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  تقريظ

 بسم تعالی
  فرمايد: اهللا عليه مي حمةعالمه دكتر اقبال الهوري ر

ــت    ــالم نشســ ــن عــ ــا در ايــ ــرآن تــ ــش قــ   نقــ
  هــــــاي كــــــاهن و پاپــــــا شكســــــت نقــــــش

  راســــت گــــويم آنچــــه در دل مضــــمر اســــت
  ايــــن كتــــابي نيســــت چيــــزي ديگــــر اســــت 

ــ    ر شـــودچـــون كـــه در جـــان شـــد، جـــان ديگـ
ــود    ــر شـ ــان ديگـ ــد، جهـ ــر شـ ــو ديگـ ــان چـ   جـ

  

بدون شك رمز و راز پيروزي اسالم بر كفر و پخش و نشر دعـوت اسـالمي در نـيم قرنـي     
كه قلمرو سرزمين اسالمي از شرق به چين و از قرب به اسپانياي امروزي رسيد، به فهم و عمل 

مار بريطانيـاي كبيـر،   آور هم نيست كه در روزگار اسـتع  گردد. شگفت مي مسلمين به قرآن بر
گويـد:   مـوده مـي  آقاي چرچيل نخست وزير آن كشور، قرآنكريم را در مجلس لردهـا بلنـد ن  

شـان محـال اسـت و مـا بايـد       تا زماني كه اين قرآن در ميـان مسـلمانان باشـد، اسـتعماركردن    «
  .»از حيات و زندگي مردم كنار بزنيمهاي  بكوشيم قرآن را در جامعه
يافـت و امـروز در جهـان اسـالم بـويژه       اش تا اندازة زياد توفيق ر نقشهبه حق كه استعمار د

كشورهاي ما، مسلمانان از شناخت و فهم قرآنكريم و چه بسـا از قـراءت و روخـواني آن هـم     
  عاجزند.

كردن قرآن در جان و دل اين اجتماعات  از اين رو، هر حركتي كه در راستاي احيا و زنده
  ه بوده و از ثواب و اجر عظيمي برخوردار است.گيرد، بسيار ارزند صورت مي

كسي است كه در  10 – 9هاي بزرگ مسلمان قرن  ] از شخصيت911 – 849امام سيوطي [
علمي و آثار گرانبهـايش بـويژه در عرصـة قـرآن پژوهـي از قهرمانـان ميـدان علـم و          خدمات

سـالم پـژوه و چيـره    ها بر روح و فكـر قشـر ا   رود كه آثار ارزشمندش قرن فرهنگ به شمار مي
لباب النقول في « ،بوده و از اين شهكارها استفاده برده اند كه يكي از اين آثار كتاب ارزشمند



    

  9  فهرست مطالب
  

 

اش تذكر به عمل آمده با فهم آن، دريافت مفـاهيم   است كه چنانكه در مقدمه »سباب النزولأ
اي مردم مـا كـه   شود. اما چون اين كتاب به زبان عربي بوده، فهم آن بر قرآن سهل و آسان مي

  با زبان عربي آشنا نيستند، دشوار بوده است.
ــابي از علمــا و     ــدالكريم ارشــد فاري ــاب اســتاد عب و اينــك خــدا را شــكرگذاريم كــه جن

  پژوهان خطة مرد خيز فارياب، زحمت كشيده آن را به فارسي درآورده اند. دانش
رآنـي و اسـالمي   كه خدا كند هرچه زودتر چاپ گرديده و در دسترس عاشقان معـارف ق 

شان. بويژه در ايـن شـرائط دشـواري كـه      قرار گيرد و اين سرآغازي باشد براي كارهاي بعدي
هاي تحميلـي، دوبـاره    ها و جنگ ها و مهاجرت ها دربدري مردم مسلمان افغانستان پس از سال

هـاي معـارف قرآنـي     گردند و بيش از هر زماني به اين سرچشـمه  به آغوش وطن خويش برمي
  آورد نيازمندند. دهد و سعادت دو جهاني را برايشان به ارمغان مي ل و جان را صيقل ميكه د
  

  دكتر عبداهللا خاموش هروي



  مترجم مقدمة

حمد و ستايش خداي را كه با نزول آيـات ملكـوتي زمـين را روشـنايي بخشـيد و درود و      
باهي فراهم ساخت از گمراهي و تسالم بر منجيي عالم كه با قدومش اسباب نجات بشريت را 

  اش. سالم و درود بر اصحاب و ياران فداكار و خاندان پاكيزهو 
بخـش   به خوبي آشكار است كه قرآنكريم، اين كتاب مقدس آسماني با دستورات حيـات 

بزرگ و ارزشمندي را به زندگي مادي و معنوي بشر به ارمغان آورد،  و جاويدانش تحول بس
احت ترقي و سعادت هدايت كرد و جهل و تاريكي را نـابود  انسان را از گمراهي و فساد به س

خواهي، آزادي و آزادگي را جاگزين نمود و با علـم و حكمـت، بهتـرين و     و آگاهي، عدالت
بخش و قانون استوار را در سياست و حكومت و ادارة كشور براي خيـر   ترين نظام نجات عالي

مبـارزه عليـه اسـتبداد و سـتمگري دعـوت       و صالح جهانيان با خود آورد و انسان مظلوم را به
هاي گوناگون بپرهيزد و به اطراف عقيده بـه خـدا    نمود و به او آموخت كه از تفرقه و گرايش

  جمع شود.
هاي مختلف آن به تحليـل و تفسـير    ها از آغاز نزول اين كالم الهي همواره به جنبه مسلمان

انـد، گروهـي خصوصـيات فصـاحت و      اي اعجـاز علمـي آن را بيـان داشـته     پرداخته اند، عده
هـاي آن را   اي ديگري اسباب نزول تعدادي از آيه بالغت آن را روشن نموده اند. چنانچه عده

ذكر كرده اند. در اين راستا يكي از دانشمندان بزرگ جهان اسالم عالمه جالل الدين سيوطي 
جمع كرده و ايـن   »نزوللباب النقول في أسباب ال«نزول بسياري از آيات را در كتاب اسباب 

تحقيــق شــده اســت. چــون ايــن كتــاب بــه زبــان عربــي بــود و همگــان  1423كتــاب در ســال 
توانستند از آن بهره ببرند. بنابراين، به زبان فارسي ترجمه شد تا همگان از اين كتاب پربها  نمي

به معارف  ها در راة فهم معاني قرآنكريم استفاده كنند، خصوصاً در شرايط كنوني كه مسلمان
  سودمند و جامع اسالم كه قرآن اساس استوارش است، بيشتر نياز دارند.

