن عبدالرّحمن ،نقل است كه گفت :از امام صادق

شنيدم كه

میفرمود:
0

[واليت ما واليت خدائی است كه هيچ پيامبری مبعوث نشد مگر به آن].
شنيدم كه میفرمود:

در كافی از عبداالعلی نقل است كه گفت :از امام صادق

9

[هيچ پيامبری نيامد مگر به معرفت داشتن نسبت به حقّ ما و برتری دادن ما بر ديگر
مخلوقات].
همچنين در اين كتاب از ابوالحسن موسی بن جعفر

نقل است كه فرمود:

8

[ واليت علی صلوات اهلل عليه ،در تمامی كتابهای آسمانی انبياء آمده است ،خداوند هيچ
رسولی را مبعوث نکرد مگر به نبوّت محمّد

و وصايت علی

].

 -1امام عسکرى عليه السّالم ،تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم .038/903 ،
-0طوسی ،محمّد بن حسن ،امالی طوسی.1810/301 ،
-9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.8/930 ،1 ،
-8همان.1 ،939،
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در تفسير عيّاشی :1از امام حسن بن علی

نقل است كه فرمود:

9

0

[ هركس برتری اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه را [بر تمامی امّت ،بعد از پيامبر خاتم

]

انکار كند ،تورات و انجيل و زبور و صحف ابراهيم و موسی و سائر كتب آسمانی را انکار كرده
است ،زيرا چيزی از اين كتابهای آسمانی نازل نشد مگر آنكه مهمترين موضوع آنها بعد از اقرار
به توحيد خدای عزّ و جلّ و اقرار به نبوّت ،اعتراف به واليت علی و خاندان پاكش میباشد].
در امالی ،شيخ از جعفربن محمّد الصّادق و او از پدرش و از جدّش نقل است كه رسول
خدا

فرمود:

8

[ خداوند احدی از پيامبرانش را قبض روح نکرد ،مگر آنكه او را امر كرده تا به برترين
خاندان خود وصيّت كند و به من هم امر كرد كه وصيّت گفتم ،من گفتم :پروردگارا به كه وصيّت
كنم؟ فرمود :به پسرعمّت علیّ بن ابی طالب ،من نام او را در كتابهای انبياء گذشته آوردهام و
درآن ذكر كردهام كه او وصیّ توست و بر آن از خالئق و انبياء و رسوالنم پيمان گرفتم و از آنها
پيمان گرفتم به ربوبيّت خود و نبوّت تو و واليت علی].

-1در تفسير عيّاشی يافت نشد و در تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم و تأويل اآليات آمده است.
-0در تفسير امام عسکری عليه السّالم و تأويل اآليات :األمر.
-9امام عسکری عليه السّالم ،تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم ،83/33 ،و استرآبادى ،على ،تأويل اآليات.8/99 ،1،
-8طوسی ،محمّد بن حسن ،امالی طوسی ،131 ،118 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.88/111 ،93 ،
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در كتاب سليم بن قيس هاللی ،از مقداد

نقل است كه از رسول خدا

شنيدم كه

میفرمود:
،0
9

[ سوگند به خدايی كه جانم در دست اوست ،آدم شايستگی نيافت كه خداوند او را بيافريند
و از روح خود در او بدمد و توبهاش را بپذيرد و او را به بهشتش بازگرداند ،مگر به واسطه نبوّت
من و واليت علی بعد از من.
قسم به آن خدايی كه جانم در دست اوست ،ابراهيم ملکوت آسمانها را نديد و خداوند
ابراهيم را خليل قرار نداد مگر به واسطه نبوّت من و معرفت علی بعد از من .قسم به آن خدايی كه
جانم دردست اوست خداوند با موسی سخن نگفت و عيسی را نشانهای برای عالميان قرار نداد
مگر به واسطه نبوّت من و اقرار به علی بعد از من ،و قسم به آن خدايی كه جانم در دست اوست،
هيچ پيامبری به نبوّت نرسيد مگر به واسطه معرفت من و اقرار به واليت ما .و هيچ مخلوقی
شايسته نظر كردن الهی به او نبود مگر به واسطه عبوديّت او و اقرار به علی بعد از من].
جابر جعفی در روايتی طوالنی از امام باقر

نقل میكند كه فرمود:

*
صافات130،و،)133
 -1در منبع اصلی :ما أری.
 -0در منبع اصلی :واالرض اضافه دارد.
-9در منبع اصلی :بمعرفته.
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زخرف)31،
.

1

[ ما اوّلين مخلوق خدائيم و اوّلين مخلوقی هستيم كه خدا را عبادت كرديم و تسبيح گفتيم،
ما سبب آفرينش مخلوقاتيم و سبب تسبيح و عبادت مالئکه و انسانها هستيم .پس به واسطه ما
خدا شناخته میشود و مورد پرستش قرار میگيرد ،به واسطه ما خدا به يگانگی خوانده میشود ،به
وسيله ما خداوند كسانی را كه شايسته بزرگداشت باشند گرامی میدارد ،و ثواب و عقاب میدهد.
سپس آیة

*

صافات130،و[ )133و ما همگى براى

اطاعت فرمان خداوند به صف ايستادهايم * و ما همه تسبيحگوى او هستيم!] و آیة
زخرف[ )31،بگو :اگر براى خداوند فرزندى بود ،من نخستين
پرستنده او بودم!] را تالوت فرمود ،پس رسول اللَه

 ،اوّل كسی است كه خدا را پرستش كرد ،و

اوّل كسی است كه داشتن فرزند و شريک را برای خدا انکار كرد ،سپس بعد از رسول اللَه
چنين كرديم].

 -1مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.01،91 ،00 ،

 ،ما
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طرفة بيست و چهارم
دفع توهّم اشتمال قرآن بر بطون ،مستلزم استعمال لفظ در بيش از یک معنا است.
برخی گمان میكنند كه در نظر داشتن معانی ظاهری و بطون فراوان برای آيات ،مستلزم در
نظر گرفتن معانی فراوان برای لفظ واحد در استعمال واحد است ،در حالی كه در علم اصول ،چنين
چيزی جايز نيست ،بلکه غيرممکن است ،امّا بعد از احاطه به آنچه كه درباره اختالف جهات
داللت و استنباط معانی از آن در گذشته ذكر شد ،اين توهّم از بين میرود ،زيرا انتقال از لفظ به
معنا و استفاده مطلب از كالم ،منحصر به داللت به جهت و وجه واحد نيست ،بلکه هرگاه جمالت
مركّب ،با تركيب مفيدی از اجراء استعمال شوند ،بر معانی ظاهری آن مطابقتاً و بر اجرای عقلی و
خارجی آن تضمّناً و بر علل و اجزاء و شرايط آن ،تا به مبدأ مبادی و علة العلل و معلولهای
آنها ،إلی ماشاءاهلل ،التزاماً منتهی میشود.
اين ،نسبت به جمله واحد ،با توجّه به داللتهای سهگانه و با قطع نظر از انضمام آنها به
آيات ديگر و از داللتهای غيركالمی ،از قبيل كيفيت الفاظ و اعداد و حروف آن و ساير طرق
استفاده از آنها را ،جز راسخان در علم آگاهی ندارند.
پس با توجّه به اين وجوه ،هر آيه دارای ظاهری است و ظاهر آن را ظاهری و باطنی است
و باطن آن نيز باطنی إلی ماشاءاهلل است ،پس با اين وجوه ،بين اخبار متنافی وارده در تفسير بعضی
آيات ،میتوان جمع كرد مانند روايات وارده در تفسير

در آیة
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آل عمران[ )011،اى كسانى كه ايمان آوردهايد! استقامت كنيد! و در برابر
دشمنان ،پايدار باشيد و از مرزهاى خود ،مراقبت كنيد] در بعضی از تفاسير مراد از آن توقّف در
مرزها و ربط خيل جهت آمادگی برای جهاد آمده 1و در بعضی ديگر مراد در انتظار نشستن بعد از
نماز است 0و نظر سوّم ديدار امام است.

9

پس تعارض موجود بين روايات مختلف ،كه در تفسير آيهای وارد شده ،از نوع تعارضی
نيست كه رجوع به مرجحّات منصوص و غير منصوص را واجب سازد و در صورت نبود آن
مرجحّات ،توقّف يا تخبير الزم آيد ،زيرا جمع داللی در آن ممکن و مقدّم بر مرجحّات سندی
است.
همينطور است روايات مختلفی كه در شأن نزول آيات وارد شده كه در تقارن وقايع به كار
میروند و تمامی آنها سبب نزول هستند ،يا چون نزول مکرّر بوده ،سبب نزول بودن همه آنها هم
ممکن و هم واقعی است ،يا اينكه آيه درباره اوّل واقعه نازل شده ،سپس وقايعی ديگر اتّفاق افتاده
و هر كدام از آنها ،مناسب مضمون آيه است ،پس پيامبر آن را نزد راوی قرائت نموده و او تصوّر
كرده كه آيه درباره واقعه ديگر نازل شده است.
آری اختالف روايات در كيفيّت قرائت قرآن ،ناشی از تعارضی است كه در آن جمع داللی
نيست و آن به استناد قطعی بودن بطالن انتساب تعدّد قرائتها به جبرئيل و نادرستی اين قول كه
قرائات هفتگانه ،به صورت متواتر از پيامبر

است.

 -1زمخشری ،محمودبن عمر ،الکشاف ،831 ،1 ،حقّی بروسوی ،شيخ اسماعيل ،تفسير روح البيان.100 ،0 ،
 -0طبری ،محمّد بن جرير ،تفسير طبری ،183 ،8 ،قرطبی ،محمّدبن احمد ،تفسير قرطبی ،909 ،8 ،حقّی بروسوی ،شيخ
اسماعيل ،تفسير روح البيان.100 ،0 ،
 -9رك :كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی ،9 ،33 ،0 ،نعمانی ابنابیزينب ،مح ّمدبن ابراهيم ،غيبت نعمانی ،19 ،133 ،قمّی ،علی
بن ابراهيم ،تفسير قمّی ،103 ،1 ،حلی ،حسنبن سليمان؛ اشعری ،شيخ سعدبن عبدالله ،مختصر بصائر الدّرجات.3 ،
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طبق بعضی از روايات وارده از اهل بيت

 ،1حق اين است كه قرآن در حرف واحدی از جانب

خدای واحد نازل شده ولکن اثبات كيفيّت قرائت ،با خبر واحد ممکن نيست ،همانطور كه اثبات
آيه با خبر واحد امکان ندارد ،آری با فرض جمع بودن شرايط حجّيّت حکم شرعی ،كه غايت آن
نيل به مفهومش میباشد ،اثبات كيفيّت قرائت با خبر واحد ممکن است ،هر چند كه قرائت مشهور
متواتر نباشد ،و الّا اين روايات و قرائت و عمل به قرائت مشهورمنتفی میشود ،در اين صورت در
اين اخبار ،خصوصاً با وجود اين قول معصومين

كه فرمودند:

 ،0فائدهای

مترتّب نيست.
در اين صورت قرائت سوره يا قرائات غير مشهور در نماز واجب جايز نيست ،ولو اينكه
اين روايت با سند صحيح معتبر از ائمّه معصومين

نقل شده باشد.

 -1همان ،830 ،0 ،محسنفيض كاشانی ،ملّامحمّد ،تفسير صافی.09 ،1 ،
 -0رك :كلينی ،محمّد بن يعقوب  ،كافی.09 ،830 ،0 ،
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طرفة بيست و پنجم
عدم حجّيّت اماراتی که برتفسير آیات غير مرتبط با احکام شرعی عملی داللت دارند.
در عدم حجّيّت امارات شرعيّه ،در موردی كه به خودی خود ،به واسطه لوازم عقلی يا
عادی ،حکم شرعی عملی وجود ندارد ،شبههای نيست ،زيرا حجّيّت؛ يا عبارت است از حکم
شرعی تکليفی طريقی ،مبنی بر جاری ساختن احکام عملی واقعی بر مؤدّای امارتی كه بر آناحکام
يا بر وجود موضوع آنها ،هنگامی كه مکلّف ،آن احکام يا موضوع آنها را نداند ،داللت كند ،يا
عبارت است از حکمی وضعی يا جعلی انشائی از ناحيه حاكم.
حکم جعلی منشأ اعتبار عقالئی است كه آثار عقلی در پی دارد ،از قبيل تنجيز احکام شرعی
واقعی ،كه برای مؤدّای آن باشد يا احکامی عقالئی و لو با وسائط عقلی يا عادی است ،در صورت
درست و مطابق واقع بودن حکم ،يا معذور بودن ،در صورت خطا بودن حکم ،و موافقت و تجرّی
در صورت مخالفت ،پس تحقّق مفهوم حجّيّت و جعل آن ،متصوّر نيست ،مگر به خاطر امارهای كه
مؤدّای آن ،حکمی عملی يا موضوعی دارای حکم باشد ولو بواسطه امور غير شرعی ،پس برای
حجّيّت اخبار غير عملی وارده در بيان شأن نزول آيات يا تفسير يا بطون و تأويل آن ،وقتی كه بر
آن حکمی شرعی مترتّب نباشد ،معنائی وجود ندارد و نمیتواند دخالتی در فهم آيات داله بر
احکام تکليفی يا وضعی ،داشته باشد ،و ترتيب اثر علم بر اين امّارات مجعول دادن ،جايز نيست.
اگر در آن ،از كشف و طريقيّت علم حاصل شود ،پس الزم است مکلّف بر امارات ،آثار
معلوم بار كند ،نه آثار علم ،پس بر اين اساس ،خبر دادن به تحقّق مؤدّای آن جايز نيست ،زيرا
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جواز خبر دادن به واقع از آثار علم به آن است نه از آثار خود آن ،زيرا دليل حجّيّت برای اثبات
آثار علم برای امارت كافی نيست ،بلکه فقط برای آن اثر كشف از واقع علمی را ثابت می كند،
مگر اين كه دليلی غير از دليل حجّيّت برای جواز ترتيب اثر علم بر اماره اقامه شود.
پس بر اين اساس ،سر فرو بردن در آب برای روزهدار جايز نيست و نيز خبر دادن از آن به
عنوان حکم واقعی الهی و مبطل روزه ،جايز نيست ،زيرا به خدا و رسول دروغ بسته است ،در اين
صورت دروغ بستن ،همان خبر دادن از چيزی است كه به آن علم ندارد.
آری ،بر او الزم است كه بگويد :به نظر من يا به نظر مقلّدين من ،سر فرو بردن در آب ،در
حالت روزه جايز نيست .يا بگويد :مقتضای اخبار چنين است ،مگر اينكه گفته شود :قویترين
دليل بر حجّيّت روايات ،همان بنای عقال و سيره آنها در عمل به خبر مورد وثوق است ،همانطور
كه سيره آنها ،مبتنی بر جواز عمل است ،همچنين جواز خبر دادن به واقعی كه مؤدّای معنايش
میشود.
پس اگر كسی درخصوص شأن نزول يا تفسير يا تأويل آيهای يا حکمی از احکام الهی
واقعی خبر دهد ،سپس از مدرك خبرش سؤال شود و او جواب دهد كه خبر معتبری وارد شده ،از
نظر عقال ،با توجّه به نداشتن علم به آن ،در خبر دهیاش قابل مالمت نيست ،مؤيّد آن روايت در
جواز شهادت بر مالکيّت واقعی با قاعده استصحاب و قاعده يد است.

1

نتيجه اينكه در حجّتهای عقالئی ،از قبيل؛ خبر ثقه و ظواهر الفاظ و غيره ،از آنها دو
سيره وجود دارد:
 -1جواز عمل به مؤدّای معنای آن از اين جهت كه واقع است.
 -0جواز خبر دادن به واقعی كه اماره آن است.

 -1حرّ عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعه ،993 ،00 ،باب .10
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طرفة بيست و ششم
دفع توهّم وجود تناقض و تعارض بين آیات کریمه
جاهالن تصوّر كردهاند كه در تعدادی از آيات عزيز تناقض و در بسياری از آنها تعارض
وجود دارد ،با اينکه منزّه بودن كتاب خدا از آن ،از بديهيّات است.
چنانكه خدای تعالى میفرمايد:
نساء)30،
[ اگر از سوى غير خدا بود ،اختالف فراوانى در آن مىيافتند].
جمعی عُلَماء به ذكرآياتی كه ايهام به اين معنا دارند و بَيان وجه جَمع بين آنها و دَفْع توهّم
در آنها اقدام نمودهاند.
از سعيد بن جُبَيرنقل است كه گفت «:شخصی نزد ابن عبّاس

رفت و گفت :به نظر می-

رسد كه برخی آيات با هم اختالف داشته باشند.
ابن عبّاس گفت :من چنين شکی ندارم.
سعيد گفت :شک نيست بلکه اختِالف است.
ابن عبّاس گفت :موارد اختالف را بيان كن.
سعيد گفت :میشنوم كه خدای تعالی میفرمايد:
أنعام[ )09،سپس پاسخ و عذر آنها،
چيزى جز اين نيست كه مىگويند« :به خداوندى كه پروردگار ماست سوگند كه ما مشرك
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نساء[ )80،سخنى را نمىتوانند از خدا پنهان كنند].

نبوديم»] و میفرمايد:
امّا كتمان كردند.
میشنوم كه خدای تعالی میفرمايد:

مؤمنون[ )111،هيچ يک از پيوندهاى خويشاوندى
ميان آنها در آن روز نخواهد بود و از يکديگر تقاضاى كمک نمىكنند ].سپس میفرمايد:
الطور 00،و الصافات[ .)00،در اين هنگام رو به يکديگر كرده از
گذشته سؤال مىنمايند] و میفرمايد:
(فصلت3،11،و [)11آيا شما

...

به آن كس كه زمين را در دو روز آفريد كافر هستيد و  ]...سپس در آيه بعد میفرمايد:
نازعات[ )00،يا آفرينش آسمان كه خداوند آن را بنا نهاد؟] سپس میفرمايد:
(.نازعات [)91،و زمين را بعد از آن گسترش داد]
همچنين میفرمايد :كَانَ
ابن عبّاس

چرا میگويد:

؟ (آل عمران).103 ،

در خصوص آیة

أنعام )09،میگويد :زيرا آنها در روز قيامت وقتی كه میبينند خداوند اهل اسالم ،و اهل
گناه را میبخشد ،و گناهی در نظر خداوند آنقدر بزرگ نمینمايد كه نيامرزد ،پس میگويند:
[به خداوندى كه پروردگار ماست ،سوگند كه ما مشرك نبوديم ].پس
خداوند بر دهانهايشان مهر نهاد و دستها و پاههای آنها ،نسبت به كارهائی كه انجام دادهاند به
سخن در میآيند ،در اين وقت است كه كافران و نافرمانان از رسول ،آرزو میكنند كاشکی با خاك
يکسان میشدند و چيزی را از خدا پنهان نمیساختند» ].
امّا آیة« :

»(مؤمنون)111،

زيرا وقتی در صور دميده میشود ،هر كس كه در آسمان و زمين است ،صيحه میزند و غش
میكند ،مگر آنكه خدا بخواهد ،در اين وقت نه كسی دنبال وابستگان خويش است ،و نه سراغ
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يکديگر را میگيرند ،سپس صور ديگری دميده میشود و همه بر میخيزند و سراغ يکديگر را
میگيرند.
امّا در خصوص آیة(

فصلت ،)3،میگويد :به اين خاطر است كه زمين

قبل از آسمان خلق شده و آسمان به صورت دخاندود آفريده شده ،كه خداوند آن را در هفت
آسمان در دو روز بعد از آفرينش زمين قرار داد.
و أمّا در خصوص آیة( :

نازعات )91،میگويد « :در آن كوه ،نهر،

درخت و دريا قرار داد».
و أمّا در خصوص آیة:

میگويد «:خداوند هميشه بوده و خواهد بود و او همچنين

عريز ،حکيم ،عليم ،و قدير بوده و خواهد بود».
مؤلّف میگويد «:ظاهر اين است كه مراد از جواب اخير اين است كه ،زمان داخل در مفهوم
فعل نيست ،يا داخل است امّا در اينجا با قرينه قطعيّه منسلخ از زمان است».
سپس میگويد «:پس در آنچه از قرآن برداشت اختالف میكنی ،شبيه آن چيزی است كه
ذكر كردم ،خداوند چيزی را نازل نمیكند مگر آنكه آنچه اراده كرده ،محقّق شود ،امّا بيشتر مردم
نمیدانند».

1

از [ابن] أبی مُليکه نقل است كه گفت «:مردی از ابن عبّاس

در خصوص آيه

سجدة[ 0،در آن روزى كه مقدارش هزار سال است] و آيه:
معارج[ 8،در روزى كه مقدار آن پنجاه هزار سال است] سؤال كرد.
ابن عباس در پاسخ گفت :آن دو روزی است كه خداوند در كتابش ذكر كرده ،و خداوند به
آن آگاهتر است»].
و در روايت ديگری اضافه شده «:نمیدانم آن دو روز چيست ،خوش ندارم چيزی را كه
نمیدانم در مورد آن ،چيزی بيان كنم».

1

 -1سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.33 ،9 ،

ترجمه تفسیر نفحات الرحمن

214

_________________________________________________________________________________________________________

ابن ابی مليکه میگويد «:پس شتر را راندم تا بر سعيد بن مسيّب وارد شدم ،در خصوص آيه
مذكور از او سؤال شد ،پاسخی نداشت .به او گفتم :آنچه از ابن عبّاس شنيدهام بيان بکنم؟ پس به
او گفتم .سپس ابن مسيّب به سؤال كننده گفت :ببين اين ابن عبّاس است كه میترسد از اينكه
چيزی بگويد در حالی كه از من داناتر است».

0

در روايت ديگری از ابن عبّاس نقل است كه گفت «:هزار روز  ،مقدار سير امر و عروج به
سوی اوست و مراد هزار روز در سوره حج ،يکی از شش روزی است كه در آن خداوند آسمانها
را آفريد و روز پنجشنبه هزار روزی است كه همان ،روز قيامت است».
نقل است كه شخصی به عکرمه

9

 ،گفت :منظور اين آيات چيست؟

معارج[ )8،در آن روزى كه مقدارش هزار سال است] و
سجدة[ )0،امور اين جهان را از آسمان به سوى
زمين تدبير مىكند سپس در روزى كه مقدار آن هزار سال است ،بسوى او باال مىرود] و
(حج[ )80،و يک روز نزد پروردگارت ،همانند هزار سال است] ؟ 300
وی در پاسخ گفت «:هر روز در قيامت پنجاه هزار سال است و آفرينش آسمانها و زمين
در شش روز ،هر روز معادل هزار سال است .و مقدار در آیة
مقدار سير 8است».

0

بعضی معتقدند «:مراد از يوم در تمامی آيات ،قيامت است و اختالف ،به اعتبار اختالف حال
مؤمن و كافر است».

3

 -1همان.39 ،9،
-0همان
-9همان.
-8در االتقان :مسير.
-0سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.39 ،9 ،
-3همان.38 ،
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گفته شده «:مراد از « ألف سنة » سالهای آخرت و مراد از
دنيا است».

سالهای

1

نقل است كه شخصی از بعضی از علما در باره آيه:

بلد[ )1،قسم به اين

شهر مقدّس]پرسيد ،زيرا خداوند خبر داده كه به آن شهر قسم نمیخورد ،سپس در آيه ديگر
تين [ )9،و قسم به اين شهر امن] به آن قسم میخورد.
وی در پاسخ گفت:
كدام كار بهتر است اوّل جواب بدهم بعد از تو جدا شوم يا جدا شوم و بعداً پاسخت را بدهم؟
گفت :بعداً جوابم را بده.
پس او در جواب گفت «:بدان اين قرآن در حضور مردانی و در ميان قومی كه حريصترين
مردم برای يافتن اشکال و ايراد در آن بودند ،تا آن را زير سؤال ببرند ،بر رسول اللَه

نازل

شده ،پس اگر چيز متناقض پيدا میكردند ،حتماً به آن دست میيازيدند و به رد آن شتاب
میكردند .امّا آنها میدانستند و تو نمیدانی ،با اين وجود ،آنچه را تو انکار میكنی آنها انکار
نمیكردند».
سپس به او گفت «:عرب در اثنای كالمش "ال" داخل میكردند و معنايش را از بين
میبردند ،و در اين خصوص ابياتی سروده شده است».

0

بعضی از علماء در اينجا كالمی دارند كه خالصه آن ،اين است كه اختالف دارای عللی
است به قرار زير:
 -1وقوع چيزی كه از آن خبر داده شده به حاالت و وضعيّتهای 9مختلف ،وابسته است.
مانند قول خدای تعالی در مورد خلقت آدم كه يک بار میفرمايد:
[ )03از خاك] و بار ديگر

حجر [)03،از گِل بد بوى] و بار ديگر

 -1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.180 ،0 ،
 -0سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن39. ،9 ،
 -9در االتقان :انواع.

آل عمران،
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(صافات [)1،از گِل چسبنده] و بار ديگر

الرحمن )18 ،اين الفاظ و معانی

مختلف در احوال مختلف است ،اين نيست مگر اين كه همه اينها به اصل واحدی بر میگردند كه
آن خاك است.
أعراف 110،و شعراء [)90،ناگهان

همچنين قول ديگر خدای تعالى:

قصص 91،و نمل [ )11،همچون مارى با

اژدهاى آشکارى شد] در يکجا و

سرعت حركت مىكند] در جای ديگر .و جانّ به معنای؛ مار كوچک است .و ثعبان به معنای مار
بزرگ و اختالف به اين خاطر است كه ثعبان به عنوان مخلوق عظيمالجثّه و حركت و سبکیاش
مانند حركت و سبکی مار كوچک است.
 -0اختِالف موضع.

