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 مقدمة ناشر

الحمداهلل خداوند توفيق داد اين تفسير گرانسنگ را با تحقيقات وافی و كافی به چاپ برسانيم به 

ينکه اين تفسير از حيث جامعيت و دوری از بعضی از عوارضی كه در برخی از تفاسير لحاظ ا

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.

شروع كرده ايم و ساير زبانها را ، ترجمه فارسی را مالحظه می فرمائيد ، اردو و تركی استانبولی 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

نسخة بلندی مادّی و معنوی انسان، قرآن كريم، راهنمای زندگی، تأمين كننده سعادت و سر

و  .است های آنيم حاذقی است كه شرط شفابخشی آن، عمل كردن دقيق به دستورات و برنامهحک

 ها و آن  نيز منوط به؛عمل كردن به آن ، منوط به شناخت دقيق آن دستورات و برنامه

ماتی و كليد ورود به اين عرصه شناخت علوم مربوط به قرآن، كه در حکم علوم مقدّ -1

 است،

    ها، اهل بيت پيامبر اعظمآنة قلّ ران قرآن كه در رأس وو مفسّ تمسّک به علما -0

 باشند.می

به ديگر تعبير نيل به سعادت دنيوی و اخروی، منوط به تمسّک به ميراث عظيم و جاويدان 

 ؛ يعنی قرآن و عترت است. پيامبر اعظم

و مفسّر ول جامع معقول و منقعالم خبير ان مجتهدان و برجستگان اين عرصه، فقيه و از مي 
عبدالرّحيم نهاوندی است، كه با قلم توانای خود تفسير  فرزند انديش شيخ محمّدبرجسته و ژرف

صال به سر چشمه را، با اتّ«  نفحات الرّحمن فی تفسير القرآن » محقّقانةسنگ عالمانه و گران
اوّل آن، تحرير درآورده، و در مدخل تفسير خويش در جلد  رشتةبه ، فيّاض علوم اهل بيت

كه با لطف الهی و تدوين نموده است، و از اين 1رفهبديل، در چهل طُعلوم قرآنی را با سبکی بی
سنگ اقدام نمايم، خدای را از سر اين اثر گران ةترجمتوفيق يافتم تا نسبت به  بيتعنايت اهل

 اخالص شاكرم.

                                                           
 سخن نو و جالب توجّه. -1
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كه عالمانه و  ،قرآنیمختصر علوم  مستقل  از اين حيث كه به نظر رسيد،  

رفت باشد، ترجيح داده شد كه پژوهان و طالبان معمورد نياز دانشانه تدوين شده، بيشتر حققّم

به چاپ برسد و  ، به طور مستقل،اين تفسير مقدّمهاين بخش، يعنی علوم قرآنی، به عنوان  

و لبان معرفت قرار گيرد. پژوهان و طابرداری دانشاميد است كه مورد  قبول حضرت دوست و بهره

 .ارزشمند سپاسگزارم پيشنهاد ترجمه و چاپ  اين  از بنياد محترم بعثت به خاطر

 

 سيّد ابوالحسن مخزن موسوی

 عضو هيأت علمی دانشگاه اهل بيت
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 تحقيق مقدّمة

 
 بلند معانی فهم و كريم كتاب آيات در رتدبّ به را بندگانش تعالی خدای كه است اين حقيقت

 : فرمايدمی و كندمی تشويق آن دقيق الفاظ و

  .(08محمد، 

 [است؟ شده نهاده قفل دلهايشان بر كنند، يا نمى تدبّر قرآن در آنها ياآ ]

 : فرمود نيز و 

 .(03ص،

 خردمندان و كنند دبّرت آن آيات در تا ايم كرده نازل تو بر كه بركت پر است كتابى اين ]

 [.شوند متذكّر

 بيان و كريم كتاب آيات تفسير مسئوليّت خود مبارك حيات طول در اسالم اكرم رسول

 زندگی تنظيم ،شريعت احکام عقائد، اصول خصوص در دليل  با را، آن به مربوط مضامين

 :فرمود تعالی خدای كه چنان. داشت برعهده را آن مانند و اسالمی دولت شئون اسالمی، 

 .(88نحل،)   

     براى است شده نازل مردم سوى به چه آن تا كرديم، نازل تو بر را  قرآن ذكر اين ما و ]

 [.سازى روشن ها آن
 یبود الهی وحی اساس بر كلّاً فرمود، یم بيان آيات تأويل و تفسير در رسول كه چه آن
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 :فرمود كه چنان
 .(8و9نجم،) 

 نازل او بر كه وحى جز چيزى گويد مى چهآن ،گويد نمى سخن نفس هواى روى از هرگز و ]
 [.نيست شده

 آيات در دبّرت و كريم قرآن تفسير به نسل، از دبع نسل تاكنون، صحابه زمان از ت،امّ علمای
 نهضت ايجاد به منجر كه داشتند، اهتمام آن مختلف علوم و قرآن اعجاز پيرامون بحث به نيز و آن

 علمی مختلف هایرشته در بهاگران ایذخيره كه شد، نظيری كم علمی ميراث و ارزشمند فکری
 . گرديد اسالمی تامّ حيات برای

 خالص تفسير بين كه است اين مستلزم صحيح، عقايد بنياد تحکيم و سالم فکری بنای ايجاد
 نظرات، تابع خدا كالم كه غيرپويايی تفسير بين و شخصی، تمايالت و آرا از دور به خدا و برای

 فرد اخالق و عقيده بنياد در لاوّ روش زيرا. شود داده تميز باشد، رمفسّ شخصی اغراض و تمايالت
 عقيدتی و اخالقی انحراف و تخريب در مهم عوامل از مدوّ روش و دارد كننده تعيين شنق جامعه و

 . است

 در قرآن كه كسانی. داشت انتظار اهلش از بايد را كريم قرآن از درست تفسير شک بدون

 متواتر روايت در كه چنان. هستند آن همراه و قرين قيامت روز تا هاآن و شده نازل هاآن خاندان

 :فرمود اعظم رسول كه استآمده  مسلمانان مامیت بين

1  

 هرگز من از بعد زنيدمی چنگ آن به كه مادام گذارم،می ارث به شما بين در را چيزی من ]

 عترت و شده، كشيده زمين به آسمان از ريسمانی صورت به  كه خدا كتاب آن، و شويدنمی گمراه

 ملحق من به كوثر حوض كنار در كه اين تا شوندنمی جدا هم از هرگز دو آن است، من بيت اهل و

 [.كنيدمی رفتار چگونه من ميراث با كه بينديشيد پس شوند،

 را معصومش عترت و كتاب ،قيامت دامنه تا رسالت آغاز از خدا رسول اساس بر اين

 .ساخت هم قرين

                                                           
 .183: 9مستدرك حاكم  ، ه ل دال ب ع  ن د بّ م ح ، م وری اب ش ي ن  م اك ح، 9033و  339/9033: 0سنن، ، ی س ي ع  ن دب م ح ، م ذی رم ت -1
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 و كريم كتاب مضامين درك در م،عليه اهلل صلوات برگزيده، پيامبرِ عترت و بيت اهل پس

 و راست هاآن سخن و ترندشايسته آن، اهداف و اغراض و بلند مضامين ابعاد و ظريف نکات فهم

 : فرمايدمی تعالى خدای كه چنان .است حق عين هاآن تفسير

 .(19حزاب،ا) 

 پاك را شما كاملًا و كند دور بيت اهل شما از را گناه و پليدى خواهد مى فقط خداوند ]

 [.سازد

 :طالب أبی بن علیّ المؤمنين أمير 

1  

 بر و كجا در و ایرابطه چه در كه دانممی من كهاين مگر نشد نازل ایآيه سوگند خدا به ]

  [.است فرموده عطا گررسا و پرسش زبانی ،درّاكدلی  من به پروردگارم زيرا شده، نازل كسی چه

 :فرمايدمی نيز باقر علی بن دمحمّ امام

0 

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

 ياد او به را آن اما كند، نازل او بر را ایآيه خداوند كه نيست طور اين داند،می كرده نازل او بر

 [.دانندمی را نآ تمام اوصيائش و او بلکه ندهد

 : فرمايدمی صادق جعفر امام 
9 

                                                           
 .93818/ 103: 19هندی، عالء الدين متّقی، كنزالعمّال  -1

 .039/383: 1، تفسير عيّاشی ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع، 1:33، تفسير قمّی ی، علی بن ابراهيمقمّ -0

 .093/383: 1، تفسير عيّاشی، ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع، 133/1: 1كلينی، محمّد بن يعقوب، كافی  -9       
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  [.دانيممی را قرآن آيات تأويل كه ماييم و علميم در راسخان ما ]

 مفسّر راگ و است تعالی خدای كتاب فهم كليدهای مهمترين از بيت اهل سخن اساس، اين بر

 تصوّر و نباشد مأنوس بيت اهل احاديث با كريم قرآن معانی ادراك و مضامين دقائق فهم برای

     ترسيم عزيز كتاب فهم برای هاآن كه را ایاساسی خطوط و هاآن تفسيری روش از درستی

 . بود نخواهد رميسّ او برای  كريم قرآن فهم نداند، ،اند كرده

 و تحقيق تدوين، به تأسيس آغاز از بعثت،  اسالمی عاتمطال بخش رهگذر اين از

 خير عامالن هایتالش حاصل كه گماشت، تهمّ الوا هدف اين مسير در ،تفاسيری   نشر

 تفسير در هاآن متفرّق روايات گردآوری و «بيت اهل تفسير معجم»  تدوين زمينه، اين در

 .است تفسير كتب ه استثنایب  روائی و حديثی معتبر منابع از ،قرآن

 تأليف عيّاشی، تفسير نشر و تحقيق حاضر حال در اسالمی مطالعات بخش عملی آثار از 

 « تفسيرالقرآن فی البرهان » كتاب و هجری 901 حدود سال به امتوفّی ،عيّاشی مسعود بن محمّد

 « القرآن تفسير فی آالءالرّحمن » كتاب و هجری 1110 سال به امتوفّی بحرانی هاشم سيّد تأليف

 به كه است مطالعاتی و تفاسير ديگر و هجری 1900 سال به امتوفّی بالغی جواد محمّد شيخ تأليف

 . شودمی توزيع و نشر الهی توفيق و اذن به و باشدمی چاپ و تحقيق دست در يا رسيده چاپ

 كه است یتفاسير  از يکی القرآن تفسير فی الرّحمن نفحات  شما روی پيش كتاب

 آن مؤلّف منزلت و مقام خور در كه زيبا شکلی به را آن تدوين و تحقيق اسالمی، مطالعات بخش

 روَنَ و روحه اهلل سدَقَ نهاوندی، حيمعبدالرّ بن محمّد شيخ آن مؤلّف و است داده انجام باشد،

 . باشدمی حقّه طائفة مبرّز اساتيد و اَعالم از يکی ،هُريحَضَ

 آن از را قرآنی ةعالیّ علوم طلّاب خصوصاً ايمانی، برادران تعالی خداوند هك اميدواريم

 .سازد برخوردار
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  مؤلّف حال شرح

 شيرازی علی محمّد ميرزا بن مستوفی نجف ميرزا بن عبدالرّحيم ميرزا بن محمّد شيخ او

 1.است نهاوندی

 مؤلّف سفرهای تعداد و خاستگاه والدت،

 از و آمد دنيا به اشرف نجف در 0هجری 1031 سال رجب پانزده رد نهاوندی دمحمّ شيخ

 امايّ از سال سه حدود كه ایگونه به ،يافت رشد معرفت و فضيلت بيت و علم مهد در طفوليّت آغاز

 عالم پدر سرپرستی تحت در و برد سر به تقوا و ورع و علم مهد در و اشرف نجف در را طفوليّتش

 1918-1031 سال سيزده حدود نهاوندی عبدالرّحيم ميرزا ،ويشخ برجسته فقيه و متبحّر و

 كسب او از و شد سيراب او معرفت و علم فيض سرچشمه از آن خالل در و كرد زندگی هجری

 .نمود زهد و تقوا

                                                           

آن جا كه نام كتابش 139: 10جا  كه نام ديوانش را ذكر كرده، و ، آن1113: 3خطی، در الذريعه 103لبشر: شيخ آقا بزرگ در كتاب نقباء ا -1

آن جا كه نام كتابشنفحات الرّحمن را ذكر  080: 08آن جا كه نام كتابش ضياء االبصار را ذكر كرده و  100: 10سراج النهّج را ذكر كرده و 

، 033: 3، ريحانة االدب 003، فوائد الرّضويّه: 1113: 9ميرزا عبد الرّحيم نهاوندی در نقباء البشر كرده و نيز در اثنای شرح حال پدرش 

 آن جا كه از ديوان پدرش ياد شده. 330: 3الذّريعه، 

، ذكر كرده و آن 1033نهاوندی والدت او را در سال  الرّحيم شرح حال عبد1113: 9: البشر نقباء كتاب در بزرگ آقا شيخ-0

در تاريخ والدت و  330: 3كرده ايم بنا بر نقل الذّريعه  ذكر چه است كه در آن پدرش از نجف به ايران بازگشت. و آن سالی

 الرّحيم عبد حال خطّی شرح139:  10و  1113: 3بعضی تفاصيل حيات شيخ محمّد نهاوندی است، و نيز موافق الذّريعه 

 نهاوندی است. 
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 دمحمّ شيخ گفت، يکلبّ را حق دعوت هجری 1918 سال الثّانی ربيع نهم در پدرش كه وقتی

 كرد فيض كسب بود، سرآمد فقيهی و عامل عالمی كه نهاوندی سنح دمحمّ ميرزا برادرش از علی

 سمدرّ پدرش كه جايی برد، بهره تهران در فعلی مروی خان مدرسه فخريّه مدرسه سينمدرّ از و

 .بود جاآن

 امام زيارت به حسن محمّد ميرزا برادرش همراه هجری 1910 سال در محمّد شيخ 

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

 و يزدی حائری علی دسيّ مير و طهرانی علی حسن شيخ حاج مانند عصرش معروف فضالی

 .پرداخت ديگران

 تحصيل و ادامه مقدّسه عتبات زيارت قصد به محمّد شيخ هجری 1908 سال درحدود

 برای و كرد فيض كسب فهانیاص صدر اسماعيل سيّد درس محضر در كربال در و شد عراق متوجّه

 عصر آن معروف هایتشخصيّ و فضال نزد ،اخالق و عقايد اصول، فقه، در شاگردی فرصت او

 ميرزا حاج يزدی، كاظم محمّد دسيّ خراسانی، كاظم املّ درس جلسة در  كه ایگونه به. آمد فراهم

 اهلل آية درس جلسات در ارسامّ در نيز و علی لطف املّ و مازندرانی عبداهلل شيخ خليلی، حسين

 عقلی و نقلی علوم در كهاين تا ،شد حاضر معرفت و علم بزرگان ديگر و شيرازی تقی محمّد ميرزا

 .رسيد اجتهاد مرتبة به

 بازگشت خراسان به هجری، 1903 سال حدود در حسن محمّد ميرزا برادرش وفات از پس

 و دينی زعامت شؤون یتصدّ در ادرشبر جانشين و يافت استقرار رضوی پاك مشهد و در جوار

 به مشهد در اقامتش طول در همچنين شد، احکام و شرعی مسائل در افتا و تمرجعيّ شؤون تولّی

 .پرداخت تأليف و تحقيق و تدريس

 به سفر همين در و شد مقدّس سرزمين حج عازم مناسک انجام برای هجری1931 درسال

 .ماند جاآن در عمر تا پايان و بازگشت مشهد به سپس. شد مشرّف عراق مقدّس عتبات زيارت
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 مؤلّف وفات

 در و يافت وفاتهجری در مشهد  1901 سال االولی جمادی پنجم در نهاوندی محمّد شيخ

   1شد. دفن رضوی شريف حرم

 

 مؤلّف علمی خاندان
 

  مؤلّف پدری جدّ -1

 و بود، نهاوند اكمح قاجار شاه محمّد سلطان طرف از شيرازی علی محمّد مؤلّف، پدری جدّ

 حيمعبدالرّ ميرزا كتاب اين مؤلّف پدر ها،آن جملة از كردند نتوطّ جاآن در نوادگانش و اوالد

 . است نهاوندی

 مؤلّف پدر -0

 كه بود وارسته زاهدی و برجسته فقيهی و متبحّر عالمی0نهاوندی عبدالرّحيم ميرزا مؤلّف پدر

اين  تا شد مشهور بودن خط خوش به امر بادی در او. شد متولّد نهاوند در هجری 1990 سال در

 علمای نزد در و كرد مهاجرت بروجرد به دينی علوم تحصيل برای سپس. ديرس كمال به آن در كه

 جواهر صاحب حسنِ دمحمّ شيخ شاگرد و رفت عراق به سپس كرد، فيض كسب جاآن معروف

 شاگرد شيخ، رحلت از بعد او. تياف وفات هجری 1033 سال در حسن دمحمّ شيخ اين كه تا شد،

 استادش، تقدير و تأييد از و پرداخت تدريس به آن خالل در و شد انصاری مرتضی اعظم شيخ

 .شد برخوردار انصاری شيخ

 از و پرداخت تدريس به ،نجف در هجری1031 سال در انصاری شيخ وفات از بعد او

 .شدند برخوردار او درس محضر از فضال از زيادی جمع و گشت محقّقين اعالم و علما مشاهير

                                                           
 .139:  10و  1110: 3، تهرانی، شيخ آقابزرگ، الذّريعه، 103باء البشر خطی رك: تهرانی، شيخ آقابزرگ، نق -1

 . الذّريعه،3:033، ريحانة االدب 003، الفوائد الرّضويّه : 1113: 9البشر،  ، نقباء801: 0رك: شرح حال او در اعيان الشّيعه  -0

3 :330. 
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 پسرش كه سالی 1هجری،1031 سال در و سال سی حدود از پس نهاوندی، حيمشيخ عبدالرّ

 رضا امام مرقد زيارت به و كرد ترك را عراق آمد، دنيا به اتحفالنّ كتاب صاحب دمحمّ

 آن از پس. شد مقيم رضوی سمقدّ مشهد در حضرت آن جوار در سال يک تمدّ و شد فمشرّ

 در  تدريس و گزيدن اقامت جهت ءعلما و فضال از جمعی اصرار با جاآن در و شد تهران عازم

 حاج و كرد اقامت تهران در و اجابت را هاآن دعوت مروی مدرسه به معروف هفخريّ مدرسه

 و مرجعيّت منصب همچنين او. كرد واگذار او به را منصب تدريس در مدرسه مذكور كنی مالعلی

 به شهر علمای از بزرگان و مؤمنين عموم كه نحوی به گرفت، عهده بر را جماعت اقامه و ءافتا

        اقتدا او به باال، منزلت و وجاهت از برخورداری و تقوا و زهد به وی بودن موصوف خاطر

 .كردند می

 دسيّ و مجاهد دمحمّ دسيّ نوه تقی، علی ميرزا حاج ؛نظير علما از بزرگان از جمعی چنينهم

 .اندبوده او شاگردان از هاآن مانند و گلستانه مهدی ميرزا حاج و طباطبايی دمحمّ

 تهران در هجری 1918 سال انیالثّ ربيع نهم شنبه سه روز عمر آخر تا حيمعبدالرّ شيخ

 صحن هایحجره از حجره ليناوّ در و 0يافت انتقال قم به فوت از پس پيکرش و داشت اقامت

 .شد سپرده خاك به شرقی درب چپ سمت در جعفر بن موسی دختر مهفاط حضرت جديد

 جمله، آن از كه گذاشت جای به خود از علمی آثار از ایمجموعه حيم،عبدالرّ دمحمّ شيخ

 شعری ديوان نيز و وقف، و عتق كتاب فقه، و در قوانين حاشيه و برائت اصل از مقداری اصول، در

 شيخ فرزندش نزد و نگاشته خود خط با كه درچند فصل بود، وا اشعار از ایبرمجموعه مشتمل كه

 . است موجود دمحمّ

                                                           
: 3نهاوندی و ريحانة االدب  الرّحيم عبد حال شرح1113 :9 ،البشر ه، همان طور كه در نقباء1033همچنين گفته شده: سال  -1 

 موافق است. ونيز  رك: نقباء 330: 3، و آن چه كه ما ذكر كرديم با نقل شيخ آقا بزرگ از شيخ محمّد نهاوندی، در الذّريعه 033

 .139:10و 1113:3شرح حال شيخ محمّد، و الذّريعه103البشرخطی:

ذكر كرده اين كه  نقل شده جنازه اش به نجف انتقال يافت، اشتباه است  و او در  1113: 9 بشر،ال بزرگ در نقباء آقا شيخ -0

اند مطابقت ذكر كرده كه در قم به خاك سپرده شد. و اين با حقيقت حال و منابعی كه شرح حال او را ذكر كرده 330: 3الذّريعه 

 .033: 3 االدب ، ريحانة003: الرّضويّه دارد.رك: الفوائد
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  فمؤلّ برادر .3

 از پس وی. بود برجسته فقيهی و عامل عالمی ،1حسن محمّد ميرزا شيخ او بزرگ برادر

 در تیمدّ و شد مشرّف سامرّا در ينعسکريّ زيارت بههجری قمری، 1918 سال در پدرش وفات

 . شد حاضر شيرازی دمجدّ درس محضر در و ماند جاآن

 هجری 1903 سال حدود يعنی عمر آخر تا و رفت مشهد به جاآن از و تهران به سپس وی

 امامت، و تدريس در او جانشين و شد افتاء و تمرجعيّ و تدريس دارعهده و مقيم جاآن در 0قمری

 .شد نفحات صاحب دمحمّ شيخ برادرش

 فمؤلّ فاتمصنّ

 :است نموده ذكر زير قرار به را او فاتمصنّ از نمونه چهار ،هالذّريع در رگبز آقا شيخ

 اجازه او از است، شعری ديوان دارای او: نويسدمی بزرگ آقا شيخ او، ديوان  -1

 9.بنويسم ،بود شهيد حسين رثای در كه را اشقصيده كه خواستم

 ،الحجّ و العمرة مسائل فی النّهج راجسِ  -0

 8.  استباب  هزار سه به نزديک و مبسوط و استداللی كتاب اين: ويسدنمی بزرگ آقا شيخ

 ،الخيار مباحث فی ضياءاالبصار -9

 از هر يک در و گفته سخن گانههفت خيارات از آن جا در وی :نويسدمی بزرگ آقا شيخ

 فصل 3111 به نزديک ،باب نه در خيار احکام از خاتمه در و است كرده بحث مقام هفت در هاآن

  0.است كرده ثبح

 .است كتاب همين كه القرآن تفسير فی حمنالرّ نفحات -8

                                                           
 1113: 9و  813:1البشر رك: شرح حال او در نقباء -1

 1903تاريخ وفاتش حدود سال  813:1 البشر ، لکن در نقباء1113: 9 البشر، ، و نقباء1110و  330: 3 همچنين در الذّريعه -0

 هجری و در هر دو تاريخ جزم و قطعيّت نيست. 

  .1113: 3تهرانی، شيخ آقابزرگ، الذّريعه  -9 

 .139: 10همان  -8

  . 100: 10همان،  -0
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 دمحمّ نهاوندی، محدّث تأليف ،فارسی و عربی زبانه دو كتاب اين: نويسدمی بزرگ آقا شيخ

 به هجری 1900 در آن لاوّ جلد ،است خراسان مشهد ساكن، نهاوندی تهرانی حيمعبدالرّ بن

 جلد در و قرآن علوم به مربوط ،طرفه 81 بر مشتمل ایهممقدّ با و صفحه 833 در سنگی صورت

 چاپ به ،صفحه 018 در هجری 1901 سال در آن چهارم چاپ و1اسراء، سورة آخر تا مدوّ

  0.است رسيده

  کتاب این فیمعرّ

 اسلوبی با را آن ف،مؤلّ ايجاز، كه و بسط بين متوسط حجمی با است تفسيری كتاب اين

 را كتاب اين نام اشمهمقدّ در و نگاشته ابهام و پيچيدگی بدون زيبا، و سليس عباراتی و روشن

 همين به نيز الذّريعة در و امگذاشته "تفسيرالقرآن فی حمنالرّ نفحات" را آن نام: نويسدمی و آورده

  چهارم و سوم و اول جزء درصدر كه طور همان "الفرقان وتبيين " زيادت با اامّ است آمده نام

 . است رسانده پايان به را آن هجری 1933 سال در و شده، ذكر آن سنگی چاپ

 مؤلّف تفسیری روش

 مبيّن كه نموده ترسيم كرده، دنبال تفسيرش در كه را كلّی خطوطی اش،مهمقدّ آغاز در مؤلّف

 نکته درهفت توانمی او سخن به استناد با را یكلّ خطوط آن كه باشدمی قرآن تفسير در او شيوه

  :نويسدمی جا كهآن انست،د منحصر

 برگزيدم را تفاسير اصلی نکات و مغز  -1

 انتخاب كردم. رسيد، می نظر به درست را كه وجهی تفسيری، مختلف وجوه از ميان  -0

 نمودم. بليغ بود، سعی رسيده هعامّ و هخاصّ طريق از كه رواياتی نقل در  -9

 داشتم. مصروف آيات و روَسُ بين موجود نظم وجه بيان برای را خود توان حداكثر  -8

 ورزيدم. اهتمام منابع، در شده ذكر نزول اسباب به دستيابی در  -0

 نمودم. وافر سعی اسرار و هانکته از برخی وجوه ساختن مکشوف در  -3

                                                           
 هجری قمری به چاپ رسيده است.1939و جزء سوم در نيمه رمضان المبارك سال  -1 

 .080: 08تهرانی، شيخ آقابزرگ، الذّريعه،  -0
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 قرائت مخالف كه هايیقرائت وجوه بيان و كلمات اعراب پيرامون گفتن سخن از  -0

 يافتم. ذكر اهل از كه را مواردی نمودم، مگر اجتناب است، مشهور

  کتاب هایطرفه

 متضمّن كه نموده آماده تفسيرش برای خاتمهيک  و طرفه چهل تفسير، آغاز از قبل مفسّر،

 آوری،جمع ترتيب، نزول، آن، دالئل و قرآن اعجاز است، نظير قرآن علوم پيرامون یمهمّ هایبحث

 گرفتن و ياد دادن، ياد ثواب تحريف، از ماندن محفوظ منسوخ، ناسخ، متشابه، آن، محکم، اسماء

 .تفسير علم در مهم تحقيقات و هابحث ديگر و آيات و روَسُ فضائل آن، حفظ و تالوت آداب

  کتاب منابع

 منبع ده نموده، استناد هاآن به خود تفسير در كه منابعی بيان در چهلم، طرفة پايان در مؤلّف

 :است نموده ذكر زير قرار به حديث و تفسير

  طبرسی حسن بن فضل شيخ االسالم امين تأليف فسير،التّ فی الجامع جوامع  -1

  مجلسی باقر محمّد امهعلّ تأليف بحاراالنوار،  -0

 عاملی عبدالصّمد بن حسين بن محمّد شيخ تأليف التنزيل، انوار كتاب حواشی علی  -9

  یبهائ شيخ به معروف

 كاشانی يضف به معروف محسن امحمّدملّ تفسيرالقرآن، تأليف فی افیالصّ -8

  رازی ينفخرالدّ الغيب، تأليف مفاتيح -0

  سيوطی ينالدّ جالل تأليف االتقان، -3

 السّعود ابی تفسير -0

 بيضاوی تأليف نزيلالتّ انوار -3

 بروسوی یحقّ اسماعيل شيخ تأليف البيان، روح -3

 عاملی حرّ حسن دمحمّ شيخ يعة، تأليفالشّ وسائل تفصيل -11
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  کتاب این های چاپ تعداد

 هجری 1901-1900 سالهای بين جزء چهار در فمؤلّ حيات زمان در بار يک تفسير، اين

 فراوان چاپی اشکاالت و تحريف و تصحيف داشتن صرفنظر از چاپ اين. رسيد چاپ بهقمری 

 متعارف تحقيق از پس ،بعثت بنياد اسالمی مطالعات بخش لذاكمياب و غير قابل دسترسی است.

 اسالمی های كتابخانه ميان در را خود جای كتاب اين  تا نمود آن چاپ تجديد به اقدام علمی،

 .باشد داشته را فائده بيشترين  عزيز، كتاب دوستداران و تفسير طالبان برای و بازكند

  کتاب این تحقیق روش

 يعنی كرديم، دنبال را علمی متعارف تحقيق روش بعثت، بنياد اسالمی مطالعات بخش در

 .فن اين در تجربه اهل و صمتخصّ هایگروه سوی از مرحله به همرحل اجرای  سپس كار، تقسيم

 :هستيم مسئله دو ذكر به ناچار ،مبارك تفسير اين در عملی هایشيوه ذكر از قبل

 رفع از بعد شد، اشاره اخيرا كه كتاب، اين سنگی چاپ به تحقيق  اين در ما استناد  -1

 قديم بوده است. چاپ عيوب

 اين در را آن ما كه كرده ذكر فارسی زبان به را تفسير از مختصری چاپ، درآن فمؤلّ  -0

 ذكر آن از جدای بلکه ،نکرده آميخته عربی زبان به تفسيرش با را آن فمؤلّ زيرا. ايمنياورده چاپ

 به آن چاپ اگر كه شود، داده قرار یمستقلّ كتاب عنوان به است ممکن كه ای گونه به بود كرده

 خواهد بيشتری فائده زبان، فارسی خوانندگان برای و تراستفاده لقاب شود، انجام مستقل صورت

 .داشت

 :كرد خالصه زير نکات در توانمی را تفسير اين در عملی اقدامات اامّ

 هاآن به مؤلف كه منابعی از ديگران و رانمفسّ اقوال و حديثی و قرآنی متون استخراج  -1

 كافی و تهذيب مثل حديثی منابع ازت مصنّف را اما نقليّ ،اشهاوليّ منابع از يا كرده استناد

، صافی نقل شده تفسير از واسطه با كه ايمكرده مالحظه غيره و صدوق شيخ فاتمصنّ و

 كامل تطابق و ،شده اشاره متون و حمنالرّ متون نفحات زياد بين وجود تفاوت دليل آن،
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نقل  هاوليّ منابع ازهم  ،ار احاديث اين نظير ما خاطر اين به ،است صافی تفسير ها باآن

 .شود روشن خواننده برای روايت دو بين تفاوت ميزان تا صافی، تفسير از هم وكنيم می

به صورت  هليّاوّ منابع با يا كرده، نقل هاآن از فمصنّ كه منابعی با شده نقل متون مقابله  -0

 .صلیا نسخهما به  اعتماديا در حال  ضروری اختالفوجود  موارد در ،اشاره

  .برداری بهره در سهولت ايجاد برای تفسير متن در شده وارد آيات گذاری شماره -9

 و تحريف و تصحيف نظير اشکاالت رفع با هليّاوّ سنگی چاپ متن گذاری ارزش و تقويم -8

 .نياز مواقع در ضروری حركات وگذاشتن غريبه كلمات حشر

 نسخه در آن وجود عدم به شارها شده، گذاشته پرانتز دو بين سياق اقتضای به را چهآن -0

 . نداديم تشخيص ضروری منبع، عنوان به را آن ترتيب اين به است، تفسير

 . است شده تنظيم سابق هایروش اساس بر هاپاورقی سبک -3

 سالمت از اطمينان برای آن حواشی و كتاب متن به دقيق مراجعه آن و نهايی مالحظة -0

 .است آن ضبط و متن

 

 سپاسگزاری و تقدیر

 بنياد اسالمی مطالعات بخش در مجری برادران از را خود فراوان  قدردانی و تشکّر مراتب

 خصوصاً اند،داده انجام مبارك كتاب اين تحقيق انجام برای ارزشمندی هایتالش كه قم، در بعثت

 دانشمند موسی و رضوی عبدالحميد دانشمند سروران و فضله دام كعبی علی برادر قمحقّ استاد از

 . گرداند موفق خود رضايت جلب در را هاآن خدای كه بدری، عصام و محوالتی

 .خواستاريم توفيق و دمدّ او از و است سبحان خدای آن از منّت و فضل

 قم. -بعثت سةمؤسّ اسالمی مطالعات بخش
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 مؤلّف مقدّمه

 هدايت و دهد رانذا را جهانيان همة تا كرد نازل اشبنده بر را فرقان كه را خدای سپاس

 كه دهد بشارت را مؤمنان تا كرد نازل انحراف هيچگونه بدون را ارزشمند اين كتاب نمايد. او

 و درخشان خورشيدی كتاب را اين او ساخت. خواهد برخوردار را هاآن بزرگی فضل از خداوند

 را تبشريّ و نمود روشن را حق و آشکار را رسولش هدايت آن، وسیلة به و داد قرار نورانی ماهی

 ایسوره  آوردن برای مخالفان وبا داد هاآن به جدی تذكر ،باآن و ساخت رهنمون خويش سوی به

 نخواهند دهند هرگز زحتی اگر پشت به پشت هم ني بلکه نتوانستند، هاآن و كرد یتحدّ آن مانند

 نور خششدر و حکمتش هایجلوه و قدرتش ظهور با آن در بياوردند. او را آن توانست، مثل

 . ببيند را او می تواند با قلبش باشد بصير كه هركس كه تا آن جا كرد تجلی عظمتش

 فرستاد مردم به سوی بشير عنوان به فضلش و رحمت با را او كه كسی برآن سالم و و درود

 و دادند بشارت خويش هایامّت به  را او آمدن پيامبران، تمامی و كرد ختم او به را رسالت و

 .ساخت مشرّف او نصرت و ياری برای را مقرّب نفرشتگا

 خداوند كه كسی برادرش، و دختر همسر و او غم برنده بين از عم و پسر بر سالم و درود و

 كه كسانی او، نسل از امامان بر درود و سالم و. داد قرار او وزير و وصی را او خويش لطف به

 . ساخت مطهر و كپا را هاآن و كرد دور هاآن از را پليدی خداوند

ای ذخيره تا بنويسم كريم كتاب برای تفسيری؛ داشتم نظر در كه بود زيادی زمان بعد، اامّ

 كه هرچند است، گردد فراگير عذابش و شرّ كه روزی برای نجاتی وسيله و نيازمندی هنگام برای

رای اين كار، ترس را زياد من ب اشتياق امّا بود سخت برايم اطالعی، كم و ناتوانی دليل به كار اين



 ____________________________________________________________ 

 

 ترجمه تفسیرنفحات الرحمن      26

 با عميق دريای دراين كردن شنا برای پس. كرد كوشش به وادار تواناييم از بيش مرا و زدود از من

 .كردم آغاز را كار اين خداوند، درگاه از توفيق و كمک خواست در با و شدم وارد شتاب

 كه را هیوج تفسيری، مختلف وجوه ميان از و برگزيدم را تفاسير اصلی نکات و مغز پس

 بليغ سعی بود، رسيده هعامّ و هخاصّ از كه رواياتی نقل در و برگزيدم رسيد،می نظر به درست

 در و داشتم مصروف آيات و روَسُ بين موجود نظم وجه بيان برای را خود توان حداكثر و نمودم

 وجوه ساختن مکشوف در و ورزيدم اهتمام موجود، آثار در شده ذكر نزول اسباب به دستيابی

 وجوه بيان و كلمات اعراب پيرامون گفتن سخن از و نمودم وافر سعی اسرار و هانکته از برخی

 و يافتم ذكر اهل از كه را مواردی مگر نمودم، اجتناب است مشهور قرائت مخالف كه هايیقرائت

 .گذاشتم " رآنالقُ فسيرِتَ فی نحمَالرَ اتُحَفَنَ " را آن نام

 كه را سودمند لطايفی و برجسته هائیطرفه تفسير، به شروع از قبل كه رسيد نظر به سپس 

 خوابيدگان ساختن بيدار و اذهان روشن ساختن مطلوب، به دستيابی ةمقدّم و هادل تثبيت موجب

 تحمّل و تالش با فن، اين در نبودن خبره و بضاعت قلّت با پس كنم، اهدا بصير جويانراه به باشد،

 يک برای آن و نمايم فراهم طرفه چهل در باشد قرآن علوم با مرتبط كه را یمطالب توانستم سختی

 دائمی نعمتی ،مؤمنم برادران و من برای را آن خداوند كه اميد اين به. دهم قرار خاتمه يک و مهمقدّ

 .گرداند نصيب هالغزشگاه در را آن به زدن چنگ توفيق و دهد قرار
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 لاوّ طرفه

 .است النّبيّين خاتم معجزه بزرگترین مقرآن کریعزیز کتاب

 

 جهت كه ایگونه به است، النّبيّين خاتم معجزات بزرگترين از عزيز كتاب شک بدون

 معجزات تأثير از هادل بر آن تأثير و آشکارتر بزرگ انبيای ساير آشکار معجزات از آن، اعجازدر

 ايمان او به حضرت، آن زمان دركه  هايیتعداد عرب زيرا است، بزرگ شديدتر انبيای ساير

 در انبياء ساير به ايمان آورندگان تعداد از لجاجت، بيشتر و تعصبيّ شدت وجود آوردند، با

 شديدترين هاآن اين كه وجود با او، برابر در هاآن بودن تسليم و او، پيروان ايمان و بود زمانشان

 و انبيائشان به هاتامّ ساير ايمان از شتربي و ترقوی و بيشترين در تفاخر بودند، رتکبّ در خلق

 بود. اوامرشان از هاآن اطاعت

 و مردم ترينالقلب قسیّ هاآن كه وجودی با حضرت، آن به نسبت اعراب عشق و دوستی

 آيات وجود داشتن با ،عمران بن موسی به اسرائيل بنی عشق از بودند، رأفت ترين كم دارای

دادن  و شفا كردن زنده مرده وجود با مريم، بن عيسی به ينحواريّ عشق از نيز و گانهده ناتبيّ

 .بود بيشتر و شديدتر و برص، كوری

 و جان بذل در او، شريعت ترويج و جان حفظ برای پيامبر، به ايمان آورندگان كه ایگونه به

 جام ننوشيد و شمشيرها از استقبال در و گرفتندمی پيشی يکديگر از ناماليمات، عمق در ورود

دادند. ت میاهميّ ا بنی اسرائيل به حفظ جان خود بيش از جان موسیامّ. داشتند شتاب مرگ

 جا كه وقتی به قوم خود گفت:آن
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 .(08و00و01مائده،) 

 اى: گفتند »،«شويد وارد داشته، مقرّر شما براى خداوند كه مقدّسى سرزمين به! قوم اى» ]

 وارد هرگز ما هستند، جاآن در هاآن تا » و «مگرندست و نيرومند جمعيّتى سرزمين، آن در! موسى

  [ «ايم نشسته جا همين ما بجنگيد، آنان با و برويد پروردگارت و تو! شد نخواهيم

 اامّ. است نشده نقل شديدی تابیبی صليب بر عيسی ديدن هنگام در نيز عيسی ونحواريّ از

و  شدند بيخود خود از حزن شدت از نانمؤم از بعضی رفت، دنيا از ما پيامبر كه وقتی شده نقل

 نبود هااين همه و شد المثل ضرب حزن، و گريه تشدّ از او مرگ روز و شدند ديوانه ديگر ایعدّه

را  تأثير بيشترين عيسی و موسی تنبوّ آيات به نسبت كريمش كتاب اعجاز اين كه خاطر به مگر

 . داشت پيروانشان نفوس در

 معجزات در آن نظير كه گذاشت باقی را آثاری عرب نفوس در ظيمع قرآن كه،اين عالوههب

 آن در كه ضاللت گرداب و جهالت ظلمات از را هاآن كه نحوی به. نشده است ديده انبياء سائر

 ،بودند امّی كه ،هاآن از و داد سوق حکمت اوج و هدايت نور سوی به و ساخت بودند، خارج غرق

 به علم در و برسند انبياء درجه به معرفت و حکمت در بود نزديک بلکه ساخت، حکيم یعلمائ

 .شوند عجم بزرگان و هاامّت اساتيد گری،وحشی از پس كه نائل شوند ایدرجه

 تر كامل او به آوردن ايمان در مردم هبقيّ به نسبت كه وجودی با هاآن بنگر، عيسی ونحواريّ به

 :گفتند عيسی به بودند، اعلم آورده او كه چهآن به نسبت و

 (110 مائده،)   

  [كند؟ نازل ما بر آسمان از اى مائده تواند مى پروردگارت آيا! مريم بن عيسى اى ] 

 بر هر چيز خداوند": گفتندمی زمانش در پيامبر امّت اطفال كه است حالی در اين 

 "سازد. نمی ناتوان را خدا زمين و آسمان در چيزی و تواناست

 از و خدا كالم ،آن كه ندارد شک مجيد، قرآن آيات در لتأمّ از بعد عاقل كهآن حاصل

 هایكتاب قرآن اعجاز خصوص در اسالم علمای از زيادی جمع و است معجزات بزرگترين
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 بودن ثابت از بعد قرآن، اعجاز وجوه از بيان هایحجاب كشف در وجود اين با اند،نوشته مستقلی

 .اندبوده در حيرت استداللی، و وجدانی صورت به هاآن نزد

 آثارش و مظاهر با است، جسد در روح مانند بيان، و هدايت در قرآن مصنّف، نظر به پس

  .عاجزند آن كنه و حقيقت بيان از عارفان و شودمی شناخته

 ترينخالص و بيان، در هاآن ترينشيرين و زبان، در عرب ترينفصيح قريش كه وجودی با

 صبح پيامبر وجود اين با امّا بودند، زشت هایلهجه نداشتن در هاآن واالترين و لغت، در هاآن

 نظير ایساده آيات يا سوره يک تا كردمی وادار را هاآن و كردمی احتجاج هاآن با قرآن با شام و

 و نقص از ناشی كه ها،آن عجز كرد،می بيشتر را هاآن با یتحدّ ميزان هر به. بياورند قرآن آيات

 هایامّت اخبار تو گفتند:می ماندند،از پاسخ باز می كه وقتی شد،آشکارتر می ها بود،آن پنهانی ضعف

ها        به آن آن حضرت پس. تیهس توانا تو ناتوانيم آن از ما چهبر آن لذا و دانیمی را پيشين

 را آن مثل تيزبينی خردمند هيچ لذا. بياورند افتراست گويندمی كه آياتی، از اینمونه: فرمودمی

 . نکرد طمع كار اين در شاعری هيچ و نورزيد اصرار برآن خطيبی هيچ نياورد،

 و شعر كثرت وری،سهولت سخن گفتار، با وجود كثرت ها،كه آناين دارد بر داللت اين پس

قرآن  با كردن معارضه از و نيز معارضه با شعرا و اصحاب او، كرده بودند هجو كه را كسانی كثرت

  عاجز بودند.

 آيات يا ایسوره شعرا، با كردن معارضه و كردن هجو جای ها، بهآن اگر كه است بديهی

 و او برای خود و تركنندهكارش خنثی  برای و ترشکننده كالم آن حضرت برای آوردند،می كمی

 بودند محتاج آن ها بهبود و آن هادر رأس كارهای آن كه سخنوریاين بعالوهبود، مضرتر اصحابش

 و امرآسان به رسد چه تا كرد،معطوف می مشکل و سخت امور ها را بهت آنجديّ و فکر حاجت، و

 عظيم. منفعت دارای

او  نزد قرآن و آمد پيامبر نزد به مغيره بن وليد »:گفت كه است روايت عباس ابن از

 : گفت و آمد سراغش به پس رسيد، ابوجهل به خبر اثر كرد. دلش خوانده شد و گوئی كه بر

 نبندی، دمحمّ دل به كهاين تا بدهند تو به و كنند جمع یمال تا دارند تصميم تو قوم ،عمو ای 

ابو جهل  هستم، هاآن ثروتمندترين من كه ددانمی قريش: گفت. كنی اعراض گفته تو به چهآن از و
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 قومت خبر آن به تاباشد  او از تو نيامدن خوش كه حاكی از بگو چيزی او درباره پس به او گفت:

 بگويم؟ چه: گفت برسد،

 جن اشعار و قصيده رجز، به و داندنمی شعر من از بهتر كسی شما ميان در سوگند خدا به

 و شيرينی دارای سخن او نيست، دست اين از گويدمی او كه زیچي سوگند خدا به. ندارد آگاهی

       او درجه به چيز هيچ كه رسدمی اوجی به ر،معطّ آن پائين و ثمر پر آن مالحت است، باالی

 . كشاندمی شکست به را مادونش و رسدنمی

  .بگويی چيزی اشدرباره اين كه مگر ،شوندنمی راضی تو از تو قوم: گفت

 . كنم فکر تا واگذار خود به رام: گفت

 1«برگرفته از ديگری است.اين سحری است كه » :گفت كرد فکر كه وقتی

 :سجده تا حم لاوّ آيه كه شده روايت

  (8ت،لَصَفُ) 

                     [شنوند. نمى چيزى رو اين از ،شدند گردان روى آنان بيشتر ولی ]

 شده ذكر و شده نازل جهل ابو و حرب بن سفيان ابی و ربيعه، تبه ازفرزندانعُ و شيبه ةدربار

ی شأن دارای صحبت، خوش فردی كه را، ربيعه بن عتبة قريش، بزرگان از هاآن غير و هاآن كه

ها اطالع آن صحبت كند و نتيجه را به پيامبر مأمور كردند تا با  بود، فصيح و بليغ یزبان و عجيب

  برساند.

 اين به رسيد تا كرد قرائت لاوّ از را سجده حمسورة  ،عليه سالمه و اهلل صلوات پيامبر پس

  ؛آيه

  .(19فصلت،) 

 ثمود و عاد صاعقه همانند اى اعقهص از را شما من: بگو شوند، گردان روى ها آن اگر ]

 [.ترسانم مى

                                                           
 .39: 1، حياة الصحابه،  ف وس د يّ م ح م،  0: 8، االتقان فی علوم القرآن ر ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -1 
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 31 طرفه اول )قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر(

چه را كه شنيده بازگو ها از او خواستنند آنآن ،برخاست جا از عذاب ترس از عتبه پس 

 1.است نشده هدايت او جواب با و نشنيده او از ای او گفت كه كلمه پس كند.

 . ندراسيدهنمی او با احتجاح از بود هاآن كالم جنس از حضرت آن كالم اگرپس 

 از آن كه دانستندمی قطعاً با اين وجود هاآن سوگند خدا به: گويد می مظعون بن عثمان

 . دادندتن نمی حق به او جواب با است، خداوند ناحيه

 كرد قصد ، بود پيامبر با پيمانی بر مبتنی كه ایفديه دادن برای مطعم بن جبير كه شده روايت

 سوره قرائت مشغول حضرت آن شد، داخل كه وقتی شود، پس وارد حضرت آن بر

 وقتی بود، صبح نماز در «شده نوشته كه كتابى و طور كوه به سوگند» (0و1طور،

 رسيد: آيه اين به كه

 (3و0طور،  

 عذاب كه ترسيدم [بود نخواهد مانع آن از چيزى و شود مى واقع پروردگارت عذاب كه ]

 0.آوردم اسالم پس بگيرد بر در مرا

 از كدام هر تا كردند فاقاتّ هم با همکّ در 9هدهريّ از نفر سه و العوجاء ابی ابن كه شده روايت
 معارضه برای  بعد سال در كدام هر تا كردند عهد هم با هاآن. كنند معارضه قرآن ربع با هاآن

 آيه به وقتی من: گفت هاآن از يکی شدند، جمع ابراهيم مقام در و شد داخل سال وقتی. بيايند
 زمين، اى: شد گفته و ] (88هود، 

 برخورد كردم [يافت پايان كار و نشست فرو آب و! كن خوددارى آسمان، اى و! بر فرو را آبت
 .برداشتم معارضه از دست

    (31يوسف، آیة به وقتی طور همين نيز من :گفت ديگری

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

 .شدم مأيوس معارضه از كردم، ردبرخو

                                                           
 .913: 0، الدّرّ المنثور، بکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -1 

 .813: 8، كشّاف، ر م ع  ن ودب م ح م زمخشری، -0 

 .033:  0ملحد، كسی كه به آخرت ايمان ندارد و قائل به بقای دهر است، المعجم الوسيط  -9 
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 ايشان بر عليه اهلل صلوات صادق پيامبر كردند،كه مخفيانه با هم صحبت می ها در حالیآن

 :خواند ی آنانبرا را آيه اين و شد متوجّه هاآن به و كرد گذر

 . (33اإلسراء،

 آن همانند بياورند، را قرآن اين همانند كه كنند فاقاتّ انس و جن پريان و انسانها اگر: »بگو ]

  [«.آورد نخواهند را

 امثال اين روايات زياد است. 1. شدند متحيّر ها آن پس

 بين هر كس كه است اين ،عظيم قرآن بودن بشر طاقت فوق بر است شاهد كه مواردی از

 به يابدمی تفاوتی هاآن بين كند، مقايسه او بليغ هایخطبه و اهلل رسول كلمات و او آيات

 اهلل صلوات حضرت آن كه است حالی در اين. ممکن و واجب و مخلوق و خالق تفاوت ةانداز

 الفاظیبا  و ،نيکوتر یاسلوب با كالمیدر بيان  و بود عربی زبان به سخنوری هر از ترفصيح عليه،

 و ترفصيح و ترآسان مخرجی از ،نيکوتر جايگاهی از ،زيباتر روشی با ،ترموزون و ترلطيف

 .است نشده شنيده او كالم از از مطلعی ارزشمندتر و تر روشن محتوائی

 و اسلوب حسن نظم بالغت، فصاحت، از یحدّ در عربی، زبان در عزيز كتاب ؛كهآن نتيجه

 صادق رسول و نيست او با برابری امکان اكتسابی، و عقالئی فطری، جنبه از انسان رایب كه بود

 :فرمود كه جاآن ،راست گفت ،عليه اهللصلوات
0 

 [.بينندنمی هاآن لکن و كندمی پيدا یتجلّ خلق برای كالمش در خداوند]

 :فرمود كه است نقل پيامبر از قرآن توصيف در و 
9 

         كلمات و بيرون شماره از عجائبش و ژرف باطنش و انگيز شگفت و زيبا ظاهرش]

 [.شودنمی كهنه بديلشبی

                                                           
 .011/0:  0ئج و الجَرائح ، الخَرا هلّ ال ة ب ه  ن دب ي ع ، س دی راون  طب ق -1 

 .181اسرار الصالة،   ،ی ل ع  ن ب  ن دي ال ن زي شهيد ثانی، -0

 .893/0: 0، اصول كافی د بن يعقوبكلينی، محمّ، 08/1: 1تفسير عيّاشی، ود،  ع س م  ن د ب م ح ، م ی اشّ ي ع-9 
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 33 طرفه اول )قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر(

 : فرمود كه است نقل اميرالمؤمنين از و
1 

 (0و 1جن، 0

 به جنّيان كه است كتابی همان آن ،شوندنمی سير آن از علما ناپذيراست پايان عجايبش]

         [كند.ايم، كه به راه راست هدايت میما قرآن عجيبی شنيده :گفتند آن آيات شنيدن محض

 چنين اگر پس ](08بقرة،: هنگام تفسير نزديک آينده درشاءاهلل  ان

 فهم مقدار به اعجاز وجوه پيرامون و خصوص اين در بيشتری لبمطا .[كرد نخواهيد هرگز كه نکنيد

 .كرد خواهيم بيان ،خود قاصر

                                                           
 در تفسير عيّاشی، لم تکنّه ذكر شده است. -1

 00/0: 1عيّاشی، تفسيرود،  ع س م  ن د ب م ح ، م ی اشّ ي ع-0
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 مدوّ ةطرف

 است. عقلی ،قرآن معجزه کهاین و معجزه تعریف
 

ارائه  عای خودادّ برای صدق تنبوّ عیمدّ است كه یتحدّ با همراه العادهخارق امری معجزه

 جمع اطعام و هامرده كردن زنده و عصا شدن اژدها مانند ی؛حسّ يکی: است قسم دو آن كند ومی

 .مجيد قرآن اعجاز مانند است عقلی ديگری كم، و طعام با زياد

 مردم هوشی كم و عقلی كمال عدم خاطر به اسرائيلبنی انبيای معجزات بيشتر شده: گفته

 مردم فهم كمال و االب هوش خاطر به كه اسالم پيامبر معجزات برخالف ،بوده یحسّ زمانشان،

 و باقی هميشه برای پيامبر اين تنبوّ و شريعت كه جهت اين از و است بوده عمدتاً عقلی زمانش

 اختصاصاً ما، معجزه ويژه پيامبر بزرگترين است، جاری قيامت روز تا آن احکام و است دائمی

 باقی زمين تا كه خورشيد مانند دريابند، راآن هر قرنی در بصيرت صاحبان تا شد ماندگار و عقلی

 .است جاری ،است چرخش در آسمان و

 : فرمود كه است نقل پيامبر از
1 0

9 

 من به كه آن چه و آورد ايمان بشر تا شد عطا چيزی او به هآن ك مگر نيست پيامبری هيچ ]

 [.باشد هاآن از بيشتر من پيروان اميدوارم كه است خداوند ناحيه از وحی شد، داده

                                                           
 در صحيح بخاری: ما مثله آمن عليه. -1 

 بخاری: أوتيت. صحيح در -0 

 و يوم القيامة اضافه دارد. 9/ 919: 3بخاری،  در صحيح -9 
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 35 طرفه دوم)عقالنی بودن معجزه قرآن(

 روند،می بين از زمان گذر با انبياء معجزات كه است اين آن معنای: اندگفته علما از بعضی
 روز تا قرآن معجزه اامّ باشد، كرده درك را زمان آن كه كند  مشاهده را تواند آنمی كسی پس

 خرق غيب، از دادن خبر و اسلوب نظم، بالغت، و فصاحت و در دارد واستمرار است باقی قيامت
 كه آن مگر گذرد نمی اعصار از عصری هيچ پس. است باقی روزگار پايان تا و نموده عادت
 كالم به و بشنود را آن متمادی قرون در سهرك و 1كند پيدا ظهور داده، خبر كه آن چه از چيزی
 : فرمود وجلّعزّ خدای كهچنان. شودمی تمام او بر تحجّ باشد، آشنا هاآن بيان اسلوب و عرب

 . (01عنکبوت،
 تالوت آن ها بر پيوسته كه كرديم نازل تو بر را كتاب اين كه نيست كافى آنان براى آيا ]

    [ شود؟ مى
 :فرمود نيز و

 .(3توبة، 
 در و بشنود را خدا سخن تا ده پناه او به بخواهد، پناهندگى تو از مشركان از يکى اگر و ]

 [بينديشد. آن

 برهركسی حجت اهلل، كالم شنيدن و عزيز كتاب تالوت با براين كه دارند داللت آيه دو اين

 .شود می باشد، تمام عرب محاورات و كالم به آشنا كه

 : پرسيد صادق امام از كسی كه شده نقل

ده طراوت آن افزو شود و بركهنه نمی گذر زمان، درس و بحث درچرا قرآن با وجود نشر و 

 ؟شودمی

 : فرمود پاسخ در حضرت
 0 

9 

                                                           
 .0:3، فتح الباریعلی حجرعسقالنی، احمدبن ابن -1 

 در عيون اخبار الرّضا عليه السّالم: لم ينزله. -0 

 .031/1019، طوسی، امالی: 30/90: 0السّالم عليه الرّضا اخبار ، عيون ی ل ع  ن دب م ح ، م ه وي اب ب ن اب -9 
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بلکه  معينی، مردم برای نه و قرارداد خاصّی زمان برای نه را آن تعالی و تبارك خدای زيرا ]

  [.است جديد قيامت روز تا قومی هر برای و زمانی هر در آن

 : فرمود طويلی خطبة در ،عليه اهلل صلوات اميرالمؤمنين

10 

ی است كه خاموشی ندارد، چراغی است ]سپس خداوند قرآن را بر او نازل كرد، و آن نور

 ةكه درخشندگی آن زوال ناپذير است، دريائی است كه ژرفای آن درك نشود، راهی است كه روند

ای است كه نور آن تاريک نشود، جدا كننده حق و باطلی است كه درخشش آن گمراه نگردد، شعله

 [های آن خراب نشود.برهانش خاموش نگردد و بنائی است كه ستون

 :فرمود كه است نقل رضا حضرت از روايتی در و

9 

 ندارد، خاصی زمان اختصاص به زيرا نمی شود سنگين هازبان بر و كهنه زمان گذر در قرآن]

 در او سر پشت و رو پيش باطل از "كه است انسانی هر برای حجّت و روشن دليل عنوان به بلکه

 [".است شده نارل حميد حکيم ازسوی كه ندارد، راه
 

 : است آمده فدك خصوص در فاطمه حضرت خطبة در و

 
8

                                                           

 در نهج البالغه: نهحه.-1

 . 133، خطبه 918البالغه،  نهج حسين، بن موسوىسيّد رضی، محمّد-0

، از 031/1019: امالی طوسی ، طوسی، محمّد بن حسن ،30/90: 0 السّالم عليه الرّضا اخبار ، عيونی ل ع  ن دب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب

 . 81/80سوره فصّلت،-9

 در نسخه ديگر سرائرها. -8
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 37 طرفه دوم)عقالنی بودن معجزه قرآن(

1 

چه پيامبر پس از شماست، و آن همةبا شما عهدی از پيش دارد، كه در دسترس وند خدا]

كه رموز و  آياتی ودالئل آن روشن  كه ،ستكتاب خدا ،ت به امانت گذاشتهخويش در ميان امّ

استماع آن از سوی مردم و  گرهای آن جلوهكه ظواهر و آموزهو برهانی  اسرار باطنی آن آشکار

    اين كتاب. در كشاندكتابی كه پيروان خويش را به سعادت ابدی و بهشت می مستمر است،

تام و دارای معنای  هایجمله ،شدهمدوّن  و فضائلی تحريم شده هاحرامالهی، روشن های تحجّ

 موجود است.[ ،او روشن براهينشده و  واجبشرايط  ،عطا شده یهااجازه ،تمام

 .دست اين از روايات ديگر و

 عربی، زبان به آشنا غير برای اامّ ،باشد عربی زبان به آشنا كه است كسی مورد در بحث اين

 علم به آگاهنا اسرائيلبنی بر كهاين كما. دشومی تمام تحجّ زبان، اهل سوی از اعجاز تصديق با

 علم به ناآگاه اشخاص بر نيز و. شد تمام تحجّ ساحران سوی از عصا اعجاز تصديق با ،سحر

 .شودمی تمام تحجّ مرده احياء نيز و ابرص و اكمه شفای اعجاز طب،

 

                                                           
ابی منصوراحمدبن ، طبرسی، 119، دالئل االمامه:ر ري ج  ن دب م ح ، م ی ل آم  ری طب، 00بالغات النّساء،  ،طاهر احمدبن ابی، طيفور -1

 .33، االحتجاج: علی بن ابی طالب

http://www.rasekhoon.net/books/search.aspx?section=authors&text=%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%86+%d8%a7%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%b7%db%8c%d9%81%d9%88%d8%b1+
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 مسوّ طرفة

 .است پيامبر راستگویی دليل ،آن اعجاز وجوه از نظر قطع ،قرآن کریمعزیز کتاب

 

 سند ترينقوی مختلف دالئل به ،آن اعجاز وجوه از نظر قطع عزيز كتاب شک ندوب

 : جمله آن از ماست پيامبر راستگويی

 به را تشامّ عمران بن موسی كه كرد اعالم كريمش كتاب تصريح با حضرت آن -1

 ،اين بر عالوه مريم بن عيسی و داده خبر او صفات و عالئم از و داده بشارت او بعثت و ظهور

 :فرمود عزيز كتاب در كه طورآن داده، بشارت نيز او بلند نام ذكر با

 
 . (3صف،

 به خدا فرستاده من! اسرائيل بنى اى: گفت مريم بن عيسى كه را هنگامى آوريد ياد به و] 

 و باشم، مى[  تورات] شده فرستاده من از قبل كه كتابى كننده تصديق كه حالى در هستم شما سوى

 ![است احمد او نام و آيد مى من از بعد كه رسولى به دهنده بشارت

 با نصاری، و يهود نباشد، صادق كرده اقامه كه دليلی در و خود عایادّ در ما پيامبر اگر پس

 از ها،آن لجاجت و ما پيامبر به نسبت عداوتشان شدت و راهبانشان و جمعيت زيادی وجود

 او عایادّ ابطال و ،او تحجّ با مبارزه و با وجود داشتن توان داشتندنمی بر دست او با معارضه

 همچنين كردند،می شتاب او شکست و كردن رسوا به نسبت و كردندمی اقدام او تکذيب به حتماً
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 39 وم )قرآن کریم نماد راستگویی پیامبر(طرفه س

 با جا همه در كرده حرام خود بر را خواب ،آيينشان و رياست حفظ برای نصارا و يهود علمای

   مردم برابر در ،جا همه رد را هايشانكتاب و كردندمی جمع را مردم و دادندمی ندا بلند صدای

 صفت و اسم آن در كه ،دهد نشان هاآن به را ایآيه كه كردندمی مجبور را پيامبر و گشودندمی

 سازند، در آشکار را او عجز تا باشد او صفت و عالمت آن در كه دده نشان را عبارتی و باشد او

 از پس و شود آشکار او افترای و گوئی خپاس از او ماندن كار، وا اين انجام از ناتوانی با وقت آن

 آن عایادّ ردّ برای هاآن هماهنگی كه وقتی اامّ ،نماند باقی و توانی گاه هتکيّبرای او هيچ  آن

 و هايشانكتاب در حضرت آن صفات وجود شدمی معلوم دادمی اگر و نداد ثمری حضرت،

 .شودمی ثابت هايش،گفته در او راستگوئی

         نصاری و يهود كه كرده ذكر دیمتعدّ جاهای در عزيز كتاب كه :شود اشکال اگر

 اوست، صفات بيان كننده و او بعثت دهنده بشارت كه را آياتی و اندكرده  تحريف را هايشانكتاب

  كتاب دو درآن وقت آن در كه است اين آن الزمة و دارند، نظر فاقاتّ برآن مسلمانان و اندداده تغيير

 و موسی بشارت براثبات پيامبر و باشدن وجودم باشد داشته او نعت بر داللت  كه ای آيه

 ايمان تشنبوّ به كتاب دو اين پيروان اكثر نباشد، به اين دليل قادر شرسالت و آمدن به عيسی

 ايمان در هاآن برای ،موجود باشد باشد او بر منطبق كه عالئمی ،كتاب دو اين در اگر و نياوردند

 .ماندنمی باقی عذری ،نشدن تسليم و دننياور

 آن در كتاب دو آن موجود هاینسخه تمامی در اامّ است درست آری: گوييممی پاسخ در

 عوام هایتوده برای هاآن كه هائیكتاب از تعدادی در تنها بلکه بود نگرفته صورت تحريف عصر،

     تالوت پنهانی صورت به ها،آن بر خود رياست حفظ و كردن گمراه برای و كردندمی عرضه

 به قادر فراوان، نشده تحريف هاینسخه وجود خاطر به و تحريف صورت گرفته بود كردندمی

 تحريف آياتشده بودند، از  كه مسلمان فرقه دو هر علمای از ایهعدّ و نبودندآشکار  معارضه

 تکذيب به تظاهر جرأت كسی الذ بودند، منکرين و معارضين كردن وامانده به قادر ، و مطلع نشده

 . گرفتندمی پيش در مسلمانان، و را با پيامبر نفاق راه متمرّدين، بلکه نداشت انکار و
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 بين در رای خودب است، آن فاقد كه را، كمال از ایمرتبه بخواهد هركس ،عادت حکم به -0

 دارای مردم درنظر كمال تبهمر آن و باشد،از آن  عی داشتن آن مرتبه و باالتراثبات كند، و مدّ مردم

 در و ،كمال از مرتبه آن برای آثار و انکار مالزمه آن شبهه القای در كه  است ناچار باشد، آثاری

 شناخته مرتبه اين به كه كسی هر تکذيب و تنقيص در مبالغه به و آن، به مردم اعتقاد بردن بين از

عای او برای او حاصل و ادّ باال اين منزلتتا  ورزد،می اهتمام شده، نقل او از چهآن تکذيب و شده

 پذيرفته شود.

 انجام و معجزه با مردم نظر در عاادّ اين و باشد داشته پيامبری عایادّ دروغ به كسی اگر مثالً

 با تنبوّ مةمالز انکار به ناچار او پس باشد، آن از عاجز عی،مدّ و باشد همراه العادهخارق عمل

 از عادات خوارق و اعجاز صدور لزوم به معتقدين اذهان در شبهه القای در سعی و اعجاز

 دعوی كهآن تا ورزند،مبادرت می هاآن از عصمت سلب و هاآن منزلت و مرتبه لتنزّ و ءانبيا

 . ميسّر گردد هاآن بر برتری يا و هاآن با تساوی

 هاآن شده، نقل هاآن از چهآن براساس 1بينيدمی بابيّه ضالّه قةفر در را آننةنمو كه طورهمان

 چيزی جز ،تنبوّ دعوی صدق بر دليل گويندمی و دانندمی دروغ را آن و اندمعجزات همة منکر

 . نيست مردم پذيرش و نفوس در آن تأثير و او قول نفوذ

 قةفر كه جاآن تا هستند، امام برای عصمت لزوم عدم قائل به ،تسنّ اهل بينيممی كه چنانهم

 را، خود هائمّ امامت دعوی ،مدوّ فرقة و را در سر پروراندند، آن مافوق مرتبه يا تنبوّ دعوی ،لاوّ

  عمرشان. از تیمدّ در هاآن بودن مشرك بر مسلمانان نظر فاقاتّ رغمعلی

 هايشانامّت از بيش انبياء ساير تعظيم در عزيز، كتاب در ما پيامبر كه دريافتيم وقتی

 تکلّم مانند انبياء، آن پيروان از بيش عاداتی خوارق و معجزات هاآن رایب و داد نشان جدّيّت

                                                           
 ه در تبريز ايران، به1033در شيراز و در سال  1090متولّد  ای است كه مؤسّس آن علی محمّد، ملقّب به باب،بابيّه: فرقه -1 

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  قتل

و عاجزند و كتابش را البيان نام نهاد و اكرم صلّی اهلل عليه و آله، و نزديکان او برتر از صحابه هستند، و بشر از آوردن نظير قرآن ا

 .83قائل بود كه او همان مهدی است. معجم الفرق االسالميّه، 
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 سپس ،كرد ثابت را، او غير بر شبهه القای و آسمان به زنده طور به او عروج و گهواره در عيسی

 ،قائل است آشکار، معجزات صاحب انبيای تمامی از باالتر یشأن بلکه نبوّت عایادّ خود برای

  غير و نصاری و يهود مانند انبياء، ساير هایامّت از جمعی و عقال از بسياری كه دانستيم سپس

 ايمان او به آئين خويش، و خدايان به دلبستگی نهايت عليرغم داشتن عرب، مشركين از هاآن

 ساير كه علمی و عادات خارق و معجزات قدرت از نبوّت مدّعی اين دانستيم كهنيز  و آوردند،

 ممکن گاههيچ االّ و بود برخوردار ها،آن اعمال و اخالق شبيه اعمال و اخالق از نيز و داشتند انبياء

 . گردد خورشيد نور از ترروشنظهورش  و برساند سامان به را كارش بتواند كه نبود

 بن موسی معجزات نوع از ای معجزه او كه است آن گويای او كتاب شوداشکال  اگر

 :فرمود سبحان دایخ كه آن طور نداشت، را عمران

 (83قصص،.

 موسى به كه چيزى همان مثل چرا: گفتند آمد هاآن براى ما نزد از حق كه هنگامى ولى] 

 ! [است؟ نشده داده پيامبر اين به شد داده

 ایمعجزه دارای اصالً او كهبر اين كندمی داللت كه است آياتی كتاب نآ در بلکهباالتر،

 :     فرمود كه تعالی خدای قول اين مانند نيست

 (01يونس،

 معجزات و غيب: »بگو!« شود؟ نمى نازل وا بر پروردگارش از اى معجزه چرا: »گويند مى] 

 [ «!است او فرمان به و خدا براى تنها

 يا امآورده برايتان بود آورده موسی كه را چهآن من كه نداد جواب هاآن به رسول سپس

 خواهم يا ام،آورده اند،آورده رسوالن و انبياء ساير كه را چهآن من يا آورد خواهم بعداً كهاين

 :    به اين صورت پاسخ داد هاآن به هبلک آورد،

 (83قصص،).