در ترجمة اين كتاب كوشش شده است كه شيوا و روان باشد، آيـات قرآنكـريم در ميـان    
بـه  است، نـام سـور و شـمارة آيـاتي كـه       و مطالب افزون از كتاب در بين [] گذاشته شده ﴿﴾

، در پايان كتاب شرح حال برخي از علمـاي بزرگـي كـه    گونة شاهد آمده ذكر گرديده است
ها را نوشته آورده شده اسـت و بـراي اسـتفادة     ها اسباب نزول آيه مؤلف با استفاده از كتب آن
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كه اصطالح و مفـاهيم خـاص دارد در    »مصطلح حديث«يشتر خوانندگان، مطالب مربوط به ب
  اين جا تعريف و بيان شده است:

هاي آن در هر طبقه سه نفر و يا بيشتر باشـد و   است كه تعداد راويحديث مشهور: حديثي 
  به حد تواتر نرسد.

حديث غَرِيب: آن است كه تنها يك نفر او را روايت كرده اسـت، اگرچـه در يـك طبقـه     
گويند. حديث غريب نسبت به موضع  باشد و بسياري از علما حديث غريب را حديث فرد مي

  تفرد آن دو قسم است:
كه غرابت در اصل سنَد آن باشـد، يعنـي در طبقـة     ريب يا فرد مطلق: حديثي استغ -الف

  صحابه آن را يك نفر روايت كرده باشد.
غريب يا فرد نسبي: آن است كه در اصل سنَد، در طبقة صحابي آن را بيشـتر از يـك    -ب

  نفر روايت كند و در طبقات بعدي راوي آن تنها يك نفر باشد.
ست كه سند آن از اول تا آخر متصـل و پيوسـت بـوده و راويـان     حديث صحيح: حديثي ا

عادل و ظابط آن را از مثل خود روايت كرده باشند و حديث شاذ و معلول نباشد. اين تعريف 
  ها يكجا باشند كه حديث صحيح گردد. شامل پنج اصل است بايست همة اين

يك حديث از اول تـا آخـر   اتصال سنَد: اتصال سند به اين معناست كه تمام راويان  -الف
  سنَد، حديث را شخصاً از استاد خود آموخته باشند.

عــدالت راوي: راوي مســلمان، عاقــل، بــالغ و پيــرو حــق و صــالح بــوده و از ســاحت  -ب
  مردانگي بركنار نباشد.

هـا روايـت    ضبط راوي: تمام راويان يك حديث داراي ضبط تام باشـند، آنچـه بـر آن    -ج
  كتاب به كمال درستي حفظ كنند.شده در حافظة خود يا 

  تر از خود مخالفت كند. عدم شذوذ: حديث شاذ آن است كه راوي ثقه با ثقه -د
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اي است كه در صحت حديث طعن وارد كنـد بـا    معلول: علت سبب غامض و پوشيده -هـ
آن كه به ظاهر، سند از آن چيزها سالم به نظر بيايد. مانند اين كه حديث مرسـل را موصـول و   

  قوف را مرفوع بياورند.مو
حديث حسن: حسن حديثي است كه سند آن تا آخر متصل و پيوست باشد و راوي عادل 

  با ضبط كمتر آن را از مثل خود روايت كند، بدون شذوذ و علت.
حسن صحيح: به اين معناست كه حديث به دو اسناد يا بيشتر روايت شده كه يكي مقتضي 

پس همين حديث بـه اعتبـار يـك اسـناد صـحيح و بـه        حسن است و ديگري مقتضي صحت،
  اعتبار اسناد ديگر حسن است.

نسـبت داده شـود، از گفتـار يـا كـردار يـا        حديث مرفُوع: آن است كه بـه رسـول خـدا    
اعمالي كه به حضور مبارك انجام شده و يا صفتي، سـند آن متصـل باشـد يـا منقطـع يكسـان       

  است.
سخن يا عمل و يا تقريري است كه به صحابه نسـبت   حديث موقُوف: به اصطالح محدثين

  داده شود خواه سند آن متصل باشد يا منقطع.
تـر از آن   حديث مقطُوع: به اصطالح محدثين سخن و عملي است كه به تـابعي و يـا پـايين   

  نسبت داده شود.
  .مسنَد: حديثي است كه زنجيرة اسناد آن از اول تا آخر متصل بوده و به پيامبر برسد

ها پي در پي ياد شده باشند خواه  حديث متَّصل: آن است كه در سلسلة سند آن تمام راوي
  اين سند مرفوع باشد يا موقوف.

حديث مقبول: آن است كه صدق راوي آن برتري و رجحان داشته باشـد. حكـم حـديث    
  مقبول: استدالل و عمل بر آن واجب است.

كه از ابتداي سند آن يك راوي يـا بيشـتر پـي در    حديث معلَّق: در اصطالح حديثي است 
  پي حذف شده باشد.

معلق چندين صورت دارد از جمله: تمام سند حذف شود، مثل اين كه بگويد: رسول خدا 
  چنين گفت. يا تمام سند به جز صحابي و يا صحابي و تابعي حذف شود.
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ابن حجـر در شـرح    حديث مرسل: حديثي است كه از سلسلة سند آن صحابي افتاده باشد.
چنـين گفـت. يـا چنـين     نخبه گفته است: صورت مرسل آن است كه تابعي بگويد: پيامبر خدا 

ها. حاكم، ابـن صـالح و جمهـور     كرد يا به حضور مبارك چنين عملي انجام شد. يا مانند اين
نند دا ين عامتر از اين ميدانند، ولي جمهور فقها و اصولي ميمحدثين مرسل را مختص به تابعي 

  شود. كه هرنوع انقطاع از سند مرسل ناميده مي
حديث معضَل: آن است كه از وسط اسناد آن دو راوي يا بيشـتر پـي در پـي بيفتـد، راوي     
حديث دو راوي يا بيشتر از دو راوي را انداخته باشد كه انقطاع سند شديد و وصل آن دشوار 

  گردد.
آن يك راوي و يـا بيشـتر بيفتـد خـوا ايـن      حديث منقَطع: حديثي است كه از سلسلة اسناد 

  انقطاع از اول اسناد باشد يا از وسط و يا از آخر ولي پي در پي نباشد.
  مدلَّس: آن است كه اسناد آن با تحسين ظاهري داراي عيب نهاني باشد.

حديث ضعيف: در اصطالح محـدثين آن اسـت كـه صـفات حـديث حسـن در آن كامـل        
  ز شرايط حسن.نباشد به سبب فقدان يكي ا

حديث مردود: آن است كه صدق راوي آن برتري و رجحان نداشته باشد. حكـم مـردود:   
  عمل و استدالل بر آن جايز نيست.