1

مانند آيه:

صافات [ )08،آنها را نگهداريد كه بايد بازپرسى شوند]
أعراف [ )3،به يقين ،هم از كسانى كه پيامبران

و آيه:

به سوى آنها فرستاده شدند سؤال خواهيم كرد و هم از پيامبران سؤال مىكنيم] به همراه
(الرحمن [ )93،در آن روز هيچكس از انس و جنّ،

آيه

از گناهش سؤال نمىشود و همه چيز روشن است]
اين به لِحاظ اختِالف اماكن است ،زيرا در قيامت مواقَف زيادی است ،لذا در يک جا
يُسَئلون ،و در جای ديگر ال يُسئلون.
گفته شده؛ سؤال مثبت؛ سؤال همراه با سرزنش و توبيخ ،و سؤال منفی؛ سؤال همراه با
معذِرت و بيان دليل است.
همچنين گفته شده :سؤال اوّل از توحيد و تصديق رسوالن الهی .سؤال دوّم در خصوص
لزوم اقرار به نبوّت همه انبيا و اديان الهی.

-1در االتقان :اختالف موضوع.
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مانند آيه:

نساء[ )9،اگر مىترسيد عدالت را درباره همسران
تَسْتَطِيعُوا

متعدّد رعايت نکنيد ،تنها يک همسر بگيريد] و آيه:

نساء [ )103،شما هرگز نمىتوانيد از نظر محبّت قلبى در ميان زنان ،عدالت برقرار كنيد،
هر چند كوشش نماييد].
از آيه اوّل ،امکان برقراری عدالت و از آيه دوّم ،عدم امکان آن .آيه اوّل در خصوص ادای
حقوق و دوّم در خصوص ميل دل و خارج از قدرت انسان بودن برقراری عدالت.
مؤلّف میگويد «:نزديک به اين وجه از امام صادق
همچنين مانند آيه:
نمىدهد!] و آيه:

روايت شده است».

1

أعراف[ )03،خداوند هرگز به كار زشت فرمان
إسراء[ )13،نخست اوامر خود را براى «مترفين»

آنجا ،بيان مىداريم ].امر در آيه اوّل ،تشريعی و در آيه دوّم ،تکوينی است ،به معنى قَضاء و قدر.
 -9اختِالف در دو جهت فِعل.
مانند آیة:

(أنفال [ )10،اين

شما نبوديد كه آنها را كشتيد ،بلکه خداوند آنها را كشت! و اين تو نبودى اى پيامبر كه به طرف
آنها تير انداختى ،بلکه خدا انداخت].
در اين آيه ،از جهت مباشرت و دخالت مستقيم ،قتل به آنها و رميتير انداختن به پيامبر
نسبت داده و به اعتبار اسباب 0،از آنها و از پيامبر

نفی شده است.

 -8اختِالف درحقيقت و مَجاز.
 -0مانند آیة:

يعنی از اهوال مَجازاً ،و آیة:

(حج )0،يعنی از مُسکِر حقيقی [ ،و مردم را مست مىبينى در حالى كه مست نيستند].
 -3اختِالف وَجه و اعتِبار.
 -1رك :قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی .100 ،1 ،ع ّياشی ،محمّد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.1191 ،883 ،1 ،
 -0در االتقان :به اعتبار تأثير.

،
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ق [ )00،و امروز چشمت كامالً تيز بين است] و آیة:

مانند آیة:

شوری [ )80،در حالى كه از شدّت مذلّت خاشعند و زير
چشمى به آن نگاه مىكنند] اوّلی به اعِتبار زوال مانع ،و دوّمی به اعتِبار خَوف.
رعد )03،و آیة:

همچنين مانند آیة:

أنفال [ )0،مؤمنان ،تنها كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود،
دلهاشان ترسان میگردد]
گمان میكنند كه "وجل" خالف طمأنينه است و جواب آن اين است كه طمأنينه با انشراح
صدر به وسيله معرفت الهی و "وجل" از خوف زيغ و انحراف حاصل میشود.
مؤلّف میگويد «:مانند آیة

1

أعراف [ )01،امروز ما

آنها را فراموش مىكنيم ،همانگونه كه لقاى چنين روزى را فراموش كردند] و آیة
مريم [ ،)38،و پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده و نيست!] زيرا نسيان در آيه اوّل به معنی
ثواب نرساندن و امر نکردن آنها به خير است و در آيه دوّم به معنی عدم ذكر است».
مانند آیة:

*

قيامة00،و [)09آرى در آن روز چهرههايى

شاداب و مسرور است و به پروردگارش مىنگرد!] و آیة:

أنعام)119،

[چشمها او را نمىبينند]
نظر در آیة اوّل به معنای نظر به ثواب و در آیة دوّم نظر به پروردگار است كه چگونه ثواب
میدهد.
مطففين )10،و آیة:

همچنين آیة :كَلَا

صافات[ )33،من به سوى پروردگارم مىروم ،او مرا هدايت خواهد كرد!] و آیة:
حشر[ )0،امّا خداوند از آنجا كه گمان نمىكردند به سراغشان آمد] و
آیة:

حديد [ )8،و هر جا باشيد او با شما است].
در حقيقت

يعنی در روز قيامت از ثواب پروردگارشان محروم میمانند.

 -1سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.33 ،9 ،
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و ذهاب در

به معنای توجّه و عبادت است.
به معنای فرستادن عذاب است.

آمدن خداوند
همچنين آمدن خداوند در آیة:

نحل [ )03،ولى خداوند به سراغ

شالوده زندگى آنها رفت و آن را از اساس ويران كرد] به معنای فرستادن عذاب بر آنان است.
مريم[ )30،آيا مثل و مانندى براى او مىيابى؟] و آیة( :

همچنين آیة:

شوری[ )11،و او شنوا و بيناست!]
انسان سميع و بصير خوانده شده و مراد از آيه اوّل اين است كه آيا كسی غير از خدا را
میشناسيد كه اسمش اهلل باشد؟
و آیة:

نبأ)93،

[روزى كه «روح» و «مالئکه» در يک صف مىايستند و هيچ يک ،جز به اذن خداوند رحمان،
سخن نمىگويد ،و آنگاه كه مىگويد درست مىگويد!] و آیة
أنعام[ )09،مىگويند« :به خداوندى كه پروردگار ماست سوگند كه ما مشرك نبوديم!»]
آيه اوّل در خصوص مکانی از مکانهای قيامت است ،و آيه دوّم در خصوص مکان ديگری
است.
طبق آنچه كه روايت شده :اوّالً بعضی از آنها از بعضی ديگر فرار میكنند و سخن
نمیگويند و در جای ديگر بر دهانهايشان مهر زده میشود و دستها و پاها و پوستشان برای هر
معصيّتی كه از آنها سرزده وادار به سخن گفتنو اقرار میشوند ،سپس مهر از دهانشان گشوده
میشود ،پس خطاب به پوست بدنشان میگويند:

فصلت [ )01،چرا بر ضدّ ما

گواهى داديد؟] تا آخر آيه .به نظر من تمامی آنچه كه ذكر كردم در روايتی طوالنی از
أميرالمؤمنين

 ،نقل شده است.

1

 -1اميرالمؤمنين عليه السّالم .در روايتی طوالنی به زنديقی كه ادّعای تناقض در بعضی از آيات قرآن كريم داشته ،پاسخ مفصّلی داده كه وهم و
شک را زائل كنند .اين روايت را شيخ صدوق در التوحيد 0/008،و طبرسی در احتجاج 081 ،و مجلسی از آن دو در بحار االنوار1/33 ،39و
 0/100نقل كرده و ظاهر اين است كه مصنف بخشی از آن را نقل به معنی كرده نه لفظ ،دليل آن قول اوو ببالی است.
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طرفة بيست و هفتم
در أفضليّت کتاب عزیز بر سایر کتب آسمانی.
هيچ چيز و هيچ كتابی در فضيلت و شرف به كتاب عزيز نمیرسد ،زيرا فضل آن بر ساير
كتب ،مثل فضل خدا بر مخلوق میباشد .زيرا كتاب او ناطق ،و نور او ساطع است .به عالوه اينكه
فضيلت كتاب به فضيلت محتوای علمی بستگی دارد ،و كتاب مجيد مشتمل بر برترين علوم ،نظير
علم مبدأ ،مَعاد ،مَعارف الهی ،و بَيان حقائق اُمور و حِکَمتهای موجود در اشياء و احکام شرعی و
آداب دينی است.
ازجابر بن عبداللَه

 ،نقل است كه گفت[ :بهترين حديث ،كتاب خدا است].

1

از ابن عمر بدون ذكر سند ،نقل است كه گفت «:قرآن در پيشگاه خداوند محبوبتر است
ازآسمانها و زمين و هر آنچه در آنهاست».
در تفسير امام

0

نقل است كه رسول خدا

فرمود:

9

[ اين قرآن؛ نور مُبين ،ريسمان محکم ،دستگيره مطمئن ،بلند مرتبه ،شفاءحقيقی ،فضيلت
بزرگ ،و سعادت عظيم است ،هر كس از آن كسب نور كند ،خداوند او را نورانی میگرداند ،هركس
 -1سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.100 ،8،
 -0همان ،101 ،8 ،هندی ،عالء الدين متّقی ،كنز العمّال.0939 /1،003 ،
 -9امام عسکری عليه السّالم ،تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم0939/003 ،1 ،
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امور خود را به آن پيوند زند ،خداوند او را حفظ میكند .هركس به آن تمسّک كند ،خداوند او را
نجات میدهد .هركس از اجرای احکامش سَر باز زند ،خداوند درجهاش را باال میبرد .هركس از
آن شفا طلب كند ،خداوند او را شفا میدهد .هركس آن را بر غير ترجيح دهد ،خداوند او را
هدايت میكند .هركس هدايت را از غير قرآن طلب كند ،خداوند او را گمراه میكند .هركس آن را
ظاهر و باطن خويش قرار دهد ،خداوند او را سعادتمند میسازد .هر كس آن را امامی برای خود
قرار دهد تا از آن پيروی كند و تکيّهگاهی برای خود قرار دهد تا همه امورش به آن منتهی شود،
خداوند او را به باغهای بهشت و زندگانی سعادتمندانه میرساند].
حارث اعور - ،در روايتی -از أمير المؤمنين صلوات اللَه عليه ،نقل میكند كه فرمود:

1

0

 .جن 1و0
از رسول خدا

شنيدم كه فرمود « :جَبْرَئيل

بر من وارد شد و فرمود :ای محمّد به

زودی در ميان امّت تو فتنهای رخ خواهد داد ،پرسيدم چگونه میتوان از آن خارج شد؟ فرمود :به
وسيله كتاب خدا ،زيرا اخبار مربوط به قبل و بعد شما و حکم ما بين شما ،در آن است و آن
حقيقت است و بيهودهگوئی نيست .هرگاه قرآن بر جبّاری عرضه شود و او از فرامينش سرباز زند،
خداوند او را در هم می شکند و هر كس هدايت را از غير او طلب كند ،خداوند او را گمراه میكند
و آن ريسمان محکم الهی ،ذكر حکيم و صِراط مُستَقيم است ،هواهای نفسانی او را نمیلغزاند،
زبانهای مختلف او را به اشتباه نمیاندازند ،شگفتیهای آن پايانناپذير است ،علما از آن سير

 -1در نسخه ديگر :واله.
 -0در عيّاشی و بحار :لم تکنه.
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نمیشوند و اين همان است كه جنّيّان میگفتند:

.

*

(جن1،و [ )0ما قرآن عجيبى شنيدهايم كه به راه راست هدايت مىكند].
هركس به استناد قرآن سخن بگويد ،راست گفته است و هر كس به آن چنگ زند ،به سوی
صراط مستقيم هدايت شده است و آن كتاب عزيزی است كه
فصلت [ .)80،كه هيچ گونه باطلى ،نه از پيش رو و نه از پشت سر ،به
سراغ آن نمىآيد چرا كه از سوى خداوند حکيم و شايسته ستايش نازل شده است»].
قريب به اين مضمون از طرق عامّه ،توسط حارث از أمير المؤمنين
از امام صادق

 ،نقل شده است.

1

نقل است كه فرمود:

0

[ آنگاه كه خداوند اوّلين و آخرين را جمع میكند ،در آن وقت شخصی در پيش روی آنها
ظاهر شود كه صورتی زيباتر از صورت او ديده نشده باشد -و آن قرآن است -هرگاه مؤمنان آن
را ببينند میگويند كه از آن ماست ،اين زيباترين چيزی است كه ديدهايم .وقتی به آنها میرسد از
كنار آنها میگذرد .سپس شهدا به او نظر میافکنند تا اينكه به آخرين آنها میرسد ،میگويند
اين قرآن است .و از كنار همه آنها میگذرد تا میرسد به مرسلين ،پس میگويند :اين قرآن است.
از كنار همه آنها میگذرد تا میرسد به سمت راست عرش و توقّف میكند .پس خداوند جبّار
میگويد :به عزّت و جَالل و منزلت بااليم سوگند ،هر كس تو را گرامی داشت ،امروز من او را
گرامی میدارم و هركس تو را سبک شمرد ،من حتماً او را خوار میسازم].

 -1دارمی سمرقندی ،عبداهلل بن عبدالرحمن ،سنن الدارمی ،890 ،0 ،ترمذی ،مح ّمدبن عيسی ،سنن الترمذی .0313/100 ،0
 -0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.8810 ،18 ،
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مؤلّف میگويد «:روايات فراوانی در خصوص ظاهرشدن قرآن با بهترين صورت در روز
قيامت ،وارد شده است».

1

بعضی از محقّقين معتقدند كه قرآن دارای چند نوع وجود است ،از آن جمله:
 -1وجود كتبی بين دو جلد،
 -0وجود لفظی برای قاری آن ،از ما و از معصومين
فرشتگان مانند جبرئيل

 ،بلکه میتوان گفت :از

،

 -9وجود علمی در دل ،كه نشأت گرفته از دو مرتبه قبلی است،
 -8وجود علمی ناشی از إلقاء روح از عالَم امر در قَلبِ او ،به امرِ خدای سُبحان،
چنان كه آیة

شعراء139،و)138

*

[ روح االمين آن را نازل كرده است * بر قلب پاك تو ،تا از انذاركنندگان باشى ].به اين
اشاره دارد ،يا ناشی از نقش بستن الفاظ غيبی در صفحه دل به هنگام مواجهه و مقابله با
آن ،شايد اين قول خدای تعالی به آن اشاره داشته باشد كه فرمود:
(،عنکبوت [ )83،ولى اين آيات روشنى است ،كه در سينه
دانشوران جاى دارد].
 -0وجود عينی كتبی در لوح غيبی ،كه مبدأ نقوش موجود در صفحه دل است و به
وسيله آن ،قلب مصحّفی برای صورت اوراقش و آن نقوش نوشتهاش میشوند و شايد
آیة

*

*

واقعه00،03،و [ )03كه

آن ،قرآن كريمى است ،كه در كتاب محفوظى جاى دارد ،و جز پاكان نمىتوانند به آن
دست زننددست يابند] ،به آن اشاره داشته باشند.
 -1رك :كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.18/0،881،
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 -3وجود لفظی عينی ،كه همان كالم خدای سبحان است كه ايجاد میكند و به
گوش هريک از بندگانش اعم از فرشته يا پيامبر كه بخواهد میرساند و شايد اين قول
ا

زمر[ )09،خداوند بهترين سخن را نازل كرده] به

خدای تعالی

آن اشاره داشته باشد.
ا

 -0وجود اجمالی قبل از وجود تفصيلی ،و شايد اين قول خدای تعالی

هود [ )1،اين كتابى است كه آياتش استحکام يافته ،سپس
تشريح شده] به آن اشاره داشته باشد.
كه اين اصل است و بقيّه ،تنزّالت ،مَراتب و شؤون آن است ،مانند ريشه درخت
نسبت به ساقه و شاخههای آن ،و شايد اين مقامات اشاره به اطالق انزال و تنزيل بر
قرآن ،در مَواضِع زيادی داشته باشد.
سپس برای ما نيز صعودی است ،زيرا قرآنِ لفظی كه ما آن را میخوانيم ،بر اساس تحقيقات
انجام شده و ثابت شده در جای خود ،همراه با آيات و اخبار فراوان وارد شده ،و تأييد شده با
استبصارات عقلی و غير آن ،در عالمی باالتر از اين عالم ،به مثال و شکل صورتی جوهری در
میآيد .به اين معنا كه اعمال نيک و بد تجسّم و تمثّل پيدا میكنند و به همراه ميّت در قبر خواهد
بود .قرائت قرآن از اين قبيل ،بلکه برترين نمونههای آنست و نيز كتابت قرآن ،عملی است كه
همينطور تجسّم پيدا میكند .پس در قرآن دو قوس شکل میگيرد :يکی قوسی نزولی كه به وجود
لفظی و كتبی در اين عالم منتهی میشود و قوسی صعودی در عالم برزخ كه هماكنون در حقيقت
انسانی است.
پس حقيقت قرآن محدود به عالم الفاظ و نقوش موجود در عالم مُلک و مَلَکوت نيست،
بلکه مدلول و مفهوم كلمات قرآنی ،بيشتر شامل حقيقت قرآن است تا الفاظ آن .و برای آن وجودی
است در عالم خودش .كه میتواند مقام ديگری برای قرآن به شمار آيد .و مراتب معنوی قرآن به
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حقيقت اسم الهی كه مبدأ قرآن است ،منتهی میشود .شبيه آن حقيقت اسم هادی و نور میباشد كه
چه بسا در مواضعی ،اين اسم به قرآن اطالق شده است.
سپس ،عالم قيامت كبرى ،روزی كه جَمع بين عَوالِم ،و روز آشکار شدن سرائر ،و اظهار
مکَنونات و ابراز امور غَيبيّة به صورٍ حسّيّة مطابق آن است ،تا نَشآتُ و عوالم يکی شوند و از نتيجه
عملشان ،آنها را آگاه سازند ،و هركسی نتيجه عملش را ببيند ،و هر زارعی كشتش را درو كند ،و
زَرع تابع نوع بذر باشد ،الزمهاش اين است كه قرآن با صورت نيکوئی از عالَم غَيب به ظاهر عالَم
قِيامت تنزل پيدا كند تا با حُسنَ معنویاش يکی شود ،زيرا قرآن نيکوتر از آنست كه وجود پيدا
كند.
آن همچنين دارای نور ،زيبائی و نوری حسّی است ،كما اين كه اين صفات هماينک در عالم
غيب با وجه غيبی است ،زيرا دنيا به منزله مادر برای آخرت است.
سپس قرآن بايد بر صفوف مؤمنان بگذرد ،همانطور كه بر قلوب و نفوس آنان در دار دنيا
میگذرد ،تا ظاهر و باطن ،قالب و روح ،صورت و معنا با هم تطابق پيدا كند و حركتش را از
پائينپستی به باال آغاز كند .زيرا او در كمالجوئی متوجّه ربّ العزّه میشود .و آن مستلزم همراه
بودن با نازل قبل ازهمراه بودن با كامل است .و اينكه با هر صنفی بايد به صورت همان صنف
باشد ،زيرا نزد هر كدام از آنها در مرتبه خود ،عظمت ،جمال و نور فزونی میدهد ،به خاطر عدم
مخالطتش با آن چه كه ضد اين صفات است از قبيل ظلمت و كدورت ،زيرا آنها از قرآن جز به
مقداری كه در دنيا برخوردار بودند درك نمیكنند و از شأن متعلّق به صفت و مقام و حالشان
برخوردار میشوند ،همانطور كه هر كدام از آنها در حال قرائت قرآن ،معنای موافق با مقامش از
ظاهر و باطن و باطن باطن را مشاهده میكنند.
اگر كامل مشتمل بر ناقص باشد ،پس بايد هر صنفی از آنها گمان كنند كه او از آنهاست،
كما اينكه آنها در دنيا گمان میكردند كه او بيان طريقت و صفت حال آنهاست و اينكه هر كدام
آنها هنگام مواجهه ،او را با صفتش میشناسد ،همانطور كه در دنيا همان مقدار از قرآن و
معانیاش را میشناختند ،در اين صورت مقدار ظاهر آن در هر مقام ،مساوی آن مقام است.

226
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اگر اهل آن صنف آن منزلت ظاهری را نشناسند ،از اهل آن مقام نمیشوند ،تا منتهی میشود
به ربّ العزّه تا آخر قوس صعوديش ،پس صورتاً سجده میكند ،همانطور كه با خضوع مطلق و
فناء معناً سجده میكند ،بازگشت قرآن در نشئه اوّلدنيا ،به سوی خدای سبحان است.
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طرفة بيست و هشتم
در أفضل بودن تعلّم و تعليم قرآن ،بر سایر اعمال و عبادات
از آنچه در فضيلت قرآن ذكر شد ،روشن میشود كه تعليم و تعلّم قرآن از افضل اعمال
است عالوه بر آن ،روايات فراوانی وجود دارد كه داللت میكند بر فضيلت و كثرت ثواب تعليم و
تعلّم آن از جمله آنها:
امام صادق

نقل میكند كه رسول خدا

فرمود:

1

[ قرآن را بياموزيد -تا اينكه فرمود -:و بر والدينش اگر مؤمن باشند ،دو حلّه پوشانيده
میشود ،سپس به آن دو گفته میشود :اين به خاطرآموزش قرآن به فرزندتان است].
در حديث ابی ذر آمده است «:اگر هر روز آيهای از كتاب خدا را ياد بگيری ،برای تو بهتر
از اين است كه صد ركعت نماز بجای آوری».

0

 -1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.9/881 ،0 ،
 -0سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.108 ،8،
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از ابی هريره نقل است كه گفت «:هيچكس نيست كه به فرزندش قرآن ياد دهد مگر اين كه
در روز قيامت و در بهشت تاجی بر سرش گذاشته میشود».

1

در روايتی از عثمان نقل است كه گفت «:برترين شما كسانی هستند كه قرآن را ياد بگيرند و
به آن عمل كنند».

0

در روايتی از امام صادق

نقل است كه فرمود:
9

[ هركس حرفی از قرآن را ياد بگيرد ،خداوند برای او ده حسنه قرار می دهد ،و ده سيئه از
او محو مینمائد و او را ده درجه باال میبرد.
فرمود «:نمیگويم برای هر آيهای ،بلکه برای هر حرفی ،باء ،ياء يا نظير اين دو»]
از ابن عبّاس

نقل است كه گفت:

« هر كس كتاب خدا را ياد بگيرد ،و از دستورات آن تبعيّت كند ،خداوند به وسيله آن ،او را
از گمراهی نجات میدهد و در روز قيامت از آثار بد حساب او را حفظ میكند».
سعد خَفّاف از امام صادق

8

نقل میكند كه فرمود:

0

-1همان.109 ،
-0همان ،و در آن است :القرآن و علّمه.
-9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی9/881 ،0 ،
-8سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن108 ،8،
-0در كافی :واستخف بحقّی.
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1

[قرآن را ياد بگيريد ،زيرا قرآن در روز قيامت در بهترين صورت ظاهر میشود كه جلب
توجّه خلق میكند ،تا آنجا كه فرمود :تا میرسد به پروردگار عزّت و در تحت عرش به سجده
میافتد و خدای تبارك و تعالیا او را ندا میدهد و میگويد :ای حجّت من در زمين و ناطق به
كالم صادق من ،سرت را بلند كن و درخواست كن تا به تو عطا شود و شفاعت كن تا شفاعتت
پذيرفته شود.
پس او سر بلند میكند ،سپس خدای تبارك و تعالىا میفرمايد :بندگانم را چگونه يافتيد؟
پس میگويد :پروردگار من ،بعضی از آنها از من صيانت و حفاظت كردند و چيزی از من ضايع
نکردند و بعضی از آنها مرا ضايع و خوار و تکذيب كردند ،اين در حالی است كه من حجّت بر
همه خلق تو بودم ،پس خدای عزّ و جلّ میفرمايد :به عزّت ،جالل و مقام بلندم سوگند ،امروز به
خاطر تو بهترين ثواب را بهحفاظت كنندگان از تو و دردناكترين عقاب را به ضايع كنندگان تو
میدهم].
گفته شده سجده قرآن ،كنايه از فنای او در خدا و سَر برداشتن از سجده ،كنايه از بقای او
باهلل بعد از فنای او فی اهلل است .همانطور كه قرآن وسيله تقرّب بندگان به سوی خدا و سبب
شمول رحمت الهی به آنها و دفع عذاب از آنها در دنياست ،شفيع آنها به درگاه خداوند ،و
وسيله و سائلی برای برخوردار گشتنشان از ثواب عظيم و دفع عذاب از آنها در آخرت خواهد
بود.
شيخ با اسناد خود از أمير المؤمنين
0

نقل میكند كه پيامبر

فرمود:

[ بهترين شما كسی است كه قرآن را ياد بگيرد و به ديگران ياد بدهد].
فرمود:
عُقْبَة بن عمّار ،نقل میكند كه رسول خدا
 -1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی .1/893 ،0 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.13/913 ،0 ،
-0طوسی ،محمّد بن حسن ،امالی طوسی ،093/900 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.0 ،133 ،30 ،
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1

[ خداوند دلی را كه حافظ قرآن باشد ،عذاب نمیكند].
نقل است كه فرمود:

از پيامبر

0

[ اين قرآن سفره الهی است ،پس در حدّ وسع خود آن را ياد بگيريد ،اين قرآن حَبلُ اللَه ،و
نور مُبين است].
همچنين از آن حضرت

نقل است كه فرمود:
9

و كودك نيز بگويد

[ اگر معلّم به كودك بگويد :بگو

 ،خداوند برای كودك و والدينش و معلّم ،برائت از آتش را واجب میكند].
در مجمع البيان از معاذ نقل است كه گفت :از رسول خدا

شنيدم كه فرمود:

8

[ هيچ شخصی نيست كه به فرزندش قرآن ياد بدهد مگر اينكه ،خداوند در روز قيامت بر
سر والدينش تاج پادشاهی میگذارد و بر اندامشان دو حلّه میپوشاند ،كه مردم نظير آن را نديده
باشند].
در نهج البالغه از أمير المؤمنين

است كه در خطبهای فرمود:
0

 -1طوسی ،محمّد بن حسن ،امالی طوسی.0/3 ،
 -0طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان ،30 ،1 ،هندی ،عالء الدين متّقی ،كنز العمّال.0903 ،003 ،1 ،
-9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.31 ،1 ،
-8همان.00 ،1 ،
-0موسوىسيّد رضی ،محمّد بن حسين ،نهج البالغه ،138 ،خطبه .111

طرفه بیست و هشتم (تعلیم وتعّلم قرآن :افضل اعمال )
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[ قرآن را بياموزيد[،زيرا بهترين حديث است و در آن تفقّه كنيد ]،زيرا بهار قلوب است].
علیّ بن ابراهيم از امام صادق

نقل میكند كه فرمود:
1

[ شايسته است كه مؤمن تا نمرده ،قرآن را ياد بگيرد يا در مسير يادگيری آن باشد].
ظاهر تمامی اين روايات ،يادگيری آياتِ و كيفيّت قرائت قرآن است ،مگر اين كه بسياری از
آنها ،تفسير ،بطون و تمامی علوم مربوط به آن را شامل میشود ،زيرا يادگيری همه اين موارد ،به
معنی يادگيری قرآن است .بعضی از اصحاب ما به واجب كفائی بودن ،يادگيری و ياد دادن قرآن
تصريح كردهاند كه نظر درستی است و احتمال خالفِ آن در بين مسلمانها نمیرود.