 [ .نکردند انکار شد، داده موسى به گذشته در كه را معجزاتى آنان، همانند جويانى بهانه مگر ]

 : تعالی خدای قول اين يا
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 (01يونس،

 [!است خدا براى تنها غيب: »] بگو

 : تعالی خدای قول و اين 

 (01عنکبوت،

 بيم تنها من شما و من ميل به نه شود، مى نازل او فرمان به و خداست نزد همه معجزات ] 

 .آن مانند و آشکارم[ اى دهنده

 كافی او نبوّت تصديق برای خداوند، ناحيه از العادهخارق امری آوردن نبوّت، اثبات در

 بنی انبياء از كدام هر كه طورهمان نباشد، انبياء سائر اعجاز نوع از كار آن كه چند هر است،

 موسی زيرا نبود، يکی هم با هاآن معجزات و اعجاز داشتند از خاصی انواع يا نوع اسرائيل

 عدم و زمانش اقتضای به دهگانه، آيات ديگر و دريا شدن شکافته و يد بيضا و عصا معجزه دارای

 كه ایمعجزه بلکه نکرد، بروز عيسی از معجزات اين و بود او غير برای معجزات آن اقتضای

 . آن مانند و ابرص و كور شفای و مرده كردن زنده قبيل از كرد، بروز او از بود زمانش با متناسب

 اگر پس شود، او عایادّ صدق بر دليلی تا است معجزه جنس آوردن نبوّت، مهالز پس

 و او نبوّت و تصديق او به ايمان ،بياورد ،باشد او عایادّ صدق بر داللت كه ایمعجزه نبوّت مدّعی

 .نباشد انبياء ديگر معجزات نظير كهاين ولو است واجب او احکام از پيروی

 يابیراه قصد به او الؤس و باشد الشؤس به گوئیپاسخ هب فمتوقّ شخصی هدايت اگر آری

 او، الؤس اگر اما. است الزم پيامبر بر او شبهه رفع و الؤس به پاسخ لجاجت، و كردن اذيّت نه باشد

 دهنده، آزار سائلِ درخواست اجابت باشد، لجاجت و كردن تاذيّ قصد به حق، شدن روشن از پس

 سخ او متناسب با لجاجتش داده شود.نيست، بلکه الزم است پا شايسته

 : فرمود و داد جواب هاآن به تعالی خدای كه طورهمان 

 (83قصص،

 [ نکردند. انکار شد، داده موسى به گذشته در كه را معجزاتى آنان، همانند جويانى بهانه مگر]
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از  حضرت آن مبنی بر برخورداری قطعی هاینشانه وجود به ما علم گذشته، بيان از غرض
 انبياء ساير معجزات نوع از كهولو اين دارد او صدق بر داللت كه است به طور اجمال آشکار معجزه
 از حضرت آن فرمان با درخت درآمدن حركت به مانند باشد، هاآن معجزات از كمتر بلکه نباشد،
 احيای و القمر شقّ مانند هاآن معجزات از بزرگتر يا حضرت، آن دست در شن تسبيح يا خود جای

 هر باشد، اعجاز جنس در انبياء ساير با مشترك كه ایمعجزه آوردن از بعد پس پوسيده. استخوان
 . شود می واجب او از پيروی و آشکار صدقش متفاوت باشد، آن نوع در كه چند

 معجزات انواع درخواست اركفّ كه است اين ظاهر رازي كند،نمی رد ما را عایادّ آيات اين
 صراحت با عزيز كتاب بلکه را، معجزه جنس نه داشتند وی از را عيسی و موسی مانند انبياء ساير

 :فرمود كه جاآن است بوده نشانه و معجزه دارای او كهبر اين دارد داللت
 (108األنعام،  
 كهاين مگر آوريم، نمى ايمان هرگز ما: »گويند مى بيايد، آنها براى اى آيه كه هنگامى و]
 ![شود داده هم ما به شده، داده خدا پيامبران به كه چيزى همانند

 :فرمود معارضش كردن محکوم و در
 (0قمر، 

 ![«است مستمر سحرى اين: »گويند مى گردانده، روى ببينند را اى معجزه و نشانه گاه هر و ]
 .آن أمثال و
 محکوم هدف با جز ها،آن درخواست اجابت باشد، اذيّت قصد به هاآن درخواست كه وقتی 

 : تعالی خدای قول اين مانند نيست، جايز دادن شکست و كردن
 (108أنعام،

 [ .دهد قرار كجا را خويش رسالت كه است ترآگاه خداوند ]
 (90األنعام،   آیة و
 [.دانند نمى هاآن بيشتر ولى كند نازل اى نشانه كه است قادر د،خداون] 

 (01عنکبوت،   یةو نيز آ 

 تنها من شما و من ميل به نه شود، مى نازل او فرمان به و خداست نزد همه معجزات: بگو] 

 ! [مآشکار اى دهنده بيم
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 .آيات ديگر و

 و مقرّب اوليای كلمات به و رسوالن و انبياء بيانات به دقيق آشنای و منصف عاقل -9

 ،كه يابدمی در كند تأمّل آن جوانب و مضامين و عزيز كتاب مطالب در اگر معصوم، هایتحجّ

 نبوّت زبان از غير زبانی از كامل، و عالی و دقيق بيانات اين با شافيه مهمّ مطالب نيست ممکن

 عالم از جز درخشان انوار اين و بيرون آيد رسالت معدن از جز بهاگران هایدُرّ اين و شود خارج

 سلبی جاللی صفات و افعالی و صفاتی ذاتی، توحيد انواع بيان جز ،آن در زيرا. باشد تابيده ربوبيّت

 احسان، و عدل نظير؛ یعقالن نيک كارهای انجام به دعوت و عبادت به تشويق و ثبوتی جمالی و

 و رحم ةصل و مانده راه در و خويشاوند همسايگان و مساكين و يتيمان و خويشاوندان به بخشش

 و عبادات احکام بيان نيز و ستم و فحشا و منکر از داشتن باز و هاآن مانند و و پيمان عهد به وفای

 بيان و آخرت به هتوجّ و ادني در زهد و اخالق تهذيب به ترغيب و سياست قوانين و معامالت

 و هاآن شأن عظمت و گذشته انبيای قصص و احکام از بعضی حکم ذكر و مواعظ و هاعبرت

 شدن كن ريشه و يکديگر با هايشانامّت معامله شرح و هاآن دعوت تكيفيّ و معجزات تفصيل

 ميزان، صراط، شر،ح كيفيت و آن اثبات ادلّه و معاد بيان و الهی عذاب وسيله به هاآن مخالفين

 .آن شدائد تفصيل وجهنّم  آتش و آن هاینعمت كيفيت و بهشت بيان و سرزنش مهربانی، حساب،

 ایمسئله هيچ پس علوم؛ امّا انواع .چيز است همه بر مشتمل عظيم قرآن گويند می بعضی

 آن در و دانند،نمی را هاآن علم، در راسخون جز و نموده داللت آن به قرآن آن كه مگر نيست

 ،او افعال و صفات و خداوند به اقرار تعليم م،جهنّ و بهشت وصف وعيد، و وعده نهی، و امر است

 و خير ترس، و رغبت بيان ،ملحدين و مخالفين با احتجاج ،آن شکر و الهی نعمت به اقرار تعليم

 ،، تأكيدتحسين تسليم، ،فاسقان ذمّ و نيکان مدح و معرفت و فضل حکمت، وصف بد، و خوب شر،

 . آداب شرف و ناپسند اخالق بيان

 در و اعلی افق در چهآن و زمين و هاآسمان ملکوت مخلوقات، عجايب است آن در و

 یهاامّت اخبار گزيدهبر ،مشهور مالئکه و رسوالن انبياء، اسامی خلقت، آغاز است، زيرزمين

 قوم ساختن غرق آسمان، به دريسا باالرفتن بهشت، از او اخراج در ابليس با آدم ةقصّ و گذشته
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 قصّة، رس اصحاب ع،بَتُ لوط، شعيب، يونس، قوم ناقه، و ثمود قوم م،دوّ و لاوّ عاد قوم قصّه نوح،

 كعبه ساختن مکّه، در مادرش با اسماعيل پسرش قصّه نمرود، مناظره قومش، با مجادله در ابراهيم

 دريا، در شدنش انداخته و موسی والدت انداست يوسف، طوالنی قصّه قربانی، او، قصّه وسیلة به

قبطی و رفتنش به سوی مَديَن، ازدواج او با دختر شعيب، سخن گفتن خدای تبارك و تعالی با  قتل

 دشمنش ساختن غرق مصر، از اسرائيل بنی با خروجش فرعون، سوی به او آمدن او در كوه طور،

 شدند، صاعقه گرفتار و رفت طور كوه به هاآن با كه قومی و گوساله ةقصّ ،لشگريانش و فرعون

 قومی داستان ،ستمگران با او جنگ داستان خضر، با او داستان ،بقره ذبح و اسرائيلبنی كشتن قصّة

 و او آزمايش و سليمانقصّة  جالوت، با داود و طالوت داستان رفتند، چين سوی به تونلی از كه

 . تختش آوردن و سبا ملکه با او داستان

 زنده سپس و ميراند را هاآن خداوند و گذاشتند فرار به پا طاعون دست از كه میقو قصّة

 قصّة او، طتوسّ سد ايجاد ،خورشيد طلوع و غروب محلّ سوی به رفتن و القرنينذی قصّة كرد،

 دارای كدام هر كه مردی دو قصّة ،1النّصر بخت و رقيم اصحاب قصّة الياس، و الکفلذی و ايّوب

 .فيل اصحاب قصّة و ياسين آل مؤمن قصّة بهشت، اصحاب قصّة بودند، باغی

 آمدن او، به عيسی بشارت او، به ابراهيم دعوت ،پيامبر بيان شأن است آن در همچنين

 ةسور در بدر غزوه بقره، سورة در خضرمی ابن سريّه و از غزوات آن حضرت، او هجرت و بعثت

 ةسور در خندق غزوه سوره، همان در در صغریب ةقصّ عمران، آل سورة در احد ةغزو انفال،

 ةسور در تبوك و حنين ةغزو حشر، ةسور در نظير بنی ةقصّ فتح، ةسور در هحديبيّ قصّة احزاب،

 احزاب، ةسور در جحش بنت زينب با حضرت آن ازدواج مائده، ةسور در الوداع ةحجّ برائت،

 سحر و ماه شدن شکافته اسراء، و افک ةقصّ و او عليه همسرانش هماهنگی و اشیسرّ تحريم

 قبض مرگ، كيفيت مرگش، تا انسان خلقت آغاز است آن در همچنين يهود، توسط پيامبر كردن

 به آسمان درهای شدن گشوده و آسمان به او صعود شود،می او با آن از پس كه ایمعامله روح،

                                                           
 در نسخه ديگر: بخت النّصر. -1 
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 اشراط ارواح، جايگاه آن، در سؤال و قبر عذاب آتش، در كافر شدن انداخته مؤمن، روح روی

 باالرفتن و دخان، االرض ةدابّ ،مأجوج و يأجوج ،دجّال عيسی، خروج نزول آن و كبری قيامت

: گانه سه هاینفخه از قيامت احوال ،توبه باب شدن بسته مغرب، از خورشيد طلوع ،خسوف قرآن،

 و خورشيد حرارت تشدّ و قيامت اهوال و نشر و حشر و برخاستن و افتادن و شدن بيخود  فرياد،

 آوردن ،بدن اعضای شهادت و ديگر قومی نجات قومی حساب ،صراط ،حوض ،ميزان عرش، سايه

 چهآن و آن ابواب و بهشت ،محمود مقام و شفاعت و سر پشت و چپ و راست دست با اعمال نامه

 ،رضوان ممقا ،بهشت درجات و حور قصور، ظروف، زيورها، ها،ميوه اشجار، نهرها، از است آن در

 و عقرب انواع ،هاغل ،زنجيرها، هاچاله از است آن در چهآن و آن ابواب و جهنّم، الهيّه تجليّات

 . حميم و ضريع و زقوم و عذاب الوان

ی اسما و 1آمده حديث در كه چهآن طبق تعالی خدای حسنای اسمای تمامی است آن در و

  .پيامبر

 از بسياری و كبائر انواع اسالم، شرايع قين،متّ مقامات ايمان، شعب است آن در همچنين 

 . علوم ديگر و صغائر

 كه است اين ظاهر و اندنوشته قرآن محتوای پيرامون مستقلی هایكتاب علما از ایهعدّ

 : باشد می عنوان سه تحت است آن متضمن قرآن ظواهر كه را چهآن تمامی

  .الهی مخلوقات و انبياء معرفت ،او افعال و صفات ،خداوند معرفت شامل كه:  توحيد -

  .جهنم و بهشت ،وعيد و وعده، معاد، گذشته، هایامّت قصص شامل:  ريتذك -

  .اتاخالقيّ و عمليّات شامل: احکام -

 گانه سه اقسام كه است القرآن امّ، فاتحه ةسور كه آمده حديث در جهت اين از: شده گفته

 . دارد وجود آن در مذكور

 را كتابی چنين آيا پس. است آمده توحيد تمام آن در زيرا است قرآن ثلث اخالص ةسور

 كمال به جز چيزی پيامبر بعثت زا غرض آيا و بياورد؟ تواندمی ديگری كس پيامبر از غير

                                                           
 .138/3، توحيد صدوق:ی ل ع  ن دب مّ ح ، م ه وي اب ب ن ابرك:  -1 
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 47 وم )قرآن کریم نماد راستگویی پیامبر(طرفه س

 از عملی و نظری حکمت و معاد و مبدأ به نسبت پيدا كردن معرفت طريق از هاانسان رساندن

 قرآن توانمی آيا هاست؟آن به قيام و نفوس تربيت و اتاخالقيّ و سياسات و معامالت و عبادات

 سائر كه چند هر كرد؟ مقايسه ندارند را قرآن حکمت و علوم دهم يک كه آسمانی كتب ديگر با را

 نسبت خداوند، كريم به كتاب اين پس انتساب. اوست به منتسب و خدا ةناحی از آسمانی هایكتاب

 ظاهر به مربوط شد ذكر آن چه اين در حالی است كه جميع است، ترايستهش و سزاوارتر ها،آن به

 . ندارد تمامی شدن كشيده با آن آب كه است دريائی آن، باطن اما است، قرآن

 (00لقمان،

 به درياچه هفت و گردد، مركّب آن براى دريا و شود، قلم زمين روى درختان همه اگر و]  

 [.گيرد نمى پايان خدا كلمات ولى شود مى تمام همه اينها شود، افزوده آن

 :شد گفته عمران بن موسی به كه است نقل

 ماست آن در كه است ظرفی منزله به هاكتاب ميان در احمد كتاب حقيقت در ،موسی ای» 

 «.شودمی خارج آن كره شود،می زدههم  هرگاه باشد

 

 



 _________________________________________________________________________________________________________  

 

 ترجمه تفسیر نفحات الرحمن   48

 

 

 

 

 

 

 چهارم طرفة

 رقد درشب المعمور بيت به ،قرآن دفعی نزول رّسِ

 

 كتاب كه است آن مؤيّد متواتر طور به هاآن متون و دارند نظر اتّفاق عامّه و خاصّه از امّت،

 در "العزّه بيت" به يا چهارم آسمان در المعمور بيت به محفوظ لوح از درق شب در مجموعاً عزيز

 تمدّ در زمان طول در جبرئيل سپس شده، نازل كردار، و نيک بزرگوار فرشتگان بر دنيا آسمان

 مکّه در اقامتش تمدّ در علما نظر اختالف برحسب سال، پنج و بيست يا سه، و بيست يا بيست

 .است كرده نازل النّبيّين خاتم بر ،هجرت از قبل و بعثت از بعد

 تجليل برای كار اين: شده گفته "المعمور بيت" يا دنيا آسمان به قرآن دفعی انزال فلسفة در

 ساكنان عالماِ ،آن در كه است اين آن دليل. شده نازل براو قرآن كه است پيامبری و قرآن امر

 و هاآن خاتم و رسول برآخرين كه است ابیكت آخرين كه،اين بر مبنی است هفتگانه هایآسمان

 و. كنيم لناز بر آنان تا ساختيم نزديک ايشان به را آن .است شده نازل هاامّت ترينشريف برای

 را آن ما تاريخی، وقايع برحسب و آيات تدريجی رساندن برای الهی حکمت اقتضای نبود اگر

 و او مابين متّعال خداوند و لکن كرديممی نازل زمين به يکباره از او، قبل آسمانی كتب ديگر مانند

 انزال: داد قرار نزول جور كريم، از باب احترام به او، دو پيامبر اين برای و گذاشت فرق انبياء سائر

  تدريجی. انزال سپس دفعی
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   بيش از تعالی و تبارك خداوند امّت از رحمت برخوردار ساختن اين سرّ آن شده: گفته

 ،بود رحمت محمّد بعثت كه خاطر اين به داشتند، استحقاق محّمد بعثت سببچه كه به آن

 قرآن پس .آورد هم با را قرآن و محمّد گشت، گشوده آن باب و شد خارج رحمت كه وقتی پس

 قرار محمّد قلب در نبوّت و شود وارد دنيا مرز در تا گرفت قرار دنيا آسمان در "العزّه بيت"در

        اتعالی خدای كه گويی را آورد، وحی سپس را و او رسالت ابتدا جبرئيل سپس. گيرد

 .برساند امّت به خداست ناحيه از آن حظّ كه را رحمتی خواهدمی

 مالئکه نزد هاآن شأن تعظيم و آدم بنی تکريم دنيا، آسمان بر قرآن دفعی نزول سرّ شده گفته 

 تعالی خدای معنی اين برای و بنی آدم است به نسبت الهی و رحمت عنايت از هاآن ساختن آگاه و

 كرد امر عالوه بر آن، سبحان خدای و كنند مشايعت را انعام ةسور كه كرد امر فرشته هزار هفتاد به

 .نمايند تالوت را آن و كنند استنساخ آن از هاو آن كند امال بزرگوار سفرای بر را آن كه جبرئيل به

 بن عيسی و عمران بن موسی و ما پيامبر بين سازی سانيک آن، سرّ كه است آمده همچنين

برتری دادن  و ،شد نازل يکدفعه دو آن هایكتاب كه طور همان ،است قرآن دفعی نزول در مريم

 .آنست تدريجی در نزول ندارد، آگاهی آن بر خداوند كسی جز كه فراوانی دالئل به، محمّد

 ايجاد با روحانيين وجود و ملکوت عالم ميلتک دفعی، نزول سرّ است ممکن: گويدمی فمؤلّ

 آسمان به قرآن انزال از مراد: كه كرد تقرير گونه اين می توان را آن و. هاستآن بين در كريم كتاب

 ملکوت در ،نوری صورت و جوهری وجود با كريم كتاب ايجاد و ابداع المعمور، بيت يا دنيا

 بار و عرش به آن از بار يک كه ،باشدمی علمش نمکنو در آن وجود از بعد انوار، عالم و آسمان

 .شده است تعبير محفوظ لوح به ديگر

 كمال استعداد او، وجود بركت به بود، رحمت عالميان برای النّبيّين خاتم وجود كه وقتی 

 كتاب لفظی و كتبی وجود كه طورهمان و گرددمی حاصل ملکوتی و ملکی عوالم جميع برای

 در او نوری و جوهری وجود دارد، ملک عالم در مستعدّه نفوس تکميل در یتأثير عظيم عظيم،

 حصول با و است تأثير دارای ملکی و ملکوتی مستعدّه ذوات وجود تکميل در نيز، ملکوت عالم



 _________________________________________________________________________________________________________  

 

 ترجمه تفسیر نفحات الرحمن   50

 با و، شودمی النّبيّين خاتم مستحق تزيين يافتن به وجود وجود، عالم در وجودی كمال از ایمرتبه

 .كرد مبعوث آن در را او خداوند و شد او شامل عظيم رحمت اين پس شود،می تکميل او بعثت

 كتاب انزال از تركامل رحمتی استحقاق و ديگر فيضی قبول استعداد فيض، اين از بعد سپس

 كتاب ايجاد و شودمی حاصل او برای است، وجود عوالم در اشهتامّ صفات تجلّی كه كريمش،

 پيامبر وجود بركت به ملکوتی، و ملکی موجودات جميع بر حمتر تکميل ملکوت، عالم در كريم

 .بود عالميان رحمت عنوان به او ارسال و رحمت

 كه وجهی آن تا باشد ترنزديک اذهان به و تردرست واقع در كرديم، ذكر كه وجهی اين شايد

 در قرآن دفعی نزول بر داللت كه رواياتی نقل از بعد او زيرا كرده، ذكر ماتصافیمقدّ در ،فيض

 : گويدمی دارد، المعموربيت بر قدر شب

 :فرمود تعالی خدای كه چنان است پيامبر قلب بر آن معنای نزول منظور، كه گوئی»

  (138و139الشعراء،  

 [ تو پاك قلب بر*است كرده نازل را آن االمين روح] 

 هرگاه و شد نازل زبانش ظاهر به قلبش باطن از سال بيست طول در ريجتد به سپس 

: گويدمی فيض كه جاآن تا .خواندمی او بر الفاظش با را آنشد، می نازل او بر وحی با جبرئيل

 راحت رينمفسّ فاتتکلّ از ما و گرديد حاصل توفيقی دفعی، و تدريجی نزول بين تحقيق، اين با

  «1.شويممی

 زيرا نيست، هاآن ظاهر خالف بر روايات بکار بردن كرديم ذكر آن چه در كهاين بعالوه

 هاآن از كه ،مخارج بر کیمتّ اصوات ،شد نازل المعموربيت در كه قرآنی از مراد كه است واضح

 وجود بلکه نيست، صفحات و اوراق در شده چاپ نقوش نيز و شودمی كلمات و حروف به تعبير

 اين در او صورت در مقابل كه است ملکوت عالم در صورتی دارای قرآن رازي اوست، جوهری

 :فرمود تعالی خدای كه چنان. نيست پذيرش غيرقابل ايجاد معنی به انزال لفظ استعمال و است عالم

 (3الزمر، 

                                                           
 .00: 1تفسير صافی ،  ی ان اش ك  ض ي ف -1 
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 .كرد ايجاد شما برای يعنی[ كرد جاداي چهارپايان از زوج هشت شما براى و]

 : فرمود صادق امام: گفت كه جاآن است اوفيض توجيه به اشاره مفضل خبر در آری 

  
  

   ،0و9،8دخان، 

 «.90قان،فر

 در روزه،: ] فرمايد می اتعالی خدای و شد نازل سال سه و بيست تمدّ در قرآن مفضل، ای»

 در را آن ما كه: ]فرمود و[ است شده نازل آن در قرآن كه ماهى است رمضان ماهِ معدودِ روز چند

 حکمت ساسا بر امرى هر شب آن در! * ايم بوده كننده انذار همواره ما كرديم نازل بركت پر شبى

[ فرستاديم را ص دمحمّ ما ما، سوى از بود فرمانى قرآن نزول آرى،. * گردد مى جدا و تدبير الهى

 آن بوسيله را تو قلب كه است آن به خاطر اين! شود؟ نمى نازل او بر جا يک قرآن چرا: ]فرمود و

 [ «داريم محکم

 وحی پس ،كرده ذكر شكتاب در خداوند كه است قرآن تنزيل اين من موالی: گفت لمفضّ

 يافت؟ ظهور سال سه و بيست در چگونه

 :فرمود

 

 (13قيامة،

 مورد در جز حضرت آن و كرد، عطا او به رمضان ماه در را قرآن خداوند ،لمفضّ ای آری]

 با جبرئيل پس كرد،نمی بيان را آن بود، الزم نهی و امر كه وقتی در جز و كردنمی ابالغ را آن الزم

 :  فرمود كه چنان. كرد ابالغ داشت وريّتمأم كه را چهآن و شد نازل وحی
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 (13قيامة، 

  [.مده حركت  قرآن آن خواندن براى عجله به خاطر را زبانت] 

 و هستيد توانا او قدرت با و دانيدمی خدا علم با شما كه دهممی شهادت »:گفت لمفضّ پس 

 1 «.كنيدمی عمل او امر و به يدگوئمی سخن او حکم به

 اساس بر اگر ،ظاهرش بر آن ابقای يا كرديم، ذكر كه وجهی بر آن به كار بردن است ممکن

 ،پيامبر قلب در و المعموربيت در آنقر نزول به قول و ،باشد ظهوری او برای ،فيض توجيه

 .نيستدو  آن بين منافاتی

   مبرپيا بر قرآن تدریجی نزول اسرار بيان در

 :جمله از است بسيار قرآن تدريجی نزول سرّ

 شد،می نازل او بر كه ایسوره يا آيه هر با قرآنی آيات تدريجی نزول با حضرت آن  -1

 از هاآن عجز از ترروشن ای،آيه هر مثل آوردن از فصحاء عجز كه است واضح. كردمی تحدّی

 . شد می یتحدّ آن كل به ورتص اين در بود دفعی آن نزول اگر. است آن كلّ آوردن

 و شادی بر ایآيه نزول با كه ایگونه به بود، مؤمنان بر لطفی قرآن تدريجی نزول در  -0

 :فرمايدمی تعالی خدای كه چنان شدمی افزوده هاآن يقين

 (108توبة، 

 .[خوشحالند الهى رحمت و فضل به هاآن و افزوده ايمانشان بر اند، آورده ايمان كه كسانى اامّ] 

 افزوده جنگ برای تشانيّجدّ و شوق نشاط، در جهاد، هنگام به آيات نزول با همچنين  -9

 آنان بر هبليّ آن شد،می نازل هاآن شأن در ایآيه سپس رسيدمی ايشان به ایبليّه اگر و شدمی

 ها،آن يقين و بصيرت تکميل با آيات نزول گرفتندمی قرار سختی و تعب در اگر و شدمی نآسا

 .كردمی زايل را هاآن سختی و تعب

  شود.می بالغت زيادتی موجب ه،حاليّ قرائن انضمام مقامات، اتخصوصيّ وقايع، مناسبت  -8

                                                           
 .93: 30النوار بحار ا ،دباقرمجلسی، محمّ -1
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 53 طرفه چهارم )سِرِ نزول قرآن در شب قدر(

 هنگام هاآن تهديد اي شبهه القای يا معارضه هنگام در اركفّ عليه آيات از بعضی نزول  -0

 دين، در فساد ايجاد برای تصميم هنگام هاآن بازداشتن يا مسلمين و اسالم عليه انتقاد و استهزاء

 و ايمان به هاآن دادن سوق و هدايت و بازداشتن در هاآن تمحکوميّ و شکست در بيشتری تأثير

 .داشت حق در برابر انقياد

 خالف بر ،داشت آن احکام از اطاعت و ذيرشپ برای بيشتری انگيزه تدريجی، نزول  -3

    گران مردم از بسياری بر در آن، نواهی و اوامر وجود كثرت خاطر به آن قبول كه دفعی نزول

 .آيدمی

 : گفت كه شده روايت عايشه از

 كه وقتی شده، ياد مجهنّ و بهشت از آن در كه 1بود مفصّل از شد، نازل كه ایسوره ليناوّ» 

 ":كه بود اين شد،می نازل كه چيزی اول اگر و شد نازل حرام و حالل آوردند، روی الماس به مردم

 حتماً ،"نکنيد زنا :شد می نازل اگر و كنيمنمی رها را شراب هرگز :گفتندمی حتماً نخوريد، شراب

 0«".داريمنمی بر زنا از دست گز هر":گفتندمی

 :فرمود كه است روايت باقر امام از

 
9 

 هاآن كه است ناي تعالی خدای مدارای از نيست، اتعالی خدای از تركننده مدارا كسی هيچ]

 بار هاآن بر يکدفعه را هايشبرنامه خداوند اگر كه كند،می منتقل ديگر خصلت به خصلتی از را

 .[ددنشمی هالك حتماً ،كردمی

 :است آمده ائمه از ديگری روايت در و

                                                           
ها های از محمّد، صلّی اهلل عليه و آله، تا لقمان است، به سبب وجود فاصله زياد بين سورهگفته شده: مفصّل: مجموعه سوره -1 

 اند.به اين نام ناميده شده

 .3:913/18، صحيح بخاری  ل ي اع م اس  ن دب م ح ، م اری خ ب -0 

 .110/889: 3، طوسی، محمّد بن حسن، تهذيب 930/9: 3، كافی، كلينی، محمد بن يعقوب -9 
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1 

 آن مردم تا كند،می لزنا تدريج به را آن كند، واجب را چيزی كند اراده هرگاه اتعالی خدای] 

 وجلّ شيوه عملی خدای عزّ اين و شوند مأنوس الهی نهی و امر با دهند، و انجام دل و جان با را

 آن از هاآن نفرت و ،ترنزديک ئضفرا آن انجام به و تردرست ،تدبير  جهت از هاآن ميان در

   [.است كمتر فرائض

 وجوه تمامی به، 113اسراء،  ؛سبحان خدای قول اين شايد »:گويدمی فمؤلّ

 «اشاره داشته باشد. مذكور

 :گفت كه شده روايت اسعبّ ابن از 

 به امر خدا كه را وظائفی تا كرد امر هاآن به نشست، فروش غضب كه آنی از بعد موسی» 

  تا كردند داری ودخ آن پذيرش از و آمد گران هاآن بر پس آورند، در اجرا به بود، كرده ابالغ

 كه شد نزديک هاآن به قدر آن و داد قرار هاآن روی بر چتری همچون را كوه خداوند كهاين

 0 «.دادند تن وظائف آن به پس آيد، فرود هاآن سر بر ترسيدند

 دفعتاً موسی بر تورات كه بود اين ،اسرائيلبنی بر سنگين بارهای از شايد :»گويدمی فؤلّم

 بود، ثقيل هاآن برای تکاليف آن انجام كه نمود تکاليف تمامی به فمکلّ را هاآن بدواً و شد نازل

 «.زدند باز سر آن پذيرش از پس،

 

                                                           
 .810/0 :3 ، كافی،د بن يعقوبكلينی، محمّ -1

 .108: 1االتقان فی علوم القرآن ر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -0 
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 پنجم طرفة

 .حضرت آن امر به و پيامبر عصر در قرآن گردآوری

 عقل حکم و آثارروايات شهادت به كه است اين ،ه قرار نگيردمورد توجّ نيست روا كه یحقّ 

 . است گرفته انجام حضرت آن امر به و پيامبر عصر در قرآن گردآوریاقتضای شأن كار،  و

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

 رروایاتآثا شهادت: لاوّ

  انفال را تا كرد وادار را شما چيزی چه: گفتم عثمان به» : گفت كه شده روايت عباس ابن از 

 حيمالرّ حمنالرّ اهلل بسم دو آن بين و دهی قرار هم كنار ،است مئين از را كه برائت و مثانی از كه

 1«دهی؟ قرار طوال سبع جزء را دو آن و ننويسی

 را وحی كاتبان از برخی ،شدمی نازل خدا رسول بر  ای آيه ههرگا» : گفت پاسخ در عثمان 

 و دهيد، قرار شده ذكر چنان و چنين آن در كه ایسوره در را آيات اين: فرمودمی و خواندمی فرا

 از ،نزول تاريخ برحسب برائت و شده نازل مدينه به ورود اوايل در كه است هايیسوره از انفال

 پس. است سوره همان از كه كردم گمان است، انفال قصّه شبيه آن هوقصّ است قرآن آخری آيات

 دو آن جهت اين از است سوره همان از سوره اين كه نکرد روشن اامّ و رفت دنيا از اهلل رسول

                                                           
ی اين است كه گذارگانه بعد از فاتحه، و مئين از اسراء تا هفت سوره، علّت اين نامهای هفتسبع طوال شامل سوره -1

، مالمحمّد، تفسير صافی  كاشانی ها. محسنفيضهای آن حدود صد آيه است و مثانی بقيّه سورهآيات هر يک از سوره

 .19و رك: طرفه  13:1
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 قرار طوال سبع در را دو آن و ننوشتم حيمالرّ حمنالرّ اهلل بسم دو آن بين و دادم قرار كنارهم را

 1 «.دادم

 پيامبر عصر در را آيات و سُوَر وحی نويسندگان اين كه بر دارد داللت ايترو اين پس

 .كردندمی بمرتّ حضرت آن امر به و

 :فرمود علی به خدا رسول :فرمود كه است نقل صادق امام از

  
0 

 و گيريد بر ها راآن پس است هائیكاغذ و هاحرير ها،صحيفه خوابگاهم در پشت قرآن ]

 علی پس. را از بين برد تورات يهود كه طورو نگذاريد كه قرآن از بين برود، آن كنيد، جمع

 تن بر ردا» :فرمود و اش آوردنهاد و به خانه مهر آن بر  و داد قرار زردی پارچه ها را درهمه آن

 [ «.كنم جمع را آن تا كنمنمی

 :فرمود خدا رسول كه است نقل حضرت آن از همچنين
9 

 كنند.[ نمی اختالف هم با گاههيچ كنند تالوت شده نازل كه طور آن را قرآن مردم گر] 

 كهاين و دارد پيامبر امر امتثال در اميرالمؤمنين تأخير برعدم داللت ،بيان اين ظاهر

 .كرد جمع پيامبر حيات در را قرآن حضرت آن

 : فرمود كه شنيدم پيامبر از گفت كه است نقل 8العاص عمروبن بن عبداهلل از
0 

                                                           

 .001: 0، مستدرك حاكم  ه ل دال ب ع  ن د ب م ح ، م وری اب ش ي ن  م اك ح -1

 .0:801تفسير قمّی  ،ی، علی بن ابراهيمقمّ -0

 ان.هم-9
 .900: 10در نسخه ديگری: عُبَيد اهلل بن عمر بن عاص، كه تصحيف شده، رك: تهذيب الکمال-8 

 .088: 1االتقان فی علوم القرآن ر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -0
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 57 طرفه پنجم )گردآوری قرآن به دستور پیامبر(

 .[كَعْب بن اُبَیّ و معاذ سالم، مسعود، بن عبداهلل از :بياموزيد نفر چهار از را قرآن]

 رسول عهد در را قرآن كسی چه: پرسيدم مالک بن انس از» : گفت كه است نقل قتاده از

 بن زيد، مُعَاذِ بْنِ جَبَل ،كَعْب بن اُبَیّ: بودند انصار از هاآن همة كه چهارتن: گفت كرد؟ جمع اهلل

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

 يسقَ كرد جمع را قرآن كه كسانی گفته: از داوود ابی ابن» : گفت كه است نقل حجر ابن از

 0«.بود هعَعصَصَ ابی بن

   تا بوده سَکَن بن قيس اسمش ،كرد جمع را قرآن كه ابوزيدی كه شده روايت وا غير از 

 9 «.شديم او وارث ما و نداشت وارثی و مرد او» : گفت كه جاآن

 با او العاتاطّ و كرد فوت اهلل رسول وفات نزديک او كه است نقل داوود بیاَ ابن از

 8.نکرد اخذ او از كسی و رفت خودش

 0«.نکرد جمع را قرآن يد،بَعُ سعدبن جز كسی اوس قبيله از »:گويدمی عسکری احمد ابو

 پيامبر زمان در را قرآن كه است كسانی از يکی يدبَعُ سعدبن »:گويدمی حبيب بن دمحمّ

 3«.كرد جمع

 .«جزرَخَ و وساَ كردند: می افتخار طايفه دو »:گفت كه كندمی نقل سنَاَ از قتاده

                                                           
 همان. -1

 .083همان،  -0

 همان.-9 

 .001همان، -8 

 .900: 0، طبقات الکبری د ع س  ن دبّ م ح د، م ع س  ن ابك: ديگری: سعيد بن عبيد كه تصحيف شده،ر نسخه در -0 

 .083: 1 القرآن علوم فی ، االتقان033المحبر:  -3 
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 سعد آيددر می لرزه به هاآن خاطر به عرش كه هستند نفر چهار ما از» :گفتنداوس می قبیلة

 عامر، ابی بن حنظلة است، نفر دو شهادت معادل او شهادت كه ثابت، كسی بن خزيمة معاذ، بن

 1«.ثابت بن كسی كه زنبور از او حمايت كرد يعنی عاصم و المالئکه غسيل

 هاآن از غير كسی و كردند آوریجمع ار قرآن كه هستند نفر چهار ما از »:گويدمی خزرج

 0 «.نکرد جمع

 چهارنفر جز كه حالی در مرد خدا رسول »:گفت كه كندمی روايت انس از بحاری

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

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

 كه نکرده، جمع را قرآن هاآن غير كسی ؛كه نيست اين مستلزم انس گفتار »:گويدمی مازنی

 تمسّک كافران از جمعی ،انس گفتار اين به: گويدمی كه جاآن تا است چنين اين االمرنفس و واقع

 0 «.نداريم قبول را ظاهر بر آن ما حمل پس نشد، متمسّک آن به هاآن از و كسی اندكرده

 عهد در و شدند كشته قرّاء از تن هفتاد امهيمّ جنگ در »:گويدمی كه است نقل قرطبی از 

 خاطر به را چهارتن انس »:گويداو همچنين می «.شدند كشته تعداد همين معونه بئر در پيامبر

 3«.كرد ذكر هاآن به تعلّقش تشدّ

                                                           

وی موسوم به حمیّ الدّبر بود، به اين جهت كه مشركان قصد جان او داشتند كه خداوند سبحان، انبوهی از زنبورها را مثل  -1

 و با خدای تعالی عهد كرد كه نه مشركی را لمس كند و نه مشركی او را لمس نمايد. چتر بر او قرار داد و او را نجات دادند،

 .09: 9اسدالغابه د،ّ م ح م  ن ب ی ل ر، ع ي اث ن اب

 .080: 1القرآن  علوم فی االتقانر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -0 

 .901/00 :3صحيح بخاری  ، ل ي اع م اس  ن دب م ح ، م اری خ ب -9 

 .080 :1 القرآن علوم فی االتقانر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -8 

 همان. -0 

 همان. -3 
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 نزد را آن از اینسخه رآن،ق تمام حفظ كنار در قرّاء ظاهر اين است كه »:گويدمی فمؤلّ

 انس روايت براساس را آن تدريجی نزول و كردندمی اشکال قرآن به كفّار هرگاه پس داشتند، خود

 و آيات آوری نشده،جمع پيامبر زمان در بود قرآن معتقد كه كسی به چرا پس كردند،می انکار

 آگاهی عدم وجود با عمر، و وبکراب ،پيامبر وفات از بعد سپس پراكنده بود، ر بين مردموَسُ و

نکردند  اند، اشکالكرده آوری جمع شاهد دو شهادت با بعضی، گفته طبق را تمام قرآن، آن به هاآن

 «كنند؟و نمی

 را آن هر شب كردم و آوریرا جمع قرآن »:گفت كه كندمی نقل عمر بن عبداهلل از نسائی

 قرائت ماه هر در را آن]  1«» :فرمود پس رسيدپيامبر به كردم، خبرمی قرائت

 «.[كن

 خدا رسول زمان در انصار از نفر پنج »:گفت كه است نقل 0بیرطُقُ كعب بن دمحمّ از

 ايّوب ابو و ابودرداء كعب، بن ابیّ صامت، بن عبادة جبل، معاذبن: هاآن كردند آوریجمع را قرآن

 9 «.هستند انصاری

 آوریجمع خدا رسول زمان در را قرآن نفر چهار »:گفت هك است نقل سيرين ابن از

 سه از تن دو مورد در و ابوزيد كعب و بیّ بناُ جبل، معاذبن: هاآن نيست درآن اختالفی كه كردند

 8 «.الداری تميم و عثمان: شده گفته و عثمان ديگری و ابودرداء يکی داشتند اختالف تن

  كردند آوریجمع خدا رسول درعهد را آنقر نفر شش »:گفت كه است نقل شعبی از

 سوره، بقيه  سه يا دو جز جارية بن مجمِع و ابوزيد. عبيد و بن سعد ابودرداء، معاذ، زيد، ابیّ، ها:آن

                                                           
 .083همان،  -1

 در نسخه ديگری: القرطبی آمده است. -0

 .903: 0، طبقات الکبری : د ع س  ن دبّ م ح د، م ع س  ن اب -9

 .083 :1 القرآن علوم فی قاناالتر،  ک ب ی اب  ن ب ن م حرّ دال ب ، ع وطی ي س -8
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 1 «را جمع كرد.

 كرده ذكر پيامبر اصحاب از اءقرّ كه جاآن او كه است نقل القراءات كتاب در عبيد ابو از

 : برشمرده را رزي اشخاص مهاجرين از و

 «سالم. و يفهذَحُ مسعود، ابن سعد، طلحه، اربعه، خلفاء »

  :گويدمی او. شمردبرمی قرّاء جمله از را 0عامر بن قبةعُ و الداری تميم داوود، ابی ابن امّا

 9 «.است اشعری ابوموسی  كرد جمع را قرآن كه كسانی از» 

 . است كرده آوریجمع را قرآن صحابی زنان از يکی كه شده نقل الطبقات در

 را او و كرد از او ديدار خدا رسول ،كه شده روايت الحارث بن عبداهلل بنت امّ ورقه از

  8.بود كرده آوریجمع را قرآن كه بود كسی  او و ناميد اهللارحمة  شهيده،

 سانیك جزء را اميرالمؤمنين ناقالن، اين از يکی كه است بتعجّ جای بسيار» :گويدمی فمؤلّ

 ديگر و حجر ابن تنها بلکه است؟ نياورده سابح به كرده آوریجمع رسول عهد در را قرآن كه

 آوریجمع نزول ترتيب به پيامبر وفات از بعد را قرآن علی كه اندكرده نقل عامّه علمای

 0«.است كرده

 در آن نتدوي نه است آن تمام حفظ گذشته روايات در قرآن جمع از مراد كه شود گفته اگر

 .كاغذ اوراق

 به مؤمنان اشتياق عليرغم كه دليل اين به است بعيد خيلی احتمال اين گوييم: می پاسخ در

 مهمترين از آن آموختن و قرآن تالوت اين كه و آن حفظ برای هاآن باالی توان و قرآن تالوت

 پيامبر زمان در قرآن كل اظحفّ كه نيست ممکن عادتاً بود، هاآن عبادت برترين و مشاغل

                                                           

 همان. -1

 همان. -0

 .083همان،  -9

 .001: 1القرآن علوم فی االتقانر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س، 800: 3 الکبری ، طبقاتد ع س  ن دبّ م ح م -8

  .103عسقالنی، الصواعق المحرقه: ر  ج ح ن اب. 993: 0الکبری ، طبقاتد ع س  ن دبّ م ح م -0
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 آن تدوين قرآن، جمع از مراد كه است اين ظاهر باشند، بلکه صحابه از نفر پنج يا چهار به منحصر

 علوم سائر و قرائت تكيفيّ و آن معضالت و بيان آيات تفسير از پيامبر كه چهآن با همراه است

 . بود فرموده افاده را آن به مربوط

 بر آوری قرآن حمل كرد مبنیتوان بر اين نحو از جمعرا، می تسنّ اهل علمای روايت اين

 ابوبکر ،نشست اشخانه در و كرد امتناع بيعت از علی و رسيد خالفت به ابوبکر وقتی اين كه

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

 :داد پاسخ
1 

 .[كنم آوریجمع را قرآن تا نماز، برای جز نکنم برتن ردا دارم بنا اامّ نه،] 

 رحلت خدا رسول وقتی شده؛ نقل ابوذر از احتجاج در است روايتی طور همين

 ،كرد عرضه انصار و مهاجر بر و آوری جمع را قرآن ،آن حضرت توصيّ براساس، علی فرمود،

 و پريد جا از عمر پس. ديد را قوم هایرسوائی صفحه ليندر اوّ گشود را آن ابوبکر كه وقتی

 0«برد. خود با و گرفت را آن علی پس نداريم نياز آن به ما ببر، و بگير را آن علی ای »:گفت

 نزول شأن ذكر به مربوط ،بود كرده آوریجمع، علی كه قرآنی در قوم هایرسوائی بروز

 روايت اساس بر جمله از بود، شده نازل اصحاب عصيان سبب به آيات آن از بسياری و بوده آيات

 شدن همبستر حرام فعل به وادار رمضان شب در را همسرش عمر كه آنی از بعد ت؛سنّ اهل علمای

 ؛شد نازل آيه اين كرد،

  (130بقرة،

    [.است حالل گيريد، مى روزه كه روزهايى شبِ در همسرانتان، با جنسى آميزش] 

 آيه قبول از صحابه از جمعی و عوف بن حمنعبدالرّ و ابوبکر داری خود از بعد و نيز
 : شد نازل آيه اين نفس، محاسبه

                                                           
 ن.هما -1 

 . 100، االحتجاج: طبرسی -0 
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 (033بقرة، 1
 .[كند نمى تکليف تواناييش، اندازه به جز را، كس هيچ خداوند]

 كفرآميز سخنان مستی حال در و خوردند شراب صحابه از جمعی كه آن از بعد همچنين
 0. شد نازل خمر تحريم آيه ،گفتند

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

 (38نساء، 9
 جهاد براى سفرى به و زنيد مى گام خدا راه در كه هنگامى! داي آورده ايمان كه كسانى اى] 

 كه كسى به آوريد، دست به غنايمى و دنيا ناپايدار سرمايه اينکه بخاطر و! كنيد تحقيق رويد، مى
 [. نيستى مسلمان: نگوييد كند مى اسالم و صلح اظهار

 .است شده ذكر خود جای در كه قبيل اين از ديگری موارد و 

 ،آيات نزول شأن بر مشتمل بود، كرده آوری جمع، اميرالمؤمنين كه كتابی :كهناي نتيجه

 تعيين متشابه، آيات تأويل آيات، نزول اوقات ،بود شده نازل هاآن درباره آيات كه كسانی اسامی

 .بود هاقرائت تكيفيّ و قرآنی آيات به مرتبط علوم بيان آيات، خاصّ و عام ذكر ،منسوخ و ناسخ

 آن كه خبر رسيده من به »:گفت كه شده نقل سيرين ابن از كه است چيزی ،معنا اين مؤيّد

 خواهد يافت فراوانی علم در آن گيرد قرار اجابت مورد كتاب اين اگر ،نوشته قرآنش در حضرت

 8 «.شد

 كرده ذكر خويش مصحف در را منسوخ و ناسخ، علی »:گفت كه است نقل او از همچنين

 0 «.بود

                                                           

 .100: 0رازی، فخرالدّين، تفسير رازی  -1

 .30الدّين، اسباب النّزول:  جالل سيوطی،-0

 ،800: 1المنثور سيوطی، جالل الدّين، الدّر-9

  .009: 0االستيعاب، چاپ شده در حاشيه كتاب االصابه -8

 .018: 1القرآن  علوم فی سيوطی، جالل الدّين، االتقان-0
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 با اميرالمؤمنين احتجاج ضمن در ،احتجاج در طبرسی كه است روايتی معنا اين شاهد بلکه

 حضرت آن از االتشؤس ضمن در طلحه  اين كه بر مبنی است آورده انصار و مهاجر از گروهی

 :فرموديد شما و ديدم دستت در را ایبقچه .بپرسم تو از الیؤس خواهممی: پرسيد

 خدا كتاب به ،اهلل رسول دفن و كفن و غسل به محض فارغ شدن از من مردم ای ]

 و است موجود من نزد كامل طور به كه خداست كتاب اين و كردم جمع را آن كهاين تا پرداختم

 .[ نشده كم آن از حرفی

 عرضه مردم به را خدا كتاب كه شودمی مانع چيزی چه »:گفت، علی به راوی كهاين تا

 را مردم و بياورند را عمر توسط شده آوری جمع قرآن كرد امر عثمان كه بود درحالی اين ؟كنی

 .سوزاند و كرد پاره را مسعود ابی و كعب بن ابیّ مصحف پس «.كرد واحدی قرائت به ملزم

 :فرمود او به، علی

1 

 و رسول امالء با ،كرده نازل محمّد بر جلّ و عزّ خداوند كه را ایهر آيه طلحه ای]

 حرام هر و كرده نازل برمحمّد خداوند كه ایآيه هر تأويل و ] است، موجود [نزدم] من خطدست 

 رسول امالء با ،باشد داشته احتياج نآ به قيامت روز تا امّت كه چهآن هر يا حکم يا حد يا حالل و

 .[خراش ديه حتی [،است من خطّ دست و خدا

 قيامت روز تا يا بود موجود كه ،عام و خاصّ يا بزرگ و كوچک چيز هر آيا:» پرسيد طلحه

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

                                                           
  ارش: ديه جراحات.-1
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 : فرمود حضرت آن

 هر از  را كه علم از باب هزار كليد  فوت هنگام در ،اهلل رسول اين، از غير به ،آری ]

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

 .[شدندمی برخوردار زمين و آسمان از الهی هاینعمت از كردند،می اطاعت و پيروی من

 من به و پرسيدم قرآن درباره تو از كه چهآن آيا ابوالحسن ای »گفت: طلحه كه جاآن تا

 :  فرمود «كنی؟می بيان  مردم برای دادی جواب

 .[دهم نمی پاسخ تو به عمداً طلحه ای] 

 كهاين يا است قرآن تمام آيا شتندنو عثمان و عمر كه چهآن از بده خبر من به »:گفت طلحه

 :فرمود پاسخ در «دارد؟ وجود درآن هم قرآن غير

 [ .قرآن تمام بلکه طلحه ای]  

 :فرمود سپس

 شويد،می بهشت وارد و يابيدمی نجات مجهنّ آتش از كنيد عمل است آن در چهآن به اگر] 

 .[ ماست طاعت وجوب و حق بيان و تحجّ آن در زيرا

 «.است بس برايم باشد قرآن اگر ،است بس برايم »:گفت طلحه

 و حالل علم و آن تأويل از و توست نزد كه را قرآنی هبد خبر من به پس »:گفت سپس 

 خواهد قرار كسی چه اختيار در تو از و پس كنیمی واگذار كسی چه به را كه آنحرام آن و اين

 «گرفت؟

 : فرمود حضرت آن
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1 

 مردم ترينشايسته من، وصیّ ،كنم واگذار او به امركرد خدا رسول كه را كسی: فرمود ]

 يکی سپس ،كندمی واگذار حسين پسرم به را آن حسن پسرم سپس ،است حسن پسرم من، از بعد

 می وارد قرآن همراه حوضش در رسول بر هاآن اين كه تا حسين فرزندان از ديگری از پس

 .[شودنمی جدا هاآن از نيز و قرآن شوندنمی جدا قرآن از هاآن شوند،

 : فرمود حضرت آن كه كندمی نقل  باقر امام از جابر

.0 

 كرده آوری جمع را قرآن تمام باطن و ظاهر كه كند ادعا تواند نمی اوصياء از غير كسی]

 .[باشد

 :فرمودمی كه شنيدم باقر امام از: گفت كه است نقل او از همچنين

 .9 

آن  مگر كرده جمع كرده نازل خدا كه آن طور را قرآن تمام بگويد كه نيست مردم از كسی ]

 كرده نازل را آن خدا كه آن طور از او، بعد ائمه و طالب ابی بن علی جز كسی و است ابكذّ كه

 .[ اندنکرده حفظ و جمع

 كند،می برآن داللت كه مواردی از بلکه ،پيامبر عهد در قرآن شدن آوریجمع مؤيّدات از

 صورت به اوراقی در شده نمدوَ و مرتّب شده، جمع مطالبی بر جز عرفاً كتاب عنوان كه است اين

 در شده نمدوَ يا نمدوَ غير پراكنده مطالب به پس شود،نمی اطالق واحد، غرضی برای درپی پی

                                                           
 .109احتجاج:  ،منصوراحمدبن علی واب، طبرسی-1

 .019/1، بصائر الدّرجات:  ن س ح  ن د ب م ح ار، م ف ص-0

 .09/0همان، -9
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 پيامبرش هجرت از بعد اتعالی كه خدای ندارد وجود ایشبهه. شودنمی اطالق كتاب پراكنده، اوراق

 :  دليل آن آيه. ناميد كتاب ،بود كرده نازل حضرت برآن كه را چهآن تمامی

 (0البقرة،

 [ .ندارد راه آن در شک كه است عظمتى با كتاب آن] 

 باشد.مدينه، می در شده نازل سوره ليناوّ عنوان به بقره، سوره از اين آيه

 نازل او بر چهآن بر متواتر، بلکه معتبر روايات از بسياری استناد به ،پيامبر طور همين 

 كه اندكرده نقل ،پيامبر از فقامتّ یسنّ و شيعه كه روايتی هاآن جمله از ،ميدنا كتاب بود شده

 :فرمود
1 

 هرگز بزنيد چنگ آن به اگر كه گذارممی باقی برايتان خود از پس بهاگران چيز دو من ] 

 [    .بيتم اهل ديگری و خدا كتاب يکی ؛شويدنمی گمراه

 وجود نمدوّ صورت به هاسوره و آيات وقت آن در كندمی پس اين نصی است كه تصريح

 . نهاد آن بر را كتاب اسم شدمی كه ،داشته

 نازل او بر چهآن دانستمی او كه معنا اين به بوده، ریتصوّ اطالق اين كه گفت تواننمی

 تدوين از پس گذارینام اين كه دانيممی ما زيرا ،شودمی تبديل كتاب به وفاتش از بعد ،شده

 بر لذا و است، شده اطالق كرده، پيدا كتاب مصداق شده بوده كه نازل آيات و روَسُ از تعدادی

  است. نشده اطالق كتاب لفظ ،شده نازل اوائل در كه یمکّ كوتاه هایسوره

 جمع ب،مرتّ دارای مطالب عرفی كتاب، به حقيقتی بعد از ثبوت اين معنا كه لفظ كهاين نتيجه

نظير:  است كتاب نام نمتضمّ كه ایآيه هر شود كهشود، روشن میمی اطالق شده نمدوّ و

                                                           
،  ذی رم ت، 1308و 1309: 8، صحيح مسلم اج جّ ح  ن ب م ل س م، 0-31/1، معانی االخبار:  ی ل ع  ن د ب مّ ح م ، قمّی  ه وي اب ب  ن اب -1

دارمی ، 133، 130: 0و  930،901: 8و  10، 18: 9، مسند احمد 339/9033و  330/9033: 0، سنن ترمذی  ی س ي ع  ن دبّ م ح م

/ 131و  130/8311: 8مصابيح السّنة  ،البغوی، حسين بن مسعود، 890: 0سنن الدارمی  ،حمنعبداهلل بن عبدالرّ، سمرقندی

8313.  
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أو (81زمر،أو (0ده،سج يا (0بقره،)

 صفحات و اوراق در كه آياتی و روَسُ تدوين و آن كتاب مصداق قتحقّ از بعد ، (1يونس، 

 كه نيست معنا آن به و اين ، نازل شده استشده نگاشته نخل هایشاخه يا شانه استخوان روی يا

 و كنند اعتراض كسانی كه باشد شده نازل ر،وَسُ و آيات تمامی بايد كتاب نام اطالق از قبل حتماً

 ساعاتی و ايّام تا و تدريج به قرآن كهاين بر مبنی است متواتر اخبار و اجماع خالف اين كه بگويند

  . است شده نازل حضرت آن وفات به نزديک

 بخش بر كتاب مصداق تعبير شده، نازل تدريج به هابعد كه آياتی شدن منضم خاطر به آری

 در و زمان هر در قرآن تمام كه گرددبر می جااين به سخن پس. آيدمی الزم آيات، از زيادی يا كم

 . است شده افزوده آن به كم كم آيات و ماست دست در كه بوده مقدار همين به ،وقت هر

 رسول عهد در قرآن اين كه بر مبنی كرده ذكر ،عليه اهلل رضوان مرتضی كه را چهآن پس

 عبداهلل نظير صحابه از جماعتی كهاين و شده، تأليف و جمع هست ناآل كه چهآن مطابق ،اهلل

 حرف1اند،كرده ختم ،پيامبر محضر در بار چندين را قرآن ديگران و كعب بن أبیّ مسعود، بن

 نازل مقدار به ،قرآن ختم و جمع از مراد پس ،كرد وارد برآن ایخدشه تواننمی كه است درستی

 نازل وقت آن تا كه است مقداری همان قرآن، تمام از بنابراين مراد ،است بوده وقت همان در ،شده

 .بود شده نازل حضرت آن وفات تا كه مقداری آن تمامی ختم نه بود، شده

 استخوان و تدوا آوردن به امر كه آنی از بعد فوت، درهنگام، پيامبر كه دانستممی كاش

   0كند؟می كفايت را ما خدا كتاب گويد،می هذيان مرد اين گفت چگونه عمر كرد، شانه

                                                           
 .38: 1، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-1 

، 033/0813: 8، مسند  ، علی ابويعلی، احمدبن، 000: 1، مسند احمد، 1000/1390: 9، صحيح مسلم، اج جّ ح  ن ب م ل س مرك: -0

  ن ب من رح دال ب ، ع دون ل خ ن اب ،139: 9، تاريخ طبری، ر ري ج  ن دب م ح ، م ری طب، 011: 0، البداية و النّهاية، ر م ع  ن ب ل ي اع م س ر، ا ي ث ك ن اب

 .830: 0، تاريخ ابن خلدون، د مّ ح م
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 به، اميرالمؤمنين از غير احدی آگاهی عدم و اصحاب بين آيات بودن پراكنده وجود با

 هود،ش شهادت به او شده نقل كه جاآن تا آن،  به ثابت زيدبن مثل كسانی اطّالع عدم و هاآن تمامی

 نيافت ثابت بن خزيمة نزد در جز را آيه آن و كرد آوریجمع احزاب، سوره از آيه يک جز را، آن

 . نداشت آگاهی آن از او از غير كسی و. كرد قرآن وارد را آيه آن شاهد، يک همان شهادت به و

 چه نزد و كجا كتاب آيات كه دانینمی تو چرا كه نکرد اعتراض عمر به كسی چرا همچنين

 است؟ كسی

 بود. مشهور و معلوم مشخص، اصحاب بين كتاب محتوای همه كه شود می معلوم پس

 ( پيامبر زمان در قرآن آوری جمع در) عقل حکم درمورد م:دوّ

 ،آن در زيرا بود، واجبات اهم از قرآن آيات آوری جمع كه نيست ایشبهه: گفت توانمی

 كهاين و بود اختالل از آن نظام و ترتيب حفظ و رفتن بين از و شدن ضايع از قرآن اصل حفظ

 كار هامسلمان و ،پيامبر برای و دارد قرار قرآن مدار بر احکام، و دين اساس و اسالم شرع

 و اميرالمؤمنين وجود با اوقات اغلب در كار اين و نداشت وجود جهاد، جز آن، از ترمهم واجبی

 و است نداشته مشکلی گونههيچ بودند، حضرت نآ محضر در همواره كه خالص صحابه از بسياری

 و ،پيامبر به توانمی چگونه پس بود، سهولت درغايت قرآن دادن ترتيب و آوریجمع

 نسبت نيز و سال بيست تمدّ در تسويف و تساهل و تسامح نسبت ،مخلص صحابه و اميرالمؤمنين

 از بسياری تا داد، پيامبر توفا از بعد تا، اميرالمؤمنين سوی از واجب اين انجام تأخير

 بگيرد؟ قرار شدن ضايع و تغيير معرض در آيات

 و واجبات باوج از ،زمانی هر در آن نشر و تدوين و تنظيم و كتاب آوریجمع كهاين نتيجه

 صدق بر دالئل اتمّ و ،پيامبر معجزات اعظم از كتاب اين كه است نروش زيرا ،بوده امور اهمّ

 در مهم كارهای ديگر با تزاحمی گونههيچ و بوده الهی احکام مأخذ و او شريعت اساس و تنبوّ

 عبادت صرف صادق مؤمنان وپيامبر اوقاتِ اغلب كه است درحالی اين ،نداشته اوقات اغلب
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 اسالم حفظ معنای به آن حفظ و جمع كه چرا بود؟ قرآن جمع از مهمتر عبادت كدام پس شد،می

 كه است حالی در اين دين، به معاندين و منافقين كثرت از هاآن ودنآگاه ببا وجود  ، خصوصاًاست

 كردند.می اقدام اسالم، حفظ برای سخت بسيار موارد در هاآن

 مالزمت وجود با ،پيامبر برای خصوصاً ها،آن برای قرآن آوریجمع همچنين

   پيدا قطع ،منصف كننده تأمّل پس .بود آسان بسيار روز و شب در حضرت آن با اميرالمؤمنين

 اهلل صلوات اميرالمؤمنين خط و پيامبر امر به نزول، تدريج به قرآن شدن آوریجمع به كندمی

 عدم و پيامبر به آن ارائه و آن از زيادی هاینسخه تأليف و مؤمنان از بسياری سوی از و عليه

 و برای ،قرآن علم از غير علمی ، پيامبر زمان در كه ایگونه به ها،آن از بسياری تساهل

 .نبود قرآن تالوت از ترفزون عبادتی و حظ اصحاب

 ( پيامبر زمان در قرآن آوری جمع در)اقتضای شأن :مسوّ

 عادت برحسب پس ،داشتند نگاری وحی منصب دارای صحابه از ایهعدّ كه: گفت توانمی

    اقدام نگارش لوازم ديگر و قاورا و مداد قلم، نظير كار اين لوازم تدارك به هاآن كه بود الزم

 يا سوره هر كردن وارد و ترتيب و حفظ و وظيفه انجام برای قيام و نياز موقع در كهاين تا كردندمی

 زحمت به و نشوند سرگردان وحی نگارش موقع در و نشود، ايجاد ایوقفه خود، محلّ در ایآيه

 پراكنده اوراق در را آيات هاآن كه تاس بعيد خيلی نظر اين با پذيرش صورت اين در نيفتند،

  یخاصّ موضع در ایآيه گذاشتن به امر، پيامبر هرگاه كه ایگونه به باشند، نوشته مغيرمنظّ

 .  كنند پيدا را آن جای تا كردندمی رو و زير را صفحات و اوراق بايستیمی هاآن فرمود،می

 هاآن جمله از ،وحی نگارندگان كه كرد حکم توانمی صادقانه تأمّل با كه؛اين نتيجه

 جمع به نسبت و كردندمی گردآوری كردمی امر ،پيامبر كه ترتيبی به را ، آياتاميرالمؤمنين

 و نظم بدون ایپراكنده اشياء در را آيات آن كه پذيرفت توانو نمی نبودند هتوجّبی آن ترتيب و

 ابوبکر و را به جوار رحمت خويش فرا خواند ،كه خداوند پيامبرشاين تا باشند نگاشته ترتيب

  ،تمدّ اين تمام در و شدند كشته يمامه در قرّاء از خلعت خالفت او را بر تن كرد و بسياری

 حافظ صحابه از تن پنج يا چهار و تنها باشد نداشته وجود مسلمانان بين در كتاب اين از اینسخه
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 نبوده آگاه قرآن آيات از كمی تعداد از جز يگران،و د بخوانند حفظ از را آن و باشند قرآن تمام

 علمای روايت طبق جا كهآن تا باشد داشته وجود قرآن از كمی جزء تنها هاآن تمام نزد در و باشند

 از اینسخه نوشتن و ترتيب و جمع به تصميم قرآن، رفتن ازبين ترس از عمر و ابوبکر سنّت، اهل

 .باشند نموده آن

 مرا يمامه اهل شدن كشته از پس ابوبکر »:گفت كه كندمی نقل ثابت زيدبن از بخاری 

 و آمد من نزد به عمر: گفت من به ابوبکر بود، او نزد در ابخطّ ربنمَعُ كه در حالی كرد، احضار

 مختلف جاهای در قرّاء وضعيت كه ترسممی ،گرفته تشدّ يمامه جنگ در قرآن قرّاء كشتار: گفت

 آوری جمع به كنی امر كه است اين من پيشنهاد برود، بين از قرآن آيات از بسياری و شود سخت

 به: گفت عمر دهيم؟ انجام ما نداد انجام خدا رسول كه كاری چگونه گفتم عمر به من قرآن،

 من به خصوص اين در خداوند اين كه تا آمد من پيش مدام عمر. است خوبی كار سوگند خدا

 «.دمش نظرهم عمر با و داد صدر شرح

 وحی كاتب تو كنيم،نمی هممتّ را تو هستی، عاقلی جوان تو »:گفت ابوبکر گويدمی زيد

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

آن  به ،نبود ترسنگين ،قرآن آوریجمع يعنی شده، داده من به كه تیمأموريّ اين از كردند،می كوهی

: گفت ابوبکر دهيد؟ انجام خواهيدمی نداد انجام خدا رسول كه را كاری ونهچگ شما گفتم: دو

 «.است خوبی كار اين سوگند خدا به

 و ابوبکر سينه كه كاری برای را امسينه خداوند اين كه تا كرد،می مطالبه من از ابوبکر مدام

 .ساخت گشاده بود، ساخته فراخ را عمر

 هایسنگ خرما، درخت ساقه شده كنده هایپوست از قرآن آيات ریآوجمع به اقدام پس

از را توبه سوره آخر آيات و نمودمو حافظه، حافظان  سينه و نازك هنپ سفيد

 نزد ،برائت را سوره پايان تا[ آمد بسويتان شما خود از رسولى يقين، به] (103توبة،

 .نيافتم او از غير كسی نزد در و يافتم انصاری مهيْزَخُ ابی
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 نزد عمر، وفات از پس و عمر، نزد سپس مرد كهاين تا بود ابوبکر نزد مصحف اين پس

 1 .بود عمر دختر هصِفْحَ

 را آن زيد و بود ابوبکر كرد جمع را قرآن كه كسی ليناوّ »:گفت كه است نقل سعد بن ليث از

 آيات و نوشتنمی عادل شاهد دو شهادت با جز را ایآيه او و آمدندمی زيد نزد به مردم ،نوشت

 رسول زيرا بنويسيد، را آيات آن گفت كه ،نبود ثابت بن مهخُزَيْ جز كسی نزد در برائت سوره آخر

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

 :ارائه كردير را به صورت ز شيخه
0  

 الهی، مجازات عنوان به بردند كه لذّتی خاطر به را دو آن كردند، زنا پيرزن و پيرمرد هرگاه ]

 [است. حکيم و يزعز خدا كنيد، كه سنگسار

 9 «.ننوشت و نپذيرفت قرآن آيه عنوان به ،داشت راوی يک به دليل اينکه فقط را آن پس 

، خدا رسول از را ایآيه هركس: گفت و شد وارد عمر »:گفت كه است نقل داوود ابو از 

 شاهد دو تا و نوشتندمی نخل پوست و الواح و هاصحيفه در را آيات هاآن كند، ارائه دارد خود نزد

 8 «.شدنمی پذيرفته كسی از چيزی ،شدنمی ارائه

 نزد شد گفته كرد الؤس قرآن از ایآيه درباره عمر »:گفت كه است نقل داوود ابی ابن از 

 كسی ليناوّ او. كرد قرآن آوریمعج به امر و هلل، انا: گفت ،شد كشته يمامه در كه بود كس فالن

 0 «.كرد جمع را آن كه است

                                                           

 .019 :1 القرآن علوم فی االتقانر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س، 918/3: 3 بخاری، صحيح ، ل ي اع م اس  ن دب مّ ح ، م اری خ ب -1 

اند و اين حقيقت ما نقل شده و جماعتی از جماعت ديگر آن را نقل كردهاين معنا ثابت است كه قرآن به طور متواتر، برای  -0

در جميع اهل اسالم قطعی است، و آيه رجمِ مورد تصوّر، به صورت اخبار آحاد نقل شده است، دليل آن قول آخر حديث است 

ارزش ايات در اثبات قرآن كريم بیشود، بر اين اساس امثال اين روآن را ننوشته چون واحد بود و قرآن جز با تواتر ثابت نمی

  شود و الّا نبايد به آن اعتناء شود. است، پس اگر امکان باشد بر يکی از وجوه حمل بود، به آن وجه حمل می

 .013 :1 القرآن علوم فی االتقانر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س-9

  .010همان، -8

 .018همان،  -0
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        نبوّت توهين و اكبر ثقل تضعيف اخبار، اين در سوگند، جانم به »:گويدمی فمؤلّ

 كتاب آمدن هم پی در و تواتر انکار در ه به كافرانادلّ تلقين و دين اساس تخريب والنّبيّينخاتم

 اعراض از و اميرالمؤمنين امامت منکرين و اصغر ثقل كنندگان تضعيف از كارها اين است، مبين

 .نيست بعيد معصوم هایتحجّ و ذكر اهل از نندگانك

 برای جوان تازه ثابت بن زيد به كه كرد وادار را ابوبکر و عمر عاملی چه دانستممی كاش 

 اميرالمؤمنين كه حالی در شوند لمتوسّ آيات، تمامی به وی آگاهی عدم وجود با قرآن، گردآوری

 رسول از بعد خدا كتاب به النّاس اعلم امّت اتّفاق به او و بوده حضورشان در ،عليه اهلل صلوات

 !؟.بود خدا

 قرآن، از ایآيه عنوان به ایجمله پذيرش در ،شاهد دو شهادت به اعتمادشان سبب همچنين

 بن علی به كردند، چه بود و چرا خزيمه شهادت به اكتفا آن در و برائت سوره آخر آيه دو در مگر

 او نزد در قرآن تمامی اين كه وجود با نکردند، مراجعه ایآيه مورد در عليه اهلل صلوات طالب ابی

 بود؟ تامّ آحاد سائر و خزيمه از وثقاَ و صدقاَ او بود و موجود

 نزد آيه آن وجود از بودن خبردار و كتاب از ایآيه ةدربار الؤس از بعد چرا عمر همچنين

 چشم از ایآيه هيچ دانستمی او كه وجودی با : گفت امه،يمّ جنگ شدگانكشته

 «.كردنمی مخفی بدكار و نيکوكار از را كتاب آيات او و نبود مخفی ،عليه اهلل صلوات اميرالمؤمنين
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 ششم طرفة

 .بود پيامبر زمان در بار سه آن از یکی ،شد آوری جمع بار سه عظيم قرآن 

 

  شد: آوریعجم بار سه قرآن نويسد كهمی المستدرك كتاب در حاكم

 پيامبر زمان در: لاوّ

 ،خدا رسول نزد در ما: گفت كه ثابت زيدبن حديث به شودمی استناد در اين خصوص 

 1.كرديممی تدوين پراكنده هاینوشته  از را قرآن

 ابوبکر زمان در: مدوّ

 كشته خبر رسيدن از ثابت، زيدبن از بخاری روايت به شودمی استدالل خصوص اين در

 تا...  گرفته تشدّ يمامه جنگ در قرآن انقاريّ كشتار اين كه بر مبنی عمر سخن و يمامه اهل شدن

 .شد بيان گذشته طرفه در كه 0،سخن آن آخر

 نيست، جديد قرآن نگارش »:گفت كه است نقل "ننالسّ فهم" كتاب در محاسبی حارث از

 پوست در پراكنده تصور به ولکن كردمی آن نگارش به امر همواره ،خدا رسول زيرا

   از هاآن آوری جمع به امر يقصدّ پس بود، نخل هایپوست و شانه هایاستخوان حيوانات،

                                                           
 .003: 0، مستدرك حاكم  ه ل دال ب ع  ن ب ّد م ح ، م ریو اب ش ي ن  م اك ح-1

 .190/133: 3، صحيح بخاری  ل ي اع م اس  ن دبّ م ح ، م اری خ ب-0
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 جمع كه بود پراكنده، خدا رسول خانه در اوراقی صورت به هاآن و كرد مختلف هایمکان

  .نشود كم آن از چيزی تا دوخت هم به را هاآن نخ با و كرد جمع را آن ایكننده

 شد؟ اعتماد چگونه رجال سينه به و اوراق دارندگان به كه شود اشکال اگر: فتگ

 ایشده شناخته ترتيب به قرآن تأليف و گردآوری به اقدام هاآن زيرا :شودمی گفتهدر پاسخ 

 واقع خالف نوشتن پس بودند، پيامبر سوی از آن تالوت شاهد سال بيست طول در كه نمودند،

 در.بود قرآن از چيزی شدن كم از ترس تنها بلکه نبود پذير امکان باشد قرآن غير كه چيزی افزودن

 سفيد پهن هایسنگ و نخل هایپوست از را قرآن او كه شد گفته زيد حديث خصوص در گذشته

 ديگری روايت در و پوست هایقطعه از ديگری روايت در و پوست هایپاره از روايتی و در

 پهن هایساقه در ديگری روايت در و حيوانات پهن هایدنده از ریديگ در و شانه هایاستخوان

 .كرد آوریجمع خرما، درخت

 م: در زمان عثمان.سوّ

 1 «.است بوده عثمان زمان در هاسوره ساختن بمرتّ م،سوّ جمع »:گويدمی حاكم

 اهل با او كه حالی در شد وارد عثمان بر يمان بن يفةذَحُ »؛كه كندمی نقل انس از بخاری

 به را يفهذَحُ ها،آن قرائت اختالف چون بود، آذربايجان و ارمنستان با جنگ و عراق مشغول شام

 مانند شوند، اختالف دچار خدا كتاب در از آن كه قبل را امّت: گفت عثمان به ،انداخت وحشت

 آن از تا بفرستد برايش را هاصحيفه كه خواست حفصه از او پس درياب، نصاری، و يهود اختالف

  «فرستاد. عثمان برای را آن حفصه پس برگرداند، او به را آن اصل و نمايد برداری نسخه

را  هشام بن حارث بن حمنعبدالرّ و عامر بن سعيد زبير، بن عبداهلل ثابت، زيدبن پس عثمان

 زيدبن و شما اگر: گفت قريش قوم از تن سه به عثمان و كنند برداری نسخه آن از تا كرد مأمور

 نازل هاآن زبان به قرآن زيرا ،بنويسيد قريش زبان به پس كرديد اختالف قرآن از چيزی در ثابت

 به را اصلی نسخه عثمان نمودند، سپس برداری نسخه آن از و كردند چنين نيز هاآن پس ،شده

                                                           
 .003: 0، مستدرك حاكم  ه ل دال ب ع  ن ب ّد م ح ، م وری اب ش ي ن  م اك ح -1
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جود های موفرستاد و فرمان داد تا نسخه را آن از اینسخه ،مناطق از يک هر به و برگرداند حفصه

 ديگر قرآن را بسوزانند.