ك: حديثي است كه در اسناد آن راويي متهم به دروغگـويي باشـد. يكـي از ايـن دو     مترُو
  امر سبب اتهام راوي به دروغگويي است:

  هاي شناخته شده باشد. ق او روايت شده و مخالف قاعدهاين حديث تنها از طري -الف
به گفتار عادي به دروغگـويي شـهره بـوده، امـا در حـديث نبـوي كـذب آن آشـكار          -ب
  نباشد.

  ها اين است: كه مشهورترين آن حديث منكَر: علما منكر را چندين تعريف كرده اند
اي آن از حـد افـزون،   هـ  يكـي از راوي  ث منكر حديثي است كه خطا و اشـتباه حدي -الف

  فراموشي و غفلتش بسيار و يا فسقش آشكار باشد.
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  حديث منكر آن است كه راوي ضعيف، مخالف ثقات روايت كند. -ب
مـاد كـرده اسـت، در ايـن تعريـف قيـد       اين تعريفي است كـه ابـن حجـر ذكـر و بـدان اعت     

  به تعريف اول زياد شده است. »مخالفت ضعيف به روايت ثقه«
  : حديثي است كه راوي ثقه مخالف راوي ضعيف روايت كند.حديث معرُوف

حديث معلَّل: حديثي است كه در آن علتي يافت شود كـه بـه صـحت حـديث طعـن وارد      
  كند، با آن كه به ظاهر، حديث از آن طعن سالمت به نظر بيايد.

نيست حديث مدرِج: حديثي است كه سياق اسناد آن تغيير داده شود يا كلماتي كه از متن 
  به آن داخل كرده شود.

  حديث مضطَرِب: مضطرب در لغت متحرك و مواج، تابه و پريشان.
در اصطالح: حديثي است كـه بـه اشـكال متفـاوت خـالف يكـديگر روايـت شـده باشـد،          

  ها در قوت برابر باشند. ها ممكن نباشد و همة آن روايت بدانگونه كه موافقت بين آن
  و قسم است: اضطراب در سند و اضطراب در متن.مضطرب مطابق محل اضطراب آن د

تر از خـود مخالفـت كنـد، بـدين ترتيـب كـه در        حديث شاذ: آن است كه راوي ثقه با ثقه
تر از او چنين نبود، طوري كه بين اين  روايت ثقه زيادت يا نقصي ديده شود كه در روايت ثقه

  دو مسألة مورد اختالف جمع و توافق ممكن نباشد.
  : حديث شاذي كه راوي آن ثقه نباشد.شاذ مردود

سنَد: در لغت آنچه به آن اعتماد كنند چون حديث قابل اعتماد و استناد اسـت بـه ايـن نـام     
  ياد شد.

  اي راويان حديث است: در اصطالح محدثين: سلسلة زنجيره
  اسناد: اسناد دو معني دارد:

  دادن حديث است به گويندة آن. نسبت -الف
  مرادف سند است. -ب

  حديث مسنَد: مسند به اصطالح محدثين به سه معني آمده است:
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هاي هر صحابي جداگانه جمع كرده شود صرف نظـر   كتابي است كه در آن روايت -الف
  از اين كه حديث مربوط به كدام موضوع است. مثل: مسند امام احمد حنبل.

  حديث مسند كه تعريف آن گذشت. -ب
  اين صورت مصدر ميمي است.گاهي از آن سند مراد است در  -ج

سنن: كتابي است كه تنها احاديث احكام به ترتيـب ابـواب فقـه در آن مرتـب شـود تـا در       
  استنباط احكام مأخذ و مصدر براي فقها باشد. مثل: سنن ابوداود.

جامع: كتابي است كه در آن مؤلف تمام ابواب حديث را از عقاييد، عبادا معامالت، سـير،  
  كند. مانند: جامع صحيح بخاري. ار روز قيامت جمع ميمناقب، فتن و اخب

شاهد: در اصطالح محدثين آنست كه يك صـحابي متنـي را روايـت كنـد كـه در لفـظ و       
  معني با روايت صحابي ديگر مشابه باشد و يا تنها در معني شبيه هم باشند.

نـي بـا غيـر    متابع: حديثي است كه راوي به روايت حديث در لفظ و معني و يـا تنهـا در مع  
  شود. خود مشاركت كند و در طبقة صحابه متحد باشند، تابع هم ناميده مي

تصحيف: آن است كه لفظ يا معناي يك كلمه از حديث را خـالف روايـت ثقـات تغيـي     
  بدهند.

  ثُقه: راوي ظابط و عادل است.
راويي مجهول: به اصطالح محدثين كسي است كه خود او يا صفاتش شـناخته نشـود و يـا    

  خصيت آن شناخته شود، اما از عدالت و ضبط آن چيزي دانسته نشود.ش
  طبقات روات: صحابه، تابعي، اتباع تابعي و تابع اتباع.

برد كه غرابـت   را به احاديثي به كار مي »از همين وجه غريب است«امام ترمذي اصطالح 
ز صـحابه روايـت   در اسناد آن است نه در متن آن، مانند اين كه متن يك حديث را جماعتي ا

  كرده باشند و همين حديث را تنها يك نفر، از صحابة يدگر روايت كند.
صحابه: صحابه كسي است كه پيامبر خدا را در حال اسالم ديده و به اسالم از جهـان رفتـه   

هـا از   شـود كـه شـمار آن    است. تعداد اصحاب دقيق معلوم نيست، اما از گفتار علما معلوم مـي 
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گويد: هنگامي كه پيامبر خدا از جهان رفـت   ت. چنانچه ابو زرعة رازي ميصد هزار افزون اس
  رسيد. شنيده و روايت كرده اند به يكصد و چهارده هزار مي تعداد اصحاب كه از او 

  .)1(تابعي: مسلماني است كه با صحابي مالقات كرده و مسلمان از جهان رفته باشد
را از بنـده پذيرفتـه و توفيـق عمـل بـه قـرآن       از خداي بزرگ تمنا دارم كه اين عمل حقير 

  امت اسالمي بگرداند، و ما ذالك علي اهللا بعزيز. كريم را نصيب من و كافة
  

  مشهد 1383/  9/  16
  عبدالكريم ارشد

                                           
هــ /   1417المعـارف للنشـر والتوزيـع، ريـاض      مكتبـة دكتر محمود طحان، مصطلح الحديث، چاپ نهـم،   -1

  م و منابع ديگر. 1996



 بسم اهللا الرمحن الرحيم
الحمد هللا الذي جعل لكل شيء سببا وأنزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمة ونبأ 

والسالم على سيدنا محمد أشرف الخليقة عجما وعربا وأزكاهم حسبا ونسبا وعلى آله  والصالة
  وأصحابه السادة النجبا.