 -1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی ،9 ،888 ،0 ،ابن فهد حلی ،احمد بن مح ّمد ،عدّة الدّاعی.0 ،030 ،
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طرفة بيست و نهم
حفظ قرآن از أهمّ عبادات است.
حفظ قرآن از أهمّ عبادات و از مستحبات مؤكّد است.
در كتاب وسائل الشّيعه  ،عُقْبَة بن عمّار نقل میكند كه رسول اللَه
.

فرمود:

1

[ خداوند قلبی را كه حافظ قرآن باشد ،عذاب نمیكند].
از آن حضرت

نقل است كه فرمود:

0

[ هركس آنقدر قرآن بخواند تا آن را حفظ كند ،خداوند او را وارد بهشت میكند و او را
برای ده تن از اهل بيتش ،كه همه آنها جهنمی هستند ،شفيع قرار میدهد].
امام صادق

فرمود:
9

 -1طوسی ،محمّد بن حسن ،امالی طوسی.0/3 ،
 -0طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.30 ،1 ،
 -9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.8 ،881 ،0 ،
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طرفه بیست و نهم(حفظ قرآن ،اَهم عبادات)

[ هركس در حالی كه جوان و مؤمن است قرآن بخواند ،قرآن با گوشت و خون او مخلوط
میشود ،و خداوند او را با فرشتگان بزرگوار و نيکوكار همراه میسازد و قرآن در روز قيامت
حافظ او خواهد بود].
مؤلّف میگويد «:بعيد نيست كه مراد از اختالط قرآن با گوشت و خون ،حفظ آن است،
چنانكه آن حضرت

در روايت ديگری فرمود:
1

[ حافظ قرآن و عامل به احکام آن ،همراه فرشتگان بزرگوار و نيکوكار است»].
احتمال دارد كه مراد ،حفظ الفاظ و معانی آن ،ايمان به آن و عمل مطابق دستورات آن و
تخلّق به اخالق الهی و آداب شرعی موجود در قرآن میباشد ،تا اينكه اهل قرآن شود ،همانطور
كه در روايت كلينی به سندش از سَکونی ،از امام صادق

آمده كه رسول اللَه

فرمود:

0

[ اهل قرآن در اعلی درجه انسانها بجز پيامبران و رسوالن قرار دارند .پس حقوق اهل
قرآن را تضعيف نکنيد ،زيرا آنها در پيشگاه خداوند عزيز جَبّار ،دارای منزلت باالئی هستند].
طبرسی از پيامبر نقل میكند كه فرمود:
9

[ اهل قرآن ،اهل اهلل و از خواصّ اوست].
عُقْبَه بن عامر ،از پيامبر

نقل میكند كه فرمود:

[ اگر قرآن در دل باشد ،آتش جهنّم به آن آسيب نمیرساند].
-1

همان.0 ،881 ،

-0

همان.1 ،881 ،

 -9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.38 ،1 ،
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أبو عبيد 1میگويد «:منظور آن حضرت از "اهاب" دل مؤمن و سينه اوست ،كه قرآن را در
خود جای داده است».

0

آمده است كه فرمود:

در حديث أمير المؤمنين
9

[ هركس قرآن بخواند و آن را حفظ كند و حالل آن را حالل و حرام آن را حرام شمارد،
خداوند او را وارد بهشت میكند و او را برای ده تن از اهل بيتش ،كه همه آنها جهنّمی هستند،
شفيع قرار میدهد].
مؤلّف میگويد «:مراد از قول آن حضرت" فاستَظْهَره" حفظ و نگهداری آن در دل میباشد،
همانطور كه ظاهر معنای حمل قرآن حفظ آنست».
صدوق ،با اسنادش :از پيامبر

نقل میكند كه فرمود:
8

[ بزرگان امّت من ،حامالن قرآن و اصحاب شباند].
ظاهر اين است كه مراد از اصحاب شب ،كسانی هستند كه شبها را بيدار و به تالوت قرآن
و در قيام برای عبادت هستند.
در تفسير امام

از پيامبر

نقل است كه فرمود:
.0

-1در نسخه اصلی ،ابو عبيده ،و او ابو عبيد قاسم بن سلّام هروی ،متوفّی سال 008ه.
-0سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.101 ،8 ،
-9همان .109 ،8
-8خصال.01 ،0 ،
-0امام عسکری عليه السّالم ،تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم.1/19 ،
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طرفه بیست و نهم(حفظ قرآن ،اَهم عبادات)

[ حافظان قرآن ،برخوردار از رحمت خاصّه الهی و در پوششی از نور اويند ،آنان معلّمان
كالم خداوند و مقرّبان درگاه اويند ،هركس آنها را دوست بدارد ،خداوند را دوست میدارد و
هركس با آن ها دشمنی ورزد ،با خدا دشمنی می ورزد].
مؤلّف میگويد «:وقتی كه حفظ قرآن از روی معرفت و ايمان باشد ،موجب نورانيّت قلب،
شرح صدر ،انبساط روح و تهذيب نفس میشود و اجر آن مانند اين است كه در قيامت ،غرق در
نور الهی و برخوردار از رحمت ويژه او باشد و به كالم الهی موسوم و به درگاه او مقرّب است.
شبههای نيست كه حفظ قرآن با مشقّت و زحمت ،از اجر بيشتری برخوردار است تا حفظ آن
با سهولت به دليل حديث:
1

[ ارزشمندترين اعمال سختترين اعمال است].
و روايت امام صادق

كه فرمود:
.

0

[ كسی كه قرآن را با مشقّت و كم كم حفظ میكند ،دارای دو اجر است].
متأسّفانه ،اين عبادات ارزشمند ،در زمان ما متروك شده ،در حالی كه در زمانهای گذشته
شايع بوده ،به گونهای كه بر اساس آنچه گفته شده ،كسی كه حافظ قرآن نبود در نزد مسلمانان
مورد توجّه نبود».

-1ابن كثير ،السماعيلبن عمر ،النّهايه ،881 ،1 ،و احمزها يعنی؛ اقواها و اشدّها.
-0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.1 ،889 ،0 ،
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طرفة سیام
ثواب تالوت قرآن عظيم
برای تالوت كتاب كريم ثوابی عظيم و فَضل زيادی است.
ازامام صادق

نقل است كه پيامبر در وصيّتش به علی

فرمود:

1

[بر تو باد تالوت قرآن در هر حال].
از آن حضرت در حديثی نقل است كه فرمود:
0

[ هركس قرآن را در غير نماز از رو بخواند ،خداوند برای هر حرف يک حسنه میدهد و
يک گناه از او محو میكند و او را يک درجه باال میبرد تا آنجا كه فرمود :هركس حرفی از قرآن
را در نماز نشسته بخواند ،خداوند برای او پنجاه حسنه قرار میدهد و پنجاه گناه را از او محو
میكند ،او را پنجاه درجه باال میبرد .و هر كس آن را در نماز ايستاده بخواند ،خداوند برای او صد
-1همان.99 ،03 ،3 ،
-0در كافی :من غير صوت.

طرفه سی ام(ثالوت تالوت قرآن)
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حسنه قرار میدهد و صد گناه از او محو میكند و صد درجه او را باال میبرد و هركس قرآن را
ختم كند برای او يک دعای مستجاب است ،سريع يا با تأخير].
راوی میگويد «:گفتم :فدايت شوم ،ختم كل قرآن؟

1

فرمود:
[ آری ختم كل قرآن»].
آن حضرت

در روايتی ازپيامبر

نقل میكند كه فرمود:
0

9

[ قرآن در روز قيامت ،در صورت جوانی خوش سيما ظاهر میشود و به همراهش میگويد:
من همان قرآنی هستم كه تو را در شب بيدار و جگرت را تشنه نگه میداشتم و آب دهانت را
خشک و اشکت را جاری میساختم ،تا اينكه میگويد :بشارت باد بر تو ،پس تاجی آورده
میشود و بر سرش گذاشته میشود و امان از آتش را به دست راستش و زندگی جاويدان را به
دست چپ او میدهند].
كُلَينی رحمةاهللعليه ،با سندش از حَفْص نقل میكند كه گفت :از موسى بن جعفر

شنيدم

كه در حديثی میفرمود:
8

[ درجات بهشت ،به قدر آياتِ قرآن است .به او گفته میشود :بخوان و باال برو ،پس او
میخواند و باال می رود].
-1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.3 ،883 ،0 ،
-0در كافی :و أسلت دمعتک.
-9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.9 ،881 ،0 ،
-8همان.11/889 ،
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امام صادق

فرمود:
1

[ بر شما باد تالوت قرآن ،زيرا درجات بهشت معادل تعداد آيات قرآن است ،وقتی روز
قيامت میشود به قاری قرآن گفته میشود :بخوان و باال برو ،پس هرگاه آيهای میخواند ،يک
درجه باال میرود ].و ديگر روايات از اين دست.
شايد سرّ آن در اين باشد كه در هر آيه علم ،نور ،معرفت ،هدايت و دعوتی به سوی خدای
تعالیا است ،پس با تمسّک به هر آيهای و معرفت به آن ،و تخلّق بر وفق آن ،و عمل به آن ،درجه
كمال نفس و قرب به خداوند را در بنده باال میبرد ،و با تمسّک به همه آنها ،نهايت كمال و
منتهای قرب به خدای سبحان حاصل میشود .و وقتی كه درجات بهشت ،مطابق مراتب كمال بنده
و قرب او است ،بلکه آن معانی و ارواح و آثار مترتّب بر آنها است ،پس درجات بهشت به اندازه
تعداد آيات است].
از زُهَری ،نقل است كه ازعلیّ بن الحسين

پرسيدم :افضل اعمال چيست؟

فرمود:
پرسيدم حال مُرتَحِل چيست؟ فرمود:
0

[ آغاز به تالوت قرآن و ختم آن ،هرگاه آن را ختم كرد دوباره شروع میكند].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:

-1ابن بابويه ،محمّد بن علی ،امالی صدوق.033 ،881 ،
-0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.0 ،880 ،0 ،
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1

[ هركس صد آيه در شبی در نماز بخواند ،خداوند در ازای آن ،ثواب قنوت يک شب را قرار
می دهد .و هر كس دويست آيه در غير نماز بخواند ،قرآن در روز قيامت با او محاجّه نمیكند .و
هركس در شبانه روز پانصد آيه در نماز روز و شب بخواند ،خداوند در لوح محفوظ ،قنطاری از
حسنات منظور میكند .و قنطار هزار و دويست اوقيّه است و اوقيّه ،عظيمتر از كوه احد است].
از علیّ بن بابَويه ،به سَنَدش ،از أنَس ،از پيامبر

نقل است كه فرمود:

0

[ هركس صد آيه از قرآن را تالوت كند ،در زمره غافالن قرار نمیگيرد ،و هركس دويست
آيه از قرآن تالوت كند ،در زمره كسانی قرار میگيرد كه همواره در حال دعا هستند .و هركس
سيصد آيه از قرآن را تالوت كند ،قرآن او را مؤاخذه نمیكند].
نقل است كه فرمود:

در مجمع البيان از پيامبر
9

[ برترين عبادت قرائت قرآن است].
– در روايتی -به نقل از پدرانش صلوات اللَه عليهم ،فرمود:

امام صادق

8
0

-1همان.3 ،800 ،0 ،
-0ابن بابويه قمّی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار.33 ،811 ،
-9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.38 ،1 ،
-8در عقاب االعمال :مثل جميع ما يعطی.
-0ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،عقاب االعمال.039 ،
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[ و هركس قرآن را برای جلب رضای الهی و تفقّه در دين ،قرائت كند ،ثوابی به او داده
میشود ،نظير آنچه كه به فرشتگان ،پيامبران و رسوالن داده میشود].
امام صادق

– در روايتی -فرمود:

1

[ هيچ يک از شيعيان ما نيست كه در نماز ايستادهاش قرآن تالوت كند ،مگر اينكه برای هر
حرفی صد حسنه و در نماز نشستهاش در ازای هر حرفی پنجاه حسنه و در غير نماز ،در ازای هر
حرفی ده حسنه ،به او داده میشود].
و ديگر روايات از اين دست.
شايد اختالف مراتب ثواب به اختالف مراتب ايمان و معرفت و تدبّر ،بستگی داشته باشد،
پس در هر مرتبهای ثواب هر حرفی حسنهای است و در مرتبه ديگری ده حسنه .عالوه بر اين،
لذّت تالوت كتاب خدا برای مؤمن عارف اهل تدبّر ،برتر و كاملتر از هر لذّتی است ،زيرا خود را
در مقام قرب حاضر میبيند ،پس پروردگار و مالک او با بهترين كالم و لطيفترين بيان با او
همسخن میشود ،سپس برای هر سورهای ثواب و فضيلتی خاص است كه به خواست خدا پس از
پايان تفسير هر سورهای ذكر خواهيم كرد.

 -1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.031 ،018 ،3 ،
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طرفة سی و یکم
آداب تالوت کتاب کریم
آداب تالوت كتاب عزيز زياد است از جمله:

تالوت کننده در حال تالوت ،باید پاک با وضو باشد.
از ابن فهد رحمةاهللعليه ،نقل است كه امام

فرمود:
1

[به قاری قرآن برای هر حرف از قرآن كه در نماز ايستاده بخواند ،صد حسنه ،در نماز
نشسته ،پنجاه حسنه ،و در غير نماز ،با وضو بيست و پنج حسنه و بدون وضو ده حسنه داده
میشود].
شايد سرّش اين باشد كه شخص پاك و با وضو ،از انوار قرآن بيشتر استفاده میكند تا
بیوضو ،همچنان كه دارنده قلب پاك ،از فيوضات قرآن بيشتر برخوردار میشود.

برهنه نبودن.
دليل آن روايتی از أمير المؤمنين
نهی كرد.

0

 -1ذکر استعاذه قبل از تالوت.
 -1ابن فهد حلی ،احمد بن مح ّمد ،عدّة الدّاعی.3/030 ،
 -0مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.13/013 ،30 ،

است كه آن حضرت قرائت قرآن را به صورت برهنه
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در خصوص ذكر استعاذه،

در تفسير عيّاشی از حلبی نقل است كه گفت از امام صادق
در آغاز هر سوره پرسيدم كه فرمود:
1

[ آری ،ازشيطان رانده شده ،به خدا پناه ببر .و بگو«:اعوذ باهلل من الشّيطان الرّجيم»]
نحل،33،

مؤلّف میگويد :مقتضای إطالق آيه:

[ هنگامى كه قرآن مىخوانى ،از شرّ شيطان مطرود ،به خدا پناه بر ] استحباب آن قبل از تالوت آيه
يا بخشی از يک آيه است.
 -2تسمیه ذکر بسم اهلل الرّحمن الرّحیم قبل از تالوت.
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
0

[ ابواب معصيّت را با استعاذه ببنديد ،و ابواب طاعت را با تسميه بگشائيد].
 -3تالوت از روی مصحف ،هرچند که حافظ باشد.
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
9

[هركس قرآن را با نگاه به مصحف بخواند ،با چشمش از قرآن بهرهمند میشود ،از بار گناه
والدينش كاسته میشود ،هر چند كه كافر باشند].
از اسحاق بن عمّار نقل است كه گفت « :از امام صادق
قرآن هستم ،آيا آن را از حفظ بخوانم بهتر است؟
فرمود:
 -1ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.0800 ،09 ،9 ،
 -0قطب الدين راوندى ،سعيد بن هبة اهلل ،دعوات الراوندی191 ،00 ،
 -9ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.110 ،

پرسيدم :فدايت شوم ،من حافظ
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[آری ،از روی مصحف بخوان كه افضل است ،آيا نمیدانی كه نگاه كردن به مصحف عبادت
است؟]»
از ابی ذر نقل است كه گفت «:از رسولاللَه

شنيدم كه میفرمود:
0

[ نگاه كردن به علیّ بن ابی طالب عبادت است ،و نگاه كردن به والدين از روی رأفت و
رحمت عبادت است و نگاه كردن به صحيفه-يعنی صحيفه قرآن -و نگاه كردن به كعبه عبادت
است»].
از پيامبر

 ،نقل است كه فرمود:
.

9

[ هيچ چير بر شيطان ،سختتر از قرائت از روی مصحف نيست].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
8

[ قرائت قرآن از روی مصحف ،از عذاب والدين میكاهد ،هر چند كه كافر باشند].
شايد سرّ اين كه نگاه به قرآن عبادت است اين باشد كه نگاه به نوشته قرآن ،در قلب نورانيّت
ايجاد میكند ،بلکه نگاه كردن به تمامی مقدّسات الهی و به چهره عالم و مؤمن ،دارای اين اثر
میباشد ،همچنان كه نگاه كردن به چهره كفّار و اهل گناه و آنچه مبغوض درگاه الهی است مانند؛
شراب ،قمار و بتها ،بلکه زيورهای دنيوی ،ظلمتی در قلب و كدورتی در نفس ايجاد میكند كه
-1ابن فهد حلی ،احمد بن مح ّمد ،عدّة الدّاعی.031 ،
-0طوسی ،محمّد بن حسن ،امالی طوسی.1113 ،808 ،
-9ديلمی ،حسن بن محمّد اعالم الدين.90 ،933 ،
-8كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.8 ،883 ،0 ،
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گوئی روح از اين خبائث ،خباثت و شقاوت را اقتباس میكند ،همانطور كه از طيّبات و مقدّسات،
طيّب و قداست و سعادت اقتباس میشود ،بهعالوه اينكه نگاه كردن به مصحف ،توجّه قلب را به
آن و منصرف ساختن نفس را از مشغول شدن به غير آن ،افزايش میدهد.
 -4ترتیل قرآن و تالوت با تأنّی و آرامش و بدون عجله و شتاب آن.
نقل است كه أميرالمؤمنين صلوات اللَه عليه ،در خصوص آیة:

از امام صادق

مزمل[ )8،و قرآن را با دقّت و تأمّل بخوان] فرمود:
1
2

[ حروف و كلمات قرآن را با وضوح بخوان و مانند شعر ،خواندنش را قطع نکن ،كلمات
آنرا مانند شن پراكنده مکن ،با آن در دلهای سخت خود ترس ايجاد كنيد و همّ هيچ يک از
شماها در هنگام خواندن آن ،رسيدن به آخر سوره نباشد].
از ابن عبّاس ،در تفسير آيه نقل است كه گفت « :منظور اين است كه به خوبی آن را تبيين
9
كن و با آرامش آن را سه آيه سه آيه ،يا چهار آيه چهار آيه ،يا پنج آيه پنج آيه ،تالوت كن».
گفته شده ،ترتيل به معنای خواندن از روی نظم و ترتيب است و اينكه نه لفظی تغيير كند و
8
نه تقدّم و تأخّری صورت گيرد.
 -5تالوت با صوت خوش
امام صادق

در تفسير ترتيل فرمودند:
0

[ اين كه قرآن را با تأنّی و صوت خوش بخوانی].
آن حضرت از پيامبر

نقل میكند كه فرمود:

-1هذّه :قطعه سريعا ،و هذّ القرآن :آسرع فی قرائته ،و هذّ قرائته ،إذا أسرع فيها.
-0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.1 ،883 ،0 ،
-9طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.033 ،11 ،
-8همان.
-0همان.
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1

[ هر چيزی زينتی دارد و زينت قرآن ،صوت خوش است].
امام رضا

از رسول خدا

نقل میكند ،كه فرمود:
0

[قرآن را با صوت خوش بخوانيد ،زيرا صوت خوش بر حسن قرآن میافزايد].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
9

[ علیّ بن الحسين

 ،خوش صوتترين مردم در خواندن قرآن بود ،سقّاها در حال عبور،

برای شنيدن صوت قرآن او ،در جلوی درب خانه آن حضرت توقّف میكردند].
نقل است كه در محضرامام كاظم

از صوت خوشياد شد ،پس آن حضرت فرمود:
8

[ علیّ بن الحسين قرآن تالوت میكرد ،چه بسا كسانی از كنار آن حضرت میگذشتند و از
خوش صوتی او غش میكردند].
اشتباه نشود كه خوش صوت بودن ،غير از غنائی است كه از اصوات سرگرم كننده و به
طرب درآورنده عرفی است ،و تميز آن به عرف برمیگردد و آن ،خصوصاً درخصوص قرآن ،از
كبائر است.

 -1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.3/801 ،0 ،
 -0ابنبابويه ،محمّدبن علی ،عيون اخبار الرّضا عليه السّالم.900 ،33 ،0 ،
 -9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.11 ،801 ،
 -8همان.8 ،801 ،
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از رسول اللَه

نقل است كه فرمود:

1

[ قرآن را با لحن و صوت عرب بخوانيد و از خواندن آن با لحن و صوت اهل فسق و گناه
كبيره ،اجتناب كنيد ،زيرا بعد از من اقوامی میآيند كه قرآن را به صورت غنا و نوحه و آواز
رهبانها میخوانند ،كه اينگونه صدا بلند كردن جايز نيست .دلهای آنها و دلهای كسانی كه از
اين نوع خواندن خوششان میآيد ،زير و رو شده است].
 -8قرائت با حزن
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
0

[ قرآن با حزن نازل شده ،پس آن را با حزن بخوانيد].
 -9تالوت ،به گونهای که گوئی انسانی مخاطب اوست.
از حفص نقل است كه گفت «:كسی را خائفتر از موسی بن جعفر ،به نفس خويش نديدم،
9
تا آنجا كه گفت :او هرگاه قرآن تالوت میكرد ،گوئی كه انسانی مخاطب اوست».
 -11تفکّر در معانی قرآن ،عبرتگیری و پندآموزی از این جهت که قرآن اقتضای عبرت
گیری ،پندآموزی و اثر پذیری دارد.
در كافی از امام صادق

نقل است كه فرمود:
8

-1همان.9 ،801 ،
-0همان.0 ،883 ،
-9همان.11 ،889 ،
-8همان.893،0 ،
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[ در اين قرآن ،نور هدايت و چراغهای روشنگر تاريکی وجود دارد .پس هركسی بايد
ديدهاش را روشن كند و آن را به سوی روشنائی بگشايد ،زيرا تفکّر مايه حيات قلب بصيراست،
همانطور كه انسان با روشنائی در تاريکی حركت میكند].
امام صادق

نقل میكند كه أميرالمؤمنين صلوات اللَه عليه فرمود:
1

[ آيا شما را از فقيه حقيقی آگاه بکنم؟  -تا آنجا كه فرمود -:بدانيد در علمی كه با فهم
همراه نباشد ،خيری نيست ،در قرائتی كه با تدبّر همراه نباشد ،خيری نيست ،در عبادتی كه با تفقّه
همراه نباشد ،خيری نيست].
 -11پایان بردن سورهای که شروع به قرائت شده.
نقل است كه پيامبر
«

به بالل
»

فرمود:

0

[ هرگاه اقدام به خواندن سوره كردی ،آن را به اتمام برسان].
 -12مخلوط نکردن بخشی از یک سوره با بخشی دیگر.
سعيد بن المُسيَب نقل میكند كه رسولَ خدا

به بالل برخورد كرد در حالی كه مقداری از

يک سوره و مقداری از سوره ديگر میخواند ،پس فرمود:
9

-1ابن بابويه قمّی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار.1 ،093 ،
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.903 ،1 ،
-9همان.903 ،
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[ ای بالل ،ترا ديدم كه مقداری از يک سوره و مقداری از سوره ديگر میخواندی؟ گفت:
مقداری از آيات را با مقداری ديگر مخلوط میكردم .پس حضرت فرمود :هر سوره را به همان
صورت كه هست بخوان -يا فرمود :با همان نحو كه هست بخوان].
 -13سوره از اوّل تا آخر قرائت شود ،نه به صورت معکوس و از آخر به اوّل.
نقل است كه از ابن مسعود در باره كسی كه قرآن را از آخر به اوّل میخواند ،سؤال شد،
گفت :آن شخص قلبش زير و رو شده.