 خدا رسول از كه را احزاب سوره از ایآيه برداری، نسخه هنگام ما »:گويدمی زيد

 یةآ ؛آن و يافتيم انصاری ثابت بن خزيمة نزد را و آن گشتيم دنبالش به پس نيافتيم بودم، شنيده

 ةسور به را آن پس بود، آيه آخر تا (09احزاب، 

 1 «.كرديم ملحق قرآن در مربوط

 كثرت خاطر به عثمان توسط قرآن آوریجمع »:گويندمی سنّت اهل علمای از ایهعدّ

 لهجه به كس هر هالهجه هازبان گستردگی توجّه به با كه یحدّ به بود قرائت وجوه در اختالف

         و شدن از مشکل عثمان شد، يکديگر كردن تخطئه به منجر كه جاآن ات ،كردمی تالوت خود

 از كرد، مرتّب قريش لهجه به واحدی مصحف در را هانسخه همه پس ،ترسيد كار شدن نابسامان

   0 «.بود شده نازل لهجه اين به قرآن كه جهت آن

 كرده، درست وریآجمع را قرآن عثمان شده مشهور كهاين »:گويدمی محاسبی حارث

 عراق های اهلقرائت اختالف اثر در فتنه ايجاد از كه وقتی عثمان كه است اين حقيقت بلکه نيست،

 9 «كرد. واحدی لهجه قرائت به وادار را مردم ترسيد، شام و

 زمان در قرآن آوری جمع علماء، از جمعی نظر و روايات ظاهر بر اساس »:گويدمی فمؤلّ

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

خبر  من به: گفت كه است نقل سيرين ابن از كه طورهمان بود، مختلف هایقرائت و پيامبر

                                                           
  .910/3: 3، صحيح بخاری  ل ي اع م اس  ن دبّ م ح ، م اری خ ب -1

  .011 :1 القرآن علوم فی ر، االتقانبک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين وطی، جاللسي -0

 .011همان، -9
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 به ،فتندپذيرمیبود مطالبی نگاشته بود كه اگر  كرده آوری قرآنی كه جمع در، علی كه رسيده

 1 «.نديافتمی دست فراوانی علم

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

   0«.بود كرده

 از را آن تفسير از كمی قرائتشان در صحابه از برخی »:گويندمی سنّت اهل علماء از بعضی

 روايت ،خدا سولر از قرآن عنوان به كه چهها، آنآن برای زيرا كردندمی همراه توضيح باب

 بسا چه و كنند خلط آيات غير با را آيات اين كه از بودند مصون هاو آن بود مشخص كردندمی

:عباس ابن قرائت مانند 9،نوشتندمی را توضيح و تفسير آن ها،آن از بعضی

 «0«حج مراسم طی» 8كند می هاضاف سپس (133بقره، 

 باشد قبيل اين از مسعود بن عبداهلل به منسوب آيات از بعضی قرائت شايد »:گويدمی فمؤلّ

 :ةآی از او قرائت مانند

 .(019بقرة،  

 بيم و بشارت را مردم تا برانگيخت را پيامبران خداوند، * بودند دسته يک آغاز رد مردم ]

 [.دهند

 و آيات نزول شأن ابوبکر بود، شده ذكر آوری جمع اين در قوم هایرسوائی كه وقتی سپس

 سپس. كرد جمع مختلف هایقرائت  قرآن را با دوم بار برای كرد و حذف را هاآن تأويل و تفسير

                                                           

  .009: 0االستيعاب، در حاشيه االصابه  -1 
 .018 :1 القرآن علوم فی ر، االتقانبک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-0 

 .90: 1النشر فی القرائات العشر، -9

 تفسير و توضيح.بعد از آيه از باب -8

 .03/88: 3، صحيج بخاری،  ل ي اع م اس  ن دبّ م ح ، م اری خ ب-0
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 مسوّ بار برای ثابت زيدبن قرائت براساس را آن شد، زياد قرائات اختالف كه وقتی عثمان زمان در

 از بزرگان هایمصحف و نمود حذف را هاقرائت هبقيّ و كرد وادار قرائت اين به را مردم و كرد جمع

 «.سوزاند را دو آن مانند و كعب بن ابیّ و مسعود بن عبداهلل مانند صحابه قاريان

 تموقعيّ مثل من تموقعيّ اگر »:گفت كه است نقل مضمون اين به قريب مسعود بن عبداهلل از

 از سوره هفتاد من كردند، من صحيفه با هاآن كه كردممی را كاری همان هاآن صحفم با بود، هاآن

 كافرش پدرِ صلب در ثابت زيدبن كه حالی در امكرده قرائت ،خدا رسول محضر در را قرآن

 1«.كردمی بازی كودكان با يا بود

 

                                                           
 .003: 0 حاكم ، مستدرك ه ل دال ب ع  ن ب ّد م ح ، م وری اب ش ي ن  م اك ح -1 
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  هفتم ةطرف

 .بوده است الهی وحی و امر به قرآن آیات و سُوَر ترتيب

 

 لوح در الهی رضايت مورد كه است ترتيبی دارای عزيز كتاب روَسُ و آيات كه نيست یشکّ

 نظم دقيق، و ترتيب داشتن زيرا. است شده نازل ،پيامبر بر جبرئيل وسيله به و ثابت محفوظ

 و مطالب بهترين حاوی و هاكتاب بهترين كه مجيد قرآن و دارد كتاب حسن در تامّی دخالت

 و آيات ترتيب است، بشر طاقت فوق و بالغت، فصاحت در آن بيان و علوم برترين و ترينشريف

 .  ترين نظم باشدو كامل اسلوب بهترين دارای بايد آن سور

 سلوباُ بدايع از و اعجاز وجوه از قرآن روَسُ و آيات نظم دقيق: اندگفته علما از بعضی بلکه

 . است آن

 آن مؤيّد و بشر ناحيه از نه باشد تعالی خدای ناحيه از آن ترتيب و نظم بايد اساس اين بر

 . است كرده اضافه خود مقدّس ذات به را كريم كتاب  تعالی خدای كه  است اين

 باشد،می منظّم و مرتّب مطالب از ایمجموعه شامل كه است اسمی كتاب، كه است بديهی

    كسی يا نمايد مرتّب دفتری در معيّنی ابواب در و تأليف را نبوی احاديث كسی هرگاه پس

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

    اضافه آن كننده گردآوری و مؤلف به بلکه ،شود نمی منتسب عليهما اهلل صلوات اميرالمؤمنين

 اهلل كتاب منظّم، و مرتّب مجموعه اين به متواتر، روايات و كريم آيات در اساس اين بر ،شودمی
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 79 طرفه هفتم)ترتیب آیات به امر الهی(

 از كسی و است تعالی خدای ةناحی از آن تأليف و ترتيب و نظم عبادات، علوم، زيرا شود،می اطالق

 .نيست او شريک ،كار اين در مخلوقاتش

 رسول نزد در من: گفت كه دارد داللت العاص ابی بن عثمان از روايت اين ،نظر اين بر

 :   فرمود سپس ،شد خيره اینقطه به حضرت آن كه  بودم نشسته، خدا

 ةآی اين كه كرد امر شد و وارد بر من جبرئيل» 

 را آيه[ آخر تا كند می امر خويشاوندان به رسيدگی و احسان و عدل به ]خداوند (31نحل، 

 1«.دهم قرار نحل سوره جایدر اين

 آورد را(031، بقرة : آيه اين جبرئيل وقتی روايت، اساس بر

 :گفت
0 

 [ .ده قرار دين و ربا آيه را بين آن] 

 :فرمود ديگری روايت در و

 9  

 .[ ده قرار بقره سوره 031 آيه از بعد  را آن]

  فرمود: كه،  پيامبر از شده نقل روايت طبق همچنين
8 

 دست. اين از روايات ديگر و[  .شده داده طوالنی گانههفت هایسوره تورات بجای من به] 

 پيامبر زمان در كريم قرآن آوریجمع شد ثابت كه آن از بعد شودمی روشن شد ذكر چهآن مطابق

 دباي روَسُ و آيات تمامی ترتيب كه گفت بايد الجرم پس ،گرفته صورت حضرت آن امر به و

     آورده، باشد. جبرئيل چهآن با موافق و كرده وحی پيامبرش به خدا كه ترتيبی مطابق

                                                           
 .010 :1 القرآن علوم فی ر، االتقانبک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين ، سيوطی، جالل013: 8مسند احمد،-1
 010 :1 القرآن علوم فی ر، االتقانبک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين لسيوطی، جال -0

 .118: 0رازی، فخرالدّين، تفسير رازی،  -9

 .013 :1 القرآن علوم فی ر، االتقانبک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-8
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 آن كه كردمی امر وحی نگارنده به، پيامبر شدمی نازل روَسُ و ازآيات چيزی هرگاه پس
 رساندن مأمور كه طور همان پيامبر، كهاين بعالوه بود. كرده امر جبرئيل كه دهد قرار جايی در را
 كه ندارد امکان و است بوده نيز آن ترتيب و نظم رساندن به مأمور بود، امّت به سُوَر و آيات صلا

 بود روَسُ و آيات حافظ كه كسی هر پس باشد. كرده كوتاهی  وظيفه ادای و تبليغ در حضرت آن
 به او جمع كرده، جمع حضرت آن عصر در را قرآن كه كسی هر و بود عالم نيز آن ترتيب و نظم به

 حفظ قرآن از كه را چهآن صحابه، از بسياری اين كه ضمن بود، شده امر او به كه بود ترتيبی همان
 نبود، نزول ترتيب طبق هرگاه پس كردند،می عرضه پيامبر به كردندمی جمع را آن يا و

 .دادمی تغيير را آن پيامبر
 وحی نگارندگان كه را چهنآ هر كه شودمی حاصل نتيجه اين شد ذكر چهآن تمامی پس از

 همان با موافق حتماً بايد كردند،می آوریجمع قرآن از پيامبر عصر در صحابه يا و نوشتندمی
 .است بوده موجود محفوظ لوح در كه باشد ترتيبی و نظم

 :گفتم عثمان به »:گفت كه است زبير ابن از روايتی نظر اين مؤيّد
 آن تو چرا امّا كرده نسخ ديگری آيه را (081بقره، 

  «.دهمنمی تغيير جايش از را چيزی من پسر برادر ای: گفت ای؟كرده رهايش يا ایننوشته را
 از كالله از بيشتر چيزی رهدربا »:گفت كه كرده نقل عمر از مسلم كه روايتی همچنين

1:  فرمود و زد امسينه به انگشتش با كهاين تا نپرسيدم، پيامبر

 «.[كند می كفايت را تو آمده نساء سوره پايان در كه صيف آيه]  0
 نساء و عمران آل بقره، سوره شب در، پيامبر كه شده نقل عايشه از كه روايتی همچنين

 9.كردمی تالوت را
 و تدريس ،پيامبر عصر يعنی زمان، آن در قرآن »:گويدمی عليه اهلل رضوان سيّد مرتضی

 كعب بن ابیّ مسعود، بن عبداهلل نظير صحابه از ایعدّه: گويدمی كه جاآن تا شد،می حفظ آن تمامی
 بر دليل تأمّل كمترين با هااين همه كردند، ختم ،پيامبر نزد را قرآن بار چندين دو، آن مانند و

                                                           
ای كه در اوّل سوره نساء است و آيه ای كه در تابستان نازل شده، و آن آيه آخرنويسد: يعنی آيهجزری در شرح حديث می-1

 .33: 9زمستان نازل شده. النّهايه، 

 . 019 :1 القرآن علوم فی ر، االتقانبک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -0

  .30: 3مسند احمد،  -9
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 يا پراكندگی كهاين بدون بود، شده بمرتّ و آوریجمع، پيامبر زمان در قرآن كه است اين
 1 «.باشد داشته نقصی

 روَسُ و آيات ترتيب پيدا كنيم يقين و قطع كه شودمی موجب موارد اين همه »:گويدمی مؤلّف

 صورت، رسول امر و خدا وحی اساس بر بلکه ،نگرفته انجام صحابه سليقه و ميل اساس بر

 «.است پذيرفته

                                                           
 .38: 1، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب -1
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 هشتم طرفة

 .است لطيف مناسباتی بر مبتنی بلکه ،نيست نزول ترتيب براساس قرآن ترتيب

 بر كه خداوند ناحيه از الهی روَسُ و آيات شده تعيين ترتيب كه ندارد وجود ایشبهه

و  بديع نکات و ،زياد بين آيات روابط و لطيف مناسبات جوداز جهت و ،شده نازل پيامبر

 جز و آگاهی ندارد درعلم، كسی راسخان و خدا جز هاآن تمامی از كه بوده های بليغیحکمت

 او به را قرآن و فهم ساخته پروردگارش منقاد و مطيع را او و ساخته نورانی را قلبش خدا كه كسی

 . كندنمی درك را كرده، آن همراه انايم روح با را او روح و كرده عطا

 1 «.است نهفته آيات روابط و ترتيبات نحوه در قرآن لطائف بيشتر »:اندگفته علما از بعضی

 ترتيب بدايع در و 0هاسوره نظم لطائف در كس هر »:اندگفته ديگر بعضی كه طورهمان   

 معجزه اشمعانی بلندی و الفاظ تفصاح حسب به قرآن كه طور همان يابدمی در كند، لتأمّ هاآن

 9«.است معجزه نيز آياتش نظم و ترتيب سبب به است،

 كلمه مانند كه ایگونه به ديگر، بعضی با قرآن آيات از بعضی ارتباط »:اندگفته ديگر بعضی

 8«.است عظيمی علم باشند، نظم دارای مبانی و پيوسته معانی دارای واحدی كه

                                                           
 .933 :9 القرآن علوم فی ر، االتقانبک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -1 
  در االتقان: امام رازی در سوره بقره: و هركس در لطائف نظم اين سوره تأمّل كند.  -0 

 .901 :9 القرآن علوم فی ر، االتقانبک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -9

 .933:  9 همان -8
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 83 طرفه هشتم )ترتیب قرآن بر اساس نزول نیست(

اين كه او  امکان عدم و الهی بالغه حکمت به توجه با كردم، ذكر كه را چهآن سوگند جانم به

 ترينروشن و واضحات اوضح از ،بدهد حبال مرجّ ترجيح يا وقرار دهد  موضعش غير در را چيزی

 از است بتعجّ جای وجود اين با است، ديگران اقوال با تأييد و استدالل از نيازبی كه است دالئل

 اين است شرط كالم ارتباط حسن در لکن است خوبی علم مناسبت، علم» 1 :گويندمی كه بعضی

 اسباب در اگر پس ،باشند مرتبط هم به آخرش و لاوّ كه ایگونه به ،شود واقع متّحدی امر در كه

 را خود كند، مربوط هم به را آن كه هر پس. شودنمی واقعها آن بين ارتباطی شود، واقع مختلف

 حديث حسن كه نامتناسبی ربطايجاد  امگر ب ،آيد بر اشعهده از تواندنمی هك كرده كاری به وادار

 احکام پيرامون ،سال اندی و بيست در قرآن امّا آن، احسن به رسد چه تا است مصون آن نظير از

تواند نمیشده و هر كتابی غير از اين باشد بين محتوای آن  نازل یمختلف اسباب خاطر به و مختلف

 0 «.دی باشارتباط

 شود صادر ،عاقلی از اهلل كالم ترتيب راستای در ،گفتاری چنين نظير كه نيست شايسته پس

 و مختلف مطالب بر مشتمل كتابی كه هركسی است بديهی صورت دراين فاضلی، از رسد چه تا

 رسد چه تا نمايدمی را ارتباط و تناسب مالحظه ،تنظيم آن در البته كندّ تأليف پراكنده موضوعات

 نظر در خصوصاً دارد، وجود یجدّ مناسباتی مختلف، احکام و قضايا بين عال، زيرامتّ حکيم به

 از ،علم در راسخ انیربّ علمای از غير فهم آری باشد، آگاه امور جهات و اشياء حقائق به كه كسی

 آن اطراف در ،رانمفسّ لذا است عاجز خبير و لطيف خداوند نظر مورد لطيف مناسبات تمامی درك

 .خورندنمی غوطه آن اعماق در رانمتبحّ و چرخندنمی

 و فکر اندانداخته زحمت به را خود آن، تبيين برای سنّت اهل علمای از كمی عدّه آری، 

 تا چه رسد به داشتن نبودند، ميدان اين مرد كه در حالی اند،داده عرصه جوالن در اين را خويش

                                                           
 او شيخ عّزالدّين بن عبد السّالم است. -1

 . 901: 9 القرآن علوم فی ر، االتقانبک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -0
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 اهلل حبل به هازيرا آن از راه دور؟ ،و دستيابی به آن مستحکم قصر اين ميدان در حضور نتمکّ

 . نبودند همراه علم، در راسخ هاديان با و نزدند چنگ المتين

مانند  و شدم وارد عميق دريای اين در و گذاشتم قدم لغزنده مسير اين در كه من چند هر

 با كه منالّا اين ،ها وارد شدندو از راهی وارد شدم كه آن مغوطه خورد آن در شناگران ماهر

 حکم گفتم كه چهآن در و ،صرف نظر نکردم قاطع ضرس بهچه يافتم از آن قصورم از آگاهی

 ترتيب در تا شروع كردم احتمال و با ظنّ بود الزم كه چهآن از بلکه است، حق حتماً كه آن نکردم

 شدند.آن  دچار ،مك هعدّ اين كه گونهآن نشود، امر محالی متوهّ دچار كسی عزيز كتاب اين

 باشد، دچار آيات بين تناسب وجود عدم به قائل كه كسی »:گويدمی الملوی ينالدّ ولی شيخ

 كه است اين الخطاب فصل و شده، تنظيم مختلف وقايع برحسب هاآن كه زيرا شده است، متوهّ

 و روَسُ تمامی زيرا است، ترتيب دارای حکمت حسب به و شده نازل مختلف وقايع حسب به آيات

   .است شده مرتّب توقيفی صورت به است محفوظ لوح در كه چهآن با مطابق ،مصحف آيات

 است آن آشکار نظم و اسلوب آن، بيّن معجزات از و شد، نازل العزّه بيت بر دفعهيک كه طورهمان

 مکمّل يا ایآيه هر كه است اين ،شود است تحقيق ای شايستهآيه هر خصوص در كه چهآن و

 علم آن در كه چيست؟ قبلش با مستقل آيه مناسبت وجه پس آن، از مستقل يا باشدمی ماقبلش

  1«چيست؟ بعد ما و ماقبل به صالاتّ وجه ها،سوره مورد در طورهمين و است زيادی

 در او به بردن پناه و خداوند تربوبيّ به اقرار نمتضمّ فاتحه سوره »:گويندمی علما از بعضی 

 بر دليل اقامه و دين قواعد متضمّن بقره سوره و ،است نصاری و يهود دين از صيانت و اسالم دين

 و بيان فلسفه احکام منزله به بقره سوره پس. بقره است سوره مقصود مکمّل عمرانآل سوره و آن

 كه است متشابهاتی متضمّن عمرانآل دليل اين به مخالفان است. شبهات پاسخ منزله به عمرانآل

                                                           
 همان. -1
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 شروع عمران آل در و اتمام آن  و حج مناسک احکام ذكر بقره در و اندشده کمتمسّ آن به ینصار

 1«.است هگشت واجب مناسک انجام به

 است، بيشتر يهود به خطاب بقره در كه چنانهم ،است بيشتر نصاری به خطاب عمران در آل

 و دعوت را يهود كرد رتهج مدينه به وقتی، پيامبر و آن فرع انجيل و است اصل تورات زيرا

 از قبل شرك اهل از او دعوت كه طورهمان بود كار آخر در نصاری با جهاد امّا كرد جهاد هاآن با

 مردم تمام لذا دارند فاقاتّ آن بر انبياء كه است دينی متضمّن مکّی سُوَر دليل اين به بود، كتاب اهل

 باشند داشته مؤمنان و كتاب اهل انبيای به راراق كه را كسانی مدنی و سُوَر دهدمی قرار مخاطب را

 مورد "اسرائيل بنی يا "و "الکتاب اهل يا" و "آمنوا الذين هاايّ يا" عنوان به لذا كند،خطاب می

 . گيرندمی قرار خطاب

 :است نوع دو آن و است مردم بين موجود اسباب احکام متضمّن نساء سوره امّا
 :آيه با سوره لذا دامادی و نسب ثلم ها،آن مقدور و خدا مخلوق يکی

 (1نساء، 
 همسر و آفريد انسان يک از را شما همه كه كسى همان! بپرهيزيد پروردگارتان مخالفت از] 

 . شودمی آغاز كرد[ خلق او جنس از نيز را او
 : فرمود سپس

 (1نساء، 
 يکديگر از چيزى كه هنگامى و معترفيد او عظمت به همگى كه بپرهيزيد خدايى از و]  

 [!كنيد پرهيز خود، خويشاوندان با رابطه قطع از نيز و! بريد مى را او نام خواهيد، مى
آغازين متضمّن آن است و  آيه كه بنگر، مه زيباآغاز و مقدّ در عجيب مناسبت پس به اين

 مواريث و آن ماتمحرّ و زنان نکاح قبيل از در خصوص احکام آن، آيات زيادی از اين سوره
 سپس همسرش، خلقت او از پس آدم، خلقت به است مربوط امر اين ابتدای پس. ارحام به متعلّق

 .شد ايجاد نیفراوا زنان و مردان دو، آن از

                                                           
كرده  آن اتمام به عمران واجب شده است، و امّا در بقره شروع شده و بعد از شروع، امردر االتقان، نصاری، و حج در آل -1

 است.
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 عهد به وفای دين، مکمّالت و شرايع تمام بيان متضمّن كه است عقود سوره مائده، ةسور اامّ

 سوره آن، از پس شده كامل دين آن ةوسیل به و شده گرفته امّت از كه هايیپيمان پيامبران، و

 تحريم و حراما شدن كامل از لوازم كه م،حرِمُ بر صيد بودن حرام آن در زيرا. شده است تکميل

 از كه ،محاربان و سارقان قبيل از تجاوزگران مجازات و و دين است. عقل حفظ لوازم از كه خمر

 است، الهی عبادت كمال لوازم از كه هاپاكی حالل شدن است، اموال و دماء حفظ شدن كامل لوازم

 همه قرآن بر حکم كردن به احکام م وتيمّ وضو، مثل دمحمّ شريعت ويژه احکام جهت اين از

 .است شده ذكر ،داران دين

 هر كه شده ذكر آن در و است اتمام و اكمال ذكر متضمّن سوره اين آيات اكثر خاطر اين به  

 وارد لذا و است كامل همواره دين اين كند.می جايگزين را هاآن از بهتر خداوند، شود مرتد كس

ترتيب  اين. است تمام و ختم به اشاراتی نآ در و شده، نازل كه است ایسوره آخرين آن، كه شده

 1 .است ترتيب از بهترين نوع مدنی، گانهچهار روَسُ اين بين موجود

 بخش با مناسبت غايت در را آن كنی توجّه هرسوره آغاز به اگر »اند:گفته ديگر بعضی 

 ةسور شدن آغاز مثل شود،می آشکار ديگر بار و پوشيده يکبار سپس ،يابیمی قبل ةسور پايانی

  :فرمود تعالی خدای كهچنان ،قضا فصل از ةمائد ةسور با پايان متناسب است كه حمد با انعام

 (.00زمر، 

 اخد مخصوص حمد: شد خواهد گفته سرانجام و شود مى داورى بحق بندگان ميان در و] 

 [.است جهانيان پروردگار

 :فرمود كه باشدمی ماقبلش سوره پايان مناسب كه ،حمد با فاطر ةسور مثل شروع و

 (08سبأ، 

 و پيروان با كه ونهگهمان شد، افکنده جدايى هايشان خواسته و هاآن ميان سرانجام] 

 [.شد عمل قبل از هاآن مسلکان هم

 :و فرمود

                                                           
 .931: 9القرآن،  علوم فی ر، االتقانبک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -1
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 (80األنعام،

 مخصوص ستايش و. شد قطع بودند، كرده ستم كه جمعيّتى زندگى دنباله ترتيب، اين به و ]

 «[.است هانيانج پروردگار خداوند،

 كه چند هر وجوه، تأييد مورد ادّعا است نکات و اين نقل از غرض »:گويدمی مؤلّف 

 «است. نيازبی مذكور وجوه نقل از بودن، روشن دليل ادّعا به مورد معتقديم،
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  نهم ةطرف

  قرآن به آن تسميه تعلّ و عزیز کتاب اسامی

 

 گذاشته اسم پنج و پنجاه خويش عزيز بر كتاب تعالی خدای »:اندگفته 1علما از بعضی

 آن اوصاف و القاب هاآن تمامی كه است اين ظاهر. غيره و الحديث احسن ذكر، فرقان، مثل ،0است

 «است. عَلَم تعالی خدای وضع با كه است اين اظهر و اقوی كه ،قرآن بجز است

 قرآن كه است اين آن هراش و اظهر كه شده ذكر مختلفی وجوه آن تسميه وجه و اشتقاق در

 جمع حوض در را آب]  «  » مثل«  جمع»  معنی به«  قَرء»  از است مهموز

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

 و تورات محتوای تمامی و انجيل و تورات در را آسمانی كتب تمامی خداوند »:گويندمی

 8 «.كرد جمع قرآن در را انجيل

 :فرمود كه، پيامبر از است روايتی آن گواه

                                                           
قائل:  قاضی ابو المعالی عزيز بن عبدالملک معروف به شيذله، صاحب كتاب البرهان فی مشکالت القرآن، متوفّی به سال -1

 .081: 1ون ، كشف الظن ه ل دال ب ع  ن ب ی طف ص ، م ه ف ي ل خ ی اج ح، 811: 9شذرات الذهب  د، م اح  ن ب ی ح دال ب اد، ع م ع ن اب، رك: 838

ر، االتقان فی علوم بک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين ، سيوطی، جالل989: 1، البرهان فی علوم القرآن، ادر ه ب  ن ب ّد م ح ، م ی ش زرك-0 

 .103: 1القرآن 

  .130: 1ر، االتقان فی علوم القرآن، بک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-9
 .03: 8همان، -8 
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 89 طرفه نهم)اسامی کتاب و علت تسمیه(

0 
 شد اعطا مثانی زبور بجای و مئين انجيل جای به و طوال هایسوره تورات، جای به من به ]

 .[يافتم برتری لمفصّ سوره پنج و شصت با و
 اتعالی خدای كهچنان، است علوم انواع جميع جامع قرآن كه است اين تردرست و تركامل

 :فرمود
 (33نحل، 

 [ .چيز است همه بيانگر كه كرديم نازل تو بر را كتاب اين ما ] و
 :فرمود و

 (93أنعام، ).

 [.نکرديم گذار فرو كتاب، اين در را چيز هيچ ما ]

 : فرمود كه است نقل، حضرت آن از

.»9  

 دارد.[به وسيله آن پرده از روی همه علوم بر می هر كس قرآن را بفهمد، ]

 :فرمود قرآن وصف در و

 8 
 0 3 

                                                           
 عيّاشی، شصت و هفت آمده است. در تفسير -1

 همان. -0

           .980: 1احياء علوم الدين،  ، د مّ ح م  ن دب مّ ح ، م ی زال غ -9

 گويند: فالنی در آخرين نقطه زمين است. جمع آن تخوم، مثل: فلس و فلوس.تخم انتهای هر سرزمينی را گويند، می -8
 در تفسير عيّاشی : و منازل آمده است. -0 
 .08/1: 1تفسير عيّاشی،  ود، ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -3 
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 روی و است حدودی دارای عميق، باطنش و زيبا علم، ظاهرش باطنش حکم، ظاهرش] 
 هایچراغ آن رد ،روداز بين نمی نيست، غرائبش شمارش قابل است، عجايبش حدودی آن حدود
 دارد.[ وجود حکمت هایمنار و هدايت

 :فرمود كه است نقل، صادق امام از

 (33نحل،) 1

 خلقت، آغاز آن چه از كتاب اين در هستم، خدا كتاب به اعلَم و خدا رسول فرزند من] 

 خبر و مجهنّ و بهشت زمين، و آسمان خبر است آن در و شود، وجود داردمی ايجاد قيامت تا

 تبيان است آن در: فرمايدمی تعالی خدای ،و برای من مانند كف دست روشن است آينده، و گذشته

 . [چيزی هر

 را آن به وسيله قرآناز ما گم شود  و لو كم ارزشيهر چيز »:گفت كه است نقل عباس ابن از

  0«.يابيممی

 .دست اين از روايات ديگر و 

                                                           
 .3/ 01: 1كافی  -1
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 91 طرفه دهم)قرآن کتاب بدون تحریف(

 

 

 

 

 

 

  دهم ةطرف

 تحریف، بدون شده و آوریجمع پيامبر امر به که است کتابی همان ،ما روی پيش کتاب

 .است نقصان و زیادت تغيير،

 

 امر به كه است نزلیمُ تابك همان ،ماست روی پيش كه عزيزی كتاب كه است اين حق

 هايیبخش و تمام بودن متواتر دليل و به شده بمرتّ و آوریجمع حضرت آن عصر و درپيامبر

 تمامی و است، نقصان و زيادت تغيير، تحريف، بدون ها،مسلمان بين آن قرائت و ترتيب و آن از

 اند،داشته وافر سعی ،آن امونپير تحقيق و تالوت و حفظ در هاآن قرّاء و علما خصوصاً مسلمانان،

 مأخذ و السّالم و الةالصّ آله و عليه مخلوقات سرور بزرگترين معجزه و اسالم اساس قرآن زيرا

 .باشدزمين می در او مبين نور و خلق رایب خداوند منشور و احکام

 هك است نقل ،آمده او از ياتبلسِراُطَ سؤاالت جواب در كه چهآن مطابق امرتضی سيّد از

 و مشهور كتب عظيم، فاقاتاتّ بزرگ، حوادث شهرها، به علم مانند قرآن نقل تصحّ به علم »:گفت

 بيشتر و شديدتر آن حراست و نقل برای انگيزه و عنايت اين اساس بر ،است عرب مکتوب اشعار

 نهايت ،مسلمان وعلمای است دينی احکام و شرعی علوم مأخذ و تنبوّ معجزه قرآن زيرا است،

 و حروف قرائت، و عرابإ از را چههر آن كه جاآن تا اندداشته نگهداريش و حفظ در را تجديّ
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 شديد، تدقّ و صادقانه هتوجّ اين با كه است ممکن چگونه پس شناختند، داشتند اختالف آياتش

 «باشد؟ شده ايجاد نقص يا تغيير آن در

 علم مانند نقل، تصحّ در ،قرآن از هايیبخش به علم »:گويدمی همچنين روحه اهللقدس او
 المُزنی، و سَيبَويه كتاب مانند است جاری شده تصنيف كتب تمامی در معنا اين و است، آن تمام به

 اگر یحتّ دانند،می نيز تفصيل به دانندمی اجمال به دو آن از چهآن ،شأن اين به عنايت اهل زيرا
    مشخّص حتماً كند، آن وارد نباشد كتاب اصل جزء كه سيبويه كتاب در نحو در را بابی كسی

 كه است بديهی. المُزنی كتال در طورهمين و. نيست كتاب اصل جزء و شده اضافه آن به كه شودمی
 «.شعرا هایديوان و سَيبَويه كتاب ضبط به هتوجّ از است تردقيق آن ضبط و قرآن نقل به هتوجّ

 رسول عهد در دارد وجود اينک هم كه صورت همين به قرآن كه شودمی يادآور همچنين او 
 آن در قرآن تمامی كه كنندمی استدالل اين گونه معنا بر اين گرديده، تأليف و آوریجمع، خدا

 بر قرآن كهاين و شدند آن حفظ مأمور صحابه از ایهعدّ كهاين تا شدمی حفظ و تدريس زمان
 بن یّبَاُ و مسعود بن عبداهلل مثل صحابه از یاهعدّ كهچنان .شدمی تالوت و عرضه، خدا رسول

 تأمّلی كمتر با هااين همه كردند، ختمپيامبر محضر در چند بار را قرآن  دو آن غير و عبكَ
 كه شده ذكر همچنين ،است پراكندگی و نقص بدون و بمرتّ ایمجموعه قرآن كهاين بر دارند داللت

   به مورد اين در مخالفت زيرا. نيست هتوجّ قابل نظر، حشويّه با اين و اماميّه از برخی مخالفت
    نقل صحيح بودن، به گمان را، ضعيف اخبار كه شودنسبت داده می حديث اصحاب از ایهعدّ
 ،ضعيف روايات اين نظير نبايد به ،است معلوم و قطعی هاآن تصحّ كه مشابه موارد در كنند كهمی

 1 .شود رجوع

 كرد، بيان را مراد مافوق و كرد آشکار و روشن را حق عليه، اهلل وانرض او، سوگند جانم به

 :گويدمی ایگوينده به آن نقل از بعدفيض كه چند هر
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 تغيير برای انگيزه بود، همين زياد آن حفظ و قرآن نقل برای مؤمنان انگيزه كه طورهمان» 

 متضمّن خاطر خالفت، به مسير اندهندگتغيير و پيامبر توصيّ كنندگانتبديل و منافقين توسط آن

  1 «.بود زيادها، نيز آن ميل و رأی برخالف چيزی بودن

 بودن قوی مانند  قرآن  تغيير برای هاآن انگيزه بودن قوی ولکن آری »:گويدمی فمؤلّ

 امر در كه طورهمان پس اوست، امر ابطال و پيامبر نور كردن خاموش برای هاآن انگيزه

 و نرسيدند مقصودشان مسلمانان، به كثرت و تقوّ و او تأييد و خدای تعالی حفظ رخاط به ،نبوّت

 قرآن درباره خود قلبی غرض به بودند، خال سياه ريز بر بدن گاو سفيد مانند هاآن بين در ،منافقان

 «بود. دشواری ها بسياركار برای آن اين بلکه نيز نرسيدند،

 و شهرها در آن انتشار از قبل باشد، شده واقع نآ در تغييری اگر »:گويدمی فيض سپس

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

  0 «.نيست

 اهتمام شدّت و شده آوریجمع، پيامبر زمان در قرآن كه شده ثابت »:گويممی پاسخ در

 تحريف احتمال بعضی كه زمانی در پيامبر، از بعد هشد آوریجمع مجموعه آن حفظ در مسلمانان

 در اسالم انتشار كه است بديهی است، عرضشان و جان حفظ در اهتمامشان مانند دهند،می آن در

 به را مردم قرآن، اعجاز  كه نحو اين به نداشت امکان مجيد كتاب انتشار بدون عالم اكناف و اطراف

 نشر از بيشتر مردم، بين قرآن شيوع و كتاب نشر و خواندمی فرا ،ينبيّالنّ خاتم به ايمان و اسالم

 از بيشتر را آن قرآن، روَسُ و آيات از هاآن اعجاب تشدّ خاطر به دين، دشمن اركفّ زيرا بود اسالم

 حافظه ةقوّ بودن باال به هتوجّ با حاء،صَفُ بطَخُ و او مانند و القيسامرؤ مانند عرب شعرای قصائد

 با را طوالنی هایخطبه هاآن از بسياری كه ایگونه به كردندمی تالوت و عصر، حفظ نآ اهل در

 جمع حافظه در ایسوره و آيه هر كه كردمی اقتضا عادت لذا و كردندمی حفظ شنيدن بار يک

 اعظم از آن تالوت و قرآن حفظ كهاين با گيرد قرار ،بود تواتر حدّ از بيش هاآن تعداد كه زيادی

  باشند. قرآن تمام حافظ ها،آن از زيادی جمع كه است اين عادت اقتضای پس بود مسلمين اداتعب
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 آنها اهتمام مانند ،تحريف از آن صيانت و تغيير از قرآن حفظ برای هاآن اهتمام است بديهی

 و فرزندان و خود هاآن كه حدّی به بود، جراحت و آفت از، پيامبر حفظ و اسالم حفظ برای

 «.نمودندمی شريفش نفس فدای را خود اموال و اضاعر

 در بلکه نبوده قرآن خود در تغيير »:كه است عجائب ای ازو هر گوينده او قول اين 

 بردارینسخه هنگام  در مگر نکردند تحريف هاآن پس بوده است، هاآن توسط  آن ظتلفّ و نگارش

 علما نزد در پس بودند، آگاه آن به هاآن و ندما باقی اهلش نزد بود كه گونهآن اصل، و اصل، از

 پيروانشان به هاآن كه بود اینسخه ،شده تحريف نسخه حقيقت در ،نبود شده تحريف نسخه جز

   1 «.كردند عرضه

 عصر در موجود قرآن از نسخه دو يا يک كه است فرض بر اين مبتنی احتمال اين پس

 به هتوجّ با منافقين از ایعدّه سپس باشد، موجود صحابه از دو تن يا يکی نزد او از و بعد پيامبر

 انظار از را آن اصل سپس اند،كرده بردارینسخه آن از آن، آيات و آن به مسلمين العاطّ عدم

 احتمال از مواردی است كه اين شده، منتشر عالم اقطار در شده تحريف نسخه و داشته نگاه مخفی

تر روشن مسلمين نزد هايش درسوره و آيات با قرآن زيرا ،كند خطور كسی ذهن به نيست شايسته

 و آيات از هاآن اغلب العیاطّبی پس نبود، قرآن علم از غير علمی هاآن بين در و بود از خورشيد

 بود؟ ممکن چگونه هاآن قرائت تكيفيّ و آيات محلّ و سُوَر

 و زيادت در گفتن سخن امّا »:گويدمی عليه اهلل رضوان طوسی حسن بن دمحمّ ائفهالطّ شيخ 

 تامّ علمای اجماع به قرآن در زيادت زيرا نيست، قائل شدن به آن روا كه است مواردی از نقصان

و ظاهر اين است كه نقصان در قرآن نيز، از نظر مسلمان نقصان پذيرفته نيست و اين  است باطل

 نمبيّ نيز روايات ظاهر و ستا مرتضی تأيّيد مورد و تر استنظر در مذهب ما به صحّت نزديک

و  قرآن آيات از بسياری نقصان به عامّه و خاصّه ةناحی از فراوانی روايات كهناِلّا اي معناست، همين
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 ااَولَی پس ،شودموجب علم و عمل نمی كه است آحادی آن طريق كه رسيده، جابجائی برخی آيات

 1 «.كرد تأويل را هاآن توانیم زيرا هاست،آن با شدن مشغول ترك و هاآن از عراضاِ

 پيامبرش بر را آن خدا كه قرآنی ما اعتقاد به »:نويسدمی اعتقاداتش در، صدوق ما شيخ

 اين هر كس پس نيست، آن از بيش ماست، روی در پيش و دارد قرار جلد دو بين و كرده نازل

 نسبت ما به كه است غیدرو اين است آن از بيش قرآن اين گوييممی ما كه بدهد ما به را نسبت

  0 «شود.می داده

 مذهب مجدّد كه عليه، تعالی اهلل رضوان كلينی به صدوق كه است تعجّب جای وجود اين با

 نسبت و توسط او مورد نقد قرار نگرفته، شده وارد معنا اين در كه رواياتی استناد به است جعفری

كافی  در چهآن كهاين بر مبنی كافی لاوّ در ذكر اين بيان و، 9دهدمی را قرآن تحريف به شدن قائل

 و روايات نقل در صورتی كه نسبت قائل شدن به تحريف داده است، وثوق است، مورد شده نقل

ها استناد آن به او فتوا دادن يا و روايات آن مضمون به ناقل اعتقادبر دليلی هاآن صدور به وثوق

 به آن علم موكول كردن امکان يا آن غير و هنظير تقيّ هايیمحمل برها آن حمل امکان زيرا ،نيست

 ديگران از آشناتر كلينی مذهب به اهلل هرحم صدوق كهتوجّه به اين با. دارد وجود علم در راسخان

 ؟چگونه ممکن است تکذيب يبان او در دادن نسبت تحريف به اماميّه از سوی كلينی پس است،

 داللت و هاماميّ اجماع از اشآگاهی خاطر به عليه اهلل رحمة صدوق كه است اين ظاهر

 اساس در وهن ايجاد لزوم مالحظه و آن تحريف عدم بر مجيد كتاب داللت بلکه ،فراوان روايات
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 .39اعتقادات صدوق،  د علی،ابن بابويه، محمّ -0

يابيم، كما  سالم كلينی نمیاالای به انتساب قول به تحريف به ثقةدر ساير مصنّفات شيخ صدوق هيچ نوع تصريح يا اشاره -9

يابيم كه آن را از شيخ صدوق نقل كرده باشد. بعضی از محدّثين كه قول به تحريف را به كلينی نسبت      كه كسی را نمیاين

بر اساس تعدادی از روايات كافی، با اين كه در كافی، روايتی كه داللت صريحی بر تحريف  80:1اند،مثل فيض در صافی داده

ته باشد، يافت نشده، و ليکن حال بعضی از روايات بر ايشان مشتبه شده، و تنها شصت و يک روايت در همه اجزاء كافی داش

اند، بعضی از مطالعات تفصيلی جديد را از اصل مصحف شمردهوجود دارد كه به خاطر ظهور آن به اختالف قرائت يا تفسير، آن

 .011-013: 0كند. رك: دفاع از كافی اين را ثابت می
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 وقوع بر داللت كه فراوانی روايات از كتاب، تواتر و قرآن در تحريف به اعتقاد خاطر به اسالم

 از سهو جواز به قائل ،اخبار ظواهر به دشبّتع غايت وجود با او. كرد عراضاِ دارد، تحريف

 .شد پيامبر

 اصحاب از گروهی به را نظر مذكور و قائل بودن به تحريفخالف نسبت مرتضی دسيّ آری

 آن در هشويّحَ و هاماميّ از كس هر :گويدمی و دهدمی هاآن تخطئة با همراه اماميّه، از حديث

 حديث اصحاب از ایهعدّ به آن در خالف زيرا يست،ن اعتنا قابل هاآن مخالفت ،باشند مخالف

وجود  رواياتی وقتیو  كنندمی نقل بودن، صحيح گمان به را، ضعيفی شود كه اخبارنسبت داده می

 1.شود رجوعنبايد  رواياتضعيف اين مثل به قطعی است آن صحّت كه دارد

ارد بر اين كه انتساب د داللت 0(قومی به شده اضافه=قومٍ الی مضاف) او قولدر  شايد 

 قمی ابراهيم بن علی مذكور قول حديثدر اصحاب از مراد و ،ثابت نيست ها، برای اوتحريف به آن

 . اوست پيروان و

 :فرمود كه كرده نازل خدا كه است چيزی خالف بر كه چهآن امّا: نويسدمی تفسيرش در قمی

 

 معروف به امر كهاين چه اند شده آفريده هاانسان سود به كه بوديد تىامّ بهترين ]شما 111آل عمران،

 داريد[ ايمان خدا به و كنيد مى منکر از نهى و

 :فرمايدمی (ةامّ يرخ) آيه اين كننده تالوت به، صادق امام پس

 .[   كشندمی را علی بن حسين و اميرالمؤمنين ]

گونه در حقيقت اين: »فرمود شده؟ نازل چگونه آيه اين خدا رسول پسر ای: دش گفته پس

 : نازل شده
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 از نهى و معروف به امر ] (111آل عمران، 

 داريد[ ايمان خدا به و كنيد مى منکر

ها را در آخر آيه مدح بينيد كه خداوند آنآيا نمی "ه برای مردم هستيدشما بهترين ائمّ"]

 [؟داريد ايمان خدا به و كنيد مى منکر از نهى و معروف به امر كرده و فرموده:

 آيه:صادق امام بر كه است اين آن نظير و

 (08فرقان،

 را ما و ده، قرار ما چشم روشنى مايه فرزندانمان و همسران از! پروردگارا»: گويند مى كه كسانى] 

 . شد قرائت  [!گردان پيشوا پرهيزگاران براى

 :فرمود حضرت پس

 .[دهد قرار امام قينمتّ برای را هاآن كه كردند خدا از عظيمی درخواست ]

: شد نازل شکل اين به: فرمود شده؟ نازل چگونه آيه اين خدا رسول پسر ای: شد گفته پس

  (11رعد، هآی اين خصوص در

 فرمان از را او سرش پشت از و رو، پيش از پى، در پى كه است رانىمأمو انسان، براى ]

 كنند[ مى حفظ حتمى غير حوادث خدا

 پس: فرمود، صادق امام

شده نازل شکل اين به فرمود شد؟ نازل چگونه آيه اين خدا رسول پسر ای شد الؤس

 .است فراوان آيات اين نظير و

 : نظير شده حذف قرآن از كه چهآن اامّ

 (133نساء، 

 و است، كرده نازل علمش روى از كه كرده نازل تو بر چهآن به دهد مى گواهى خداوند ولى]

 [.دهند مى گواهى نيز فرشتگان
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 : آیة و

 و! برسان مردم به كاملًا است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه! پيامبر اى ](30مائدة،)

 [!اى نداده انجام را او رسالت نکنى، اگر

 (133ساء،ن) : آیةو 

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

 (000شعراء،: آیةو  

 [.كجاست به بازگشتشان كه دانند مى زودى به كردند ستم كه ها]آن

 (39أنعام،) :آیةو 

 [.اند رفته فرو مرگ شدايد در ظالمان اين كه هنگامى ببينى اگر و] 

 .كرد خواهم ذكر را آن خود جای در اهلل شاء ان و است فراوان آيات اين نظير

 قبل ماه چهارده كه زنان هعدّ به مربوط آيه آيات؛ تأخّر و مدّتق ردمو در امّا »:گويداو می

 كه منسوخی آيه ابتدا كه است اين واجب و شده منسوخ قبل ساليک كه ایآيه از قبل شده نسخ

  .شده نازل بعد كه ناسخی آيه سپس ،شود قرائت شده نازل قبالً

: آیة و

  (10هود،)

 او سوى از شاهدى آن، بدنبال و دارد، خويش پروردگار از آشکارى دليل كه كس آن آيا ]
 [.بود رحمت و پيشوا كه موسى كتاب آن، از پيش و باشد، مى

 : شده نازل صورت اين به
 (90مؤمنون، :و آيه 
 و ميريم، مى ما از گروهى پيوسته ،نيست كار در چيزى ما، دنياى زندگى اين از غير مسلّماً ]

  [.گيرد مى را ما جاى ديگرى نسل
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» :شده نازل صورت اين به
». 

 شويممی هزند ما: گويندمی درحقيقت و نيستند مرگ از پس شدن زنده به قائل هدهريّ زيرا] 
 .است فراوان آن نظير و ،[داشتند مقدّم حرفی بر را حرفی پس ميريم،می و

 سخن مثل ديگر ایسوره در هاآن تمام و است، موجود ایسوره در كه آياتی امّا: گويدمی او
 :فرمود كه است موسی

  (31بقرة،) 
 از بکوشيد است، چنين كه اكنون! كنيد؟ مى انتخاب بهتر غذاى جاى به را تر پست غذاى ]آيا

 [.هست شما براى جاآن در خواستيد، چه هر زيرا آئيد فرود شهرى در بيابان اين
و

 (00مائدة،
 آن وارد هرگز ما و ستمگرند و نيرومند جمعيّتى سرزمين، آن در! موسى اى: »گفتند ] 

 [.شد هيمخوا وارد ما شوند، خارج آن از آنها اگر شوند خارج آن از آنها تا شويم نمى
 .است آمده مائده سوره در ديگر نصف و بقره سوره در آيه نصف كه
 (0فرقان،): آيه و
 [.شود مى امال او بر شام و صبح هر و كرده، رونويس را آن وى ]

 :فرمايدمی و كرده رد را آن خداوند كه

 (83عنکبوت، 

 كسانى مبادا نوشتى، نمى چيزى خود دست با و خواندى، نمى كتابى اين از پيش هرگز تو ]

 [!كنند ترديد و شک هستند، تو سخنان ابطال و تکذيب صدد در كه

 بسيار آن نظير و عنکبوت درسوره ديگر نصف و است فرقان سوره در يهآ اين نصف پس

 1.است

 .باد بلند مقامش يافت، پايان او كَالم

                                                           
 .11: 1تفسير قمّی،  ،ی، علی بن ابراهيمقمّ -1



 _________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 ترجمه تفسیر نفحات الرحمن   100

 اخبار كه كندمی اشاره گونه اين ضعيف اخبار اين به، شيخ »:گويدمی پاسخ مؤلّف در

 از مقداری هك شده وارد قرآن آيات از بسياری نقصان درخصوص عامّه و خاصّه ناحيه از زيادی

 پس ،شودنمی علم موجب هستند كه آحاد اخبار از ،نقل شده ديگری جای به جائی از هاآن

 «.باشدمی پذير امکان آن تأويل  زيرا است برتر هاآن به پرداختن عدم و هاآن از اعراض

ردن از بين ب و آن محتوای به تمسّک و قرائت تشويق مؤيّد ما روايات »:گويدمی كه جاتا آن

 عمل آن به با قرآن است موافق كه چهآن پس. است قرآن به آن عرضه كردن روايات با اختالف 

  1 «شود.نمی اعتنا آن به و گردد اجتناب آن از است آن مخالف كه چهآن و شودمی 

 اخبار و .متواترند يا اجماالً معناً و فراوان ،قرآن بر روايات عرضه اخبار »:گويممی پاسخ در 

 :فرمايندمی كه، معصومين قول به استناد اين  تغيير، و تحريف قوعو

  0 

آن "يا  "آن را به ديوار بزن "است. يا "باطل "يا "نادرست "چه مخالف كتاب خداست،]آن

 ["را نقل نکن

 : آيه ينا پس

 (3حجر،) 

 [.آنيم نگهدار قطع بطور ما و كرديم نازل را قرآن ما ]

 به نسبت تعالی خدای ضمانت با آسمانی كتب ساير بر آن برتری و قرآن شرافت بر داللت

 قيامت روز تا تغيير و تحريف از آن صيانت رب تعالی خدای دتعهّ وو نابود شدن  محو از آن حفظ

 ديگری كتاب گرفتن قرار و مردم ميان از قرآن تمامی رفتن بين از و محو كه طورهمان پس دارد،

 يا آيه شدن ساقط طورهمين منافات دارد، آن تعالی نسبت به حفظ خدای با ضمانت هاآن ميان در

 حفظ برای تعالی خدای ضمانت منافی شده، نازل كه يئتیه تغيير يا آن از ایكلمه تغيير يا ایسوره

 .است قرآن ی، محوكمّ يا باشد آن، كيفی از چيزی محو و است قرآن ای،آيه هر زيرا است قرآن

                                                           
 .9: 1ير التبيان، ، تفس ن س ح  ن د بمّ ح ، م ی طوس -1

 /باب اخذ از سنّت و شواهد كتاب.00: 1، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -0



 ___________________________________________________ 

                                                                   

 

 101 طرفه دهم)قرآن کتاب بدون تحریف(

بر  اسالم دين غلبه برای اشوعده طبق تعالی خدای كه است اين تر،روشن بيان به آن تقريب

 .است داده برتری اديان ساير بر را دين اديان، اين تمامی

 محفوظ ماندن با آن و است وابسته مبين قرآن ظهور به مبين دين اين ظهور كه است بديهی

 تعهّد هااين جميع از را آن حفظ خداوند فلذا.  استمردم  بين محو، و كهنگی تغيير، تحريف، از

 اين و است ادهد برتری كتب بر ساير ملحدان مکر و معاندان كيد از آن صيانت ضمانت با و كرده

واقع  هاكتاب آن در تغيير و تحريف لذا و نيست كتب ساير مورد در تعالی خدای ضمانت و تعهّد

 جهت از ولو تحريف وقوع به قائل ما اگر پس ،افتاد اعتبار و حجيّت از اديان ساير مانند و شد

 بين از كتاب وبر د آن مزيّت و شودمی تعالی خدای ضمانت نفی موجب ،باشيم قرآن در ترتيب

 «.شودمی زائل جهت اين از آن برتری و رودمی

، اميرالمؤمنين كه است اینسخه حفظ تعالی، خدای حفظ از مراد »:شود گفته اگر

 و داده قرار ،اجمعين عليهم اهلل صلوات معصوم اوصيای اختياز در را آن و نگاشته و ردهك نگهداری

 «.است كافی ضمانت ادای و عهد به وفای برای مانزّال آخر تا و هاستآن خاتم نزد اينکهم

 بين حفظ از درجه اين زيرا ندارد فضيلتی و مزيّت حفظ، از درجه اين »:گوئيممی پاسخ در

       تحريف واحد نسخه به طور قطع، كهاز اين حيث  ،است مشترك آسمانی، كتب ساير و قرآن

 هاآن موجود مواريث از شايد و است مانده محفوظ اوصياء و انبياء نزد كتب ساير ميان از اینشده 

 پس باشد، داشته وجود فرجه اهلل عجل ،مرسلين انبياء علوم وارث و الوصيّين خاتم نزد كنوناَهم

 در آن وجود مانند فضيلت و مزيّت لحاظ از كتب ميان از نشده تحريف صحيح نسخه اين وجود

 «.نيست كريم كتاب برای فضيلتی و مزيّت و است محفوظ لوح

"الغطاء كشف" كتاب در الغطاء كاشف
 در هشتم مبحث در قرآن كتاب نقص پيرامون 1

 مانده محفوظ نقصان از انديّ ملک حفظ با قرآن شک بدون »:نويسدمی قرآن قصص خصوص

 نبايد نادر روايات دارد، داللت آن بر زمان هر یعلما اجماع و قرآن صراحت كه طورهمان است،

                                                           
  ه .1003شيخ جعفر معروف به كاشف الغطاء، متوفّی به سال  -1
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 كه جاآن تا كندمی منع را هاآن ظاهر به عمل بودن بديهی  ،نقص اخبار و بگيرد قرار هتوجّ مورد

 1«.كرد تأويل را آن بايد ،وجوه از هر يک بر اساس :گويدمی

 قرآن كه است آن صحيح »:گفت كه است نقل قرآن تغيير درعليه  اهلل ةرحم بهائی شيخ از

 و ] 3حجر، آيه  آن دليل و است محفوظ یكمّ يا زيادت از اعم هر تغييری از عظيم

 اسم براسقاط مبنی مردم بين مشهور روايات از چهآن و آنيم[ است نگهدار قطع بطور ما

 تعالی: خدای قول اين مثل قرآنی آيات از بعضی در اميرالمؤمنين

 (03مائدة،) 

 غيرمعتبر علما نزد آن امثال و است[ شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه! پيامبر اى ]

 0 «.است

 رساله ،قرآن بودن ناقص نفی در كه است نقل ،عليه اهلل ةرحم عبدالعالی بن علی شيخ از 

 نقص كه بر روايات زا چهسپس به آن كرده ذكر نيز را صدوق پيشين كالم و كرده تصنيف مستقلی

 سنّت متواتر يا و كتاب هادلّ برخالف كه حديثی »داده: جواب و كرده اعتراض دارد، داللت قرآن

      واجب روايات آن كردن رها نباشد، ممکن وجوه برخی بر آن حمل و تأويل و ،باشد اجماع

  9 .شودمی

 بسياری سند بودن سست و ،كريم كتاب بامخالف بودن  وجود با تحريف اخبار كلّی طور به

 ،روايات با حکم عقل و اقتضای شأن آن مخالفت و ،هاآن از صحابه بزرگان اعراض و ،هاآن از

از  كه طورآن ،اجماع اهل از بسياری بلکه ،باشد فاضل كه رسد چه تا نزد هيچ عاقلی اعتبار ندارد

 نقل آن را خالف آيدمی بر مه اسرار اهلل قدس دو آن غير و بهايی شيخ و الغطا كاشف نظرات

  «اند.كرده

                                                           
 .033الغطاء ، كشف الغطاء،  كاشف به معروف جعفر شيخ-0

 .30: 1آالء الرحمن،  واد، دج م ح ، م ی الغ ب-1

 همان.-9
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 شيعه به چهآن »است: آمده طوراين واصبالنّ مصائب كتاب در شوشتری نوراهلل قاضی از 

 كمی تعداد بلکه نيستند اماميّه علمای همه ،شده داده نسبت قرآن در تغيير خصوص در هاماميّ

  1 «... هستند

 كلمات از چيزی كه معتقدند اماميّه از جماعتی »:گفت كه است نقل عليه اهلل رحمة مفيد از 

 معانی تفسير و تأويل پيرامون اميرالمؤمنين مصحف در كه چهآن بلکه ،نشده كم قرآن سُوَر و آيات

  0 «.است شده حذف ذكر شده بود، تنزيلش حقيقت بر قرآن

 وجود ردمو در »:گفت كه است نقل 9 الوافية شرح در روحه اهلل قدس بغدادی سمقدّ از

 نقيصه وجود عدم حقيقت در –وجود اجماع و – ما اصحاب بين معروف قرآن، و در نقيصه

  8«.است

 و شيخ رجم آيه نظير قرآن هایشده ساقط خصوص در شده ذكر كه رواياتبه عالوه اين

 مانند و (11رعد،  آيه از "رقيب و خلفه من" كلمه و آن امثال و شيخه

 . كندمی رد را آن ،ثقلين متواتر روايت بلکه است بدور عزيز كتاب اسلوب و فصاحت از آن

    رد را آن كسی، شده وارد روايتی، پيامبر از :گويدعليه می اهلل رحمة طوسی شيخ

: فرمود كه كندنمی

بها بين شما به يادگار گذاشتم، مادام كه به آن چنگ بزنيد، هرگز گمراه من دو چيز گران] 

 شوند،گاه از هم جدا نمینخواهيد شد: يکی كتاب خدا و ديگری عترت و اهل بيت من، آن دو هيچ

 كه در حوض كوثر بر من وارد شويد.[تا اين

 كه نيست جايز زيرا است، عصری هر در كتاب وجود بر دليل اين روايت »:گويدمی او

 كه كسی هر و بيت اهل كهاين كما نباشد، تمسّک امکان كه كند امر ما به را چيزی تمسّک خداوند
                                                           

 .38 همان، -1

 .31، اوائل المقاالت، ّد م ح م  ن دب مّ ح د، م ي ف م -0

 ه . 1101مولی عبداهلل بن محمد، مشهور به فاضل تونی، متوفی به سال  -9

 .30: 1 الرحمن، آالء واد، دج م ح ، م ی الغ ب -8
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باشد،  اجماع قرآن وجود صحّت بر هرگاه و باشد موجود بايد است، واجب او قول از پيروی

   1 «.كنيم رها را آن غير و بپردازيم آن معانی بيان و تفسير به كه است شايسته

 اهلل رحمة فيض از كه چنان. شودمی حمل اهلش نزد آن، كامل وجود بر شيخ همچنين كالم

 خراش هيّد حتی احکام جميع آن در كه قرآن، به تمسّک كه وقتی پس 0شده، صادر نصّ آن خالف

 زيرا نيست، متناقض غيبت زمان در عترت به تمسّک امکان عدم با 9،نباشد مقدور موجود است،

 وجود دليل به كار اين و هاست،آن اوامر از اطاعت و واليت پذيرش ها،آن به تمسّک از مراد

 محضر به تشرّف امکان كه چند هر است، پذير امکان عصری هر در و كسی هر برای ها،آن روايات

 ها،آن با مصاحبت بركت به ها،آن انوار از استفاده و هاآن زيارت از خاص فيض كسب و ها،آن

 .نباشد

 از شريف قرآن در تحريف وقوع احتمال عدم شد، ذكر تفصيل به كه مطالبی جميع از پس،

 .شودمی روشن جهات جميع

 

                                                           

 .9: 1، تفسير التبيان،  ن س ح  ن د بمّ ح ، م ی طوس -1

 .83: 1تفسير صافی،  حمّد،، ملّام كاشانی رك: محسنفيض -0

آوری كرده و آن فرقی با كتابی كه پيش روی ماست شايد مراد او قرآنی است كه اميرالمؤمنين علی عليه السّالم، آن را جمع -9

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 

 فسير برخی آيات را نيز ذكر كرد.و ت
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 105 طرفه یازدهم)تعداد سوره های قرآن(

 

 

 

 

 

 یازدهم ةطرف

 .هاآن امونپير اختالف بيان و قرآن هایسوره تعداد

 

 دوازده و صد دارای عزيز كتاب كه است اين مشهور ،عليهم اهلل رضوان اماميّه علمای بين

 اند، بلکهدانسته يکی نيز را قريش و فيل و ،يکی را انشراح و ضحی هایسوره ها،آن و است سوره

 معتبری متون صخصو اين در 1.كنند می اجماع ادعای آن، بر اماميّه، علمی هایاستوانه از بعضی

 0.دارد وجود نيز بيت اهل از

 9 .است يکی ايالف و فيل سوره بیّ،اُ مصحف در كه اندكرده نقل اماميّه علمای از ایعدّه

 ضحی: آمده سنّت اهل مفسرّان ديگر و طاوس از نقل به سيوطی اتقان در كه چهآن اساس بر

  8.آيندمی حساب به سوره يک نشرح الم و

 تا چهارده و صد را قرآن هایسوره تعداد و اندمخالف نظر اين با سنّت اهل مایعل اكثر اامّ

 0 .اندنموده نيز اجماع عایادّ آن بر و دانندمی

                                                           

 .39شيخ صدوق، اعتقادات ،  ،ابن بابويه-1

 .300و  033:11، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-0

 .118: 90رازی، فخرالدّين، تفسير رازی، -9

 .003:1االتقان فی علوم القرآن،  ر،بک ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-8

 .000همان، -0
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 برائت و انفال و تاست، سيزده و صد قرآن هایسوره تعداد كه معتقدند هاآن از بعضی آری،

 سفيان مجاهد، از روايتی استناد به و دو آن بين در وجود عدم دليل به را

 آن داشتن اسم دو و بودن تا دو در اشتهار دليل به نظر اين كه حالی در دانند،می يکی 1ورّاق ابی و

 در نظر فاقاتّ ، اميرالمؤمنين از البيان مجمع نقل به روايتی استناد به نيز و مسلمانان بين در سوره دو

 :فرمود كه رددا وجود آن

.0 

 و امان برای زيرا نشده، نازل برائت سوره صدر در ] 

 نازل جنگ، وسيله به مشركان و اركفّ از امان رفع برای برائت سوره كه حالی در است، رحمت

 .[شده

 سوره صدر در چرا كردم سؤال طالب ابی بن علی از »:گفت كه است نقل اسعبّ ابن از ]

 :فرمود «است؟ نيامده   برائت

.9 

 مشركان و اركفّ با مبارزه برای برائت سوره اامّ است امان كهاين برای ]

 .[ شده نازل

 و ،مثانی از كه را انفال شما كه شد باعث چيری چه» :گفتم عثمان به :گويدمی همچنين او

 را آن و ننوشتی دو آن بين و ادید قرار هم كنار است مئين از كه را برائت

 «دادی؟ قرار الطوّ سبع در

                                                           
 همان.-1

 .8: 0، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-0

 .991: 0، مستدرك حاكم  ه ل دال ب ع  ن د ب مّ ح ، م وری اب ش ي ن  م اك ح-9
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. خبر انتهای تا. شدمی نازل، خدا رسول بر 1هاآن هایشماره با هاسوره» :گفت عثمان

  «.است شده ذكر گذشته طرائف بعضی در كامل طور به بحث اين

 حضرت آن كه كنندمی نقل، صادق امام از عيّاشی، و االعمال ثواب در ،عليه اهلل رحمة صدوق

:فرمود
0 

 .[شودنمی داخل او در نفاق هرگز كند، تالوت ماه هر در را برائت و انفال سوره كس هر ]

 نزد سوره دو آن تعدّد در ایشبهه وجود عدم دليل به و گذشته مطالب تمام به توجه با پس

 گذشت، كه طورآن يکديگر، با هاسوره از بعضی حاداتّ به هاآن داشتن اعتقاد وجود با و ما اصحاب

 اشیعيّ و طبرسی كه چه آن و نيست اشکالی گونههيچ جای انفال، و برائت سوره بودن دمتعدّ در

:فرمود حضرت آن كه اين است اندكرده نقل، صادق امام از حمهالرّ عليهما
 .شود رد يا و تأويل بايد يا.[ هستند يکی برائت و انفال] 9

 

                                                           
 همان.-1

 .019/1033: 0، تفسير عيّاشی، ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع، 113، ثواب االعمال:  ی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب ن اب-0

 .1001/ 019: 0 عيّاشی، ، تفسيرود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع ،8: 0 البيان، ، مجمعن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب -9
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 دوازدهم رفةط

  پيامبر طتوسّ سوره هر اسم تعيين و سوره معنای

 

 طتوسّ كه است خاصّی اسم و پايان و زآغا دارای كه است قرآن از بخشی اسم سوره

 .است آمده مکتوب آثار و احاديث در قرآن هایسوره اسامی و گرديده تعيين، پيامبر

 مسخره را هامسلمان عنکبوت، و بقره سوره گفتن با مشركان: گفت كه شده روايت عِکرمه از

 :شد نازل آيه اين كردند كهمی
 .(30حجر،1

 [.كرد خواهيم دفع تو از را استهزاكنندگان شرّ ما ]

 فاتحه جهت اين از حمد سوره زيرا است روشن معيّن، های اسم به هاسوره تسميه وجه

 آمده آن در  گاو بقره قصّه كه آن خاطر به بقره سوره و شودمی آغاز آن با قرآن كه شده ناميده

 طور همين و آن در عمران آل ذكر خاطر به عمران آل سوره و ده،نيام سوره اين غير در و است

 زيرا است، آن نأش و منزلت بلندی خاطر به سوره، به معيّنی قطعه هر تسميه وجه اامّ. هاسوره هبقيّ

 يا سور از برگرفته سوره كه شده گفته. شودمی اطالق رفيع منزلت بر سوره و است خدا كالم آن

 با هاخانه اجتماع مانند آيات آن اجتماع و آيه تعدادی به آن احاطه رخاط به است شهر حصار

 .ساعد بر آن احاطه خاطر به است سِوار از برگرفته شده سوره كه شده گفته نيز و ديوار است،

                                                           
 .130: 1القرآن،  علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -1
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 سيزدهم طرفة

 هاآن تسميه وجه و مفصّل و مثانی ،مئين طوال، به موسوم هایسوره تعداد

 

 صوصمخ یاسم دارای نيز هاسوره از تعدادی است، خاص اسمی دارای هسور هر كه طورهمان

:فرمود پيامبر ؛كه است نقل  باقر امام از االسکاف، سعد از اسنادش با كافی از. هستند

1 

 عطا مثانی زبور جای به و مئين، سوره انجيل جای به و طوال سوره تورات جای به من به] 

 از تورات است، غالب كتاب ها ساير بر و آن. يافتم برتری سوره شش و هشتاد با با مفصّل و شد

 . [است داوود آنِ از زبور و عيسی آنِ از انجيل و موسی آنِ

 :شودمی استفاده زير موارد شريف روايت اين از كه بدان پس

 .نيست خارج آن از ایسوره هيچ و مذكورند چهارگانه عناوين تحت قرآن روَسُ تمامی  -1

 .است مفصّل بر مقدّم مثانی و مثانی بر مقدّم مئين و مئين بر مقدّم طوال ترتيب؛ به  -0

 از افضل مئين و است، انجيل از افضل كه تورات منزله به زيرا است مئين از برتر طوال  -9

 از افضل مفصّل كه كرد استفاده توانمی و است زبور از ضلاف انجيل كه منزله به زيرا است، مثانی

 .شده داده برتری پيامبر آن، وسيله به زيرا است مثانی

                                                           
 .893/11: 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -1



 _________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 ترجمه تفسیر نفحات الرحمن   110

 .است آمده طوال سنّت اهل علمای روايات بعضی در و صُرَد مثل طُوَل: شده گفته

 است آن های سوره بودن طوالنی خاطر به طوال، به ها،سوره از بعضی گذارینام شده گفته

 به نزديک يا آيه صد از بيش ،سوره هر آيات تعداد كهاين به خاطر شده گفته مئين آن مابعد به و

پس به  .باشندمی آن از بعد يا آن، جفت كهآن خاطر به ،شده گفته مثانی آن مابعد به و است آن

     شود.ها اوائل گفته میثوان و به مئون نسبت به اين ها نسبت به مئون،اين

 دوتايی ،هاسوره آن در زيرا هستند آيه صد از كمتر دارای هایسوره مثانی »:گويدمی رّاءف

   «.است مئين و طوال از بيشتر

   ؛دو عنوان يا دو مثالها بر مشتمل بودن هر يک از سوره خاطر به شده گفته همچنين

 .استداستان، در آن  دووجود خاطر  به يا ها خبر ها وتعبر

 بسمله و هاسوره بين زياد هایفاصله وجود خاطر به را مثانی از پس كوتاه هایسوره 

      اطالق نيز محکم هاآن به ،شده نسخ آيات كم تعداد خاطر به ،شده گفته و نيز گويند لمفصّ

  1. شودمی
 

  .لمفصّ و مثانی ،مئين ،طوال روَسُ تعيين در

 

 و اندمحکم خوانیمی لمفصّ تو كه را ايیهسوره آن »:گفت كه است نقل جبير بن سعيد از 

   0 «.نزاع بدون است ناس سوره آن آخر

 از واثله روايت آن دليل نيست، اشکالی تاستهفت طوال هایسوره تعداد كهاين در 

 : فرمود كه است، پيامبر

                                                           
 .001 :1 القرآن، علوم فی ، االتقانبکر ابی بن حمنعبدالرّ لدّينا سيوطی، جالل -1

  .001همان،  -0



 ___________________________________________________ 

                                                                   

 

 111 طرفه سیزدهم)سوره های موسوم به طوال،مئین،مثانی و مفّصل(

 .[است شده داده طوال سبع تورات، جای به من به] 1.

   بقره، از عبارتند 0گانههفت های سوره »:گفت كه است نقل عليه اهلل ةرحم عباس ابن از

 فراموش من ولی گفت هم را هفتمی »:گويدمی راوی 9 «.اعراف و انعام مائده، نساء، عمران،آل

 8 «.است كهف سوره هفتمی او از نقل به ديگری روايت در .كردم

  .دانند می يونس سوره را هفتمی جبير بن سعيد و مجاهد امّا   

 اين با هستند، فاتحه از پس گانههفت هایسوره 0،طوال »:گويدمی عليه اهلل ةرحم فيض

 ناميده شدن و هاجنگ در هم با ،دو آن از جهت نزول آيند، شمار به يکی برائت و انفال كه فرض

 0 «.دو قرينهقرينتين  به دو آن

 هستند سوره دو برائت و انفال شد ثابت كهآن از بعد كه است ناي شودمی وارد كه اشکالی

: فرمود كه صادق امام روايت كهاين مگر ،آورد حساب به يکی را دو آن كه است ممکن چگونه
كه  حمل شود، واحدی منزلت بردو  آن نزول بر انفال و برائت يکی هستند[ ] 3

  .است سور ديگر بر طوال سبع تقدّم آن، روايت نبوی در دمؤيّ

 تماماً زيرا  ،گويند را آن از پس سوره هفت تا اسرائيل بنی از مئين »:گويد می فيض سپس

 . هستند آيه يکصد حدود دارای

 چهار قريش و فيل انشراح، ضحی، كه است براين مبنی چه گفته شدآن »:گويدمی فمؤلّ

اساس  اين بر. است اصحاب معروف نظر و اخبار خالف بر ،اين كهحالی در د،نآي حساب به سوره

 «.باشد قرآن آخر تا جاثيه از سوره 33 ،لمفصّ بايد ،شريف روايت طبق و

                                                           
 .013همان،  -1

 در االتقان: الطّول. -0

 .001 :1 القرآن، علوم فی ، االتقانبکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -9

 همان. -8

 در تفسير صافی: الطّول. -0

 .019/1001: 0تفسير عيّاشی ود،  ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع، 8: 0مجمع البيان  ،ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب -3
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 از ترطوالنی و مئين از كوتاهتر كه هاسوره هبقيّ ،مثانی »:گويدمی عليه اهلل رحمة فيض سپس

 1 «.هستند مفصّل

 زيرا كردمی اكتفا هاسوره هبقيّ ذكر به مثانی يينتع در فيض كه بود الزم »:گويدمی فمؤلّ

 در كه  حمنالرّ سوره آيات زيرا تعداد ،ندنيست بيشتر لمفصّ هایسوره از مثانی هایسوره از بعضی

 كه ایسوره كهف از بعد مثانی در اامّ تاست شش و نود ،واقعه و هفت و هشتاد ،دارد قرار لمفصّ

 «.صافات و شعرا مؤمنون، انبياء، طه، نظير؛ است كم يا نيست اي ،باشد تعداد اين به آن آيات

 مسعود؛ بن عبداهلل مصحف در »:گفت كه است نقل عبدالحميد جريربن از 

 .است يونس و مائده اعراف، انعام، نساء، عمران، آل بقره، شامل؛ 0طوال 

 و شعرا نون،مؤم طه، انبياء، اسرائيل، بنی كهف، يوسف، هود، نحل، برائت،: شامل مئين

 .است صافات

 حجر، فرقان، يس، روم، عنکبوت، مريم، انفال، نور، نمل، قصص، حج، احزاب،: شامل مثانی

   است. زمر و لقمان كفروا، والذين ص، ابراهيم، مالئکه، سبأ، رعد،

 ودُخان  . جاثيه، احقاف، حمعسق، سَجْدَة، زُخُرف، المؤمن، حم: شامل حَواميم

 تبارك، حجرات، والقلم، ن طالق، سجده، تنزيل لک، حشر، فتحنا انا :شامل 9ناتحِمتَمُ

 8.ممتحنه و مجادله ارسلنا، انا اوحی، قل صف، جمعه، منافقون، تغابن،

 «0.قرآن است آخر تا حمنالرّ: شامل و مفصّل 

                                                           

 همان. -1

 .الطّول: االتقان در -0

 در االتقان نيست. -9

 در االتقان: و يا ايّها النّبی لم تحرّم اضافه دارد. -8

 009 :1 القرآن، علوم فی االتقانر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -0
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 ،مسعود ابن نظر از حواميم و ناتحِمتَمُ كه شودمی استفاده خبر اين ظاهر از »:گويدمی فمؤلّ

 خالف بر او مصحف در هاسوره ترتيب كهاين و مذكورند چهارگانه اقسام از و خارج قسم دو

 «.نيست معتبر نقل اين بگوئيم كهاين الّاِ ،ماست نزد در كه است مصحفی
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 مهچهارد طرفة

 بودن. طمتوسّ و کوتاه طوالنی، در هاسوره این اختالف و سوره تعدادی به قرآن تقطيع فوائد

 

 و تورات خداوند ،است زياد آن هایسوره تقطيع و قرآن تفصيل فوائد: گويدمی مخشریز

 نفانمصّ و سوره به سوره.فرمود نازل انبيائش بر صورت همين به نيزرا  و ديگر كتب زبور و انجيل

 اند ازدر آوردهها ای در شرح اين سورهمههمراه با مقدّ مختلف، ابواب در هايشان آن راكتاب در

 جمله:

 باب دارای تنها كهاين تا است مهمتر و بهتر باشد اصنافی و انواع جنس، تحت در اگر  -1

 باشد. واحدی

 خواندن به اقدام ديگر بار برای سپس دنك ختم را كتاب از بابی يا ایسوره اگر قاری  -0

 مسافر نظير، بخواند يکسره را كتاب آن كهاين تا داشت خواهد ترقوی انگيزه و بيشتر  نشاط ،نمايد

 كه جاستاين از .شودمی بيشتر رفتن برای او نشاط و شور ،كند طی را فرسنجی يا مايل هرگاه كه

 . است شده تقسيم اخماس و اجزاء به قرآن

 كتاب از مستقلی بخش كه شودمی اين باورش كند، حفظ را ایسوره اگرقرآن  حافظ  -9

 .بود خواهد عظمت دارای و همم ،كار اين او نظر در پس دارد، حفظ در را خدا

 كرده كوشش ما راه در بخواند را عمرانآل و بقره كسی هرگاه »:گفت كه انس حديث طبق

 .است افضل نماز در قرآن از سوره  يک قرائت ،«است
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 هماهنگی و نظائر و اشکال هم قرار گرفتن در پیِ سبب به هاسوره جداسازی و تفصيل  -8

 مالحظه را دست اين از قوائد ديگر و نظم، معانی، شما دليل ينا به. است ديگر بعضی با بعضی

 1.زمخشری بحث پايان كنيدمی

 به سوره كه است حقيقت اين كردن ثابت قرآن، كردن سوره سوره فلسفه كه شده گفته 

 اسلوب دارای سوره هر كهاين به است اشاره و است الهی آيات از ایآيه و است معجزه تنهايی

 و احوال نمبيّ برائت سوره و يوسف، حال شرح يوسف بيان سوره محتوای پس است مستقلی

  ها.سوره ديگر طورهمين  و است منافقين اسرار

 معناست اين به دادن هتوجّ بودن، كوتاه و بودن طوالنی جنبه از هاسوره تفاوت حکمت اامّ

 قدر همان ،آيه سه با كوثر سوره كه معنا اين به ،نيست اعجاز شرايط از ،سوره بودن  طوالنی كه

 .بقره ةسور كه است معجزه

 و متعلّ و تعليم سهولت بودن، طمتوسّ و كوتاهی درازی، جنبه از هاسوره تفاوت فلسفة اامّ

 قرآن يادگيری تا هاآن مافوق سپس و كوتاه هایسوره از مينمتعلّ و اطفال به قرآن تعليم شروع

       نيز و برسد مراتبشان اختالف با ،طوالنی هایورهس به تدريج به تا است طينمتوسّ برای

 اوقات در آن هایسوره حفظ و قرائت به منظور 0،برای بندگان كتاب از سوی خداوند سازیآسان

 خدای جز كسی كه مصالحی ها وحکمت ديگر تا نماز غير و نماز در ،طوالنی و طمتوسّ تنگ،

 داند.نمی تعالی

                                                           
،  ی ش زرك، 003: 1االتقان فی علوم القرآن ر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س، 30: 1، الکشاف ر م ع  ن ودب م ح ، م ری ش خ زم -1

 . 998: 1البرهان فی علوم القرآن  ادر، ه ب  ن دب م ح م

 .1:003 رآن،الق علوم فی االتقان ر، ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -0
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 پانزدهم طرفة

  است. سوره هر آیات از اعظم بلکه سوره، هر از جزئی الرَحِيم الرَحْمنِ اللَهِ بِسْمِ ملهبس

 

 سوره جز به هاسوره ديگر و فاتحه سوره از جزئی و آيات قرآن از يکی بسمله شک بدون

   :     فرمود كه شده نقل، صادق امام از كه جاآن تا ،است آيات افضل و اعظم از بلکه برائت،

« 1 

     .[آن سفيدی به چشم مردمک تا است ترنزديک اهلل اعظم اسم به ]

 :فرمود كه تاس نقل، باقر امام از
0  

                     .[ است آن و دزديدند كتاب خدا از را آيه برترين] 

 :فرمود كه كندمی نقل، صادق امام از عيّاشی

 
.

9 

                                                           
 .033/1103: 0طوسی، محمّد بن حسن، تهذيب  -1

 .111/00: 1تفسير عيّاشی  ود، ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -0

 .119/33: 1همان،  -9
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 هرگاه را، قرآن آيه رگترينبز كه را، هااين بکشد خدا شده؟ چه را -عامّه يعنی - هااين] 

 .[    است آن و دانندمی بدعت كند، اظهار كسی

 دست. اين از روايات ديگر و

 دمحمّ از صحيح روايت اين استناد به ، بودن فاتحه سوره جزء اامّ

 فاتحه همان العظيم القرآن و المثانی سبع آيا پرسيدم، صادق ماما از »:گفت كه است مسلم بن

 آری.: فرمود است؟

 آن آيه برترين 1آری: فرمود است؟ انیالمثّ سبع جز آيا: گفتم 

 «0.است

 آن هك كندمی نقل اللَه عليه صلوات المؤمنين أمير از ،پدرانش از عسکری، حسن امام

 :فرمود حديثی در حضرت

.