  :وبعد
ل لخصته من جوامع الحديث واألصول وحررته و سميته: لباب النقول في أسباب النز  فهذا كتاب

  من تفاسير أهل النقول واهللا أسأل النفع به فهو أكرم مسؤول وأعظم مأمول.
  ترجمه:

حمد و سپاس خداي را سزاست كه بـراي هرچيـز، سـببي قـرار داده و بـر بنـده و فرسـتادة        
خويش كتابي شگفت فرود آورده كه در آن حكمت و معرفت همة اشيا را بيان داشته اسـت.  

واالترين موجودات برتر و مهتر عرب و  سالم و درود به سرور و پيشواي ما محمد مصطفي 
نـژاد واالگهـر و بزرگـوار و درود و سـالم بـه خانـدان و يـاران آزاده و         عجم نجيب و پـاكيزه 

  بزرگوارش.
  :وبعد
هـاي جـامع حـديث و     نام نهادم و از كتـاب  »لباب النقول في أسباب النزول«كتاب را: اين 

تفسـير كـرده انـد     ،اصول و از تفاسير علماي بزرگ كه قرآنكريم را به روش تفسير بـه مـأثور  
ترين مـراد و بزرگتـرين    مودم و از خداي توانا كه بهترين بخشنده گراميخالصه و تحريرش ن

  مقصود است مسئلت دارم كه نافع و سودمند واقع شود.



  مقدمة مؤلف

معرفت و آشنايي به اسباب نزول آيات قرآنكـريم داراي فوايـد بسـيار اسـت و كسـي كـه       
  خطا رفته است. داند به اي ندارد و با تاريخ يك سانش مي گويد: هيچ فايده مي

  از جملة فوايد اسباب نزول، علم به معناي آيه يا رفع اشكال است.
گويد: درك تفسير آيه بدون آگـاهي از قصـه و بيـان سـبب نـزول آن ممكـن        واحدي مي

  نيست.
ابن دقيق العيد گفته است: بيان سبب نزول، روش استوار بـراي درك و فهـم معـاني قـرآن     

  است.
كنـد، بـدون شـك     : شناخت سبب نزول، به فهم آيه كمـك مـي  بر آن است /ابن تيميه 

دهـد، چنانكـه درك معـاني برخـي از آيـات بـراي        علم به سبب علم به مسبب را به دست مـي 
هـا آگـاهي حاصـل     نيده شد تا اين كه بـه اسـباب نـزول آ   گروهي از گذشتگان دشوار و پيچ
  كردند و اشكال ايشان رفع گرديد.

ام و  بـه تفصـيل بيـان داشـته     »اتقان في علوم قرآن«نهم كتاب  هد اين مطلب را در نوعشوا
  ام كه اينجا مجال تكرارشان نيست. فوايد ديگر آن را از مباحث و تحقيقات ذكر كرده

واحدي گفته است: بيان اسباب نزول قرآنكريم جايز نيسـت مگـر بـه روايـت و شـنيدن از      
ل آن آگاهي يافته و براي دانستن آن بـه  كساني كه تنزيل را مشاهده كرده اند و از اسباب نزو

  بحث و پژوهش پرداخته اند.
اي از قرآن پرسيدم. گفت: از خـدا بتـرس    گويد: از عبيده راجع به آيه محمد بن سيرين مي

دانسـتند ايـن آيـه بـه كـدام سـبب نـازل شـده          و آنچه راست و درست است بگو، آنان كه مي
  درگذشتند.

رفت سبب نزول امري است كه با قرائن موجود و ديگري گفته است: شناخت و مع
ها به سبب  شود و بسيار رخداده كه برخي از آن ن قضايا براي صحابه حاصل ميوپيرام
بودن آن امر يقين نداشته و گفته است: به گمان من اين آيه در آن مورد نازل شده است.  نزول

‘Ÿξsù y7În/u﴿در بارة آية  چنانچه زبير  uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®Lym x8θ ßϑÅj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟ ßγ oΨ ÷t/ §ΝèO 
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Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝ ÎηÅ¡ àΡr& % [` tym $ £ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑÏk= |¡ ç„uρ $VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪﴾ كنم اين  گفت: گمان نمي
  .)1(آيه جز به اين مورد به سبب ديگري نازل شده باشد

حاب كه شاهد و ناظر تنزيل وحي گويد: هرگاه يكي از اص مي »علوم الحديث«حاكم در 
  اين آيه در بارة فالن چيز نازل شده است، آن خبر حديث سند است. :بوده بگويد

 ابن صالح و غير او اين روش را اختيار و اين حديث را مثال آورده اند، مسلم از جابر 
گفت: كسي كه با همسرش از پشت در محل تناسلي مقاربت  روايت كرده است: يهود مي

.öΝä﴿شود. پس  نجام بدهد چشمان فرزند او كج ميا äτ !$|¡ ÎΣ Ó^ öym öΝ ä3©9 (#θ è?ù'sù öΝ ä3rO öym 4’̄Τ r& ÷Λ ä⎢÷∞Ï© ( 

(#θãΒ Ïd‰s%uρ ö/ ä3Å¡ àΡ L{ 4 (#θ à)̈?$# uρ ©! $# (# þθ ßϑn= ôã$# uρ Νà6̄Ρr& çνθ à)≈ n= •Β 3 ÌÏe± o0uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 [بقره:  ﴾∪⊃⊅⊅∩ #$
  نازل شد.، 2]223

 »ه در مورد فالن چيز نـازل شـده اسـت   اين آي«ته است: اگر صحابه بگويد: ميه گفو ابن تي
باشد و گاهي اين كه حكم مورد مـذكور   گاهي مراد اين است كه آن چيز سبب نزول آيه مي

گـوييم: قصـد و    در آية مورد نظر آمده است، اگرچه سبب نـزول آن آيـه نباشـد چنانچـه مـي     
  منظور در اين آيه آن چيز است.