1

 -14رعایت آداب عرفی ،مانند؛ نخندیدن ،کار بیهوده نکردن ،صحبت نکردن با دیگران،
توجّه نکردن به چیزی که او را به خود مشغول کند.
بعضی از علماء میگويند :قطع قرائت به خاطر صحبت كردن با كسی مکروه است ،زيرا
شايسته نيست كه كالم غير خدا بر كالم خدا ترجيح داده شود.

0

-15ترک افراط در مقدار قرائت ،بر اساس آنچه که از ظاهر اخبار بر میآید.
كُلَينی رحمةاهللعليه ،با سندش از محمّد بن عبداهلل نقل میكند كه گفت «:به امام صادق
گفتم :آيا قرآن را در يک شب ختم بکنم؟ فرمود:
9

[ خوش ندارم كه قرآن را كمتر از يک ماه بخوانی»].
پرسيدم :در چه مدّت

از حسين بن خالد ،نقل است كه گفت «:از حضرت امام صادق
قرآن را ختم كنم؟ فرمود:
8

[ آن را در هر پنج روز يا هر هفته بخوان .بدان كه در نزد من ،مصحفی است كه دارای
چهارده جزء مجزّا است].
-1همان.
-0همان.900 ،
-9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.1 ،801 ،0 ،
-8همان .9 ،800 ،در نسخه اصلی :اربعة عشر اجزاء.
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علیّ بن أبی حمزه ،میگويد :ابو بصير ،در حضور من از حضرت امام صادق

پرسيد:

فدايت شوم ،آيا قرآن را در يک شب ختم بکنم؟ فرمود :نه .پرسيد :دو شب چطور؟ فرمود :نه.
تا اين كه رسيد به شش شب ،كه آن حضرت با اشاره دست فرمود:آری.
سپس حضرت امام صادق

فرمود:

[ ای ابو محمّد ،قبل از شما اصحاب محمّد

قرآن را در يک ماه و كمتر ،میخواندند،

قرآن نبايد با شتاب بلکه بايد به آرامی خوانده شود ،و اگر به آيهای برخورد كردی كه از آتش
جهنّم ياد میكند ،مکث كن و از آن به خدا پناه ببر].
سپس ابو بصير پرسيد :آيا قرآن را در رمضان در يک شب بخوانم؟ فرمود :نه .پرسيد در دو
شب چطور؟ فرمود :نه .پرسيد در سه شب چطور؟ با اشاره دست فرمود:
1

[ آری ،هيچ ماهی مانند ماه رمضان نيست ،اين ماه دارای حقّی و حرمتی است .تا میتوانی
نماز بخوان].
 -11احساس رقّت ،نرمی ،ترس ،و گریه ،بدون غش کردن.
در مصباح الشّريعة از امام صادق

نقل است كه فرمود:

0

 -1همان.0 ،800 ،
-0جعفربن محمّد ،امام ششم عليه السّالم ،مصباح الشّريعة.03 ،
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[ هركس قرآن بخواند امّا برای خدا خضوع و رقّت قلب ،حزن و ترس باطنی پيدا نکند ،از
عظمت شأن الهی كاسته و گرفتار خسران مبين شده است .پس قاری قرآن بايد دارای سه ويژگی
باشد :قلب خاشع ،آمادگی بدنيجسمی و روحی و جای خلوت].
جابر میگويد :به امام باقر

گفتم :بعضیها وقتی مقداری از قرآن بر ايشان خوانده

میشود ،يا خودشان برای ديگران میخوانند ،يکی از آنها از خود بيخود میشود ،تا اينكه میبينی
كه اگر دست و پايش قطع شود 1،احساس نمی كند .پس آن حضرت فرمود:
0

[ اين كار شيطانی است ،با اين كار اينها ارزش پيدا نمیكنند .ارزش يافتن قاری به نرمی،
رقّت[ ،گريه] و ترس است].

-1در كافی :أو رحاله.
-0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.1 ،801 ،0 ،
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طرفة سی و دوّم
آنچه که بعد از تالوت بعضی از آیات کریمه ،مستحب است گفته شود.
مستحب است ،بعد از تالوت آيهای كه در آن از بهشت ياد شده ،از خداوند درخواست
بهشت ،و در آيهای كه در آن از آتش ياد شده ،درخواست پناهندگی از آتش و در آيهای كه در آن
امر به تسبيح شده ،تسبيح ،و در آيهای كه امر به سؤال شده ،سؤال ،و بعد از آيهای كه در آن امر به
دعا شده ،دعا ،و ذكر قولی كه در آيه به آن امر شده ،بشود.
از عَوف بن مالک نقل است كه گفت «:در شبی با پيامبر

برخاستم ،پس آن حضرت

سوره بقره را خواند ،و هر گاه به آيه رحمتی میرسيد توقّف میكرد و از خدا درخواست رحمت
میكرد و به آيه عذابی میرسيد توقف میكرد و از خدا درخواست پناهندگی مینمود».
از حذيفه نقل است كه گفت «:شبی با پيامبر

1

نماز گزاردم ،آن حضرت با تأنّی ،به قرائت

سوره بقره ،سپس نساء ،پس از آن آل عمران ،پرداخت و هرگاه به آيهای میرسيد كه در آن تسبيح
بود ،خدا را تسبيح میگفت .و هرگاه سؤال بود ،سؤال میكرد ،و استعاذه بود ،به خدا پناه میبرد».
جابر نقل میكند كه پيامبر

0

آيه :وَإذَا سَأَلَکَ عِبَادِى عَنّى فَإِنِى قَرِيبٌ (بقرة[ )133،و

هنگامى كه بندگان من ،از تو درباره من سؤال كنند ،بگو :من نزديکم] را تا آخر خواند ،سپس
عرضه داشت:

-1شائی ،احمدبن علی ،سنن الکبری ،911 ،0 ،سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.933 ،1 ،
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن933. ،1 ،
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.

1

[ بار خدايا امر كردی به دعا ،اجابت را هم بر عهده گرفتی ،خداوندا دعوتت را اجابت می-
كنم ،سپاس و نعمت و حاكميّت مخصوص توست .شهادت میدهم كه تو شريکی نداری ،و تو يگانه
و بینياز هستی ،نه از كسی زاده شدهای و نه كسی از تو زاده شده است ،و هيچكس همتای تو
نيست .و شهادت میدهم كه وعده و ديدارت حق و بهشت و جهنّم نيز حق است ،بدون شک
قيامت برپا میشود و تو همه ساكنان قبرها را حاضر میكنی].
از ابن عبّاس

نقل است كه هرگاه پيامبر

أعلی [1،منزّه

سوره

شمار نام پروردگار بلند مرتبهات را ] را میخواند ،میگفت «:پروردگار بلند مرتبهام منزّه است».
از أميرالمؤمنين

0

نقل است كه فرمود:
9

8

[ هرگاه يکی از مسبّحات آخر قرآن سورههائی كه با تسبيح آغاز میشود .را خوانديد،
بگوئيد :پروردگار بلند مرتبه را تسبيح میگويم].
رجاء بن [أبی] الضَحّاك ،نقل میكند كه «:امام رضا

در راه خراسان در خوابگاه خويش،

بيشتر به تالوت قرآن میپرداخت و هرگاه به آيهای میرسيد كه در آن از بهشت و آتش ياد
میشد ،گريه میكرد و از خداوند طلب بهشت میكرد و از آتش جهنّم به او پناه میبرد.
تا آنجا كه گفت :هر گاه

میخواند ،آهسته میگفت:

-1همان.901 ،
-0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن933. ،1 ،
-9در خصال :اهلل
-8ابن بابويه ،مح ّمد بن علی ،خصال.11 ،303 ،
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«

»

» وقتی آن را به پايان میبرد ،سه بار میگفت« :

و هرگاه سوره جحد را میخواند ،آهسته میگفت« :
پايان میرساند ،سه بار میگفت« :
و هرگاه

1

» و هرگاه آن را به

».

تين )1،را میخواند ،در پايان آن میگفت:
قيامة )1،را میخواند ،در پايان آن میگفت:

و هرگاه
0

جمعة[ )11،بگو :آنچه نزد

هرگاه در سوره جمعه( :

9

خداست بهتر از لهو و تجارت است] میخواند ،میفرمود:
جمعة [ .)11،و خداوند بهترين روزىدهندگان است].
و هرگاه از خواندن سوره فاتحه فارغ میشد ،میگفت« :
هرگاه

»

را میخواند ،آهسته میگفت« :
را قرائت میكرد ،میگفت« :

هرگاه

».
».

8

مؤلّف میگويد «:بعيد نيست كه در روايت از سوی راوی ،اشتباهی رخ داده باشد ،زيرا ذكر
» [برای اهل تقوا] بعد از قول «

قول«

» مناسبتر است ،تا ذكر آن بعد از «

 [ ».لهو و تجارت]».
نقل است كه اميرالمومنين

در حال نماز،

[ ،نام پروردگار بلند

مرتبهات را تسبيح گوی] را قرائت كرد ،سپس گفت:
-1در عيون :ربّنا.
-0بلی در عيون اخبار الرّضا عليه السّالم نيست.
 -9ظاهر اين است كه اين زيادت برای توضيح و تبيين است ،نه به اين دليل كه از قرآن باشد ،زيرا قرآن از زيادی و نقصان در
امان است.
-8ابنبابويه ،محمّدبن علی ،عيون اخبار الرّضا عليه السّالم.0 ،139 ،0 ،
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 [ ».پروردگار بلند مرتبهام را تسبيح میگويم].

«

كسی گفت :آيا به قرآن میافزائی؟
 [ 1نه ،به گفتن چيزی مأمور بوديم كه آن را گفتم].

فرمود:

مؤلّف میگويد «:از اين روايت استفاده میشود كه هر امر به گفتن چيزی در قرآن از قبيل؛
اقرار به ايمانٍ ،يا تسبيح ،يا تحميد ،يا توكُل ،يا تسليم ،يا ذِكر يا دعاء ،مانند آیة:
نمل [ )03،بگو :حمد مخصوص خداست و سالم بر بندگان
برگزيدهاش!] يا:
تغابن )19،و يا:

ابراهيم11 ،و

احزاب )81،و يا:

(بقرة )193،و آيات ديگر ،امتثال آن امر ،هنگام تالوت آيهاش

مستحب است ،به اين صورت كه قاری بگويد:
«
»»
به استناد روايتی از أميرالمؤمنين

 ،استحباب تسبيح به سوره اعلی منحصر نمیشود ،بلکه

در هنگام قرائت آیة:

حجر[ )33،پروردگارت را تسبيح و

حمد گو! و از سجده كنندگان باش ].نيز مستحب است ،بلکه در هنگام ذكر تسبيح و تحميد نيز
مستحب است ،نظير آیة:

إسراء[ 1،پاك و منزّه است خدايى كه بندهاش را در يک

شب ،از مسجد الحرام به مسجد االقصى برد] و نيز آیة:

بقرة)91،

[ تسبيح و حمد تو را بجا مىآوريم].
همينطور به استناد روايت مذكور ،مستحب است درود فرستادن بر پيامبر

در هنگام

تالوت آيهای كه در آن ،به آن امر شده است و به استناد روايتی از آن حضرت كه فرمود:
« هرگاه آیة

أحزاب [ )03،خدا و فرشتگانش بر

پيامبر درود مىفرستد] را خوان ديد ،پس بر او صلوات بفرستيد ،در نماز باشيد يا در غير نماز».

0

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور .830 ،3 ،متّقی ،علی بن حسام الدين ،كنز العمّال.8118 ،910 ،0 ،
 -0ابن بابويه ،مح ّمد بن علی ،خصال.11 ،303 ،
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همچنين از روايات استفاده میشود كه هر سؤالی جواب متناسب خود را از تالوت كننده آن
میطلبد .مانند آیة:

فصلت [)3،بگو :آيا شما به آن كس

كه زمين را در دو روز آفريد ،كافر هستيد] و يا آيه
آل (عمران [ )111،و چگونه ممکن است شما كافر شويد ،با اينكه آيات خدا بر شما
خوانده مىشود ،و پيامبر او در ميان شماست؟] كه در پاسخ بگويد :ما كفر نمیورزيم ،بلکه با زبان
و دلمان ايمان داريم ،يا شبيه عباراتی كه داللت بر ايمان و اعتقاد به حق میكند.
از جابر ،نقل است كه رسول اللَه

بر صحابه وارد شد و سوره الرّحمن را از اوّل تا آخر

بر ايشان خواند ،آنها ساكت شدند ،سپس آن حضرت فرمود:
1

الرحمن)19 ،

0

[ آن را بر جن خواندم ،آنها از شما بهتر پاسخ دادند ،من هرگاه اين آيه
الرحمن )19،را میخواندم ،آنها میگفتند :پروردگارا ،هيچيک از نعمتهای تو را تکذيب
نمیكنيم و تو را سپاس میگوئيم].
در روايتی از أميرالمؤمنين

نقل است كه فرمود:
9

[ هر گاه سورهوالتّين را تالوت كرديد ،در پايان آن بگوئيد «:و ما بر آن از شاهدان هستيم»]
در حديثی از تِرمَذی نقل است كه :هر كس

را تا آخر آن (

التّين [ )3،آيا خداوند بهترين حکمكنندگان نيست؟ ] بخواند ،پس از آن بگويد«:
».

8

 -1در االتقان :نعمک.
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.933 ،1 ،
 -9ابن بابويه ،مح ّمد بن علی ،خصال؛ .11 ،303
 -8ترمذی ،محمّدبن عيسی ،سنن ترمذی.9980 ،889 ،0 ،
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قيامت[ )1،سوگند به روز قيامت] ،تا آخر آن

همچنين هركس

قيامت [ )81،آيا خداوند بهترين حکمكنندگان نيست؟] را بخواند،
پس بگويد :بلی.
هركس

مرسالت)01،

را بخواند و برسد به اين آيه
»

[ پس به كدام سخن بعد از آن ايمان مىآورند] بگويد«:

1

همينطور گفتنآمين بعد از آيهای كه در آن دعا برای مؤمنان باشد ،مستحب است.
أبی مَيْسَرَة میگويد «:جَبْرئيل در پايان قرائت سوره بقره ،به پيامبر
كرد».

 ،آمّين را تلقين

0

نقل است كه مُعَاذ بن جَبَل هرگاه سوره بَقره را ختم میكرد میگفت «:آمّين».
ابن عباس
« رسول اللَه

9

میگويد:
هرگاه اين آيه

الشمس0،و)3

*

[و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را آفريده و منظّم ساخته * ،سپس فجور و تقوا شرّ و
خيرش را به او الهام كرده است] را میخواند ،وقف میكرد سپس میگفت:
8

[ بار خدايا تقوای نفسم را به من عطا كن ،تو ولی و اختيار دار آن و بهترين كس برای تزكيّه
آن هستی»].
ابو هريرة میگويد :از پيامبر

شنيدم كه در نماز

از آن میگفت:

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.933 ،1 ،
 -0همان.901 ،
 -9همان.
 -8سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّر المنثور.003 ،3 ،

را میخواند و پس
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1

[ بار خدايا ،تقوای نفسم را به من عطا كن و آن را تزكيّه كن ،تو بهترين تزكيّه كننده نفسی ،تو
ولی و اختيار دارِ آنی].
مؤلّف میگويد «:اين گونه روايات يا از اهل سنّت است ،يا از روايات ضعيف شيعه میباشد،
كه برای اثبات حکم شرعی ،نمیتوان به آنها اعتماد كرد كه مضمون آن ،موجب جواز قصد تعبّد و
ورود ،خصوصاً در نماز شود 0،در صورتیكه ذكر خدا يا دعا نباشد مثل
آيه:

بعد از

كافرون.)1،
آری ،ممکن است به استناد رواياتی كه داللت میكنند بر اينكه ،هرگاه خبری در خصوص

ثواب عملی به كسی برسد ،و آن عمل را ،به اين دليل كه استحباب شرعی دارد ،به اميد ثواب انجام
دهد آنطور كه ظاهر است ،ذكر آن در نماز به قصد تعبّد و ورود ،هر چند كه از ذكر و دعا نباشد،
بال اشکال است».

 -1همان.
-0در نسخه اصلی :بما تضمنها.
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طرفة سی و سوم
در کراهت ترک تالوت قرآن از سوی حافظ آن و منجر شدن به فراموشی.
بعضی از علمای عامّه معتقدند كه ترك تالوت قرآن از سوی حافظ آن و منجرشدن به
فراموشی ،گناه كبيره است ،زيرا از پيامبر

نقل است كه فرمود:

[ گناهان امّتم به من عرضه میشود ،گناهی را بزرگتر از اين نمیبينم كه كسی سوره يا
آيهای از قرآن را كه حفظ كرده باشد ،فراموش كند].
روايت ديگری از آن حضرت نقل است كه فرمود:
1

[ هركس قرآن بخواند سپس آن را فراموش كند ،خدا را در روز قيامت مالقات میكند ،در
حالی كه دارای بيماری جذام است].
همچنين درصحيحين آمده:
.

0

[ به قرآن پايبند باشيد ،قسم به آن خدائی كه جان محمّد در دست اوست ،اين كارپايبند بودن
به قرآن ،سختتر است از بسته نگه داشتن شتر و جلوگيری از فرار آن].
 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان ،فی علوم القرآن.939 ،1 ،
 -0همان.

طرفه سی و سوم(آثار ترک تالوت قرآن کریم)

259
________________________________ ___________________

در أمالی صدوق ،رضوان اللَه عليه ،در مَناهی پيامبر

آمده كه فرمود:

1

[ بدانيد هركس قرآن را ياد بگيرد ،سپس عمداً از ياد ببرد ،خدا را در روز قيامت دست بسته
مالقات میكند ،و خداوند برای هر آيهای كه از ياد برده ماری بر او مسلّط میكند كه همراه او تا
ورود در آتش خواهد بود ،مگر اينكه آمرزيده شود].
*

مؤيّد آن آيات:

طه108،100،و [ )103زندگى

*

سخت و تنگى خواهد داشت و روز قيامت ،او را نابينا محشور مىكنيم * مىگويد :پروردگارا! چرا
نابينا محشورم كردى؟! من كه بينا بودم! * مىفرمايد :آنگونه كه آيات من براى تو آمد ،و تو آنها
را فراموش كردى ،امروز نيز تو فراموش خواهى شد!] است.
امکان ندارد كه بشود به اين وسيله به حرمت فراموشی قرآن استدالل كرد ،و در اين مسئله
قولی از اصحاب ما در اختيار نيست و اظهر ،كراهت ترك مذكور است به خاطر ضعف سند ،به
استثنای روايت مناهی و عدم داللت بعضی از آنها جز بر كراهت ،مانند اين قول او «:خدا را در
قيامت در حالی كه دارای بيماری جذام است ،مالقت میكند» ،بلکه روايت صَحِيحَين به قرينه ذيل
آن و عدم ربط آيه با مقام ،بر ارشاد داللت دارد ،زيرا مراد از نسيان در قول او «پس تو آن را
فراموش كنی» ترك اعتناء به آن است ،همچنان كه مراد از قول «فراموش شود» به ثواب نرسيدن
است .با معارضه همه آنها با روايت هَيْثَم بن عُبَيد ،از امام صادق

كه گفت «:از آن حضرت

درباره كسی كه قرآن را حفظ كرده و سپس از ياد برده است پرسيدم -و آن را سه بار تکرار
كردم -آيا بر او حرجی است؟ فرمود :نه».

0

 -1ابن بابويه ،محمّد بن علی ،امالی صدوق.010 ،019 ،
 -0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.0 ،880 ،0 ،
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بر اساس آنچه كه عبداللَه بن مُسْکان ،از يعقوب األحمَر نقل كرده كه گفت :به امام
صادق

عرض كردم :فدايت شوم ،گرفتار مشکالتی شدهام كه بخشی از خير ،از دست رفت،

حتّی قرآن كه مقداری از آن را فراموش كردهام .گفت :همين كه از قرآن ياد كردم ،آن حضرت
فريادی زد و فرمود:

1

[ انسان سورهای از قرآن را فراموش میكند ،پس آن سوره در روز قيامت ،بر باالی سر او
حاضر میشود و میگويد :السّالم عليک .در پاسخ میگويد :و عليک السّالم ،تو كه هستی؟ پس
میگويد :من فالن سوره هستم .مرا ترك و ضايع كردی .بدان اگر مرا تالوت میكردی ،تو را به آن
درجه میرساندم ].پس دالل ت اين خبر بر عدم حرمت است به خاطر داللت آن به دُخول فراموش
كننده در بهشت ،و سالم قرآن به او و محروميّتش از درجات عاليّه روشن است.
امّا روايت مناهی ،با فرض صحّت سند يا وثاقت آن ،حمل میشود بر نسيان ،كه سبب
اعراض از قرآن و سستی و عدم اعتنا به آن و استخفاف به شأن آن میشود كه ،از اشدّ معاصی،
بلکه به معنای كفر است.
همچنين اگر در آن ظاهر نباشد ،بر آن حمل میشود .چنانكه در بحار در كتاب اإلمامة و
التّبصرة از سَهْل بن أحمد ،از محمّد بن محمّد بن األشعَث ،از موسى بن إسماعيل بن موسى بن
جعفر ،از آباءاش

 -1همان.3 ،883 ،

 ،نقل شده كه :رسول اللَه

فرمود:
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[ گناهان به من عرضه میشود :گناهی عظيمتر از گناه كسی كه قرآن را حفظ میكند ،سپس
آن را ترك كند ،برخورد نکردهام].
مؤيّ د آن اين است كه اگر حفظ قرآن مستحب بود ،پس ظاهر اين است كه پايبندی بيشتر به
آن و ابقا در حفظ آن نيز بايد مستحب باشد ،و واجب بودن آن خيلی بعيد است ،مگر اين كه دليل
معتبری از اجماع ،يا نص بر آن داللت داشته باشد و لو اينكه آن دليل از سوی عدّهای از فقها در
واجبات ارائه شده باشد در حالی كه در كتب اصحاب ما رضوان اللَه عليهم ،كسی كه متعرّض آن
باشد ،نيافتم.
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طرفة سی و چهارم
در کراهت ختم قرآن در کمتر از سه روز ،به دليل منافات داشتن با تدبّر و تفکّر در آیات آن.
در گذشته در آداب تالوت قرآن ،كراهت افراط در شتاب داشتن در تالوت ذكر شد و
جمعی از علما نظر بر كراهت ختم قرآن در كمتر از سه روز دارند.

1

از ابن مسعود نقل است كه گفت « :قرآن را در كمتر از سه روز ختم نکنيد».

0

نقل است كه معاذ بن جبل خوش نداشت كه قرآن كمتر از سه روز ختم شود.
از پيامبر

9

نقل است كه فرمود:
8

[ كسی كه كمتر از سه روز قرآن را ختم كند ،چيزی از قرآن دريافت نمیكند].
مقتضاى اين روايات ،عدم كراهت سه روز و بيشتر است.
از سعيد بن مُنذِر نقل است كه گفت « :از رسول خدا
ختم بکنم؟ فرمود:
0
[آری ،اگر بتوانی» ].
 -1سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان ،فی علوم القرآن.931 ،1 ،
 -0همان.
 -9همان.
 -8همان.
 -0همان.