) با كه است هآي هفت دارای و آن الکِتاب، فاتِحة از ایآيه]

 .[شودمی كامل 

 اهلل بسم آيا كه بدهيد خبر ما به »:شد عرض، اميرالمؤمنين به كه است نقل االخبار عيون در

 :فرمود است؟ الکتاب فاتحة جزء حيمالرّ حمنالرّ

9 

      سوره آن از ایآيه عنوان به را آن و كردمی قرائت را آن، خدا رسول زيرا آری،]

 «.[است انیالمثّ سبع همان فاتحةالکتاب فرمودمی و دانستمی

 :كردمی قرائت طور اين، پيامبر كه است نقل عامّه علمای طريق از سلمه امّ از

                                                           
 در تهذيب: نعم، هی. -1

 .033/1100: 0همان،  -0

 .911/03: 1، عيون اخبار الرضا عليه السّالم، ی ل ع  ن دب مّ ح ، م ه وي اب ب ن اب-9
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 حضرت آن »:گفت كه اين تا 0و1فاتحه،  

 1 «آورد.را به حساب نمی «عَلَيهم» و آوردبه حساب می ایآيه را 

 : فرمود شد الؤس انیالمثّ سبع درباره، علی از كه است نقل

  
  : فرمود شود؟می آيه شش شد عرض حضرت آن به

 0 [.است آيه يک] 

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

 9 .: گفت

 :فرمود، خدا رسول: گفت كه است نقل هريره ابی از

 
.8 

 القرآنامّ سوره اين زيرا بخوانيد،  با خوانيدمی را حمد سوره هرگاه]

 . است آن اتآي از يکی  و است انیالمثّ سبع و الکتابامّ و

 از روايتی به مستند هست قرآن روَسُ ساير جزء آيا كهاين اامّ

 نماز اقامه موقع آيا كردم عرض، صادق امام به »:گفت كه عمار است بن معاوية

 بخوانم؟ قرآن فاتحه در را 

 با را  خواندم، قرآن در را فاتحه سوره وقتی: فتمگ آری،: فرمود

 0 «.آری: فرمود بخوانم؟ سوره

                                                           

 .910/01: 1سنن الدار قطنی،  -1

 .80: 0، سنن كبری  ی ل ع  ن دب م ، اح ی ائ ش، 81/ 919: 1همان،  -0

 .80: 0، سنن كبری ی ل ع  ن دب م ، اح ی ائ ش -9

 ، 80: 0، سنن كبری ی ل ع  ن دب م ، اح ی ائ ش، 910/93 :1 قطنی، الدار سنن -8

 .911/1100: 1استبصار  ، ن س ح  ن د ب مّ ح ، م ی طوس، 910/1: 9، كافید بن يعقوبكلينی، محمّ -0
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 چه شوم فدايت: نوشتم، باقر امام خدمت »:گفت كه است نقل عمران ابی بن يحيی از

-می الکتابامّ در را  خود فرادای نماز در كه كسی مورد در فرمايیمی

 آن امّا ندارد؟ مانعی: گويدمی اسیعبّ كند، می ترك را آن رسدمی الکتابامّ غير به وقتی اامّ خواند

 :فرمود مرقوم خويش خط به  حضرت
 1 

 سی آن را دو بار اعاده كند.[به رغم انف عبا ]

 مستقالً بسمله كهاين نه است سوره نبودن تمام خاطر به اعاده وجوب كه است اين ظاهر 

 .است واجب

 قائل پايانی سوره، برای پيامبر »:گفت كه است نقل اسعبّ ابن از هعامّ علمای طريق از

 «.شد نازل او بر   كهاين تا نبود

 پايان به سوره شد معلوم شد نازل  وقتی »:كند می اضافه البَزّاز

 0 «.است شده آغاز ديگر سوره و رسيده

 كهاين تا دانستندنمی را سوره پايان هامسلمان »:گفت كه است نقل اسعبّ ابن از

   9 «.است رسيده پايان به سوره كه شدمی معلوم با هر بار نزول آن،  پس شد نازل ،

  و شدمی نازل پيامبر بر  هرگاه جبرئيل كه است نقل او از همچنين
 8 .است بوده سوره يک آن ماقبل كه شدمی همتوجّ پيامبر كردمی قرائت را

 فرمود: كند كه رسول اهللنقل می ابن عمر 

                                                           
. مراد، ابوحعفر، جواد عليه السّالم، و عبّاس، همان  هشام بن ابراهيم  است كه 911/1103: 1 ، همان910/0: 9همان -1

و تتمّه كالم راوی باشد. ممکن است متعلّق به كتب باشد  "يعيدها مرتين"معارض امام رضا و امام جواد عليهما السّالم بود، و 

است، نه به "فکتب"متعلق به  "مرتين"كند،[ نماز و بسمله، اوّلی ظاهرتر است.] آن را اعاده می"يعيدها"گويد:  مراد ازفيض می

 در اين صورت، وجهی برای تکرار اعاده وجود ندارد.  "يعيدها"
 .033: 1لوم قرآن االتقان فی ع ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -0 

 .090: 1، مستدرك حاكم،  ه ل دال ب ع  ن د بّ م ح ، م وری اب ش ي ن  م اك ح -9

 .091همان،  -8
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.1 
 كردمی القا من به كه چيزی ليناوّ شد،می نازل من بر جبرئيل هرگاه]

 .[بود 
 شده نازل ای سوره هر در سْمِبِ» :گفت كه است نقل او از همچنين

 0«.است

 داد دست  او به حالتی  بود ما پيش در اهلل رسول كه حينی در »:گفت كه است نقل انس از
 : فرمود بود متبسم كه حالی در كرد بلند را سرش  سپس

 .1كوثر،  9
 كرد: خواندن به شروع سپس شد نازل ایسوره من بر اينکهم ]

].» 
 اين در اجمعين، عليهم اهلل رضوان هاماميّ كرديم ذكر كه چهآن اساس بر نماند مخفی    
 بودن قرآن جزء هاآن از بعضی ،اندمختلف آرای دارای هعامّ علمای اامّ دارند، نظر فاقاتّ خصوص

: گويدمی و كندمی اشاره معنا اين به اسعبّ ابن كه، چنانكنندمی انکار را 
 8 .است دزديده مردم از را  يعنی  قرآن آيه بزرگترين ،شيطان

 سليمان و پيامبر از غير احدی بر كه خدا كتاب آيات از يکی از مردم »:گويد می همچنين او

 0 «.است آن و شدند غافل نشده، نازل داوود، بن

 :فرمود، پيامبر از روايتی به است اشاره شكالم ذيل در و

                                                           
 القرآن علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين ، سيوطی، جالل910/19: 1، سنن الدار قطبیعلی بن عم ،الدار قطنی-1

 1 :001.  

 .001: 1 القرآن علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنالرّعبد الدّين سيوطی، جالل -0

 .001: 1 القرآن علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين ، سيوطی، جالل09/ 911: 1، صحيح مسلم اجّ ج ح  ن ب م ل س م -9

 .033: 1 القرآن علوم فی ، االتقانبکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -8

 همان. -0
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1
 

 هيچ بر سليمان از بعد كه دهم خبر ایآيه از را تو كهاين تا شومنمی خارج مسجد از] 

 كنی؟می شروع قرآن از ایآيه چه با را نماز: فرمود سپس .است نشده نازل من از غير پيامبری

 .[ است درست است درست هی، هی:  فرمود : كردم عرض

 :فرمود كه است نقل، باقر ماما از 

  0   

 .[    دزديدند خدا كتاب است از  كه  را آيه برترين]  

 .كند پيدا بركت كار آن تا ودش خوانده كوچکی و بزرگ كار هر آغاز در كه است شايسته

 اامّ است مستقلی آيه آن كهاين به قائلند عامّه هاآن از بعضی

 . نيست ایسوره از جزئی

  «.هاسوره ديگر نه است فاتحه سوره جزء  آن »:گويندمی بعضی 

 آن ذكر هاست،سوره تمامی از جزئی  آن گويندمی كه كسانی دليل

 قرآن جزء كه قرآن در چيزی نوشتن بودن ممنوع وجود با آن، از پس و صحابه هایمصحف در

 قرآن جزء  اگر پس. آن است مانند و آمّين ها،سوره اسامی مثل نيست،

 كندمی وادار را مردم كار اين زيرا نداشت، وجود قرآن نويسنده خطّ با آن ذكر و ثبت جواز نبود،

كنند تا را وادار می هاآن و شوندمی مسلمانان فريب عامل نتيجه در و است قرآن كنند باور كه

   بدانند. قرآن جزء نيست قرآن از كه را چيزی

 .است نبوده جايز آن به اعتقاد صحابه، نظر از كه است مواردی عمل از اين

                                                           
 همان. -1

 .00/ 111: 1تفسير عيّاشی  ود، ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -0
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 شده، داده قرار سوره دو بين جداكردن برای شايد شود؛ گفته اگر 

 سوره دو جداكردن برای فقط اگر آن ذكر و شودمی گمراهی موجب كار اين كه گوييممی پاسخ در

 .گرفتمی قرار نيز انفال و برائت بين بايد باشد درست ظرن اين اگر زيرا نيست، جايز باشد،



 ___________________________________________________ 
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 شانزدهم طرفة

 هریک تعریف و هستند متشابه و محکم ،عزیز کتاب آیات کهاین در

 

 :فرمود تعالی خدای كهچنان ،متشابه و محکم ؛اندقسم دو قرآن آيات كه نيست یشکّ

 ( 0آل عمران، 

 قسمتى و باشد مى كتاب اين اساس كه است روشن و صريح «محکم» آيات آن، از قسمتى ]

  [.است «متشابه» آن، از

 .است شده ذكر دو آن برای مختلفی تعاريف علما سخنان و روايات در  

 كه ایگونه به باشد، داشته روشنی داللت كه است كالمی محکم، از مراد كه است اين حق 

 به رجوع به نيازی و نشود ايجاد مراد آيه مشکلی فهم در -موجود قرائن بمالحظه ولو - عرف در

 .نباشد خارجی نقلی و عقلی هادلّ و منفصله قرائن يا عالم

 به عرف در آن مفهوم و مراد فهميدن در انسان كه است مبهمی يا مجمل كالم متشابه، از مراد

 نداشته آن، حقيقتاً يا حکماً، ظهوری از متّصله، مراد قرائن يا وضع با كه ایگونه به تد،افمی اشتباه

كوشش در بدست  يا به كرد رجوع باشد گوينده مراد به آگاه كه عالمی به بايد ناچار بلکه باشد،

 .روی آورد گوينده كلمات ساير يا مستقل عقل حکم قبيل از كالم، از منفصل آوردن قرائن

 متشابه و محکم معنای خصوص در حضرت آن از كه كندمی نقل، صادق امام از شیعيّا

  :فرمود كه شد الؤس
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 1   

 .[ زداندامی اشتباه به را جاهل كه است آن متشابه و شودمی عمل آن به كه است آن محکم]  

 و مراد فهم در عرف كه است كالمی ،حضرت آن قول از مراد كه است اين ظاهر

 . انداالحکام آيات تمامی آن و شودنمی فمتوقّ آن به عمل

 :گفت كه شده روايت اسعبّ ابن از كه طور همان

 ايمان هاآن به كه است آياتی و فرائض حدود، حرام، حالل، منسوخ، ناسخ، محکمات:»  

 0 .شودمی عمل و آورده

 ولیشود ايمان آورده می هاكه به آن آياتیم، مؤخّر، امثال، اقسام، و متشابهات: منسوخ، مقدّ

 «شود.عمل نمی

 :گفت كه است نقل مجاهد از

 كه هستند متشابه هاآن از غير و شوندمی حرام و حالل شامل كه هستند آياتی محکمات» 

 9«.كنندمی تصديق را ديگر بعضی آيات، از بعضی

 به تأویل، علم اختصاص قائلین نظر ردّ و، اندمتشابه تأویل به عالم او، معصوم ذرّیّه و پیامبر

 خداوند.

 :گفت كه است نقل ربيع از

 اين جميع كه دست، اين از تعريفات ديگر و 8هستند الهی نواهی و اوامر محکمات» 

 ها،آن غير نه شودمی احکام همه شامل آن و ،دارند هوره ظی كموارد بيانی هستند برای تعريفات،

 «است. شده بيان اجمال صورت به كه است فراوانی موارد االحکام آيات غير در زيرا

                                                           
 30/93: 1تفسير عيّاشی  ود، ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع، 030: 1تفسير صافی ، كاشانی، ملّامحسن فيض-1

 .110: 9طبری، محمّد بن جرير، تفسير طبری -0

 .8: 9 القرآن علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين همان، سيوطی، جالل-9

 .0 :9 القرآن علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-8 
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 علم كه دانندمی مواردی از و سبحان خدای به مختص را متشابهات ويلتأ علم كه كسانی

 عليهم اهلل صلوات او معصوم اوصيای و پيامبر و گيردبه آن تعلق می سشمقدّ ذات اختصاصی

  است. ديگران فهماندن كالم فايده زيرا كنندمی اشتباه ندارند، علم آن به ،اجمعين

 بلند حکيم و است لغو شخص، يک به نسبت ولو باشد فايده اين از خالی كالم اگر پس
     .كردمی تحدّی  عزيز كتاب از ایآيه هر با پيامبر كهاين به عالوه ،است آن از منزّه مرتبه،

 فهم قابل و شده شناخته آن معنای و بنابراين امکان ندارد كه به چيزی تحدّی بکند كه مراد
 را علم در راسخ عالمان جز خلق همه ،متشابهات تأويل در اتعالی خدای كه اين بعالوه  ،نباشد

 ،علم در راسخان از مراد اد،د قرار خود سمقدّ ذات كنار در را آنقر تأويل به علم و كرد مستثنی
 : فرمود كه است نقل روايت در كه طورهمان هستند، ،عليهم اهلل صلوات او اوصيای و پيامبر

1 

 را چهآن همه تأويل و تفسير خداوند كه است علم در راسخان افضل ،خدا رسول پس ]

 نازل حضرت برآن را ایآيه خداوند كه نيست طور اين و است آموخته او به ،كرده نازل او بر كه

 .[دانندمی را قرآن تمام تأويل او، از پس اوصيای البته ندهد، ياد او به را آن تأويل اامّ بکند

:فرمود كه است نقل حديثی در اميرالمؤمنين از
0

9 
8 

                                                           
 133/0: 1، كافی د بن يعقوبكلينی، محمّ -1

 در احتجاح: كتابه، ذكر شده است. -0

 در احتجاج: و امناؤه، ذكر شده است. -9

 .030: 1تفسير صافی:  ، ملّامحمّد، كاشانی حسنفيض، م009، احتجاج،منصوراحمدبن علی واب، طبرسی -8
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 كه تغييری از وی آگاهی خلق و به رأفتش و رحمت سعه با ذكره، جلّ خداوند، راستی به ]

 قسمی و فهمندمی جاهل و عالم را آن از قسمی: كرد قسم سه را كالمش ،كنندمی ايجاد كالمش در

 برای خداوند و باشند درست تميزی هقوّ و لطيف یحسّ روشن، ذهنی دارای كه فهمندمی كسانی را

 در راسخان و انبياء و خداوند جز كه و قسمی باشد كرده عطا صدر شرح او به ،اسالم آيين فهم

  .[شناسندنمی را آن علم

 :فرمود كه كندمی نقل، صادق امام از روايتی در اشیعيّ

1

 .[ قرآنی آيات تأويل به عالمان مائيم و علميم در راسخان ما ]

 :آيه نقل است كه درباره عامّه طريق از اسعبّ ابن از

 كسانی از من: گفت دانند[ نمى علم، در راسخان و خدا جز را، هاآن تفسير كه حالى ]در 0عمران،آل

 0.دانممی را قرآن تأويل كه  هستم

 تأويل كه ستنده كسانی هاآن »:گفت كه است نقل  معنای در مجاهد از

 9 «.ايمآورده ايمان آن به ما گويندمی و دانندمی را قرآن

 را قرآن تأويل اگر دانند،می را قرآن تأويل علم، در راسخان »:گفت كه است نقل ضحّاك از

  3 «.دانست نخواهند را نقرآ متشابه و محکم 0،حرام ،حالل 8منسوخ،، ناسخ  ندانند،

                                                           
 .030: 1 ، صافی تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض039/383: 1تفسير عيّاشی ود،  ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -1

 3 :9 القرآن علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -0

  همان. -9

  ده است.در االتقان: من منسوخه، ذكر ش -8

  من، ذكر شده است.: االتقان در -0

 .3: 9 القرآن علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -3
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 است؛ همان تردرست »:گويدمی كه است نقل مسلم شرح رد سيوطی نقل مطابق نووی از
 برای ،چيز آن شناخت امکان كه دهد قرار مخاطب چيزی با را بندگانش خداوند كه است بعيد زيرا

 1 «نباشد. فراهم كسی
» در «واو» بودن افیناستي توهّم مقام اين در تسنّ اهل اكثر اشتباه منشأ 
 به نظر اين كه است، دانستن 0آل عمرانرا آن خبر و آن، مابعد دانستن مبتدا و «
 .شود نظرصرف آن از كه دارد جا قرينه، وجود عدم و ،«واو» بودن عطف ظهور قوّت خاطر

 بر تدالل آيه ،كهاين برمبنی است  هاآن از بعضی توسط توهّم اين تأييد نظر، اين از ترضعيف
 مدح بر و، جوئیفتنه و زيغ داشتن به هاآن وصف و هستند متشابه دنبال به كه دارد كسانی مذمّت
 منحرمان تمذمّ بر دارد داللت آيه جا كهآن تا كنندمی تسليم و واگذار خدا به را علم كه كسانی

 و كنندمی تأويل را آن قرآن، تأويل به عدم آگاهی وجود با هاآن زيرا متشابه، تأويل به عالم غير
 برای ایعديده جهات هاآن در پس جوئی،فتنه برای بلکه حق، طلب برای نه كنند،می پيروی آن از

 . دارد وجود مذمّت

 در موجود علوم به معرفت داشتن و قرآن تأويل به عالم بودن خاطر به ،علم در راسخون اامّ

 مانند متشابهات، كه دهندمی شهادت مردم ورحض در كنند ومی تجاهر آن به ايمان متشابهات، در

 .هستند خدا كالم محکمات،

 متفاوت نفاق و ايمان در امّا باشند، شريک تأويل به جهل در اهل علم، و انحراف، اهل اگر

 شود گفته كه است اين ترمناسب بلکه نيست، شايسته علم با مؤمنان توصيف باشند،

 ايمان آن به گويندمی ايمان در راسخون اامّ] 

 .[خداست جانب از تماماً آن ،آورديم

 كرديم، تقويت برحکيم ارائه لغو در خصوص لزوم كه را برهانی ،مذكور تأييد كهاين بعالوه 

 اشاعره از كسانی نظر از و است محال حکيم، سوی از لغو عمل انجام ه،عدليّ نظر از كند، زيرانمی

 .است بعيد دانند، نيزمی جايز برخدا را قبيح فعل انجام كه
                                                           

 همان. -1       
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 در: گفت كه اندكرده نقل اعمش از خودشان طرق از كه چهآن به نسبت هاآن استدالل اامّ

هم از  (0، آل عمران1: مسعود ابن قرائت

 بلکه نيست، قرآن يقيناً شده نقل او از چهآن زيرا است سست جهت سند و هم از جهت داللت،

 ميل با مطابق و خود پيش از را متشابه علم، در راسخان كه  باشد اين او مراد شايد اوست، تفسير

.ندكن می تأويل داده هاآن به خداوند كه علمی اساس بر بلکه كنند،نمی تأويل خود

 آن به ما :گويندمی و دانندمی راسخون او افاضه با سپس خداست نزد اوالً آن، به علم پس

 غير علوم از كاشف هااين همه كه خداست، جانب از ومُتَشابه مُحکَم از هاآن همه آورديم، ايمان

 روايت او قرائت زا كه آنچه بين و عبّاس، ابن از سابق روايت بين ترتيب اين است، به الهی مُتَناهی

 خواند كه كعب یّبَاُ ابن روايت بين و 0» . شد

 .شودمی جمع 9 ،

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

 
 قرار حسادت مورد ،شود زياد مالشانهرگاه  كهاين يکی ؛ترسمنمی بر امّتم حال سه در جز ]

 شود گشوده برايشان قرآن كتابهرگاه  كهاين مدوّ و پردازندمیو با يکديگر به جنگ  گيرندمی
 .[ داندنمی را آن تأويل خدا جز كسی اامّ آن باشد به دنبال تأويل گيرد،میبر را آن مؤمن پس

 كما باشد، علم در راسخين غير سوی از قرآن تأويل امّت، به نسبت داشتن خوف از مراد
 هاآن غيرمعصومين رود،می يکديگر با جنگ و ورزیحسد خوف هاآن در كه كسانی از مراد كهاين

 . ندارد برچيزی داللت آيه بقيّه ذكر عدم لذا هستند،

 :فرمود كه نبوی شريف روايت در كهاين كما
  

                                                           
 .0: 9همان، -1 

 .3: 9 همان-0 

 .0: 9همان،-9 
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 را آن از مقدار هر پس ،كند تکذيب را ديگر بعضی آن آيات از بعضی تا نشده نازل قرآن ]
 .[ آوريد ايمان آن به بود متشابه چه هر و كنيد عمل آن به شناختيد
 پس است، عليم يمحک ناحيه از قرآن تأويل به عالمان در علم، راسخين غير متوجّه خطاب 

 .نيست جايزبرايشان  ،ذكر و علم اهل از يادگيری و ايمان جز كه هستند كسانی هاآن
 : فرمود كه، پيامبر از مسعود ابن روايت در است طور همين

«

1 
 برهفت و باب هفت از قرآن و گشته بود، نازل واحد حرفی بر و واحد یباب از لاوّ كتاب] 

 را آن حالل پس. امثال و متشابه محکم، حرام، حالل، كننده، امر كننده، نهی شامل؛ شده نازل حرف
 نهی چه آن از و دهيد انجام شده امر شما به كه را چهآن پس بشمريد، حرام را آن حرام و حالل
 ايمان آن متشابه به و كنيد عمل آن محکم به بگيريد، عبرت هايشمثل يد، ازكن اجتناب ايدشده

 .[ماست پروردگار ناحيه از تماماً آن آورديم، ايمان كه بگوئيد و آوريد

 متشابهات تأويل عدم نيستند، علم در راسخ كه مردمی وظيفه كه است اين روايات اين مفهوم

 ،خداست جانب از آن كهاين به اقرار و آن به ايمان و تاس بارهاين در خود پيش از نگفتن سخن و

 متشابه به كنيممی عمل آن به و آوريممی ايمان محکم به »:گفت كه شده نقل اسعبّ ابن از كهچنان

 0 «خداست. جانب از تماماً آن و كنيمنمی عمل آن به و آوريممی ايمان

 روايت كه جاآن ،است خطاب بن عمرل عم به هاآن استدالل استدالالت، تمامی از ترعجيب

 ،قرآن متشابه از پرسيدن به كرد شروع و شد مدينه وارد 9صبيغ بن عبداهلل نام به شخصی كه شده

                                                           
 .183: 0 المنثور ، الدّربکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -1

 .3: 9 القرآن علوم فی ، االتقانبکر ابی بن حمنعبدالرّن سيوطی، جالل الدّي -0

 در نسخه ديگری: صنيع بصيعآمده است. -9
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 تو ،پرسيد او از بود، كرده ساقه خشک خرما را آماده او برای كه در حالی فراخواند را او عمر پس

 هستی؟ كه

 خون را سرش كه جاآن تا زد را او آن ساقه با عمر پس صبيغ هستم خدا بنده من :گفت
 ،شد خوب تا كرد رها را او زد، سپس شاخه بی برگ خرما با را او ديگری روايات در و 1كرد آلود

بار ديگر  كه ندخوارا فرا  او سپس ،شد خوب كهاين تا كرد رها را او پس زد را او دوباره سپس
 دادرا  سرزمينش به بازگشت اجازه او به پس .شبک بکشی، مرا خواهیمی اگر: گفت او پس بزند

 0 .شود همنشين مسلمانان از احدی با اونگذارد  كه خواست اشعری ابوموسیای از طی نامه و
ستمکارترين ستمکاران  او كهاين و عمر بر اشکال كردن وارد برای خبر اين به استدالل

 زيرا علم، در راسخين برای یحتّ هاتمتشاب تأويل عدم برای آن به استدالل تا است اولی است،
 اين از علم، جويای سائل اين حقّ در عمل آن ارتکاب شايد و نيست او ظلم بر جز  تیحجّ او فعل

 فضل ظهور تشدّ و عليه اهلل صلوات اميرالمؤمنين به او يابیراه برای سببی او الؤس  بود كه جهت
  شد.می او غير جهل و مردم بر او

 جهت اينبه  شده نازل او بر كه كتابی ، ازپيامبر عدم آگاهی به او پيروان اكثر شدن قائل
 به خلق رجوع و، اميرالمؤمنين علم به اعتراف ،پيامبر علم به هاآن اعتراف الزمه كه است
 اميرالمؤمنينچنان كه آن ،باب علی و است العلم مدينة تامّ فاقاتّ به، پيامبر زيرا اوست، باب

 :فرمايدمی و كندمی اشاره معنا اين به متشابه بيان در حديثی در ،عليه اهلل صلوات

9 

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

 به را هاآن اضطرار، و نکنند بود، نشده داده قرار هاآن برای كه كتاب، علم داشتن عایادّ شدند،
                                                           

سيوطی،  ،100: 9 المنثور، ، الدّربکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  ،18: 8 قرطبی ، تفسيرد م اح  ن دبّ م ح ، م ی رطب ق-1 

 .  3: 9 القرآن علوم فی ان، االتقبکر ابی بن حمنعبدالرّجالل الدّين 

 .3: 9 القرآن علوم فی ، االتقانبکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين -0

 .009، احتجاج:منصوراحمدبن علی بن ابی طالب واب، طبرسی-9
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 جلّ و عزّ خداوند بر افترا و بينیبزرگ خود روی از هاآن پس بکشاند، امرحقيقی ولیّ از اطاعت

 .[زدند سرباز او، اطاعت از
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 هفدهم طرفة

  هاآن تمامی نبودن محکم و، آیات از بسياری بودن متشابه درحکم

 

 بسياری نبودن محکم و آيات از بسياری بودن متشابه هایو حکمت فوايد كه نماند مخفی 

 :از عبارتند فوايد اين جمله از است فراوان  ها،آن از

 به مردم رجوع ضرورت به ،گذشته روايت در ،اهلل عليه صلوات اميرالمؤمنين چه كهآن  -1

 استفاده برای هرگاه هاآن به اين خاطر بوده كه اشاره كرد، هاآن اوامر از تتبعيّ و علم در راسخين

 تشانمحبّ و دوستی. فهمندمی را هاآن مقام علوّ و نأش شوند، حاضر هاآن مجالس در قرآن علم از

 .دشونمی هاآن اخالق به قمتخلّ و كنند،می پيروی هاآن از و يابد،می افزايش هاآن به نسبت

 .هاآن مراتب اختالف و مردم ديگر بر علما برتری شدن روشن  -0

 آن حقائق و دقائق قرآن، در تدبّر با زيرا. قرآن در ايمان اهل تفکّر و تدبّر ضرورت  -9

 و شودمی حاصل ايمان ثبات و يقين تقوّ و معرفت و توحيد كمال نتيجه در و شودمی مکشوف

 اعراض آيات عمق به پرداختن از و يازندمی دست آن به آسانی به د،نباش محکم آيات تمام اگر

 .كنندمی

 يافتن دست برای انسان زيرا. آن مضامين به حب زيادتی و قرآن حفظ به اهتمام تشدّ  -8

  كوشد.د و در حفظ آن بيشتر میردارا بيشتر دوست میآن شود، سختی لمتحمّ اگر چيزی به
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با آیات کتابی  )قرآنهفدهم لاّو طرفه

متشابه(

133 

 فهم كه كتابی هر عادت حکم به كه ایونهگ به مردم، نزد در قرآن عظمت بردن باال  -0

 . است بيشتر مردم نزد آن قدر تر،مشکل مطالبش

 چنين بالغه، حکمت زيرا. كاذب از صادق شدن صمشخّ و آن وسيله به مردم امتحان  -3

 و فشار كس هيچ برای و نباشد بسته گمراهی باب حالی هيچ در كس هيچ برای كه كندمی اقتضا

 اهل برای بودند، محکم آيات تمامی اگر و نباشد راهنمايی پذيرش و حق هب التزام برای قهری

 از پرهيز و قرآن ويلتأ برای الهی بالغه هایتحجّ به رجوع برای تحجّ اتمام رغم علی انحراف،

 فتنه برای فرصتی نفس، هوای روی از ،هاآن پرداختن به تأويل و متشابهات مورد در نظر اظهار

 .شودنمی ايجاد فساد و جويی

 طورهمان داد، قرار اشتکوينی كتاب مطابق را خود تدوينی كتاب ،عالمتّ حکيم: كهاين نتيجه

 طبايع آن در كه ایگونه به داد، قرار متشابه عالم، موجودات از را اشتکوينی آيات بيشتر كه

 و فاسده اهواء ندارندگا و خبيثه ذوات برای تا داد، قرار ثّراتؤم و اسباب هاآن برای و مختلف

 ساير و شمس تالوهيّ طبيعت، تخالقيّ به شدن قائل برای ،شودپيدا  مجالی ،و ناتوان مغلوبه عقول

 و طبايع ماوراء نشناختن و هاآن ويلتأندانستن  و دليل آن؛ حکيم، صانع انکار فلکی و اجرام

 با تحجّ اتمام وجود با آن، خالق و االسباب بمسبّ ادراك از هايشان دل انحراف و هاآن اسباب

 و انبياء به وسيله آن ييدتأ و هاآن هادی و متشابهات اين ويلأت به عالم كه ،عقل قرار دادن با هاآن

 .است آسمانی كتب

 خود پيش از را تکوينی متشابه موجودات اين ن،شأ قلوب انحراف با خبيث هایانسان پس 

 بصيرت با زكيّه نفوس و پاك هایانسان اامّ كنند،می جويیفتنه متشابهات، از پيروی با و ويلتأ

 او از را تأويل و كنندمی رجوع است، علم در راسخ امام همان كه سليم عقل به خويش هایدل

 اين در. كنندمی تمسّک واجب، بودن متغيّر و خالق بودن مخلوق امکان عدم برهان به و آموزندمی

و متشابهات از  حکمات روشن، داللت بر خالق آن داردايمان آورديم، تمامی م :گويندمی صورت

 اند، از جانب پروردگار ماست.آيات تکوين رات كه تماماًموجودات با اسباب و مؤثّ
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 اهل تا  داد، قرار متشابه است، مبين قرآن همان را كه كتاب تدوين آيات از بسياری همچنين

 در اگر پس. نمايد متمايز اخالص و صدق اهل زا را، كتاب به ايمان به متظاهرين از نفاق و انحراف

 اختياری و امتحان باشند، محکم هاآن همه و نباشد متشابه تکوين كتاب در و عالم موجودات

 نباشد، متشابهات قرآن در اگر طورهمين است، اجبار و الجاء شبه منؤم ايمان و شودنمی برقرار

.شودینم حاصل قرآن، آزمون و امتحان به مؤمنان برای

 .(0عنکبوت،

 و شوند مى رها خود حال به ،«آورديم ايمان: »بگويند كه همين كردند گمان مردم آيا ]

 [.شد نخواهند آزمايش
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 هجدهم طرفة

 .هاآن از مراد بيان در و هستند متشابه ارزب مصادیق از ،هاسوره اوایل عهمقطّ حروف

 

   شبهه بدون. هستند هاسوره اوائل عهمقطّ حروف قرآن، در متشابه مصاديق ترينروشن از

 .خبرندبی آن از هاآن غير كه علم، در راسخان و عالمتّ خدای بين هستند اسراری و رموز هاآن

 كتاب اين سرّ و دارد سرّی كتابی هر »:گفت او شد، سؤال روَسُ فواتح خصوص در شعبی از

  1«.است سُوَر فواتح

 از حرفی هر كهاين بر دارند داللت هاآن اكثر و است مختلف ها،آن از مراد بيان در روايات

 فواتح »:گفت كه است نقل شکری از كه طورهمان الهی است، حسنای اسمای از اسمی رمز هاآن

 0«.اند شده جدا هم از قرآن در كه هستند جالله جلّ رپروردگا اسماء از هايیاسم روَسُ

 آن كه ایكلمه از ایكنايه گفتند، به عنوانمی سخن واحد حرف با عرب »:گويدمی زجّاج

 9«.است آن اثر حرف

 حروف آن كه دانستمی عرب اگر »:گويدمی عهمقطّ حروف درباره العربی بن ابوبکر قاضی

      انکار، پيامبر بر را آن كه بودند كسانی ليناوّ حتماً است،هآن بين متداولی معنای دارای

                                                           
 .08: 9 القرآن علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-1

 .03: 9 همان-0

 .00: 9همان -9
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 نکردند انکار راآن پس كرد، تالوت آنان بر را آن مانند و ص حم، فصّلت، پيامبر بلکه كردند،می

 و بالغت برابر در صراحت با او، لغزاندن برای شديد حرص و قوی انگيزه داشتن رغمعلی بلکه

 شناخته از شدّت هاآن نزد در كار اين كهاين بر دارد داللت اين پس شدند، تسليم او فصاحت

 1«.بود انکار قابل غير شدن،

 بر هاآن توانايی عدم برای اثبات عه،مقطّ حروف با رمز و كنايه بودن متداول »:گويدمی فمؤلّ

 معرفت او، مراد شايد و نيست الزم آن تفصيلی معنای دانستن و كافی است اعتراض، و انکار

 حروف كندمی كيدتأ كه، است وارد رواياتی عامّه و خاصّه از خصوص اين در. است اجمالی

 «.ها هستندآن تبيين و تعيين و تعالی خدای اسماء از كناياتی و رموز ،عهمقطّ

 :فرمود كه است نقل صادقع امام از البيان، مجمع در

 0

 .[است كرده ياد قسم آن به خدا كه است تعالی خدای اسمای از اسمی ص]

 خداوند كه است میسَقَ هاآن نظائر و ص و وطسم الم »:گفت كه است روايت اسعبّ ابن از

 9 «.است تعالی خدای اسماء از آن و است خورده قسم آن، به

 گانه نه و بيست حروف از گانه سه حروف اين »:گفت كه است نقل الم درباره هالعاليّ ابی از

 خدای اسمای از اسمی كليد كهآن مگر نيست حرفی هاآن از .است جاری هازبان در كه است

 8 «.است تعالی

 كه دارد داللت معنا اين بر كندمی نقل معصوم تفسير از، عليه رحمة اهلل صدوق كه چهآن

 :فرمود

                                                           
 .91: 9همان -1

 .031: 8صافی  تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض003: 3، مجمع البيان ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-0

 .00 :9 القرآن علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-9

 .91: 9همان -8
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.1 

 .[است تعالی خدای اسمای از اسمی ابجد حروف از حرف هر]  

طالب  ابی بن لیّع دختر فاطمه از قاری، نعيم ابی از طريق نافع، از ماجه ابن تفسير در

 : گفتمی كه شنيدم طالب ابی بن علیّ از: گفتمی كه است نقل ،صلوات اهلل عليه

.0  

 [.ای كهيعص مرا بيامرز ]

 :گفتمی خويش دعای در ،عليه اهلل صلوات اميرالمومنين كه است نقل البيان مجمع در

 .9  

 [.كنممی درخواست تو از كهيعص ای] 

 :فرمود كه آمده صادق امام از حديثی در كتاب همان در 

.8

 .[مجيدم خدای من كه است اين عمران آل سوره لاوّ در الم معنای اامّو ]

 : فرمود كه است نقل حضرت آن از ديگری حديث در

0   

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

                                                           

 .930/013، امالی صدوق:  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن ابرك: -1

 .03 :9 القرآن علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-0

 .009: 9  صافی تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض000: 3، مجمع البيان ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-9

 .00/1معانی االخبار،  ، ی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمی  ه وي اب ب  ن اب-8

  همان.-0
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 1 .است شده نقل ضحّاك از عامّه طريق از روايت اين نظير

 .است مصوّر معنای به المص:  اند گفته بعضی

 0 .المُصَوّر: المص معنى: شده گفته

صاد  و رحمن از: ميم اهلل، از: الف: المص در» :گفت كه است نقل القُرَظی كعب بن دمحمّ از 

 9 «.ستا گرفته نشأت صمد از

 :است آمده المص معنای در اسعبّ ابن از

 8 [.هستم جداكننده خدای من] 

 :است آمده كهيعص معنای در صادق امام از
0 

 .[ هستم دالوع صادق و عالم ولی، هادی، كافی، من]

 :فرمود «كهيعص»باره  در كه است نقل حضرت آن از همچنين

3 .0 

 به شده داده هایوعده به و عالم، طاعت ما، اهل هادی، ولی، به كافی، ما شيعيان برای او ]

 .[رساندمی هاآن به داده، قرآن وعده در كه را منزلتی كهاين تا است، صادق هاآن

                                                           
 .08 :9 القرآن علوم فی ، االتقانبکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين جاللسيوطی، -1

 .00: 9همان.-0

 .819: 9ّ المنثور، الدّربکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين -9

 .08 :9 القرآن علوم فی ، االتقانبکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين -8

  .00/1 االخبار، ، معانیی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمی  ه وي اب ب  ن اب-0

  در معانی و صافی: بطن.-3

 .009: 9تفسير صافی ، ، ملّامحمّد كاشانی ، محسنفيض03/3االخبار:  ، معانیی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمی  ه وي اب ب  ن اب-0
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 اندگفته 1مريم،«كهيعص» معنای خصوص در كه است نقل صحابه از ایهعدّ و مسعود ابن از

 در و است 1مصوّر از صاد و عزيز از عين و ياء اهلل، از هاء ملک، از كاف. است هعقطّم از حروف كه

 0.است صمد از صاد ديگری نقل

 : فرمود كه است نقل خدا رسول از هانی مّاُ از 

«9، .8» 

 .[است صادق و عالم امين، كافی، او ]

 عين و ياء تفسير كهاين كما افتاده روايت از "ها"تفسير كه است اين ظاهر »:گويدمی مؤلّف

  «.است افتاده مسعود ابن روايت از

 عين هادی، يعنی هاء كافی، يعنی كاف »:گفت كه است نقل «كهيعص» یدرباره اسعبّ ابن از

 0 «.صادق يعنی صاد و عالم يعنی

 هادی، كبير، من »:فرمايدمی تعالی خدای: گفت كه است نقل «كهيعص: »یدرباره عِکْرِمه از

 3«.صادقم و امين و علی

 و عليم از عين حکيم، از ياء هادی، از هاء كريم، از كاف »:گفت كه است نقل اسعبّ ابن از

 «0.است صادق از صاد

 3«.است صادق و عزيز امين، كافی، او »:گفت كه است نقل همچنين او از

                                                           

 .803: 0، الدّرّ المنثور بکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين -1

 همان.-0

 : كاف، هاد، امين و در الدّر المنثور: كاف هاد.در االتقان-9

، الدّر بکر ابی بن حمنعبدالرّ، سيوطی، جالل الدّين 03:9، االتقان فی علوم القرآن بکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين -8

 803: 0المنثور 

 .00: 0، الدّر المنثور بکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين -0

الدّر  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين ، سيوطی، جالل03:9االتقان فی علوم القرآن  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين جاللسيوطی، -3

 803: 0المنثور 

 .00:9االتقان فی علوم القرآن  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-0

 همان.-3
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 1«.است الطّول ذی از ءطا »:گفت كه است نقل 1طه، یدرباره كعب ابن دمحمّ از

 اسماء از اسمی طه كه آمده عامّه و خاصّه روايات از تعدادی در »:گويدمی مؤلّف

 0 «.آمده[ حق طالب ای]  :آن معنای روايات اين از بعضی در وپيامبر

 ذی از طاء :»گويدمی كه آمده (1قصص، )و (1شعراء،)  معنای در كعب ابن دمحمّ از

  9 «.است رحمان از ميم و وسقدّ از سين و وللطّا

 :فرمود كه است نقل صادق امام از

 (1غافر،) 8«  

 .[ است مجيد حميد معنای به  اامّ]  

 مرحي از ميم و رحمان از مشتق حاء »:گويدمی كه آمده  قول معنای در جُبَير بن سعيد از

 0«.است

 از ميم و حاء »:گويدمی كه آمده 0و1شوری،   قول معنای در كعب بن دمحمّ از

 3«.است قاهر از قاف و قدّوس از سين و عليم از عين و رحمان

 :فرمود كه است نقل صادق امام از

 0.3 

 .[است قوی و قادر  سميع، عالم، مغيث، حکيم، معنای  به «عسق*  حم]» 
                                                           

 .001: 0ر المنثور الدّ ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-1

 ، در آن الهادی اليه اضافه شده.00/1االخبار:  ، معانی ی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمّی  ه وي اب ب  ن اب-0

 . 03:9، االتقان فی علوم القرآن بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-9

 .00/1االخبار:  ، معانی ی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمّی  ه وي اب ب  ن اب-8

 . 03:9، االتقان فی علوم القرآن بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-0

 همان.-3

 در المعانی: الحليم المفيد آمده است.-0

 . 00/1االخبار:  ، معانی ی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمّی  ه وي اب ب  ن اب-3
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 امام از معنا اين زمين، به محيط است كوهی اسم قاف »:گويندمی عامّه علمای از بعضی 

 1«.است شده نقل 1ق،  تفسير در صادق

 و قادر اسم از است رفیح آن »:گويدمی كه است نقل  تعالی خدای قول درباره كرمانی از

 0 «.قاهر

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

  9.است

 :فرمود كه است نقل صادق امام از

 8 

 .[است پيامبر  اسم آن ] 

 از حرفی هر كه كرد تفادهاس توانمی هاآن واختالف روايات اين مجموع از »:گويدمی فمؤلّ

 قاهر اسم رمز قاف؛ پس ،است حرف آن متضمّن كه است حسنائی اسمای از رمزی عهمقطّ حروف

 از رمزی عين؛ و آن نظير و صادق صمد، مصوّر، از است رمزی صاد؛ و آن نظير و ومقيّ و قادر و

 «آن. امثال و عليم عالم، عزيز،

 .اهلل اعظم اسم از است رمزی عهقطّم حروف مجموع كه آمده عديده روايات در

 :فرمود مُقَطَعه حروف  بيان در حضرت آن كه كند می قل، نباقر امام از قمّی،

 
0

                                                           

 .9: 99القرآن ، االتقان فی علوم بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين همان، سيوطی، جالل-1

 .03:9، االتقان فی علوم القرآن بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-0

 همان.-9

     . 803/0خصال،  ،  ی ل ع  ن د بّ م ح ، م ه وي اب ب  ن ابو  30مختصر بصائر الدّرجات، ،  ان م ي ل س  ن ب ن س ، ح ی ل ح-8

 . 030: 0تفسير قمّی،  ،ی، علی بن ابراهيمقمّ-0
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 به را هاآن، امام و پيامبر و اندشده جدا اهلل اعظم اسم از كه هستند حروفی هاآن ]

 .[شودمی اجابت شود، خوانده آن به خداوند گاه هر كه شودمی اعظمی اسم و كنند،می صلمتّ هم

 : فرمود كه است نقل، صادق امام از المعانی در

.1 

 هم به راآن امام و پيامبر كهاست  قرآن در عهمقطّ حروف اهلل اعظم اسم حروف از حرفی ]

 .[شودمی اجابت ،شود خوانده خداوند آن وسيله به اههرگ پس دهند،می پيوند

 0«.است اهلل اعظم اسم آن،» :گفت كه است نقل عامّة علمای از صحيح سنده ب مسعود، ازابن

 9«.است الهی اعظم أسماء از اسمی »:گفت كه است نقل عبّاس ابن از

 شکل تكيفيّ كهاين جز .است اعظم اسم ،آن كه كندمی مطرح را قول اين بعضی از عطيّة ابن

 8.دانيمنمی ،آن از را گيريش

از تأليف حروف و اعداد با استفاده از  درعلم راسِخان كه است اين روايات از بعضی مقتضاى

 است نقل، باقر  امام از كه اين كما يابند،دست می به علوم فراوانی حروف، علم و ابجد حِساب

 :فرمود كه

 [.است عسق در چيزی هر علم .](0شوری،) 0 

 :فرمود كه است نقل ،عليه اهلل صلوات اميرالمؤمنين از البيان مجمع در

                                                           

 .0،09االخبار:   ، معانی ی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمّی  ه وي اب ب  ن اب-1

 .9،00، االتقان فی علوم القرآن بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-0

 همان.-9

 همان.-8

 .0،030تفسير قمّی،  ،ی، علی بن ابراهيمقمّ-0
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.1 

 .[است یتهجّ حروف كتاب اينهای برگزيده و دارد هائیبرگزيده كتابی هر ]

 ورسيد  صادق امام محضر به هاميّ بنی از زنديقی كه است نقل اشیعيّ و المعانی در

 چيزی چه حرام و حالل از چيست؟ عزيز خدای دركتاب (1اعراف، از مراد » :كرد عرض

 «است؟ مردم نفع به كه است چيزی چه آن در است؟ آن در

 :فرمود و شد ناراحت او سخن از امام پس »:گويدمی راوی

 

 

خود  با مقدار چه است نود صاد، و چهل ميم سی، الم يکی، الف تو، بر وای ،شوساكت ] 

 روز يک و صد و شصت اگر»: فرمود امام پس يکی، و شصت و صد: آن مرد گفت ؟داری

 [«.شود می تمام يارانت حکومت دوران بگذرد،

 به نامه عاشورا روز در 0،گذشت روز يک و شصت و صد كه كرد همين صبر مرد پس: گفت

  «9.رفت بين از حکومتشان و رسيد كوفه

 :فرمود كه است نقل ،باقر امام از مخزومی لبيد ابی روايت در

 (0و1،هبقر  

 

                                                           

 .1،110، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-1

آمده كه صحيح و موافق تاريخ سقوط دولت بنی اميّه است و علّامه مجلسيره برای   91در عيّاشی و معانی االخبار، سال -0

 131تاريخ مذكور 

 .11،139،1، بحار األنوار، دباقرمجلسی، محمّتأويلی دارد. رك:  

 .0،03، معانی االخبار:  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمّی  ه وي اب ب  ن اب، 1088، 0،190، تفسير عيّاشی: ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-9 
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تعالی و تبارك خدای هستم، قرآن عهمقطّ حروف خصوص در فراوانی علم دارای من ]

 و شد ثابت او كلمه و ظاهر او نور كه اين تا كرد قيام محمّد پس ،كرد نازل را

 .[گذشته بود سال هفتصد و سی هزاره هفتم، از شد  دمتولّ كه روزی

 :فرمود سپس

 بشمری، از را هاآن تکرار بدون اگر است عهمقطّ حروف پيرامون ،كتاب خدا توضيح آن در] 

-می قيام هاشم بنی از آن، كسی تمدّ با پايان مگر بگذرد دورانش كه نيست حرفی عهمقطّ حروف

 .[كند

 :فرمود سپس

 
(0و1آل عمران، 

 0. 1(1رعد، (1أعراف، 

 آغاز كه ستا يکی و شصت و صد آن جمع است نود صاد و چهل، ميم سی، الم يکی، الف ]

 نسل از سرآيد، قائمی آن زمان آن كه از بود، پس  تمدّ پايان علی بن حسين خروج

حساب  پس درك كن و كندقائم ما قيام می ،تمدّ سر آمدنو با  كندقيام میعباس در

  .حديث آخر تا [.دار و اين خبر را كتمان كنزمان را نگه

 ائمه به بايد را آن حقيقت دانستن كه است مشکالتی از واياتر اين كه نماند مخفی

: آيه نزول باشايد بتوان  و اندپرداخته آن شرح به علما از جمعی كه هرچند كرد واگذار

 به آن اشاره زيرا در ،ها را دريافتسوره ديگر بر سوره اين متقدّ وجه  ،دو قيام محمّ 

 .[باشدمی بعثتش آغاز و پيامبر قيام
                                                           

 در عيّاشی و بحار: وعه ذكر شده است.-1

مجلسی، ، 00، 1تفسير صافی: ، ملّامحسن كاشانی، ، فيض1080، 193، 0، تفسير عيّاشی: ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-0

 .939، 09، 30، بحار األنوار: دباقرمحمّ
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 ابوياسربن »:گفت كه است نقل رياب بن جابربن عبداهلل از عباس ابن از عامّه طريق از

 آغاز تالوت حال در كه كرد برخورد خدا رسول به يهود بزرگان از ایهعدّ همراه به اخطب

 حُيَی برادرش نزد به يهود بزرگان از جمعی همراه به بود  بقره سوره

 او بر كه چهآن ميان در كه شنيدم دمحمّ از سوگند خدا به دانيد!می آيا: گفت و رسيد اخطب بن

 آری.: گفت شنيدی؟ را آن خودت آيا: گفت او كرد، پستالوت می  شده نازل

 نازل تو بر كه آياتی ميان در آيا :گفتند و ندرفت خدا رسول نزد به جماعت آن همراه حُيَی پس

 آری. فرمود: ای؟كرده تالوت را  شده

هر دانيم آيا به نمی ما كه كرده مبعوث پيامبرانی تو از قبل خداوند راستی به: گفتند هاآن پس

مدّت ملک  خبر داده است؟ را شتامّ عمر سرآمدن تو مدّ اوت نبوّ تمدّغيراز تو،  ها،يک از آن

 و سی معادل الم و يک معادل الف ها غير از خودت را برايمان بيان كن.عمر امّت آن هر پيامبر و

 او ملک تمدّ كه شويممی پيامبری دين داخل ما آيا. سال هفتاد و يک شودمی كه ،چهل معادل ميم

 است؟ سال ويک هفتاد تشامّ سرامد و

 اين: گفت المص، آری: فرمود هست؟ هم ديگری حروف آيا دمحمّ ای: گفت سپس 

 است. ترطوالنی تر وسنگين

 صد و: شودمی كه  نود، معادل صاد و چهل، معادل ميم سی، معادل الم يک، معادل الف

 تراستطوالنی و ترسنگين اين: گفت  الر، آری: فرمود هست؟ حروفی بازهم آيا ،سالو يک هفتاد

 .سال يک و هفتاد و دويست شودمی كه ،دويست معادل راء، و سی، دلمعا الم يک، معادل الف

 است. تر طوالنی ترو سنگين اين: گفت "المر"، آری هست؟ فرمود حروفی هم باز آيا

 و دويست شودمی كه دويست معادل چهل، راء معادل سی، ميم معادل الم يک، معادل الف

 شده عطا كم تو به آيا دانيمنمی جا كهآن تا شده مشتبه ما بر تو امر: گفت سپس ،سال و يک هفتاد

 برويم. برخيزيد: گفت سپس ،زياد يا

 جمع دمحمّ برای هااين همه شايد ميدانيد چه: گفت همراهانش برادر و به ابوياسر سپس

  شده باشد.
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 هفتصد شودمی كه ،يک و هفتاد و دويست و و يک سی و دويست و يک و شصت و صد

آيات اين كردند كه گمان پس ،شده مشتبه ما بر او امر گفتند پس. سال چهار و وسی

 هاآن درباره. (0آل عمران،

 1«.باشد شده نازل

 سوال تأويل از ،فرجه اهلل عجل ائمق تحجّ حضرت از كه است نقل ينالدّ كمال در

 : فرمود حضرت شد؟ آن

0 

 سپس ،ساخت مطلع را ازكريّ اش بنده خداوند كه است غيبی خبرهای از حروف اين]  

 درخواست پروردگارش از ازكريّ كه بود اين داستان آن و كرد بيان دمحمّ برای را آن داستان

 ،داد ياد او به را اسماء آن و كرد نازل را رئيلجب خداوند پس ،بشناساند او به را خمسه اسماء كرد

 و شدمی دفع او از هغصّ و غم كردمی ياد را حسن و فاطمه علی و دمحمّ نام هرگاه ازكريّ پس

 .[افتادو نفسش به شماره می گرفت گلويش را راه گريه ،كردمی ياد را حسين نام هرگاه

 

9  

                                                           
 .9،03اإلتقان فی علوم القرآن  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين ، سيوطی، جالل01، 1ی، محمّد بن جرير، تفسير طبری: طبر-1

 به شماره افتادن نفس.-0

 .01،831، كمال الدّين وتمام النّعمة: ی ل ع  ن دب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9
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 من از هغصّ كنممی ياد را هاآن از تن چهار وقت هر چرا من خدای: گفت ازكريّ روزی ]

آتش و دلم  جاری اشکم ،كنممی ياد را حسين هرگاه اامّ كنممی پيدا آرامش و شودمی دور

 هاء و كربال اسم كاف كهيعص: فرمود و كرد بيان را اشفلسفه تعالی و تبارك خدای پس. ؟ميگيرد

 صبر صاد او تشنگی عين و كرد ستم حسين بر كه عليه اهلل لعنة يزيد ياء و عترت شدن كشته

 سه اين در را كسی و بيرون نيامد مسجدش از روز سه ،شنيده را آن ازكريّ كه همين پس اوست

 .[ آورد روی زاری و گريه به و نپذيرفت روز

 از رمزی و كنايه عهمقطّ حروف كه است ممکن زيرا ،نيست منافاتی اخبار بين كه نشود شتباها

 .باشد اموری به اشاره نيز هاآن تعداد و اموری از آن تركيب و یامور

 باقر امام از وارده روايات از قرآن علوم از را ائمه برخورداری هایشيوه از بعضی

 پاسخ حضرت آن و حضرت پرسيدند آن از االتیؤس كه جاآن ،كرد استفاده توانمی صمد تفسير در

 :فرمود كه پرسيدند صمد درباره حضرت آن از سپس داد،

.(13آل عمران،

 كه اوست برانّيِت دليل الف ،است حرف پنجدارای  «مدصّال» باشد،می خودش در آن تفسير] 

 :فرمود

  «[ نيست او جز خدايی كه دهدمی شهادت خداوند]   

 اهلل همان او كه اوست تالهيّ بر دليل الم و حواس درك از غائب به است اشاره وتنبيه  آن و

شوند و اين نوشته می اامّ شوند و نه شنيده،خوانده مینه  كه اند،شده ادغام هم در مال و الف و است

 نيست، وصف قابل زبان با و شودنمی درك حواس با اشخفی لطف با او تالهيّ كهآن است  بر دليل

ت او با ت و كيفيّاين است كه خلق از درك ماهيّ "اله"زيرا تفسير ،نيست آن شنيدن يارای را گوش

خالق اوهام و حواس است و اين كه در نوشتن او به اين جهت كه  حيران است، رحس و تصوّ

 ارواح تركيب و خلق ايجاد در را تشربوبيّ تعالی خدای كهكند، دليل بر اين است ظهور پيدا می
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 روحش ،نگردمی خودش به انسان وقتی كه ایگونه به ،ساخته هرظا هاآن یمادّ اجسام در لطيفه

      حس قابل پنجگانه حواس از يکی با نه شودمی بيان نه «مدصّال» الم كه همچنان بيندنمی را

 هرگاه پس ،شودمی آشکار برايش بود پنهان كه چهآن ،افکند نظر نوشته به هرگاه پس ،باشدمی

 كه چيزی از اشانديشه ،شودمی حيران و واله كندمی رتفکّ او تكيفيّ و االیتع باری  تماهيّ در بنده

 به هرگاه پس ،هاستصورت خالق وجلّعزّ خدای زيرا شودنمی مندبهره ،آيدمی در رشتصوّ به

      جسم و روح كننده تركيب و خالق عزّوجلّ او كه شودمی ثابت برايش افکندمی نظر خلقش

 .هاستآن

 را بندگانش و است راست سخنش و صادق وجلّ عزّ خدای كه است برآن دليل «ادص» امّا

 .است داده وعده دارالصّدق به درستی به و خواندمی فرا درست فرامين از پيروی به

 هست بوده، هميشه او ملک و است حق مُلک او كه اين است و او مُلک بر دليل ؛«ميم» امّا

 .بود خواهد و

 كون از برتر و دائم ،عزّوجلّ خدای مُلک كهاين و اوست مُلک دوام بر يلدل پس ؛«دال» امّا

 .شودمی انجام چيزی هر او تکوين با كه است كائنات ونمکّ او بلکه  است زوال و

 : فرمود امام سپس

 
 و اسالم و توحيد حتماً يافتم،می حامالنی داده من به عزّوجلّ خدای كه علمی برای اگر ] 

 حالی در است ميسّر من برای كار چگونه امّا اين دادممی نشر «صمد» از را شرايع و دين و ايمان

آهی عميق از سر درد و  كهاين تا نکرد پيدا حامالنی خود علم برای ،اميرالمؤمنين جدّم كه

                                                           
         .30/3د: التوحي ،  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب-1
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 علم زيرا. بدهيد دست از مرا كه آنی از قبل بپرسيد من از: فرمودمی بر منبر و كشيداندوه می

 طرف از من كه بدانيد يابم، نمی آن حمل برای را كسی ،آه آه است، جمع امسينه در فراوانی

 .حديث پايان تا.[  هستم شما بر بالغه حجّت خداوند

 دارد خواصّی به اختصاص كرديم، ذكر عهمقطّ حروف فوائد خصوص در كه چهآن بدان سپس

 قرآن هرگاه عرب شده كه؛ ذكرچنين  مردم عامّه برای هاآن فائده اامّ ،انددرعلم راسخان همان كه

ها را نظر آن تا كرد نازل را بديع نظم اين عالمتّ خداوند ،زدندمی بيهوده هایحرف شنيدندمی را

 سببی ،قرآن به دادن گوش و شود قرآن به دادن گوش برای جلب كند و اين جلب توجّه، عاملی

 1.گردد دل نرمی و قلب رقّت موجب تا شود آن از پس استماع برای

 حروفی از قرآن كه بفهماند تا شده ذكر جهت اين از عه،مقطّ حروف اين »:شده گفته همچنين

 با قرآن اين كه متوجّه كند شده نازل هاآن زبان به قرآن كه قومی را تا ،شده تأليف ت ،ب ،ا نظير

 كهآگاه شدن از اين از بعد هااست، و آن جاری هاآن زبان در و شناسندمی هاآن كه است حروفی

، تشکيل شده حروف همين از سخنانشان و شناسندمی را حروف آن كه شده نازل حروفی با قرآن

 0 «.از آوردن مثل آن عاجز و ناتوانند

 9.است شده اشاره وجه اين نيز به عسگری امام به منسوب تفسير در

                                                           
 .91، 9اإلتقان فی علوم القرآن  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-1

 همان.-0

 .30السّالم، تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم:  عليه عسکرى امام-9
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 نوزدهم طرفة

 به تأویل علم اختصاص و قرآن، ظاهر مراد بيان برای از تفسير عدم نهی و تأویل، و يرتفس معنای

  .درعلم راسخان

  

 .كالم  يا كلمه مقصود روشن ساختن و معنا از حجاب كشف معنای به تفسير؛

 آن. دور احتمالی معانی از بعضی به كالم ارجاع و باز گرداندن معنای به تأويل؛

 .هستند يکی تأويل و تفسير يعنی دو هر كه اندتهگف رينمفسّ از بعضی 

 از و نيست تفسير ظاهراً، يا باشد محکم نصّاً خواه محکمات، از مراد بيان كه است اين ظاهر

 به احاديث كردن عرضه و آن، به عمل و كتاب به تمسّک دليل آن؛ تواتر امر به. نشده هم نهی آن

 براساس ناصحيح از صحيح شروط تشخيص و نقرآ وسيله به قرآن متعارضات ترجيح و آن،

 است،جايز  آن ظواهر به تمسّک اصحاب، و مسلمين سيره ، و بر اساس است آن با قرآن موافقت

 .آن متون به رسد چه تا

 به مجاز هاآن غير و است، علم در راسخين ةبرعهد شبهه بدون محکمات، غير به علم امّا

 كند،می نهی قرآن رأی به تفسير از كه رواياتی مصداق و ند،نيست قطع و جزم طور به خود نظر بيان

 معصوم هدات از معتبره اخبار در تحقيق بدون محکمات، پيرامون و نيز اظهار نظرهمين است 

 به همين معناست. مبيّن و صمخصّ و مقيّد و ناسخ از عليهم، اهلل صلوات
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 :خدا کتاب تفسير برای علم، در راسخان هب رجوع ،نياز دليل در هعامّ علمای از بعضی تحقيق نقد

 كه چهآن بر عالوه كتاب تفسير برای علم در راسخان رجوع به نياز دليل در از علما بعضی

 :   اندگفته كرديم ذكر

به  ،داده قرار مخاطب فهمندمی كه زبانی با را خويش مخلوق تعالی خدای كه است بديهی

وجود  اين با كرد، امّا نازل هاآن زبان به را كتاب و فرستاد قومش زبان به را رسولی هر همين دليل

 تمامی كهاين آن و شودمی روشن ایقاعده تقرير از بعد اين معنا ،دارد تفسير به نياز جهتی از كتاب

 هيچ بدون و خود خودی به تا كنندمی تدوين ایگونه به ،كنندمی تدوين كتابی وقتی هاانسان

 :دارد شرح به نياز مورد سه در و شود فهميده شرحی

 لفظ قالب در را دقيق معانی خود علمی توان با مصنّف زيرا: و مصنّففمؤلّ فضيلت كمال  -1

 پنهانی معانی ظهور شرح، از مقصود پس ،باشد سخت آن مراد فهم بسا چه كه گنجاندمی مختصری

 بر ديگری شرح از است رساتر خود تصنيف بر پيشوايان از بعضی شرح كه است جااين از است،

 .او تصنيف

 كهاين تصوّر به يا آن بودن واضح اعتماد به 1،مسئله شروط يا هاتتمّه نياوردن بعضی  -2

 . دارد نياز به شارح آن مراتب و محذوف بيان برای پس واقفند، آن بر ديگران

 مطرح مالتزا داللت و اشتراك ،مجاز در كه طور آن مختلف، معانی برای لفظ رفتن كار به  -3

انسان درتصنيف  كه است حالی در اين دارد، شارح به احتياج فمصنّ غرض بيان برای كه ،است

 به نياز پس نيست، آن مانند و مبهمی حذف تکرار چيزی و يا يا غلط، سهو، از مصون كتاب،

 دارد. هاآن كردن روشن برای شارح،

 شده نازل عرب ترينفصيح زمان رد عربی زبان به قرآن كه گوييممی بيان اين  به پاسخ در 

 و بررسی و بحث از پس آن، بيشتر مواقع، باطن دقائق اامّ دانستندمی را آن احکام و ظواهر هاآن و

 آيه نزول از پس هاآن الؤس مثل شد،می روشن برايشان،پيامبر از پرسش

 نکرده ظلم برخود ما از يک كدام كه نيالودند[ ستم و شرك با ار خود ايمان ] و(30أنعام،

                                                           
 در اإلتقان: يا شروط. -1 
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 نمودند: استناد آيه اين به و كردند شرك به تفسير را آن ،پيامبر پس

 حضرت آن كه ،آسان حساب از عايشه الؤسمانند  و [.است بزرگى ظلم شرك، ](19لقمان،

 و دسوَاَ و بيضاَ يطخَ مورد در حاتم بن عدی هقصّ مانند و« كند خداوند مدارا می »:فرمود

آن،  بر عالوه ،محتاجيم نيز ما ها احتياج داشتندچه را آنآن و ،دست اين از ديگری االتؤس

 آن، ندانستن خاطر به ما ، زبان است كهنداشتند احتياج هاآن كه ،ظواهر از قبيل احکام مواردی،

 و مختصر الفاظ بسط قبيل از آن از بعضی تفسير كه است بديهی داريم. تفسير هب نياز هاآن از بيش

 1.است ديگر بعضی بر معانی از بعضی ترجيح قبيل از ديگر و بعضی هاآن معانی كشف

 جهاتی از بودن سخت اامّ ،آسان هم و است سخت هم تفسير علم كه اندگفته علما از ديگر بعضی

 بر ،يابيمنمی دست او كالم شنيدن با ممتکلّ مراد به ما كه است اين آن ترينروشن كه ،است روشن

 يا او از شنيدن با ممتکلّ از انسان آگاهی است ممکن گاهی پس آن، مانند و اشعار و امثال خالف

 خدا رسول از شنيدن مستلزم قطع طور به تفسير قرآن وليکن باشد شنيده او از كه كسی از

 0.است

 :آمده روايت در جهت اين هب: گويدمی فمؤلّ

      
 [ .باشد آن مخاطب كه فهمدمی كسی را قرآن معنای حقيقتِ ]

 ،شد وارد  باقر امام بر قتاده »:گفت كه نويسدمی شحّام زيد از نقل به كافی كه همچنان

 : فرمود حضرت آن

 

 ای؟[ بصره اهل فقيه تو آيا قتاده ای]

 «.كنند می تصور طور اين مردم »:گفت پاسخ در

 : فرمود باقر امام سپس 
                                                           

 .130، 8القرآن ، اإلتقان فی علوم بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-1 

 .133همان، -0 
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 [ كنی؟می تفسير قرآن كه رسيده خبر من به] 

  «.آری »:گفت قتاده

 :مودفر باقر امام سپس

 [جهل؟ روی از يا كنیمی تفسير علم روی از آيا] 

  «.علم روی از بلکه نه، »:گفت پاسخ در

 :فرمود او به امام پس

 

 [ كنم؟می الؤس تو از من و ریمفسّ تو پس ،كنیمی تفسير را آن علم روی از تو اگر] 

 «.بپرسيد »:گفت قتاده

 : فرمود باقر امام پس

 (13سبأ،

 هاآن بر را كردن سير ما :فرمود كه بده خبر من به سبأ قوم هدربار اتعالی خدای قول اين از] 

 [ .كنيد سير آن در روز و شب آرامش با پس ،كرديم رمقدّ

 قصد ،حالل كرايه و راحله و زاد با كس هر كه است اين آن معنای »:گفت پاسخ در قتاده

 «.برگردد اشخانواده سوی به تا است امان در كند خانه اين

 :رمودف باقر امام
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 خانه اين قصد به حالل كرايه و راحله و زاد با انسان دانیمی آيا ،قتاده ای خدا به را تو ]

ضربه كاری به او وارد  و شودمی دزديده اشنفقه و شودمی راهزنان گرفتار اامّ   ،كندمی حركت

 [ ؟شودمی

 «.است درست آری »:گفت قتاده

 :رمودف باقر امام 

 

 هالك نيز را گراندي و شد خواهی هالك قطعاً ،كنی تفسير خودت پيش از را قرآن تو اگر ]

 هالك نيز  را ديگران و شد خواهی هالك باز ،كنی تفسير را آن ديگران زبان از اگر و كرد خواهی

 .[كرد خواهی
1 

 90إبراهيم، 0

 

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

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

 اگر زيرا نيست، كعبه خانه خداوند منظور «ساز هاآن متوجّه را مردم از گروهى هاىدل تو »:فرمود

 هستيم كسانی همان ما ابراهيم دعای در سوگند خدا به پس. او سوی به: فرمودمی بود كعبه خانه

 ای. نيست پذيرفته او حجّ ،صورت اين غير در ،شودمی هپذيرفت شحجّ ،كند هتوجّ ما به هركس كه

 .[است امان در الهی عذاب از قيامت روز در ،باشد چنين اين اگر قتاده

 «كنم. تفسير طور اين كه اين مگر نيست ایچاره سوگند خدا به پس »:گفت قتاده 

                                                           
 در منبع اصلی: يروم.-1

 در منبع اصلی: يهوانا.-0
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 : فرمود باقر امام

.1 

 .[ باشد آن مخاطب كه داندمی كسی را قرآن ،قتاده ای تو بر وای]

 :  فرمود كه است نقل حضرت آن از همچنين

0  

 با رابطه در آيه لِاوّ زيرا نيست، قرآن تفسير از تردست دور چيزی هاانسان هایعقل برای ]

 اامّ است، صلیمتّ كالم كه حال عين در يعنی ديگر، موضوعی پيرامون نيز آن آخر و است موضوعی

 .[دارد مختلف وجوه به رافانص

  .آن تفسير از تحقيق از بعد مگر ،نيست جایز قرآن به عمل 

 با جز ها،آن تأويل بيان و متشابهات تفسير كه شد حاصل نتيجه اين كرديم ذكر كه چهآن از

 از بلکه نيست، ميسّر معصوم اوصيای از او علم وارثان از يکی يا، پيامبر از معتبر نصّ

 آن منظور كه است عامّی و منسوخ ، ناسخ مجيد، قرآن در كه شد روشن لب مذكورمجموع مطا

 جايز آن محکمات به عمل پس عکس، بر و است دمقيّ آن از منظور كه مطلقی است و خاص،

  نزد قرآن آيات تمام علم زيرا ،معصوم هائمّ يعنی عالمان، آن به مراجعه از بعد مگر نيست،

  از قيس بن سليم از كافی كهچنان .ندارد ایبهره آن از هاآن از غير كسی و هاستآن

 :فرمود كه آورده -حديثی در -اميرالمؤمنين

                                                           
 .830، 911، 3، كافی: د بن يعقوبكلينی، محمّ-1

 در عيّاشی: يتصرّف.-0
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1

0

.9 

 فرمودمی امال و قرائت من برای را آن كهآن مگر ،نشد نازل خدا رسول بر ایآيه هيچ ]

 و خاص متشابه،، محکم منسوخ، و ناسخ تفسير، تأويل، و نوشتممی را آن خود دست خطّ با من و

 دهد، ياد من به را آن حفظ و فهم كه كردمی درخواست خداوند از و دادمی ياد من به را آن عام

 نکرد، امال من بر را علمی و نکردم فراموش را خدا كتاب از ایآيه كرد، دعا برايم كه وقتی از پس

 او به خدا كه تمعصيّ يا طاعت از نهی و امر و حرام و حالل از چيزی نگاشتم، را آن كهآن مگر

هيچ  پس من ،كردم حفظ را آن من و آموخت من به را آن كهآن مگر نکرد فروگذار آموخت،

 از را قلبم خداوند تا كرد دعا گذاشت و امسينه روی را دستش سپس. امنکرده فراموش را حرفی

 كه یوقت از فدايت، به مادرم و پدر اهلل، رسول يا گفتم پس نمايد نور، سرشار و حکمت فهم، علم،

 خوف تو يا باشم ننوشته را آن من كه نبوده چيزی و امنکرده فراموش را چيزی ایكرده دعا برايم

 جهل و ترسی از نسيان من كه بدان: فرمود حضرت آن پس .كنم فراموش را آن كه باشی داشته

 .[ندارم تو برای

 : فرمود كه است آمده مذكور روايت به نزديک ديگری روايت در

                                                           
 در منبع اصلی آمده: يعطينی.-1

 در منبع اصلی آمده: وال كتاب منزل علی أحدٍ قبله.-0

 .00، 1،1، كافی: د بن يعقوبكلينی، محمّ-9
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 (.03نساء، 
1، 

0، 

- 9 
8 

0  

 آيندمی تو از بعد كه تو شركای و تو مورد در را دعايم كه داد خبر من به پروردگارم ]

  خداوند كه هستند كسانی: كيانند؟ فرمود من از بعد شركای خدا رسول ای كرد، گفتم مستجاب

 اطاعت خود ميان از االمراولی و رسول و خدا از: فرمود و داده قرار من و خود قرين  ار هاآن

 وارد كوثر درحوض من بر كه ،اندمن ها اوصيایآن :هستند؟ فرمود كسانی چه هاآن گفتم كنيد.