متفاوت اسـت بـه    »ين آيه در چنين چيز نازل شده استا«ا راجع به قول صحابي: نظر علم
اين ترتيب كه آيا اين سخن با مسند يكسان است، مانند اين كه در گفتة خود سبب را كه آيه 

  اش نازل شده است ذكر كند، يا به سان تفسير آيه است و مسند نيست. در باره

                                           
نياورند مگـر آنكـه در اختالفـى     ] ايمان سوگند به پروردگارت، [در حقيقت«ترجمه:  .65سورة نساء، آية  -1

كه بين آنان در گرفت، تو را داور كنند. آن گاه از آنچه حكم كردى در خود هيچ دلتنگى نيابند و كامال 
  .»گردن نهند

اى از  زنانتان كشتزار شما هستند، پس هر گونه كه خواهيد، به كشتزار خود در آييد و [ره توشـه «ترجمه:  - 2
تان پيش فرستيد. و از خداوند پروا بداريد و بدانيد كه شما بـه لقـاى او خواهيـد    ] براى خود كارهاى نيك

  .»رسيد. و مؤمنان را نويد ده
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داند در حالي كـه بـه نظـر ديگـران شـامل مسـند        يبخاري اينگونه حديث را شامل مسند م
نيست. اكثر مسانيد مانند مسـند احمـد و ديگـران بـه ايـن روش متفقنـد. بـرخالف آن هرگـاه         
گوينده سببي را كه آيه به دنبال آن نازل شده است ذكر كند، همة علما به اتفاق امثال ايـن را  

  دانند. شامل مسند مي
ت كه هرگاه هاي صحابه و تابعين اين اس از جمله روشگفته است:  »البرهان«زركشي در 

 مرادش اين اسـت كـه آيـة مـذكور     »يدهاين آيه در اين باب نازل گرد«ها بگويد:  يكي از آن
شامل آن حكم است، نه اين كه همان مسأله سبب نزول آيه بوده است. پـس سـخن ايشـان از    

  يه براي چه واقع شده.جنس استدالل به حكم است با آيه، نه از جنس روايت كه آ
كالم آخر: سبب نزول اتفاق يا موقعيت خاصي است كه آيه در روزهـاي وقـوع آن نـازل    
شده نه آنچنان كه واحدي در سبب نزول سورة فيل بيان داشـته اسـت (كـه قصـة آمـدن سـپاة       

 اي نيست، بلكه از . زيرا آن قصه سبب نزول هيچ آيه)1(داند) حبشه را سبب نزول اين سوره مي
باب ذكر و يادآوري وقايع گذشته است، مانند بيان قصة قوم نوح، عـاد، ثمـود، بنـاي كعبـه و     

  ها. امثال آن
x‹sƒ﴿و نيز در بارة  ªB$# uρ ª! $# zΟŠÏδ≡tö/Î) WξŠ Î= yz ∩⊇⊄∈∪﴾  :است كه سبب نزول معتقد ]، 125[نساء

هيچ كس پوشيده باشد، در حالي كه بر  مي گرفتن ابراهيم  آن، ارادة حق تعالي بر دوست
  آيد. نيست اين دوست گرفتن، از اسباب نزول قرآن مجيد به شمار نمي

  تذكر

آنچه از صحابه وارد شود از قبيل مسند است، چنانچه گذشت و هرگاه از تابعي نقل  -اول
شود او نيز مرفوع ولي مرسل است، پس اگر سند آن صحيح و تابعي از ائمة مفسـرين بـوده و   

                                           
سپاة حبشه به فرماندهي ابرهه فرمانرواي خود كامة يمن به قصد تخريب خانة كعبه آمد، ولي خدا دسايس  -1

هاي از گل پخته هـدف   را با سنگريزه اثر ساخت، پرندگان كوچك را فرستاد كه او و سپاهش ها را بي آن
  شان كرد. قرار دادند. و تار و مار و متالشي
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خته باشد مانند مجاهد، عكرمه و سـعيد بـن جبيـر و يـا بـا مرسـل ديگـري        از صحابي علم آمو
  معتضد [تأييد شده] باشد و امثال آن، پذيرفته است.

كننـد، راة اعتمـاد در    چه بسا كه مفسران براي يك آيه چندين سبب نزول ذكـر مـي   -دوم
ا تـابعين  چنين موارد اين است كه عبارت واردشده را مالحظه كنيم، اگر يكـي از اصـحاب يـ   

در بارة فالن چيز نازل شد و  :بيان كند كه اين آيه در بارة فالن چيز نازل شد و ديگري بگويد
امر ديگري را ذكر كند، پيشتر گفتيم كه مراد اين تفسير آيه است نه ذكـر سـبب نـزول، پـس     

ب بين اين دو گفته منافات نيست اگر لفظ هردو را شامل گردد. چنانچه اين مطلب را در كتـا 
اتقان بيان كردم، پس در اين صورت مناسب است كه امثال اين در كتاب اسباب نزول آورده 

  نشود، بلكه در كتب احكام قرآن ذكر گردد.
هرگاه يكي بگويد: اين آيه در بارة فالن موضوع نازل شد و ديگري به ذكر سبب ديگر 

لبي را سبب نزول مط ببرخالف آن تصريح نمايد پس اين معتمد است، چنانچه ابن عمر 
.öΝä﴿آية  äτ !$ |¡ÎΣ Ó ö̂ym öΝä3©9 (#θ è?ù' sù öΝ ä3rOöym 4’̄Τ r& ÷Λ ä⎢÷∞Ï© ( (#θ ãΒÏd‰ s%uρ ö/ ä3Å¡àΡL{ 4 (#θ à)̈?$# uρ ©! $# (# þθ ßϑn= ôã$# uρ 

Ν à6̄Ρr& çνθà)≈ n= •Β 3 ÌÏe± o0uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 كر سبب با ذ ذكر كرد و جابر  ]223بقره: [ ﴾∪⊃⊅⊅∩ #$
گفت: اگر كسي از پشت در محل تناسلي با زن مقاربت  [كه يهود مي تصريح نمودديگري 

  شود] پس حديث جابر معتمد است. كند چشمان فرزند حاصل از آن كج مي
نزول ديگري ذكر  اي از سبب نزول آيه بداند و ديگري به همين آيه سبب اگر يكي واقعه
و سبب [به هردو سبب] نازل شود كه همين آيه بعد از وقوع هرد گاهي مي كند، در اين حالت

شود كه آية مورد نظر  خواهد آمد. و گاهي مي )1(شده است، چنانچه به اسباب نزول آية لعان
 tΒ$﴿و آية  )1(و اواخر سورة نحل )2(دو بار نزول يافته است، چنانچه به اسباب نزول آية روح

                                           
اي از علما بـر ايـن باورنـد كـه ايـن كـالم        گويد: عده ابن حجر شارح صحيح بخاري مي 9 – 6سورة نور:  -1

  ها هالل بن اميه و عويمر يكجا نازل شده است. عزيز در شان هردوي آن
  .85سورة اسراء، آية  -2
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šχ%x. Äc© É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï% ©! $# uρ (# þθãΖ tΒ# u™ βr& (#ρ ãÏøótGó¡o„ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑù= Ï9 öθs9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’Í<'ρ é& 2† n1 öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 

$ tΒ š⎥̈⎫ t7s? öΝçλm; öΝåκ ¨Ξr& Ü=≈ ys ô¹r& ÉΟŠ Ås pgø: خواهد آمد. و هم با مالحظة سند هردو  )2(﴾∪⊃⊆⊆∩ #$
. و راويي هركدام كه )3(شود و قول ارجح را دريافت و به ارجحيت آن اعتماد كرد حديث مي

. و يا راوي هريكي از اين دو سبب كه از علماي )4(بود آن ارجح است به جريان قضيه حاضر
  تفسير بود مثل ابن عباس و ابن مسعود آن ارجح است.