پرسيدم :آيا قرآن را در سه روز
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از ابراهيم بن عبّاس ،نقل است كه امام رضا

قرآن را در سه روز ختم میكرد و میفرمود:

1

[ اگر بخواهم در كمتر از سه روز ختم كنم ،اين كار را میكنم و لکن هيچگاه آيهای را
نمیخوانم ،مگر اينكه در آن فکر میكنم ،اينكه در چه رابطهای و در چه وقتی نازل شده ،از اين
جهت ،در هر سه روز يک بار ختم میكنم].
پس بدان كه از ظاهر روايت بر میآيد كه طوالنی كردن زمان ،به خاطر تدبّر و تفکّر در
آيات است ،زيرا تالوت بدون تفکّر دارای منفعت كم است ،چنان كه خدای تعالیا میفرمايد:
(ص)03،
[ اين كتابى است پر بركت ،كه بر تو نازل كردهايم تا در آيات آن تدبّر كنند].
پس خدای تعالیا تدبّر را غايت انزال قرار داده و از باب توبيخ فرمود:
محمد [ )08،آيا آنها در قرآن تدبّر نمىكنند ،يا بر
دلهايشان قفل نهاده شده است ].و ديگر آيات از اين قبيل.
نقل است كه مردی به ابن مسعود

گفت «:من سورههای مفصّل را در يک ركعت نماز

میخوانم ».ابن مسعود گفت «:اين نوع خواندن ،مانند خواندن شعر است ،میخوانی و قطع میكنی.
 -1ابنبابويه ،محمّدبن علی ،عيون اخبار الرّضا عليه السّالم.8 ،131 ،0 ،
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عدّهای قرآن میخوانند امّا از حلقومشان فراتر نمیرود .و لکن هرگاه در قلب نشت و در آن راسخ
شد ،نفع میرساند».
از او

1

نقل است كه گفت «:كلمات قرآن را مانند خرمای بد نريزيد 0و آن را مانند شعر

نخوانيد ،هرگاه به عجايب قرآن رسيديد ،توقّف كنيد ،به وسيله آن دلهايتان را به حركت در آوريد،
همّ هيچ يک از شماها پايان سوره نباشد 9».قريب به اين مضمون در گذشته ذكر شد.
لذا از امام صادق

8

نقل است كه فرمود:
0

[ خوشم نمیآيد كه قرآن ،در كمتر از يک ماه ختم شود].
پس ،از جميع اين موارد روشن میشود كه مقدار فضيلت تالوت قرآن ،به مقدار تدبّر در آن
بستگی دارد ،زيرا جزئی با تدبّر و تفکّر برتر است از تالوت دو جزء يا بيشتر بدون تدبّر و تفکّر و
ترتيل ،در اين صورت اگر بر فرض ،قاری بتواند در يک شب قرآن را با تدبّر شايسته ختم كند،
فضيلت آن بيش از ختم در دو شب است ،پس اخبار نهی كننده از ختم قرآن در يک شب يا دو
شب ،ناظر بر حال نوع مؤمنان است ،زيرا آنها از ادای حق تالوت قرآن در كمتر از سه روز
عاجزند ،بر اين اساس با اختالف قدرت تالوت كننده بر ختم همراه با تدبّر ،مدّت نيز متفاوت
میشود ،لذا اخبار در تعيين مدّت بر اساس اختالف اشخاص ،متفاوت است.
-1سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.930 ،1 ،
 -0بدترين و خشکترين نوع خرما.
 -9سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.930 ،1 ،
 -8در طرفه سی و يک ذكر شد.
-0ابنطاوس ،علیبن موسی ،اقبال االعمال.111 ،
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ازعبداللَه بن عمر ،نقل است كه گفت «:رسول خدا

به من فرمود:

[ قرآن را در يک ماه بخوان].
گفتم :من میتوانم در مدّت كمتری بخوانم .فرمود:
[ آن را در ده روز بخوان].
گفتم :من میتوانم در مدّت كمتری بخوانم .فرمود:
1

[ آن را در هفت روز بخوان و بر آن ميفزای» ].
در روايت ديگری آمده كه گفت «:ای رسول خدا در چه مدّت قرآن را ختم كنم؟ فرمود:
«

».

[ در پانزده روز].
گفتم :من میتوانم در مدّت كمتری بخوانم .فرمود:
0

[ در هر جمعه آن را ختم كن» ].
گفته شده :گذشتگان در ميزان قرائت ،عادتهای مختلف داشتهاند ،بيشترين ميزانی كه برای
ختم كردن قرآن توسّط آن ها وارد شده ،در هر شبانه روز هشت ختم بوده؛ چهار بار در شب و
چهار بار در روز .پس از آن در هر شبانه روز ،چهار بار ،پس از آن سه بار و پس از آن دو و
سپس يکبار و عايشه آن را مذمّت كرده است.
 -1سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن931. ،1 ،
-0همان.
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از مسلم بن مِخْراق ،نقل است كه گفت «:به عايشه گفتم :بعضیها در هر شب دو يا سه بار
قرآن را ختم می كنند ،او در پاسخ گفت :خواندند ولی قرآن نخواندند ،در يک شب كه ماه كامل
از خواب بيدار شدم ،و آن حضرت به خواندن سوره بقره و آلعمران و

بود ،با رسول خدا

نساء پرداخت ،و به آيهای كه در آن بشارت بود برخورد نمیكرد ،مگر اين كه دعا میكرد و به آن
رغبت مینمود و به آيهای كه در آن انذار و ترساندن بود ،مگر اين كه دعا میكرد و به خدا پناه
میبرد».

1

بعضی از علمای عامّه میگويند «:تأخير بدون عذر ختم قرآن ،بيش از چهل روز ،مکروه
است ،زيرا نقل است كه عبداللَه بن عمر از پيامبر
فرمود :در چهل روز».

-1همان.931 ،
-0همان.930 ،

0

پرسيد :در چه مدّت قرآن را ختم كنم؟
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طرفة سی و پنجم
هرکس قرآن را ختم کند ،یک دعای مستجاب دارد.
از بعضی از روايات گذشته روشن میشود كه هركس قرآن را ختم كند ،يک دعای مستجاب
دارد.
روايت شده كه فرمود:

همانطور كه از طرق عامّه ،از پيامبر
1
.
[ هركس قرآن را ختم كند ،يک دعای مستجاب دارد].

پس بر هر مؤمنی الزم است كه بعد از ختم قرآن ،به دعا اهتمام داشته باشد و مهمترين
حوائج خود را كه همان آمرزش گناهان و نجات از آتش جهنّم است ،درخواست نمايد.
از أنس بن مالک بدون ذكر سند نقل است كه گفت «:هر كس قرآن را قرائت كند و خدای را
سپاس گويد و بر پيامبر
خير كرده است».

درود بفرستد و از خداوند طلب مغفزت نمايد ،پس در جايش طلب

0

از طريق اصحاب مارضواناللَهعليهم ادعيّه فراوانی در اين خصوص رسيده از جمله از
أميرالمؤمنين

نقل است كه فرمود:

9

 -1همان.938 ،
 -0همان.938 ،
 -9طبرسی ،حسنبنفضل ،مکارم االخالق.980 ،
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[دوست من رسول خدا

به من امر كرد كه بعد از ختم قرآن دعا كنم :بار خدايا از تو

فروتنی فروتنان ،اخالص اهل يقين ،همراهی با ابرار ،شايستگی دستيابی به حقايق ايمان،
برخورداری از هر نيکی ،محفوظ ماندن از هر گناه ،و برخورداری از رحمت و مغفرت تو و
دستيابی به بهشت و نجات از آتش را درخواست میكنم].
از عاصِم ،از زِرّ بن حُبَيش نقل است كه گفت «:قرآن را در مسجد جامع كوفه از اوّل تا آخر،
خواندم ،تا اينكه گفت :وقتی كه به اوّل آيه بيستم از سوره

نزد أميرالمؤمنين

رسيدم

كه فرمود:
شوری [ 00،امّا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادهاند ،در باغهاى بهشتند و
هر چه بخواهند نزد پروردگارشان براى آنها فراهم است ،اين است فضل و بخشش بزرگ!]
أميرالمؤمنين

گريه ای كرد كه فريادش بلند شد ،سپس سرش را به آسمان بلند كرد و فرمود :ای
 »...تا آخر

زرّ ،با دعای من آمّين بگو ،سپس اين دعا را خواند« :
دعا.
سپس فرمود:

1

[ ای زرّ ،هرگاه قرآن را ختم كردی ،اين دعا را بخوان ،زيرا دوستم رسول خدا

به من

دستور داد كه بعد از ختم قرآن با اين كلمات خدا را بخوانم»].
مؤلّف میگويد «:از اين قول آن حضرت « ای زرّ ،با دعای من آمّين بگو» استِحباب حضور
مؤمنين هنگام دعا و آمّين گفتن آنها استفاده میشود».

0

 -1مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار0 ،013 ،30 ،
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.100 ،8 ،
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حَکم بن عُتيبة 1میگويد «:مُجاهد در حالی كه ابن أبی أُمامة نزدش بود ،به دنبال من فرستاد
و به من گفتند :ما تو را دعوت كرديم به اين خاطر كه میخواهيم قرآن را ختم كنيم ،زيرا در وقت
ختم قرآن دعا مستجاب است».

0

از مجاهد نقل است كه گفت «:مسلمانها موقع ختم قرآن جمع میشدند و معتقد بودند كه در
آن وقت ،رحمت نازل می شود».

9

از دعاهای رسيده ،دعائی است از امام صادق

كه عرضه داشته:

8

[ بار خدايا من كتابی را كه بر پيامبر صادقت

نازل كردی ،خواندم ،پس پروردگارا تو را

شکر میكنم ،خدوندا مرا از كسانی قرار ده كه حالل آن را حالل و حرام آن را حرام میدانند و به
محکم و متشابهش ايمان دارند ،آن را برای من وسيله انسی در قبر و قيامتو محشر قرار ده ،و به
هر آيهای كه قرائت كردم ،برايم درجهای در أعلى علّيّين قرار ده ،آمّين ربّ العالمين].
ظاهر اين است كه اين دعا مختص ختم قرآن نيست ،بلکه مستحب است كه بعد از قرائت
قرآن و لو قرائت بعضی از سُوَر يا آيات خوانده شود.
از أمير المؤمنين صلوات اللَه عليه ،نقل است كه بعد از ختم قرآن اين دعا را میخواند:
0

[ بار خدايا به حقّ قرآن ،به من شرح صدر عطا كن و بدنم را بکار بگير ،به ديدهام نور
ببخش و زبانم را روان ساز و تا زندهام مرا در قرائت و ختم قرآن ياری كن ،زيرا هيچ قوّه و
نيروئی جز به اراده تو نيست].
 -1در نسخه اصلی :حگم بن عيينه ،رك :حافظ مزی ،يوسفبن عبدالرحمن ،تهذيب الکمال.118 ،0 ،
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان ،فی علوم القرآن.930 ،1 ،
 -9همان.
 -8مفيد ،محمّد بن مح ّمد ،االختصاص ،181 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.0 ،010 ،30 ،
 -0مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.3 ،013 ،30،
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فراموش نکنی ،همانطور كه خواندن دعا بعد از ختم مستحب است ،در شروع به تالوت نيز
مستحب است.
از امام صادق

نقل است كه آن حضرت هنگام بدست گرفتن قرآن و قبل از قرائت آن،

اين دعا را میخواند:

1

[ بارخدايا من شهادت میدهم كه اين كتاب توست كه بر رسولت محمّد بن عبداللَه

نازل

كردهای و كالم ناطق توست كه بر زبان پيامبرت جاری ساختهای و آن را هدايتگر خلق و
ريسمانی كه متّصل كننده بين خود و بندگانت باشد ،قرار دادی .خداوندا من عهد و كتابت را نشر
دادم ،پس نگاه كردن به آنرا برايم عبادت ،و در قرائت من فکر ،و در فکر من ،عبرتگيری قرار ده
و مرا از كسانی قرار ده كه از مواعظت پند میگيرد و از نافرمانی تو اجتناب میكند و هنگام قرائت
بر گوشم مهر منه و بر چشمم پرده مياويز و قرائتم را قرائت بدون تدبّر قرار مده ،بلکه مرا آن گونه
قرار ده ،كه در آيات و احکامش تدبّر كنم ،به برنامههای دين تو پايبند باشم ،نه اينكه نگاهم در
آن ،از روی غفلت و قرائتم بيهوده باشد ،به يقين تو رؤوف و بخشنده هستی].

 -1مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.0 ،010 ،30،
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طرفة سی و ششم
فضيلت بعضی سورههای قرآن بر بعضی دیگر
مقتضای بسياری از روايات اين است كه بعضی از سورههای قرآن ،بر بعضی ديگر برتری
دارند هرچند كه گروهی از اهل سنّت آن را انکار مینمايند.
از انس نقل است كه گفت «:برترين سوره قرآن

1

يعنی سوره حمد

است».
از [أبی] سعيد 0بن مُعَلّى نقل است كه گفت « :عظيمترين سوره قرآن
است».

9

از اُبَیّ بن كَعْب ،بدون ذكر سند نقل است كه گفت «:خداوند نه در تورات و نه در انجيل ،مثل
امّ القرآن كه همان سبع المثانی است ،نازل نکرده است».
از ابن عبّاس نقل است كه گفت «:فاتحة الکتاب معادل ثلث قرآن است».

8

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن100. ،8 ،
 -0در نسخه اصلی :سعيد است كه تصحيف شده ،رك :حافظ مزی ،يوسفبن عبدالرحمن ،تهذيب الکمال.983 ،99،
 -9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.100 ،8 ،
 -8همان ،و در آن معادل ثلث قرآن است .الدّر المنثور.10 ،1 ،

ترجمه تفسیر نفحات الرحمن

272

_________________________________________________________________________________________________________

از سَهْل بن سَعْد نقل است كه گفت «:هرچيزی قلّهای دارد و قلّه قرآن ،سوره بقره است،
هركس آن را در خانهاش در روز قرائت كند ،شيطان تا سه روز بر آن وارد نمیشود و هركس آن
1
را در شب قرائت كند ،تا سه شب شيطان در آن وارد نمیشود».
از بريده نقل است كه گفت «:سوره بقره را بياموزيد ،كه دريافت آن بركت و ترك آن حسرت
است و اهل باطل نمیتوانند به آن دست يابند 0.سوره بقره و آل عمران را بياموزيد ،زيرا آن دو
زهراوان هستند كه در روز قيامت بر روی صاحبشان همچون ابر سايه میاندازند».
در روايتی ديگر آمده است «:سوره انعام از سورههای برجسته قرآن است».

9

8

از معقِل بن يسار نقل است كه گفت «:يس قلب قرآن است ،هيچكس كه طالب خداوند و
سرای آخرت باشد ،آن را نمیخواند مگر آنكه خداوند او را میآمرزد .آن را برای امواتتان
بخوانيد».

0

از أنَس نقل است كه گفت « :برای هر چيزی قلبی است و قلب قرآن يس است و كسی كه
يس را بخواند ،خداوند برای او ثواب ده بار قرائت قرآن را مینويسد».
از ابن عباس نقل است كه گفت« :هرچيزی مغزی دارد و مغز قرآن حواميم است».
از ابن مسعود

نقل است كه گفت «:حواميم زينت قرآن است».

3

0

در روايتی ديگر  «:سوره تَنزيلِ سجده و ملک شصت مرتبه بر ديگر سور قرآن برتری
دارد».

3

از اميرالمؤمنين

نقل است كه فرمود:

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.103 ،8 ،
 -0مراد از اهل باطل :ساحران يا شياطيناند.
 -9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن103 ،8 ،
 -8همان103 ،8 ،
 -0همان103 ،
 -3همان.
 -0همان191 ،
 -3همان103 ،
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1

[ برای هر چيزی عروسی است ،و عروس قرآن الرّحمن است].
از انس نقل است كه گفت « :كسی كه سوره زلزال را قرائت كند ،برای او معادل نصف قرآن
است».

0

و در روايتی « :سوره عاديات معادل نصف قرآن است».

9

در روايتی آمده است «:آيا كسی از شما در روز هزار آيه از قرآن را می خواند؟ گفتند :چه
كسی میتواند هزار آيه در روز بخواند؟ فرمود :آيا كسی از شما نمیتواند سوره الهکم التکاثر را
بخواند؟»

8

ظاهراً منظور اين است كه سوره تکاثر معادل هزار آيه است.
از انَس نقل است كه «:سوره
از ابن عبّاس نقل است كه «:سوره
از انس نقل است كه «:سوره
از ابی هريره نقل است كه «:سوره
از پيامبر

معادل ربع قرآن است».

0

معادل ربع قرآن است».
رُبع قرآن است».

3

0

معادل ثلث قرآن است».

3

نقل است كه به عُقْبَه فرمود:
3

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرالمنثور331 ،0 ،
-0همان.
-9همان.
-8همان.
-0همان
-3همان.
-0همان.
-3همان.199،
 -3در نسخه اصلی :القرآن.
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[ آيا به تو بياموزم سورههائی را كه در تورات و زبور و انجيل و قرآن ،مثل آن نازل نشده
باشد؟]
گفتم :بلى.
فرمود« :
(ناس.»)1،

(إخالص )1،و

1

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن199. ،8 ،

(فلق )1،و
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طرفة سی و هفتم
فضيلت بعضی آیات بر آیات دیگر
بسياری از روايات گويای اين هستند كه بعضی از آيات بر بعضی ديگر برتری دارد ،از
جمله:
عيّاشی رحمةاهللعليه در خصوص

از امام صادق

نقل میكند كه

فرمود:
1

[ آنها را چه شده ،خدا آنها را بکشد كه اظهارو با صدای بلند خواندن آگاهانه بزرگترين
آيه كتاب خدابسمله را بدعت میدانند].
و در روايت ديگری آمده است:
»
اسرا.83،

0

[ آن آيهای است كه خدای عزّ و جلّ ،دربارهاش فرمود «:هرگاه پروردگارت را در قرآن به
يگانگی ياد كنی ،متنفّر میشوند و به تو پشت میكنند]».
از امام رضا

نقل است كه فرمود:

 -1ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.33/119 ،1،
 -0همان.03/111 ،
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1

0

[ آن آيه به اسم اعظم نزديکتر است از سياهی چشم به سفيدی آن].
شايد مراد از اسم اعظم ،اسامی مبارك موجود در اين آيه  ،يا استخراج شده از آن باشد.
جابر در حديثی از پيامبر

نقل میكند كه آن حضرت فرمود:
9

[ خدای تعالیا فرمود :به تو و امّتت گنجی از گنجهای عرشم عطا كردم و آن فاتحة الکتاب
و پايان سوره بقره است].
اُبَیّ بن كَعْب میگويد «:بزرگترين آيه در كتاب خدا ،آية الکرسی است».
أبی هُرَيْرَة می گويد «:سيّد آيات قرآن ،آية الکرسی است».

8

0

در روايتی بدون ذكر سند آمده «:با فضيلتترين سوره قرآن ،بقره و عظيمترين آيه در آن،
آية الکرسی است».

3

در حديث انس آمده است « :آيةُ الکرسی ،رُبع قرآن است».
از پيامبر

0

نقل است كه فرمود:
آل عمران 13 ،و  .)13و

آل عمران 03 ،و .)00

 -1در تفسير عيّاشی :سواد.
 -0ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی33/110 ،1 ،
 -9ابن بابويه ،محمّد بن علی ،علّل الشّرايع .9/103 ،1 ،ابن بابويه ،محمّد بن علی ،خصال .1/800 ،ابن بابويه ،محمّد بن علی،
معانی االخبار.1/01 ،
 -8سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن100. ،8 ،
 -0همان.
 -3همان.
 -0همان.
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1

[ فاتحة الکتاب وآية الکرسی و دو آیة از آل عمران:
و

تا

تا آیة:

معلّقاتی به عرش هستند كه بين آنها و خداوند

حجابی نيست .اين آيات می گويند :پروردگارا آيا ما را به زمين و به سوی كسانی كه تو را
نافرمانی میكنند نازل میكنی؟ خداوند عزّ و جلّ میفرمايد «:سوگند ياد میكنم كه كسی از
شماآيات مذكور را بعد از هر نمازی قرائت نمیكند مگر اين كه بهشت را جايگاه او قرار دهم و او
را در حظيرة القدس ساكن سازم و هر روز هفتاد مرتبه با چشم خود به آنها نظر كنم و هفتاد
حاجت او را برآورده سازم ،كه كمترين آن مغفرت است و از هر دشمن و حسودی او را حفظ
میكنم و او را بر آنها غالب سازم].
در حديثی از معاذ بن انس نقل است كه گفت:
« هر كس ،اوّل و آخر سوره كهف را بخواند ،از پای تا سر او را نور فرا میگيرد».

0

در روايت ديگری آمده است:
كهف)111،
9

[ هر كس در شب آيه

را تا آخر آيه بخواند ،برای او نوری به گستره

عَدَن تا مکّه قرار داده میشود ،كه مملو از فرشته میشود].
 -1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.008 ،0 ،
 -0سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن103. ،8 ،
 -9همان.103 ،8 ،
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در روايتی از پيامبر

نقل است كه درباره مسبّحات فرمود:
1

« در ميان آنها آيهای است كه بهتر از هزار آيه است».
بعضی از علماء گفتهاند «:آيه مذكور ،اين آيه است
» حديد.9 ،

0

در حديثی آمده است كه:
« هركس هنگام صبح ،سه آيه از آخر سوره حشر را بخواند ،خداوند هفتاد هزار ملک را
مأمور میكند تا بر او ،تا شام درود فرستند و اگر در آن روز بميرد؛ شهيد از دنيا رفته و هركس در
شامگاه آن را بخواند؛ همان منزلت برای اوست».

9

در حديث ديگری آمده است:
8

[ هر كس اواخر حشر را در شب يا روز قرائت كند و در آن روز يا شبش بميرد ،خداوند
بهشت را بر او واجب میسازد].
مؤلّف میگويد «:شکی نيست كه فضيلت آيات ،بستگی به فضيلت محتوای آن از علوم و
معارف الهی دارد ،بر اين اساس هر آيهای كه در آن بيان توحيد و صفات جالليّه و جماليّه و علم
مبدأ و معاد باشد ،برتر از آيه ديگر است .و عظمت آية الکرسی به اين خاطر است كه بيشتر در
بردارنده محتوای مذكور است .با اين مالك بعضی از آياتی كه در مضمون به آن نزديک باشد،
میتوان به آن ملحق كرد و خدا عالم است».

-1همان191. ،8 ،
-0همان ،ابنكثير ،اسماعيلبن عمر ،تفسير ابن كثير.908 ،8 ،
-9سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان ،فی علوم القرآن191. ،8 ،
-8همان.191 ،
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طرفة سی و هشتم
قرآن عظيم عالوه بر آثار اخروی ،دارای خواص و آثار دنيوی است
قرآن عظيم عالوه بر فضائل و آثار فراوان اخروی ،دارای خواص و آثار دنيوی است از آن
جمله:
از ابن مسعود

نقل است كه گفت «:بر شما باد شفا گرفتن از دو چيز؛«عَسَل ،وقرآن»».

از واثلة بن أسقع نقل است كه گفت «:شخصی نزد پيامبر

1

از گلو درد خويش ،شکوه

كرد ،آن حضرت فرمود:
0

[ بر تو باد قرائت قرآن].
از ابی سعيد خُدری نقل است كه گفت «:مردی نزد پيامبر

رسيد و از درد سينه شکايت

كرد ،آن حضرت فرمود:
يونس)00،

9

[ قرآن بخوان ،زيرا خدای تعالیا میفرمايد «:و شفائی برای سينههاست]».

 -1همان.103 ،8 ،
 -0همان.
 -9سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،الدّر المنثور.933 ،8 ،
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نقل است كه فرمود:

از پيامبر
1

[ قرآن سفره ضيافت الهی است ،تا آنجا كه میتوانيد از اين سفره بياموزيد ،زيرا آن نوری
آشکار و شفايی سودمند است .آن را بياموزيد ،زيرا خداوند شما را به تعليم آن شرافت داد].
از علیّ بن خلف نقل است كه گفت «:مردی به محمّد بن حميد رازی از چشم درد شکايت
كرد .پس به او گفت :به مصحف زياد بنگر زيرا من درد چشم داشتم و آن را با جرير بن عبدالحميد
مطرح كردم ،پس به من گفت :به قران زياد نگاه كن ،زيرا من درد چشم داشتم ،آن را با اعمش در
ميان گذاشتم .پس او به من گفت :به قرآن زياد نگاه كن زيرا من درد چشم داشتم و آن را با عبداهلل
بن مسعود

درميان گذاشتم .پس او به من گفت :به قرآن زياد نگاه كن زيرا من درد چشم داشتم

و به رسول خدا

شکايت بردم ،پس او به من فرمود :به قرآن زياد نگاه كن زيرا من درد چشم

داشتم و به جبرئيل شکايت بردم ،پس او به من گفت :به قرآن زياد نگاه كن».

0

9

در بعضی روايات در فضائل قرآن آمده است كه:
[ به يقين ،قرآن بهترين شفابخش است].

مقتضای اطالق آن ،شفا از همه بيماریهای ظاهری و باطنی است؛ بلکه همانطور كه برای
امراض قلبی ،چيزی شفابخشتر از آن نيست ،برای امراض جسمی نيز شفابخشتر از آن نيست.
از زهری نقل است كه گفت «:علی بن حسين

فرمود:
8

 -1امام عسکری عليه السّالم ،تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم91. ،31 ،
 -0المسلسالت.113 ،
 -9در طرفه  00بيان شده است.
 -8كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.19/881 ،0 ،
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[ اگر هركس كه در بين مشرق و مغرب است ،بميرد و قرآن با من باشد ،احساس ترس
نمیكنم»].
از امام رضا

نقل است كه فرمود:

و او از پدرانش و از اميرالمؤمنين

1

[ سه چيز است كه حافظه را زياد میكند و بلغم را از بين میبرد :قرائت قرآن  ،عسل و
كندر].
همچنين آن حضرت از پيامبر

نقل است كه فرمود:
0

[ برای خانههايتان سهمی برای قرآن قرار دهيد ،زيرا خانهای كه در آن قرآن تالوت شود،
موجب گشايش برای اهلش میشود و خيرِ آن زياد میشود و ساكنانش افزايش میيابند و هرگاه
در آن قرآن خوانده نشود ،موجب تنگی برای اهل آن و كمی خير و كم شدن سکنه آن میگردد].
از معاويه بن عمّار از امام صادق

نقل است كه فرمود:
9

[ هر كس قرآن بخواند ،غنی است و فقری بعد از آن نيست و اگر قرآن نخواند ،غنايی
نخواهد داشت].
در روايتی قريب به اين مضمون آمده است:
8

 -1طبرسی ،حسنبنفضل ،مکارم االخالق.003 ،
 -0ابن فهد حلی ،احمد بن مح ّمد ،عدّة الدّاعی.030،3 ،
 -9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.3 ،889 ،0 ،
-8ابن بابويه قمّی ،محمّد بن علی ،معانی االخبار.003 ،
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[ هركس به او قرآن داده شود ،و گمان كند كه به ديگری بهتر از آن داده شده ،پس او عظيم
را حقير و حقير را عظيم ساخته است].
مؤلّف میگويد «:دليل آن اين است كه قرآن ،جامع تمامی خَيرات دنيوی و اخروی است».
ابن عبّاس میگويد «:ما هر چيزی را گم می كرديمو لو ناچيز به وسيله قرآن آن را پيدا
میكرديم».