 دارند را هاآن كردن خوار قصد  كه كسانی شدگانند، هدايت و هاديان هاشد، همه آن خواهند

 .رسانندنمی هاآن به ضرری

                                                           

 در عيّاشی آمده: هادٍ مهتدٍ.-1

 در عيّاشی آمده: يمطرون.-0

 در عيّاشی آمده: له.-9

 در عيّاشی: از فرزند محمّد صلّی اهلل عليه و آله.-8

 .31، 00، 1تفسير عيّاشی:  ود، ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-0
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 قرآن. از هاآن نه شود،می جدا هاآن از قرآن نه هاست،آن همراه قرآن و قرآن همراه هاآن

 آنها دعای و شودمی دفع هاآن از بال و باردمی باران و كندمی ياری را امّتم خداوند هاآن واسطه به

 .گرددمی مستجاب

، سر حسن روی را دستش سپس. كن ذكر رايمب را هاآن هایاسم خدا رسول ای: گفتم

 سپس پسرم. اين: و فرمود گذاشت حسين سر روی را دستش و پسرم اين: فرمود سپس و داد قرار

 او به مرا سالم پس ،شد خواهد متولّد تو حيات زمان در و گويندمی علی او به كه  من از فرزندی

 . شودمی كامل او نسل از تن دوازده تا سپس برسان،

 : فرمود ببر، نام يکی يکی را هاآن فدايت، به و مادرم پدر :كردم عرض حضرت آن به

 پر عدل و قسط از را زمين كه  محمّد، امّت مهدی هالل، بنی برادر ای سوگند، خدا به» 

 با كه كس هر سوگند خدا به است، آنان ميان در باشد، شده پر جور و ظلم از  كه طور همان کندمي

 .«[دانم می را هاآن قبائل و پدران اسامی و شناسيم می كند بيعت  مقام و كنر دربين او

 :فرمود كه است نقل باقر امام از اسنادش با كتاب اين در

.1 

 [.داندمی را قرآن باطن و ظاهر تمام كه كند ادعا تواندنمی اوصيا از غير كسی ]

 : آيه درباره صادق امام از اسنادش با همچنين او

 (83عنکبوت،

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

.0  

 [ .هستند ائمه آن] 

                                                           
 . 103، 0، 1، كافی: د بن يعقوبكلينی، محمّ-1

 .130همان، -0 
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 :فرمود ابوحنيفه به كه است نقل حضرت آن از اسنادش با الشرايع لعلّ در

 
 [ هستی؟ عراق اهل فقيه تو آيا] 

 .آری: گفت

 :فرمود امام

  
 [ دهی؟می فتوا چگونه ]

 .پيامبرش سنّت و خدا كتاب با: گفت

 :فرمود امام

 آن سوخمن و ناسخو  شناسی؟می ،است آن حقّ كه طورآن را خدا كتاب آيا ،ابوحنيفه ای ]

 .آری: گفت   دانی؟[می را

 : فرمود امام 

1 

 (13سبأ، 

 
 كه كتابی اهل نزد در جز خدا را علم آن كه كنیمی علمی عایادّ ،تو بر وای ابوحنيفه ای ] 

 پيامبر ذرّيّه از خاصان نزد جز خداوند را علم آن ،تو بر وای نداده، قرار كرده نازل برايشان را آن

 باشی، كنیمی عاادّ كه طور آن اگر بدانی، را خدا كتاب از حرفی كه يابمنمی را تو نداده، قرار ما

 آن، در: » فرمود كه تعالی خدای قول اين از بده خبر من به نيستی، گويیمی كه طورآن كه درحالی

 مدينه و همکّ بين كنممی گمان:  گفت است؟ زمين كدام اين «كنيد سير آرامش با ،روزها و هاشب

 [.باشد

                                                           
 منبع اصلی: ما ورثک اهلل. در -1
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 :فرمود و كرد اصحابش هب رو صادق امام پس

 

 رودمي غارت به الشانامو و شوندمی راهزنان گرفتار ،مدينه و همکّ بين مردم كه دانيدمی آيا ]

 [ شوند؟می كشته و نيستند ايمن جانشان از مردم و

 .شد ساكت ابوحنيفه پس. آری: گفتند

 :فرمودامام سپس

 (30آل عمران، 

 به [.بود خواهد امان در شود آن داخل كس هر و ]: آيه در ابوحنيفه ای ]

 [ كجاست؟ زمين آن كه بده خبر من

 .  كعبه:  گفت

 :فرمود امام 

.1 

 را او و  داد قرار كعبه در زبير ابن عليه را منجنيق كه وقتی يوسف بن حجّاج كه دانیمی آيا ]

 .شد ساكت ابوحنيفه پس[ بود؟ تامنيّ در آن جا در كشت،

 :رمودف 0قاضی به علی كه شده روايت عامّه علمای از

 [دهی؟می تميز منسوخ از را ناسخ تو آيا]

     نه: گفت

                                                           
 .33، 0، علّل الشرائع: ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب-1

 در اإلتقان: لقاصّ.-0
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 161 (معانی تفسیر و تأویل)طرفه نوزدهم

 1.: فرمود

 .[كردی هالك را ديگران و شدی ]هالك

 ظواهر و كتاب نصوص ساقط شدن دليل به كردی ذكر كه چهآن اساس بر: اشکال شود اگر

 آن، عمومات از بعضی تخصيص آن، احکام از بعضی نسخ به اجمالی علم ه خاطرب ت،يّحجّ از آن

 قرآن محکمات به عمل جواز آن، عدم ظواهر بعضی از مجاز اراده و آن هایمطلق بعضی تقييد

 و كتاب به کتمسّ به شده وارد اوامر قبيل از پيشين لهادّ اساس بر تو كهبعالوه اين. شودمی الزم

 .نمودی محکمات به عمل جواز عایادّ مسلمانان، سيره و آن به متعارض اراخب و شروط عرض

 ص،مخصّ ناسخ، دريافتن و معصومين روايات در تحقيق از بعد: گوئيممی پاسخ در 

 بين از اجمالی علم شود، منطبق برآن اجمال طور به "معلوم" عنوان كه مقداری به مقيّد مبيّن و

 .ماندمی باقی بالاشکال حقيقت، اصالت و ظهور ت اصالتيّرود وحجّمی

                                                           
 .33، 9اإلتقان فی علوم القرآن:  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-1
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  بيستم طرفة

  ناسخ آیات بيان و تعالی خدای احکام در، آن وقوع امکان و نسخ تعریف

 

 در عقل حکم به و ،است گذشته ثابت حکم رفتن بين از معنای برداشته شدن و به: نسخ

 سوی از آن انجام كه نيست بداء نوع از كار، اين و نيست ایشبهه الهی، احکام در نسخ وقوع امکان

 .باشدنمی نيز قبيح تجهيل و ممتنع جهل مستلزم باشد و محال خداوند

 احکام از بعضی ناسخ كهآن مگر نيست شريعتی زيرا دارند نظر فاقاتّ نسخ، وقوع در شرايع 

 :است قسم دو آن و است ناسخ آيات بيان جااين در مقصود و باشد گذشته شرايع

 از بعثت آغاز در پيامبر كه است، تجاهليّ احکام يا ،سابق شرايع احکام ناسخ يا  -1

 زياد خيلی هاآن تعداد و شد نازل آياتی هاآن درباره و نکرد رد را هاآن مردم، با كردن مدارا باب

 .است

 در منسوخ و ناسخ پس ،شده نازل هاآن درباره قرآن آيات كه است احکامی ناسخ يا و  -0

 و دارند فراوانی نظر اختالف هعامّ و هخاصّ از بسياری قسم اين در باشد،می ودموج كريم قرآن

 . اندكرده تصنيف خصوص اين در هائیكتاب هاآن از بسياری

 استمرار آن، دليل ظاهر كه است حکمی شدن زايل مصطلح، معنای در نسخ كه شودن اشتباه

 معنای از شده نازل وعيد و وعده درباره كه آياتی تعداد اساس اين بر باشد، ديگری حکم با آن

 آيه پس شود،می خارج حقيقی و مصطلح
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 163 (تعریف نسخ و امکان وقوع آن)طرفه بیستم

 يک را مردم همه خواست، مى پروردگارت اگر ] و(113و113هود،

 همين براى و! كند رحم پروردگارت كه را كسى مگر * مختلفند همواره هاآن ولى داد مى قرار امّت

 شويد[ مى جهنم وارد شما همه ]و (01مريم،آیة ،آن ناسخ آفريد[ را هاآن

 .است

 .    نيست درست علما از بعضی نظر طبق معنا اين كه

 دانستن سابق حکم مغاير غايتش، به رسيدن از پس را معيّن غايت دارای حکم طورهمين

 كنيد عفو را هاآن ] شما (113بقرة، تعال خدای قول اين مثل

 خناس جهاد، وجوب حکم پس ،بفرستد[ را جهاد فرمان خودش فرمان خداوند تا نماييد گذشت و

 .است دارای غايتی كه است الهی امر آن بلکه نيست، صلح و عفو وجوب

 وجود از مقصود مالحظه و نسخ حقيقی معنای در معتبر قيود مالحظه پس از كهاين نتيجه

 : جمله آن از است كم قرآن در منسوخ احکام تعداد قرآن، در منسوخ و ناسخ

 :است بقره سوره در چهارحکم -1

 (39بقرة، آيه الف

 [.بگوييد نيک مردم به ] و

 : فرمودند كه است نقل باقر امام از عيّاشی در و صادق امام از خصال و تهذيب در

  1(03توبة،

                                                           
، ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع، 000، 13خصال:  ،  ی ل ع  ن د بّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب، 993، 110، 8طوسی، محمّد بن حسن، تهذيب: -1

         .1313، 003، 0تفسير عيّاشی: 
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 كه كتاب اهل از كسانى ]با آيه سپس  - شده نازل كتاب اهل يا - هذمّ اهل درباره آيه اين ]

 شمرند، مى حرام كرده تحريم رسولش و خدا را آنچه نه و دارند، ايمان جزا روز به نه و خدا، به نه

 خود دست به را جزيه تسليم، و خضوع با كه زمانى تا كنيد پيکار پذيرند، مى را حق آيين نه و

 [.است كرده نسخ را آن بپردازند[

: ةآی با سپس ،شده نازل يهود درباره آيه اين »:گفت كه است نقل ،عليهاهللقمّی رحمة از

 شده [ نسخ.برسانيد قتل به يافتيد جا هر را ]مشركان(0توبه،

 1«.است

 در تعالی ایخد كه است حکمی  آیة كه شده وارد نظريه اين رد در

آیة ضمن در زيرا گرفت، پيمان اسرائيلبنی از ،آنبه عمل

 جز كه گرفتيم پيمان اسرائيل بنى از كه را زمانى ] و(39بقرة،

 به و كنيد نيکى بينوايان و يتيمان و نزديکان و مادر و پدر به و نکنيد پرستش را يگانه خداوند

 سرپيچى -كمى هعدّ جز -شما همه سپس. بدهيد زكات و داريد برپا را نماز دبگويي نيک مردم

 آمده است.  [.شديد گردان روى و كرديد

 .آيد شمار به منسوخ تا ،نيست امّت اين احکام از حکم اين پس

 ،اسرائيلبنی از مؤكّد عهد و پيمان گرفتن كه شود دفع صورت اين به است ممکن نظر اين 

 تمامی در آن بودن جاری بر داللت كند،می حکم آن حسن به عقل كه اجباتیو اين اجرای بر

 خاص، طور اسرائيل، به بنی با خطاب مردم، در از مراد وقتی و دارد هاامّت تمامی بر و اعصار

 امّت اين در ار بودند،كفّ ديگر با جهاد به مأمور هاآن كه جهتاين از باشد، اسرائيلبنی قبيله

 آينده، در آيه اين تفسير هنگام در بودند. و مخصوص هاآن با مخاطبه و قول سنح به مرحومه

 .آمد خواهد اهلل شاء ان مطالب برخی

                                                           
 .01، 1تفسير قمّی:  ،ی، علی بن ابراهيمقمّ -1
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 165 (تعریف نسخ و امکان وقوع آن)طرفه بیستم

 (001بقرة، ).: آيه ب

 [!نکنيد ازدواج اند، نياورده ايمان تا پرست، بت و مشرك زنان با و ] 

 در زير آيه با آيه اين كه است نقل عامّه علمای از بسياری و اهلل رحمهما ینعمان و یقمّ از

 تا  :فرمود كه شده نسخ مائده سوره

 (0مائدة،)1.

 حاللند كتاب، اهل از پاكدامن نانزشده... و  حالل شما براى پاكيزه چيزهاى امروز ] 

 [.بپردازيد را هاآن مهر كه هنگامى

 خود زنان ]و( 001بقرة، آيه »:گويدمی عليه،اهللرحمة یقمّ

 كه نماند ناگفته 0«.است واگذاشته را نياوريد[ در اند، ياوردهن ايمان تا پرست، بت مردان ازدواج به را

 . نيست كالم بسط مجال جااين در كه دارند، اختالف آيه دو آن ناسخ در ما روايات

آيه  ج

  (.081بقرة،

 گذارند، مى جا به خود از همسرانى و گيرند مى قرار مرگ آستانه در شما از كه كسانى و ]

 مند بهره زندگى هزينه پرداختن با را هاآن سال، يک تا كه كنند توصيّ خود همسران براى بايد

 [.نروند بيرون شوهر خانه از هاآن كهاين شرط به سازند

 : فرمود كه كنندمی نقل ،صادق امام از اهلل همارحم طبری و اشیعيّ

9 

 شد،می داده مال اصل از او زندگی خرج سال يک مردمی مردی اههرگ ،اسالم در آغاز ]

 .[شد نسخ ثمن و ربع آيه با آيه اين كهاين تا شدمی اخراج ارث بدون سپس
                                                           

 .001، 0، طبری، محمّد بن جرير، تفسير طبری: 03، تفسير نعمانی:  م ي راه اب  ن دبّ م ح ، م ی ان م ع ن، 00، 1همان: -1

 .1،09، تفسير قمّی: ی، علی بن ابراهيمقمّ-0

 كاشانی، ، فيض0،310، مجمع البيان: ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب، 091، 080، 1، تفسير عيّاشی: ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-9

 .083، 1صافی:  تفسير ملّامحسن،
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  فرمودند: كه است نقل باقر امام از و حضرت آن از

 1 (098بقرة،

     [كنند.می نسخ ميراث آيات نيز و «بکشند انتظار روز، ده و ماه چهار بايد » آيه را آيه اين] 

 آيه است. اين شده نسخ ميراث آيات با نفقه و تربّص، آيه با تمدّ يعنی »:گويدمی فمؤلّ

 تفسير هنگام به مطالب برخی و است متأخّر نزول در اامّ دارد، متقدّ تالوت و ترتيب در كه هرچند

 «.شد خواهد ذكر شاءاهللان آن

 (.038بقرة،: آيه  د

 آن، طبق بر را شما خداوند پنهان، يا سازيد آشکار داريد، دل در را چهآن اگر رو اين از و] 

 .[كند مى محاسبه

 مناقب آن در كه حديثی در، اميرالمؤمنين از پدرانش از كاظم امام از احتجاج رد

 :فرمود شده ذكر پيامبر

  (11و3نجم، 

 چهآن خداوند جااين در* بود  كمتر يا كمان دو فاصله اندازه به پيامبر با او فاصله كهآن ]تا

 [.نمود وحى اش بنده به بود كردنى وحى را

 :فرمود كه بقره سوره در است ایآيه ،شده وحی او به كه چهآن از

 (038بقرة،).

 داريد، دل در را چهآن اگر رو اين از و. خداست آنِ از است، زمين و هاآسمان در چهآن ]

 و بخواهد را كس هر سپس. كند مى محاسبه آن، طبق بر را شما خداوند پنهان، يا سازيد آشکار

                                                           
  0،310، مجمع البيان: ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب ، و003، 080، 1، تفسير عيّاشی: ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-8 
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 167 (تعریف نسخ و امکان وقوع آن)طرفه بیستم

 خداوند و. كند مى مجازات باشد، مستحق و بخواهد را كس هر و بخشد مى باشد، داشته شايستگى

 [.دارد قدرت چيز همه به

1  

 0«(030بقره، ().

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

 داریخود پذيرش از ،آن سنگينی خاطر به هاآن همه پس شد، عرضه هابر امّت و برانگيخت،

. پذيرفتند را آن هم هاآن و كرد عرضه امّتش بر را و آن پذيرفت را آن، خدا رسول نهات ،كردند

 ساق به كه وقتی ندارند، را آن توان هاآن كه دانست ديد، را هاآن پذيرش تعالی خدای كه وقتی

 [«.آورد ايمان رسول» : فرمود سپس  بفهماند او به تا كرد تکرار او بر را كالم كرد، هتوجّ عرش

 : فرمود كاظم امام كهاين تا

(033بقرة،

 
 آن در موجود عظمت و تشدّ همه با را آيه كهوقتی اامّ :فرمود جلّ و عزّ خدای سپس]    

 تنها و ورزيدند، امتناع آن پذيرش از هاآن و كردم عرضه هاتامّ همه به را آن كه حالی پذيرفتی،در

 هيچ خداوند »:فرمود و بردارم، تو تامّ از را بار آن كه است من بر پس پذيرفت، را آن تو تامّ

 [«.كند نمى تکليف تواناييش، اندازه به جز را، كس

 ابوبکر ،شد نازل آيه اين وقتی »:گفت كه كندمی نقل اسعبّ ابن از خود تفسير در رازی فخر 

 اهلل رسول يا: گفتند و آمدند پيامبر محضر به مردم از ایهعدّ و عوف بن حمنعبدالرّ و عمر و

                                                           
 در منبع اصلی: فلما أن سار.-1

 .001إحتجاج:  ،منصوراحمدبن علی واب، طبرسی-0
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 دوست كهدر مورد چيزی  ما از بعضی نداريم، را آن انجام طاقت كه ،ايمشده فمکلّ كاری به ما

   «باشد. او آن از دنيابخواهد  كه اين بماند و دلش درخواهد اين چيز كند و نمی، فکر میندارد

 :فرموددر جواب ، پيامبرپس 

  (39بقرة،

 كنيم،نمی اطاعت و شنيديم» :گفتندمی اسرائيلبنی كه گوييدمی را چيزی همان شما شايد ]

 [.«كنيممی اطاعت و شنيديم بگوييد

 تعالی خدی كه اين تا كردند صبر خصوص دراين ساليک پس آمد، گران هاآن بر كار اين 

 :فرمود پيامبر پس. كرد نسخ را آن و كرد نازل را : آيه

.1 

در  عمل در فکرش بگذراند، مادام كه آن را به بيان و كه را چهآن ت منامّ خداوند از ]

 .[گذردمی درنياورده، 

 پيامبر به آيه تشدّ از كه قومی كه اين بر دارد داللت روايت اين »:گويدمی فمؤلّ 

 : فرمود هاآن به پيامبر خاطر اين به باشند پذيرفته ار آن كه ستندني كسانی جزء كردند،می شکايت

 شنيديم كنيم، بگوييدنمی اطاعت و شنيديم ،گفتندمی اسرائيل بنی كه گوييدمی را چيزی شما

 ،كرد كردن اطاعت و شنيدن به امر پيامبر كهآن از بعد هاآن كه نيامده روايت در و كنيممی اطاعت و

 «[.كرديم اطاعت و شنيديم]   » باشند گفته

 ]اى (110عمران، )آل آيه شده، نسخ آيات جمله از

 آل سوره در بپرهيزيد[ خدا از است، پرهيزكارى و تقوا حقّ كه گونهآن! ايد آورده ايمان كه كسانى

 .است عمران

                                                           
 .100، 0رازی، فخرالدّين، تفسير رازی: -1 
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: فرمود ،شد الؤس فوق آيه درباره حضرت آن از »؛كه كندمی نقل صادق امام از اشیعيّ 

: آيه فرمود كرده؟ نسخ را آن آيه كدام شد الؤ. س[شده نسخ آيه آن] ،
 «.كنيد[ پيشه الهى تقواى توانيد مى تا ] پس (13تغابن،1

 هابرمسلمان شد نازل آيه اين وقتی »:گفت كه است نقل اسعبّ ابن از هعامّ علمای قيطر از 

 ،نشود نافرمانی زدنی هم به چشم اندازه به و شود اطاعت كه است اين او تقوای قّح زيرا آمد گران

 حالی در اين نشود، فراموش و شود ياد نگيرد، قرار كفران مورد و گيرد، قرار گزاریشکر مورد

 . شد نازل :آيه كه بود جااين ندارد، را كاری چنين تطاق ،بنده كه است

 0«.نشد نسخ آخرش و ،شد نسخ آيه اين لِاوّ 

 را كارها اين انجام طاقت بندگان» : گفت كه اسعبّ ابن قول اين از مراد »:گويدمی مؤلّف
 قدرت بقای وجود با عمل انجام در حرج و عسر عدم آن و است، عرفی قوّت و طاقت ،«ندارند
 و عسر آن در كه كرد امر تقوايی به اتعالی خدای كه شودمی اين  او كالم حاصل پس است، عقلی
 بدون عمل آن و داشتند را آن انجام عرفی توان آن در كه تقوايی به داد تخفيف پس بود، حرج
 به نياز آن جواز برای تا نيست ورغير مقد به تکليف ،منسوخ آيه در پس ،است حرج و عسر

 «.آنند بر تسنّ اهل مشهور علمای كه همچنان باشد، استدالل
 

 نساء سوره در شده نسخ آیات

: آيه-1

 (10نساء،

   بر شاهد عنوانه ب را مسلمانان از نفر چهار شوند، زنا مرتکب كه شما زنان از كسانى ] و

 يا رسد فرا مرگشان تا داريد نگاه خود هاىخانه در را[  زنان] آنان دادند، گواهى اگر! بطلبيد هاآن

 .دهد[ قرار هاآن براى راهى خداوند، كهاين

                                                           
 .031، 999، 1، تفسير عيّاشی: ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-1

 .3،131فسير رازی: رازی، فخرالدّين، ت-0 
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[  .شده نسخ آيه اين] «.: فرمود ،شد الؤس آيه اين درباره صادق امام از

 :فرمود چگونه؟ ،شد گفته

.1

 ایخانه داخل در او ،دادند شهادت او عليه چهار شاهد و شود فحشاء مرتکب هرگاه زن ]

 رسد،می او به غذا و آب فقط شود،نمی با او همنشين گويد ونمی سخن او با كسی شود،می حبس

 و تازيانه را راه خداوند پس: فرمود سپس دهد، قرار او برای راهی خداوند كهاين يا بميرد كهاين تا

 .[   داد قرار رجم

 :فرمود كه است نقل ضرتح آن از عيّاشی از

 
0 

 [.است حدود همان "سبيل" و شده نسخ آيه آن ]

آن از بعد آيه و آيه اين درباره

 آن مرتکب و ندارند، همسر كه زنانى و مردان آن شما، ميان از ] و.(13نساء، 

 را خود و كنند، توبه اگر و! نماييد جارى آنان بر حد و دهيد آزار را آنها شوند، مى زشت كار

 مهربان و پذير وبهت خداوند، زيرا! درگذريد آنها از بپردازند، گذشته جبران به و نمايند، اصالح

 [.است

 مورد ،كردمی زنا مردی وقتی جاهليّت زمان در »:گفت گه است نقل ،عليهاهللرحمة یقمّ از

آيه  با كار اين سپس مرد،می كهاين تا شدمی حبس ایدرخانه زن و شدمی واقع تاذيّ

 9«.شد نسخ ،آيه آخر بزنيد[ تا تازيانه صد را كارزنا مرد و زن از يک ]هر (0نور، 

                                                           
 .319، 900، 1، تفسير عيّاشی: ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-1

 .310همان، -0

 .933، 1صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض1،199، تفسير قمّی: ی، علی بن ابراهيمقمّ-9
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 زيرا باشد، مصطَلَح خِالف لاوّ آيه به نسبت نسخ اطالق كه نيست بعيد »:گويدمی فمؤلّ

 «.نيست ناسخ است، حدود معنای به كه راه دادن قرار و است، راه دادن قرار آيه، آن حکم

: آيه -9

 .(3نساء،

 مستمندان، و يتيمان و برند نمى ارث كه اى طبقه و خويشاوندان ارث، تقسيم هنگامبه اگر و] 

 ![بگوييد سخن شايسته رطو به آنان با و! بدهيد هاآن به را اموال آن از چيزى باشند، داشته حضور

 :فرمودند كه كندمی نقل صادق امام و باقر امام از عيّاشی، 

 
 .[است كرده نسخ را آن فرائض آيه]

 1«.است شده نسخ ،11نساء،: آيه با مذكور آيه »:گويدمیعليه، اهللرحمة قمّی 

 شده؟ نسخ مذكور آيه آيا شد سؤال باقر امام از روايتی در 

 .[بدهيد هاآن به شدند حاضر اگر نه،] 9. 0: فرمود

 استحباب حکم اعتبار به و شده نسخ وجوب حکم اعتبار به مذكور آيه »:گويدمی مؤلّف

 «.نشده نسخ

  :انفال سوره در شده نسخ آیه

  (30أنفال،

 نفر صد اگر و كنند مى غلبه نفر دويست بر باشند، شما از استقامت با نفر بيست گاه هر ]

 [.گردند مى پيروز شدند، كافر كه كسانى از نفر هزار بر باشند،

 :آيه با كه 

 (33أنفال،

                                                           
 .939، 1، همان: 1،190همان: -1

 در عيّاشی: حضرك، و در صافی: حضروك.-0

 .939، 1صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض300، 1،901، تفسير عيّاشی: ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-9
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 گاههر اين،بنابر است ضعفى شما در كه دانست و داد، تخفيف شما به خداوند اكنون هم ] 

 بر باشند، نفر هزاريک اگر و شوند مى پيروز نفر دويست بر باشند، شما از استقامت با نفر صديک

 .است شده كرد[ نسخ خواهند غلبه خدا فرمان به نفر هزار دو

 : فرمود مذكور آيه خصوص در حديثی در صادق امام كندمی نقل كافی 

.  

 .[اندهكرد نسخ را نفر ده فرن دو]

 1.است شده نقل یقمّ از حديث اين به نزديک

 :احزاب سوره شده نسخ آیة

 (00حزاب،)أ

 [.نيست حالل تو بر زنى ديگر اين از ] بعد

آيه وسيله به مذكور آيه كهاين بر مبنی اندكرده نقل را قولی ما اصحاب از بعضی

 به توانى مى بخواهى را همسرانت از يک هر ]موعد(01أحزاب،

 كه روايتی به من اامّ 0.است شده دهی[ نسخ جاى خود نزد بخواهى را كدام هر و اندازى، تأخير

 . امنيافته دست باشد، آن بر دالّ

 :مُمتَحَنة ورهس در شده نسخ آیة 

 (.10مجادلة،

 در سخنان و كنيد نجوا خدا رسول با خواهيد مى كه هنگامى! ايد آورده ايمان كه كسانى ] اى

 [.بدهيد خدا راه در اى صدقه آن از قبل بگوييد، گوشى

 :فرمود پاسخ در كه ،شد سؤال آيه اين درباره باقر امام از كه است نقل

 (19مجادله،)... ءَأَشْفَقْتُمْ 

                                                           
 .918، 0صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض1،031، تفسير قمّی: ی، علی بن ابراهيمقمّ-1

 .133، 8صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، فيض-0
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 كهاين تا داد،می ایصدقه ،يامبرپ با خصوصی صحبت ازای در طالب أبی بن علیُ ]

 [1.كرد نسخ را ترسيديد...[ آن ] آيا آيه

 0.كنندمی استدالل صحابه، ديگر بر المؤمنينأمير فضيلت بر آيه اين با عامّه و خاصّه

 هب او عمل از بعد و گرفت پيشی صحابه ديگر از آن مضمون به عمل در او كه است اين آن تقرير

 پذيرش ایبر او شتاب خاطر به آنان بر برتريش برای بيانی، آن نزول و شد، نسخ آيه، مضمون

 .است آنان از برتر او لذا است، آنان از قبل آن به عمَل و اتعالى خدای أوامر

 عاادّ كه سنّت اهل از كسانی نظر برای است تکذيبی آن در »:گويندمی ما اصحاب از بعضی

 است، مطرح سؤال اين اامّ كرد،می صرف خدا راه در را اشسرمايه و بود وتمندثر ابوبکر كنندمی

 حاضر و بدهد، صدقه درهم دو يا يک ،پيامبر با خصوصی صحبت برای نيست حاضر كه كسی

 انفاق به كه است ممکن چگونه نگويد، سخن او با و بگيرد فاصله حضرت آن از روز ده كه است

      «دهد؟ تن زياد مال

 :مُزَمِل سوره شده نسخ یةآ

 .(01مزمل،

 يا شب از سوم دو نزديک هستند تو با كه هاآن از گروهى و تو كه داند مى ] پروردگارت

 خيزند[ مى پا به را آن ثلث يا نصف

 را كار آن ،پيامبر: »فرمود كه كندمی نقل آيه اين صوصخ در باقر امام از قمّی

آيه اين و آمد گران ايشان بر كار اين و داد، بشارت آن انجام به را مردم و داد انجام

 [ داللت.كنيد گيرى اندازه دقّت به را آن مقدار توانيد نمى شما كه داند مى ]او (01مزمل،

 و .شودمی ثلث دو كی و است، وقت چه شب نيمه داندنمی امّا خيزدشب برمی صشخ كه دارد

                                                           
 .900، 0قمّی: ، تفسير ی، علی بن ابراهيمقمّ-1

، سيوطی، جالل الدّين 838، 8، الکشاف: ر م ع  ن ودب م ح ، م ری ش خ زم، 18، 03طبری، محمّد بن جرير، تفسير طبری: -0 

 .089، 0، تفسير قمّی: ی، علی بن ابراهيمقمّ، 38، 3، الدّرّ المنثور: بکر ابی بن حمنعبدالرّ
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آيه اين لذا. كند حفظ را زمان آن نتواند كهاين ترس از ،رساندمی صبح به شب را شخص

 كی ،شب ثلث و نصف :گويدمی .كرد نازل خداوند را   آيه تا 

 قرآن ،است ميسّر شما براى چهآن ]اكنون .(01زمل،م آيه با كه است؟

 «.گرديد بخوانيد[ نسخ

 : از عبارتند مذکور آیات بر عالوه عامّه، نظر از شده نسخ آیات امّا

 نساء ةسور در -1

 . (99نساء، آيه

 [.بپردازيد را نصيبشان ايد، بسته پيمان هاآن با كه كسانى نيز و ]

 نابودی و است من خون تو خون :گفتمی و بستمی پيمان ديگری با شخص »:گفتندمی 

 و بریمی ارث من از تو. است من با جنگ تو، با جنگ و من با آشتی تو، با آشتی ،من نابودی تو

 از ،پيمان هم دو از يک هر تو و از طرف من و دهیه میاز طرف من ديّ تو. برممی ارث تو از من

 «.برد می ارث ششم يک اندازه به ديگری

 30نفال،او3حزاب،ا آیة وسیلة به مذکور آیة پس

 1.گرديد نسخ(

 كرده نسخ را( 99نساء، : آيه آيه عليهیقمّ نظر به

 0.است

 :فرمود كه است نقل صادق امام از كافی در 
9

 [عهده اوست. اش برهديّ و بردمی اوارث از باشد، داشته واليت ديگری بر شخصی هرگاه] 

                                                           
 .818، 1صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض011، 0دّر المنثور: ، ال0،98طبری، محمّد بن جرير، تفسير طبری: -1

 .818، 1صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض1،190، تفسير قمّی: ی، علی بن ابراهيمقمّ-0

 .101، 9، 0، كافی: د بن يعقوبكلينی، محمّ-9
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آيه  كه اين بر دارد داللت روايت اين پس ،كه از روی خطا انجام داده ايتنج ديه يعنی

 آيه كه صورت اين به اند،جمع قابل گذشته، روايات و روايت اين. نشده نسخ مطلقمذكور به طور 

 ،سازدد میمقيّ االرحاماولی به صورت را آن و كرده سخن را آن حکم اطالق

 . هستند نظر اين بر ما اصحاب كه طورهمان

 بدون 1صله و ه،ديّ غنيمت، از را هاآن سهم كه است اين آن معنای :گويندمی عامّه از بعضی

 .است نشده نسخ آيه نيز اساس اين بر پس  0،بدهيد ميراث

 :بقره سوره در -2

 (139بقرة، :آيه الف

 از قبل كه كسانى بر كه گونه همان شده، نوشته شما بر روزه! ايد آورده ايمان كه افرادى ]اى

 [.شد نوشته بودند شما

 اين و شود،می حرام مطلقاً خواب از بعد يا عشاء، نماز از بعد يا شب در جماع قولی بر بنا

 ]آميزش (130بقرة،) آیة با كه است كتاب اهل روزه حکم

 از نظرم به. شد است[ نسخ حالل گيريد، مى روزه كه روزهايى شبِ در همسرانتان، با جنسى

   9.است ، نعمانیباشد آن به قائل كه كسی ما اصحاب

 بر داللتی آیة در كه است اين قابل ايراد به آن، اشکالی

 آن بر داللت كه چيزی بيت اهل اخبار در و ندارد دار وجودروزه برای شب در جماع حرمت

 شما بر روزه كهاين به شده تفسير كه ایگونه به دارد،داللت  آن خالف بر بلکه ندارد، وجود كند

 .  بود شده واجب گذشته انبياء بر يا ممَاُ ساير بر كه طورهمان ،شده واجب

                                                           
 در تفسير طبری: والرفادة.-1 

 .90، 0طبری، محمّد بن جرير، تفسير طبری: -0

 .11، تفسير نعمانی:  م ي راه اب  ن دبّ م ح ، م ی ان م ع ن-9
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 كهاين عالوهه ب واجب، به واجب تشبيه است، نه وجوب به وجوب تشبيه تفسير، اين ظاهر

 رسد چه تا بوده، شب در جماع حرمت اند،بوده آنان از قبل كه كسانی روزه احکام از نشده ثابت

 .است روز در معيّن اموری از امساك شامل كه، شرع در روزه كيفيّت در ورود به

 .(138بقرة، : آيه ب

 اطعام را مسکينى: بدهند كفّاره است الزم فرساست طاقت هاآن براى روزه كه كسانى بر ] و

 [.كنند

 دادن و فديه گرفتن روزه بين امر ابتدای در هامسلمان »:گويندمی هعامّ علمای از بعضی 

 ماه در كه شما از كسآن ]پس(130بقرة، آیة با سپس بودند، مخيّر

  1«.شد [ نسخ!بدارد روزه باشد، حضر در رمضان

 : فرمود كه است نقلقصاد امام از

.0  

 مادر بود، نزديک حملش وضع كه ایحامله بدهند؛ فديه توانستندمی كه كسانی از مراد]

  [.پيرمرد و پيرزن بود، كم شيرش كه شيردهی

 ضرر خوف كه است زنی] ، 9 مراد روايتی در

 [.پيرمرد و دارد، را فرزندش برای

 8.: فرمود كه است قلن باقر امام از

 [.است عطش به مبتال كه كسی و پيرمرد ]
                                                           

، 0913و  0910، 033، 0، سنن أبی داود:  ث ع اش  ن ب ان م ي ل وداود، س اب، 98، 00، 3صحيح بخاری:  ، ل ي اع م اس  ن دب م ح ، م اری خ ب-1

 .8،131، سنن النّسائی: علی نسائی، احمدبن

 .011، 1صافی:  تفسير ،ملّامحسن كاشانی، فيض-0

 .010، 1صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض033، 1،133تفسير عيّاشی: ود،  ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-9

 .010، 1، همان: 030، 1،133همان: -8
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 «.است نشده نسخ مذكور آيه روايات، اين اساس بر »:گويدمی فمؤلّ

 .(131بقرة،: آیة ج 

 از[  مالى] خوبى چيز اگر رسد، فرا مرگ را شما از يکى كه هنگامى: شده نوشته شما بر ] 

 [.كند توصيّ شايسته بطور نزديکان، و مادر و پدر براى گذارده، جاى به خود

 1«.است شده نسخ ميراث آيه با مذكور آیة »:كه گويندمی عامّه علمای از بعضی

 است، شده وارد آن حکم بقای در زيادی اخبار 0.اند كرده انکار را نسخ ما اصحاب از بعضی

 الّا 9،است شده نسخ مواريث آیة با ،آن كه كندمی نقل اربزرگو دو آن از يکی از اشیعيّ كه چند هر

 8.شود حمل تقيّه بر عامّه با موافقت دليل به كهاين

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

 (010بقرة، .): آیة د

 [.كنند مى سؤال حرام، ماه در كردن جنگ درباره تو، از ]

 هنگام به ]و 93توبة،  آيه با ،اين آيه كه معتقدند هعامّ علمای از بعضی

 0.است شده كنيد[ نسخ پيکار جمعى دسته مشركان، با نبرد

 شده منسوخ كهاين نه ،است مدوّ آيه مخصّص لاوّ آيه كه است اين است وارد كه اشکالی

 . باشد

 برای حرام هایماه در را قتال به شروع زيرا نشده، نسخ آيه آن كه آمده البيان مجمع در

 3.داندنمی جايز مشركين

                                                           
 .31، 0، رازی، فخرالدّين، تفسير رازی: 33، 0طبری، محمّد بن جرير، تفسير طبری: -1

 .839، 1، مجمع البيان: ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-0

 .009، 1،131تفسير عيّاشی: ود،  ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-9

 .133، 1صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، فيض -8

 .09، 9اإلتقان فی علوم القرآن:  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-0 

 .000، 1ع البيان: ، مجمن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-3 
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  مائده ةسور در -3

 .(0مائدة،: آیة الف

 1.است شده نسخ قتال آيه با ،حکم اين كه معتقدند هعامّ علمای از بعضی

: فرمود باقر امام كه شده روايت كه است اين است وارد كه شکالیا
 آیة در كه طورهمان كهاين عالوههب ..[. نشده نسخ مائده سوره از چيزی] 0

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

  (80مائدة،) : آیة ب

 .[!واگذار خود حال به را هاآن يا كن، داورى آنان ميان در آمدند، تو نزد اگر ]پس

 اهل آنها ميان در ]و (83مائدة،آية با آيه اين» :گويندمی

 9«.است شده نسخ كن[ داورى كرده، نازل خداوند چهآن طبق ، كتاب

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

8  

    حکم هاآن بين خواست اگر حاكم برند، شکايت حاكم به انجيل و تورات اهل هرگاه،] 

 .نيست منسوخ[ كندنمی نخواست، اگر و كند،می

: آیة ج 

 (113ة،ئدما

                                                           

 . 08، 9، اإلتقان فی علوم القرآن: 93، 3تفسير طبری:  -1

 .093، 9، مجمع البيان: ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-0

 ، سيوطی، جالل39، 9الدّرّ المنثور:  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين ، سيوطی، جالل390، 1، الکشاف: ر م ع  ن ودب م ح ، م ری ش خ زم-9 

 .08، 9اإلتقان فی علوم القرآن:  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ ينالدّ

 .393، 911، 3طوسی، محمّد بن حسن، تهذيب: -8 
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 179 (تعریف نسخ و امکان وقوع آن)طرفه بیستم

 بايد توصيّ موقع در رسد، فرا شما از يکى مرگ كه هنگامى! ايد آورده ايمان كه كسانى اى ]

 فرا شما مرگ مصيبت و كرديد، مسافرت اگر يا بطلبد شهادت به را عادل نفر دو شما، ميان از

 [.بطلبيد گواهى به را خودتان غير از نفر دو نيافتيد، مسلمانى جاآن در و رسيد،

 خودتان از عادل مرد دو ]و .0طالق،: آیة با مذكور آيه »:گويندمی

 1«.است گيريد[ منسوخ گواه را

 بر فتوی و نصّ و نسخ، تا است اولیاَ تخصيص كه است اين ستا وارد نظر اين بر كه اشکالی

 در صورتی كه سفر، در خصوص وصيّت در باشند، عادل دينشان در كه ،یكتاب اهل شهادت جواز

 0اتّفاق نظر دارند. .نباشد مسلمانی كننده وصيّت

 .برائت ةسور در -8

 (81توبة،: آیة

 [!بار سنگين يا باشيد سبکبار ،كنيد حركت جهاد يدانم سوى به ]همگى

 9«.است شده نسخ عذر آيات با آيه، اين »:گويندمی 

 كه طورهمان ناسخ، نه است، مخصّصآيه  آن كه است اين است وارد نظر اين بر كه اشکالی

 اين بر شاهد (30نساء، آیة

 .است مدّعی

 .نور ةسور در -0

: آیة الف

 .(9نور، 

 يا زناكار مرد جز را، زناكار زن و كند نمى ازدواج مشرك يا زناكار زن با جز اكارزن ] مرد

 [!است شده حرام مؤمنان بر كار اين و آورد نمى در خود ازدواج به مشرك،

                                                           
 .00، 9، اإلتقان فی علوم القرآن: بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -1 

 .300، 009، 3، طوسی، محمّد بن حسن، تهذيب: 933، 3، 0، كافی: د بن يعقوبكلينی، محمّ -0 

 .00، 9، اإلتقان فی علوم القرآن: بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -9 
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 را خود همسر بى زنان و ] مردان.(90نور،: آيه اين با گويندمی 

  1.است دهش دهيد[ نسخ همسر

 مشرك، با مسلم زانی نکاحِ جوازِ بر داللت ،لاوّ آيه ظاهر كه است اين است وارد كه اشکالی

 نبوده، زمانی هيچ در حکم اين كه است اين ظاهر و دارد، زانِيه مسلمان با مُشرِك نِکاح جواز و

 .كرد حمل كافر زانيه و بر زانی  آیة قرينه به را آيه بايد ناچار پس

 با مشركه و كافره زانيه نکاح و مؤمنه، با مشرك و كافر زانی نکاح حرمت كه است بديهی

   متعارضند، إلّا توبه از قبل زانيه نکاح جواز در بيت اهل روايات كه هرچند نشده، نسخ مؤمن

 كراهت به بايد پس شود،نمی ملع مانعه اخبار  است، به مشهور ما اصحاب بين كه طورآن كه،اين

 .كرد حمل

 روايات ظاهر بلکه نيست، ثابت لاوّ آيه حکم نسخ بيت أهل طريقِ از »:كهاين نتيجه

 0«.زناست به مربوط مشهور روايات استناد به تفسيرآن و است آن اثبات عدم عديده،

 .(03نور،: یةآ ب

 اند، نرسيده بلوغ حدّ به كه كودكانتان همچنين و شما، بردگان! ايد آورده ايمان كه كسانى اى ]

 [.بگيرند اجازه شما از بايد وقت سه در

 را آن ديگر بعضی و داننکرده ذكر را آن ناسخ اامّ هستند، آن نسخ به قائل هاآن از بعضی

 .نيافتم باشد، داشته آن نسخ بر داللت كه چيزی ما روايات در و 9.اندكرده انکار

 .احزاب ةسور در -3

 .(00حزاب،)أ

 [.نيست حالل تو بر زنى ديگر اين از بعد ]

                                                           
 همان. -1 

 .900، 3، 0، كافی: د بن يعقوبكلينی، محمّرجوع شود به:  -0 

 .03، 9، اإلتقان فی علوم القرآن: بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -9 
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 181 (تعریف نسخ و امکان وقوع آن)طرفه بیستم

 كه را تو همسران ]ما (01أحزاب،؛آیة با آيه اين »:گويندمی

 1«.است شده نسخ كرديم[ حالل تو براى اى پرداخته را مهرشان

 اين در خبری و شودمی فهميده آن برای وجهی نه كه است اين رسدمی نظر به كه اشکالی

 .است رسيده خصوص

 .مُمتَحَنه ةسور در  -7

 .(11ممتحنة،

 [.بدهيد اند پرداخته كه را مهرى همانند اند، رفته همسرانشان كه كسانى به ]

 نسخ غنيمت آيه با گويندمی ديگر بعضی و0سيف آيه بااين آيه  كه گويندمی هاآن از بعضی] 

 [ 9.است شده

 .منافقون ةدرسور -8

 .(11منافقون، 

 [.كنيد انفاق ايم داده روزى شما به چهآن ] از

 8.است شده نسخ زكات آيه با گويندمی

 .تین ةسور در  -9

 (.3تين،

 [!نيست؟ كنندگان حکم بهترين خداوند ] آيا

                                                           

 همان. -1 

 وَ خُذُوهُمْ وَ وَجَدْتُمُوهُمْ حَيْثُ الْمُشْرِكينَ فَاقْتُلُوا الْحُرُمُ الْأَشْهُرُ انْسَلَخَ فَإِذَا» سوره توبه است و آن:  و آن آيه پنجم از -0 

 «رَحيمٌ. غَفُورٌ اللَهَ إِنَ سَبيلَهُمْ فَخَلُوا الزَكاةَ آتَوُا وَ الصَالةَ أَقامُوا وَ تابُوا فَإِنْ مَرْصَدٍ كُلَ لَهُمْ اقْعُدُوا وَ احْصُرُوهُمْ

 .03، 9، اإلتقان فی علوم القرآن: بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -9 

 .01، 9همان،  -8 
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 احتمال كه چند هر گانه،سه ياتآ اين در 1.است شده نسخ سيف آیة با :آيه اين گويندمی

 .است نشده وارد نصّی ما اصحاب طريق از اامّ ،است زياد نسخ

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

 

 

 

 

 

 یکم و بيست طرفة

  تالوت نسخ ابطالِ

 

 آن اثبات و برای دانندمی تالوت در نسخ را نسخ اقسام از يکی هعامّ علمای از ایهعدّ

 و 1.اندكرده ذكر صحابه ديگر و عايشه و عبداهلل پسرش و عمر از شده نقل عبارات از هايیمثال

 نسخ تالوت در و دانندمی هآي از هاآن كه را یعبارات و هاستآن بين در مشهور هایغلط از اين

 لتأمّ منصفانه هركس ،مجيد قرآن آيات به رسد چه تا ندارد شباهت عرب فصحای كلمات به شده،

 به توهين و دين اساس تخريب برای منافقين هایساخته از عبارات آن كه كندمی پيدا يقين ،كند

 و اميرالمؤمنين از روايات اين امثال كه  است اين ،برآن شاهد بلکه آن دمؤيّ است، مبين كتاب

 ديگران، به نسبت هاآن كهاين است، با نشده نقل عليهماهللرضوان اصحاب از معتمدين و اسعبّ ابن

 .بودند آشناتر قرآن آيات به

در عين  و كنندمی انکار را نسخ از قسم اين كه است بتعجّ جای ،هعامّ علمای از عضیب از 

 آحاد اخبار وارده اخبار كه دليل اين به جزء قرآن باشند، شده نقل عبارات اينپذيرند كه حال، نمی

   نيست، جايز ندارند، تيّحجّ كه آحادی به استناد اخبار آن نسخ و قرآن انزال به قطع و هستند،

اند ناميده روايتی است كه آن را آيه رجم هاآن بيشتر ای كهضعيف نقل شده عبارات كهعالوه اينهب
                                                           

 .38-31، 9، اإلتقان فی علوم القرآن: بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين رجوع شود به: سيوطی، جالل -1 



 _________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 ترجمه تفسیر نفحات الرحمن   184

باشد می  و آن

 نيست. خدا كالم كه زندمی فرياد خردمندی هر زدن در ،اعجاز جنبه از كه است و از مواردی

 كه نبود اين از خوف اگر »:كه گفت اند،نقل كرده عمر از هاآن از بعضی كه چهآن از بلکه 

شود برداشت می1،نوشتممی -را رجم آيه يعنی -را آن افزود خدا كتاب به چيزی بگويند عمر مردم

 رواياتِ از بسياری اقتضای به كهاين با ،نشده مطلع د،نامن آيه را آن كه عبارتی اين از كسی  كه

 0«شد.می نوشته تن دو شهادت به قرآن آيات ها،آن

 اين كهاين به مردم تمامی آگاهی قرآن، در آيه اين نوشتن برای او اقدام عدم تعلّ شايد پس

 .نيست متته و افترا جز، چيزی قرآن به آن كردن اضافه و ندنيست خدا كالم ت،اعبارگونه 

                                                           
 .30، 9، اإلتقان فی علوم القرآن: بکر ابی بن حمنعبدالرّ لدّينا ، سيوطی، جالل03مسند أحمد:  -1 

، 0، كنز العمّال:  ن دي ال  ام س ح  ن ب  ی ل ، ع ی ق تّ م، 010، 1، اإلتقان فی علوم القرآن: بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -0 

008 ،8003. 
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 185 (ظهر و بطن قرآن کریم)طرفه بیست ودوم

 

 

 

 

 

 

 

 دوم و بيست 

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

 

 است. وارد شده قرآن بطن و ظهر خصوص در متواتر روايات هعامّ و هخاصّ طرق از

 :فرمود حديثی در كه است نقل باقر امام از
1  

 دارای ظهری هر و است ظهری و بطن دارای بطنی هر و است بطنی دارای قرآن جابر ای ]

 .[است ظهری

 : فرمود كه است نقل حضرت آن از ديگری روايت در 

.0 

 .[ است بطنی و ظهر دارای كه اين مگر ستني ایآيه نقرّ در] 

 :فرمود كه است نقل پيامبر از هعامّ ناحيه از سندی با 

                                                           
 .00، 1صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض93، 1،30ی: تفسيرعيّاشود،  ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -1 

 .93، 1،33تفسير عيّاشی: ود،  ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -0 
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1 

 .دست اين از روايات و ديگر.[  است مطلعی و یحدّ و طنیاب و هریاظ دارای قرآن] 

 و مطابقی مفهوم هركسی كه است آن آيات ظواهر ،قرآن ظهر از مراد كه است ظاهر اين

لطائف  و ايهامی تااشار و پنهان التزامی داللت قرآن؛ باطن از مراد و فهمدمی را آن ظاهر التزامی

 يا ،حروف و كلمات خصوصت يا 0مالك بودن اقوا يا تعلّ تعموميّ چه كه باآن نيز و آن دقائق و

 قرآن آيات از كه طرقی اين از يک هر زيرا گيرد،قرار می فادهمورد است اعداد، و حساب با علم

: شده روايت كه چنان باشدمی فراوان بطون دارای كه است فراوانی علوم شود،می استفاده

.9 

 .[باطن هفت تا است باطنی دارای نيز باطنی هر و است باطنی و ظاهر دارای قرآن ]

 تأويل دارد، اطالق آن باطن به كه چهآن و است تنزيل دارد، اطالق آن ظاهر به كه چهآن

 فرمايد:می روايتی در باقر كه امامچنان ،است
8  

 .[است آن تأويل ن،آ باطن و آن تنزيل قرآن ظاهر]

 :فرمايدمی صادق امام كرديم، ذكر بطن و ظهر معنی در چهآن به هتوجّ با

.0 
 عوام، برای كه عبارت .حقائق و لطائف اشاره، عبارت، :باشدمی بعد چهار دارای خدا ]كتاب

  [.انبياء است برای حقائق و اولياء برای لطائف خواص، برای اشاره،
 :فرمود كه است نقل اميرالمؤمنين از

                                                           

 .1،03صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض000: 8زبيدی، اتحاف السّادة المتّقين،  -1 

 يا قوت مالك.-0

 .00، 1صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، فيض-9

 . 00، 1صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، ، فيض0،013بصائر الدّرجات:  ، ن س ح  ن د بّ م ح ار، م ف ص-8

 .91الدّرة الباهرة: -0
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 187 (ظهر و بطن قرآن کریم)طرفه بیست ودوم

.1 
 .طّلعم و حد باطن، ظاهر، است: چهارمعنی دارای كهآن مگر نيست ایآيه]  

 حکم از الهی غرض ؛مطّلع و حرام، و حالل احکام ؛حد فهم، ؛تالوت، باطن ؛ظاهر از مراد  

 [ .است

 .است مذكور طرق به كثيره، علوم از ظاهر ماورای فهم قول از مراد 

 است. قرآن از تماماً هائمّ و پیامبر علوم

 قرآن از ،عليهماهللصلوات او اوصيای ويامبرپ علوم كه شودمی استفاده اخبار بعضی از 

 :فرمود صادق امام لذا است. الهی متناهی غير علوم مجالی و مظهر قرآن و است عظيم
0  

 [.بينندنمی مردم امّا كند،می یتجلّ كالمش در ،خلقش برای تعالی خدای ]

 ،وحی از چيزی خدا رسول از شما نزد در آيا :»شد سؤال حضرت آن از كه است نقل

 «است؟ موجود قرآن از غير

 9.: فرمود

 كتابش درك برای فهمی كهآن مگر نه، ،آفريد را خلق و شکافت را دانه كه خدايی به قسم ]

 .[به بنده داده شود

هوشمند  و او عقل تقويت و بنده قلب ساختن روشن فهم، اعطای از مراد كه است اين ظاهر

 هاست.آن از استفاده طرق  تعليم و او نظری تقوّ تکميل و او ذهن ساختن

 دارای موجودی هر ،شبهه بدون كه است ها، اينانسان فهم سطح در مقام اين در توضيح 

 اختالف برحسب حقائق عالم ر، ووَصُ و ذهن، عالم مُثُل عالم الفاظ، درعالم مختلف، وجودهای

 عالَمی هر كه شده تحقيق خود درجای و هاستآن ضيق و سعه و ضعف و تقوّ درجات و مراتب

                                                           
 .03، 1صافی:  تفسير ملّامحسن، كاشانی، فيض -1

 .181، أسرار الصالة:  ی ل ع  ن ب  ن دي ال ن ، زيشهيد ثانی-0

 .03، 1افی: ص تفسير ملّامحسن، كاشانی، فيض-9
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 و آثاری دارای خود عالم در وجودی هر و است مرتبط خود باطن به قشری هر و ديگر عوالم با

 كامل شخصيتش و پاك نفسش هركس است، پس یبيشمار مصالح و حکم مالك، دارای اثری هر

 از و الزمی به ملزومی از و ديگر مناسبت به مناسبتی از و ديگر عالم به عالمی از ذهنش باشد،

 هركس به خداوند پس د.شواهلل، منتقل میماشاء لیی، إديگر اثر به اثری از و اثری به ریمؤثّ

 آن حقائق به ،آن از و آن دقائق به مغز از و مغزش به كتاب ظاهر از او بدهد، را كتابش فهم قدرت

 گونهآن ،اشياء حقائق به و ماندنمی پوشيده او از چيزی كه رسدمی ایدرجه به كهاين تا ،بردمی پی

 .كندمی پيدا احاطه هستند كه

 به علم كه؛ است اين آن خالصه كه كندمی نقل معرفت اهل از بعضی از ،عليهاهللرحمة فيض

 آن، مانند يا و اجتهاد يا ،شهادت يا ،خبر شنيدن يا ،تجربه يا ،ديدن اي ،حس طريق از يا ،شئ

 غيرمحيط و متناهی 1،و كم ارزش متغير، فاسد، كهاين مگر نيست و چنين علمی شودمی حاصل

علم  وجودش از قبل است و علمی وجودش زمان در و گيردتعلق می شئ به اين علم، زيرا باشد،

 مردم. اكثر علوم مانند طور همين و می استوجودش علم سوّ از بعد و ديگری است

 و بسيط علمی واحد، كلی، شودمی استفاده آن غايات و مبادی، اسباب از كه چهآن اامّ

 سبب آن و سببی دارای كهآن مگر نيست زچي هيچ زيرا است، رمتغيّ غير و عقلی یوجه به0محيط

  االسباب. مسبّب به رسدمی تا يابدمی ادامه طور همين است، سببی دارای نيز

 علم با بايد شئ آن ناچار به شود، باشد، شناخته مقتضی كه حيثی ازآن  سببی كه چيز هر

 جاللی اتصف و كمالی اوصاف با را اتعالی خدای هركس پس. شود شناخته  دائمی ضروری

مالئکه او كه نيز دريافت  و است، جود و فيض هر فاعل و وجود هر مبدأ او كه دانست و شناخت

 و دائمی عبادات با ی عقلیكلّ اغراض مسخّر و امور كننده تدبير مالئکه سپس ب،مقرّ مالئکه و

 و يردگ نشأت هاآن از كائنات رِوَصُ شوند كه می موجب خستگی ضعف و و سستی بدون مستمرّ

احاطه  آن لواحق و احوال و امور هكليّ كه به او علم پس مسبّب است، سبب و ترتيب به هااين همه

                                                           
 در تفسير صافی: محصوراً. -1 

 صافی، محيطاً نيامده. درتفسير -0 
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 از و ،را هاآن بعد ما ،اوائل از ،پس است خطا و شک و تغيير از خالی كه است علمی ،كندپيدا می

 و انسان حقيقت طورينهم و يابددر می را هابمركّ هابسيط از و ،آن ب برمترتّ اتجزئيّ ،يّاتكلّ

 بردمی باال قدس عالم به و رساندمی سعادت به و كندمی هتزكيّ و كامل را او كه چهآن و او احوال

 علمی كند،می پيدا علم ،كشاندمی السافليناسفل به و سازدمی شقی و بد و آلوده را او كه چهآن و

 از و ،داندمی هستند یكلّ و دائم كه اين ثحي از را جزئی امور پس. تغييراست غيرقابل و ثابت كه

 با هاآن از بعضی قياس در امور اين كه  هرچند داند،می نيست درآن تغيير و كثرت كه حيث اين

 .باشند رمتغيّ ديگر، كثير و بعضی

 و انبياء علوم و ستاو بمقرّ مالئکه علم و اشياء به سبحان خداوند علم مانند؛ علم اين

 اين از قيامت، روز تا آينده و گذشته به هاآن علم و آينده و گذشته موجودات لاحوا به اوصياء

ها و با تکثّر آنكند تغيير نمیمعلومات  تغيير با كه ثابت، و است كلّی علمی آن زيرا. است قبيل

: آيه اين كس معنای اين علم را بداند معنای شود، هرمتکثّر نمی

 و حقيقی عرفانی ،كريم قرآن معانی و علوم جميع كند كهمی تصديق داند ومی را (33نحل، 

 امری هيچ صورت اين در دو. آن مانند و سماع و از روی بصيرت است نه تقليد يقينی تصديقی

و  آن، غايات و یبادم ،اسباب مات،مقوّ با يا امر آن خود يا شده ذكر قرآن در كهآن مگر نيست

 رميسّ كسی برای متناهی غير علوم و 1احکام و آن اسرار عجائب و كريم قرآن آيات فهم امکان

 0.باشدمی قبيل اين از اشياء به او علم كه آن مگر نيست،

 : فرمود صادق امام: گفت كه است نقل خنيس بن یمعلّ از
9

                                                           
 در تفسير صافی: من االجکام. -1

 .1،01،  صافی تفسير ملّامحسن، كاشانی، فيض -0

 .83/3، 1، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ، 030/900المحاسن، د، ّ م ح م  ن دب م ، اح ی رق ب -9  
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 به هاانسان ا عقولامّ ،خداست كتاب در آن ريشه كهآن مگر ،ی نيستاختالفهيچ موضوع  ]

 .[رسدنمی آن

 : فرمود كه است نقل صادق امام از

1 

 چيزیهر  ذكراز  خداوند سوگند، خدا به یحتّ ورده،آ قرآن در را هرچيزی تبيان خداوند ]

 در موضوع اين كاش بگويد نتواند ایبنده تا ،نکرده فروگذار ،باشند داشته احتياج آن به بندگان كه

 .[است موجود قرآن در و كرده نازل را آن خداوند كهآن مگر ،بود آمده قرآن

-هرآن قرآن، وسيله به هااست، آن اهرينط هائمّ مختص تماماً قرآن بطون به علم ،شبهه بدون

 ممکن و دانندمی آمد خواهد وجود به درآينده و است موجود االن و بوده گذشته در كه را چه
 .بداند را آن بشر كه نيست

 :فرمود اميرالمؤمنين
 .0 
 علم اين تا يافتممی را كسانی كاشکی ؛است علم از مملو -اشسينه به كرد اشاره – جااين ]

 [.كنم منتقل هاآن به را
 كه كنندمی نقل مسعود ابن از االولياء حلية در ابونعيم حافظ و احياءالعلوم در غزالی

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

 كرده روايت ،گفته مسعود ابن كه را چهآن به نزديک اسعبّ ابن از خويش تفسير در نقّاش
 8 .است

                                                           
 .83/1، 1، كافی، بد بن يعقوكلينی، محمّ-1  

        .833/180نهج البالغه،  حسين، بن ، موسوىسيّد رضی، محمّد000، 133خصال،  ،  ی ل ع  ن د بّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب-0  

 .30، 1، حلية االولياء،  ه ل دال ب ع  ن د ب م ، اح م ي ع ون اب-9  

 .89، 0قب لبن شهر آشوب، منا-8   
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 .او فراوان علم و اميرالمؤمنين فضيلت در الیغزّ سخن

 :فرمود ،عليه اهلل صلوات اميرالمؤمنين: گفت كه است نقل الیغزّ از 

1

0 

 ،یباب هر از و علم از باب هزار قلبم در پس داد، قرار دهانم در را زبانش خدا رسول]] 

   حاصل متعلّ صرف به مرتبه اين »:گفت الیغزّ كهاين تا [شد گشوده قلبم در علم از باب هزار

 [«برسد. مرتبه اين به تواندمی نیلدّ علم تقوّ با انسان بلکه شودنمی

 :فرمود وآله نا نبیّ على موسى خصوص در علی
9

8 

كه با  به من اجازه دهند او ، اگر خدا و رسولشودمی بار شترشرح كتاب او چهل به راستی  ]

 كنم. [اقدام می بار شتر به همين اندازه، يعنی چهل« الفاتحه» ألف، به شرح معانی شتاب بنويسم

 :فرمودطالب أبی بن علی :گويدمی زاهد 0عمر أبو

 

                                                           
 ده است.در بحار: العلم آم-1

 .118، 30، بحار االنوار، دباقرمجلسی، محمّ-0

 در نسخه ديگر و در بحار اين چنين آمده، ألشرع است.-9

 .118، 30، بحار االنوار، دباقرمجلسی، محمّ-8

ه. 980در نسخه ديگری: ابو عمو آمده و او ابو عمر الزاهد، محمّد بن عبد الواحد لغوی مشهور به غالم ثعلب، متوفّی به سال -0

: 0، لسان الميزان،  ی ل ع  ن د ب م ، اح ی الن ق س ر ع ج ح  ن اب، 903، 0، تاريخ بغداد119فهرست ابن النّديم:  ، ق ح اس ن دبّ م ح ، م م دي ن ن ابرك: 

 . 903،  8وفيّات االعيان،  د، مّ ح م  ن دب م ، اح ان ک ل خ ن اب، 033
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 [.شو ملحق من به «جبّان» در آوردی بجا را عشاء نماز كه وقتی اس،عبّ ابن ای] 

بود،  مهتابی شب كه حالی در شدم، ملحق او به و گزاردم نماز من پس »:گويدمی عباس ابن

 [چيست؟ ،«الحمد »  در "الف"تفسير]: پرسيد من از حضرت آن پس

 «.نداشتم گفتن برای حرفی من »:گويد می اسعبّ ابن

 المِ تفسير خصوص در سپس .كرد صحبت تفسيرآن در تمام ساعت يک حضرت آن سپس

 «.دانمنمی »:گفتم پاسخ در كرد؟ سؤال من از « الحمد» 

 .كرد صحبت تفسيرآن در تمام اعتس يک حضرت آن پس

 «.دانمنمی »:گفتم پاسخ در «چيست؟ «الحمد» ميمِ تفسير »:پرسيد من از حضرت آن سپس

 .كرد صحبت تفسيرآن در تمام ساعت يک حضرت آن پس

 «.دانمنمی» : گفتم پاسخ در «چيست؟ «الحمد» دالِ تفسير: » فرمود حضرت آن سپس 

 :فرمود سپس ،كرد صحبت خصوص ناي در فجر طلوع تا حضرت آن پس

 
 .[شو آماده صبح فريضه انجام برای و اتخانه به برو ،اسعبّ ابن ای ]

 ،سپردم حافظه به ،بود فرموده حضرت آن كه را چهآن همه كه درحالی برخاستم من پس 

 در ایقطره مانند ،علی علم به نسبت ،قرآن به من علم كه شدم همتوجّ و رفتم فرو فکر به سپس

 1.خبر پايان. درياست مقابل

 :فرمود كه است نقل علی از
0 

 .[ كنم بيان شتر هفتاد بار ندازها به ،الکتاب فاتحة تفسير در توانممی بخواهم اگر] 

 : فرمود كه است نقل باقر امام از 

                                                           
 .118، 30بحار االنوار،  ،دباقرمجلسی، محمّ -1

        .193، شهيد ثانی، اسرار الصّالة،  ی ل ع  ن ب  ن دي ال ن ، زي ی ان دث ي ه ش، 998،990، 1احياء علوم الدين،  ، ّد م ح م  ن دبّ م ح ، م ی زال غ -0
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1 

 ،اسالم ،توحيد ،يافتممی حامالنی كرده، عطا من به جلّ و عزّ خدای كه علمی برای اگر ]

 .[ دادممی نشر "صمد" از را شرايع و دين ،ايمان

 :فرمود كه است نقل صادق امام از

 0 

 .دانممی مثل كف دست را آينده و گذشته اخبار و زمين و آسمان اخبار قطع طور به من ]

 چيزی هر توضيح:»فرمايدمی تعالی خدای زيرا ام،گرفته كتاب خدا از اين علم را من: فرمود سپس

 .«[است آن در

 :فرمود كه است نقل خدا رسول از صادق امام از روايتی در 
9 

8 

 

 حيرت در خالئق همه كاراين در و نيست، قرآن تفسير از هاانسان عقول از تردور چيز هيچ ]

فهم  پوشيده نگه داشتن از خداوند قصد حقيقت در .بخواهد خدا كه را چهآن مگر گيرند،می قرار

                                                           
        .3 ،30 التوحيد، ،  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب   -1

 .0810، 13، 9ر عيّاشی، تفسي ود، ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -0

 در محاسن: بأبعد من قلوب.-9

 در نسخه ديگر، يستنبطوا لما، در محاسن: يستنطقوا ما.-8
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 ادتعب اين و كنند عبادت را او تا باشدمی باب و صراطش به هاآن كشاندن ،هااز آن قرآن معانی

 نياز قرآن تفسير از چه هر و امرش شود از ناطقان و كتابش دارندگان پای به از اطاعت منجر به

 :فرمود تالوت را آيه اين سپس .خودشان كنند نه از اخذ هاآن از دارند،

 غير امّا (.39نساء، 

 [.يابندمی نه و دانندمی نه را آن هرگز هااين

 یشود چه كسباشند، اگر چنين باشد، معلوم نمی امر لیو مردان همه ندارد امکان كه دانستی 

ليان امر را رساند، لذا خداوند واها میكند و امر و نهی خدا را چه كسی به آنها حکومت میبر آن

  ها پيروی كنند.تا ديگران از آن ،نی قرار دادهاشخاص معيّ

 علم زيرا ،بپرهيز خود رأی به قرآن تأويل از و كن اين حقيقت را درك خدا خواست به پس 

 از مگر نيستند آن تأويل بر و آن بر قادر هاآن و نيست امور ديگر ها بهقرآن، مانند علم آن مردم به

 خود محلّ از را هر چيز و كن درك بخواهد خدا اگر پس داده، قرار هاآن برای ندخداو كه بابی

 1.يافت خواهی را آن خدا خواست به بخواه،

                                                           
  .00، 111، 30بحار االنوار،  ،دباقرمجلسی، محمّ، 903، 033المحاسن، د، ّ م ح م  ن دب م ، اح ی رق ب -1
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 195 (نظر قرآن پیرامون ائمه و والیت)طرفه بیست وسوم

 

 

 

 

 

 

 سوم و بيست طرفة

 شؤون و هاآن شؤون در نيز و هاآن از پيروی وجوب و هاآن والیت و هائمّ پيرامون قرآن تمامی

 است. هاآن دشمنان و دوستان

 

 واليت و هاآن درباره قرآن تمامی كه است اين ،عليهم اهلل صلوات اطهار هائمّ از واصله راخبا

 .باشدمی هاآن دشمنان و دوستان شؤون و هاآن ونؤش در و هاآن از پيروی وجوب و هاآن

 بيت اهل محامد بيان در حديثی در، پيامبر كند كهنقل می عبداهلل جابربن

 : فرمود

1  

 [.تأويليم معنی و تنزيل معدن ما] 

 كه طوالنی حديثی در ،عليه اهلل صلوات اميرالمؤمنين از كه است روايتی بيان اين به نزديک

 0كند.می نقل را امام صفات

                                                           
 .93، 00، 00بحار االنوار،  ،دباقرمجلسی، محمّ، 81، ، مشارق انوار اليقيند مّ ح م  ن ب ب ، رج ی رس ظ ب اف ح-1

 .118، مشارق انوار اليقين، د مّ ح م  ن ب ب ، رج ی رس ظ ب اف ح-0
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 :فرمود كه كندمی لقن ،عليه اهلل صلوات اميرالمؤمنين از نباته بن اصبغ را خبر اين 

1 

 بخشی و ما دشمنان درباره بخشی و ما درباره بخشی ،شده نازل چهار بخش در قرآن ]

 دربارهكند، ی كه مؤمنان را وصف میآيات و احکام، و فرائض در بخشی و امثال و سنن درخصوص

 [ماست.