فَـتَالَ: پـس تـالوت    «ز دو سبب پس از بيان قضيه عبارت بسيار رخداده است كه در يكي ا
ورة زمـر خواهـد   گفته چنانچـه در سـ   »نَزَلَت: نازل كرد«آمده ولي راوي توهم كرده و  »كرد
  .)5(آمد

[بسيار رخداده است كه علماي تفسير يك سبب را در بارة نزول چنـد آيـه روايـت كـرده     
هاي مختلـف نـازل شـده اسـت، ماننـد: ام       اند، چون در مورد يك قضيه آيات متعدد در سوره

پرسـيد كـه خـداي بـزرگ از هجـرت و فـداكاري زنـان هـيچ يـاد           صسلمه از رسول خـدا  
روند و زنان  كنيد، مردان به جهاد مي كنيد و از زنان ياد نمي هم از مردان ياد مي كند، شما نمي
روند و سهم زنان از ميراث نصف سهم مردان است. در اين باره در سورة آل عمـران آيـة    نمي
  .)6(نازل شد] 32و در سورة نساء، آية  35و در سورة احزاب اية  195

                                                                                                             
  .128 – 126سورة نحل، آية  -1
، -و هر چند خويشـاوند باشـند   -پيامبر و مؤمنان را روا نيست كه براى مشركان«، ترجمه: 113سورة توبه:  -2

  .  »اند، آمرزش خواهند پس از آنكه برايشان روشن شد كه آنان دوزخى
  است.ابن حجر روايت شيخين را جندب را مورد اعتماد دانسته  5 – 1سورة ضحي:  -3
گويد: روايت صحيح بخاري از ابن مسعود بر روايت ترمـذي از   سيوطي مؤلف كتاب مي 85سورة اسراء:  -4

  ابن عباس رجحان دارد كه ابن مسعود در جريان قضيه حاضر بوده.
بـه عبـارت پـس تـالوت      4427اين حديث را صحيح بخاري در كتاب تفسير حديث رقـم   67سورة زمر:  -5

  كرد آورده است.
  .128ص  »في علوم قرآن«ترجمة فارسي اتقان  -6
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زمان كتـاب واحـدي [اسـباب نـزول] اسـت. ايـن       مشهورترين كتاب اين فن در اين  -سوم
  كتاب من در چند چيز از آن متفاوت است.

  اين كتاب مختصر است. -الف
متمـايز   »ك«ها را با رمز  ب بيشتر است كه آنتر از كتاب واحدي و شامل مطال جامع -ب

  ساختم.
تـب  ام، از قبيـل مـؤلفين ك   به كسي كـه آن را تخـريج كـرده نسـبت داده     اهر حديث ر -ج

مستدرك حاكم، صحيح ابن حبان، سنن بيهقي، دار قطنـي و مسـند    )1(معتبر مانند صحاح سته،
ابن ابوحاتم، ابن مردويه، ابوشيخ ابـن  احمد، بزار، ابويعلي و معاجم طبراني و تفسير ابن جرير، 

ن ها. اما واحدي گـاه حـديث را بـا اسـناد و بـدو      حبان، فريابي، عبدالرزاق، ابن منذر و غير اين
ذكر مخرج آورده و بحث را طوالني ساخته است. بدون ترديد نسبت حديث به يكي از كتب 

تباري كه دارنـد و  معتبر مذكور بهتر است از نسبت آن به تخريج واحدي به خاطر شهرت و اع
آورد كـه معلـوم نيسـت حـديث      ها و گاهي حديث را به شكل مقطـوع مـي   اعتماد عامه به آن

  ه.داراي اسناد است يا ن
  تمييز صحيح از غير آن و مقبول از مردود. -د
  هاي متعدد. جمع بين روايت -هـ
  به كنارگذاشتن آنچه از اسباب نزول نيست. -و

  پردازيم. نياز اينك به مقصد مي مقدمه در همين جا پايان يافت به كمك خالق بي

                                           
  صحيح بخاري، صحيح مسلم، سنن ترمذي، سنن نسائي، سنن ابوداود و سنن ابن ماجه. -1



  سورة بقره

  آيه است 286اين سوره مدني و 
د روايت كرده اند: چهار آيـه از اول سـورة بقـره در مـورد     فريابي و ابن جرير از مجاه -1

  .)1(مسلمانان و دو آيه در بارة كافران و سيزده آيه در باب منافقان نازل شده است
%βÎ) š⎥⎪Ï¨﴿: 7 – 6اسباب نزول آية  ©! $# (#ρ ãxx. í™!# uθ y™ óΟ Îγ øŠn= tæ öΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u™ ÷Π r& öΝs9 öΝ èδö‘ É‹Ζ è? Ÿω 

tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∉∪﴾.  
ن جبير بن ابومحمد از عكرمه يا از سعبد بك: ابن جرير از طريق ابن اسحاق از محمد  -2

⎪⎥βÎ) š¨﴿روايت كرده است: آيات  باز ابن عباس  Ï% ©!$# (#ρãxx. í™!# uθ y™ óΟ ÎγøŠ n= tæ öΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u™ 

÷Πr& öΝs9 öΝèδö‘ É‹Ζ è? Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ zΝtFyz ª! $# 4’n?tã öΝÎγ Î/θè= è% 4’n?tãuρ öΝÎγ Ïèôϑy™ ( #’n?tãuρ öΝÏδÌ≈ |Á ö/ r& ×οuθ≈ t± Ïî ( 

öΝßγ s9 uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ∩∠∪﴾2، 3(در بارة يهود مدينه نازل شده است(.  
رك: از ربيع بن انس روايت كرده است: اين دو آيه در مورد سران سپاة كفر در غزوة  -3

  .)4(خندق نازل شده است
#﴿: 14اسباب نزول آية  sŒÎ)uρ (#θ à)s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθä9$ s% $̈Ψ tΒ# u™ # sŒÎ)uρ (# öθ n= yz 4’n< Î) öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈ u‹x© (# þθ ä9$ s% 

$̄ΡÎ) öΝä3yètΒ $yϑ̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ tβρ â™Ì“öκ tJó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪﴾5.  