1

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.91 ،8 ،
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طرفة سی و نهم
برخی از سُوَر قرآن ،دارای خواصّ ویژهای است.
خواص ويژهای برای برخی از سُوَر قرآن روايت شده از جمله:
از عالم آل محمّد

نقل است كه فرمود:

1

[ هركس دچار بيماری شد پس سوره فاتحة الکتاب را هفت بار ،در گريبانش بخواند تا
بيماريش برطرف شود و االّ هفتاد بار بخواند كه بيماريش برطرف خواهد شد].
از امام صادق

نقل است كه يکی از دوستانش كه دچار تب شده بود ،بر او وارد شد،

پس به او فرمود:
[ چرا رنگت پريده است؟]
در پاسخ گفت :فدايت شوم يک ماهی است كه دچار بيماری شديدی شدهام و تب ،مرا رها
نمیكند و هر آنچه كه اهل حرز به من دادهاند ،بکار بردم ،برای معالجه بيماری من ،فائدهای
نداشته است].
آن حضرت به او فرمود:

 -1طبرسی ،حسنبنفضل ،مکارم االخالق.939 ،
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[ بند های پيراهنت را باز كن و سرت در پيراهنت ببر و اذان و اقامه بگو و هفت مرتبه سوره
حمد را بخوان].
گفت «:پس اين كار را انجام دادم ،گويی كه از بندی رها شدم».
در روايت جابر از پيامبر

1

نقل است كه فرمود:
0

[ آن سوره فاتحه شفای هر دردی است جز مرگ].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
9

[ هنگامی كه رسول خدا

دچار كسالت و درد چشم يا سر درد میشد؛ دستانش را

جلوی رويش میگشود و فاتحة الکتاب و معوّذتين را میخواند ،سپس دستانش را به صورتش
میكشيد ،همه دردهايش از بين میرفت].
از سلمة بن محرز نقل است كه گفت «:از امام باقر

شنيدم ،كه فرمود:
8

[ كسی كه با سوره حمد و توحيد بهبود نيابد؛ با چيز ديگری بهبود نمیيابد و تمام بيماریها
با اين دو سوره ،برطرف میشود»].
نقل میكند كه فرمود:
معاويه بن عمّار از امام صادق
0

[ اگر هفتاد مرتبه ،سوره حمد بر ميّت خوانده شود و روحش برگردد ،جای تعجّب نيست].

-1ابن بسطام ،عبدالله ،طبّ االئمّه عليهم السّالم.00 ،
-9ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی30./111 ،1 ،
-9ابن بسطام ،عبدالله ،طبّ االئمّه عليهم السّالم93. ،
-8همان.
-0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.13 ،803 ،0 ،
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همچنين از آن حضرت

نقل است كه فرمود:

1

[ هر كس دچار بيماری شود ،پس هفت مرتبه سوره حمد را بر گريبانش بخواند ،بيماریاش
از بين میرود ،در غير اين صورت ،هفتاد مرتبه بخواند ،كه من ضامن عافيت او هستم].
همچنين از آن حضرت

نقل است كه فرمود:
0

[ كسی كه با سوره حمد بهبود نيابد ،با هيچ چيز ديگری بهبود نمیيابد].
ابی بکر حضرمی از امام صادق

نقل میكند كه فرمود:
9

[هرگاه حاجتی داشتی ،پس مثانی و سوره ديگری را بخوان و دو ركعت نماز به جای آر و
دعا كن].
گفتم :خدا خيرت دهد ،مثانی چيست؟ فرمود :فاتحة الکتاب.
از عالم آل محمّد

نقل است كه فرمود:
8

[ هر وقت دچار بيماری شدی و از آن بر خود ترسيدی ،پس سوره انعام را بخوان كه از اين
بيماری به تو آسيبی نمیرسد].
از سالمة بن عمرو همدانی ،نقل است كه گفت «:وارد مدينه شدم و به حضور امام صادق
رسيدم و به او گفتم :ای پسر رسول خدا ،من به خاطر بيماری العالجی كه مبتال شدهام ،به بهانه
عزيمت به حج ،بهدور از چشم خانوادهام ،به تو پناه آوردهام ،آن حضرت فرمود:
-1طوسی ،محمّد بن حسن ،امالی طوسی.009 ،038 ،
-0ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.39/111 ،1 ،
-9همان.38 ،
-8على بن موسى ،امام هشتم عليه السّالم ،الفقه منسوب به امام رضا عليه السّالم.980 ،
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1

[ در جوار رسول خدا

و در حرم امنش اقامت كن و سوره انعام را با عسل بنويس و آن

را بنوش ،بيماريت برطرف میشود»].
ابو بصير از امام صادق

نقل می كند كه فرمود:
0

[ هر كس سوره يوسف را در هر شب بخواند ،خداوند روز قيامت او را بر میانگيزاند در
حالی كه زيباييش مانند زيبايی حضرت يوسف باشد ،تا آنجا كه فرمود :و او در دنيا از زناكار يا
فحّاش بودن در امان است].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
9

[ هر كس سوره رعد را زياد بخواند ،هيچگاه صاعقهای به او اصابت نمیكند ،ولو اين كه
دشمن اهل بيت باشد].
از امام باقر

نقل است كه فرمود:
8

[ هر كس در هر ماه سوره نحل را بخواند ،در دنيا از غرامت دهی و هفتاد نوع بال ،كه
كمترين آنها جُنون ،جُذام و بَرَص است ،در امان خواهد بود].
از امام باقر

نقل است كه فرمود:

 -1ابن بسطام ،عبدالله ،طبّ االئمّه عليهم السّالم.110 ،
 -0ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.0109 ،991 ،0 ،
 -9ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.113 ،
 -8همان.110 ،
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1

[هر كس در هر پنجشنبه سوره مائده را بخواند ،هيچگاه ايمانش به ظلم آغشته نمیشود و به
خداوند شرك نمیورزد].
ابوبصير از امام صادق
.

نقل میكند كه فرمود:

0

[هر كس در هر ماه سوره انفال و برائت را بخواند ،هرگز گرفتار نفاق نمیشود و از شيعيان
أميرالمؤمنين

خواهد بود].

از امام صادق

نقل است كه فرمود:
9

[ هر كس سوره يونس را در هر دو يا سه ماه يکبار بخواند ،از جاهالن نخواهد بود].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:

8

[ هر كس سوره بنی اسرائيل را در هر شب جمعه بخواند ،نمیميرد تا قائم عجل اللَه فرجه را
درك كند و از اصحابش شود].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
0

[ هر كس در هر شب جمعه ،سوره كهف بخواند ،جز با شهادت از دنيا نمیرود].
 -1همان.110 ،
 -0همان.113 ،
 -9همان.
 -8همان.110 ،
 -0همان.
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از امام صادق

نقل است كه فرمود:
1

[ هر كس در قرائت سوره مريم مداومت كند ،نمیميرد تا اينكه خودش ،مالش و فرزندانش
از بركات آن به قدری برخوردار شوند كه بینياز گردند].
از آن حضرت

نقل است كه فرمود:
0
9

[ هركس سوره انبياء را از روی عشق بخواند ،همراه تمامی انبياء در بهشت ،و در نظر مردم
در دنيا دارای هيبت خواهد بود].
از آن حضرت

نقل است كه فرمود:
8

[ هر كس در هر سه روز ،سوره حج را بخواند ،سال به پايان نرسيده به زيارت خانه خدا
مشرّف میشود].
ابن مُسکان 0از آن حضرت

نقل میكند كه فرمود:
3

[ هر كس در قرائت سوره مؤمنون ،در هر جمعه مداومت كند ،خداوند عاقبتش را به سعادت
ختم میكند].
از آن حضرت

نقل است كه فرمود:

 -1همان.113 ،
 -0در ثواب االعمال :رافق.
 -9ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.113 ،
 -8همان.
 -0در ثواب االعمال :الحسين بن العالء.
 -3ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.113 ،
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1

[ اموال و دامنهای خود را با تالوت سوره نور حفظ كنيد ،همينطور زنانتان را با خواندن
اين سوره حفظ كنيد ،هر كس در تالوت آن در هر روز يا شب مداومت كند ،هرگز هيچ يک از
اهلبيتش ،تا دم مرگ زناكار نخواهد گشت].
ِ
از آن حضرت

نقل است كه فرمود:

0

[ هر كس سورههای سهگانه طواسين را در هر شب جمعه بخواند ،از أولياءاللَه و در جوار
رحمت و در تحت حمايت او خواهد بود وهرگز در دنيا گرفتار نخواهد شد].
از آن حضرت

نقل است كه فرمود:

9

[ هر كس دو حمد يعنی؛ حمد سبا و حمد فاطر را در يک شب بخواند ،در آن شب همواره
در حفظ و حراست خداوند خواهد بود و هر كس آن دو را در روز بخواند ،در آن روز هيچ آسيبی
به او نخواهد رسيد و از خير دنيا و آخرت به وی آنقدر داده میشود ،كه نه به قلبش خطور كرده
باشد ،و نه فکرش به آنجا رسيده باشد].
از آن حضرت
 -1همان.113 ،
 -0همان.
 -9همان.111 ،

نقل است كه فرمود:
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1

[ هر چيزی دارای قلبی است و قلب قرآن « يس » است ،هر كس آن را قبل از خواب يا در
روز قبل از غروب بخواند ،تا غروب محفوظ و روزيش تأمين است و هر كس آن را در شب ،قبل
از خواب ،بخواند ،خداوند هزار ملک را مأمور حفظ جان او از شرّ هر شيطان رانده شده و از هر
آفتی ،مینمايد].
از امام باقر

نقل است كه در روايتی ،ثواب تالوت سوره يس را ذكر میكرد تا اين كه

فرمود:
0

[ هرگز به اوتالوت كننده يس فقر ،ورشکستگی ،دردسر ،جنون ،جذام ،وسواس و هيچگونه
بيماری آسيب و ضرری نخواهد رسيد ].تا اينكه فرمود[ :و در زمره كسانی خواهد بود كه خداوند
وسعت در زندگی و گشايش هنگام لقائش را تضمين كرده است].
همچنين روايت شده كه قرائت سوره يس برای دنيا و آخرت و محفوظ ماندن خود ،خانواده
و مال قاری آن ،از هر آفت و بالئی مفيد است و بر هر كس كه عقل درستی نداشته باشد ،خوانده
شود ،و يا نوشته و آب آن نوشانده شود ،مفيد است ،و هرگاه با آب زعفران روی ظرفی شيشهای،
نوشته شود ،بهتر و بهبود بخش است.

9

 -1همان.111 ،
 -0همان.
 -9طبرسی ،حسنبن فضل ،مکارم االخالق.938 ،
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در روايتی از پيامبر

نقل است كه فرمود:

1

[ ای علی ،يس بخوان زيرا كه در آن ده بركت وجود دارد :هيچ گرسنهای آن را نمیخواند،
مگر اينكه سير شود ،هيچ تشنهای آن را نمیخواند ،مگر اينكه سيراب شود ،هيچ برهنهای آن را
نمیخواند ،مگر اينكه پوشانده شود ،هيچ مجرّدی آن را نمیخواند ،مگر اينكه ازدواج میكند ،هيچ
خائفی آن را نمیخواند ،مگر اينكه ترسش از بين میرود ،هيچ مريضی آن را نمیخواند ،مگر
اينكه شفا میيابد ،هيچ زندانيی آن را نمیخواند ،مگر اينكه خالص میشود ،هيچ مسافری آن را
نمیخواند ،مگر اين كه در سفر دستگيری میشود ،در نزد هيچ ميّتی خوانده نمیشود ،مگر اينكه
عذاب او را سبک میكند و هيچكسی كه گمشدهای داشته باشد ،آن را نمیخواند ،مگر اينكه آن را
پيدا میكند].
در روايت ديگری از پيامبر

نقل است كه در فوائد خواندن يس ،فرمود:

0

[ از تالوت كننده آن هرگونه بدی دفع ،و هر حاجتی روا میشود] تا اينكه فرمود [:و هر
كس آن را بنويسد و آب آن را بنوشد ،به درون خود ،هزار دوا ،هزار نور ،هزار يقين ،هزار بركت و
هزار رحمت وارد میكند ،و هر نوع غش و درد را از او دفع میكند].
 -1شعيرى ،تاج الدين ،جامع االخبار 080/103 ،و در آن است :إلّا وجد طريقها.
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور.93 ،0 ،
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از عطاء بن أبی رباح 1نقل است كه گفت «:به من خبر رسيده كه رسول خدا

فرمود:

0

[هر كس در اوّل روز ،يس تالوت كند ،حوائجش برآورده میشود»].
در روايتی از علمای عامّه آمده است:
9

[ سوره يس در نزد هيچ ميّتی خوانده نمیشود ،مگر اينكه خداوند با او آسان برخورد
میكند].
أبی قِالبه میگويد «:هر كس يس را تالوت كند ،آمرزيده میشود و هر گرسنهای آن را
بخواند ،سير میشود و هر گمراهی آن را بخواند ،هدايت میشود ،هر كس در حالی كه گمشدهای
داشته باشد آن را بخواند ،آن را میيابد ،هر كس بر طعامی كه نگران كم بودن آن باشد ،بخواند،
خداوند به آن طعام بركت میدهد ،هر كس آن را بر ميّتی بخواند ،به او آسان گرفته میشود ،هر
كس آن را بر زنی بخواند كه وضع حمل او سخت است ،وضع حمل بر او آسان میشود».
از ابن عبّاس

نقل است كه رسول خدا

8

فرمود:
0

[ هر كس در روز جمعه ،يس و صافّات را تالوت كند ،پس از آن هر درخواستی از خداوند
بکند ،برآورده میشود].

 -1در نسخه اصلی ،عطاء بن ابی زياح ،رك :حافظ مزی ،يوسفبن عبدالرحمن ،تهذيب الکمال.33 ،01 ،
 -0دارمی سمرقندی ،عبداهلل بن عبدالرحمن ،سنن الدّارمی ،800 ،0 ،سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور.93 ،0 ،

 -9همان.
 -8مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.3/030 ،30 ،
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور.00 ،0،
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از امام صادق

نقل است كه فرمود:

1

[ هر كس سوره صافّات را در هر روز جمعه بخواند ،همواره در دنيا از هر آفتی محفوظ و از
هر بالئی دور خواهد ماند و در دنيا از وسعت رزق كامل برخوردار خواهد شد و از ناحيه شيطان
زورگوی ستمگر ،هيچ آسيبی به مال ،فرزند و بدنش وارد نخواهد شد].
0

در روايتی آمده كه:

[ آن سوره برای رسيدن به شرافت و مقام دنيائی و آخرتی خوانده میشود].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
9
8

[ هر كس سوره زمر را به طور شايسته بخواند ،خداوند شرف دنيا و آخرت به او عطا
خواهد كرد و بدون مال و عشيره او را عزيز میگرداند ،تا آنجا هر كس او را ببيند ،از او حساب
میبرد].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:

0

 -1ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال ،110 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار1 ،033 ،30 ،
 -0طبرسی ،حسنبنفضل ،مکارم االخالق ،938 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.0 ،30،033 ،
 -9در بحار :استخفها.
 -8ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال ،110 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار.1 ،030،30 ،
 -0ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.119 ،
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[ هر كس سوره حم سجده را بخواند ،خداوند برای او ،در گستره ديدش ،در قيامت نور و
سروری قرار میدهد و در زندگی دنيائی به قدری مورد ستايش قرار میگيرد ،كه ديگران به او
غبطه میخورند].
1

[در روايت آمده كه در قرائت سوره حم دخان ،خواصّی نزديک به خواصّ قرائت سوره يس
وجود دارد].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
0
9

را بخواند ،هرگز مرتکب گناه نخواهد شد و هرگز شکّی در

[ هركس سوره

دينش داخل نخواهد شد و او را به فقری مبتال نخواهد كرد و هرگز از هيچ سلطانی ،خوفی به دل
نخواهد داشت و همواره تا ابد ،از شکّ و كفر در امان خواهد بود].
از آن حضرت

نقل است كه فرمود:
»

8

[ با قرائت سوره

از تلف شدن اموال ،زنان و كنيزانتان ،جلوگيری كنيد].

همچنين از آن حضرت

نقل است كه فرمود:
0

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور ،930 ،0 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار.9 ،911 :30 ،
 -0در ثواب االعمال :يرتب.
 -9ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال ،118 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار.1 ،919 ،30 ،
 -8همان110 ،و همان.
 -0همان و همان.918،1 ،30،
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[ هر كس در نمازهای واجب و مستحب خود ،به قرائت سوره ق مداومت ورزد ،خداوند به
او وسعت رزق میدهد].
نقل است كه فرمود:

از امام صادق

1

را در روز يا شب بخواند ،خداوند امور زندگيش را اصالح میكند و

[هركس سوره
به او وسعت رزق میدهد].
از امام باقر

نقل است كه فرمود:
0

[ هر كس سوره
از امام صادق

را بخواند ،خداوند خير دنيا و آخرت را به او عطا میكند].
نقل است كه فرمود:
»

[ هر كس به خواندن سوره

9

در هر روز يا شب مداومت داشته باشد ،در زندگی،

همواره مورد ستايش مردم قرار خواهد گرفت].
همچنين از آن حضرت

نقل است كه فرمود:
8

[ هركس در هر شب جمعه ،سوره واقعه بخواند ،خداوند او را دوست میدارد و او را
دوستدار مردم قرار میدهد و هرگز در دنيا ،گرفتاری ،فقر و نداری و آفتی از آفات دنيا به او
نمیرسد].
 -1همان.
 -0ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال ،113 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار1. ،918 ،30،
 -9همان و همان.918 ،
 -8همان 110 ،و همان910 ،
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آن حضرت در روايت ديگری می فرمايد:
1

[ هر كس در هر جمعه ،سوره واقعه بخواند ،هيچگاه در دنيا به گرفتاری مبتال نمیشود].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
0
9

[ هر كس سوره حديد و مُجادله را در نماز واجب بخواند ،خداوند تا دم مرگ ،هرگز او را
عذاب نمیكند ،و هرگز در خود و خانوادهاش بدی و در بدنش نقصی نمیبيند] .
نقل است كه فرمود:

از ثمالی ،از علیّ بن الحسين
8

[ هر كس سوره مُمتحنه را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند ،خداوند قلبش را با
ايمان میآزمايد ،به چشمش نور میبخشد و هرگز فقير نمیگردد و خود و فرزندانش گرفتار جنون
نمیشوند].
در روايت ديگری میفرمايد:
0

[ در نزد مردم ،ستوده خواهد بود].
 -1على بن موسى ،امام هشتم عليه السّالم ،الفقه ،منسوب به امام رضا عليه السّالم 989 ،و مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار،30،
.1 ،910
 -0در ثواب االعمال و بحار االنوار :أدمنها ،اضافه دارد.
 -9ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال ،110 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار1. ،910 ،30،
 -8ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال ،113 ،طبرسی ،حسنبن فضل ،مکارم االخالق ،930 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار
األنوار1. /911 ،30،
 -0طبرسی ،حسنبن فضل ،مکارم االخالق ،930 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار0. /911 ،30،
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نقل میكند كه فرمود:

أبو بصير از امام صادق
1

[ هركس سورة

را قبل از خواب از روی نوشته بخواند ،همواره تا

صبح در امان خدا و در روز قيامت تا وارد شدن به بهشت ،نيز در امان خدا خواهد بود].
از پيامبر

در فضيلت آن سوره مباركه و خواندن آن به هنگام خواب ،نقل است كه

فرمود:
0

[ خداوند فرشتهای از فرشتگانش را مأمور میكند ،كه بالهايش را تا هنگام بيدار شدن ،بر
روی وی بگستراند و او را از هر آسيبی حفظ كند].
نقل است كه فرمود:

از امام صادق
9

[ هر كس سوره

را در نمازهای واجب و مستحب خويش بخواند ،خدای عزّ و جلّ

او را هرگز به فقر مبتال نمیسازد و از فشار قبر او را حفظ میكند].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
8

 -1ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال ،113 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار1. /919 ،30،
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور ،099 ،3 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار.8 /913 ،30،
 -9ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال ،113 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار1. /913 ،30،
 -8ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.113 ،
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[ سوره الحاقّة را زياد بخوانيد ،زيرا خواندن آن ،در نمازهای واجب و مستحب ،از نشانههای
ايمان به خدا و رسولش میباشد ،زيرا اين سوره درباره أميرالمؤمنين

و معاوية لعنه اللَه نازل

شده ،بیايمان از دنيا نمیرود ،تا خدای عزّ و جلّ را مالقات كند].
همچنين از آن حضرت

نقل است كه فرمود:

1

را زياد بخواند ،هيچگاه در دنيا ،از چشمان جن و افسون و

[ هر كس سوره

سحر و كيد آنها آسيبی نخواهد ديد].
همچنين از آن حضرت

در روايتی در فضيلت تِالوَت سورة مُزَمِل ،نقل است كه فرمود:
0

[ خداوند به او ،حيات و ممات طيّبه عطا میفرمايد].
نقل است كه در فضيلت قرائت سورة مُدَثِر ،در نماز واجب فرمود:

از امام باقر

8

9

[ از جمله آن فضيلتها اين است كه به خواست خدا ،هرگز بدبختی به او نمیرسد].
نقل است كه در تالوت سورة

از امام صادق
0

[ سال تمام نشده ،خانه كعبه را زيارت خواهد كرد].
آن حضرت در تالوت سوره

فرمود:

3

 -1همان ،101 ،طبرسی ،حسنبن فضل ،مکارم االخالق930 ،
 -0ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.101 ،
 -9در ثواب االعمال :فی الحياة الدّنيا اضافه دارد.
 -8ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.101 ،
 -0در منبع اصلی :إذا كان يدمنها كل يوم اضافه دارد.
 -3ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال101. ،

در هر روز فرمود:
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[ نمیميرد مگر اينكه سرحال باشد].
در روايت ديگری فرمود:
0

1

[هرگز بدبختی به او نخواهد رسيد].
نقل است كه در فضيلت قرائت

همچنين از آن حضرت

و

فرمود:
9

[ هر كس آن دو سوره را بخواند و به خواندن آن در نمازهای واجب و مستحب مداومت
نمايد ،خداوند هيچيک از حاجات او را بیجواب نمیگذارد].
و در روايت ديگری فرمود:
8
0

[ هر گاه كسی سمّی خورده باشد و يا حيوان زهر داری او را گزيده باشد ،سورة
را بر آب خوانده و به او نوشانيده شود ،به خواست خدا ضرری به او نمیرسد].
از امام صادق

نقل است كه اصحاب و دوستانش را اينگونه سفارش میكرد:
3

0

 -1در مکارم االخالق ،فی النيا اضافه دارد.
 -0طبرسی ،حسنبن فضل ،مکارم االخالق.930 ،
 -9ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال101. ،
 -8الحمّة :نيش عقرب و زنبور و مانند آن دو است.
 -0طبرسی ،حسنبن فضل ،مکارم االخالق ،930 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار0. /901 ،30،
 -3القلّة؛ ظرفی سفالی است كه از آن  ...نوشيده می شود.
 -0ابن بسطام ،عبدالله ،طبّ االئمّة عليهم السّالم.109 ،
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[ هر كس بيماريی دارد ،در ظرف نوئی آب بريزد و بر آن سی بار سوره

به صورت

ترتيل بخواند ،سپس از آن آب بنوشد و با آن وضو بگيرد و با آنمحلّ بيماری را مسح بکشد،
هرگاه آب كم شد ،بر آن افزوده شود ،سه روز بيشتر نمیگذرد ،مگر اينكه خداوند به او عافيّت
میبخشد].
نوشتم «:بدهی سنگينی دارم ،آن

از اسماعيل بن سَهْل نقل است كه خدمت امام باقر
حضرت در پاسخ نوشت:
»
[ زياد استغفار كن و سوره

1

را همواره بر زبان جاری ساز»].

روايت شده كه:
0

[ هر كس كاسهای برگيرد و در آن آب بريزد و در آن سی و پنج بار

بخواند ،و از

آن آب ،بر لباسش بپاشد ،همواره در گشايش به سر خواهد برد تا آن لباس پوسيده شود].
در روايتی آمده:
9

[ هر كس آن را بخواند ،محبّتش در دل مردم قرار میگيرد ،اگر بخواهد كه مردی از مالش
خارج شود ،بعد از قرائت آن ،همين كه با او روبرو شود اينكار انجام میشود ،و هر كس از
سلطانی ترس داشته باشد ،بعد از قرائت آن ،همينكه به چهرهاش نگاه میكند ،بر او غلبه میيابد و

 -1كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.01 ،913 ،0 ،
 -0طبرسی ،حسنبن فضل ،مکارم االخالق.110 ،
 -9كفعمی ،ابراهيمبن علی ،مصباح كفعمی .033 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار.11 ،991 ،30 ،
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هر كس آن را هنگام دعوا قرائت كند ،در آن دعوا پيروز میشود و هر كس آن را در درگاه خدا
شفيع قرار دهد ،شفاعتش پذيرفته و درخواستش اجابت خواهد شد].
نقل است كه فرمود:

در روايتی از أمير المؤمنين

1

[ خدا رحمت كند كسی را كه
ياوری است و ياور ضعفا
گرفتاران،

را قرائت كند ].تا اينكه فرمود [:برای هر چيزی
است ،برای هر چيزی وسيله آسانی و يُسری است و يسر

است و برای هر چيزی عصمتی است و عصمت مؤمنين،

چيزی هدايتی است و هدايت صالحان،

است ،برای هر

است].