 : فرمود كه است نقل حضرت آن از ديگری روايت در

0 

 هر چه خير پس شد، نازل ما شيعيان و ما درباره آن ثلث دو: شده نازل بخش سه در قرآن ]

است،  هرچه شر پس شريکند، ما با مردم ،مانده باقی ثلث و در باشدمی ما شيعه و ما درباره است،

 .[ماست دشمن در خصوص

 جميع اعتباری به پس است، هتوجّ و نگرش اختالف به است مربوط اخبار بين اختالف پس

 به مربوط هاآن عقاب و كفّار مذمّت و هاآن ثواب و مؤمنان مدح قبيل از ،شده ذكر چه در آن آن

 از كه چهآن تمامی و هاآن واليت به مرتبط کاماح و فرائض جميع و هاآن دشمنان و شيعيان

 . باشدمی جاری هاآن درباره شده ذكر هاآن هایتامّ و انبياء قصص

 ةآی ةدربار كه است نقل كاظم امام از

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

                                                           
 .0، 83، تفسير فرات، ابراهيم بن كوفی، فرات -1

 .13، 30، 30بحار االنوار،  ،دباقرمجلسی، محمّ، 0، 181بصائر الدّرجات،  ، ن س ح  ن د ب مّ ح ار، م ف ص-0
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1 

 ظاهر كرده، حرام كتاب در خداوند كه را چهآن همه پس ،است باطنی و ظاهر دارای قرآن] 

 آن باطن و ظاهراست كرده حالل كتاب در خداوند كه را چهآن تمامی و جور هائمّ آن باطن و است

 .[ هستند حق هائمّ

 :فرمود صادق امام كه ستا نقل ابوبصير از 

0 
 ياد خير به اهلش از آن در و كند بهشت سوی به راهنمايی كه نيست ایآيه دابومحمّ ای ]

 اهلش و شده نازل كه نيست ایآيه و است شده نازل ما شيعيان و ما درباره آيه آن كهآن مگر ،كند
 .[  باشد ما انمخالف و دشمنان درباره مگر دهد، سوق آتش سوی به و كند ياد شر به را

 : فرمود كه است نقل صادق امام از توحيد كتاب در
 

9 
 و ائمّه و پيامبر درباره كهآن مگر دهد، سوق بهشت به را جامعه كه نيست ایآيه هيچ ]
 درباره كهاين مگر دهد، سوق آتش سوی به كه نيست ایآيه و باشدمی هاآن پيروان و شيعيان
 [.باشدها میآن مخالفان و دشمنان
 :كه است نقل تابعين و صحابه زا زيادی جمع و صادق امام از

  8 
 آن اوّل و شريف قائد، امير، كهآن مگر شود آغاز  با كه نيست ایآيه هيچ ] 

 .[ باشد طالب ابیبن علیّ

                                                           
 .910،11، 1، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -1

 .3، 93، 3همان،  -0

 .30، اعتقادات صدوق، د علیابن بابويه، محمّ -9

 .33ذخائر العقبی،  ، ه ل دال ب ع  ن ب د م ، اح ری طب، 133، مناقب خوارزمی، 3و  3و  01/8، 83، تفسيرفرات، ابراهيم بن كوفی، فرات -8
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 :فرمود غدير روز خطبه در، پيامبر كه است نقل باقر امام از احتجاج كتاب در
1 0، 

9 

 و است من شما به تريننزديک و من نزد شما ترينشايسته طالب، ابی بن علیّ اين مردم ای ]

 مگر نشد نازل ،باشد رضايت بر مشتمل كه ایآيه هيچ هستيم، یراض او از من و جلّو عزّ خدای

 آن آغاز كهآن مگر نکرد خطاب "ايد آورده ايمان كه كسانی ای " با را كسانی خداوند و او درباره

 درباره كهآن مگر باشد كرده مدح را كسی كه نيست قرآن در ایآيه هيچ و باشد طالبابی بن علیّ

 .[باشد او

 : فرمود خطبه مينه در نيز و

8 0  

 آن از بيش ،فرموده نازل من بر قرآن در كه ،جلّ و عزّ خدای نزد در علی فضائل مردم ای ]

 تصديقش شناخت، را آن و داد خبر فضائل آن از شما به هركس پس ،كنم ذكر جايک در كه است

 .[كنيد

 در شده نازل، علی فضائل در كه آياتی از چهآن همه كه نيست شکی »:گويدمی مؤلّف

 نقل، باقر امام از روايتی در چه چنان ،است جاری نيز ،همعلي اهلل صلوات او اوصيای خصوص

 :فرمود كه است

                                                           

 انصركم لی و اضافه دارد.در منبع اصلی:  -1 

 در منبع اصلی: و اعزّكم علیّ اضافه دارد. -0 

 .31 االحتجاج، ،ابی منصوراحمدبن علی، طبرسی -9

 در منبع اصلی: مقام است.-8

 .33االحتجاج،  ،منصوراحمدبن علی واب، طبرسی-0
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1 0 

 درباره ،آن باطن و است شده نازل هاآن شأن در كه است كسانی درباره قرآن ظاهر ] 

 « .[اندكرده عمل هاآن مانند كه تندهس كسانی

 : فرمود كه است نقل حضرت آن از ديگری روايت در

9 

 برود، بين از نيز آيه ،رفت بين از قوم آن و شد نازل قومی درباره آيه اگر كه نيست طوراين ]

 پا برجاست، زمين و هاآسمان موقعی كه تا بلکه ،ماند نخواهد باقی قرآن از چيزی صورت اين در

 .[ برجاست پا خرشآ تا لاوّ از قرآن

 هر براى ]و 0رعد،: آيه درمورد كه است نقل حضرت آن از ديگری روايت در 

 است[ فرمود: اى كننده هدايت گروهى

8 
0 

 هادی تو شوم فدايت دادم: جواب است؟ كسی چه هادی امروز اامّ است، هادی علی ]

 :  فرمود ،هستی

 آيه اگر پس ،است فناناپذير ایزنده نيز آيه و است فناناپذير ایزنده قرآن گفتی راست

    اامّ ،برود بين از بايد نيز قرآن آن پیِ در و آيه رفت، بين از قوم آن و شده نازل قومی درباره

  [است. جاری نيز آيندگان درباره ،شده نازل انگذشتگ درباره كه طورهمان آيه بلکه ستني طوراين

                                                           

 در تفسير عيّاشی: الذين.-1

 .98، 33، 1همان، -0

 110/8، 30، بحار االنواردباقرمجلسی، محمّ. 30/91، 1همان، -9

 در تفسير عيّاشی، فی االقوام ماتوا فمات القرآن.-8

 .0130، 903، 0همان، -0
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 :فرمود كه است نقل صادق امام از

1 

 ماه و خورشيد و روز و شب كه طورهمان ،است جاری قرآن است فناناپذير ایزنده قرآن ]

 .[دارد جريان نيز ما آخر درباره ،است جاری ما لاوّ درباره  كه طورهمان و هستند جاری

 وجوب و هائمّ شأن در قرآن یتمام كهاين بر دارند داللت كه رواياتی یكلّ طور به

 آيات آن ظاهر كه ،شده وارد آياتی درباره رواياتی بلکه است زياد خيلی ،شده نازل هاآن واليت

 از او و سنان بن عبداهلل از روايتی كهچنان ،است هائمّ شأن بيان  هاآن باطن امّا ،است احکام بيان

 (03حج،) آیة ةدربار، قصاد امام از » :گفت كه ،كندمی نقل محاربی ذريح

 :فرمود پاسخ در ،كردم سؤال سازند[ برطرف را هايشانآلودگی بايد ]سپس،

  

 «.[استامام ديدار مراد ]

 و رسيدم ،عليهاهللصلوات صادق امام محضر به »:گويدمی چنينهم[  سنان بن عبداهلل] او 

 : فرمود چيست؟  آيه از مراد شوم فدايت: كردم ضعر

 :
0 

 ،كردم نقل حضرت آن بر را ذريح كالم است، آن مانند و ناخن گرفتن و شارب زدن مراد ]

 سخن كه هركسی هم و گويی،می راست تو  هم و گفت راست ذريح هم: فرمود حضرت آن پس

 «[.است یباطن و ظاهر دارای قرآن كه گويدمی راست كندمی نقل را ذريح

                                                           
 همان.-1

 .11، 981، معانی االخبار، ی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمّی  ه وي اب ب  ن اب -0 
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 201 (نظر قرآن پیرامون ائمه و والیت)طرفه بیست وسوم

   تدوين ،قرآن تأويل در نحو همين به هايیكتاب ما اصحاب از ایهعدّ »:گويدمی فيض

 و شيعيان درباره خواه و بيت اهل درباره خواه ایهرآيه تأويل در كه را رواياتی هاآن ،اندكرده

 .«اندكرده آوریجمع ،شده وارد هاآن دشمنان خواه

 :گويدمی فيض

 «.امديده ،باشدمی ابب هزار بيست به نزديک كه خصوص اين در را كتابی من»   

 تعالی خدای وقتی كه است اين هاآن بهترين كه ،اندكرده ذكر اسراری آن برای ما اصحاب 

 به خداوند داد، قرار خود هجماليّ و هجالليّ صفات مظاهر عنوان به خلقش ميان در را سهمقدّ انوار

 شودنمی ميسّر خدا به قرب احدی برای پس ،گرفت قرار پرستش مورد و شد شناخته هاآن وسيله

 شودنمی شناخته خدا ،هاآن به ايمان با مگر شودنمی حاصل خدا به ايمان و ،هاآن به قرب با مگر

 . هاآن واليت با مگر رسدنمی خدا نزد ایدرجه به كسی و هاآن شناخت با مگر

به  ايمان به امر  او، به قرب و معرفت و خدا به ايمان خصوص در قرآن در امری هر پس

 به بتقرّ برای، شده رمقرّ خدا به بتقرّ برای كه تکليفی هر و هاست،آن به قرب و معرفت و هاآن

 نسبت وعيدی و تمذمّ هر و است شيعيانشان و هاآن ستايش مؤمنان، از ستايشی هر و هاستآن

 به كه چهآن هر و. گرددمی بر هادشمنان آن و هاآن به كافرين  به واقع در خدا، دشمنان و اركفّ به

    با نيز خدا و هستند خدا با عليهم، اهلل صلوات ها،آن پس ،گرددبرمی هااين به گرددبرمی خدا

 . شودنمی جدا هاآن از نيز خدا و شوندنمی جدا خدا از گاههيچ ،هاستآن

 توحيد و خدا واليت قرينه هاآن واليت كهاين خصوص در است رواياتی ،عامدّ اين بر شاهد

 به مأمور كه طورهمان ،آفرينش لاوّ از انبياء تمامی و اندآفرينش غائی تعلّ هاآن كهاين و اوست

 هاآن حقوق معرفت و واليت به اقرار به هاآن دعوت به مأمور ،بودند توحيد به خود تامّ دعوت

 . اندبوده

 :فرمود كه است آمده امام تفسير در
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1 

. آفرينش است اصلی مراد و نهايی غرض عليهم، اهلل صلواتد محمّ آل و دمحمّ واليت ]

 كهآن مگر نکرد مبعوث را يک از رسوالنش هيچ و نيافريد را مخلوقاتش از يک هيچ خداوند

 پيمان هاآن از و كنند دعوت ،عليهم اهلل صلوات او جانشينان و علی و دمحمّ واليت به را مردم

 .[ سازند آگاه را تامّ هایتوده ديگر  ،عهد اين با و باشند استوار خود عهد بر كه گرفت

 شنيدم كه  از امام صادق :ست كه گفتنقل ا حمن،عبدالرّ بن محمّد شيخ از أمالی در

 :فرمودمی
0 

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

 :فرمودمی كه شنيدم صادق امام از: گفت كه است نقل عبداالعلی از كافی در
9 

 ديگر بر ما دادن برتری و ما حقّ به نسبت داشتن معرفت به مگر نيامد پيامبری هيچ]

 [.مخلوقات

 : رمودف كه است نقل موسی بن جعفر ابوالحسن از كتاب اين در همچنين

8 

 هيچ خداوند ،است آمده انبياء آسمانی هایكتاب تمامی در ،عليه اهلل صلوات علی واليت ]

 .[علی وصايت و محمّد تنبوّ به مگر نکرد مبعوث را رسولی

                                                           
 .903/038،  السّالم عليه عسکری امام به منسوب ، تفسير السّالم عليه عسکرى امام -1 

 .301/1810طوسی، محمّد بن حسن، امالی طوسی، -0

 .930/8، 1، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ-9

 .1، 939همان،-8
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 : فرمود كه است نقل علی بن حسن امام  از: 1عيّاشی تفسير در

 

0 9 

[ خاتم پيامبر از بعد ت،امّ تمامی ]بر را عليه اهلل صلوات اميرالمؤمنين برتری هركس ]

 كرده انکار را آسمانی كتب سائر و موسی و ابراهيم صحف و زبور و انجيل و تورات كند، انکار

 اقرار از بعد هاآن موضوع مهمترين كهآن مگر نشد نازل یآسمان هایكتاب اين از چيزی زيرا است،

 [.باشدمی پاكش خاندان و علی واليت به اعتراف نبوّت، به اقرار و جلّ و عزّ خدای توحيد به

 رسول كه است نقل جدّش و از پدرش و او از الصّادق محمّد جعفربن از شيخ ،امالی در

 : فرمود خدا

8 

 برترين به تا كرده امر را او كهآن مگر ،نکرد روح قبض را پيامبرانش از احدی خداوند]   

 توصيّ كه به پروردگارا :گفتم من گفتم، توصيّ كه كرد امر هم من به و كند وصيّت خود خاندان

 و امآورده گذشته انبياء هایكتاب در را او نام من طالب، ابی بن علیّ پسرعمّت به: فرمود كنم؟

 هاآن از و گرفتم پيمان رسوالنم و انبياء خالئق و از آن بر و توست وصیّ او كه امهكرد ذكر درآن

 [.علی و واليت تو تنبوّ و خود تربوبيّ به گرفتم پيمان

                                                           
  در تفسير عيّاشی يافت نشد و در تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم و تأويل اآليات آمده است.-1

  اآليات: األمر. تأويل و السّالم عليه عسکری در تفسير امام-0

 .99/8، 1اآليات، ، تأويل استرآبادى، على و ،33/83السّالم،  عليه عسکری امام به منسوب تفسير السّالم، عليه عسکری امام-9

 .111/88، 93، بحار االنوار، دباقرمجلسی، محمّ، 131، 118طوسی، محمّد بن حسن، امالی طوسی، -8
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    كه شنيدم خدا رسول از كه است نقل مقداد از ،هاللی قيس بن سليم كتاب در

 :فرمودمی

0، 

9

 
 بيافريند را او خداوند كه نيافت شايستگی آدم ،اوست دست در جانم كه خدايی به سوگند] 

 واسطه نبوّت به مگر بازگرداند، بهشتش به را او و بپذيرد را اشتوبه و بدمد او در خود روح از و

  من. از بعد علی واليت و من

 خداوند و نديد را هاآسمان ملکوت ابراهيم اوست، دست در جانم كه خدايی آن به قسم

 كه خدايی آن به قسم من. از بعد علی معرفت و من واسطه نبوّت به مگر نداد قرار خليل را ابراهيم

 نداد قرار عالميان برای اینشانه را عيسی و سخن نگفت موسی با خداوند اوست دردست جانم

 ت،اوس دست در جانم كه خدايی آن به قسم و ،من از بعد علی به اقرار و من تنبوّ واسطه به مگر

 مخلوقی هيچ و ما. واليت به اقرار و من معرفت واسطه به مگر نرسيد تنبوّ به پيامبری هيچ

 .[  من از بعد علی به اقرار او و تواسطه عبوديّ به مگر نبود او به الهی كردن نظر شايسته

 :فرمود كه كندمی نقل باقر امام از طوالنی روايتی در جعفی جابر

   *

،(133و130صافات،

                                                           
 در منبع اصلی: ما أری. -1

 رد.در منبع اصلی: واالرض اضافه دا -0

 در منبع اصلی: بمعرفته.-9
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 205 (نظر قرآن پیرامون ائمه و والیت)طرفه بیست وسوم

 (31زخرف،

.1 

 گفتيم، تسبيح و كرديم عبادت را خدا كه مخلوقی هستيم ليناوّ و خدائيم مخلوق ليناوّ ما]  

 ما واسطه به پس ها هستيم.انسان و مالئکه عبادت و تسبيح سبب و مخلوقاتيم آفرينش سبب ما

 به ،شودخوانده می يگانگی به خدا ما واسطه به ،گيردمی قرار پرستش مورد و شودمی شناخته خدا

 .دهدمی عقاب و ثواب و دارد،می گرامی باشند بزرگداشت شايسته كه را كسانی خداوند ما وسيله

 براى همگى ما ]و (133و130صافات،*  آیةسپس 

 آیة [ و!هستيم او گوى تسبيح همه ما و * ايم ايستاده صف به خداوند فرمان اطاعت

 نخستين من بود، فرزندى خداوند براى اگر: ]بگو (31زخرف،

ل كسی است كه خدا را پرستش كرد، و ، اوّاللَه [ را تالوت فرمود، پس رسول!بودم او پرستنده

، ما اللَه سپس بعد از رسول ا انکار كرد،ل كسی است كه داشتن فرزند و شريک را برای خداوّ

 [چنين كرديم.

                                                           
 .01،91، 00، بحار االنوار، دباقرمجلسی، محمّ -1
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  چهارم و بيست طرفة

  است. معنا یک از بيش در لفظ استعمال مستلزم بطون، بر قرآن اشتمال توهّم دفع

 

 در مستلزم آيات، برای فراوان بطون و ظاهری معانی داشتن نظر در كه كنندمی گمان برخی

 چنين ،اصول علم در كه حالی در است، واحد استعمال در واحد لفظ برای نفراوا معانی گرفتن نظر

 جهات اختالف درباره كه چهآن به احاطه از بعد امّا است، غيرممکن بلکه ،نيست جايز چيزی

 به لفظ از انتقال زيرا رود،می بين از متوهّ اين شد، ذكر گذشته در آن از معانی استنباط و داللت

 جمالت هرگاه بلکه نيست، واحد وجه جهت و به داللت به منحصر كالم، از مطلب استفاده و معنا

 و عقلی اجرای بر و مطابقتاً آن ظاهری معانی بر شوند، استعمال اجراء از مفيدی تركيب با ،بمركّ

   هایمعلول و العلل علة و مبادی مبدأ به تا آن، شرايط و اجزاء و علل بر ناً وآن تضمّ خارجی

 .شودمی منتهی التزاماً ماشاءاهلل، إلی ها،آن

 به هاآن انضمام از نظر قطع با و گانهسه هایداللت به توجّه با ،واحد جمله به نسبت اين،

 طرق ساير و آن حروف اعداد و و الفاظ كيفيت قبيل از، غيركالمی هایداللت از و ديگر آيات

  .ندندار آگاهی علم در راسخان جز ،را هاآن از استفاده

 است باطنی و ظاهری را آن ظاهر و است ظاهری دارای آيه هر وجوه، اين به هتوجّ با پس

 بعضی تفسير در وارده متنافی اخبار بين ،وجوه اين با پس است، ماشاءاهلل إلی باطنی نيز آن باطن و

 آیة در  تفسير در وارده روايات مانند كرد جمع توانمی آيات،
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 207 (دفع توهّم اشتمال قران بر بطون)طرفه بیست وچهارم

 برابر در و! كنيد استقامت! ايد آورده ايمان كه كسانى ]اى (011آل عمران،

 در فتوقّ آن از مراد تفاسير از بعضی كنيد[ در مراقبت خود، مرزهاى از و باشيد پايدار دشمنان،

 از بعد نشستن انتظار در مراد ديگر بعضی و در 1دهجهاد آم برای آمادگی جهت خيل ربط و مرزها

 9است. امام ديدار مسوّ نظر و 0است نماز

 تعارضی نوع از ،شده وارد ایآيه تفسير در كه ،مختلف روايات بين موجود تعارض پس

 آن نبود صورت در و سازد واجب را منصوص غير و منصوص اتمرجحّ به  رجوع كه نيست

 سندی اتبر مرجحّ ممقدّ و داللی در آن ممکن جمع زيرا، آيد الزم يرتخب يا فتوقّ ات،مرجحّ

 است.

به كار  وقايع تقارن در كه شده وارد آيات نزول شأن در كه مختلفی روايات است طورهمين

هم ها سبب نزول بودن همه آن ،هبود رمکرّ نزول چون يا هستند، نزول سبب هاآن تمامی و روندمی

 افتاده فاقاتّ ديگر وقايعی سپس شده، نازل واقعه لاوّ درباره آيه كهاين يا ،تواقعی اس و همممکن 

 رتصوّ و او نموده قرائت راوی نزد را آن پيامبر پس است، آيه مضمون مناسب ،هاآن از كدام هر و

 .است شده نازل اقعه ديگرو آيه درباره كه كرده

 داللی آن جمع در كه است تعارضی ناشی از ،قرآن قرائت تكيفيّ در روايات اختالف آری

 كه و نادرستی اين قول جبرئيل ها بهقرائت دتعدّ انتساب بطالن و آن به استناد قطعی بودن نيست

 .است پيامبر از به صورت متواتر ،گانههفت قرائات

                                                           

  .100، 0اسماعيل، تفسير روح البيان،  بروسوی، شيخ ، حقّی831، 1، الکشاف، ر م ع  ن ودب م ح ، م ری ش خ زم -1

 بروسوی، شيخ ، حقّی909، 8طبی، ، تفسير قرد م اح  ن دب مّ ح ، م ی رطب ق، 183، 8طبری، محمّد بن جرير، تفسير طبری،  -0

 . 100، 0اسماعيل، تفسير روح البيان، 

ی، علی قمّ، 19، 133، غيبت نعمانی،  م ي راه اب  ن دبّ م ح ، م ب ن زي ی اب ن اب، نعمانی 9، 33، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّرك:  -9

  .3، مختصر بصائر الدّرجات،  ه ل دال ب ع  ن دب ع شيخ س،  ری ع اش ؛ ان م ي ل س  ن ب ن س ، ح ی ل ح، 103، 1تفسير قمّی،  ،بن ابراهيم



 _________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 ترجمه تفسیر نفحات الرحمن   208

 جانب از واحدی حرف در قرآن كه است اين حق، 1بيت اهل از وارده از روايات بعضی طبق 

 اثبات كه طورهمان نيست، ممکن واحد خبر با ،قرائت تكيفيّ اثبات ولکن شده نازل واحد خدای

 آنغايت كه  ،ت حکم شرعیيّندارد، آری با فرض جمع بودن شرايط حجّ ناامک واحد خبر با آيه

چند كه قرائت مشهور  هر ت قرائت با خبر واحد ممکن است،اثبات كيفيّ باشد،نيل به مفهومش می

شود، در اين صورت در ا اين روايات و قرائت و عمل به قرائت مشهورمنتفی مید، و الّمتواتر نباش

ای ، فائده0: فرمودند كه معصومين قول اين وجود با خصوصاً ،اين اخبار

    ب نيست.مترتّ

 كهولو اين ،نيست زجاي واجب نماز در مشهور غير قرائات يا سوره قرائت در اين صورت

  باشد. شده نقل معصومين هائمّ از معتبر صحيح سند با روايت اين

 

                                                           
 .09، 1تفسير صافی، ، كاشانی، ملّامحمّد ، محسنفيض830، 0همان،  -1

 .09، 830، 0، كافی،  د بن يعقوبكلينی، محمّرك:  -0
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 209 (عدم حجیت امارات شرعیه)و پنجم طرفه بیست

 

 

 

 

 

 پنجم و بيست طرفة

  .دارند داللت عملی شرعی احکام با مرتبط غير آیات برتفسير که اماراتی تيّحجّ عدم

 

 يا عقلی لوازم به واسطهبه خودی خود،  كه موردی در ه،شرعيّ امارات تيّحجّ عدم در

 حکم از است عبارت يا ت؛يّحجّ زيرا ای نيست،ندارد، شبهه وجود عملی شرعی حکم عادی،

کام بر مؤدّای امارتی كه بر آناح واقعی عملی ساختن احکام جاری مبنی بر طريقی، تکليفی شرعی

ا ها را نداند، داللت كند، يکام يا موضوع آنآن اح ،فها، هنگامی كه مکلّيا بر وجود موضوع آن

 .ناحيه حاكمعبارت است از حکمی وضعی يا جعلی انشائی از 

حکم جعلی منشأ اعتبار عقالئی است كه آثار عقلی در پی دارد، از قبيل تنجيز احکام شرعی 

، در صورت است كه برای مؤدّای آن باشد يا احکامی عقالئی و لو با وسائط عقلی يا عادی ،واقعی

عذور بودن، در صورت خطا بودن حکم، و موافقت و تجرّی درست و مطابق واقع بودن حکم، يا م

ای كه ت و جعل آن، متصوّر نيست، مگر به خاطر امارهيّق مفهوم حجّدر صورت مخالفت، پس تحقّ

دارای حکم باشد ولو بواسطه امور غير شرعی، پس برای ی کمی عملی يا موضوعح ،ای آنمؤدّ

زول آيات يا تفسير يا بطون و تأويل آن، وقتی كه بر ت اخبار غير عملی وارده در بيان شأن نيّحجّ

تواند دخالتی در فهم آيات داله بر ب نباشد، معنائی وجود ندارد و نمیآن حکمی شرعی مترتّ

 ارات مجعول دادن، جايز نيست.  احکام تکليفی يا وضعی، داشته باشد، و ترتيب اثر علم بر اين امّ

آثار  ،ف بر اماراتاصل شود، پس الزم است مکلّحعلم ت از كشف و طريقيّاگر در آن، 

ای آن جايز نيست، زيرا ق مؤدّمعلوم بار كند، نه آثار علم، پس بر اين اساس، خبر دادن به تحقّ
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ت برای اثبات يّآن، زيرا دليل حجّ جواز خبر دادن به واقع از آثار علم به آن است نه از آثار خود

ه فقط برای آن اثر كشف از واقع علمی را ثابت می كند، آثار علم برای امارت كافی نيست، بلک

 ت برای جواز ترتيب اثر علم بر اماره اقامه شود. يّاز دليل حجّ مگر اين كه دليلی غير

از آن به دار جايز نيست و نيز خبر دادن در آب برای روزه سر فرو بردن ،پس بر اين اساس 

ست، زيرا به خدا و رسول دروغ بسته است، در اين ني ، جايزمبطل روزهو حکم واقعی الهی  عنوان

 صورت دروغ بستن، همان خبر دادن از چيزی است كه به آن علم ندارد.

در  ،آب در بردن فرو سردين من، نظر مقلّبه من يا  نظربه آری، بر او الزم است كه بگويد:  

ترين قوی گفته شود: كهمقتضای اخبار چنين است، مگر اين . يا بگويد:جايز نيستحالت روزه 

طور ها در عمل به خبر مورد وثوق است، همانهمان بنای عقال و سيره آن ،ت رواياتيّدليل بر حجّ

معنايش ای همچنين جواز خبر دادن به واقعی كه مؤدّ مبتنی بر جواز عمل است، ،هاكه سيره آن

 شود. می

ا حکمی از احکام الهی ي ایپس اگر كسی درخصوص شأن نزول يا تفسير يا تأويل آيه

سپس از مدرك خبرش سؤال شود و او جواب دهد كه خبر معتبری وارد شده، از ، واقعی خبر دهد

د آن روايت در اش قابل مالمت نيست، مؤيّه به نداشتن علم به آن، در خبر دهینظر عقال، با توجّ

   1ت واقعی با قاعده استصحاب و قاعده يد است.جواز شهادت بر مالکيّ

 دو هاغيره، از آن و الفاظ ظواهر و ثقه خبر از قبيل؛ عقالئی، هایتحجّ در كهاين نتيجه

 وجود دارد: سيره

 آن از اين جهت كه واقع است. معنای ایجواز عمل به مؤدّ  -1

 جواز خبر دادن به واقعی كه اماره آن است.  -0

                                                           
 .10، باب 993، 00، وسائل الشيعه، عاملی، محمد بن حسن حرّ -1
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 ششم و بيست طرفة

 یمهکر آیات بين تعارض و تناقض وجود متوهّ دفع

 

ها تعارض اند كه در تعدادی از آيات عزيز تناقض و در بسياری از آنر كردهجاهالن تصوّ

 ات است.ه بودن كتاب خدا از آن، از بديهيّوجود دارد، با اينکه منزّ

 :فرمايدتعالى می كه خدایچنان 

  (30نساء،

 يافتند.[ مى آن در فراوانى اختالف بود، خدا غير سوى از اگر ]

 توهّم دَفْع و هابين آن جَمع وجه ذكرآياتی كه ايهام به اين معنا دارند و بَيان عُلَماء به جمعی

 اند.ها اقدام نمودهدر آن

-به نظر می :فت و گفتر عبّاس شخصی نزد ابن »:جُبَيرنقل است كه گفت بن سعيد از

 رسد كه برخی آيات با هم اختالف داشته باشند.

  من چنين شکی ندارم. گفت: عبّاس ابن

 اختِالف است. شک نيست بلکه سعيد گفت:

 موارد اختالف را بيان كن. اس گفت:ابن عبّ

 : فرمايدشنوم كه خدای تعالی میمی: سعيد گفت

 آنها، عذر و پاسخ ]سپس (09أنعام،

 مشرك ما كه سوگند ماست پروردگار كه خداوندى به: »گويند مى كه نيست اين جز چيزى



 _________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 ترجمه تفسیر نفحات الرحمن   212

 [.كنند نپنها خدا از توانند نمى را ]سخنى (80ساء،ن : فرمايدو می [«نبوديم

 .ا كتمان كردندامّ

 :فرمايدمی تعالی خدای كه شنوممی

 خويشاوندى پيوندهاى از يک ]هيچ (111مؤمنون،

: فرمايد[ سپس می.كنند نمى كمک تقاضاى يکديگر از و بود نخواهد روز آن در هاآن ميان

 از كرده يکديگر به رو هنگام اين ]در .(00و الصافات، 00الطور،

 :فرمايدمی نمايند[ و مى سؤال گذشته

 شما آيا ](11و3،11فصلت،) ...

 فرمايد:سپس در آيه بعد می ...[ و هستيد كافر آفريد روز دو در را زمين كه كس آن به

 :فرمايدسپس می نهاد؟[ بنا را آن خداوند كه آسمان آفرينش ]يا (00نازعات،

 داد[ گسترش آن از بعد را زمين و ](91زعات،نا). 

 (.103آل عمران، )؟: گويدچرا میانَكَ: فرمايدين میهمچن

آیة در خصوص عبّاس ابن

اهل  اسالم، و اهل اوندخد بينندمی كه وقتی قيامت روز در هازيرا آن گويد:می (09أنعام،

 :گويندمی پس نيامرزد، كه نمايدنمی بزرگ قدرآن خداوند نظر در گناهی بخشد، ومی گناه را

 پس.[ نبوديم مشرك ما كه سوگند ماست، پروردگار كه خداوندى به] 

 به اندداده انجام كه كارهائی به نسبت، هاآن ایهپاه و هادست و نهاد مهر هايشاندهان بر خداوند

 خاك با كاشکی كنندمی آرزو رسول، از نافرمانان و كافران كه است وقت اين در آيند،می در سخن

 «.[ ساختندنمی پنهان خدا از را چيزی و شدندمی يکسان

 (111مؤمنون،)« : »آیة اامّ 

و غش  زندهر كس كه در آسمان و زمين است، صيحه می شود،زيرا وقتی در صور دميده می

در اين وقت نه كسی دنبال وابستگان خويش است، و نه سراغ  كه خدا بخواهد،كند، مگر آنمی
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خيزند و سراغ يکديگر را شود و همه بر میگيرند، سپس صور ديگری دميده میيکديگر را می

  گيرند.می

 زمين كه است خاطر اين به گويد:می ،(3فصلت،آیة)در خصوص  اامّ

 هفت در را آن خداوند كه ،شده آفريده دخاندود صورت به آسمان و شده خلق آسمان از قبل

 .داد قرار زمين آفرينش از بعد روز دو در آسمان

 نهر، كوه، آن در»  :گويدمی (91نازعات،): آیة خصوص در أمّا و 

 « .داد قرار دريا و درخت

 همچنين او و بود خواهد و بودههميشه  خداوند »گويد:می : آیة خصوص در أمّا و

 «.بود و خواهد بوده قدير و عليم، حکيم، عريز،

 مفهوم در داخل زمان ،اين است كه ريخا جواب از مراد كه است اين ظاهر »:گويدمی مؤلّف

 «.است زمان از منسلخ هقطعيّ قرينه با جاناي درا ، يا داخل است امّنيست فعل

 كه است یچيز آن هي، شبكنیمی اختالف برداشت قرآن از چهآن در پس »:گويدمی سپس

ا بيشتر مردم ، امّق شودمحقّ ،دهكر ادهرا چهآنكه آن مگر كندنمی نازل را چيزی خداوند ،كردم ذكر

 1«دانند.نمی

 آيه خصوص در اسعبّ ابن از مردی »:گفت كه است نقل مُليکه أبی[  ابن] از

: آيه و است[ سال هزار مقدارش كه روزى آن ]در 0سجدة، 

 .كرد سؤال است[ سال هزار پنجاه آن مقدار كه روزى ]در 8معارج،

 به خداوند و كرده، ذكر كتابش در خداوند كه است روزی دو آن :گفت پاسخ در عباس ابن 

 «.[است ترآگاه آن

 كه را چيزی ندارم خوش ،چيست روز دو آن دانمنمی »:شده اضافه ديگری روايت در و 

 1 «.كنم بيانزی ، چيآن مورد در دانمنمی

                                                           
 . 33، 9االتقان فی علوم القرآن، ر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -1
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 آيه خصوص در ،شدم وارد بمسيّ بن سعيد بر تا راندم را شتر پس »:گويدمی مليکه ابی ابن

 به بکنم؟ پس بيان امشنيده اسعبّ ابن از چهآن :گفتم او به .نداشت پاسخی شد، سؤال او از مذكور

 كهاين از ترسدمی كه است اسعبّ ابن اين ببين :گفت كننده سؤال به بمسيّ ابن سپس. گفتم او

 0«.است داناتر من از كه حالی در بگويد چيزی

روز ، مقدار سير امر و عروج به  هزار »اس نقل است كه گفت:در روايت ديگری از ابن عبّ

ها روز در سوره حج، يکی از شش روزی است كه در آن خداوند آسمان سوی اوست و مراد هزار

  9«.روز قيامت است ،است كه همان روزیشنبه هزار جرا آفريد و روز پن

 منظور اين آيات چيست؟ ، گفت:نقل است كه شخصی به عکرمه

 و است[ سال مقدارش هزار كه روزى آن ]در (8معارج،

 سوى به آسمان از را جهان اين ]امور (0سجدة،

 و رود[ مى باال او بسوى است، سال هزار آن مقدار كه روزى در سپس كند مى تدبير زمين

 300 ؟ سال است[ رهزا همانند پروردگارت، نزد روز يک ]و (80حج،) 

ها و زمين هر روز در قيامت پنجاه هزار سال است و آفرينش آسمان »وی در پاسخ گفت:

 آیةو مقدار در  هر روز معادل هزار سال است. در شش روز،

 0 «است. 8مقدار سير 

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

 3«مؤمن و كافر است.

                                                                                                                                                    
  .39، 9همان، -1

 همان-0

 همان.-9

 در االتقان: مسير.-8

 .39، 9 القرآن، علوم فی االتقانر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س-0

 .38همان، -3
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 215 (دفع توّهم)طرفه بیست و ششم

های سال های آخرت و مراد از سال «سنة لف أ» مراد از  »گفته شده:

  1.«دنيا است

 اين به ]قسم (1بلد، ره آيه:از بعضی از علما در با نقل است كه شخصی
 خورد، سپس در آيه ديگرمقدّس[پرسيد، زيرا خداوند خبر داده كه به آن شهر قسم نمی شهر

 خورد.امن[ به آن قسم می شهر اين به قسم و ] (9تين،
 وی در پاسخ  گفت:

 ؟جدا شوم و بعداً پاسخت را بدهمل جواب بدهم بعد از تو جدا شوم يا بهتر است اوّكدام كار 
 جوابم را بده. بعداً گفت:

ترين مردانی و در ميان قومی كه حريص بدان اين قرآن در حضور» پس او در جواب گفت:
نازل  اللَه برای يافتن اشکال و ايراد در آن بودند، تا آن را زير سؤال ببرند، بر رسول مردم

      يازيدند و به رد آن شتاب به آن دست می كردند، حتماًده، پس اگر چيز متناقض پيدا میش
 انکار هاكنی آنچه را تو انکار میود، آنجدانی، با اين ودانستند و تو نمیها میا آنكردند. امّمی

  «كردند.نمی

    ايش را از بين كردند و معنداخل می "ال"عرب در اثنای كالمش » سپس به او گفت: 

 0«بردند، و در اين خصوص ابياتی سروده شده است.می

اين است كه اختالف دارای عللی  ،جا كالمی دارند كه خالصه آنبعضی از علماء در اين

 است به قرار زير:

 وابسته است. مختلف، 9هایتوقوع چيزی كه از آن خبر داده شده به حاالت و وضعيّ -1

آل عمران،  فرمايد:در مورد خلقت آدم كه يک بار می مانند قول خدای تعالی 

و بار ديگر بوى[ بد گِل ] از(03حجر،]از خاك[ و بار ديگر (03

                                                           
 .180، 0، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب -1

 .39 ،9 القرآن، علوم فی االتقان ر، ک ب ی اب  ن ب ن م حر دال ب ، ع وطی ي س -0

 در االتقان: انواع. -9
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اين الفاظ و معانی  (18الرحمن،  چسبنده[ و بار ديگر لگِ از ](1صافات،) 

گردند كه ها به اصل واحدی بر میدر احوال مختلف است، اين نيست مگر اين كه همه اينمختلف 

 آن خاك است.

 ناگهان ](90شعراء،و  110أعراف،: تعالى همچنين قول ديگر خدای 

 با مارى چونهم ]  (11نمل،و  91قصص،وجا در يک شد[ آشکارى اژدهاى

و ثعبان به معنای مار است.  كوچک مار معنای؛ به جانّ جای ديگر. و در كند[ مى حركت سرعت

اش سبکی ه و حركت والجثّبزرگ و اختالف به اين خاطر است كه ثعبان به عنوان مخلوق عظيم

 سبکی مار كوچک است.             مانند حركت و

 1.موضع اختِالف -0

 شوند[ بازپرسى بايد كه نگهداريد را هاآن ] (08صافات، :مانند آيه 

 پيامبران كه كسانى از هم يقين، به ] (3أعراف،: آيه و

 همراه به كنيم[ مى سؤال پيامبران از هم و كرد خواهيم سؤال شدند فرستاده هاآن سوى به

 ،جنّ و انس از كسهيچ روز آن در ] (93رحمن،ال) آيه

 است[ روشن چيز همه و شود نمى سؤال گناهش از

 لذا در يک جا  ی است،مواقَف زياد اماكن است، زيرا در قيامت اختِالف اين به لِحاظ 

 .يُسئلون ال جای ديگر و در يُسَئلون،

 با همراه ؛ سؤالتوبيخ، و سؤال منفی و همراه با سرزنش سؤال ؛سؤال مثبت گفته شده؛

 .دليل است بيان و معذِرت

م در خصوص سؤال دوّ. رسوالن الهی تصديق و توحيد از اوّل سؤال: همچنين گفته شده 

 .اديان الهی ه انبيا وت همبه نبوّ لزوم اقرار

                                                           
 در االتقان: اختالف موضوع.-1 
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 217 (دفع توّهم)طرفه بیست و ششم

 همسران درباره را عدالت ترسيد مى ]اگر (9نساء،: مانند آيه 

تَسْتَطِيعُوا:و آيه بگيريد[ همسر يک تنها نکنيد، رعايت دمتعدّ

 كنيد، برقرار عدالت زنان، ميان در قلبى محبّت نظر از توانيد نمى هرگز شما ] (103نساء،

 [.نماييد كوشش چند هر

دای ل در خصوص اآيه اوّ عدم امکان آن. ،مبرقراری عدالت و از آيه دوّ مکانا ،لاز آيه اوّ 

 م در خصوص ميل دل و خارج از قدرت انسان بودن برقراری عدالت. حقوق و دوّ

 1«روايت شده است. نزديک به اين وجه از امام صادق »ويد:گمی فمؤلّ

 فرمان زشت كار به هرگز ]خداوند (03أعراف،: همچنين مانند آيه 

    «ترفينم» براى را خود اوامر ]نخست (13إسراء،: و آيه [!دهد نمى

 .و قدر قَضاء به معنى تکوينی است، ،متشريعی و در آيه دوّ ،لامر در آيه اوّ [.داريم مى بيان جا،آن

 در دو جهت فِعل. اختِالف -9

 اين ] (10أنفال،): آیةمانند 

 كه به طرف پيامبر اى نبودى تو اين و! كشت را هاآن خداوند بلکه ،كشتيد را هاآن كه نبوديد شما

 [.انداخت خدا بلکه ،انداختى تير هاآن

، ها و رميتير انداختن به پيامبردر اين آيه، از جهت مباشرت و دخالت مستقيم، قتل به آن

  .است شده نفی پيامبر از و هاآن زا 0،اسباب اعتبار به و داده نسبت

 مَجاز. درحقيقت و اختِالف -8

 : آیة و مَجازاً، اهوال يعنی از  : آیةمانند   -0

 [.نيستند مست كه حالى بينى در مى مست را مردم و ] ،حقيقی يعنی از مُسکِر (0)حج،

 اعتِبار. و وَجه اختِالف -3

                                                           
 .1191، 883، 1تفسير عيّاشی، ود،  ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع. 100، 1، تفسير قمّی، ی، علی بن ابراهيمقمّرك:  -1 

 در االتقان: به اعتبار تأثير. -0 
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: یةاست[ و آ بين تيز كامالً چشمت امروز و ] (00ق،: یةآمانند  

 زير و خاشعند مذلّت شدّت از كه حالى در ] (80شوری،

 .خَوف باربه اعتِ میو دوّ مانع، زوال به اعِتبار لیكنند[ اوّ مى نگاه آن به چشمى

: آیة و (03رعد،: آیةهمچنين مانند  

    شود، برده خدا نام هرگاه كه هستند كسانى تنها مؤمنان، ] (0أنفال،

 گردد[می ترسان شاناهدل

خالف طمأنينه است و جواب آن اين است كه طمأنينه با انشراح  "وجل"كنند كه گمان می

 1شود.می از خوف زيغ و انحراف حاصل "وجل"صدر به وسيله معرفت الهی و 

  ما امروز ] (01،أعرافآیةمانند » گويد:ف میمؤلّ

 یةكردند[ و آ فراموش را روزى چنين لقاى كه گونههمان كنيم، مى فراموش را هاآن

ل به معنی [ زيرا نسيان در آيه اوّ!نيست و نبوده كارفراموش هرگز پروردگارت و ، ](38مريم،

 «م به معنی عدم ذكر است.آيه دوّ ها به خير است و درثواب نرساندن و امر نکردن آن

   هايىچهره روز آن در آرى ](09و00قيامة،*   :آیةمانند 

      (119أنعام، : آیةو  [!نگرد مى پروردگارش به است و مسرور و شاداب

 ينند[ب نمى را او ها]چشم

م نظر به پروردگار است كه چگونه ثواب دوّ آیةل به معنای نظر به ثواب  و در اوّ آیةنظر در 

 دهد.می

: آیة و (10مطففين، لَاكَ :آیة همچنين

: آیة و [!كرد خواهد هدايت مرا او روم، مى مپروردگار سوى به ]من (33صافات،

 و آمد[ سراغشان به كردند نمى گمان كه جاآن از خداوند ]امّا (0حشر،

 [.است شما با او باشيد جا هر و ] (8حديد،: آیة

 مانند.پروردگارشان محروم می ثواب يعنی در روز قيامت از در حقيقت 

                                                           
 .33 ،9 القرآن، علوم فی االتقان ر، ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -1 
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 219 (دفع توّهم)طرفه بیست و ششم

 به معنای توجّه و عبادت است. و ذهاب در
 است. فرستادن عذاببه معنای   آمدن خداوند
 سراغ به خداوند ولى ] (03،نحل :آیةخداوند در  همچنين آمدن

 عذاب بر آنان است. فرستادنكرد[ به معنای  ويران اساس از را آن و رفت هاآن زندگى شالوده
): آیةو  يابى؟[ مى او براى مانندى و مثل ]آيا (30مريم،: آیةهمچنين 

 [!بيناست و شنوا او ]و (11شوری،
   ل اين است كه آيا كسی غير از خدا را انسان سميع و بصير خوانده شده و مراد از آيه اوّ

 شناسيد كه اسمش اهلل باشد؟می
 (93نبأ، : یةآ و 
 رحمان، خداوند اذن به جز يک، هيچ و ايستند مى صف يک در «مالئکه» و «روح» كه ]روزى
آیة و [!گويد مى درست دگوي مى كه گاهآن و گويد، نمى سخن

[«!نبوديم مشرك ما كه سوگند ماست پروردگار كه خداوندى به: »گويند ]مى (09أنعام، 
م در خصوص مکان ديگری آيه دوّ و های قيامت است،مکانی از مکان ل در خصوص آيه اوّ

 است.
      ن كنند و سخها از بعضی ديگر فرار میالً بعضی از آناوّ چه كه روايت شده:طبق آن

برای هر ها و پاها و پوستشان شود و دستهايشان مهر زده میبر دهان گويند و در جای ديگرنمی
   شوند، سپس مهر از دهانشان گشوده ها سرزده وادار به سخن گفتنو اقرار میتی كه از آنمعصيّ

 ما ضدّ بر چرا ] (01فصلت، گويند:شود، پس خطاب به پوست بدنشان میمی
          ايتی طوالنی ازچه كه ذكر كردم در روبه نظر من تمامی آن .داديد؟[ تا آخر آيه گواهى

 1نقل شده است.، المؤمنينأمير

                                                           
م و اميرالمؤمنين عليه الساّلم. در روايتی طوالنی به زنديقی كه ادّعای تناقض در بعضی از آيات قرآن كريم داشته، پاسخ مفصّلی داده كه وه-1

و 33/1، 39و مجلسی از آن دو در بحار االنوار 081و طبرسی در احتجاج،  008/0شک را زائل كنند. اين روايت را شيخ صدوق در التوحيد،

 نقل كرده و ظاهر اين است كه مصنف بخشی از آن را نقل به معنی كرده نه لفظ، دليل آن قول اوو ببالی است.  100/0
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 هفتم و بيست طرفة

 .آسمانی کتب ریسا  بر عزیز ت کتابأفضليّ در

 
رسد، زيرا فضل آن بر ساير هيچ چيز و هيچ كتابی در فضيلت و شرف به كتاب عزيز نمی

كه و ساطع است. به عالوه اينباشد. زيرا كتاب او ناطق، و نور اكتب، مثل فضل خدا بر مخلوق می
فضيلت كتاب به فضيلت محتوای علمی بستگی دارد، و كتاب مجيد مشتمل بر برترين علوم، نظير 

و  های موجود در اشياء و احکام شرعیو حِکَمت اُمور حقائق بَيان و الهی، علم مبدأ، مَعاد، مَعارف
   .دينی است آداب

 1 است.[ خدا ]بهترين حديث، كتاب: فتنقل است كه گ، عبداللَه بن ازجابر 
تر است قرآن در پيشگاه خداوند محبوب» از ابن عمر بدون ذكر سند، نقل است كه گفت:

 0«هاست.چه در آنها و زمين و هر آنازآسمان
 : فرمود خدا رسول كه است نقل  امام تفسير در 

9 

شفاءحقيقی، فضيلت  بلند مرتبه، دستگيره مطمئن، ريسمان محکم، نور مُبين، اين قرآن؛ ]

گرداند، هركس عظيم است، هر كس از آن كسب نور كند، خداوند او را نورانی می سعادت و بزرگ،

                                                           
 .100، 8القرآن، علوم فی االتقان ر، ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -1

 .0939/ 1،003، هندی، عالء الدين متّقی، كنز العمّال، 101، 8ن، هما -0

 003/0939، 1امام عسکری عليه السّالم، تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم،  -9
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 221 (افضلّیت قرآن بر سایر کتب آسمانی)طرفه بیست وهفتم

ک كند، خداوند او را كند. هركس به آن تمسّامور خود را به آن پيوند زند، خداوند او را حفظ می

برد. هركس از اش را باال می، خداوند درجهدنباز ز رسَاحکامش  اجرای دهد. هركس ازنجات می

دهد. هركس آن را بر غير ترجيح دهد، خداوند او را شفا طلب كند، خداوند او را شفا می آن

كند. هركس آن را كند. هركس هدايت را از غير قرآن طلب كند، خداوند او را گمراه میهدايت می

سازد. هر كس آن را امامی برای خود ظاهر و باطن خويش قرار دهد، خداوند او را سعادتمند می

گاهی برای خود قرار دهد تا همه امورش به آن منتهی شود، هر دهد تا از آن پيروی كند و تکيّقرا

 رساند.[می عادتمندانههای بهشت و زندگانی سخداوند او را به باغ

 :كند كه فرمودنقل می ،عليه اللَه صلوات المؤمنين أمير از -در روايتی - اعور، حارث

 

1 

0 

 0و1جن .

محمّد به  ای بر من وارد شد و فرمود: جَبْرَئيل»  :فرمود كه شنيدم خدا رسول از 

توان از آن خارج شد؟ فرمود: به پرسيدم چگونه می ی رخ خواهد داد،افتنهت تو زودی در ميان امّ

و آن  در آن است ،وسيله كتاب خدا، زيرا اخبار مربوط به قبل و بعد شما و حکم ما بين شما

فرامينش سرباز زند،  او از اری عرضه شود وبّگاه قرآن بر جگوئی نيست. هرقيقت است و بيهودهح

 كندشکند و هر كس هدايت را از غير او طلب كند، خداوند او را گمراه میخداوند او را در هم می

لغزاند، نمیمُستَقيم است، هواهای نفسانی او را  آن ريسمان محکم الهی، ذكر حکيم و صِراط و

ناپذير است، علما از آن سير های آن پاياناندازند، شگفتیهای مختلف او را به اشتباه نمیزبان

                                                           
 در نسخه ديگر: واله. -1 

 در عيّاشی و بحار: لم تکنه. -0
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 .*   گفتند:ان میشوند و اين همان است كه جنّيّنمی

 [.كند مى هدايت سترا راه به كه ايم شنيده عجيبى قرآن ما ] (0و1جن،)

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

 به سر، پشت از نه و رو پيش از نه باطلى، گونه يچه كه . ](80فصلت،

 «[.است شده نازل ستايش شايسته و حکيم خداوند سوى از كه چرا آيد نمى آن سراغ

  1.نقل شده است، المؤمنين قريب به اين مضمون از طرق عامّه، توسط حارث از أمير

 نقل است كه فرمود: از امام صادق

0 

ها روی آنكند، در آن وقت شخصی در پيش لين و آخرين را جمع میگاه كه خداوند اوّآن ]

هرگاه مؤمنان آن  -و آن قرآن است -ظاهر شود كه صورتی زيباتر از صورت او ديده نشده باشد

رسد از ها میوقتی به آن ايم.اين زيباترين چيزی است كه ديده ،گويند كه از آن ماسترا ببينند می

 گويندرسد، میها میبه آخرين آن كهافکنند تا اين. سپس شهدا به او نظر میگذردمیها آن ركنا

 .است قرآن گويند: اينرسد به مرسلين، پس میگذرد تا میمی هاهمه آن كنار از و. است قرآن اين

كند. پس خداوند جبّار سمت راست عرش و توقّف می به رسدمی تا گذردمی هاآن همه كنار از

امی داشت، امروز من او را را گرو منزلت بااليم سوگند، هر كس ت و جَالل و به عزّت: گويدمی

 سازم.[دارم و هركس تو را سبک شمرد، من حتماً او را خوار میگرامی می

                                                           
 .100/0313، 0سنن الترمذی  ، ی س ي ع  ن دبّ م ح ، م ذی رم ت، 890، 0، سنن الدارمی، عبداهلل بن عبدالرحمن، دارمی سمرقندی -1

 .8810، 18، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -0
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روايات فراوانی در خصوص ظاهرشدن قرآن با بهترين صورت در روز  »گويد:مؤلّف می

 1 «وارد شده است. ،قيامت

 :قين معتقدند كه قرآن دارای چند نوع وجود است، از آن جملهبعضی از محقّ

 وجود كتبی بين دو جلد،  -1

از  توان گفت:، بلکه میوجود لفظی برای قاری آن، از ما و از معصومين  -0

 ،فرشتگان مانند جبرئيل

  وجود علمی در دل، كه نشأت گرفته از دو مرتبه قبلی است، -9

 سُبحان، خدای او، به امرِ قَلبِ در امر عالَم روح از علمی ناشی از إلقاء وجود -8

 (        138و139شعراء،*  آیةكه  چنان

[ به اين .باشى كنندگانانذار از تا تو، پاك قلب بر*  است كرده نازل را آن االمين روح ]

و مقابله با  اشاره دارد، يا ناشی از نقش بستن الفاظ غيبی در صفحه دل به هنگام مواجهه

ه آن اشاره داشته باشد كه فرمود:شايد اين قول خدای تعالی ب آن،

 سينه در كه ،است روشنى آيات اين ولى ] (83عنکبوت،)،

 [.دارد جاى دانشوران

در صفحه دل است و به  وجود عينی كتبی در لوح غيبی، كه مبدأ نقوش موجود -0

شوند و شايد اش میفی برای صورت اوراقش و آن نقوش نوشتهوسيله آن، قلب مصحّ

 كه ] (03و00،03،واقعه *  *  آیة

 آن به توانند نمى پاكان جز و دارد، جاى محفوظى كتاب در كه است، كريمى قرآن آن،

 يابند[، به آن اشاره داشته باشند. زننددست دست

                                                           
 . 0،881/18، كافی،د بن يعقوبكلينی، محمّرك:  -1 
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كند و به وجود لفظی عينی، كه همان كالم خدای سبحان است كه ايجاد می -3

رساند و شايد اين قول گوش هريک از بندگانش اعم از فرشته يا پيامبر كه بخواهد می

كرده[ به  نازل را سخن بهترين ]خداوند (09زمر، اخدای تعالی

 آن اشاره داشته باشد.

اتعالی خدای قول وجود اجمالی قبل از وجود تفصيلی، و شايد اين -0

 سپس ،يافته استحکام آياتش كه است كتابى اين ] (1هود،

 باشد. شده[ به آن اشاره داشته تشريح

مانند ريشه درخت  شؤون آن است، و تنزّالت، مَراتب ه،كه اين اصل است و بقيّ

 بر يلو تنز انزال به اطالق شايد اين مقامات اشاره و های آن،نسبت به ساقه و شاخه

 .داشته باشد زيادیمَواضِع  در ،قرآن

 تحقيقات اساس ، برخوانيمما آن را می كه لفظی سپس برای ما نيز صعودی است، زيرا قرآنِِ

تأييد شده با  شده، و وارد فراوان اخبار و آيات با همراه شده در جای خود، ثابت و شده انجام

شکل صورتی جوهری در  عالم، به مثال و اين از باالتر عالمی آن، در غير و عقلی استبصارات

ت در قبر خواهد ه همراه ميّب و كنندل پيدا میم و تمثّبد تجسّ آيد. به اين معنا كه اعمال نيک ومی

های آنست و نيز كتابت قرآن، عملی است كه بود. قرائت قرآن از اين قبيل، بلکه برترين نمونه

گيرد: يکی قوسی نزولی كه به وجود كند. پس در قرآن دو قوس شکل میم پيدا میطور تجسّهمين

حقيقت  اكنون دررزخ كه همشود و قوسی صعودی در عالم باين عالم منتهی می لفظی و كتبی در

  است.انسانی 

مَلَکوت نيست،  و پس حقيقت قرآن محدود به عالم الفاظ و نقوش موجود در عالم مُلک

حقيقت قرآن است تا الفاظ آن. و برای آن وجودی  بيشتر شاملبلکه مدلول و مفهوم كلمات قرآنی، 

مار آيد. و مراتب معنوی قرآن به مقام ديگری برای قرآن به ش تواندمیاست در عالم خودش. كه 
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باشد كه می شود. شبيه آن حقيقت اسم هادی و نورمنتهی می حقيقت اسم الهی كه مبدأ قرآن است،

 اين اسم به قرآن اطالق شده است. ،چه بسا در مواضعی

 ظهارا و و روز آشکار شدن سرائر، عَوالِم، بين كبرى، روزی كه جَمع قيامت سپس، عالم

يکی شوند و از نتيجه  عوالم و نَشآتُ مطابق آن است، تا حسّيّة به صورٍ غَيبيّة امور برازا مکَنونات و

 و هر زارعی كشتش را درو كند، و ببيند، و هركسی نتيجه عملش را ها را آگاه سازند،آن ،عملشان

 عالَم ظاهر به غَيب با صورت نيکوئی از عالَم كه قرآن  اش اين استالزمهباشد، نوع بذر  تابع زَرع

يکوتر از آنست كه وجود پيدا آن نقراش يکی شود، زيرا حُسنَ معنوی تا با قِيامت تنزل پيدا كند

 كند.

ينک در عالم اكه اين صفات هم آن همچنين دارای نور، زيبائی و نوری حسّی است، كما اين

 غيب با وجه غيبی است، زيرا دنيا به منزله مادر برای آخرت است.

طور كه بر قلوب و نفوس آنان در دار دنيا بايد بر صفوف مؤمنان بگذرد، همانسپس قرآن 

از حركتش را  وا با هم تطابق پيدا كند گذرد، تا ظاهر و باطن، قالب و روح، صورت و معنمی

و آن مستلزم همراه  شود.العزّه می ه ربّجوئی متوجّدر كمالاو . زيرا آغاز كندپائينپستی به باال 

كه با هر صنفی بايد به صورت همان صنف نازل قبل ازهمراه بودن با كامل است. و اينبودن با 

دهد، به خاطر عدم جمال و نور فزونی می عظمت،ها در مرتبه خود، كدام از آن باشد، زيرا نزد هر

آن جز به قرها از چه كه ضد اين صفات است از قبيل ظلمت و كدورت، زيرا آنمخالطتش با آن

از شأن متعلّق به صفت و مقام و حالشان  و كنندنمی درك كه در دنيا برخوردار بودندمقداری 

ها در حال قرائت قرآن، معنای موافق با مقامش از طور كه هر كدام از آنشوند، همانبرخوردار می

 د.    نكنظاهر و باطن و باطن باطن را مشاهده می

هاست، از آن او د كهنها  گمان كننفی از آناگر كامل مشتمل بر ناقص باشد، پس بايد هر ص

كدام  كه هراين هاست وبيان طريقت و صفت حال آن اوكردند كه ها در دنيا گمان میكه آنكما اين

  طور كه در دنيا همان مقدار از قرآن وشناسد، همانصفتش می، او را با ها هنگام مواجههآن

 ظاهر آن در هر مقام، مساوی آن مقام است. قداردر اين صورت م ،شناختندرا می اشمعانی
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شود شوند، تا منتهی میصنف آن منزلت ظاهری را نشناسند، از اهل آن مقام نمیآن اگر اهل 

طور كه با خضوع مطلق و كند، همانبه ربّ العزّه تا آخر قوس صعوديش، پس صورتاً سجده می

 لدنيا، به سوی خدای سبحان است.  بازگشت قرآن در نشئه اوّ كند،اً سجده میمعن ءفنا
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  بيست و هشتم طرفة

  عبادات و اعمال ریسا بر  ،قرآن  تعليم أفضل بودن تعلّم و در 
 

م قرآن از افضل اعمال شود كه تعليم و تعلّروشن می ،چه در فضيلت قرآن ذكر شداز آن 

بر فضيلت و كثرت ثواب تعليم و  كنداست عالوه بر آن، روايات فراوانی وجود دارد كه داللت می

 ها: م آن از جمله آنتعلّ

  فرمود: كند كه رسول خدانقل می امام صادق

1 

 بر والدينش اگر مؤمن باشند، دو حلّه پوشانيده  و -كه فرمود:تا اين -قرآن را بياموزيد ]

 اين به خاطرآموزش قرآن به فرزندتان است.[   شود:شود، سپس به آن دو گفته میمی

ای از كتاب خدا را ياد بگيری، برای تو بهتر آيههر روز  اگر »در حديث ابی ذر آمده است:

 0 «.اين است كه صد ركعت نماز بجای آوری از

                                                           
 .881/9، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -1

  .108، 8االتقان فی علوم القرآن،ر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -0
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نيست كه به فرزندش قرآن ياد دهد مگر اين كه كس هيچ» از ابی هريره نقل است كه گفت:

 1«.شوددر روز قيامت  و در بهشت تاجی بر سرش گذاشته می

برترين شما كسانی هستند كه قرآن را ياد بگيرند و :» عثمان نقل است كه گفت زدر روايتی ا

  0«آن عمل كنند. به

 نقل است كه فرمود: در روايتی از امام صادق

9 

هركس حرفی از قرآن را ياد بگيرد، خداوند برای او ده حسنه قرار می دهد، و ده سيئه از ] 

 برد.نمائد و او را ده درجه باال میاو محو می

 «[دوياء يا نظير اين  ای، بلکه برای هر حرفی، باء،گويم برای هر آيهنمی» فرمود:

 نقل است كه گفت: عبّاس ابن از

ت كند، خداوند به وسيله آن، او را هر كس كتاب خدا را ياد بگيرد، و از دستورات آن تبعيّ»  

 8«كند.دهد و در روز قيامت از آثار بد حساب او را حفظ میاز گمراهی نجات می

 :فرمود كه كندمی نقل صادق از امام خَفّاف سعد

 0 

                                                           

  .109همان، -1

 همان، و در آن است: القرآن و علّمه.-0

 881/9 ،0 ، كافی،د بن يعقوبكلينی، محمّ-9

 108 ،8القرآن، علوم فی االتقانر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س-8

 در كافی: واستخف بحقّی. -0
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1 

شود كه جلب ]قرآن را ياد بگيريد، زيرا قرآن در روز قيامت در بهترين صورت ظاهر می

ت و در تحت عرش به سجده رسد به پروردگار عزّجا كه فرمود: تا میتا آن ،كندتوجّه خلق می

ت من در زمين و ناطق به گويد: ای حجّدهد و میاو را ندا می اافتد و خدای تبارك و تعالیمی

كالم صادق من، سرت را بلند كن و درخواست كن تا به تو عطا شود و شفاعت كن تا شفاعتت 

 پذيرفته شود.

فرمايد: بندگانم را چگونه يافتيد؟ می اتعالى و كند، سپس خدای تباركپس او سر بلند می

صيانت و حفاظت كردند و چيزی از من ضايع ها از من گويد: پروردگار من، بعضی از آنپس می

ت بر تکذيب كردند، اين در حالی است كه من حجّ ها مرا ضايع و خوار ونکردند و بعضی از آن

امروز به  ،ت، جالل و مقام بلندم سوگندفرمايد: به عزّجلّ می و پس خدای عزّ ،همه خلق تو بودم

ترين عقاب را به ضايع كنندگان تو و دردناك خاطر تو بهترين ثواب را بهحفاظت كنندگان از تو 

 دهم.[ می

كنايه از بقای او برداشتن از سجده،  رفنای او در خدا و سَ كنايه از ،گفته شده سجده قرآن

طور كه قرآن وسيله تقرّب بندگان به سوی خدا و سبب است. همان باهلل بعد از فنای او فی اهلل

ها به درگاه خداوند، و ها در دنياست، شفيع آنب از آنها و دفع عذاشمول رحمت الهی به آن

ها در آخرت خواهد وسيله و سائلی برای برخوردار گشتنشان از ثواب عظيم و دفع عذاب از آن

 بود.  
 فرمود: كند كه پيامبرنقل می المؤمنين شيخ با اسناد خود از أمير

0
 

 بهترين شما كسی است كه قرآن را ياد بگيرد و به ديگران ياد بدهد.[ ]
 فرمود: خدا كند كه رسولنقل می عمّار، بن عُقْبَة

                                                           
 .913/13، 0حار االنوار، ب ،دباقرمجلسی، محمّ. 893/1، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -1

  .0، 133، 30االنوار،  بحار ،دباقرمجلسی، محمّ، 900/093طوسی، محمّد بن حسن، امالی طوسی، -0
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1
 

 كند.[خداوند دلی را كه حافظ قرآن باشد، عذاب نمی ]

 ود:فرم كه است نقل از پيامبر
0 

 و اللَه، اين قرآن سفره الهی است، پس در حدّ وسع خود آن را ياد بگيريد، اين قرآن حَبلُ ]

 مُبين است.[ ورن

 نقل است كه فرمود: همچنين از آن حضرت

 
9 

و كودك نيز بگويد  م به كودك بگويد: بگومعلّ اگر ]

 كند.[م، برائت از آتش را واجب میخداوند برای كودك و والدينش و معلّ ،

 شنيدم كه فرمود: فت: از رسول خدادر مجمع البيان از معاذ نقل است كه گ

8 

كه، خداوند در روز قيامت بر د بدهد مگر اينهيچ شخصی نيست كه به فرزندش قرآن يا ]

كه مردم نظير آن را نديده  ،پوشاندحلّه می گذارد و بر اندامشان دوسر والدينش تاج پادشاهی می

 باشند.[ 

 ای فرمود:است كه در خطبه المؤمنين از أمير هالبالغ در نهج
0 

                                                           

 . 3/0طوسی، محمّد بن حسن، امالی طوسی،  -1

  .0903، 003، 1، هندی، عالء الدين متّقی، كنز العمّال، 30، 1، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب -0

 .31، 1 البيان، ، مجمعن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-9

  .00، 1همان، -8

 .111، خطبه 138حسين، نهج البالغه،  بن موسوىسيّد رضی، محمّد-0
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 ] قرآن را بياموزيد،]زيرا بهترين حديث است و در آن تفقّه كنيد،[ زيرا بهار قلوب است.[

 كند كه فرمود:نقل می از امام صادق ابراهيم بن علیّ
1 

 قرآن را ياد بگيرد يا در مسير يادگيری آن باشد.[ ،شايسته است كه مؤمن تا نمرده ] 

، مگر اين كه بسياری از قرآن استكيفيّت قرائت  و آياتِ اين روايات، يادگيری تمامی ظاهر

به  اين موارد،شود، زيرا يادگيری همه میا شامل ها، تفسير، بطون و تمامی علوم مربوط به آن رآن

بودن، يادگيری و ياد دادن قرآن  كفائی واجب گيری قرآن است. بعضی از اصحاب ما بهمعنی ياد

 رود.ها نمیآن در بين مسلمان درستی است و احتمال خالفِ اند كه نظرتصريح كرده

 

                                                           
         .0، 030، عدّة الدّاعی،  ّد م ح م  ن د ب م ، اح ی ل د ح ه ف  ن اب، 9، 888، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -1
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  نهم بيست و طرفة

 است.  عبادات أهمّ از قرآن حفظ

 

 و از مستحبات مؤكّد است.  عبادات أهمّ از قرآن حفظ

 :فرمود اللَه كند كه رسولعمّار نقل می بن در كتاب وسائل الشّيعه ، عُقْبَة

      .
1 

 كند.[عذاب نمی ،خداوند قلبی را كه حافظ قرآن باشد ] 

 : ست كه فرمودنقل ا از آن حضرت 

0 

 را او و كندمی بهشت وارد را او خداوند كند، حفظ را قدر قرآن بخواند تا آنآن هركس ] 

 [.دهدمی قرار شفيع هستند، جهنمی هاآن همه كه بيتش، اهل از تن ده برای

 فرمود: امام صادق

9 

                                                           
  .3/0حسن، امالی طوسی، طوسی، محمّد بن  -1

 .30، 1، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب -0

 .8، 881، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -9
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بخواند، قرآن با گوشت و خون او مخلوط  هركس در حالی كه جوان و مؤمن است قرآن ]

سازد و قرآن در روز قيامت همراه می وكارشود، و خداوند او را با فرشتگان بزرگوار و نيکمی

 حافظ او خواهد بود.[

 ،بعيد نيست كه مراد از اختالط قرآن با گوشت و خون، حفظ آن است »گويد:می فمؤلّ

  در روايت ديگری فرمود: كه آن حضرتچنان
1 

 «ست.[ا وكارحافظ قرآن و عامل به احکام آن، همراه فرشتگان بزرگوار و نيک ] 

احتمال دارد كه مراد، حفظ الفاظ و معانی آن، ايمان به آن و عمل مطابق دستورات آن و 

طور كه اهل قرآن شود، همانباشد، تا اينتخلّق به اخالق الهی و آداب شرعی موجود در قرآن می

 فرمود: اللَه آمده كه رسول از امام صادق ،كه در روايت كلينی به سندش از سَکونی

 0 

ها بجز پيامبران و رسوالن قرار دارند. پس حقوق اهل ر اعلی درجه انساناهل قرآن د] 

 [دارای منزلت باالئی هستند. ،ها در پيشگاه خداوند عزيز جَبّارقرآن را تضعيف نکنيد، زيرا آن

 كند كه فرمود:طبرسی از پيامبر نقل می
9

 

 [اهل قرآن، اهل اهلل و از خواصّ اوست.] 

 :كند كه فرمودنقل می از پيامبر عامر، بن عُقْبَه

 

 رساند.[م به آن آسيب نمیاگر قرآن در دل باشد، آتش جهنّ ]

                                                           
  .0، 881همان،  -1

  .1، 881همان،  -0

  .38، 1، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب -9
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كه قرآن را در  ،و سينه اوست مؤمن دل "اهاب"منظور آن حضرت از  »:گويدمی 1عبيد أبو

 0«خود جای داده است.

 آمده است كه فرمود: المؤمنين أمير حديث در

9 

حالل آن را حالل و حرام آن را حرام شمارد،  هركس قرآن بخواند و آن را حفظ كند و ]

می هستند، ها جهنّكند و او را برای ده تن از اهل بيتش، كه همه آنخداوند او را وارد بهشت می

 [.دهدمی قرار شفيع

باشد، ی آن در دل میرحفظ و نگهدا "فاستَظْهَره "مراد از قول آن حضرت »گويد:مؤلّف می

 «طور كه ظاهر معنای حمل قرآن حفظ آنست.همان

 :فرمود كه كندمی نقل پيامبر از: با اسنادش صدوق،
8

 اند.[حامالن قرآن و اصحاب شب ،بزرگان امّت من ]

ها را بيدار و به تالوت قرآن هر اين است كه مراد از اصحاب شب، كسانی هستند كه شبظا

 قيام برای عبادت هستند. و در

 :نقل است كه فرمود از پيامبر امام تفسير در

0. 

                                                           

  ه.008ی، متوفّی سال در نسخه اصلی، ابو عبيده، و او ابو عبيد قاسم بن سلّام هرو-1

 .101، 8االتقان فی علوم القرآن، ر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س-0

 .109، 8همان -9

  .01، 0خصال، -8

  .19/1امام عسکری عليه السّالم، تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم، -0
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اويند، آنان معلّمان  حافظان قرآن، برخوردار از رحمت خاصّه الهی و در پوششی از نور ]

دارد و ها را دوست بدارد، خداوند را دوست میركس آنكالم خداوند و مقرّبان درگاه اويند، ه

 هركس با آن ها دشمنی ورزد، با خدا دشمنی می ورزد.[

وقتی كه حفظ قرآن از روی معرفت و ايمان باشد، موجب نورانيّت قلب،  »گويد:مؤلّف می

 در شود و اجر آن مانند اين است كه در قيامت، غرقشرح صدر، انبساط روح و تهذيب نفس می

 و به درگاه او مقرّب است. نور الهی و برخوردار از رحمت ويژه او باشد و به كالم الهی موسوم

ت و زحمت، از اجر بيشتری برخوردار است تا حفظ آن ای نيست كه حفظ قرآن با مشقّشبهه

 با سهولت به دليل حديث:
1

 ترين اعمال است.[اعمال سختترين ارزشمند ]

 كه فرمود: و روايت امام صادق

          .
0 

 كند، دارای دو اجر است.[ ت و كم كم حفظ میكسی كه قرآن را با مشقّ ]

های گذشته ت ارزشمند، در زمان ما متروك شده، در حالی كه در زمانمتأسّفانه، اين عبادا

چه گفته شده، كسی كه حافظ قرآن نبود در نزد مسلمانان ای كه بر اساس آنشايع بوده، به گونه

  «مورد توجّه نبود.

                                                           
 ، و احمزها يعنی؛ اقواها و اشدّها.881، 1، النّهايه، ر م ع  ن ب ل ي اع م س ر، ال ي ث ك  ن اب-1

  .1، 889، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ-0
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  امسی طرفة

  عظيم قرآن تالوت ثواب 

 

 ت.فَضل زيادی اس و عظيم ثوابی كريم برای تالوت كتاب

 فرمود: تش به علینقل است كه پيامبر در وصيّ ازامام صادق
1

 ]بر تو باد تالوت قرآن در هر حال.[

 از آن حضرت در حديثی نقل است كه فرمود:

 0 

دهد و سنه میبخواند، خداوند برای هر حرف يک ح را در غير نماز از روهركس قرآن  ]

جا كه فرمود: هركس حرفی از قرآن برد تا آنكند و او را يک درجه باال میاز او محو میگناه يک 

   دهد و پنجاه گناه را از او محوسنه قرار میحنشسته بخواند، خداوند برای او پنجاه  را در نماز

برد. و هر كس آن را در نماز ايستاده بخواند، خداوند برای او صد را پنجاه درجه باال می كند، اومی

                                                           
 .99، 03، 3همان، -1

 در كافی: من غير صوت.-0
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برد و هركس قرآن را كند و صد درجه او را باال میدهد و صد گناه از او محو میحسنه قرار می

 ختم كند برای او يک دعای مستجاب است، سريع يا با تأخير.[ 

 1قرآن؟ كل م، ختمشو فدايت: گفتم »:گويدمی راوی

 :فرمود

 «[.قرآن كل ختم آری ]

 كند كه فرمود:نقل می در روايتی ازپيامبر آن حضرت

0 

9 

گويد: شود و به همراهش میدر صورت جوانی خوش سيما ظاهر می ،قرآن در روز قيامت ]

داشتم و آب دهانت را شب بيدار و جگرت را تشنه نگه می من همان قرآنی هستم كه تو را در

     گويد: بشارت باد بر تو، پس تاجی آورده كه میتا اين ،ساختماشکت را جاری میخشک و 

شود و امان از آتش را به دست راستش و زندگی جاويدان را به شود و بر سرش گذاشته میمی

 دهند.[  دست چپ او می

شنيدم  فرجع بن موسى از :كند كه گفتنقل می حَفْص با سندش از ،عليهاهللرحمة كُلَينی

 :فرمودحديثی می كه در
8 

  شود: بخوان و باال برو، پس اوقرآن است. به او گفته می ] درجات بهشت، به قدر آياتِ

 رود.[ خواند و باال میمی

                                                           
  .3، 883، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ-1

  در كافی: و أسلت دمعتک.-0

  .9، 881، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ-9

 .889/11همان، -8
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 :فرمود امام صادق 

1  

بر شما باد تالوت قرآن، زيرا درجات بهشت معادل تعداد آيات قرآن است، وقتی روز  ]

خواند، يک ای میشود: بخوان و باال برو، پس هرگاه آيهشود به قاری قرآن گفته میقيامت می

 رود.[ و ديگر روايات از اين دست.درجه باال می

نور، معرفت، هدايت و دعوتی به سوی خدای  لم،شايد سرّ آن در اين باشد كه در هر آيه ع

عمل به آن، درجه  ق بر وفق آن، وای و معرفت به آن، و تخلّاست، پس با تمسّک به هر آيه اتعالی

ها، نهايت كمال و ک به همه آنبرد، و با تمسّكمال نفس و قرب به خداوند را در بنده باال می

مراتب كمال بنده  مطابقو وقتی كه درجات بهشت، شود. می منتهای قرب به خدای سبحان حاصل

درجات بهشت به اندازه پس  ،استها ب بر آنمعانی و ارواح و آثار مترتّآن و قرب او است، بلکه 

 تعداد آيات است.[  

 چيست؟ اعمال افضل :پرسيدم الحسين بن ازعلیّ كه است نقل ری،هَاز زُ

: فرمود 

 :فرمود مُرتَحِل چيست؟ دم حالپرسي
0 

 كند.[آن را ختم كرد دوباره شروع می هرگاه آن، ختم و آغاز به تالوت قرآن ] 

 نقل است كه فرمود: از امام صادق

                                                           
         .033، 881، امالی صدوق،   ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب-1

 .0، 880، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ-0
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1 

قرار ثواب قنوت يک شب را  ،هركس صد آيه در شبی در نماز بخواند، خداوند در ازای آن ]

كند. و ه نمیدهد. و هر كس دويست آيه در غير نماز بخواند، قرآن در روز قيامت با او محاجّمی

هركس در شبانه روز پانصد آيه در نماز روز و شب بخواند، خداوند در لوح محفوظ، قنطاری از 

 د است.[  تر از كوه احه، عظيمه است و اوقيّدويست اوقيّ و كند. و قنطار هزارحسنات منظور می

 نقل است كه فرمود: از پيامبر أنَس، از سَنَدش،ه ب بابَويه، بن علیّ از

0 

گيرد، و هركس دويست هركس صد آيه از قرآن را تالوت كند، در زمره غافالن قرار نمی ]

ه در حال دعا هستند. و هركس رگيرد كه همواآيه از قرآن تالوت كند، در زمره كسانی قرار می

 [ .كنداز قرآن را تالوت كند، قرآن او را مؤاخذه نمی آيه سيصد

 نقل است كه فرمود: پيامبردر مجمع البيان از  
9  

 برترين عبادت قرائت قرآن است.[ ]

 عليهم، فرمود: اللَه به نقل از پدرانش صلوات -در روايتی –امام صادق
8 

0 

                                                           

  .3، 800، 0همان، -1

  .33، 811، معانی االخبار،  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمّی  ه وي اب ب  ن اب-0

  .38، 1، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-9

  در عقاب االعمال: مثل جميع ما يعطی.-8

 .039، عقاب االعمال، ی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب-0
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  هركس قرآن را برای جلب رضای الهی و تفقّه در دين، قرائت كند، ثوابی به او داده و  ]

 شود.[  چه كه به فرشتگان، پيامبران و رسوالن داده میشود، نظير آنمی

 : فرمود -روايتی در –صادق ماما

1  

كه برای هر اش قرآن تالوت كند، مگر اينهيچ يک از شيعيان ما نيست كه در نماز ايستاده ]

 هر ازای در ،اش در ازای هر حرفی پنجاه حسنه و در غير نمازحرفی صد حسنه و در نماز نشسته

 شود.[ داده میاو به  ،حرفی ده حسنه

 و ديگر روايات از اين دست.

شايد اختالف مراتب ثواب به اختالف مراتب ايمان و معرفت و تدبّر، بستگی داشته باشد، 

اين،  ای است و در مرتبه ديگری ده حسنه. عالوه برای ثواب هر حرفی حسنهپس در هر مرتبه

تر از هر لذّتی است، زيرا خود را ر و كامللذّت تالوت كتاب خدا برای مؤمن عارف اهل تدبّر، برت

    ترين بيان با اوبيند، پس پروردگار و مالک او با بهترين كالم و لطيفمی در مقام قرب حاضر

ای ثواب و فضيلتی خاص است كه به خواست خدا پس از شود، سپس برای هر سورهسخن میهم

 ای ذكر خواهيم كرد.   پايان تفسير هر سوره

                                                           
 .031، 018، 3، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -1 
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  میک سی و طرفة

  کریم کتاب تالوت آداب 

 

  زياد است از جمله: عزيز تالوت كتاب آداب 

 با وضو باشد. باید پاک ،الوتتالوت کننده در حال ت

 :فرمود نقل است كه امام ،عليهاهللرحمة فهد ابن از

1 

]به قاری قرآن برای هر حرف از قرآن كه در نماز ايستاده بخواند، صد حسنه، در نماز  

  با وضو بيست و پنج حسنه و بدون وضو ده حسنه داده ،حسنه، و در غير نمازنشسته، پنجاه 

 شود.[می

     كند تااز انوار قرآن بيشتر استفاده می ،شايد سرّش اين باشد كه شخص پاك و با وضو

 شود.از فيوضات قرآن بيشتر برخوردار می ،چنان كه دارنده قلب پاكوضو، همبی

 برهنه نبودن.  