                                           
اسـباب  «و واحـدي در   280 – 278، طبـري  69/  1 »تفسـير مجاهـد  «عبدالرحمن بـن احمـد همـداني در     -1

  روايت كرده اند. 24 »نزول
كفر ورزيدند يكسان است بر آنان كه به آنان بيم دهى يا به آنـان بـيم نـدهى،    به راستى آنان كه «ترجمه:  -2

اى اسـت و عـذابى    خداوند بر دلهايشان و بر گوشهايشان مهر نهاده و بر ديدگانشان پرده. آورند ايمان نمى
  .»] دارند سهمگين [در پيش

محمد مجهول و تنها ابـن اسـحاق   به اسناد ضعيف روايت كرده، به خاطر اين كه محمد بن ابو  296طبري  -3
  كند. از وي روايت مي

  روايت كرده است. 298اين حديث را طبري  -4
ايم. و چون با شيطانهايشان تنها شـوند،   و هنگامى كه با مؤمنان ديدار كنند، گويند: ايمان آورده«ترجمه:  - 5

  .»گيريم گويند: ما با شماييم. ما فقط [آنان/ مؤمنان را] به ريشخند مى
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سديي صغير از كلبي از ابـو صـالح از ابـن     )1(واحدي و ثعلبي از طريق محمد بن مروان -4
 بن ابي و يارانش بيرون آمدنـد و بـا اصـحاب     روايت كرده اند: روزي عبداهللا بعباس 

خردهـا را از شـما دور    ربرو شدند، عبداهللا بن ابي به ياران خود گفـت: ببينيـد چطـور ايـن بـي     
را گرفت و گفت: آفرين به صديق بـزرگ مـرد    كنم. سپس پيش رفت و دست ابوبكر  مي
سي كه جـان و مـال خـود را    رسول خدا در غار ثور و ك ي تيم و دانشور دين اسالم و همراهبن

را گرفت و گفـت: آفـرين بـر فـاروق مهتـر و       براي رسول خدا فدا كرد. سپس دست عمر 
بزرگ خاندان بني عدي بن كعب بازوي پرتوان و نيرومند دين خدا و كسي كه سـر و مـالش   

آفرين بر پسـر   را گرفت و گفت: را فداي رسول خدا كرد. بعد از آن دست شير خدا علي 
و داماد رسول خدا سرور و پيشواي بني هاشم بعد از رسول خدا، پس از هم جدا شـدند.  عمو 

ها رو در رو شـديد همـين    عبداهللا به ياران خود گفت: ديديد چگونه رفتار كردم، هرگاه با آن
 روش را به كار بنديد، يارانش او را تحسين و ستايش كردنـد. مسـلمانان نـزد پيـامبر اكـرم      

. اين روايت واهي است. )2(ضوع را به اطالع او رساندند. پس اين آيه نازل شدآمدند و اين مو
شـان ضـعيف    براي اين كه سديي صغير دروغگو است و همچنان كلبي و ابوصالح نيز روايـت 

  است.

                                           
زياد شده كه خطاي آشكار است چون محمد بـن مـروان همـين سـديي صـغير       »واو«هاي چاپي  در نسخه -1

  است.
به همين اسناد روايت كرده كه مصـنوع اسـت، زيـرا محمـد بـن       26باطل است هيچ اصلي ندارد. واحدي  -2

كـه نـامش   مروان متروك و متهم به كذب است و همچنان كلبي كه نامش محمد بـن سـائب و ابوصـالح    
ذب اسـت و علمـاي تفسـير از آن    باذام است نيز واهي هستند. اين سلسله نزد علماي حديث معروف به ك

  دارند. اعراض
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ρr& 5=ÍhŠ÷﴿: 20 – 19اسباب نزول آية  |Á x. z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÏμŠ Ïù ×M≈uΚ è= àß Ó‰ôãu‘ uρ ×− öt/ uρ tβθè= yèøgs† 

÷Λ àι yèÎ6≈ |¹r& þ’Îû ΝÍκÍΞ#sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ È, Ïã≡uθ ¢Á9$# u‘ x‹tn ÏNöθyϑø9 $# 4 ª!$# uρ 8ÝŠÏt èΧ t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ø9 $$Î/ ∩⊇®∪﴾١.  
ك: ابن جرير از طريق سديي كبير از ابو مالك و ابو صـالح از ابـن عبـاس و از مـره از      -5

ينه از نـزد رسـول   روايت كرده است: دو نفر از منافقان مد اي از اصحاب  ابن مسعود و عده
غـرش   فرار كردند و رهسپار ديـار مشـركان شـدند. در ميـان راه بـه بـاراني كـه خـدا         خدا 

ة آن را يادآور شده است دچار گرديدند. آن دو با وقـوع رعـد   قوحشتزاي رعد و برق و صاع
كردنـد تـا مبـادا صـداي      هايشـان فـرو مـي    و برق از ترس مرگ سرانگشتان خود را در گـوش 

درخشيد به روشني  ها را فراهم سازد و هرگاه برق مي موجبات مرگ آن ،ز صاعقهانگي وحشت
ديدنـد و متوقـف    پيش پاي خود را نمي دپش رفتند و چون درخشش برق ناپديد مي آن راه مي

شدند. در آن لحظات جانكاه و دشوار گفتند: اگر اين شب هولنـاك را بـه سـالمت صـبح      مي
گذاشتيم و با او بيعت  ازگشته دستان خود را در دستش ميب كرديم. سحرگاه نزد محمد  مي
كرديم. سپس حضور رسول اهللا آمدند و مسلمان شدند و بـه اسـالم پايبنـدي خـوبي نشـان       مي

  دادند.
=tβθè﴿خداي متعال حالت اين دو منافق فراري را براي منافقان مدينه مثل آورده است:  yèøgs† 

÷Λ àι yèÎ6≈ |¹r& þ’Îû ΝÍκ ÍΞ# sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ È, Ïã≡uθ ¢Á9 $# u‘ x‹tn ÏNöθyϑø9 ها از بـيم مـرگ انگشـتان خـود را در      آن« ﴾#$
هرگـاه منافقـان در مجلـس     »گذاشتند تا از صـداي صـاعقه محفـوظ بماننـد     هايشان مي گوش

ها وحـي نـازل گـردد و     شدند، از بيم سخنان او و از اين كه در بارة آن حاضر مي رسول اهللا 
هايشان  در نتيجه تباه و هالك گردند، انگشتان خويش را در گوش ها پرده بردارد و از راز آن

هايشـان   گذاشتند. چنانچه آن دو منافق فـراري، انگشـتان خـود را از بـيم مـرگ بـر گـوش        مي

                                           
] از آسمان اسـت كـه در آن تاريكيهـا و     ] مانند [گرفتاران در] بارانى سخت [باريده يا [داستانشان«ترجمه:  -1