از آن حضرت صلوات اللَه عليه ،در روايت ديگری نقل است كه فرمود:
0

[آن سوره

 ،خوب رفيقی برای انسان است ،به وسيله آن قرضش ادا ،دينش تقويت،

صورتش زيباتر ،عمرش طوالنی و بدی از او دور و حالش نيکو میشود].
و در روايت ديگری فرمود:
[ خداوند ابا دارد از اينكه بر قاری آن خشم بگيرد و او را نيز به خشم آورد].
[ گفته شد :منظور از اينكه او را به خشم آورد ،چيست؟]

 -1همان 033 ،و همان991 ،
 -0همان.
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فرمود:
1

[ با برآورده نکردن حاجتش ،او را به خشم نمیآورد ،تا اينكه فرمود :خداوند ابا دارد از
اينكه برای محافظت قاری آن ،هزار فرشته از شب تا صبح و هزار فرشته از صبح تا شب نگمارد].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
0

خسته نشويد ،زيرا هر كس آن را در نمازهای مستحبّی

[از قرائت سوره

بخواند ،هرگز گرفتار زلزله نمیشود و با آن يا با صاعقه و يا با آفتی از آفات دنيا ،از بين نمیرود].
همچنين از آن حضرت

نقل است كه فرمود:
9

در نمازهای واجبش بخواند ،فقر از او دور ،روزی او

[ هر كس سوره
فراهم و مرگ بد از او دفع میشود].

شهيد رضوان اللَه عليه ،به خط خود از امام صادق

نقل میكند كه فرمود:

8

[به صورت دشمن ،سوره فيل خوانده شود].
راوندی

در كتاب أخبار المُعَمّرين نقل میكند كه يکی از معمّرين میگويد؛ كه برای پدرم،

فرزندی زنده نمیماند ،تا اينكه من در هنگام پيری پدرم متولّد شدم ،پس پدرم با تولّد من
خوشحال شد ،تا اينكه به هفت سالگی رسيدم ،پس عمويم كفالتم را بر عهده گرفت ،پس روزی

 -1همان.
 -0ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.108 ،
 -9ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال ،103 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار1. /990 ،30،
 -8مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار1. /990 ،30،
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وارد شديم و گفت :ای رسول خدا اين برادر زاده من است ،كه پدرش

به همراه او بر پيامبر

فوت كرده ،پس دعا يا حرزی به من ياد بده ،تا با آن او را حفظ كنم .پس فرمود :چرا از خواندن
سورههای دارای قُل«:

،و

غافلی؟ و در روايت ديگری

،و

»

،و

هم دارد.

ابن معمّر میگويد «:من تا به امروز ،به وسيله آن خودم را حفظ كردهام ،نه به فرزند و مالم
آسيبی رسيده و نه مريض شدهام و نه فقير .و سنّم به اين حد رسيده كه می بينی».
از أمير المؤمنين

1

نقل است كه فرمود:

0

را در حال نماز نيش زد ،آن حضرت همين كه از نماز فارغ شد فرمود:

[ عقربی پيامبر

خدا لعنت كند عقرب را ،نمازگزار و غير او را رها نمیكند ،سپس آب و نمک درخواست كرد و به
مسح كشيدن محل نيش پرداخت ،در حالی كه سورههای
و

،

،و

میخواند].
جُبَير بن مُطعِم ،میگويد :رسول خدا

به من فرمود:
،

،

،

،
[ ای جبير ،آيا دوست داری به هنگام سفر ،از لحاظ هيئت و زيادی توشه ،در بين اصحابت

شاخص باشی؟ گفتم آری ،پدر و مادرم به فدايت .فرمود :پس اين سورههای پنجگانه را بخوان
 -1دعوات راوندی.013/30 ،
 -0الدّرّ المنثور.303 ،3 ،
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،و

،و
و هر سوره را با

،و

،و

آغاز كن و قرائتت را با آن به پايان ببر].

جبير میگويد «:من ثروتمند و دارای مال فراوان بودم ،امّا در سفری ،بدترين وضع و كمترين
آن سورهها را به من آموخت و آنها را خواندم،

توشه را داشتم ،امّا از وقتی كه رسول خدا

دارای بهترين هيأت و بيشترين توشه بودم ،تا از سفرم برگشتم».
از امام صادق

1

نقل است كه فرمود:
0

نصر[ 1،هنگامى كه يارى خدا و پيروزى فرا رسد] را

[ هر كس سوره

در نمازی مستحب يا واجب بخواند ،خداوند او را بر تمامی دشمنانش غالب میكند ،تا اينكه
فرمود :و اسباب خير را برايش به گونهای فراهم میكند كه نه انتظار داشته و نه به قلبش خطور
كرده باشد].
در روايت ديگری فرمود:
9

[ خداوند او را بر تمامی دشمنانش غالب میكند و مهمّاتش را كفايت میكند].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:

[ هركس در رختخوابش سوره

را يازده بار بخواند ،در خانه خود و خانههای

اطرافش محفوظ خواهد ماند].
 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور .303 ،3 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار.0 /980 ،30،
 -0ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال،100 ،
 -9على بن موسى ،امام هشتم عليه السّالم ،الفقه ،منسوب به امام رضا عليه السّالم.988 ،
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همچنين از آن حضرت

نقل است كه فرمود:

[ هر كس به خدا و قيامت ايمان دارد خواندن

را بعد از هر نماز واجب ترك

نکند ،زيرا هر كس آن را بخواند ،خداوند خير دنيا و آخرت را برای او جمع میكند].
همچنين از آن حضرت

نقل است كه فرمود:
1

نخوانده باشد ،و بميرد ،بر دين ابی

[ هر كس جمعهای بر او بگذرد و در آن
لهب مرده است].
0

[ هر كس

را بين خود و ستمگری حايل كند ،خداوند شرّ آن ستمگر را از او

دفع می كند ،هر كس آن را در پيش رو و پشت سر و سمت راست و چپش بخواند ،خداوند خير آن
ستمگر را به او میرساند و شرّش را از او دور میسازد].
مفضّل بن عمرنقل میكند كه امام صادق

فرمود:

[ ای مفضّل با خواندن

و

9

در سمت راست و چپ ،جلو

و عقب ،باال و پائين ،خودت را از شرّ تمامی مردم حفظ كن و هرگاه بر سلطان جائری وارد شدی،

 -1ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.103 ،
 -0همان.103 ،
 -9كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.01/800 ،0 ،
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هنگام ديدن چهرهاش ،سه بار آن را بخوان و دست چپت را گره بزن و تا از آنجا بيرون نرفتهای،
باز مکن].
همچنين از آن حضرت

نقل است كه فرمود:
1

را بخواند ،فقر از او رخت بر میبندد ،اساس خانهاش محکم

[ هر كس سوره

میشود و نفعش به همسايهها میرسد].
نقل است كه فرمود:

از امام باقر

0

[ هر كس را سورهای حَمد و

خوب نکند ،با هيچ چيز خوب نمیشود ،زيرا

اين دو سوره ،هر مرضی را خوب میكند].
نقل است كه فرمود:

از پيامبر

9

[ هر كس سورة

را بخواند ،خداوند با آيه اوّل ،هزار نظر لطف به او میافکند ،و با

آيه دوّم ،هزار درخواستش را اجابت میكند ،و با آيه سوّم ،هزار درخواست او را اجابت میكند ،و
با آيه چهارم ،هزار حاجت او را برآورده میكند ،كه هر حاجتی از دنيا و آخرت بهتر است].
أميرالمؤمنين صلوات اللَه عليه ،از رسول اللَه
8

 -1برقی ،احمدبن مح ّمد ،المحاسن.09 ،309 ،
 -0ابن بسطام ،عبدالله.طب االئمّه عليهم السّالم.93 ،
 -9شعيرى ،تاج الدين ،جامع االخبار.099 ،109 ،
 -8سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،الدّرّ المنثور.300 ،3 ،

نقل میكند كه فرمود:
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[ هر كس قصد سفری دارد ،پس دست بر دو دستگيره درب منزلش بگذارد و يازده مرتبه
را بخواند ،خداوند تعالیا نگهبان او خواهد بود ،تا برگردد].

سوره

نقل میكند كه فرمود:

اَنَس از پيامبر

1

را يک بار بخواند ،موجب بركت برای او میشود و هر كس

[ هر كس سوره

دو بار بخواند ،موجب بركت برای او و اهلِبيتش میشود و هر كس سه بار بخواند ،موجب بركت
برای او و اهلِبيت و همسايگانش میشود].
از پيامبر

نقل است كه فرمود:

0

[ هر كس وارد منزلش شد و سورههای

را خواند ،خداوند فقر را از

و

خانهاش دور میكند و خير آن خانه را آنقدر زياد میكند ،كه به همسايگانش نيز برسد].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:

9

[ سبب نزول مُعَوِذتَين اين بود كه رسول خدا

دچار تب شد ،پس جَبْرَئيل

اين دو

سوره را آورد و با آن دو سوره ،حضرت را از بيماری نجات داد].
نقل است كه امام رضا

 ،شخصی را ديد كه غش كرده بود ،پس ظرف آبی خواست و

سوره هايحَمْد و مُعَوِذتَين را خواند و در ظرف دميد ،سپس دستور داد تا آن آب را بر سر و
صورتش ريختند ،و او بهبود پيدا كرد و فرمود :ديگر هرگز دچار غش نخواهی شد.
 -1همان.303،
 -0همان.300 ،
 -9قمّی ،علی بن ابراهيم ،تفسير قمّی.801 ،0 ،
 -8ابن بسطام ،عبدالله ،طبّ االئمّه عليهم السّالم.111 ،

8
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طرفة چهلم
خواص و آثار دنيوی بعضی از آیات
روايات ،مبيّن خواصّ و آثار بسياری از آيات میباشد.
از پيامبر

نقل است ،كه فرمود:

1

[ هرگاه ،كسی به خاطر كاری كه انجام داده محزون باشد ،سپس با اخالص و حضور قلب
بگويد ،از يکی از دو چيز محروم نمیشود؛ يا رسيدن به حاجتش در
دنيا و يا ذخيره شدن در پيشگاه خداوند ،زيرا آنچه در نزد خدا میماند ،بهتر و ماندگارتر است].
أمير المؤمنين صلوات اللَه عليه از پيامبر

و آن حضرت از خدای عزّ وجلّ ،نقل میكند

كه فرمود:
0

[هر امر مهمّی ،كه با نام خدا آغاز نشود ،ناقص خواهد بود].
از أميرالمؤمنين

نقل است كه فرمود:

 -1ابن بابويه ،محمّد بن علی ،التوحيد.1/090 ،
 -0امام عسکرى عليه السّالم ،تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم.0/00 ،
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1

[ هرگاه بنده به هنگام خواندن يا انجام دادن كاری،

بگويد ،برايش

بركت حاصل میشود].
از امام صادق

 ،در روايتی نقل است كه فرمود:

0

[ چه بسا بعضی از شيعيان ،در آغاز كارشان

را ترك كنند ،پس

خداوند او را دچار مشکلی میكند ،تا متوجّه شود شکرگزار خدا گردد].
روايت شده كه از پيامبر

سؤال شد :آيا شيطان با انسان غذا میخورد؟ فرمود:
9

[ آری ،در خوردن هرغذائی كه

گفته نشود ،شيطان با آنها غذا میخورد ،و خداوند

بركت را از آن غذا بر میدارد].
از اُبَیّ بن كَعْب نقل شده كه گفت «:در محضر رسول خدا بودم كه اعرابيی وارد شد و گفت:
ای پيامبر خدا ،برادری دارم كه گرفتار مرضی است .حضرت فرمود :مرضش چيست؟ گفت:
ديوانگی ،پس حضرت فرمود:
بقره)139 ،
آل عمران)13 ،
 -1همان .0/00 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار األنوار080./30 ،
 -0ابن بابويه ،محمّد بن علی ،التوحيد.0/091 ،
 -9شعيرى ،تاج الدين ،جامع االخبار.001/101 ،

اعراف)08 ،
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مؤمنون)113 ،
جن)9،
1

[ او را به نزدم بياور .پس او را به محضر آن حضرت آورد .پس پيامبر
چهار آيه از أوّل سوره بقره ،و دو آيه

فاتحة الکتاب و

و آية الکُرسی ،و سه آيه از آخِر سوره
و آيهای از سوره اعراف:

بَقره ،و آيهای از آلعمران:

و آيهای از سوره جِن:

آخِر سوره مؤمنون:

از أوّل سوره صافّات ،و سه آيه از آخر سوره حَشْر ،و

و
و ده آيه

و«

» را بر او

خواند ،پس آن مرد برخواست كه گوئی هيچگاه مريض نبوده است].
با يک راوی از ابن مسعود

نقل است كه گفت «:هر كس چهار آيه از أوّل سوره بقره ،و

آية الکرسی ،و دو آيه بعداز آية الکرسی ،و سه آيه از آخر سوره بقره را بخواند ،در آن وقت
شيطان ،به او و خانوادهاش نزديک نمیشود و چيزی او را ناراحت نمیكند و بر هيچ مجنونی
خوانده نمیشود ،مگر اينكه بهبود پيدا میكند».
از او

0

 ،نقل است كه گفت «:شخصی گفت :يا رسول اهلل ،چيزی به من بياموز كه با آن

خدا به من منفعت برساند .حضرت فرمود:
«آيةَ الکرسی را بخوان ،تا به تو 9و ذرّيّهات نفع رساند ،وخانهات ،حتّی خانههای اطرافت را
حفظ كند»».

8

 -1سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.103 ،8 ،
 -0همان.131،
 -9در االتقان ،يحفظک يعنی ترا حفظ كند.
 -8سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن131. ،8 ،
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روايت شده هر كس هنگام خواب ،ده آيه از سوره بقره ،چهار آيه از اوّل آن و آية الکرسی
و دو آيه بعد آن و سه آيه آخر آن را بخواند قرآن را از ياد نمیبرد.
از امام باقر

1

نقل است كه فرمود:
0

[ هر كس يک بار آية الکرسی را بخواند ،خداوند هزار گرفتاری از گرفتاريهای دنيا و هزار
از آخرت ،از او دور كند ،كمترين آن در دنيا فقر و در آخرت عذاب قبر است].
أمير المؤمنين

از رسول خدا

نقل میكند كه آن حضرت فرمود:
9

[ هر كس چهار آيه اوّل بقره و آية الکرسی و دو آيه بعد آن و سه آيه از آخر آن را بخواند،
هيچ ضرری به خودش واهلش و مالش نمیرسد و شيطان به او نزديک نمیشود و قرآن را
فراموش نمیكند].
همچنين از آن حضرت نقل است كه فرمود:
8

[ الزم است هريک از شما كه از خانهاش خارج میشود ،آيات آخر آل عمران ،آية
الکرسی،إِنَا أَنْزَلْنَاهُو امّ الکتاب را بخواند ،زيرا در اثر آن ،حوائج دنيا و آخرت برآورده میشود].
از امام رضا

نقل است كه فرمود:

 -1همان.131 ،
 -0ابن بابويه ،محمّد بن علی ،امالی صدوق.100/103 ،
 -9ع ّياشی ،مح ّمد بن مسعود ،تفسير عيّاشی.118 ،113 ،1 ،
 -8ابن بابويه ،مح ّمد بن علی ،خصال.11/309 ،
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1

[ هر كس آية الکرسی را هنگام خواب بخواند ،از فلج شدن نترسد و هر كس بعد از هر
نمازی بخواند ،از نيش حيوان سمدار آسيب نمیبيند].
در حديثی فرمود:

پيامبر

.

0

[ ای علی ،هركس گرفتار بيماری صفرا باشد ،پس آية الکرسی را بنويسد و آبش را
بياشامد ،به اذن خدا بهبود پيدا میكند].
 ،در روايتی فرمود:

امام صادق

9

[ هرگاه به كسی كه از او میترسی ،برخورد كردی ،آية الکرسی بخوان].
از آن حضرت

نقل است كه فرمود:

8
0

[ اگر ارتفاع ديوار هر خانهای بيش از هشت ذراع باشد ،آن خانه جايگاه جنيّان میشود ،در
اين صورت ،الزم است كه بر باالی آن ،آية الکرسی نوشته شود].

 -1ابن بابويه ،مح ّمدبن علی ،ثواب االعمال.110 ،
 -0قطب الدين راوندى ،سعيد بن هبة اهلل ،دعوات الرّاوندی.889/131 ،
 -9برقی ،احمدبن مح ّمد ،المحاسن.11 ،313 ،
 -8السّمک ،السقف.
 -0برقی ،احمدبن مح ّمد ،المحاسن.11/313 ،
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فرمود:

امام صادق
1

[ جنيّان از اوالد ابليساند و در محمولههای مركبهای مؤمنان ،جای میگيرند و آنها را رم
میدهند .پس در هنگام بار بستن ،مقيّد به خواندن آية الکرسی باشيد].
با دستخط شهيد رضوان اهلل عليه ،روايتی از امام حسن

ا

نقل است كه فرمود:

اعراف)08،03 ،
حشر.)00 ،

الرحمن).90 ،99 ،
0

[ هر كس بيست آيه از قرآن را بخواند ،من ضامنم كه خداوند او را از هر سلطان ظالم و هر
شيطان رانده شده ،و هر دزد متجاوز و هر درنده آسيب زننده حفظ میكند ،و آن آيات عبارتند از:
آيةالکرسی ،سه آيه از اعراف
الرّحمن

تا
تا

ده آيه اوّل صافات و سه آيه از
تا آخر

و سه آيه از آخر حشر ،از

سوره].
و در روايتی آمده « :و
9

*

*

(.صافّات131،131،و[)130منزّه است پروردگار تو ،پروردگار عزّت و قدرت از

 -1همان.103/931 ،
 -0مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.01 ،001 ،30 ،
 -9قطب الدين راوندى ،سعيد بن هبة اهلل ،دعوات الرّاوندی ،903/190 ،مجلسی ،محمّدباقر ،بحار االنوار.00 ،001 ،30 ،
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آنچه آنان توصيف مىكنند* .و سالم بر رسوالن *حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه
پروردگار جهانيان است»].
ابن سنّی از فاطمه صلوات اهلل عليها ،نقل كرده است كه:
وإِنَ رَبَکُمُ اللَهُا (اعراف)08 ،
[ رسول خدا

1

وقتی زمان والدت فاطمه نزديک شد ،به امّ سلمه و زينب بنت جحش،

امر كرد كه به حضورش بيايند و نزد او آية الکرسی و

را بخوانند و او را با معوّذتين

تعويذ كنند].
از يکی از آن دو نقل است كه فرمود:
« هرگاه مركبی چموش شود و نتوان بر آن سوار شد ،در گوش او يا بر او اين آيه خوانده
0

شود:

آل

عمران [ )39،آيا آنها غير از آيين خدا مىطلبند؟ آيين او همين اسالم است و تمام كسانى كه در
آسمانها و زمين هستند ،از روى اختيار يا از روى اجبار ،در برابرِ فرمان او تسليمند ،و همه به
سوى او بازگردانده مىشوند»].
روايت است كه زينالعابدين صلوات اهلل عليه ،از كنار شخصی كه در كنار خانه مردی نشسته
بود ،میگذشت پس به او فرمود:

9

 -1سيوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.131 ،8 ،
 -0كلينی ،محمّد بن يعقوب ،كافی.18 ،093 ،3 ،
 -9مجلسی ،محمّدباقر ،دعوات الرّاوندی.193/00 ،
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[ چه چيزی تو را وادار كرد كه در كنار خانه اين مردِ خوشگذران ستمگر بنشينی؟ درجواب
گفت :گرفتاری .سپس حضرت فرمود :بنشين تا تو را به در خيری و پروردگار خوبی راهنمايی
رسيد ،سپس فرمود :رو به قبله بايست و دو

كنم ،پس دست او را گرفت ،تا به مسجد النبی

ركعت نماز بِجای آور ،سپس دستانت را به سوی خدای عزّ و جلّ باال ببر ،و او را ستايش كن و بر
رسولش

درود فرست ،سپس آيات آخر سوره حشر ،و شش آيه اوّل حديد و دو آيه آلعمران

را بخوان ،سپس از خدا درخواست كن و به يقين چيزی از او درخواست نمیكنی ،مگر آنكه به تو
عطا میكند].
مؤلّف میگويد «:به نظر میرسد كه مراد از دو آيه سوره آلِعمران ،آيه
آلعمران )13،و آيه
از پيامبر

(آلعمران)03،باشد».

نقل است كه فرمود:
إسراء)111،
1

توبة)103،

[يا علی ،امان امّت من از دزدی ،آيه قُلِ ادْعُوا اللَهَ أَوِ ادْعُوا الرَحْمنَ تا آخر آن و لَقَدْ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنْفُسِکُمْ تا آخرش است].
و در روايتی آمده كه:
0

[ هر كس اين دو آيه را در هنگام رفتن به رختِخواب بخواند ،از هر شيطان رانده شده و
ستمگر متجاوز ،تا صبح در امان الهی خواهد بود].
و از امام صادق

نقل است كه فرمود :
إسراء».)31،

 -1همان.889/131 ،
 -0ابن فهد حلی ،احمد بن مح ّمد ،عدّة الدّاعی.9 ،039 ،
 -9برقی ،احمدبن مح ّمد ،المحاسن.113 ،930 ،

9
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[ هرگاه به جايی وارد شدی و ترس داشتی ،پس اين آيه را بخوان:
[«پروردگارا! مرا در هر كار ،با
صداقت وارد كن ،و با صداقت خارج ساز ،و از سوى خود ،حجّتى يارى كننده برايم قرار ده].
از امام رضا صلوات اهلل عليه ،نقل است كه فرمود:
ابو منذر هشام بن سائب كلبی ،بر امام صادق

وارد شد و آن حضرت از او پرسيد« :

» [ آيا تو مفسّر قرآن هستی؟]
گفت :آری.
امام

فرمود:

« در اين آيه كه خدای تعالیا به پيامبرش

فرمود:

إسراء[ )80،و هنگامى كه قرآن مىخوانى ،ميان تو و آنها
كه به آخرت ايمان نمىآورند ،حجاب ناپيدايى قرار مىدهيم].
ما ذلک القرآن الذی كان إذا قرأه رسول اللَه

حُجِب عنهم؟ [ آن قرآنی كه رسول اهلل

آن را میخواند و از آنها مستور میماند ،چه بود؟]»
گفت :نمیدانم.
[ پس چگونه می گويی كه مفسّر قرآن هستی؟]

فرمود:

گفت :ای پسر رسول خدا بر من منّت بگذار و آن را به من بياموز؟
امام

فرمود [ :پاسخ آن در:

آيهای در سوره كهف و آيهای در سوره نحل و آيهای در سوره جاثيه است كه فرمود:
جاثية [ )09،آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش
قرار داده و خداوند او را با آگاهى بر اينكه شايسته هدايت نيست گمراه ساخته و بر گوش و
قلبش مُهر زده و بر چشمش پردهاى افکنده است؟ با اين حال چه كسى مىتواند غير از خدا او را
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هدايت كند؟ آيا متذكّر نمىشويد؟] و در سوره نَحل:
نحل[ )113،آنها كسانى هستند كه بر اثر فزونى گناه ،خدا بر قلب و
گوش و چشمانشان مهر نهاده به همين دليل نمىفهمند ،و غافالن واقعى همانها هستند] و در سوره
كهف:
كهف [ )00،چه كسى ستمکارتر است
از آنكس كه آيات پروردگارش به او تذكّر داده شده ،و از آن روى گرداند ،و آنچه را با دستهاى
خود پيش فرستاد ،فراموش كرد؟ ما بر دلهاى اينها پردههايى افکندهايم تا نفهمند و در
گوشهايشان سنگينى قرار دادهايم تا صداى حق را نشنوند و از اينرو ،اگر آنها را به سوى
هدايت بخوانى ،هرگز هدايت نمىشوند].
كسروی میگويد «:آن را به مردی از اهل همدان كه ده سال اسير دَيلم بود ،آموختم ،سپس
آن مرد میگويد :اين سه آيه را خواندم و از محلهای استقرار و نگهبانی آنها گذشتم ،ولی مرا
نمیديدند و چيزی نمیگفتند ،تا اينكه به سرزمين اسالمی رسيدم».
أبو المُنذِر میگويد «:اين دستورالعمل را به گروهی آموختم كه با كِشتی ،از كوفه عازم بغداد
بودند و با آنها هفت كشتی ديگر در حركت بود ،كه به شش كشتی دستبرد زده شد ،امّا آن كشتی
كه در آن ،اين آيات خوانده شده بود ،از دستبرد مصون ماند».
حسين بن علیّ

در حديثی از پيامبر

(هود)81 ،

1

نقل میكند كه فرمود:

انعام)31 ،

0

 -1ابن فهد حلی ،احمد بن مح ّمد ،عدّة الدّاعی.3 ،030 ،
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.130 ،8 ،
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[ امان امّت من از غرق شدن [ ،آنگاه كه سوار كشتی میشوند ] اين است كه اين آيات را
بخوانند:
هود [ )81،به نام خدا بر آن سوار شويد و

-1

هنگام حركت و توقّف كشتى ،ياد او كنيد ،كه پروردگارم آمرزنده و مهربان است].
( .حج [)08،آنها خدا را آنگونه كه شايسته است ،نشناختند].