 برهنه صورت به را قرآن قرائت حضرت آن كه است المؤمنين أمير از روايتی آن دليل

 0.كرد نهی

 ذکر استعاذه قبل از تالوت.  -1

                                                           
 .030/3، عدّة الدّاعی، ّد م ح م  ن د ب م ، اح ی ل د ح ه ف  ن اب -1

  .013/13، 30بحار االنوار،  ،دباقرمجلسی، محمّ -0
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 ،در خصوص ذكر استعاذه از امام صادق در تفسير عيّاشی از حلبی نقل است كه گفت

 هر سوره پرسيدم كه فرمود: در آغاز
1

 [«اعوذ باهلل من الشّيطان الرّجيم»، ازشيطان رانده شده، به خدا پناه ببر. و بگو:آری ] 

، 33نحل، : إطالق آيه مقتضای: گويدمؤلّف می

 آيه تالوت از قبل آن [ استحباب بر پناه خدا به مطرود، شيطان رّش از خوانى، مى قرآن كه هنگامى ]

 .است آيه يک از بخشی يا

 ذکر بسم اهلل الرّحمن الرّحیم قبل از تالوت. تسمیه  -2

 فرمود: كه است نقل صادق امام از
0 

 ابواب معصيّت را با استعاذه ببنديد، و ابواب طاعت را با تسميه بگشائيد.[ ]

 تالوت از روی مصحف، هرچند که حافظ باشد.  -3

 نقل است كه فرمود: از امام صادق
9 

شود، از بار گناه مند می]هركس قرآن را با نگاه به مصحف بخواند، با چشمش از قرآن بهره

 شود، هر چند كه كافر باشند.[ والدينش كاسته می

فدايت شوم، من حافظ  :پرسيدم صادق امام از : »است كه گفت از اسحاق بن عمّار نقل

 بهتر است؟ مآن را از حفظ بخوانقرآن هستم، آيا 

 :فرمود

                                                           
  .0800، 09، 9تفسير عيّاشی، ود،  ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -1

  191، 00قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة اهلل، دعوات الراوندی،  -0

  .110، ثواب االعمال، ی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9



 ___________________________________________________ 

                                                                   

 

 243 (آداب تالوت قرآن کریم)طرفه سی و یکم

             
1 

 عبادت مصحف به كردن نگاه كه دانینمی آيا است، افضل از روی مصحف بخوان كه ،]آری 

 «است؟[

 فرمود:شنيدم كه می اللَه از رسول »ر نقل است كه گفت:از ابی ذ

               

    
0 

بن ابی طالب عبادت است، و نگاه كردن به والدين از روی رأفت و  نگاه كردن به علیّ ]

و نگاه كردن به كعبه عبادت  -يعنی صحيفه قرآن-است و نگاه كردن به صحيفه رحمت عبادت

 «است.[

 :فرمود كه است نقل، پيامبر از 

 .9 

 تر از قرائت از روی مصحف نيست.[سخت ،هيچ چير بر شيطان ]

 :فرمود كه است نقل صادق امام از
8 

 كاهد، هر چند كه كافر باشند.[مصحف، از عذاب والدين می روی قرآن از ] قرائت

ت كه نگاه به قرآن عبادت است اين باشد كه نگاه به نوشته قرآن، در قلب نورانيّشايد سرّ اين

    سات الهی و به چهره عالم و مؤمن، دارای اين اثركند، بلکه نگاه كردن به تمامی مقدّايجاد می

چه مبغوض درگاه الهی است مانند؛ ار و اهل گناه و آنچنان كه نگاه كردن به چهره كفّهم باشد،می

كند كه بلکه زيورهای دنيوی، ظلمتی در قلب و كدورتی در نفس ايجاد می ،هاشراب، قمار و بت

                                                           
  .031، عدّة الدّاعی، ّد م ح م  ن د ب م ، اح ی ل د ح ه ف  ن اب-1

 .1113، 808حمّد بن حسن، امالی طوسی، طوسی، م-0

  .90، 933ديلمی، حسن بن محمّد اعالم الدين، -9

  .8، 883، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ-8
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سات، مقدّ بات وطور كه از طيّكند، همانگوئی روح از اين خبائث، خباثت و شقاوت را اقتباس می

ه قلب را به كه نگاه كردن به مصحف، توجّعالوه اينهشود، بب و قداست و سعادت اقتباس میطيّ

 دهد. افزايش می ،آن و منصرف ساختن نفس را از مشغول شدن به غير آن

 ترتیل قرآن و تالوت با تأنّی و آرامش و بدون عجله و شتاب آن.  -4

: آیة خصوص در ،عليه اللَه صلوات نينالمؤمكه أمير است نقل صادق امام از

 : بخوان[ فرمود تأمّل و دقّت با را قرآن ]و (8مزمل،
 1 

2 
كلمات خواندنش را قطع نکن، ، و مانند شعر حروف و كلمات قرآن را با وضوح بخوان ]

نيد و همّ هيچ يک از های سخت خود ترس ايجاد كدر دل آن را مانند شن پراكنده مکن، باآن
 [نباشد.خر سوره ام خواندن آن، رسيدن به آشماها در هنگ

خوبی آن را تبيين  اين است كه به منظور » :گفت كه است نقل آيه تفسير در عبّاس، ابن از 
 9 «.تالوت كن ،يا پنج آيه پنج آيه ،يا چهار آيه چهار آيه ،را سه آيه سه آيه آن آرامش و با كن

 لفظی تغيير كند وكه نه ترتيب است و اين گفته شده، ترتيل به معنای خواندن از روی نظم و
 8م و تأخّری صورت گيرد.نه تقدّ

 تالوت با صوت خوش -5

 تفسير ترتيل فرمودند: در امام صادق
0

 

  اين كه قرآن را  با تأنّی و صوت خوش بخوانی.[ ]

 :كند كه فرمودنقل می آن حضرت از پيامبر

                                                           

  هذّه: قطعه سريعا، و هذّ القرآن: آسرع فی قرائته، و هذّ قرائته، إذا أسرع فيها. -1

  .1، 883، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ-0

  .033، 11، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب-9

  همان.-8

  همان.-0
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1

 صوت خوش است.[ ،د و زينت قرآنرچيزی زينتی دا هر ]

 كه فرمود: ،كندنقل می خدا رسول از امام رضا
0 

 [افزايد.قرآن را با صوت خوش بخوانيد، زيرا صوت خوش بر حسن قرآن می]

 است كه فرمود: نقل صادق امام از

9 

، سقّاها در حال عبور، بود قرآن خواندن ترين مردم درخوش صوت ،الحسين بن علیّ ]

 كردند.[ ف میدر جلوی درب خانه آن حضرت توقّ ،برای شنيدن صوت قرآن او

 :فرمود حضرت آن پس شد، خوشياد صوت از كاظم محضرامام در كه است نقل
8 

گذشتند و از حضرت می كرد، چه بسا كسانی از كنار آنالحسين قرآن تالوت می بن علیّ ]

 [كردند.خوش صوتی او غش می

وش صوت بودن، غير از غنائی است كه از اصوات سرگرم كننده و به اشتباه نشود كه خ

درخصوص قرآن، از  گردد و آن، خصوصاًطرب درآورنده عرفی است، و تميز آن به عرف برمی

 كبائر است.

                                                           
  .801/3، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -1

 .900، 33، 0، عيون اخبار الرّضا عليه السّالم،  ی ل ع  ن دب مّ ح ، م ه وي اب ب ن اب -0

  .11، 801، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -9

 .8، 801همان،  -8
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 : فرمود كه است نقل اللَه از رسول 

1 

قرآن را با لحن و صوت عرب بخوانيد و از خواندن آن با لحن و صوت اهل فسق و گناه  ]

آيند كه قرآن را به صورت غنا و نوحه و آواز كبيره، اجتناب كنيد، زيرا بعد از من اقوامی می

های كسانی كه از دل ها وهای آنگونه صدا بلند كردن جايز نيست. دلكه اين ،خوانندها میرهبان

 آيد، زير و رو شده است.[اين نوع خواندن خوششان می

 قرائت با حزن -8 

 نقل است كه فرمود: از امام صادق 
0

 

 قرآن با حزن نازل شده، پس آن را با حزن بخوانيد.[ ]
 . ای که گوئی انسانی مخاطب اوستنهتالوت، به گو -9

 ،به نفس خويش نديدم ،تر از موسی بن جعفركسی را خائف »از حفص نقل است كه گفت:
 9 «كرد، گوئی كه انسانی مخاطب اوست.جا كه گفت: او هرگاه قرآن تالوت میتا آن

 تآموزی از این جهت که قرآن اقتضای عبرگیری و پندر در معانی قرآن، عبرتتفکّ -11

 .آموزی و اثر پذیری داردپند گیری،

 :فرمود كه است نقل صادق امام از كافی در 

 
8

                                                           
 .9، 801همان، -1

  .0، 883همان، -0

  .11، 889همان، -9

  .893،0همان، -8
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گر تاريکی وجود دارد. پس هركسی بايد های روشننور هدايت و چراغ ،در اين قرآن ]

ر مايه حيات قلب بصيراست، اش را روشن كند و آن را به سوی روشنائی بگشايد، زيرا تفکّديده

 كند.[ر تاريکی حركت میكه انسان با روشنائی د طورهمان

 عليه فرمود: اللَه صلوات المؤمنينكند كه أميرنقل می امام صادق

1 

بدانيد در علمی كه با فهم  -جا كه فرمود:تا آن -آيا شما را از فقيه حقيقی آگاه بکنم؟  ]

ه همراه نباشد، خيری نيست، در قرائتی كه با تدبّر همراه نباشد، خيری نيست، در عبادتی كه با تفقّ

 يست.[ همراه نباشد، خيری ن

 .ای که شروع به قرائت شدهپایان بردن سوره -11

 فرمود: به بالل نقل است كه پيامبر

« »0 

 هرگاه اقدام به خواندن سوره كردی، آن را به اتمام برسان.[ ]

 .مخلوط نکردن بخشی از یک سوره با بخشی دیگر -12

به بالل برخورد كرد در حالی كه مقداری از  اخد كند كه رسولَالمُسيَب نقل می بن سعيد

 خواند، پس فرمود:يک سوره و مقداری از سوره ديگر می

9 

                                                           
  .1، 093، معانی االخبار،  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمّی  ه وي اب ب  ن اب-1

  .903، 1االتقان فی علوم القرآن،  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-0

  .903همان، -9
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خواندی؟ گفت: می ديگر سوره از مقداری و سوره ترا ديدم كه مقداری از يکای بالل،  ]

هر سوره را به همان  كردم. پس حضرت فرمود:مخلوط میمقداری از آيات را با مقداری ديگر 

 يا فرمود: با همان نحو كه هست بخوان.[ -صورت كه هست بخوان

 ل.س و از آخر به اوّنه به صورت معکو ،ل تا آخر قرائت شودسوره از اوّ -13

 ،سؤال شد ،خواندل میابن مسعود در باره كسی كه قرآن را از آخر به اوّ نقل است كه از

 1گفت: آن شخص قلبش زير و رو شده.

رعایت آداب عرفی، مانند؛ نخندیدن، کار بیهوده نکردن، صحبت نکردن با دیگران،  -14 

 .ه نکردن به چیزی که او را به خود مشغول کندتوجّ

 زيرا است، مکروه كسی با كردن صحبت خاطر به قرائت قطع :گويندمی علماء از بعضی

 0.شود داده ترجيح خدا كالم بر خدا غير كالم كه نيست شايسته
 .آیداخبار بر می چه که از ظاهرترک افراط در مقدار قرائت، بر اساس آن-15

 به امام صادق :»كه گفت كندمی نقل د بن عبداهللبا سندش از محمّ ،عليهاهللرحمة كُلَينی 
 گفتم: آيا قرآن را در يک شب ختم بکنم؟ فرمود:

9 

 «خوش ندارم كه قرآن را كمتر از يک ماه بخوانی.[ ]

ت چه مدّ پرسيدم: در صادق از حضرت امام »خالد، نقل است كه گفت: بن از حسين

 قرآن را ختم كنم؟ فرمود:
8 

مصحفی است كه دارای  ،آن را در هر پنج روز يا هر هفته بخوان. بدان كه در نزد من ]

 چهارده جزء مجزّا است.[

                                                           
  همان.-1

  .900همان، -0

 .1، 801، 0، كافی، يعقوبد بن كلينی، محمّ-9

 . در نسخه اصلی: اربعة عشر اجزاء.9، 800همان، -8
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: پرسيد صادق امام حضرت از من حضور در بصير، ابو: گويدمی ،هحمز أبی بن علیّ

 .نه :فرمود چطور؟ شب دو :پرسيد. نه :بکنم؟ فرمود ختم شب يک در را قرآن شوم، آيا فدايت

 .آری:فرمود دست اشاره با حضرت آن كه شب، شش به رسيد كه اين تا

 :فرمود صادق امام حضرت سپس 

 
خواندند، قرآن را در يک ماه و كمتر، می دد، قبل از شما اصحاب محمّای ابو محمّ ]

ای برخورد كردی كه از آتش قرآن نبايد با شتاب بلکه بايد به آرامی خوانده شود، و اگر به آيه

 كند، مکث كن و از آن به خدا پناه ببر.[م ياد میجهنّ

رمضان در يک شب بخوانم؟ فرمود: نه. پرسيد در دو  سپس ابو بصير پرسيد: آيا قرآن را در

 شب چطور؟ فرمود: نه. پرسيد در سه شب چطور؟ با اشاره دست فرمود:

 
1 

توانی ی و حرمتی است. تا میآری، هيچ ماهی مانند ماه رمضان نيست، اين ماه دارای حقّ ]

 نماز بخوان.[                                                

  .و گریه، بدون غش کردن احساس رقّت، نرمی، ترس، -11

 ه فرمود:نقل است ك از امام صادق ريعةالشّ مصباحدر  

0 

                                                           
  .0، 800همان،  -1

 .03جعفربن محمّد، امام ششم عليه السّالم، مصباح الشّريعة، -0
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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 

 [  يجسمی و روحی و جای خلوت.گی بدنقلب خاشع، آماد باشد:

    ها وقتی مقداری از قرآن بر ايشان خوانده گفتم: بعضی گويد: به امام باقرجابر می

بينی می كهاين شود، تاها از خود بيخود میخوانند، يکی از آنشود، يا خودشان برای ديگران میمی

 فرمود: احساس نمی كند. پس آن حضرت 1،كه اگر دست و پايش قطع شود
0 

كنند. ارزش يافتن قاری به نرمی، ها ارزش پيدا نمیاين كار شيطانی است، با اين كار اين ]

 [رقّت، ]گريه[ و ترس است.

                          

                                                           
  در كافی: أو رحاله. -1

 .1، 801، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ-0
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 مسی و دوّ طرفة

 .مستحب است گفته شود ،کریمه آیات از بعضی چه که بعد از تالوتآن 

 
 ای كه در آن از بهشت ياد شده، از خداوند درخواست، بعد از تالوت آيهمستحب است

ای كه در آن در آيهپناهندگی از آتش و  درخواست ،ای كه در آن از آتش ياد شدهآيه و در ،بهشت

ای كه در آن امر به و بعد از آيه ،سؤال ،امر به سؤال شدهای كه در آيهو  ،امر به تسبيح شده، تسبيح

 و ذكر قولی كه در آيه به آن امر شده، بشود.  ، دعا شده، دعا

برخاستم، پس آن حضرت  در شبی با پيامبر »مالک نقل است كه گفت: بن از عَوف

كرد و از خدا درخواست رحمت ف میرسيد توقّخواند، و هر گاه به آيه رحمتی میسوره بقره را 

 1«نمود.كرد و از خدا درخواست پناهندگی میرسيد توقف میكرد و به آيه عذابی میمی

به قرائت  ،با تأنّینماز گزاردم، آن حضرت  شبی با پيامبر »از حذيفه نقل است كه گفت:

رسيد كه در آن تسبيح ای میاز آن آل عمران، پرداخت و هرگاه به آيهسپس نساء، پس  ،سوره بقره

 0 «برد.كرد، و استعاذه بود، به خدا پناه میگفت. و هرگاه سؤال بود، سؤال میبود، خدا را تسبيح می

 ]و (133بقرة،)قَرِيبٌ فَإِنِى عَنّى عِبَادِى سَأَلَکَ وَإذَا: آيهپيامبر كه كندمی نقل جابر 

سپس  ،نزديکم[ را تا آخر خواند من: بگو كنند، سؤال من درباره تو از من، بندگان كه گامىهن

 عرضه داشت:

                                                           
 .933، 1االتقان فی علوم القرآن،  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين ، سيوطی، جالل911 ،0، سنن الکبری، ی ل ع  ن دب م ، اح ی ائ ش-1

 .933 ،1 القرآن، علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-0
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.1 

-بار خدايا امر كردی به دعا، اجابت را هم بر عهده گرفتی، خداوندا دعوتت را اجابت می ]

شريکی نداری، و تو يگانه  دهم كه توت مخصوص توست. شهادت میسپاس و نعمت و حاكميّ كنم،

همتای تو  كسهيچشده است، و  ای و نه كسی از تو زادهزاده شده نياز هستی، نه از كسیو بی

م نيز حق است، بدون شک دهم كه وعده و ديدارت حق و بهشت و جهنّنيست. و شهادت می

 كنی.[  تو همه ساكنان قبرها را حاضر می شود وقيامت برپا می

 ] منزّه1أعلی، سوره  گاه پيامبرنقل است كه هر اسعبّ از ابن

 0«ام منزّه است.پروردگار بلند مرتبه »گفت:خواند، می[ را می را ات بلند مرتبه پروردگار نام رشما

 نقل است كه فرمود: المؤمنيناز أمير
9 8 

شود. را خوانديد، هائی كه با تسبيح آغاز میآخر قرآن سوره حاتهرگاه يکی از مسبّ ] 

 [.گويممی تسبيح را مرتبه بلند بگوئيد: پروردگار

 ،خويش خوابگاهدر راه خراسان در  امام رضا »:كند كهنقل می الضَحّاك،[  أبی] بن رجاء

   هشت و آتش ياد آن از ب رسيد كه درای میگاه به آيهپرداخت و هربيشتر به تالوت قرآن می

 برد.كرد و از آتش جهنّم به او پناه میكرد و از خداوند طلب بهشت میشد، گريه میمی

 گفت:خواند، آهسته میمی جا كه گفت: هر گاه تا آن

                                                           
  .901همان، -1

 .933 ،1 القرآن، علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل-0

 اهلل :خصال در-9

 .11، 303، خصال، ی ل ع  ن د بّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب-8
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   1« » گفت:برد، سه بار میوقتی آن را به پايان می « » 

و هرگاه آن را به  «» گفت:خواند، آهسته میو هرگاه سوره جحد را می

 «. » گفت:می رساند، سه بارپايان می

گفت:خواند، در پايان آن میرا می (1تين،و هرگاه 

گفت:خواند، در پايان آن میرا می (1قيامة، گاهو هر
0 

 نزد چهآن: ]بگو (11جمعة،) هرگاه در سوره جمعه: 

 9:فرمودخواند، میاست[ می تجارت و لهو از بهتر خداست

 [.است دهندگان روزى بهترين خداوند . ] و(11جمعة،

 «» گفت:شد، میو هرگاه از خواندن سوره فاتحه فارغ می

 «. » گفت:خواند، آهسته میرا می هرگاه 

 8«.» گفت:كرد، میرا قرائت می هرگاه 

اشتباهی رخ داده باشد، زيرا ذكر  ،ست كه در روايت از سوی راویبعيد ني »گويد:مؤلّف می

» تا ذكر آن بعد از  ،تر استمناسب «» ]برای اهل تقوا[ بعد از قول «»قول

 «.لهو و تجارت[ ] «.

]نام پروردگار بلند  ،، زدر حال نما نقل است كه اميرالمومنين

 ات را تسبيح گوی[ را قرائت كرد، سپس گفت:مرتبه

                                                           

 در عيون: ربّنا.-1

  بلی در عيون اخبار الرّضا عليه السّالم نيست.-0

ظاهر 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 -9

 امان است.

 .0، 139، 0السّالم،  عليه الرّضا اخبار ، عيون ی ل ع  ن دب مّ ح ، م ه وي اب ب ن اب-8
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 [.گويممی تسبيح را اممرتبه بلند پروردگار]  «. »

 افزائی؟می قرآن به گفت: آيا كسی

 ه گفتن چيزی مأمور بوديم كه آن را گفتم.[نه، ب ] 1: فرمود

چيزی در قرآن از قبيل؛  گفتن شود كه هر امر بهاز اين روايت استفاده می »گويد:ف میمؤلّ

:آیةمانند  دعاء، يا ذِكر يا تسليم، يا توكُل، يا تحميد، يا تسبيح، يا اقرار به ايمانٍ،

 بندگان بر سالم و خداست مخصوص حمد: بگو ] (03نمل،

و 11ابراهيم، : يا و (81احزاب،:[ يا!اش برگزيده

اش هنگام تالوت آيه ،رو آيات ديگر، امتثال آن ام (193بقرة،) : و يا (19تغابن،

  به اين صورت كه قاری بگويد: ،مستحب است

« 

»» 

شود، بلکه استحباب تسبيح به سوره اعلی منحصر نمی ،المؤمنينبه استناد روايتی از أمير

 و تسبيح را ]پروردگارت (33حجر،:آیةدر هنگام قرائت 

[ نيز مستحب است، بلکه در هنگام ذكر تسبيح و تحميد نيز .باش كنندگان سجده از و! گو حمد

 يک در را اش بنده كه خدايى است منزّه و ]پاك 1إسراء، : آیةظير ن ،مستحب است

 (91بقرة، :آیة االقصى برد[ و نيز مسجد به الحرام مسجد از شب،

 [ .آوريم مى بجا را تو حمد و ] تسبيح 

در هنگام  تحب است درود فرستادن بر پيامبرروايت مذكور، مس استناد طور بههمين 

 روايتی از آن حضرت كه فرمود: به آن امر شده است و به استناد ،آن ای كه درتالوت آيه

 بر فرشتگانش و ] خدا (03أحزاب، آیةهرگاه » 

 0«ديد، پس بر او صلوات بفرستيد، در نماز باشيد يا در غير نماز.را خوان فرستد[ مى درود پيامبر

                                                           
 .8118، 910، 0كنز العمّال،  ، ن دي ال  ام س ح  ن ب  ی ل ، ع ی ق تّ م. 830، 3، الدّرّ المنثور، بکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -1

 .11، 303خصال،  ،ی ل ع  ن د بّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -0
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شود كه هر سؤالی جواب متناسب خود را از تالوت كننده آن همچنين از روايات استفاده می

 سك آن به شما آيا: ] بگو(3فصلت،:آیةطلبد. مانند می

 هستيد[ و يا آيه كافر ،آفريد روز دو در را زمين كه

 شما بر خدا آيات كهاين با شويد، كافر شما است ممکن چگونه ] و (111عمران،)آل

ورزيم، بلکه با زبان كه در پاسخ بگويد: ما كفر نمیشماست؟[  ميان در او پيامبر و شود، مى خوانده

 كند.  و دلمان ايمان داريم، يا شبيه عباراتی كه داللت بر ايمان و اعتقاد به حق می

ل تا آخر بر صحابه وارد شد و سوره الرّحمن را از اوّ اللَه رسول نقل است كه جابر، از

 فرمود: ها ساكت شدند، سپس آن حضرتبر ايشان خواند، آن

 0 1 (19الرحمن، 

 ها از شما بهتر پاسخ دادند، من هرگاه اين آيهآن را بر جن خواندم، آن ]

را تکذيب و های تيک از نعمتهيچ ،پروردگارا گفتند:ها میخواندم، آنرا می (19الرحمن،

 گوئيم.[كنيم و تو را سپاس مینمی

 نقل است كه فرمود: المؤمنيندر روايتی از أمير
9 

 [«و ما بر آن از شاهدان هستيم »هر گاه سورهوالتّين را تالوت كرديد، در پايان آن بگوئيد: ]

)آن  آخررا تا  هر كس  :در حديثی از تِرمَذی نقل است كه

 » بخواند، پس از آن بگويد:نيست؟ [  كنندگان حکم بهترين خداوند ] آيا (3التّين،

.»8 

                                                           
 در االتقان: نعمک. -1

 .933 ،1 القرآن، علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -0

 .11، 303، خصال؛ ی ل ع  ن د بّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9
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 آخر آن تا قيامت[، روز به ]سوگند (1قيامت،همچنين هركس 

نيست؟[ را بخواند،  كنندگان حکم بهترين خداوند ] آيا  (81،قيامت

 پس بگويد: بلی.

 (01مرسالت،را بخواند و برسد به اين آيه  هركس 

 1« »بگويد: آورند[ مى ايمان آن زا بعد سخن كدام به پس ] 

 است. ای كه در آن دعا برای مؤمنان باشد، مستحببعد از آيه طور گفتنآمينهمين

ين را تلقين آمّ، به پيامبر ،ئيل در پايان قرائت سوره بقرهجَبْر »گويد:مَيْسَرَة می أبی

 0«كرد.

 9«.آمّين» گفت:كرد میه را ختم میجَبَل هرگاه سوره بَقر بن نقل است كه مُعَاذ

 گويد:می عباس ابن

(   3و0الشمس،*گاه اين آيه هر اللَه رسول» 

 و شرّ تقوا و فجور سپس * ساخته، منظّم و آفريده را آن كه كس آن و آدمى جان به قسم ]و

 :گفتكرد سپس میوقف می ،خوانداست[ را می كرده الهام او به را خيرش
8

ه بار خدايا تقوای نفسم را به من عطا كن، تو ولی و اختيار دار آن و بهترين كس برای تزكيّ ]

 «آن هستی.[

پس  خواند ورا می  شنيدم كه در نماز گويد: از پيامبرمی ةابو هرير

 گفت:از آن  می

                                                           
 .933 ،1 القرآن، علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -1

  .901همان،  -0

 همان. -9

 .003 ،3 المنثور، ، الدّربکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -8
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1 

ه كننده نفسی، تو ه كن، تو بهترين تزكيّطا كن و آن را تزكيّتقوای نفسم را به من ع ،خدايا بار ]

 آنی.[ دارِ ولی و اختيار

 ،باشديا از روايات ضعيف شيعه می ،ت استاين گونه روايات يا از اهل سنّ »گويد:مؤلّف می 

د و موجب جواز قصد تعبّ ،كه مضمون آنها اعتماد كرد توان به آننمی ،كه برای اثبات حکم شرعی

از  بعد  كه ذكر خدا يا دعا نباشد مثل در صورتی 0،شوددر نماز  صوصاًخ، رودو

 .(1كافرون،:آيه

هرگاه خبری در خصوص  ،كهكنند بر اينآری، ممکن است به استناد رواياتی كه داللت می

 انجام ثواب اميد ل را، به اين دليل كه استحباب شرعی دارد، بهثواب عملی به كسی برسد، و آن عم

د و ورود، هر چند كه از ذكر و دعا نباشد، ذكر آن در نماز به قصد تعبّ طور كه ظاهر است،آن دهد

 «بال اشکال است.

                                                           
 همان.  -1

 .تضمنها بما: اصلی نسخه در-0 
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  سی و سوم رفةط

 شدن به فراموشی. از سوی حافظ آن و منجر تالوت قرآن ترک در کراهت

 

 به منجرشدن و آن حافظ سوی از قرآن تالوت ه معتقدند كه تركعلمای عامّ بعضی از

 :فرمود نقل است كه پيامبر فراموشی، گناه كبيره است، زيرا از

 

  يا سوره كسی كه بينمنمی اين از تربزرگ را شود، گناهیمی عرضه من به تمامّ انگناه ]

 [   كند. فراموش باشد، كرده حفظ كه را قرآن از ایآيه

 روايت ديگری از آن حضرت نقل است كه فرمود:
1 

در  ،كندهركس قرآن بخواند سپس آن را فراموش كند، خدا را در روز قيامت مالقات می ]

 است.[ دارای بيماری جذامحالی كه 

 :همچنين درصحيحين آمده

.0 

پايبند بودن كار اين اوست، دست در دمحمّ جان كه خدائی آن به قسم ،پايبند باشيد قرآن به ]

 [.و جلوگيری از فرار آنشتر  بسته نگه داشتن ازتر است سخت قرآن، به
                                                           

 .939، 1، االتقان، فی علوم القرآن، بکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -1

  همان. -0



 ___________________________________________________ 

                                                                   

 

 259 (آثار ترک تالوت قرآن کریم)طرفه سی و سوم

 :آمده كه فرمود پيامبر مَناهی در عليه، اللَه رضوان صدوق، أمالی در 

 
1 

ببرد، خدا را در روز قيامت دست بسته  از ياد سپس عمداً ،بدانيد هركس قرآن را ياد بگيرد ]

كند كه همراه او تا ط میای كه از ياد برده ماری بر او مسلّكند، و خداوند برای هر آيهمالقات می

 كه آمرزيده شود.[ورود در آتش خواهد بود، مگر اين

*   : آيات آن دمؤيّ

 زندگى ] (103و108،100طه، * 

 چرا! پروردگارا: گويد مى * كنيم مى محشور نابينا را او قيامت، روز و داشت خواهد تنگى و سخت

 هاآن تو و آمد، تو براى من آيات كه گونهآن: فرمايد مى ! *بودم بينا كه من! كردى؟ محشورم نابينا

 .[ است!شد خواهى فراموش تو نيز امروز ،كردى فراموش را

امکان ندارد كه بشود به اين وسيله به حرمت فراموشی قرآن استدالل كرد، و در اين مسئله 

به  ،كراهت ترك مذكور است به خاطر ضعف سند نيست و اظهر،قولی از اصحاب ما در اختيار 

خدا را در  »مانند اين قول او: ،جز بر كراهت هااز آن بعضیاستثنای روايت مناهی و عدم داللت 

حِيحَين به قرينه ذيل ، بلکه روايت صَ«كنداست، مالقت می دارای بيماری جذام قيامت در حالی كه

پس تو آن را » بر ارشاد داللت دارد، زيرا مراد از نسيان در قول اوآن و عدم ربط آيه با مقام، 

به ثواب نرسيدن « فراموش شود»ترك اعتناء به آن است، همچنان كه مراد از قول  «فراموش كنی

از آن حضرت  »:كه گفت از امام صادق عُبَيد، بن ها با روايت هَيْثَمبا معارضه همه آن است.

و آن  را سه بار تکرار  -حفظ كرده و سپس از ياد برده است پرسيدمرا  ندرباره كسی كه قرآ

 0«آيا بر او حرجی است؟ فرمود: نه. -كردم
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 امام به :گفت كه كرده قلن األحمَر يعقوب از مُسْکان، بن عبداللَه كه چهآن اساس بر 

 ت،رف دست خير، از از بخشی كه امشده مشکالتی گرفتار شوم، فدايت: كردم عرض صادق

 حضرت آن كردم، ياد قرآن از كه همين: گفت. امكرده فراموش را آن از مقداری كه قرآن یحتّ

 : فرمود و زد فريادی

1 

سر او باالی بر  ،روز قيامت كند، پس آن سوره دررا فراموش میای از قرآن انسان سوره ] 

پس  الم، تو كه هستی؟عليک السّ گويد: وعليک. در پاسخ می المگويد: السّشود و میمی حاضر

كردی، تو را به آن مرا ترك و ضايع كردی. بدان اگر مرا تالوت می من فالن سوره هستم. گويد:می

فراموش  دُخول به ت اين خبر بر عدم حرمت است به خاطر داللت آنپس دالل [رساندم.درجه می

 روشن است.  هعاليّ تش از درجاتبه او و محروميّ قرآن و سالم كننده در بهشت،

شود بر نسيان، كه سبب می ت سند يا وثاقت آن، حمل، با فرض صحّا روايت مناهیامّ

معاصی،  ، از اشدّشود كهمیه شأن آن اعراض از قرآن و سستی و عدم اعتنا به آن و استخفاف ب

 بلکه به معنای كفر است.

 و اإلمامةكه در بحار در كتاب شود. چنانآن حمل می در آن ظاهر نباشد، بر همچنين اگر

 بن موسى بن إسماعيل بن موسى از األشعَث، بن محمّد بن محمّد از أحمد، بن از سَهْلبصرة التّ

 :فرمود اللَه رسول: كه شدهنقل  ،اشاز آباء جعفر،
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سپس  ،كندناه كسی كه قرآن را حفظ میتر از گشود: گناهی عظيمگناهان به من عرضه می ]

            [ام.آن را ترك كند، برخورد نکرده

 بهبيشتر  پايبندید آن اين است كه اگر حفظ قرآن مستحب بود، پس ظاهر اين است كه مؤيّ 

آن و ابقا در حفظ آن نيز بايد مستحب باشد، و واجب بودن آن خيلی بعيد است، مگر اين كه دليل 

ها در ای از فقهكه آن دليل از سوی عدّمعتبری از اجماع، يا نص بر آن داللت داشته باشد و لو اين

ض آن ، كسی كه متعرّعليهم اللَه واجبات ارائه شده باشد در حالی كه در كتب اصحاب ما رضوان

 .باشد، نيافتم
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 سی و چهارم طرفة

 .ر در آیات آنر و تفکّدر کراهت ختم قرآن در کمتر از سه روز، به دليل منافات داشتن با تدبّ

 

ط در شتاب داشتن در تالوت ذكر شد و در گذشته در آداب تالوت قرآن، كراهت افرا 

 1جمعی از علما نظر بر كراهت ختم قرآن در كمتر از سه روز دارند.

 0«قرآن را در كمتر از سه روز ختم نکنيد.» از ابن مسعود نقل است كه گفت: 

 9ت كه قرآن كمتر از سه روز ختم شود.شنقل است كه معاذ بن جبل خوش ندا

 ود:نقل است كه فرم از پيامبر
8

 كند.[كسی كه كمتر از سه روز قرآن را ختم كند، چيزی از قرآن دريافت نمی ]

 كراهت سه روز و بيشتر است. عدم ،اين روايات مقتضاى
سيدم: آيا قرآن را در سه روز پر خدا از رسول » نقل است كه گفت: مُنذِر بن از سعيد

  ختم بکنم؟ فرمود:
 « ]آری، اگر بتوانی.[ 0
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 :فرمودمی و كردمی ختم روز سه در را قرآن رضا امام كه است نقل عبّاس، بن ابراهيم از

1 

    ای راگاه آيهكنم و لکن هيچ، اين كار را میسه روز ختم كنماگر بخواهم در كمتر از  ]

ای و در چه وقتی نازل شده، از اين كه در چه رابطهكنم، اينكه در آن فکر میمگر اين ،خوانمنمی

 كنم.[جهت، در هر سه روز يک بار ختم می

ر در آيد كه طوالنی كردن زمان، به خاطر تدبّر و تفکّپس بدان كه از ظاهر روايت بر می

 فرمايد:می ات كم است، چنان كه خدای تعالیر دارای منفعآيات است، زيرا تالوت بدون تفکّ

 (03ص،) 

 كنند.[ تدبّر آن آيات در تا ايم كرده نازل تو بر كه ،بركت پر است كتابى اين ]

 ر را غايت انزال قرار داده و از باب توبيخ فرمود:تدبّ اپس خدای تعالی

 بر يا كنند، نمى تدبّر قرآن در هاآن آيا ] (08محمد،

 [ و ديگر آيات از اين قبيل..است شده نهاده قفل هايشاندل

 نماز ركعت يک در را مفصّل هایسوره من» :گفتمسعود ابن به مردی كه است نقل

. كنیمی قطع و خوانیمی است، شعر خواندن مانند ،خواندن نوع اين »:گفت مسعود ابن «.خوانممی
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 راسخ آن در و نشت قلب در هرگاه لکن و. رودنمی فراتر حلقومشان از اامّ خوانندمی قرآن ایهعدّ

 1«.رساندمی نفع شد،

مانند شعر  و آن را 0كلمات قرآن را مانند خرمای بد نريزيد» :گفت كه است نقل او از

هايتان را به حركت در آوريد، ف كنيد، به وسيله آن دلتوقّ ،يدهرگاه به عجايب قرآن رسيد نخوانيد،

 8قريب به اين مضمون در گذشته ذكر شد. 9«.ها پايان سوره نباشدهمّ هيچ يک از شما

 نقل است كه فرمود: لذا از امام صادق 
0 

 در كمتر از يک ماه ختم شود.[ ،آيد كه قرآنخوشم نمی ]

ر در آن به مقدار تدبّ ،شود كه مقدار فضيلت تالوت قرآنپس، از جميع اين موارد روشن می

ر و تفکّ ر ور برتر است از تالوت دو جزء يا بيشتر بدون تدبّر و تفکّبستگی دارد، زيرا جزئی با تدبّ

ر شايسته ختم كند، قاری بتواند در يک شب قرآن را با تدبّ ،ترتيل، در اين صورت اگر بر فرض

فضيلت آن بيش از ختم در دو شب است، پس اخبار نهی كننده از ختم قرآن در يک شب يا دو 

 ها از ادای حق تالوت قرآن در كمتر از سه روزشب، ناظر بر حال نوع مؤمنان است، زيرا آن

   ت نيز متفاوتر، مدّعاجزند، بر اين اساس با اختالف قدرت تالوت كننده بر ختم همراه با تدبّ

 ت بر اساس اختالف اشخاص، متفاوت است.شود، لذا اخبار در تعيين مدّمی

                                                           

 .930 ،1 القرآن، علوم فی ،  االتقانر ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س-1
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 به من فرمود: خدا رسول »:نقل است كه گفت عمر، بن ازعبداللَه

 آن را در يک ماه بخوان.[قر ]

 ت كمتری بخوانم. فرمود:در مدّ متوانمی گفتم: من 

 

 آن را در ده روز بخوان.[  ]

 :فرمود .بخوانم كمتری تمدّ در توانممی من: گفتم
1 

 «ی.[ و بر آن ميفزا] آن را در هفت روز بخوان 

 :فرمود كنم؟ ختم را قرآن تمدّ چه در خدا رسول ای »:ديگری آمده كه گفت روايت در

« .» 

 [.روز پانزده ] در

 فرمود: .بخوانم كمتری تمدّ در توانممی من: گفتم
0  

 « [در هر جمعه آن را ختم كن. ]

اند، بيشترين ميزانی كه برای های مختلف داشتهعادت ،قرائتگفته شده: گذشتگان در ميزان 

ها وارد شده، در هر شبانه روز هشت ختم بوده؛ چهار بار در شب و ط آنختم كردن قرآن توسّ

در روز. پس از آن در هر شبانه روز، چهار بار، پس از آن سه بار و پس از آن دو و  بار چهار

 رده است.   ت كبار و عايشه آن را مذمّسپس يک
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ها در هر شب دو يا سه بار بعضی :شه گفتميبه عا :»نقل است كه گفت مِخْراق، بن مسلم از

كنند، او در پاسخ گفت: خواندند ولی قرآن نخواندند، در يک شب كه ماه كامل قرآن را ختم می

و  عمرانآن حضرت به خواندن سوره بقره و آل از خواب بيدار شدم، و بود، با رسول خدا

كرد و به آن كرد، مگر اين كه دعا میای كه در آن بشارت بود برخورد نمینساء پرداخت، و به آيه

كرد و به خدا پناه مگر اين كه دعا می ،آن انذار و ترساندن بود در كه ایآيه نمود و بهرغبت می

 1«برد.می

چهل روز، مکروه  بيش از ،تأخير بدون عذر ختم قرآن »گويند:ه میبعضی از علمای عامّ

كنم؟  ت قرآن را ختمدر چه مدّ: پرسيد از پيامبر عمر بن است، زيرا نقل است كه عبداللَه

 0«فرمود: در چهل روز.
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 سی و پنجم طرفة

 ، یک دعای مستجاب دارد.ن را ختم کندهرکس قرآ

 
 ستجابم دعای كند، يک ختم را قرآن شود كه هركساز بعضی از روايات گذشته روشن می

 .دارد
 كه فرمود: شده روايت پيامبر از ،عامّه طرق از كه طورهمان 

.1 
 [.دارد مستجاب دعای د، يکنك ختم را قرآن هركس ]

ن تريبه دعا اهتمام داشته باشد و مهم ،پس بر هر مؤمنی الزم است كه بعد از ختم قرآن

 م است، درخواست نمايد.مرزش گناهان و نجات از آتش جهنّآحوائج خود را كه همان 

هر كس قرآن را قرائت كند و خدای را » مالک بدون ذكر سند نقل است كه گفت: بن از أنس

درود بفرستد و از خداوند طلب مغفزت نمايد، پس در جايش طلب  سپاس گويد و بر پيامبر

 0«خير كرده است.

  جمله از از رسيده خصوص اين در فراوانی هادعيّ عليهماللَهمارضوان اصحاب يقطر از 
 :فرمود كه است نقل المؤمنينأمير

9 
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 به من امر كرد كه بعد از ختم قرآن دعا كنم: بار خدايا از تو خدا ]دوست من رسول

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 

 كنم.[                                نجات از آتش را درخواست می دستيابی به بهشت و

 ،ل تا آخرقرآن را در مسجد جامع كوفه از اوّ »حُبَيش نقل است كه گفت: بن زِرّ از از عاصِم،

رسيدم  ل آيه بيستم از سوره وقتی كه به اوّ كه گفت:خواندم، تا اين المؤمنيننزد أمير

: كه فرمود

 و بهشتند هاىباغ در ،اند داده انجام شايسته كارهاى و آورده ايمان كه كسانى امّا ] 00شوری،

  [ !بزرگ بخشش و فضل است اين ،است فراهم هاآن براى پروردگارشان نزد بخواهند چه هر

ای كرد كه فريادش بلند شد، سپس سرش را به آسمان بلند كرد و فرمود: ای گريه المؤمنينأمير

تا آخر  «...» سپس اين دعا را خواند: ،با دعای من آمّين بگو ،زرّ

 دعا.

 سپس فرمود:
1 

به من  خدا اين دعا را بخوان، زيرا دوستم رسول ،، هرگاه قرآن را ختم كردیزرّ] ای 

 «قرآن با اين كلمات خدا را بخوانم.[دستور داد كه  بعد از ختم 

 حضور استِحباب «بگو آمّين من دعای با ،زرّ ای»  حضرت آن قول اين از »:گويدمی فمؤلّ

 0«.شودمی استفاده هاآن گفتن ينآمّ و دعا هنگام مؤمنين

                                                           
  0، 013، 30بحار االنوار،  ،دباقر، محمّمجلسی -1
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د أُمامة نزدش بود، به دنبال من فرستا أبی مُجاهد در حالی كه ابن» گويد:می 1عُتيبة بن حَکم

زيرا در وقت  ،خواهيم قرآن را ختم كنيمرا دعوت كرديم به اين خاطر كه میو و به من گفتند: ما ت

 0«ختم قرآن دعا مستجاب است.
معتقد بودند كه در  شدند وها موقع ختم قرآن جمع میمسلمان» از مجاهد نقل است كه گفت:

 9«رحمت نازل می شود. ،آن وقت
 :كه عرضه داشته صادق امام از است دعائی رسيده، دعاهای از 

8 
خواندم، پس پروردگارا تو را  ،نازل كردی ا كه بر پيامبر صادقتبار خدايا من كتابی ر ]

دانند و به كنم، خدوندا مرا از كسانی قرار ده كه حالل آن را حالل و حرام آن را حرام میشکر می
محشر قرار ده، و به  بر و قيامتوقمحکم و متشابهش ايمان دارند، آن را برای من وسيله انسی در 

 العالمين.[ ربّ ينآمّ ،علّيّين قرار ده ای در أعلىت كردم، برايم درجهای كه قرائهر آيه
ظاهر اين است كه اين دعا مختص ختم قرآن نيست، بلکه مستحب است كه بعد از قرائت  

 ر يا آيات خوانده شود.وَقرآن و لو قرائت بعضی از سُ
 :دنخوامی را دعا اين نقرآ ختم از بعد كه است نقل ،عليه اللَه صلوات المؤمنين أمير از 

0 
ام نور به من شرح صدر عطا كن و بدنم را بکار بگير، به ديده ،قرآن بار خدايا به حقّ ]

ه و ام مرا در قرائت و ختم قرآن ياری كن، زيرا هيچ قوّببخش و زبانم را روان ساز و تا زنده
 [.نيروئی جز به اراده تو نيست

                                                           

 .118، 0تهذيب الکمال،   ،ن م رح دال ب ع  ن ب ف وس ، ي زی ظ م اف حدر نسخه اصلی: حگم بن عيينه، رك:  -1

 .930، 1 القرآن، علوم فی االتقان، ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -0

 همان. -9

 .0، 010، 30بحار االنوار،  ،دباقرمجلسی، محمّ، 181، االختصاص، ّد م ح م  ن ب د مّ ح د، م ي ف م -8

 .3، 013، 30االنوار، بحار ،دباقرمجلسی، محمّ -0
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 نيز تالوت به شروع در است، تحبمس ختم از خواندن دعا بعد كه طورهمان فراموش نکنی،

 است. مستحب

 ،آن قرائت از و قبل قرآن گرفتن بدست هنگام حضرت آن كه است نقل صادق امام از

  خواند:می را دعا اين

1 

نازل  عبداللَه بن داين كتاب توست كه بر رسولت محمّ دهم كهبارخدايا من شهادت می ]

گر خلق و ای و آن را هدايتای و كالم ناطق توست كه بر زبان پيامبرت جاری ساختهكرده

قرار دادی. خداوندا من عهد و كتابت را نشر باشد،  صل كننده بين خود و بندگانتريسمانی كه متّ

گيری قرار ده عبرت ،و در فکر من ،من فکر تائقر و در ،بادترا برايم عدادم، پس نگاه كردن به آن

كند و هنگام قرائت گيرد و از نافرمانی تو اجتناب میظت پند میعاز موا كه و مرا از كسانی قرار ده

ر قرار مده، بلکه مرا آن گونه رائت بدون تدبّقبر گوشم مهر منه و بر چشمم پرده مياويز و قرائتم را 

كه نگاهم در های دين تو پايبند باشم، نه اينر كنم، به برنامهر آيات و احکامش تدبّكه د ،قرار ده

 وف و بخشنده هستی.[ؤاز روی غفلت و قرائتم بيهوده باشد، به يقين تو ر ،آن

                                                           
 .0، 010، 30االنوار، بحار ،دباقرمجلسی، محمّ -1
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 271 (برخی از سوره ها بر سوره های دیگر افضلیت)طرفه سی و ششم

 

 

 

 

 

 

 سی و ششم طرفة

 های قرآن بر بعضی دیگرفضيلت بعضی سوره

 

 برتری ديگر بعضی بر ،قرآن هایورهس از بعضی كه است اين روايات از بسياری مقتضای 

 . نمايندمی انکار را آن تسنّ اهل از گروهی كه هرچند دارند

د يعنی سوره حم 1نآبرترين سوره قر »از انس نقل است كه گفت:

 «است.

  قرآن سوره ترينعظيم : »گفت كه است مُعَلّى نقل بن 0سعيد[  أبی] از

 9«است.

 مثل ،انجيل در نه و تورات در نه خداوند »:گفت كه بدون ذكر سند نقل است كَعْب، بن اُبَیّ از

 «است. نکرده نازل ،است المثانی سبع همان كه القرآن امّ

 8«.است قرآن ثلث معادل الکتاب فاتحة :»كه گفت است نقل اسعبّ ابن از

                                                           
 .100 ،8 القرآن، علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -1

 .983، 99تهذيب الکمال،  ،ن م رح دال ب ع  ن ب ف وس ، ي زی ظ م اف حدر نسخه اصلی: سعيد است كه تصحيف شده، رك:  -0

 .100 ،8 القرآن، علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -9

 .10، 1آن معادل ثلث قرآن است. الدّر المنثور،  همان، و در -8
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 است، بقره سوره قلّه قرآن، و دارد ایقلّه هرچيزی »:گفت كه است سَعْد نقل بن هْلسَ از 
 آن هركس و شودنمی وارد آن بر روز سه تا شيطان ،كند قرائت روز در اشخانه در را آن هركس

 1 «.شودنمی وارد آن در شيطان شب سه تا ،كند قرائت شب در را

ه را بياموزيد، كه دريافت آن بركت و ترك آن حسرت سوره بقر »از بريده نقل است كه گفت:

زيرا آن دو  ،سوره بقره و آل عمران را بياموزيد 0.توانند به آن دست يابنداست و اهل باطل نمی

 9 «اندازند.در روز قيامت بر روی صاحبشان همچون ابر سايه میكه  هستند زهراوان

 8«.های برجسته قرآن استسوره انعام از سوره »در روايتی ديگر آمده است:

 و خداوند طالب كه كسهيچ است، قرآن قلب يس »:گفت كه است يسار نقل بن معقِل از 

 امواتتان برای را آن. آمرزدمی را او خداوند كهآن مگر خواندنمی را آن ،باشد آخرت سرای

 0«.بخوانيد

 كه كسی و است يس نآقر قلب و است قلبی چيزی هر برای » :گفت كه است أنَس نقل از

 «.نويسدمی را نآقر قرائت بار ده ثواب او برای خداوند  ،بخواند را يس

 3.«هرچيزی مغزی دارد و مغز قرآن حواميم است»نقل است كه گفت: عباس  از ابن

 0«.حواميم زينت قرآن است» گفت: كه است نقل از ابن مسعود

به بر ديگر سور قرآن برتری سجده و ملک شصت مرت سوره تَنزيلِ:» در روايتی ديگر 

 3«دارد.

 كه فرمود: است نقل اميرالمؤمنين از

                                                           

 .103 ،8 القرآن، علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -1

 اند.مراد از اهل باطل: ساحران يا شياطين -0

 103 ،8 القرآن، علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -9

 103 ،8 همان، -8

 103همان،  -0

 همان. -3

 191همان،  -0

 103همان،  -3
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 273 (برخی از سوره ها بر سوره های دیگر افضلیت)طرفه سی و ششم

1 

 چيزی عروسی است، و عروس قرآن الرّحمن است.[ ] برای هر

نصف قرآن  برای او معادل ،كسی كه سوره زلزال را قرائت كند» از انس نقل است كه گفت: 

 0 «است.

 9«.سوره عاديات معادل نصف قرآن است» در روايتی:  و

آيا كسی از شما در روز هزار آيه از قرآن را می خواند؟ گفتند: چه  »در روايتی آمده است:

التکاثر را  تواند سوره الهکمتواند هزار آيه در روز بخواند؟ فرمود: آيا كسی از شما نمیكسی می

 8 «بخواند؟

 اً منظور اين است كه سوره تکاثر معادل هزار آيه است. ظاهر

 0«ربع قرآن است. معادل سوره  »س نقل است كه:از انَ

 3«معادل ربع قرآن است. سوره  »اس نقل است كه:از ابن عبّ

 0«است. قرآن رُبع سوره  »از انس نقل است كه:

 3«است. قرآن ثلث معادل سوره  :»كه است نقل هريره ابی از 

 :عُقْبَه فرمود به كه است نقل پيامبر از
3   

                                                           

 331، 0الدّرالمنثور،  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -1

  همان.-0

  همان.-9

  همان.-8

 همان-0

  همان.-3

  همان.-0

 .199همان،-3

 در نسخه اصلی: القرآن. -3
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 نشده نازل آن مثل ،قرآن و انجيل و زبور و تورات در كه را هائیسوره بياموزم تو به آيا ]

 باشد؟[

 .  بلى: گفتم

 و  (1فلق،) و (1إخالص،)  : »فرمود

  1 .«(1ناس،)

                                                           
 .199 ،8 القرآن، علوم فی ن، االتقابکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -1
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 275 (افضلیت برخی از سوره ها بر سوره های دیگر)طرفه سی و هفتم

 

 

 

 

  هفتم سی و رفةط

 فضيلت بعضی آیات بر آیات دیگر

 

از  ،بسياری از روايات گويای اين هستند كه بعضی از آيات بر بعضی ديگر برتری دارد

 جمله:

 كه كندمی نقل صادق امام از  خصوص در عليهاهللرحمة اشیعيّ 

 :فرمود
1 

ترين با صدای بلند خواندن آگاهانه بزرگ ها را بکشد كه اظهاروها را چه شده، خدا آن] آن

 .[دانندمیآيه كتاب خدابسمله را بدعت 

 :تديگری آمده اس روايت و در

 » 

 83.0اسرا،

هرگاه پروردگارت را در قرآن به  »اش فرمود:درباره ،جلّ و ای است كه خدای عزّ] آن آيه

 [«كنند.شوند و به تو پشت میمتنفّر می يگانگی ياد كنی،

 :فرمود كه است نقل رضا امام از 

                                                           
 .119/33، 1تفسير عيّاشی، ود، ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -1

 .111/03همان،  -0
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1 0 

  [.آن سفيدی به چشم سياهی از است ترنزديک اعظم اسم به آيه آن ] 

 .باشد آن از شده استخراج يا ، آيه در اين موجود مبارك اسامی اعظم، اسم از مراد شايد

 :كه آن حضرت فرمود كندمی نقل پيامبر از حديثی در جابر 
9 

های عرشم عطا كردم و آن فاتحة الکتاب تت گنجی از گنجفرمود: به تو و امّ اتعالی خدای ]

 و پايان سوره بقره است.[ 

 8«.است الکرسی آية خدا، كتاب در آيه بزرگترين »:گويدكَعْب می بن اُبَیّ

 0«.است الکرسی آية قرآن، آيات سيّد »:گويد هُرَيْرَة می أبی

ترين آيه در آن، ترين سوره قرآن، بقره و عظيمبا فضيلت »آمده: دروايتی بدون ذكر سن در

 3«آية الکرسی است.

 0«قرآن است. رُبع ،الکرسی آيةُ : »است آمده انس حديث در

 :فرمود كه است نقل پيامبر از

  

 .(00و  03آل عمران،    و .(13و  13آل عمران، 

                                                           

 در تفسير عيّاشی: سواد. -1

 110/33 ، 1عيّاشی،  تفسير ود، ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -0

،  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب. 800/1، خصال،  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب. 103/9 ،1، علّل الشّرايع،  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9

  .01/1معانی االخبار، 

 .100 ،8 القرآن، علوم فی االتقانر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -8

 همان. -0

 همان. -3
 همان.  -0 
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 277 (افضلیت برخی از سوره ها بر سوره های دیگر)طرفه سی و هفتم

1 

: آیة تا: عمران از آل آیةالکرسی و دو  وآية الکتاب فاتحة ]

ها و خداوند هستند كه بين آن به عرش قاتیمعلّ تا   و 

گويند: پروردگارا آيا ما را به زمين و به سوی كسانی كه تو را اين آيات می حجابی نيست.

كنم كه كسی از سوگند ياد می» فرمايد:كنی؟ خداوند عزّ و جلّ میل میكنند نازنافرمانی می

كند مگر اين كه بهشت را جايگاه او قرار دهم و او ی قرائت نمینماز شماآيات مذكور را بعد از هر

ها نظر كنم و هفتاد را در حظيرة القدس ساكن سازم و هر روز هفتاد مرتبه با چشم خود به آن

  كه كمترين آن مغفرت است و از هر دشمن و حسودی او را حفظ ،رده سازمحاجت او را برآو

 ها غالب سازم.[ كنم و او را بر آنمی

 : گفت كه است نقل انس بن معاذ از حديثی در 

  0«گيرد.ل و آخر سوره كهف را بخواند، از پای تا سر او را نور فرا میهر كس، اوّ » 

 آمده است: روايت ديگری در

 (111كهف،
9 

برای او نوری به گستره  ،را تا آخر آيه بخواند ] هر كس در شب آيه 

 [.شودكه مملو از فرشته می شود،ه میداد ه قرارن تا مکّدَعَ

                                                           
 .008، 0، مجمع البيان، ن س ح  ن ب  ل ض ، ف ی رس طب -1

 .103 ،8 القرآن، علوم فی االتقانر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -0

 .103، 8همان،  -9



 _________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 ترجمه تفسیر نفحات الرحمن   278

 :فرمود مسبّحات درباره كه است نقل پيامبر از روايتی در 
1 

 «.ای است كه بهتر از هزار آيه استها آيهدر ميان آن» 

 است آيه اين ،مذكور آيه »:اندگفته علماء از بعضی 

 9.0حديد، « 

 كه: است آمده حديثی در

سه آيه از آخر سوره حشر را بخواند، خداوند هفتاد هزار ملک را   ،هركس هنگام صبح »

در شهيد از دنيا رفته و هركس  ؛شام درود فرستند و اگر در آن روز بميرد تا ،كند تا بر اومأمور می

 9 «همان منزلت برای اوست. ؛شامگاه آن را بخواند

 است: آمده حديث ديگری در
8 

آن روز يا شبش بميرد، خداوند كند و در  هر كس اواخر حشر را در شب يا روز قرائت ]

 سازد.[بهشت را بر او واجب می

بستگی به فضيلت محتوای آن از علوم و  ،شکی نيست كه فضيلت آيات »گويد:ف میمؤلّ

ه و علم ه و جماليّای كه در آن بيان توحيد و صفات جالليّاين اساس هر آيه معارف الهی دارد، بر

 است. و عظمت آية الکرسی به اين خاطر است كه بيشتر در برتر از آيه ديگر ،مبدأ و معاد باشد

  ،بردارنده محتوای مذكور است. با اين مالك بعضی از آياتی كه در مضمون به آن نزديک باشد

 «توان به آن ملحق كرد و خدا عالم است.می

                                                           
 .191 ،8 همان،-1

 .908، 8تفسير ابن كثير، ر،  م ع  ن ب ل ي اع م ر، اس ي ث ك ن ابهمان، -0

 .191 ،8 القرآن، علوم یف االتقان،ر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س-9

 .191همان، -8
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 279 (آثار دنیوی و اُخروی قرآن کریم)طرفه سی و هشتم 

 

 

 

 

 

 سی و هشتمطرفة  

 دنيوی است و آثار دارای خواص، اخروی آثار بر قرآن عظيم عالوه

 

است از آن  دنيوی آثار و خواص دارای ،فضائل و آثار فراوان اخروی بر عالوه عظيم قرآن 

 جمله:

 1«.«وقرآن عَسَل،»بر شما باد شفا گرفتن از دو چيز؛ »:نقل است كه گفت مسعود ابن از 

 شکوه ،خويش گلو درد از پيامبر نزد شخصی »:گفت كه است نقل أسقع بن واثلة از 

 :فرمود حضرت آن ،كرد

 0 

  ] بر تو باد قرائت قرآن.[

 شکايت سينه درد از و رسيد پيامبر نزد مردی :»گفت كه است نقل خُدری سعيد ابی از

 فرمود: حضرت آن ،كرد

 9(00ونس،ي

 [.«هاستو شفائی برای سينه» فرمايد:می ازيرا خدای تعالی ،قرآن بخوان ]

                                                           
 .103 ،8 همان، -1

 همان. -0

 .933 ،8 المنثور، الدّرر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -9
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 : فرمود كه است نقل پيامبر از 

1 

توانيد از اين سفره بياموزيد، زيرا آن نوری جا كه میقرآن سفره ضيافت الهی است، تا آن ]

 زيرا خداوند شما را به تعليم آن شرافت داد.[ ،آشکار و شفايی سودمند است. آن را بياموزيد

د بن حميد رازی از چشم درد شکايت مردی به محمّ »گفت: بن خلف نقل است كه از علیّ

كرد. پس به او گفت: به مصحف زياد بنگر زيرا من درد چشم داشتم و آن را با جرير بن عبدالحميد 

 آن را با اعمش در ،زيرا من درد چشم داشتم ،پس به من گفت: به قران زياد نگاه كن ،مطرح كردم

به قرآن زياد نگاه كن زيرا من درد چشم داشتم و آن را با عبداهلل ميان گذاشتم. پس او به من گفت: 

درميان گذاشتم. پس او به من گفت: به قرآن زياد نگاه كن زيرا من درد چشم داشتم  بن مسعود

پس او به من فرمود: به قرآن زياد نگاه كن زيرا من درد چشم  ،شکايت بردم و به رسول خدا

 0«پس او به من گفت: به قرآن زياد نگاه كن. ،دمداشتم و به جبرئيل شکايت بر

  9 در بعضی روايات در فضائل قرآن آمده است كه:

 [.بهترين شفابخش استقرآن  ،به يقين ]

طور كه برای های ظاهری و باطنی است؛ بلکه همانمقتضای اطالق آن، شفا از همه بيماری 

 تر از آن نيست. برای امراض جسمی نيز شفابخش ،تر از آن نيستابخشچيزی شف ،امراض قلبی

 :فرمود حسين بن علی »:گفت كه است نقل زهری از 
8

                                                           
 .91 ،31 السّالم، عليه عسکری امام به منسوب تفسير السّالم، عليه عسکری امام -1

 .113المسلسالت،  -0

 .است شده بيان 00 در طرفه -9

 . 881/19، 0، كافی، د بن يعقوب، محمّكلينی -8
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   ترس احساس ،بميرد و قرآن با من باشد ،ق و مغرب استبين مشر ] اگر هركس كه در

 «[.كنمنمی

 :فرمود كه است نقل اميرالمؤمنين از و پدرانش از و او رضا امام از
1 

عسل و  ،ن آبرد: قرائت قركند و بلغم را از بين میست كه حافظه را زياد میسه چيز ا] 

 [كندر.

 :فرمود كه است نقل پيامبر  از حضرت آن همچنين

 
0 

 ،ای كه در آن قرآن تالوت شودزيرا خانه ،هايتان سهمی برای قرآن قرار دهيد] برای خانه

يابند و هرگاه شود و ساكنانش افزايش میآن زياد می شود و خيرِش میموجب گشايش برای اهل

 گردد.[موجب تنگی برای اهل آن و كمی خير و كم شدن سکنه آن می ،آن قرآن خوانده نشود در

 :فرمود كه است نقل صادق امام از ارعمّ بن معاويه از 
9 

غنايی  ،آن نيست و اگر قرآن نخواند غنی است و فقری بعد از ،هر كس قرآن بخواند ]

 نخواهد داشت.[

 : است آمده مضمون اين به قريب روايتی در 
8 

                                                           
 .003، مکارم االخالق، فضل بن طبرسی، حسن -1

 .030،3، عدّة الدّاعی، ّد م ح م  ن د ب م ، اح ی ل د ح ه ف  ن اب -0

 .3، 889، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -9

 .003معانی االخبار،  ، ی ل ع  ن د ب مّ ح ، مقمّی  ه وي اب ب  ن اب-8
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پس او عظيم  ،آن داده شده هركس به او قرآن داده شود، و گمان كند كه به ديگری بهتر از ] 

 را حقير و حقير را عظيم ساخته است.[

 «.اخروی است و دنيوی تمامی خَيرات جامع ،دليل آن اين است كه قرآن »گويد:ف میمؤلّ 

به وسيله قرآن آن را پيدا  و لو ناچيزچيزی را گم می كرديمهر ما  »:گويدمی عبّاس ابن 

 1«.كرديممی

                                                           
 .91، 8االتقان فی علوم القرآن،  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين ، جاللسيوطی -1
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 283 (خواص ویژه قرآن کریم)طرفه سی و نهم 

 

 

 

 

 سی و نهم طرفة

 ای است.ویژه خواصّ دارای ،ر قرآنوَبرخی از سُ

 

 :روايت شده از جمله قرآن روَسُ از برای برخی ایويژه خواص

 :  فرمود كه است نقل محمّد آل عالم از 

1 

در گريبانش بخواند تا  ،هركس دچار بيماری شد پس سوره فاتحة الکتاب را هفت بار ]

 برطرف خواهد شد.[ بخواند كه بيماريشهفتاد بار  بيماريش برطرف شود و االّ

 ،شد وارد او بر ،بود شده تب دچار كه دوستانش از يکی كه است نقل صادق امام از 

 : فرمود او به پس

 
 است؟[ پريده رنگت چرا ]

مرا رها  تب، و ماشده شديدی بيماری دچار كه است ماهی يک شوم در پاسخ گفت: فدايت

ای فائده ،بيماری من بکار بردم، برای معالجه ،اندچه كه اهل حرز به من دادههر آن و كندنمی

 است.[ نداشته

 :آن حضرت به او فرمود

 

                                                           
  .939، مکارم االخالق، فضل بن طبرسی، حسن -1
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های پيراهنت را باز كن و سرت در پيراهنت ببر و اذان و اقامه بگو و هفت مرتبه سوره ] بند

 حمد را بخوان.[

 1«بندی رها شدم. پس اين كار را انجام دادم، گويی كه از »گفت:

 نقل است كه فرمود: در روايت جابر از پيامبر
0 

 ] آن سوره فاتحه شفای هر دردی است جز مرگ.[

 :است كه فرمود نقل صادق امام از 

9 

دستانش را  ؛شددچار كسالت و درد چشم  يا سر درد می ] هنگامی كه رسول خدا

سپس دستانش را به صورتش  ،خواندگشود و فاتحة الکتاب و معوّذتين را میجلوی رويش می

 رفت.[همه دردهايش از بين می ،كشيدمی

 كه فرمود:  ،شنيدم از امام باقر »رز نقل است كه گفت:از سلمة بن مح

 8 
ها يابد و تمام بيماریهبود نمیبا چيز ديگری ب ؛كسی كه با سوره حمد و توحيد بهبود نيابد ]

 «شود.[برطرف می ،با اين دو سوره
 :  فرمود كه كندمی نقل صادق امام از ارعمّ بن معاويه 

0 
 ب نيست.[جای تعجّ ،ت خوانده شود و روحش برگرددسوره حمد بر ميّ ،رتبهاگر هفتاد م ] 

                                                           

 .00، طبّ االئمّه عليهم السّالم،  ه ل دال ب ، ع طام س ب  ن اب-1

 .111/30 ،1 عيّاشی، ، تفسيرود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-9

 .93 السّالم، عليهم االئمّه ، طبّ ه ل دال ب ، ع طام س ب  ن اب-9

 همان.-8

 .13، 803، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ-0
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 285 (خواص ویژه قرآن کریم)طرفه سی و نهم 

 : فرمود كه است نقل حضرت آن از همچنين 

1 

 اشبيماری ،پس هفت مرتبه سوره حمد را بر گريبانش بخواند ،كس دچار بيماری شود هر ]

 كه من ضامن عافيت او هستم.[ ،هفتاد مرتبه بخواند ،رود، در غير اين صورتاز بين می

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از همچنين
0 

 يابد.[يز ديگری بهبود نمیچ] كسی كه با سوره حمد بهبود نيابد، با هيچ 

 :فرمود كه كندمی نقل صادق امام از حضرمی بکر ابی 
9 

پس مثانی و سوره ديگری را بخوان و دو ركعت نماز به جای آر و  ،]هرگاه حاجتی داشتی

 دعا كن.[

 گفتم: خدا خيرت دهد، مثانی چيست؟ فرمود: فاتحة الکتاب.

 : فرمود كه است نقل دمحمّ آل عالم از
8 

وقت دچار بيماری شدی و از آن بر خود ترسيدی، پس سوره انعام را بخوان كه از اين  هر ]

 رسد.[بيماری به تو آسيبی نمی

 ارد مدينه شدم و به حضور امام صادقو »نقل است كه گفت: ،از سالمة بن عمرو همدانی

به بهانه ام، به خاطر بيماری العالجی كه مبتال شده من ،رسيدم و به او گفتم: ای پسر رسول خدا

 آن حضرت فرمود:  ،امبه تو پناه آورده ،امدور از چشم خانوادههبعزيمت به حج، 
                                                           

 .009، 038طوسی، محمّد بن حسن، امالی طوسی، -1

 .111/39 ،1 عيّاشی، ، تفسيرود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع-0

 .38همان، -9

 .980قه منسوب به امام رضا عليه السّالم، على بن موسى، امام هشتم عليه السّالم، الف-8
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1  

حرم امنش اقامت كن و سوره انعام را با عسل بنويس و آن  و در ] در جوار رسول خدا

 «شود.[بيماريت برطرف می ،را بنوش

 :دفرمو كه كند می نقل صادق امام از بصير ابو 

0 

 انگيزاند درمی خداوند روز قيامت او را برهر شب بخواند،  كس سوره يوسف را در هر ]

جا كه فرمود: و او در دنيا از زناكار يا تا آن ،حالی كه زيباييش مانند زيبايی حضرت يوسف باشد

 اش بودن در امان است.[فحّ

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 
9 

ولو اين كه  ،كندای به او اصابت نمیگاه صاعقههر كس سوره رعد را زياد بخواند، هيچ ]

 دشمن اهل بيت باشد.[ 

 :فرمود كه است نقل باقر امام از 

8 

 كه و هفتاد نوع بال، غرامت دهیكس در هر ماه سوره نحل را بخواند، در دنيا از  هر ]

 و بَرَص است، در امان خواهد بود.[ ها جُنون، جُذامكمترين آن

 :فرمود كه است نقل باقر امام زا

                                                           
 .110السّالم،  عليهم االئمّه ، طبّ ه ل دال ب ، ع طام س ب  ن اب -1

  .0109، 991، 0، تفسير عيّاشی، ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -0

 .113، ثواب االعمال، ی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9

  .110همان،  -8
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1 

شود و به گاه ايمانش به ظلم آغشته نمیشنبه سوره مائده را بخواند، هيچكس در هر پنج ]هر

 زد.[ورخداوند شرك نمی

 :فرمود كه كندمی نقل صادق امام از ابوبصير

.
0 

شود و از شيعيان اند، هرگز گرفتار نفاق نمیدر هر ماه سوره انفال و برائت را بخو كس ]هر

 خواهد بود.[ المؤمنينأمير

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 
9  

 بخواند، از جاهالن نخواهد بود.[يکبار در هر دو يا سه ماه  كس سوره يونس را هر ]

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 

8 

فرجه را  اللَه عجل ميرد تا قائمسوره بنی اسرائيل را در هر شب جمعه بخواند، نمی كس هر ]

 درك كند و از اصحابش شود.[

 : فرمود كه است نقل صادق امام از
0 

 رود.[ ه كهف بخواند، جز با شهادت از دنيا نمیسور ،هر شب جمعه هر كس در ]

                                                           

  .110همان،  -1

 .113همان،  -0

 همان. -9

 .110همان،  -8

  همان. -0
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 فرمود: كه است نقل صادق امام از
1 

كه خودش، مالش و فرزندانش ميرد تا ايننمیكس در قرائت سوره مريم مداومت كند،  هر ]

 نياز گردند.[ از بركات آن به قدری برخوردار شوند كه بی

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از
0 

9 

در بهشت، و در نظر مردم  ءرا از روی عشق بخواند، همراه تمامی انبيا ءهركس سوره انبيا ] 

 دنيا دارای هيبت خواهد بود.[ در

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از 
8  

كس در هر سه روز، سوره حج را بخواند، سال به پايان نرسيده به زيارت خانه خدا  هر ]

 شود.[ف میمشرّ

 فرمود: كه كندمی نقل حضرت آن از 0مُسکان ابن 
3  

در هر جمعه مداومت كند، خداوند عاقبتش را به سعادت  ،در قرائت سوره مؤمنون كس هر ]

 كند.[ختم می

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از 

                                                           
 .113همان،  -1

 االعمال: رافق. در ثواب -0

 .113االعمال،  ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9

  همان. -8

 االعمال: الحسين بن العالء. ثواب در -0

 .113االعمال،  ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -3
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1 

طور زنانتان را با خواندن سوره نور حفظ كنيد، همين ا با تالوتهای خود رمناموال و دا ]

كس در تالوت آن در هر روز يا شب مداومت كند، هرگز هيچ يک از  اين سوره حفظ كنيد، هر

 تا دم مرگ زناكار نخواهد گشت.[  ،بيتشِاهل

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از 

 
0 

اللَه و در جوار گانه طواسين را در هر شب جمعه بخواند، از أولياءهای سهسوره كس هر ]

 هد بود وهرگز در دنيا گرفتار نخواهد شد.[رحمت و در تحت حمايت او خوا

 : فرمود كه است نقل حضرت آن از

9 

مد سبا و حمد فاطر را در يک شب بخواند، در آن شب همواره حدو حمد يعنی؛  كس هر ]

خواهد بود و هر كس آن دو را در روز بخواند، در آن روز هيچ آسيبی  در حفظ و حراست خداوند

كه نه به قلبش خطور كرده  ،شودقدر داده میبه او نخواهد رسيد و از خير دنيا و آخرت به وی آن

 جا رسيده باشد.[ و نه فکرش به آن ،باشد

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از

                                                           
 .113همان،  -1

 همان. -0

 .111همان،  -9



 _________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 ترجمه تفسیر نفحات الرحمن   290

1  

است، هر كس آن را قبل از خواب يا در  « يس» هر چيزی دارای قلبی است و قلب قرآن  ]

روز قبل از غروب بخواند، تا غروب محفوظ و روزيش تأمين است و هر كس آن را در شب، قبل 

هر شيطان رانده شده و از هر  را مأمور حفظ جان او از شرّ از خواب، بخواند، خداوند هزار ملک

 نمايد.[آفتی، می

 اين كه تا كردمی ذكر را يس سوره تالوت ثواب ،روايتی در كه است نقل باقر امام از

 :فرمود

0 

گونه هرگز به اوتالوت كننده يس فقر، ورشکستگی، دردسر، جنون، جذام، وسواس و هيچ ]

كه فرمود: ]و در زمره كسانی خواهد بود كه خداوند تا اينبيماری آسيب و ضرری نخواهد رسيد.[ 

 وسعت در زندگی و گشايش هنگام لقائش را تضمين كرده است.[ 

ماندن خود، خانواده  همچنين روايت شده كه قرائت سوره يس برای دنيا و آخرت و محفوظ

شته باشد، خوانده بالئی مفيد است و بر هر كس كه عقل درستی ندا و آفت هر مال قاری آن، از و

 ،ایشود، و يا نوشته و آب آن نوشانده شود، مفيد است، و هرگاه با آب زعفران روی ظرفی شيشه

 9بهتر و بهبود بخش است. ،نوشته شود

                                                           
 .111همان،  -1

  همان. -0

 .938مکارم االخالق،  ، ل ض ف  ن ب ن س ، ح ی رس طب -9
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 :فرمود كه است نقل پيامبر از روايتی در 

1 

 ،خواندای آن را نمیای علی، يس بخوان زيرا كه در آن ده بركت وجود دارد: هيچ گرسنه ]

ای آن را كه سيراب شود، هيچ برهنهخواند، مگر اينای آن را نمیكه سير شود، هيچ تشنهمگر اين

كند، هيچ كه ازدواج میاين مگر ،خواندنمی را كه پوشانده شود، هيچ مجرّدی آنمگر اين ،خواندنمی

  مگر ،خواندنمی را رود، هيچ مريضی آنكه ترسش از بين میاين مگر ،خواندنمی را خائفی آن

 را شود، هيچ مسافری آنكه خالص میاين مگر ،اندخونمی را يابد، هيچ زندانيی آنكه شفا میاين

كه مگر اين ،شودشود، در نزد هيچ ميّتی خوانده نمیاين كه در سفر دستگيری می مگر ،خواندنمی

كه آن را خواند،  مگر ايننمی را ای داشته باشد، آنكسی كه گمشدهكند و هيچعذاب او را سبک می

 كند.[پيدا می

 :فرمود ،يس خواندن فوائد در كه است نقل پيامبر از روايت ديگری در 

0 

 كه فرمود:] و هرشود[ تا ايناز تالوت كننده آن هرگونه بدی دفع، و هر حاجتی روا می ]

را بنويسد و آب آن را بنوشد، به درون خود، هزار دوا، هزار نور، هزار يقين، هزار بركت و كس آن

 كند.[كند، و هر نوع غش و درد را از او دفع میمت وارد میهزار رح

                                                           
  و در آن است: إلّا وجد طريقها. 103/080الدين، جامع االخبار،  شعيرى، تاج -1

 .93، 0، الدّرّ المنثور، بکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -0
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 فرمود: خدا به من خبر رسيده كه رسول »نقل است كه گفت: 1رباح أبی بن عطاء از 
0 

 «شود.[يس تالوت كند، حوائجش برآورده می ،ل روز]هر كس در اوّ

 : است روايتی از علمای عامّه آمده در
9 

    كه خداوند با او آسان برخوردمگر اين ،شودسوره يس در نزد هيچ ميّتی خوانده نمی ]

 كند.[ می

ای آن را شود و هر گرسنهت كند، آمرزيده میرا تالو هر كس يس »گويد:قِالبه می أبی

ای شود، هر كس در حالی كه گمشدهشود و هر گمراهی آن را بخواند، هدايت میبخواند، سير می

طعامی كه نگران كم بودن آن باشد، بخواند،  بريابد، هر كس داشته باشد آن را بخواند، آن را می

 شود، هرتی بخواند، به او آسان گرفته میميّ بررا دهد، هر كس آن خداوند به آن طعام بركت می

 8 «.شودزنی بخواند كه وضع حمل او سخت است، وضع حمل بر او آسان میبر كس آن را 

 :فرمود خدا رسول كه است نقل اسعبّ ابن از
0 

ات را تالوت كند، پس از آن هر درخواستی از خداوند و صافّ يس ،كس در روز جمعه هر ]

 شود.[بکند، برآورده می

                                                           

 .33، 01تهذيب الکمال،   ،ن م رح دال ب ع  ن ب ف وس ، ي زی ظ م اف حر نسخه اصلی، عطاء بن ابی زياح، رك: د -1

 .93، 0، الدّرّ المنثور، بکر ابی بن حمنعبدالرّ، سيوطی، جالل الدّين 800، 0سنن الدّارمی،  ،عبداهلل بن عبدالرحمن، دارمی سمرقندی -0

  همان. -9

  .030/3، 30، بحار االنوار، ردباقمجلسی، محمّ -8

 .00، 0المنثور، ، الدّرّبکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -0
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 :فرمود كه است نقل صادق امام از

1  

جمعه بخواند، همواره در دنيا از هر آفتی محفوظ و از  روز هر سوره صافّات را در كس هر ]

خواهد ماند و در دنيا از وسعت رزق كامل برخوردار خواهد شد و از ناحيه شيطان  هر بالئی دور

 هيچ آسيبی به مال، فرزند و بدنش وارد نخواهد شد.[  ،رگزورگوی ستم

 0: كه آمده روايتی در

 شود.[و مقام دنيائی و آخرتی خوانده می شرافتآن سوره برای رسيدن به  ]

 :فرمود كه است نقل صادق امام از
9 

8 

خداوند شرف دنيا و آخرت به او عطا  ،سوره زمر را به طور شايسته بخواند كس هر ] 

او حساب  جا هر كس او را ببيند، ازتا آن ،گرداندخواهد كرد و بدون مال و عشيره او را عزيز می

 برد.[می

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 

0 

                                                           

 1، 033، 30، بحار االنوار، دباقرمجلسی، محمّ، 110ثواب االعمال،  ، ی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -1

 .0، 30،033، بحار االنوار، قردبامجلسی، محمّ، 938، مکارم االخالق، فضل بن طبرسی، حسن -0

 در بحار: استخفها. -9

 .1 ،30،030 األنوار، ،  بحاردباقرمجلسی، محمّ ،110، ثواب االعمال، ی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -8

  . 119 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -0
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در گستره ديدش، در قيامت نور و سوره حم سجده را بخواند، خداوند برای او،  كس هر ]

كه ديگران به او  ،گيرددهد و در زندگی دنيائی به قدری مورد ستايش قرار میسروری قرار می

 خورند.[غبطه می
 1 

قرائت سوره يس  اصّی نزديک به خودخان، خواصّ حم ]در روايت آمده كه در قرائت سوره

 وجود دارد.[

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 

 0 
9  

را بخواند، هرگز مرتکب گناه نخواهد شد و هرگز شکّی در  سوره  هركس ] 

 خوفی به دل ،دينش داخل نخواهد شد و او را به فقری مبتال نخواهد كرد و هرگز از هيچ سلطانی

 و كفر در امان خواهد بود.[ از شکّ ،نخواهد داشت و همواره تا ابد

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از 

»8 

 از تلف شدن اموال، زنان و كنيزانتان، جلوگيری كنيد.[  با قرائت سوره  ]

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از همچنين 

 0  

                                                           

 .9، 911: 30األنوار،  ، بحاردباقرمجلسی، محمّ، 930، 0، الدّرّ المنثور، بکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -1

 در ثواب االعمال: يرتب. -0

 . 1، 919، 30األنوار،  ، بحاردباقرمجلسی، محمّ، 118 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9

 و همان.110 همان، -8

 .918،1، 30همان و همان، -0
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ق مداومت ورزد، خداوند به  ئت سورهبه قرا ،كس در نمازهای واجب و مستحب خود هر ]

   دهد.[او وسعت رزق می

 :فرمود كه است نقل صادق امام از

 1  

كند و را در روز يا شب بخواند، خداوند امور زندگيش را اصالح می سوره  هركس]

 دهد.[به او وسعت رزق می

 :فرمود كه است نقل باقر امام از

 0 

 كند.[خير دنيا و آخرت را به او عطا می را بخواند، خداوند كس سوره هر ]

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 

 »9  

داومت داشته باشد، در زندگی، در هر روز يا شب م  به خواندن سوره كس هر ]

   همواره مورد ستايش مردم قرار خواهد گرفت.[

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از همچنين 

 
8  

دارد و او را هركس در هر شب جمعه، سوره واقعه بخواند، خداوند او را دوست می ]

  فقر و نداری و آفتی از آفات دنيا به او گرفتاری، ،دهد و هرگز در دنيادوستدار مردم قرار می

 رسد.[نمی
                                                           

 ن.هما -1

 .1 ،918 ،30االنوار، ، بحاردباقرمجلسی، محمّ ،113 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -0

 .918همان و همان،  -9

 910و همان،  110همان،  -8
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 :فرمايد می ديگری روايت در ن حضرتآ

 1  

 شود.[گاه در دنيا به گرفتاری مبتال نمیبخواند، هيچ واقعه سوره ،كس در هر جمعه هر ]

 :فرمود كه است نقل صادق امام از
0 

9 

هرگز او را  ،ند، خداوند تا دم مرگمُجادله را در نماز واجب بخوا و حديد كس سوره هر ] 

 بيند. [نمی اش بدی و در بدنش نقصیز در خود و خانوادهگو هر ،كندعذاب نمی

 :فرمود كه است نقل الحسين بن علیّ از ثمالی، از 

8 

مُمتحنه را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند، خداوند قلبش را با  هر كس سوره ]

خود و فرزندانش گرفتار جنون  گردد وبخشد و هرگز فقير نمیآزمايد، به چشمش نور میايمان می

  [شوند.نمی

 فرمايد:می ديگری روايت در 
0

 

 ستوده خواهد بود.[ ،] در نزد مردم

                                                           
 ،30االنوار، بحار،  دباقرمجلسی، محمّ و 989على بن موسى، امام هشتم عليه السّالم، الفقه، منسوب به امام رضا عليه السّالم،  -1

910، 1 . 

 االنوار: أدمنها، اضافه دارد. در ثواب االعمال و بحار -0

 .1 ،910 ،30األنوار، ، بحاردباقرمجلسی، محمّ ،110 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9

 ، بحاردباقرمجلسی، محمّ ،930، مکارم االخالق،  ل ض ف  ن ب ن س ، ح ی رس طب، 113 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -8

 .1/ 911 ،30األنوار،

 .0/ 911 ،30األنوار، ، بحاردباقرمجلسی، محمّ ،930 االخالق، ، مکارم ل ض ف  ن ب ن س ، ح ی رس طب -0
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 :فرمود كه كندمی نقل صادق امام از بصير أبو 

  
1 

همواره تا  را قبل از خواب از روی نوشته بخواند، ةسور هركس ]

 در روز قيامت تا وارد شدن به بهشت، نيز در امان خدا خواهد بود.[صبح در امان خدا و 

 كه است نقل ،خواب هنگام به آن خواندن و مباركه سوره آن فضيلت در پيامبر از 

 :فرمود
0 

هايش را تا هنگام بيدار شدن، بر كند، كه بالای از فرشتگانش را مأمور میخداوند فرشته ]

 روی وی بگستراند و او را از هر آسيبی حفظ كند.[ 

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 

 
9 

 و جلّ خدای عزّ ،های واجب و مستحب خويش بخواندزرا در نما سوره كس هر ]

 كند.[شار قبر او را حفظ میسازد و از فاو را هرگز به فقر مبتال نمی

 :فرمود كه است نقل صادق امام از

 

 8 

                                                           
 .1/ 919 ،30األنوار، ر، بحادباقرمجلسی، محمّ ،113 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -1

 .8/ 913 ،30األنوار، ، بحاردباقرمجلسی، محمّ، 099، 3، الدّرّ المنثور، بکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -0

 .1/ 913 ،30األنوار، ، بحاردباقرمجلسی، محمّ ،113 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9

 .113 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -8
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های های واجب و مستحب، از نشانهزدر نما سوره الحاقّة را زياد بخوانيد، زيرا خواندن آن، ]
اللَه نازل  هلعن معاوية و المؤمنينباشد، زيرا اين سوره درباره أميرايمان به خدا و رسولش می

          را مالقات كند.[                                                                                                               و جلّ تا خدای عزّ ،رودايمان از دنيا نمیشده، بی
 :فرمود كه است نقل حضرت آن از همچنين

  
1  

جن و افسون و چشمان  گاه در دنيا، ازرا زياد بخواند، هيچ سوره  كس هر ]
 ها آسيبی نخواهد ديد.[سحر و كيد آن

: فرمود كه است نقل ،مُزَمِل سورة تِالوَت فضيلت در روايتی در حضرت آن از همچنين 
0 

 [فرمايد.به عطا میحيات و ممات طيّ ،خداوند به او ]

 :فرمود واجب نماز در ،مُدَثِر سورة تئقرا فضيلت در كه است نقل باقر امام از
 9 8 

 رسد.[هرگز بدبختی به او نمی ،ها اين است كه به خواست خدااز جمله آن فضيلت ]

 :فرمود روز هر در  سورة تالوت در كه است نقل صادق امام از 
 0 

 خانه كعبه را زيارت خواهد كرد.[  ،سال تمام نشده ]

 :فرمود  سوره تالوت در آن حضرت
3 

                                                           
 930 االخالق، ، مکارم ل ض ف  ن ب ن س ، ح ی رس طب، 101 همان، -1

 .101 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -0

  در ثواب االعمال: فی الحياة الدّنيا اضافه دارد. -9

 .101 االعمال، واب، ثی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -8

  در منبع اصلی: إذا كان يدمنها كل يوم اضافه دارد. -0

 .101 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -3
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 كه سرحال باشد.[ميرد مگر اين] نمی

 :فرمود ریديگ روايت در 
 1 0 

 ]هرگز بدبختی به او نخواهد رسيد.[

 و  قرائت فضيلت در كه است نقل حضرت آن از همچنين 

 :فرمود 

 9 

كس آن دو سوره را بخواند و به خواندن آن در نمازهای واجب و مستحب مداومت  هر ]

 [گذارد.جواب نمیيک از حاجات او را بینمايد، خداوند هيچ

 : فرمود ديگری روايت در و
8 

0 

 سورةی خورده باشد و يا حيوان زهر داری او را گزيده باشد، هر گاه كسی سمّ ]

 رسد.[ ر آب خوانده و به او نوشانيده شود، به خواست خدا ضرری به او نمیرا ب 

 : كردمی سفارش گونهاين را دوستانش و اصحاب كه است نقل صادق امام از
3 

0 

                                                           
 در مکارم االخالق، فی النيا اضافه دارد. -1

 .930االخالق،  ، مکارم ل ض ف  ن ب ن س ، ح ی رس طب -0

 .101 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9

 .است دو آن مانند و زنبور و عقرب نيش: الحمّة -8

 .0/ 901 ،30األنوار، ، بحاردباقرمجلسی، محمّ ،930 االخالق، ، مکارم ل ض ف  ن ب ن س ، ح ی رس طب -0

 القلّة؛ ظرفی سفالی است كه از آن ... نوشيده می شود. -3

 .109طبّ االئمّة عليهم السّالم،  ، ه ل دال ب ، ع طام س ب  ن اب -0
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به صورت  سوره  ظرف نوئی آب بريزد و بر آن سی بار در ،هر كس بيماريی دارد ]

 ،بيماری را مسح بکشد سپس از آن آب بنوشد و با آن وضو بگيرد و با آنمحلّ ،ترتيل بخواند

ت كه خداوند به او عافيّاين مگر ،گذردسه روز بيشتر نمی ،ودبر آن افزوده ش ،هرگاه آب كم شد

 بخشد.[می

 دارم، آن سنگينی بدهی »:نوشتم باقر امام خدمت كه است نقل سَهْل بن سماعيلااز  

 :نوشت پاسخ در حضرت

»1 

 «[.را همواره بر زبان جاری ساززياد استغفار كن و سوره  ]

 كه: شده روايت 
0 

بخواند، و از ای برگيرد و در آن آب بريزد و در آن سی و پنج بار كس كاسه هر ]

 بر لباسش بپاشد، همواره در گشايش به سر خواهد برد تا آن لباس پوسيده شود.[  ،آن آب

: آمده روايتی در

9 

گيرد، اگر بخواهد كه مردی از مالش تش در دل مردم قرار میهر كس آن را بخواند، محبّ ]

از  شود، و هر كسكار انجام میهمين كه با او روبرو شود اين ،خارج شود، بعد از قرائت آن

يابد و كند، بر او غلبه میاش نگاه میكه به چهرهسلطانی ترس داشته باشد، بعد از قرائت آن، همين

                                                           
 .01، 913، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -1

  .110 االخالق، ، مکارم ل ض ف  ن ب ن س ، ح ی رس طب -0

 .11، 991، 30األنوار،  ، بحاردباقرمجلسی، محمّ. 033، مصباح كفعمی،  ی ل ع  ن ب م ي راه ، اب ی م ع ف ك -9
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خدا  هر كس آن را در درگاه شود وآن دعوا پيروز می كس آن را هنگام دعوا قرائت كند، در هر

 دهد، شفاعتش پذيرفته و درخواستش اجابت خواهد شد.[ قرار شفيع

 :فرمود كه است نقل المؤمنين يرأم از روايتی در 

1   

برای هر چيزی  كه فرمود:]را قرائت كند.[ تا اين خدا رحمت كند كسی را كه ]

سری است و يسر است، برای هر چيزی وسيله آسانی و يُ  ياوری است و ياور ضعفا

است، برای هر   ،است و برای هر چيزی عصمتی است و عصمت مؤمنين  گرفتاران،

 است.[ ، چيزی هدايتی است و هدايت صالحان

 : نقل است كه فرمود ديگری روايت در ،عليه اللَه صلوات حضرت آن از

0 

دينش تقويت، ، ه آن قرضش اداخوب رفيقی برای انسان است، به وسيل ،]آن سوره 

 .[شودطوالنی و بدی از او دور و حالش نيکو میعمرش  ،زيباترصورتش 

 :فرمود ديگری روايت در و 

 
 [خشم آورد. به نيز  را او و خشم بگيرد آن قاری بر كهاين از دارد ابا خداوند ]

 
 [چيست؟ ،كه او را به خشم آورداين گفته شد: منظور از] 

                                                           
 991 همان، و 033 همان، -1

 همان. -0
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 فرمود:

 
1  

كه فرمود: خداوند ابا دارد از ، تا اينآوردا به خشم نمیراو  ،با برآورده نکردن حاجتش ]

 شب تا صبح و هزار فرشته از صبح تا شب نگمارد.[  كه برای محافظت قاری آن، هزار فرشته ازاين

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 

              

       
0  

ی خسته نشويد، زيرا هر كس آن را در نمازهای مستحبّ ]از قرائت سوره 

 رود.[از بين نمی ،شود و با آن يا با صاعقه و يا با آفتی از آفات دنيافتار زلزله نمیرهرگز گ ،بخواند

 : فرمود كه است نقل حضرت آن از همچنين

 9 

 ، روزی اوواجبش بخواند، فقر از او دور در نمازهای هر كس سوره  ]
 شود.[مرگ بد از او دفع می وفراهم 

 فرمود: كه كندمی نقل صادق امام به خط خود از ،عليه اللَه انرضو هيدش
8 

 سوره فيل خوانده شود.[  ،]به صورت دشمن
 ،كه برای پدرم ؛گويدكند كه يکی از معمّرين مینقل می المُعَمّرين در كتاب أخبار راوندی

د من د شدم، پس پدرم با تولّكه من در هنگام پيری پدرم متولّتا اين ،ماندفرزندی زنده نمی
پس روزی  كه به هفت سالگی رسيدم، پس عمويم كفالتم را بر عهده گرفت،تا اين ،خوشحال شد

                                                           
  همان. -1

 .108، ثواب االعمال، ی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -0

 .1/ 990 ،30األنوار، ، بحاردباقرمجلسی، محمّ ،103 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -9

 .1/ 990 ،30األنوار، ، بحاردباقرمجلسی، محمّ -8
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كه پدرش  ست،ا و گفت: ای رسول خدا اين برادر زاده من يموارد شد بر پيامبر اوبه همراه 
چرا از خواندن  تا با آن او را حفظ كنم. پس فرمود: ،رزی به من ياد بدهفوت كرده، پس دعا يا ح

 «و ،و ،و ، :»لهای دارای قُسوره
 رد.هم دا غافلی؟ و در روايت ديگری 

ام، نه به فرزند و مالم به وسيله آن خودم را حفظ كرده، من تا به امروز »گويد:ن معمّر میاب
 1 «بينی. و سنّم به اين حد رسيده كه می ام و نه فقير.آسيبی رسيده و نه مريض شده

 :فرمود كه است نقل المؤمنين أمير از 

0 

 آن حضرت همين كه از نماز فارغ شد فرمود: را در حال نماز نيش زد، عقربی پيامبر ]

كند، سپس آب و نمک درخواست كرد و به گزار و غير او را رها نمینماز ،خدا لعنت كند عقرب را

 ،و ،های در حالی كه سوره ،كشيدن محل نيش پرداخت مسح

 خواند.[می و

 :فرمود من به خدا رسول گويد:می مُطعِم، بن جُبَير 

 

، ،

،  ،     

 

اصحابت  بين در ،آيا دوست داری به هنگام سفر، از لحاظ هيئت و زيادی توشه ،ای جبير ]

های پنجگانه را بخوان ود: پس اين سورهشاخص باشی؟ گفتم آری، پدر و مادرم به فدايت. فرم
                                                           

 .30/013دعوات راوندی،  -1

 .303، 3الدّرّ المنثور،  -0
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 و ، و ، و ، و ،

 آغاز كن و قرائتت را با آن به پايان ببر.[ و هر سوره را با 

بدترين وضع و كمترين  ،من ثروتمند و دارای مال فراوان بودم، امّا در سفری »گويد:جبير می

 ،ها را خواندمها را به من آموخت و آنآن سوره خدا ا از وقتی كه رسولتوشه را داشتم، امّ

 1 «م.شتز سفرم برگ، تا ابودم دارای بهترين هيأت و بيشترين توشه

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 

 
0 

فرا رسد[ را  پيروزى و خدا يارى كه ]هنگامى 1نصر،كس سوره  هر ]

كه تا اين ،كنددر نمازی مستحب يا واجب بخواند، خداوند او را بر تمامی دشمنانش غالب می

كند كه نه انتظار داشته و نه به قلبش خطور ای فراهم میش به گونهفرمود: و اسباب خير را براي

 كرده باشد.[

 :فرمود ديگری روايت در 
9 

 كند.[اتش را كفايت میكند و مهمّمی غالب دشمنانش تمامی بر را او خداوند ]

 :فرمود كه است نقل دقصا امام از

 
های را يازده بار بخواند، در خانه خود و خانه خوابش سورههركس در رخت ]

 محفوظ خواهد ماند.[  اطرافش

                                                           
 .0/ 980 ،30األنوار، ، بحاردباقرمجلسی، محمّ .303 ،3 المنثور، ، الدّرّبکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -1

 ،100 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -0

 .988 السّالم، عليه رضا امام به منسوب ، الفقه، على بن موسى، امام هشتم عليه السّالم -9
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 :فرمود كه است نقل حضرت آن از همچنين

 

را بعد از هر نماز واجب ترك  كس به خدا و قيامت ايمان دارد خواندن  هر ]

 كند.[نکند، زيرا هر كس آن را بخواند، خداوند خير دنيا و آخرت را برای او جمع می

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از همچنين
1 

نخوانده باشد، و بميرد، بر دين ابی   ای بر او بگذرد و در آنكس جمعه هر ]

 لهب مرده است.[ 

 
0 

آن ستمگر را از او  حايل كند، خداوند شرّرا بين خود و ستمگری  كس  هر ]

آن  كند، هر كس آن را در پيش رو و پشت سر و سمت راست و چپش بخواند، خداوند خيردفع می

 سازد.[ش را از او دور میرساند و شرّمی ستمگر را به او

 :فرمود صادق امام كه كندمی عمرنقل بن مفضّل 

9 

در سمت راست و چپ، جلو   و ای مفضّل با خواندن  ]

گاه بر سلطان جائری وارد شدی، تمامی مردم حفظ كن و هر خودت را از شرّ ،باال و پائين و عقب،

                                                           
 .103 االعمال، ، ثوابی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -1

 .103همان،  -0

  .800/01، 0، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -9
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ای، جا بيرون نرفتهسه بار آن را بخوان و دست چپت را گره بزن و تا از آن ،اشهنگام ديدن چهره

 باز مکن.[

 :فرمود كه است نقل حضرت آن از همچنين 

  1 

اش محکم بندد، اساس خانهبخواند، فقر از او رخت بر می را  سوره كس هر ]

 رسد.[ ها میشود و نفعش به همسايهمی

 :فرمود كه است نقل باقر امام از

 0 

شود، زيرا خوب نکند، با هيچ چيز خوب نمی  و كس را سورهای حَمد هر ]

 كند.[هر مرضی را خوب می ،اين دو سوره

 :فرمود كه است نقل پيامبر از
 

9 
افکند، و با هزار نظر لطف به او می ،لرا بخواند، خداوند با آيه اوّ  ةكس سور هر ]
كند، و درخواست او را اجابت می هزار ،ما آيه سوّكند، و بهزار درخواستش را اجابت می ،مآيه دوّ

 كند، كه هر حاجتی از دنيا و آخرت بهتر است.[هزار حاجت او را برآورده می با آيه چهارم،
 :فرمود كه كندمی نقل اللَه رسول از ،عليه اللَه صلوات أميرالمؤمنين 
 

8

                                                           
  .09، 309المحاسن، د، ّ م ح م  ن دب م ، اح ی رق ب -1

 .93 .طب االئمّه عليهم السّالم، ه ل دال ب ، ع طام س ب  ن اب -0

 .099، 109الدين، جامع االخبار،  شعيرى، تاج -9

  .300، 3، الدّرّ المنثور، بکر ابی بن حمنعبدالرّسيوطی، جالل الدّين  -8
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دو دستگيره درب منزلش بگذارد و يازده مرتبه  هر كس قصد سفری دارد، پس دست بر ]
 تا برگردد.[ ،ن او خواهد بودنگهبا اداوند تعالیخ ،را بخواند سوره 

 :فرمود كه كندمی نقل پيامبر از سنَاَ 
 

1 
شود و هر كس موجب بركت برای او می ،را يک بار بخواند كس سوره  هر ]

 بركت موجب ،بخواند بار سه كس شود و هربيتش میو اهلِ او برای بركت موجب ،دو بار بخواند
 شود.[می بيت و همسايگانشاهلِ و او برای

 :فرمود كه است نقل پيامبر از 
    

0 

را خواند، خداوند فقر را از   و های كس وارد منزلش شد و سوره هر ]

 كه به همسايگانش نيز برسد.[ ،كندقدر زياد میكند و خير آن خانه را آناش دور میخانه

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 

 
9 

اين دو  جَبْرَئيل پس ،دچار تب شد سبب نزول مُعَوِذتَين اين بود كه رسول خدا ]

 حضرت را از بيماری نجات داد.[ سوره، آن دوبا سوره را آورد و 

بود، پس ظرف آبی خواست و  ، شخصی را ديد كه غش كردهرضا امام كه است نقل

سپس دستور داد تا آن آب را بر سر و  ،مُعَوِذتَين را خواند و در ظرف دميد و سوره هايحَمْد

  8ديگر هرگز دچار غش نخواهی شد. :صورتش ريختند، و او بهبود پيدا كرد و فرمود

                                                           
 .303همان، -1

  .300همان،  -0

  .801، 0، تفسير قمّی، ی، علی بن ابراهيمقمّ -9

  .111 طبّ االئمّه عليهم السّالم، ، ه ل دال ب ، ع طام س ب  ن اب -8
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 چهلم طرفة

 خواص و آثار دنيوی بعضی از آیات

 

 .باشدبسياری از آيات می آثار و ن خواصّيّروايات، مب 

 :كه فرمود ،نقل است از پيامبر 

   

1 

كسی به خاطر كاری كه انجام داده محزون باشد، سپس با اخالص و حضور قلب  ،هرگاه ]

شود؛ يا رسيدن به حاجتش در بگويد، از يکی از دو چيز محروم نمی

 ماند، بهتر و ماندگارتر است.[چه در نزد خدا میزيرا آن ،پيشگاه خداوند ذخيره شدن در دنيا و يا 

كند نقل می ،وجلّ عزّ از خدای و آن حضرت از پيامبر عليه اللَه صلوات المؤمنين أمير

 : كه فرمود

 0 

 كه با نام خدا آغاز نشود، ناقص خواهد بود.[ ،ی]هر امر مهمّ

 :نقل است كه فرمود المؤمنينأمير از  

                                                           
  .090/1، التوحيد،  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب -1

 .00/0، تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم،  السّالم عليه عسکرى امام -0
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1 

برايش  ،بگويد هرگاه بنده به هنگام خواندن يا انجام دادن كاری، ]

 شود.[بركت حاصل می

 : روايتی نقل است كه فرمود ، دراز امام صادق 

 
0  

س را ترك كنند، پ چه بسا بعضی از شيعيان، در آغاز كارشان  ]

 .[ گرددگزار خدا شکر شود متوجّهتا  ،كندمی شکلیخداوند او  را دچار م

 :فرمود خورد؟می غذا انسان با شيطان آيا :شد سؤال پيامبر از كه شده روايت

 9 

خداوند  و ،خوردها غذا میگفته نشود، شيطان با آن آری، در خوردن هرغذائی كه  ]

 دارد.[بركت را از آن غذا بر می

 :گفت و شد وارد اعرابيی كه بودم خدا رسول محضر در »:گفت كه شده نقل كَعْب بن اُبَیّ از 

 :گفت چيست؟ شمرض :فرمود حضرت .است مرضی گرفتار كه دارم برادری خدا، پيامبر ای

 ديوانگی، پس حضرت فرمود:

 (139بقره،  

 (08 اعراف،  (13 ان،عمر آل

                                                           
 .30/080 األنوار، بحار ،دباقر. مجلسی، محم00/0ّ همان، -1

 .091/0 ، التوحيد، ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب -0

 .101/001الدين، جامع االخبار،  رى، تاجشعي -9
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  (113مؤمنون، 

  (9جن،
1 

 و الکتاب فاتحة پس پيامبر زدم بياور. پس او را به محضر آن حضرت آورد.او را به ن ]

 سوره آخِر از سه آيه و ،الکُرسی و آية و دو آيه بقره، سوره أوّل چهار آيه از

 و : ی از سوره اعرافاآيه و : عمرانآل از ایآيه و بَقره،

آيه  و ده : جِن سوره ای ازآيه و :مؤمنون سوره آخِر

را بر او «  » و  و حَشْر، سوره آخر و سه آيه از افّات،سوره ص أوّل از

 گاه مريض نبوده است.[پس آن مرد برخواست كه گوئی هيچ خواند،

 و ،هسوره بقر أوّل از آيه كس چهار هر :»نقل است كه گفت مسعود ابن با يک راوی از

بقره را بخواند، در آن وقت  سوره آخر و سه آيه از ،الکرسی آية بعداز دو آيه و الکرسی، آية

كند و بر هيچ مجنونی شود و چيزی او را ناراحت نمیاش نزديک نمیخانواده به او و ،شيطان

 0«كند.كه بهبود پيدا میمگر اين ،شودخوانده نمی

چيزی به من بياموز كه با آن  ،شخصی گفت: يا رسول اهلل »:نقل است كه گفت، از او 

 خدا به من منفعت برساند. حضرت فرمود:

های اطرافت را ی خانهات، حتّوخانه ات نفع رساند،و ذرّيّه 9ا به توت را بخوان، الکرسی آيةَ»

 8««حفظ كند.

                                                           
  .103، 8االتقان فی علوم القرآن،  ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -1

 .131همان، -0

 در االتقان، يحفظک يعنی ترا حفظ كند. -9

 .131 ،8 القرآن، علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -8
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 الکرسی ل آن و آيةاز اوّ چهار آيه ده آيه از سوره بقره، ،روايت شده هر كس هنگام خواب

 1برد.بعد آن و سه آيه آخر آن را بخواند قرآن را از ياد نمی و دو آيه

 : دنقل است كه فرمو از امام باقر

0 

 هزار و دنيا هایگرفتاري از گرفتاری هزار خداوند بخواند، را الکرسی آية بار يک كس هر] 

 [.است قبر عذاب آخرت و در فقر دنيا در آن كمترين ،كند دور او از ،آخرت از

 : فرمود كه آن حضرت كندمی نقل خدا رسول از المؤمنين أمير

9

 ،و دو آيه بعد آن و سه آيه از آخر آن را بخواندل بقره و آية الکرسی كس چهار آيه اوّ هر ]

شود و قرآن را رسد و شيطان به او نزديک نمیهيچ ضرری به خودش واهلش و مالش نمی

 كند.[فراموش نمی

 همچنين از آن حضرت نقل است كه فرمود:

 
8 

شود، آيات آخر آل عمران، آية اش خارج میالزم است هريک از شما كه از خانه ]

 شود.[آخرت برآورده می و حوائج دنيا ،را بخواند، زيرا در اثر آنالکتاب  و امّأَنْزَلْنَاهُ إِنَاالکرسی،

 : نقل است كه فرمود از امام رضا 

                                                           
 .131همان،  -1

 .103/100، امالی صدوق،  ی ل ع  ن د ب مّ ح ، م ه وي اب ب  ن اب -0

 .118، 113، 1، تفسير عيّاشی، ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ي ع -9

  .309/11، خصال،  ی ل ع  ن د بّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -8
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1 

 

كس بعد از هر  از فلج شدن نترسد و هر ،آية الکرسی را هنگام خواب بخواندكس ر ه ]

 بيند.[دار آسيب نمیاز نيش حيوان سم ،نمازی بخواند

 :در حديثی فرمود پيامبر  

               .
0 

پس آية الکرسی را بنويسد و آبش را   گرفتار بيماری صفرا باشد،هركس  ،ای علی] 

 [كند.به اذن خدا بهبود پيدا می ،بياشامد

 :روايتی فرمود ، درامام صادق

 9 

 كردی، آية الکرسی بخوان.[ برخوردترسی، او می به كسی كه از هرگاه ]

 :نقل است كه فرمود از آن حضرت
8 

0 

شود، در ان میای بيش از هشت ذراع باشد، آن خانه جايگاه جنيّاگر ارتفاع ديوار هر خانه ]

 الکرسی نوشته شود.[ آية ،اين صورت، الزم است كه بر باالی آن

                                                           

  .110، ثواب االعمال، ی ل ع  ن دبّ م ح ، م ه وي اب ب  ن اب -1

 .131/889طب الدين راوندى، سعيد بن هبة اهلل، دعوات الرّاوندی، ق -0

  .11، 313، المحاسن، ّد م ح م  ن دب م ، اح ی رق ب -9

  السّمک، السقف. -8

  .313/11، المحاسن، ّد م ح م  ن دب م ، اح ی رق ب -0
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 :فرمود صادق امام 

1 

ها را رم گيرند و آنجای می ،های مؤمنانهای مركباند و در محمولهان از اوالد ابليسجنيّ ]

 الکرسی باشيد.[ به خواندن آية دمقيّ ،دهند. پس در هنگام بار بستنمی

 :فرمود كه است نقل حسن امام از روايتی ،عليه اهلل رضوان شهيد خطدست با 

  

(08،03اعراف، ا

 .(00حشر،  (.90، 99الرحمن، 
0 

من ضامنم كه خداوند او را از هر سلطان ظالم و هر  ،كس بيست آيه از قرآن را بخواند هر ]

و آن آيات عبارتند از:  ،كندهر درنده آسيب زننده حفظ میو هر دزد متجاوز و  ،شيطان رانده شده

ل صافات و سه آيه از ده آيه اوّ تا الکرسی، سه آيه از اعراف آية

تا آخر  از  ،و سه آيه از آخر حشر تا حمن الرّ

 سوره.[

*  *   و »و در روايتی آمده: 
 از قدرت و عزّت پروردگار تو، پروردگار است ]منزّه(130و131،131ات،صافّ).9

                                                           
  .931/103همان،  -1

 .01، 001، 30بحار االنوار،  ،دباقرمجلسی، محمّ -0

 . 00 ،001 ،30 االنوار، ، بحاردباقرمجلسی، محمّ، 190/903الدين راوندى، سعيد بن هبة اهلل، دعوات الرّاوندی،  قطب -9
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 كه است خداوندى مخصوص ستايش و حمد* رسوالن بر سالم و. *ندكن مى توصيف آنان آنچه

 «[.است جهانيان پروردگار

 : است كه كرده نقل ،عليها اهلل صلوات فاطمه از سنّی ابن 

 1 (08عراف، )االلَهُا رَبَکُمُ وإِنَ

 ،سلمه و زينب بنت جحش به امّ ،وقتی زمان والدت فاطمه نزديک شد ] رسول خدا 

ذتين با معوّ را بخوانند و او را امر كرد كه به حضورش بيايند و نزد او آية الکرسی و 

 تعويذ كنند.[

 :فرمود كه است نقل دو آن از يکی از

خوانده  آيه يا بر او اين او گوش در شد، سوار آن بر نتوان و شود چموش مركبی هرگاه»  

آل 0: شود

 در كه كسانى تمام و است اسالم همين او آيين طلبند؟ مى خدا آيين از غير هاآن ] آيا (39عمران،

 به همه و تسليمند، او فرمان برابرِ در اجبار، روى از يا اختيار روى از هستند، زمين و هاآسمان

 «[.شوند مى بازگردانده او سوى

 نشسته مردی خانه كنار شخصی كه در كنار از ،عليه اهلل صلوات العابدينزين كه است روايت

 : او فرمود به پس گذشتمی ،بود

9 

                                                           
 .131، 8االتقان فی علوم القرآن، ر،  ک ب ی اب  ن ب ن م رح دال ب ، ع وطی ي س -1

 .18، 093، 3، كافی، د بن يعقوبكلينی، محمّ -0

 .00/193اوندی، الرّ ، دعواتدباقرمجلسی، محمّ -9
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گذران ستمگر بنشينی؟ درجواب خوش كنار خانه اين مردِ را وادار كرد كه در ] چه چيزی تو
گرفتاری. سپس حضرت فرمود: بنشين تا تو را به در خيری و پروردگار خوبی راهنمايی : گفت
سپس فرمود: رو به قبله بايست و دو  ،رسيد تا به مسجد النبی ،پس دست او را گرفت ،كنم

و او را ستايش كن و بر  ،باال ببر جلّ و سپس دستانت را به سوی خدای عزّ ،جای آورركعت نماز بِ
 عمرانل حديد و دو آيه آلو شش آيه اوّ ،سپس آيات آخر سوره حشر ،رود فرستد رسولش

كه به تو مگر آن ،كنیسپس از خدا درخواست كن و به يقين چيزی از او درخواست نمی را بخوان،
 كند.[عطا می

 آيه عمران،آلِ سوره آيه دو از مراد كه رسدبه نظر می »:گويدمی مؤلّف
 «باشد.(03عمران،آل)  و آيه (13عمران،آل

 :  فرمود كه است نقل پيامبر از
 (111إسراء،

 1 (103توبة،
 تا آخر آن  و لَقَدْ الرَحْمنَ ادْعُوا أَوِ اللَهَ ادْعُوا آيه قُلِ ،ت من از دزدیامان امّ ،]يا علی 
 [أنْفُسِکُمْ تا آخرش است. مِنْ رَسُولٌ جَاءَكُمْ
 كه: آمده روايتی در و 

0 

خواب بخواند، از هر شيطان رانده شده و ِهر كس اين دو آيه را در هنگام رفتن به رخت ]

 .[خواهد بود الهی امان تا صبح در ،ستمگر متجاوز

 :  فرمود كه است نقل صادق امام از و 

 
 9 «.(31إسراء،

                                                           
 .131/889همان،  -1

  .9، 039، عدّة الدّاعی، ّد م ح م  ن د ب م ، اح ی ل د ح ه ف  ن اب -0

 .113، 930، المحاسن، ّد م ح م  ن دب م ، اح ی رق ب -9
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پس اين آيه را بخوان:  ،رس داشتیهرگاه به جايی وارد شدی و ت ]

 با كار، هر در مرا! پروردگارا»]

 [ده. قرار برايم كننده يارى حجّتى خود، سوى از و ساز، خارج صداقت با و كن، وارد صداقت

 فرمود: كه است نقل ،عليه اهلل صلوات رضا امام از

 : »آن حضرت از او پرسيد و شد وارد صادق امام بر ،كلبی سائب بن هشام منذر ابو

   [هستی؟ قرآن رمفسّ تو آيا ] «

 گفت: آری.

 :فرمود امام

فرمود: پيامبرش به اتعالی در اين آيه كه خدای »

 هاآن و تو ميان خوانى، مى قرآن كه هنگامى ]و (80إسراء،

 دهيم[. مى قرار ناپيدايى حجاب آورند، نمى ايمان آخرت به كه

 اهلل رسول كه قرآنی آن ] عنهم؟ حُجِباللَه رسول قرأه إذا كان الذی القرآن ذلک ما

 «بود؟[ چه ،ماندمی مستور هاآن از و خواندمی را آن

 دانم.گفت: نمی

 [هستی؟ قرآن مفسّر كه گويی می چگونه پس ] : فرمود

 بگذار و آن را به من بياموز؟  ت گفت: ای پسر رسول خدا بر من منّ

 :] پاسخ آن در: فرمود امام 

: است كه فرمود جاثيه سوره در ایآيه و نحل سوره در ایآيه و كهف سوره در ایآيه 

 خويش نفس هواى را خود معبود كه را كسى ديدى ] آيا (09جاثية،

 و گوش بر و ساخته گمراه نيست هدايت شايسته كهاين بر آگاهى با را او خداوند و داده قرار

 را او خدا از غير تواند مى كسى چه حال اين با است؟ افکنده اى ردهپ چشمش بر و زده مُهر قلبش
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: حلدر سوره نَ و شويد؟[ نمى متذكّر آيا كند؟ هدايت

 و قلب بر خدا گناه، فزونى اثر بر كه هستند كسانى ها]آن (113نحل،

در سوره  هستند[ و هاهمان واقعى غافالن و فهمند، نمى دليل همين به نهاده مهر چشمانشان و گوش

: كهف

 است ستمکارتر كسى ] چه (00كهف،

 دستهاى با را چهآن و گرداند، روى آن از و شده، داده تذكّر او به پروردگارش آيات كه كسآن از

      در و نفهمند تا ايم افکنده هايى پرده هااين هاىدل بر ما كرد؟ فراموش ،دفرستا پيش خود

 سوى به را هاآن اگر ،رواين از نشنوند و را حق صداى تا ايم داده قرار سنگينى هايشانگوش

 [.شوند نمى هدايت هرگز بخوانى، هدايت

سپس  ،يلم بود، آموختمدَآن را به مردی از اهل همدان كه ده سال اسير  »گويد:كسروی می

ولی مرا  ،ها گذشتمهای استقرار و نگهبانی آناين سه آيه را خواندم و از محل :گويدآن مرد می

       «كه به سرزمين اسالمی رسيدم.تا اين ،گفتندديدند و چيزی نمینمی

وفه عازم بغداد از ك ،شتیالعمل را به گروهی آموختم كه با كِاين دستور »گويد:می المُنذِر أبو

ا آن كشتی امّ ،ها هفت كشتی ديگر در حركت بود، كه به شش كشتی دستبرد زده شدبودند و با آن

 1«از دستبرد مصون ماند. ،اين آيات خوانده شده بود ،كه در آن

 :كه فرمود كندمی نقل پيامبر از یحديث در علیّ بن حسين 

 

 0(31انعام، (81هود، )

                                                           
 .3 ،030 الدّاعی، ، عدّةّد م ح م  ن د ب م ، اح ی ل د ح ه ف  ن اب -1

 .130، 8، االتقان فی علوم القرآن، بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -0
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[ اين است كه اين آيات را  شوندگاه كه سوار كشتی میآن ] امان امّت من از غرق شدن، ]

 خوانند:ب

 و شويد سوار آن بر خدا نام به ] (81هود،-1

 [.است مهربان و آمرزنده پروردگارم كه كنيد، او ياد كشتى، فتوقّ و حركت هنگام

 [.نشناختند ،است شايسته كه گونهنآ را خدا ها] آن(08حج،).-0

 خوانده آب دارای ظرفِ به من خبر رسيده كه آيات زير در »از ليث نقل است كه گفت:

 است: سحر كننده باطل ،شود ريخته مسحور روی بر آن آبِ سپس ،شود

1-  *

 چهآن: گفت موسى افکندند، كه ]هنگامى (30و31يونس،

 مفسدان عمل هرگز خداوند كه چرا ،كند مى باطل را آن بزودى خداوند كه است سحر آورديد، شما

 داشته كراهت مجرمان چند هر ،بخشد مى قتحقّ خويش، وعده به را حق او *كند  نمى اصالح را

  [.باشند

 ساخته هاآن چهآن و شد آشکار ]حق (113أعراف، -2

 . چهار آيه آخر [ تا.گشت باطل بودند،

 مکر تنها ،اند ساخته چه]آن 1(.33طه،)  -3

 «شد.[ نخواهد رستگار ،رود هرجا ساحر و است ساحر

 :فرمود كه كند می نقل پيامبر از أبوهُرَيْرَة، 
0  

 9«.(111اسراء، 

                                                           
 .130 همان، -1
 در االتقان: كربنی آمده است. -0 

 130 ،8 القرآن، علوم فی ، االتقانبکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -9
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ای  كه جبرئيل نزد من حاضرشد و گفت:اين مگر ،هيچ امری مرا دچار مشکل نساخت ] 

  د بگو:محمّ

 فرزندى نه كه است خداوندى براى ستايش: »بگو و . ]

 و حامى ذلّت، و ضعف خاطره ب نه و دارد، حکومت در شريکى نه و كرده، انتخاب خود براى

 [                      «بشمار. بزرگ بسيار را او و« اوست براى سرپرستى

: اين آيه »:گفت كه است نقل عبّاس ابن از 

  *

: ] بگو.1( 111و111إسراء،

 بهترين او براى و است يکى پاكش ذات بخوانيد، را كدام هر را، « رحمان»  يا بخوانيد را « اللَه»

 تخابان معتدل راهى دو، آن ميان در و نخوان آهسته خيلى يا بلند، زياد را نمازت و!« هاستنام

 شريکى نه و كرده، انتخاب خود براى فرزندى نه كه است خداوندى براى ستايش: »بگو و * كن

 بزرگ بسيار را او و «اوست براى سرپرستى و حامى ذلّت، و ضعف بخاطر نه و دارد، حکومت در

 «بشمار.[ امان از دزدی است.

ای بلند شدن از خواب هر كس آخر سوره كهف را بر »حُبَيش نقل است كه گفت: بن از زِرّ

 خيزد.مین، بخواند، همان وقت بردر ساعتی معيّ

 من :] بگو .(111كهف،

 يگانه معبود ،معبودتان تنها كه ،شود مى وحى من به كه است اين امتيازم شما مثل هستم بشرى فقط

 در را كسهيچ و دهد، انجام شايسته كارى بايد دارد، اميد پروردگارش لقاى به كه هر پس ،است

 «نکند.[ شريک پروردگارش عبادت

                                                           
 همان. -1
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 1 «طور يافتيم.آزمايش كرديم و همينما آن را  »گويد:عبده می

در شکم ماهی با آن خدا را  ،النّون دعائی كه ذی » :وقّاص نقل است كه گفت أبی بن از سعد

 نيست، معبودى تو جز! ]خداوندا (30أنبياء،خواند؛

 مگر كندنمی ون، درخواستیالنّدعای ذی با مسلمانی بودم.[ بود، هيچ ارانستمک از من تو، منزّهى

 0«.كندمی اجابت را درخواستش خداوند، كهاين

  نقل است كه فرمود: در روايتی از پيامبر

 

 9«.(30انبياء، ) 

كه برايش مگر اين ،آوردشناسم كه هيچ گرفتاری، آن را به زبان نمیمن سخنی را می ] 

 برادرم يونس است و آن: و آن سخنِ ،گشايش ايجاد شود

 تو جز! خداوندا: » زد صدا متراكم هاىظلمت آن . ] در(30أنبياء،

 بودم.[  ستمکاران از من تو، منزّهى نيست، معبودى

 رسول پس. يافت هبودب او ،خواند قرآن بيماری گوش در كه است نقل مسعود ابن از

 فرمود: اللَه

 [خواندی؟ چه او گوش در ] 

*  گفت:

 *  *

  .(113-110مؤمنون،

                                                           
 علوم فی ، االتقانبکر ابی بن حمندالرّعب الدّين ، سيوطی، جالل808، 0، سنن الدّارمی، عبداهلل بن عبدالرحمن، دارمی سمرقندی -1

  130 ،8 القرآن،

 130 ،8 القرآن، علوم فی ، االتقانبکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -0

 همان. -9
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 است برتر پس*  گرديد؟ نمى باز ما بسوى و ايم، آفريده بيهوده را شما كرديد گمان آيا ]

 و نيست او جز معبودى باشد، آفريده هدف بى را شما كهاين از است حقّ فرمانرواى كه خداوندى

 دليلى هيچ مسلّماً و -بخواند خدا با را ديگرى معبود كس هر و * است كريم عرش پروردگار او

*  شد نخواهند رستگار كافران يقيناً ،بود دخواه پروردگارش نزد او حساب -داشت نخواهد آن بر

 .[«كنندگانى رحم بهترين تو و كن رحمت و ببخش مرا! پروردگارا: »بگو و

 :فرمود حضرت پس
1 

  شود.[]اگر مؤمنی اين آيات را بر كوهی بخواند، آن كوه متالشی می 

 :فرمود كه است نقل صادق امام از 

 
0 

كس بر سلطانی وارد شود كه از او ترس در دل داشته باشد، به هنگام روبرو شدن با او  هر] 

يک انگشت را  ،گاه حرفی را خواندرا بخواند و انگشتان دست راستش را جمع كند و هر 

سپس  ،طور جمع كنداند و انگشتان دست چپش را همينرا بخو سپس  ،جمع كند

 برابر در ها چهره همه روز آن در و ، ](111طه،

دارد.[ را   دوش بر ستمى بار كه آن ،است زيانکار و مأيوس و شود مى خاضع قيوم، حىّ خداوند

  [كند.او را كفايت می شرّ ،جلوی صورتش باز كند و بخواند

 :  فرمود كه است نقل پيامبر از 

پس انگشتش را روی آن بگذارد و اين دو آيه  ،داشته باشد دندان درد] هركس  

 كه است كسى ]او (33أنعام،

                                                           
 139 ،8 القرآن، علوم فی بن ابی بکر، االتقان عبداهلل بن عبدالرحمنسيوطی، جالل الدين  -1

 .0 ،038 الدّاعی، ، عدّةّد م ح م  ن د ب م ، اح ی ل د ح ه ف  ن اب -0
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 و كامل، خلقت يا ايمان نظر از پايدار بعضى: هستيد گروه دو شما و آفريد، نفس يک از را شما

 و نموديم.[ تشريح فهمند، مى كه كسانى براى را خود آيات ما ،ناپايدار بعضى

 و آفريد را شما كه است كسى ]او (09ملک،

به  ،بخواند بار هفت كنيد.[ را مى گزارىسپاس كمتر امّا ،داد قرار قلب و چشم و گوش شما براى

 1 يابد.[اذن خدا بهبود پيدا می

نقل است كه  اسعبّ ابن از راوی يک با ،در خصوص زنی كه وضع حملش سخت است

آيات:  »گفت:

 كه روز آن در ها] آن (83نازعات،ضُحَاهَا أَو ةًعَشِيَ إِلَا يَلْبَثُوا لَمْ يَرَوْنَهَا يَوْمَ أَنَهُمْكَ

 يا شامگاهى جز برزخ و دنيا در توقّفشان گويى كه كنند مى احساس چنين ،بينند مى را قيامت قيام

 است[ نبوده بيشتر آن صبح

 احساس ببينند، شود مى داده هاآن به كه را هايى وعده كه ]هنگامى 0 (90أحقاف،

 آيا ،همگان براى است ابالغى اين ،داشتند توقّف دنيا در روز يک از ساعتى فقط گويى كه كنند مى

 «ه او نوشانيده شود.ب سپس نوشته كاغذی در شوند؟[ مى هالك فاسق قوم جز

ايجاد شد پس بگو  -ایيعنی وسوسه -هرگاه در درونت چيزی »نقل است: از او

 9«.(9حديد، 

مال و  ای نعمتی از خانواده وهرگاه خداوند به بنده» از انس بن مالک نقل است كه گفت: 

 خدا كه است نعمتى ، ]اين(93كهف، پس از آن بگويد: ،فرزند عطا كرد

 8 «بيند.نيست.[ در آن آفتی غير از مرگ نمی خدا ناحيه از جز نيرويى و قوّت ،است خواسته

                                                           
 .3-8، مکارم االخالق، فضل بن طبرسی، حسن -1

 .138 ،8 القرآن، علوم فی االتقان ،بکر ابی بن حمنعبدالرّ الدّين سيوطی، جالل -0

 همان. -9

 همان. -8
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 323 (خواص و آثار دنیوی آیات)طرفه چهلم

نقل  در آثار و خواصّ ،ات آنها و آيه داشته باشی كه تأثير قرآن عظيم و سورهبايد توجّ

به وجود شرايط  ف از آن ممکن نباشد، بلکه اين تأثيرای نيست كه تخلّهت تامّاساس علّ شده، بر

فاق بر قضای بلکه عقل اتّ ،عدم موانع وابسته است، مثل دعا كه آيات و روايات ه وقابل توجّ

نيز مانند  شده در كتب طب و ب نوشتهحوائج و حصول مطلوب دارند و يا مانند داروهای مجرّ

كه عالم. بدون شبهه از شرايط آن، ايمان به خدا و رسول و يقين داشتن به اين رغالب عوامل مؤثّ

 .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 

 .سست شود كه خداوند نگهدارنده استاعتقادش ، تأثير ا مشاهده عدمِكه ب ،مؤمن شايسته نيست
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 1تفسير این منابع

 

كه  ،امهائی برگرفتهام، از كتابكلّيّه رواياتی كه در اين كتاب، در طرائف و تفسير، ذكر كرده

 به قرار زير: هستند وسط روز مانند خورشيد در ،شهرت  در غايتِ

 بن فَضْل اإلسالم، أمينِ مؤتمَن، بارِع و اجَل، ر تفسير، تأليف شيخد الجامع جوامع كتاب -1

 .طبَرْسِی حسَن

 .مَجْلسی به باقِر محمّد معروف الّم مُتبَحِر امهتأليف علّ األنوار بحار كتاب  -0 

 مُسَدَد، مؤيّد كم نظير، فاضلِ و كبير، جليل تأليف شيخ 0التّنزيل أسرار كتاب على حواشی -9

 .الدين به بهاء معروف  عبدالصَمد، بن حسين نب محمّد

 و به فَيض، معروف و حسنبه م موسوم محمّد، املّ مُتقِن، تأليف محدِث الصافی كتاب -8

 .آثارهم العالمين فی وأدام أسرارهم اللَه قدس كاشانی، محدّث

به  ملّقب  ی،راز محمّد به امام هعامّ بين معروف قَمْقام الغيب تأليف بحر مفاتيح كتاب -0

 .الدِين فَخْر

 .سيّوطی الدِين جَالل تأليف قاضی اإلتقان كتاب  -3

                                                           
 اين منابع، توسّط مؤلّف محترم ذكر شده است. -1

 سير بيضاوی ( است.مراد، انوار التنزيل و اسرار التأويل  تف -0 
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 .عودالسّ أبی امهتأليف علّ التفسير كتاب  -0 

 بن محمّد بن عمر بن عبداللَه الخَير أبی الدّين ناصر تأليف قاضی نزيلالتّ أسرار كتاب -3

 .بَيضاوی فارسیّ علیّ

 .أفَنْدی به حقّی معروف إسماعيل ختأليف شي البيان روح كتاب -3

 بن حسَن بن محمّد معتمَد، محدّث و امجَد، تأليف شيخ الشيعة وسائل تفصيل كتاب -11

 .عليه اللَه رضوان عاملی حُرّ محمّد، بن علیّ

 1تفسير منابع

  دّ م ح م  ن ب ی ل ر، ع ی اث  ن اب

 . م1309. =  ق1983 - 1939،  ی رب ع ال  راث ت ال ءا ي : دار اح روت ي ب.  ه اب ح ص ال  ه رف ع م  ی ف  ه اب غ دال اس

 شیخ صدوق ی ل ع  ن ب د مّ ح م ، ه وی اب ب  ن اب

              .1908. =  ق1813،  ی الم سالر ا ش نال  ة س سؤ : م م قمعانی االخبار. 

                               .1938 ،  بخش           : وحدت ران ه ت. تبريزی مترجم كريم فيضی    امالی صدوق.

             .1930= ق1808،   ی الم ر االس ش ن ال  ه س وس : م م ق    خصال.

                              . 1931 ،     ن ي ن وم : م م ق . ی ران ه ت ی ن واد ذه دج م ح م  ق ي ق ح و ت  ه م رج ت   علل الشرائع.

 .ق1901قدس رضوی،  اعتقادات صدوق.

 ق. 1933 مدرسين،  توحيد صدوق. قم: جامعه

                ق. 1813 ، دارالرضی:  م قثواب االعمال و عقاب االعمال. 

 ق.1930كمال الدّين وتمام النّعمة. تهران: اسالميه، 

 .1901 =  ق1819 ،المكنگره جهانی امام رضا عليه السّ: مشهد عيون اخبار الرضا عليه السّالم.

                                                           
از آن رو كه مؤلّف محترم، منابع تفسير را به صورت اجمالی ذكر نموده، اين قسمت جهت تکميل منابع، توسّط  -1

 مترجم گردآوری شده است.   
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  ه ل دال ب ، ع طام س ب  ن اب

.1900. =  ق1813،  ه دري ي ح ال  ه ب ت ک : م م قطبّ االئمّه عليهم السّالم. 

 حبیب دبنحبیب، محمّ  ابن

                                                                                                  .1903=     م.0111=   ق.1801،  العربی قاهره: دارالغد. كسروی تحقيق حسن سيد المحبر،

   ی ل ع  ن د ب م ، اح ی الن ق س ر ع ج ح  ن اب

 .1933=  م 1330=   ق1810ر .  ک ف دارال : روت ي بلسان الميزان. 

                                                       .1913=    م 1393=  ق 1903   الکبری،  ةجاريالتّ قاهره: مکتبه.  ه اب ح ص ز ال ي ي م ت  ی ف  ه اب االص

 د مّ ح م  ن دب م اح  ن یدّ ال اب ه ، ش ی م ث ی ر ه ج ح ن اب

 . نسخه خطی. ه دق زن و ال  ض رف ال  ل اه  ی ل ع  ه رق ح م ال  ق واع ص ال

 دّ م ح م  ن ب ان م رح دال ب ، ع دون ل خ  ن اب

  ات ع طال و م  ی ان س ان  وم ل ع  اه گ ش ژوه : پ  ران ه ت.  ی ت د آيّ م ح م دال ب ع  ه م رج ت تاريخ ابن خلدون. 

                   .1939 ،   ی گ ن ره ف

 د مّ ح م  ن دب م ، اح ان ک ل خ  ن اب

 .1938قم: شريف رضی،ات االعيان. وفي

 د ع س  ن دبّ م ح د، م ع س  ن اب

 .1931قاهره: مکتبه الخانجی،  الطبقات الکبری.

  ی وس م  ن ب ی ل ، ع طاوس  ن اب

 .1903=  ق1813،  ه اف ق ث ل ل  ه ج ح دار ال  ه سّ سؤ : م م قاقبال االعمال. 

 د م اح  ن ب ی ح دال ب اد، ع م ع  ن اب

 .1900م=1333ق=1813 بيروت: دار الکتب العلميه،.  ب ذه  ن ار م ب اخ  ی ف  ب ذه ال  ذرات ش

 دّ م ح م  ن د ب م ، اح ی ل د ح ه ف  ن اب

             .1933. =  ق1811،  ی الم االس  اب ت ک دار ال.   عدة الداعی
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 ر م ع  ن ب ل ی اع م ر، اس ی ث ک  ن اب

 .1903. =  م0111. =  ق1801ة،  ال رس ال  ه س سؤ : م  روت ي ب تفسير ابن كثير.

 .1900. =  م1333. =  ق1930 . ارف ع م ال  ه ب ت ک : م روت يهاية. بالبداية و النّ

  شافعى مغازلى ابن

   ق. 1808: چاپ األضواء. سال دار:  بيروت . السّالم عليه طالب أبی بن علی اإلمام مناقب

  ق ح اس ن دبّ م ح ، م م دی ن  ن اب

                   .1931 ، ا ه ندّ م ت  وی گ ت ف گ  ی ل ل م ال ن ي ز ب رك مر:  اطي : اس ران ه ت. دد ج ا ت رض  ق ي ق ح تالفهرست. 

 علی حجرعسقالنی، احمدبن ابن

             .1903=     ق.1801=     م.0111 ،   بيروت: دارالفکرشرح صحيح بخاری. ه فتح الباری ب

 دد بن محمّابو السعود، محمّ

 1931م=0111ق=1801، بيروت: دار الفکر السّعود. ابی تفسير

  ه ل دال ب ع  ن د ب م ، اح م ی ع ن و اب

                          .      1900،     ة ي م ل ع ال  ب ت ک : دارال روت ي ب   .اء ي ف االص  ات طبق و االولياء حلية

 علی یعلی، احمدبن ابو

                                                              .1900=  ق.1813=   م.1333 ، ةالعلمي بيروت: دارالکتب. الموصلی يعلی مسند ابی

  ث ع اش  ن ب ان م ی ل وداود، س اب

 .1931=   ق1801،   ی الم ز االس ن ک م ال  ة ي ع م : ج  ره اه قسنن أبی داود. 

  استرآبادى، على

  ق. 1813،  سالمیالنشر اال سةفضائل العترة الطاهرة.  قم: مؤستأويل اآليات الظاهرة فی 

  السّالم علیه عسکرى امام

عجل اهلل تعالى فرجه   مهدى امام قم: مدرسه تفسير منسوب به امام عسکری عليه السّالم. 

 . ق 1813 الشريف،
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   ل ی اع م اس  ن دبّ م ح ، م اری خ ب

.  ق1008 - 1903. =  ق1919،  ی رب ع ال  راث ت اآ ال ي : دار اح روت ي ب . اری خ ب لل  ح ي ح ص ال  ع ام ج ال

 .1990. =  م1303= 

 دّ م ح م  ن دب م ، اح ی رق ب

 .1908=  ق1813،  ع ت ي ب ال  ل اله  ی م ال ع ال  ع م ج م : ال م قالمحاسن. 

 واد دجّ م ح ، م ی الغ ب

 .1903. =  ق1813ر،  ش ن و ال  ه اع طب ز ال رك ، م ه ث ع ب ال  ه س وس : م م ق.  رآن ق ر ال ي س ف ت  ی ف  ن م رح آالء ال

 عبداهلل بن عمربیضاوی، 

 . ق1813، دارالفکر: بيروت. انوار التنزيل و اسرار التاويل

 ارف ر، ع ام ت

 .1933. =  م1331رة،  ي س م ان : دارال ن ب ل معجم الفرق االسالميه. 

  ی س ی ع  ن دبّ م ح ، م ذی رم ت

 .1931=   ق1801،   ی الم ز االس ن ک م ال  ة ي ع م : ج ره اه ق .سنن

 جعفربن محمّد، امام ششم علیه السّالم

  ق. 1811 . بيروت:  مصباح الشّريعة. اعلمى

 د مّ ح م  ن ب ب ، رج ی رس ظ ب اف ح

 .1930. =  ق1808،  ة دري ي ح ال  ة ب ت ک ؛ م ی رض ال  ف ري : ش م قمشارق انوار اليقين. 

 ن م رح دال ب ع  ن ب ف وس ، ی زی ظ م اف ح

                                                                            . 1901=   . م1330=  .  ق1819،   ه ال رس ال  ه س سّؤ: م روت ي ب . ال رج ال  اء م اس  ی ف  ال م ک ال  ب ذي ه ت

  ه ل الد ب ع  ن د بّ م ح ، م وری اب ش ی ن  م اک ح

 .1903=  1801 ق=  م  0111 ،ة ري ص ع ال ة ب ت ک م : ال  روت ي ب . ن ي ح ي ح ص ال  ی ل ع  درك ت س م ال

 عاملی، محمد بن حسن حرّ

 . ق 1813، آل البيتقم: ، تهران وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.
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 ن ی االم  ن س ح د م ی س، ی ل ام ع ال  ی ن ی س ح ال

 .1903. =  م0111. =  ق1801،   ات وع طب م ل ل  ارف ع تّ : دارال روت ي ب . ة ع ي ش ال  ان ي اع 

 اسماعیل بروسوی، شیخ حقّی

  .1931=     ق.1808=     م.0119،    بيروت: دارالفکر .البيان روح

  ه ل دال ب ع  ن دب ع شیخ س،  ری ع اش  ؛ ان م ی ل س  ن ب ن س ، ح ی ل ح
             .1903. =  ق1801،  ی الم ر االس ش ن ال ة س وس : م م ق،  ری ع اش  ه ل دال ب ع  ن دب ع شيخ سئر الدّرجاتمختصر بصا

 عبداهلل بن عبدالرحمن، دارمی سمرقندی

 .ش1933م.=1330ق.=1810دارالکتاب العربی، ت: بيروارمی. سنن الدّ

 دیلمی، حسن بن محمّد

 ق.1813ين. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السّالم، ين فی صفات المؤمناعالم الدّ

 رازی، فخرالدّین

 الغيب. بيروت: دار احياء التراث العربی، بدون تاريخ. تفسير كبيرمفاتيح

 د مّ ح م  ن دبّ م ح مزبیدی، 

. =  ق1818، ی رب ع ال  راث ت ال ءا ي : داراح  روت ي ب ، ن دي ال  وم ل ع اء ي اح  رح ش ب اتحاف السّادة المتّقين

 .1909. =  م1338

 ادر ه ب  ن دب م ح ، م ی ش زرک

:   روت ي ب. عبدالقادر عطا قدم له و علق عليه و خرج احاديثه مصطفیالبرهان فی علوم القرآن. 

             .1931=  م 0111=   ق1801 ،ر ک ف دارال

 ر م ع  ن ب ود م ح ، م ری ش خ زم

 .1900=  م 1333=   ق1813.  ان ک ي ب ع ال  ه ب ت ک : م اض ري . يلاف عن حقائق غوامض التنزالکشّ 

 بکر ابی بن حمنعبدالرّسیوطی، جالل الدّین 

 م.0111ه، 1801الدّرّ المنثور فی تفسير المأثور، بيروت: دارالفکر، 

 .1931،  ن ردي خ م: ف قاالتقان فی علوم القرآن. 
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 . ق 1810 رضى، تشاراتان:  قم جامع االخبار.  الدين. شعيرى، تاج

 یّ ک م  ن دبّ م ح ، م د اول ی ه ش

 .1903،  ه دس ق م ال  ه روض ر ال : زائ م ق.  ودی ع س م  ادی ه دال ب ع  ه م رج ت . ره طاه ال  قد ص ال  ن م ةر اه ب الة در ال

 ی ل ع  ن ب  ن دی ال ن ، زی ی ان دث ی ه ش

 . ق1910 ، ران طه . رازی ي ش  ف ري ش ال  م ري ک دال ب ع  ب ات ك ی ن ي س ح د ال م ح م  ح ح ص م اسرار الصالة.

 . ن س ح  ن د ب مّ ح ار، م ف ص

 .1931،  ی م ل : اع ران ه تبصائر الدّرجات. 

 .ابی منصوراحمدبن علی بن ابی طالب، طبرسی

 .1931=  1803القربی = ق ذوی: قم ،خرسانی موسوی محمدباقر تعليقات االحتجاج؛

 ل ض ف  ن ب ن س ، ح ی رس طب

                   .1938م = 0110ق = 1803 الحيدريه،  قم: مکتبهمکارم االخالق. 

 حسن بن فضل طبرسی، شیخ

   .1930، طبرسى: تهران. القرآن الکريم التفسير فی الجامع جوامع

ر،  ش ن و ال  ه اع طب ل ل  وه ، داراالس ه ير ي خ ورال و االم  اف االوق  ه ظم ن : م  ران ه ت.    تفسير مجمع البيان

                              .1938=    . ق1803

 ر ری ج  ن دب مّ ح ، م ی ل آم  ری طب

 .1900. =  ق1819ر،  ش ن و ال  ه اع طب ز ال رك ، م ه ث ع ب ال  ه س وس : م م ق دالئل االمامه.

  ه ل دال ب ع  ن ب د م ، اح ری طب

                      .1933=   م.0110=   ق.1803 ، االسالمی قم: دارالکتاب . ی رب ق ال  ذوی  ب اق ن م  ی فالعقبی ذخائر 
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 ر ری ج  ن دب مّ ح ، م ری طب

 م. 1333ه، 1813تاريخ طبری. بيروت: مؤسسة العلمی المطبوعات، 

 .1930=م0119= ق1808 الکتب، عالم دار: رياض. طبری تفسير

  ن س ح  ن د ب م ح ، م ی طوس

 .1938م = 0110ق. = 1803قم: انصاريان، استبصار. 

 ق.1818امالی طوسی. قم: دارالثقافه، 

  ق.1930، طهران: اسالميهتفسير التبيان. 

      .1930 ، االسالميه کتبلتهران: داراتهذيب االحکام. 

 طاهر احمدبن ابی، طیفور

 ساء. قم: الشريف الرّضی، بدون تاريخ.بالغات النّ

  على بن موسى، امام هشتم علیه السّالم

 . ق 1813،  وب به امام رضا عليه السّالم. مشهد: مؤسسه آل البيت عليهم السّالمالفقه منس

 ود ع س م  ن د بّ م ح ، م ی اشّ ی ع

                                                                           .1903=    . ق1801 ،  ه ي الم االس  ات دراس ال  م س ، ق ة ث ع ب ال  ة س وس : م م قتفسير عيّاشی. 

    دّ م ح م  ن دبّ م ح ، م ی زال غ

:  ران ه ت . م وج دي خ  ن ي س ح  ش وش ك  ه ؛ ب ی وارزم د خ م ح م ن يدّ دال يوّ م  ه م رج ت    احياء علوم الدين.

                                 .1900 ،  ی گ ن ره و ف  ی م ل ع  ارات ش ت ان  ت رك ش

  د م اح  ن دب مّ ح ، م ی رطب ق

 .1930م=0119ق=1809قرطبيجامع احکام قرآن. رياض: دار عالم الکتب،  تفسير

  قطب الدین راوندى، سعید بن هبة اهلل

 . ق 1810: انتشارات مدرسه امام مهدى عجل اهلل تعالى فرجه الشريف،  دعوات الراوندی. قم

 .1933. =  ق1813،  ع دی ه م ال  ام االم  ه س وس : م م ق.  ح رائ ج و ال  ج رائ خ ال

http://www.rasekhoon.net/books/search.aspx?section=authors&text=%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%86+%d8%a7%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%b7%db%8c%d9%81%d9%88%d8%b1+
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 علی بن عم الدار ،قطنی

 .1900ق= 1810بيروت: دارالکتب العلميه، سنن الدار قطنی. 

 ی، علی بن ابراهیمقمّ

 .1901=   م1331. =  ق1810،  ات وع طب م ل ل  ی م ل االع  ه س وس : م روت ي ی، بقمّ تفسير

 ر ض خ  ن ر ب ف ع ، جءطا غ ال  ف اش ک

 .ق1910نا،  طهران: بیكشف الغطاء. 

   ف وس د یّ م ح م ، وی ل ده ان ک ال

 .1931=  م 0110=   ق1809ر.  ک ف : دارال روت ي ب حياة الصحابه.

  ی ل ع  ن ب م ی راه ، اب ی م ع ف ک

 .1931. =  ق1809،  ن ي ب ح : م م ق مصباح كفعمی.

  .د بن یعقوبکلینی، محمّ

 .1900،   ه ي الم االس ب ت ک : دارال م ق اصول كافی.

 ابراهیم بن کوفی، فرات

 .1901. =  م1330. =  ق1810ان،  م ع ن ال  ه س سّؤ : م روت ي بتفسير فرات. 
 . ن دی ال  ام س ح  ن ب  ی ل ، ع هندی ی ق تّ م

 .1939=  م 0118=   ق1808.  ه ي م ل ع ال  ب ت ک : دارال  روت ي ب .ال ع و االف  وال االق  ن ن س  ی ف  ال مّ ع ز ال ن ك
 دباقرمجلسی، محمّ

 .ق1810احياء التراث العربی،  دار :بيروت .االنوار بحار
 کاشانی، ملّامحسن فیض

 .1903، ههران: دار الکتب االسالميّصافی. ت تفسير

  ی ل دعّ م ح ، م درس م
       .1908 ،  ام ي : خ ران ه تريحانة االدب. 

 اجّ ج ح  ن ب م ل س م

 .1931=   ق1801،   ی الم ز االس ن ک م ال  ة ي ع م : ج  ره اه ق صحيح مسلم.
 المعجم الوسیط

 . 1939=  م 0118=   ق1800.   ه ي دول ال  روق ش ال  ه ب ت ک : م  ره اه ق
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 دّ م ح م  ن ب د مّ ح د، م ی ف م

 .1930،  م ق  ی ف  ه ي م ل ع ال  ةوز ح ال  ی ف  ن ي درس م ال  ه اع م : ج م ق االختصاص.
 .1900=   ق1819د،  ي ف م ال  خ ي ش ال  ه ي ف الل  ی م ال ع ر ال م وت م م: ال قاوائل المقاالت. 

 حسین بن موسوىسیّد رضی، محمّد
 ق. 1818نهج البالغه. قم: هجرت،  

 علی  بن نسائی، احمد
 .1931=   ق1801،   ی مال ز االس ن ک م ال  ة ي ع م : ج  ره اه ق سنن النسائی.

  م ی راه اب  ن ب دّ م ح ، م ب ن زی ی اب ن ابنعمانی 

 .1930،  ه ي الم االس  ب ت ک : دار ال ران طه.  ی ان ج زن  ری ه د ف م اح  م رج ت مغيبت نعمانی. 
 .1938. =  ق1803،   ه ي الم االس  وث ح ب ال  ع م ج د: م ه ش متفسير النعمانی. 

 بن محمّد واحدی، علیّ

 ق.1811نّزول القرآن. بيروت: دار الکتب العلميه، اسباب 

 

 