-0

از ليث نقل است كه گفت «:به من خبر رسيده كه آيات زير در ظرفِ دارای آب خوانده
شود ،سپس آبِ آن بر روی مسحور ريخته شود ،باطل كننده سحر است:
-1

*
يونس31،و[ )30هنگامى كه افکندند ،موسى گفت :آنچه

شما آورديد ،سحر است كه خداوند بزودى آن را باطل مىكند ،چرا كه خداوند هرگز عمل مفسدان
را اصالح نمىكند * او حق را به وعده خويش ،تحقّق مىبخشد ،هر چند مجرمان كراهت داشته
باشند].
-2

أعراف[ )113،حق آشکار شد و آنچه آنها ساخته

بودند ،باطل گشت ].تا آخر چهار آيه.
-3

(طه[ 1).33،آنچه ساختهاند ،تنها مکر

ساحر است و ساحر هرجا رود ،رستگار نخواهد شد»].
أبوهُرَيْرَة ،از پيامبر

نقل می كند كه فرمود:

0

اسراء».)111 ،

9

 -1همان.130 ،
 -0در االتقان :كربنی آمده است.
 -9سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن130 ،8 ،
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[ هيچ امری مرا دچار مشکل نساخت ،مگر اينكه جبرئيل نزد من حاضرشد و گفت :ای
محمّد بگو:
 [ .و بگو« :ستايش براى خداوندى است كه نه فرزندى
براى خود انتخاب كرده ،و نه شريکى در حکومت دارد ،و نه به خاطر ضعف و ذلّت ،حامى و
سرپرستى براى اوست» و او را بسيار بزرگ بشمار]».
از ابن عبّاس

نقل است كه گفت «:اين آيه:
*
إسراء111،و [.1) 111بگو:

«اللَه » را بخوانيد يا « رحمان » را ،هر كدام را بخوانيد ،ذات پاكش يکى است و براى او بهترين
نامهاست!» و نمازت را زياد بلند ،يا خيلى آهسته نخوان و در ميان آن دو ،راهى معتدل انتخاب
كن * و بگو« :ستايش براى خداوندى است كه نه فرزندى براى خود انتخاب كرده ،و نه شريکى
در حکومت دارد ،و نه بخاطر ضعف و ذلّت ،حامى و سرپرستى براى اوست» و او را بسيار بزرگ
بشمار ].امان از دزدی است».
از زِرّ بن حُبَيش نقل است كه گفت «:هر كس آخر سوره كهف را برای بلند شدن از خواب
در ساعتی معيّن ،بخواند ،همان وقت برمیخيزد.
كهف [ .)111،بگو :من
فقط بشرى هستم مثل شما امتيازم اين است كه به من وحى مىشود ،كه تنها معبودتان ،معبود يگانه
است ،پس هر كه به لقاى پروردگارش اميد دارد ،بايد كارى شايسته انجام دهد ،و هيچكس را در
عبادت پروردگارش شريک نکند»].
 -1همان.
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عبده میگويد «:ما آن را آزمايش كرديم و همينطور يافتيم».

1

از سعد بن أبی وقّاص نقل است كه گفت « :دعائی كه ذی النّون ،در شکم ماهی با آن خدا را
أنبياء[ )30،خداوندا! جز تو معبودى نيست،

خواند؛

منزّهى تو ،من از ستمکاران بودم ].بود ،هيچ مسلمانی با دعای ذیالنّون ،درخواستی نمیكند مگر
اينكه خداوند ،درخواستش را اجابت میكند».
در روايتی از پيامبر

0

نقل است كه فرمود:
(انبياء».)30 ،

9

[ من سخنی را میشناسم كه هيچ گرفتاری ،آن را به زبان نمیآورد ،مگر اينكه برايش
گشايش ايجاد شود ،و آن سخنِ برادرم يونس است و آن:
أنبياء [ .)30،در آن ظلمتهاى متراكم صدا زد « :خداوندا! جز تو
معبودى نيست ،منزّهى تو ،من از ستمکاران بودم].
از ابن مسعود
اللَه

نقل است كه در گوش بيماری قرآن خواند ،او بهبود يافت .پس رسول

فرمود:
[ در گوش او چه خواندی؟]
*

گفت:

*

*
مؤمنون.)113-110،

 -1دارمی سمرقندی ،عبداهلل بن عبدالرحمن ،سنن الدّارمی ،808 ،0 ،سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم
القرآن130 ،8 ،
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن130 ،8 ،
 -9همان.
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[ آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريدهايم ،و بسوى ما باز نمىگرديد؟ * پس برتر است
خداوندى كه فرمانرواى حقّ است از اينكه شما را بىهدف آفريده باشد ،معبودى جز او نيست و
او پروردگار عرش كريم است * و هر كس معبود ديگرى را با خدا بخواند -و مسلّماً هيچ دليلى
بر آن نخواهد داشت -حساب او نزد پروردگارش خواهد بود ،يقيناً كافران رستگار نخواهند شد *
و بگو« :پروردگارا! مرا ببخش و رحمت كن و تو بهترين رحم كنندگانى»].
پس حضرت فرمود:
1

[اگر مؤمنی اين آيات را بر كوهی بخواند ،آن كوه متالشی میشود].
از امام صادق

نقل است كه فرمود:
0

[ هر كس بر سلطانی وارد شود كه از او ترس در دل داشته باشد ،به هنگام روبرو شدن با او
را بخواند و انگشتان دست راستش را جمع كند و هرگاه حرفی را خواند ،يک انگشت را
جمع كند ،سپس

را بخواند و انگشتان دست چپش را همينطور جمع كند ،سپس
طه [ ،)111،و در آن روز همه چهرهها در برابر

خداوند حىّ قيوم ،خاضع مىشود و مأيوس و زيانکار است ،آن كه بار ستمى بر دوش دارد ].را
بخواند و جلوی صورتش باز كند ،شرّ او را كفايت میكند].
از پيامبر

نقل است كه فرمود:

[ هركس دندان درد داشته باشد ،پس انگشتش را روی آن بگذارد و اين دو آيه
أنعام[ )33،او كسى است كه
 -1سيوطی ،جالل الدين عبداهلل بن عبدالرحمن بن ابی بکر ،االتقان فی علوم القرآن139 ،8 ،
 -0ابن فهد حلی ،احمد بن مح ّمد ،عدّة الدّاعی.0 ،038 ،
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شما را از يک نفس آفريد ،و شما دو گروه هستيد :بعضى پايدار از نظر ايمان يا خلقت كامل ،و
بعضى ناپايدار ،ما آيات خود را براى كسانى كه مىفهمند ،تشريح نموديم ].و
ملک[ )09،او كسى است كه شما را آفريد و
براى شما گوش و چشم و قلب قرار داد ،امّا كمتر سپاسگزارى مىكنيد ].را هفت بار بخواند ،به
اذن خدا بهبود پيدا میيابد].

1

در خصوص زنی كه وضع حملش سخت است ،با يک راوی از ابن عبّاس نقل است كه
گفت «:آيات:
كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَا عَشِيَةً أَو ضُحَاهَا نازعات [ )83،آنها در آن روز كه
قيام قيامت را مىبينند ،چنين احساس مىكنند كه گويى توقّفشان در دنيا و برزخ جز شامگاهى يا
صبح آن بيشتر نبوده است]
أحقاف[ 0 )90،هنگامى كه وعدههايى را كه به آنها داده مىشود ببينند ،احساس
مىكنند كه گويى فقط ساعتى از يک روز در دنيا توقّف داشتند ،اين ابالغى است براى همگان ،آيا
جز قوم فاسق هالك مىشوند؟] در كاغذی نوشته سپس به او نوشانيده شود».
از او

نقل است «:هرگاه در درونت چيزی -يعنی وسوسهای -ايجاد شد پس بگو
حديد».)9 ،

9

از انس بن مالک نقل است كه گفت « :هرگاه خداوند به بندهای نعمتی از خانواده و مال و
فرزند عطا كرد ،پس از آن بگويد:

كهف[ ،)93،اين نعمتى است كه خدا

خواسته است ،قوّت و نيرويى جز از ناحيه خدا نيست ].در آن آفتی غير از مرگ نمیبيند».
 -1طبرسی ،حسنبنفضل ،مکارم االخالق.3-8 ،
 -0سيوطی ،جالل الدّين عبدالرّحمنبنابیبکر ،االتقان فی علوم القرآن.138 ،8 ،
 -9همان.
 -8همان.

8
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بايد توجّه داشته باشی كه تأثير قرآن عظيم و سورهها و آيات آن ،در آثار و خواصّ نقل
شده ،بر اساس علّت تامّهای نيست كه تخلّف از آن ممکن نباشد ،بلکه اين تأثير به وجود شرايط
قابل توجّه و عدم موانع وابسته است ،مثل دعا كه آيات و روايات ،بلکه عقل اتّفاق بر قضای
حوائج و حصول مطلوب دارند و يا مانند داروهای مجرّب نوشته شده در كتب طب و نيز مانند
غالب عوامل مؤثّر عالم .بدون شبهه از شرايط آن ،ايمان به خدا و رسول و يقين داشتن به اينكه
قرآن از جانب خدا نازل شده و كالم اوست.
از عوامل جلوگيری كننده از تأثير؛ قضای حتمی و سركشی بنده و مانند آن است ،پس برای
مؤمن شايسته نيست ،كه با مشاهده عدمِ تأثير ،اعتقادش سست شود كه خداوند نگهدارنده است.
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منابع این تفسير

1

كلّيّه رواياتی كه در اين كتاب ،در طرائف و تفسير ،ذكر كردهام ،از كتابهائی برگرفتهام ،كه
در غايتِ شهرت  ،مانند خورشيد در وسط روز هستند به قرار زير:
 -1كتاب جوامع الجامع در تفسير ،تأليف شيخ اجَل ،بارِع و مؤتمَن ،أمينِ اإلسالم ،فَضْل بن
حسَن طبَرْسِی.
 -0كتاب بحار األنوار تأليف علّامه مُتبَحِر ملّا محمّد معروف به باقِر مَجْلسی.
 -9حواشی على كتاب أسرار التّنزيل 0تأليف شيخ جليل كبير ،و فاضلِ كم نظير ،مؤيّد مُسَدَد،
محمّد بن حسين بن عبدالصَمد ،معروف به بهاء الدين.
 -8كتاب الصافی تأليف محدِث مُتقِن ،ملّا محمّد ،موسوم به محسن و معروف به فَيض ،و
محدّث كاشانی ،قدس اللَه أسرارهم وأدام فی العالمين آثارهم.
 -0كتاب مفاتيح الغيب تأليف بحر قَمْقام معروف بين عامّه به امام محمّد رازی ،ملّقب به
فَخْر الدِين.
 -3كتاب اإلتقان تأليف قاضی جَالل الدِين سيّوطی.
 -1اين منابع ،توسّط مؤلّف محترم ذكر شده است.
 -0مراد ،انوار التنزيل و اسرار التأويل تفسير بيضاوی ) است.
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 -0كتاب التفسير تأليف علّامه أبی السّعود.
 -3كتاب أسرار التّنزيل تأليف قاضی ناصر الدّين أبی الخَير عبداللَه بن عمر بن محمّد بن
علیّ فارسیّ بَيضاوی.
 -3كتاب روح البيان تأليف شيخ إسماعيل معروف به حقّی أفَنْدی.
 -11كتاب تفصيل وسائل الشيعة تأليف شيخ امجَد ،و محدّث معتمَد ،محمّد بن حسَن بن
علیّ بن محمّد ،حُرّ عاملی رضوان اللَه عليه.

منابع تفسير

1

ابن اثیر ،علیبن مح ّمد
اسدالغابه فی معرفه الصحابه .بيروت :دار احياء التراث العربی1983 - 1939 ،ق1309 = .م.
ابن بابویه ،محمّد بن علیشیخ صدوق
معانی االخبار .قم :مؤسسة النشر االسالمی1813 ،ق.1908 = .
امالی صدوق .مترجم كريم فيضیتبريزی .تهران :وحدتبخش.1938 ،
خصال .قم :موسسه النشر االسالمی 1808 ،ق=.1930
علل الشرائع .ترجمه و تحقيق محمدجواد ذهنیتهرانی .قم :مومنين.1931 ،
اعتقادات صدوق .قدس رضوی1901 ،ق.
توحيد صدوق .قم :جامعه مدرسين 1933 ،ق.
ثواب االعمال و عقاب االعمال .قم :دارالرضی 1813 ،ق.
كمال الدّين وتمام النّعمة .تهران :اسالميه1930 ،ق.
عيون اخبار الرضا عليه السّالم .مشهد :كنگره جهانی امام رضا عليه السّالم1819 ،ق = .1901

 -1از آن رو كه مؤلّف محترم ،منابع تفسير را به صورت اجمالی ذكر نموده ،اين قسمت جهت تکميل منابع ،توسّط
مترجم گردآوری شده است.
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ابن بسطام ،عبدالله
طبّ االئمّه عليهم السّالم .قم :مکتبه الحيدريه1813 ،ق .1900 = .
ابن حبیب ،محمّدبنحبیب
المحبر ،تحقيق حسن سيدكسروی .قاهره :دارالغدالعربی1801 ،ق0111 =.م.1903 =.
ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی
لسان الميزان .بيروت :دارالفکر 1810 .ق =  1330م =.1933
االصابه فی تمييز الصحابه .قاهره :مکتبهالتّجاريةالکبری1903 ،ق = 1393م = .1913
ابنحجر هیثمی ،شهابالدّین احمدبن محمّد
الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و الزندقه .نسخه خطی.
ابن خلدون ،عبدالرحمانبن محمّد
تاريخ ابن خلدون .ترجمه عبدالمح ّمد آيتی .تهران  :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی .1939 ،
ابن خلکان ،احمدبن محمّد
وفيات االعيان .قم :شريف رضی.1938،
ابن سعد ،محمّدبن سعد
الطبقات الکبری .قاهره :مکتبه الخانجی.1931 ،
ابن طاوس ،علیبن موسی
اقبال االعمال .قم :مؤ ّسسه دار الحجه للثقافه1813 ،ق= .1903
ابن عماد ،عبدالحیبن احمد
شذرات الذهب فی اخبار من ذهب .بيروت :دار الکتب العلميه1813 ،ق=1333م=.1900
ابن فهد حلی ،احمد بن مح ّمد
عدة الداعی .دار الکتاب االسالمی1811 ،ق.1933 = .
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ابن کثیر ،اسماعیلبن عمر
تفسير ابن كثير .بيروت  :مؤسسه الرسالة1801 ،ق0111 = .م.1903 = .
البداية و النّهاية .بيروت :مکتبه المعارف1930 .ق1333 = .م.1900 = .
ابن مغازلى شافعى
مناقب اإلمام علی بن أبی طالب عليه السّالم .بيروت :دار األضواء .سال چاپ 1808 :ق.
ابن ندیم ،مح ّمدبناسحق
الفهرست .تحقيق رضا تجدد .تهران :اساطير :مركز بينالمللی گفتگوی تمدّنها.1931 ،
ابنحجرعسقالنی ،احمدبنعلی
فتح الباری به شرح صحيح بخاری .بيروت :دارالفکر0111 ،م1801 = .ق.1903 = .
ابو السعود ،محمّد بن محمّد
تفسير ابی السّعود .بيروت :دار الفکر1801 ،ق=0111م=1931
ابو نعیم ،احمد بن عبدالله
حلية االولياء و طبقاتاالصفياء .بيروت :دارالکتبالعلمية.1900 ،
ابو یعلی ،احمدبنعلی
مسند ابیيعلیالموصلی .بيروت :دارالکتبالعلمية1333 ،م1813 =.ق.1900 =.
ابوداود ،سلیمانبن اشعث
سنن أبی داود .قاهره  :جمعية المکنز االسالمی 1801 ،ق = .1931
استرآبادى ،على
تأويل اآليات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة .قم :مؤسسة النشر االسالمی 1813 ،ق.
امام عسکرى علیه السّالم
تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم .قم :مدرسه امام مهدى عجل اهلل تعالى فرجه
الشريف 1813 ،ق.
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بخاری ،مح ّمدبن اسماعیل
الجامع الصحيح للبخاری .بيروت :دار احياآ التراث العربی1919 ،ق1008 - 1903 = .ق.
= 1303م.1990 = .
برقی ،احمدبن مح ّمد
المحاسن .قم :المجمع العالمی الهل البيتع1813 ،ق= .1908
بالغی ،مح ّمدجواد
آالء الرحمن فی تفسير القرآن .قم :موسسه البعثه ،مركز الطباعه و النشر1813 ،ق.1903 = .
بیضاوی ،عبداهلل بن عمر
انوار التنزيل و اسرار التاويل .بيروت :دارالفکر1813 ،ق.
تامر ،عارف
معجم الفرق االسالميه .لبنان  :دارالمسيرة1331 ،م.1933 = .
ترمذی ،محمّدبن عیسی
سنن .قاهره :جمعية المکنز االسالمی 1801 ،ق = .1931
جعفربن محمّد ،امام ششم علیه السّالم
مصباح الشّريعة .اعلمى .بيروت 1811 :ق.
حافظ برسی ،رجببنمحمّد
مشارق انوار اليقين .قم :شريف الرضی؛ مکتبة الحيدرية1808 ،ق.1930 = .
حافظ مزی ،یوسفبن عبدالرحمن
تهذيبالکمال فی اسماء الرجال .بيروت :مؤسّسهالرساله1819 ،ق1330 =.م.1901 =.
حاکم نیشابوری ،مح ّمد بن عبدالله
المستدرك علی الصحيحين .بيروت  :المکتبة العصرية 0111 ،م =ق.1903=1801
حرّ عاملی ،محمد بن حسن
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة .تهران ،قم :آل البيت 1813 ،ق .
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الحسینی العاملی ،سید محسن االمین
اعيان الشيعة .بيروت :دارالتّعارف للمطبوعات 1801 ،ق0111 = .م.1903 = .
حقّی بروسوی ،شیخ اسماعیل
روح البيان .بيروت :دارالفکر0119 ،م1808 = .ق.1931 = .
حلی ،حسنبن سلیمان؛ اشعری ،شیخ سعدبن عبدالله
مختصر بصائر الدّرجاتشيخ سعدبن عبدالله اشعری ،قم :موسسة النشر االسالمی1801 ،ق.1903 = .

دارمی سمرقندی ،عبداهلل بن عبدالرحمن
سنن الدّارمی .بيروت :دارالکتاب العربی1810 ،ق1330=.م1933=.ش.
دیلمی ،حسن بن محمّد
اعالم الدّين فی صفات المؤمنين .قم :مؤسسه آل البيت عليهم السّالم1813 ،ق.
رازی ،فخرالدّین
تفسير كبيرمفاتيح الغيب .بيروت :دار احياء التراث العربی ،بدون تاريخ.
زبیدی ،مح ّمدبن محمّد
اتحاف السّادة المتّقين بشرح احياء علوم الدين ،بيروت  :داراحياء التراث العربی1818 ،ق= .
1338م.1909 = .
زرکشی ،محمدبن بهادر
البرهان فی علوم القرآن .قدم له و علق عليه و خرج احاديثه مصطفیعبدالقادر عطا .بيروت :
دارالفکر1801 ،ق =  0111م =.1931
زمخشری ،محمود بن عمر
الکشّاف عن حقائق غوامض التنزيل .رياض :مکتبه العبيکان1813 .ق =  1333م =.1900
سیوطی ،جالل الدّین عبدالرّحمنبنابیبکر
الدّرّ المنثور فی تفسير المأثور ،بيروت :دارالفکر1801 ،ه0111 ،م.
االتقان فی علوم القرآن .قم :فخردين.1931 ،
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شعيرى ،تاج الدين .جامع االخبار .قم :انتشارات رضى 1810 ،ق.
شهید اول ،مح ّمدبن مکّی
الدرة الباهرة من الصدق الطاهره .ترجمه عبدالهادی مسعودی .قم :زائر الروضه المقدسه.1903 ،

شهیدثانی ،زینالدین بن علی
اسرار الصالة .مصحح محمد الحسينیكاتب عبدالکريم الشريف شيرازی .طهران1910 ،ق.
صفار ،محمّد بن حسن.
بصائر الدّرجات .تهران :اعلمی.1931 ،
طبرسی ،ابی منصوراحمدبن علی بن ابی طالب.
االحتجاج؛ تعليقات محمدباقر موسوی خرسانی ،قم :ذوی القربی = ق.1931 = 1803
طبرسی ،حسنبن فضل
مکارم االخالق .قم :مکتبهالحيدريه1803 ،ق = 0110م = .1938
طبرسی ،شیخ فضل بن حسن
جوامع الجامع فی التفسير القرآن الکريم .تهران :طبرسى.1930 ،
تفسير مجمع البيان .تهران  :منظمه االوقاف و االمورالخيريه ،داراالسوه للطباعه و النشر،
1803ق.1938 =.
طبری آملی ،محمّدبن جریر
دالئل االمامه .قم :موسسه البعثه ،مركز الطباعه و النشر1819 ،ق.1900 = .
طبری ،احمدبنعبدالله
ذخائر العقبی فی مناقب ذویالقربی .قم :دارالکتاباالسالمی1803 ،ق0110 =.م.1933 =.
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طبری ،محمّدبن جریر
تاريخ طبری .بيروت :مؤسسة العلمی المطبوعات1813 ،ه 1333 ،م.
تفسير طبری .رياض :دار عالم الکتب1808 ،ق= 0119م=.1930
طوسی ،محمد بن حسن
استبصار .قم :انصاريان1803 ،ق0110 = .م = .1938
امالی طوسی .قم :دارالثقافه1818 ،ق.
تفسير التبيان .طهران :اسالميه1930 ،ق.
تهذيب االحکام .تهران :دارالکتباالسالميه.1930 ،
طیفور ،احمدبن ابیطاهر
بالغات النّساء .قم :الشريف الرّضی ،بدون تاريخ.
على بن موسى ،امام هشتم علیه السّالم
الفقه منسوب به امام رضا عليه السّالم .مشهد :مؤسسه آل البيت عليهم السّالم 1813 ،ق.
ع ّیاشی ،مح ّمد بن مسعود
تفسير عيّاشی .قم :موسسة البعثة ،قسم الدراسات االسالميه1801 ،ق.1903 = .
غزالی ،مح ّمدبن مح ّمد
احياء علوم الدين .ترجمه موّيدالدّينمحمد خوارزمی؛ به كوشش حسين خديوجم .تهران:
شركت انتشارات علمی و فرهنگی.1900 ،
قرطبی ،محمّدبن احمد
تفسير قرطبيجامع احکام قرآن .رياض :دار عالم الکتب1809 ،ق=0119م=.1930
قطب الدین راوندى ،سعید بن هبة اهلل
دعوات الراوندی .قم :انتشارات مدرسه امام مهدى عجل اهلل تعالى فرجه الشريف 1810 ،ق.
الخرائج و الجرائح .قم :موسسه االمام المهدیع1813 ،ق.1933 = .
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قطنی ،علی بن عم الدار
سنن الدار قطنی .بيروت :دارالکتب العلميه1810 ،ق= .1900
قمّی ،علی بن ابراهیم
تفسير قمّی ،بيروت :موسسه االعلمی للمطبوعات1810 ،ق1331 = .م = .1901
کاشف الغطاء ،جعفر بن خضر
كشف الغطاء .طهران :بینا1910 ،ق.
الکاندهلوی ،مح ّمد یوسف
حياة الصحابه .بيروت :دارالفکر1809 .ق =  0110م =.1931
کفعمی ،ابراهیمبن علی
مصباح كفعمی .قم :محبين1809 ،ق.1931 = .
کلینی ،محمّد بن یعقوب.
اصول كافی .قم :دارالکتباالسالميه.1900 ،
کوفی ،فراتبنابراهیم
تفسير فرات .بيروت :مؤسّسه النعمان1810 ،ق1330 = .م.1901 = .
متّقی هندی ،علی بن حسام الدین.
كنز العمّال فی سنن االقوال و االفعال .بيروت  :دارالکتب العلميه1808 .ق =  0118م =.1939

مجلسی ،محمّدباقر
بحار االنوار .بيروت :دار احياء التراث العربی1810 ،ق.
فیض کاشانی ،ملّامحسن
تفسير صافی .تهران :دار الکتب االسالميّه.1903 ،
مدرس ،مح ّمدعلی
ريحانة االدب .تهران :خيام.1908 ،
مسلمبن ح ّجاج
صحيح مسلم .قاهره  :جمعية المکنز االسالمی 1801 ،ق = .1931
المعجم الوسیط
قاهره  :مکتبه الشروق الدوليه 1800 .ق =  0118م =.1939
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مفید ،محمّد بن مح ّمد
االختصاص .قم :جماعه المدرسين فی الحوزة العلميه فی قم.1930 ،
اوائل المقاالت .قم :الموتمر العالمی اللفيه الشيخ المفيد1819 ،ق = .1900
موسوىسیّد رضی ،محمّد بن حسین
نهج البالغه .قم :هجرت 1818 ،ق.
نسائی ،احمد بن علی
سنن النسائی .قاهره  :جمعية المکنز االسالمی 1801 ،ق = .1931
نعمانی ابنابیزینب ،مح ّمد بن ابراهیم
غيبت نعمانی .مترجم احمد فهری زنجانی .طهران :دار الکتب االسالميه.1930 ،
تفسير النعمانی .مشهد :مجمع البحوث االسالميه 1803 ،ق.1938 = .
واحدی ،علیّ بن محمّد
اسباب نّزول القرآن .بيروت :دار الکتب العلميه1811 ،ق.