نهند. و خداوند  مرگ انگشتانشان را در گوشهايشان مى ها براى حذر از ] صاعقه رعد و برق باشد. از [هول
  .»به كافران احاطه دارد
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=yϑ̄$!﴿گذاشتند.  ä. u™!$|Êr& Νßγ s9 (# öθ t±̈Β ÏμŠ Ïù﴾ »  كـرد در   هـا را روشـن مـي    هرگاه بـرق پيرامـون آن
نهاد و صاحب  و هرگاه دارايي و ثروت منافقان رو به فزوني مي »رفتند پرتو آن چند گامي مي

م فـراوان بـه   گرديـد و غنـاي   شان مي شدند و فتح و پيروزي چشمگير نصيب فرزندان متعدد مي
حـق  ) (گفتند: بدون ترديـد ديـن محمـد     نهادند و مي اسالم قدم مي آوردند به راه دست مي

دادند، چنانچه آن دو منافق حين پرتـو افشـاني    ن مياست و در اين راه استقامت و پايداري نشا
#!﴿رفتند.  برق راه مي sŒ Î)uρ zΝn= øß r& öΝÍκ ö n= tæ (#θ ãΒ$s% ﴾» گشـت   هـا مسـتولي مـي    و چون تاريكي بـر آن
شـد و دچـار مصـيبتي     و هرگاه دارايي و فرزندان منافقان تباه و هالك مـي  »شدند متوقف مي

شـدند و از   ها دين محمـد اسـت، پـس مرتـد مـي      بختيگفتند: سبب همة اين بد گشتند، مي مي
از رفـتن   )1(گشتند. چنانچه آن دو منافق وقتي كه برق ندرخشيد و فضا تاريك شد اسالم برمي
  .)2(بازماندند

!© (βÎ¨﴿: 27 – 26اسباب نزول آية  $# Ÿω ÿ⎯Ä©÷∏tGó¡ tƒ βr& z> ÎôØo„ WξsVtΒ $̈Β Zπ |Êθãèt/ $yϑsù $yγ s%öθ sù 4 

$ ¨Βr'sù š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u™ tβθßϑn= ÷èuŠsù çμ ¯Ρr& ‘,ys ø9 $# ⎯ÏΒ öΝÎγ În/§‘ ( $ ¨Βr&uρ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρãxŸ2 šχθ ä9θà)u‹sù !# sŒ$ tΒ 

                                           
از موسي بن هارون و او از عمرو و او از اسباط شنيده و او از سدي كه از ابومالك از ابوصالح  452طبري  -1

اد ضـعيف  اي ديگر ذكر كرده، روايت كرده است. ايـن اسـن   از ابن عباس و از مره از ابن مسعود و از عده
است چون در بارة عمرو بن حماد چيزهاي گفته اند امـا مقبـول اسـت، اسـباط پسـر نصـر همـداني اسـت         

اي ضعيف، همچنـان سـدي كـه نـامش اسـماعيل بـن عبـدالرحمن اسـت.          دانند و عده اي او را ثقه مي عده
ريـق سـدي بـه    تصريح نكرده كه از ابومالك شنيده يا خير و ابوصالح ضعيف است. اين خبر بـه جـز از ط  

اي از صـحابه نسـبت داده،    اسناد ديگر نيامده است با اين كه سدي او را به ابن عباس و ابن مسعود و عـده 
شد، وقتي كـه چنـين نيسـت تـرجيح داده      بود و به چندين اسناد روايت مي در اين صورت بايد مشهور مي

بود كـه مـن    اگر صحيح مي«د: گوي كند و مي عف اين اشاره ميشود كه ضعيف است. طبري هم به ض مي
  »انمش چون به اين اسناد مشكوكم...د صحيح نمي

اسـت موافـق    »قام ذانك المنافقـان « 154/ 1آمده و در تفسير طبري  »قال ذانك المنافقان«در متن اصلي  -2
  طبري ترجمه شد.
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yŠ# u‘ r& ª!$# # x‹≈ yγ Î/ WξsVtΒ ¢ ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯Ïμ Î/ # ZÏVŸ2 “Ï‰ôγ tƒuρ ⎯Ïμ Î/ # ZÏWx. 4 $tΒ uρ ‘≅ÅÒ ãƒ ÿ⎯Ïμ Î/ ωÎ) t⎦⎫ É)Å¡≈ xø9$# 

∩⊄∉∪﴾.  
اين دو  : هنگامي كه خدا سدي با اسانيدش روايت كرده استك: ابن جرير از  -6

öΝ﴿مثل را بر منافقان زد،  ßγ è= sVtΒ È≅sVyϑx. “ Ï%©! $# y‰s%öθ tGó™ $# # Y‘$tΡ﴾  :و  17بقره﴿÷ρ r& 5=ÍhŠ |Áx. z⎯ÏiΒ 

Ï™ !$yϑ ها  منافقان گفتند: خدا بسيار برتر و بزرگوارتر است از آن كه اين مثل 19 بقره: ﴾...9$#¡¡

!© (βÎ¨ *﴿بياورد. آنگاه خدا را  $# Ÿω ÿ⎯Ä© ÷∏tGó¡ tƒ βr& z> ÎôØo„ WξsVtΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãèt/ $yϑsù $yγ s%öθ sù 4 $̈Β r'sù 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ tβθ ßϑn= ÷èuŠ sù çμ ¯Ρr& ‘, ysø9$# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/§‘ ( $̈Β r&uρ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρãxŸ2 šχθ ä9θà)u‹sù !# sŒ$tΒ yŠ# u‘ r& 

ª!$# # x‹≈ yγ Î/ WξsVtΒ ¢ ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯Ïμ Î/ #ZÏVŸ2 “Ï‰ ôγ tƒuρ ⎯Ïμ Î/ # ZÏWx. 4 $tΒuρ ‘≅ÅÒ ãƒ ÿ⎯Ïμ Î/ ωÎ) t⎦⎫ É)Å¡≈ xø9 $# ∩⊄∉∪ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ àÒ à)Ζ tƒ y‰ôγ tã «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯Ïμ É)≈ sWŠ ÏΒ tβθãèsÜø)tƒuρ !$tΒ ttΒr& ª! $# ÿ⎯Ïμ Î/ βr& Ÿ≅|¹θ ãƒ 

šχρ ß‰ Å¡ øãƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šÍ× ¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχρ çÅ£≈y‚ ø9$# ∩⊄∠∪﴾1 2(را نازل كرد(.  
ج از از موسي بن عبدالرحمن از ابن جريواحدي از طريق عبدالغني بن سعيد ثقفي  -7

هاي مشركان را بيان كرد  روايت كرده است: چون خدا [عيوب] بت بعطاء از ابن عباس 

                                           
ا    زنـد، شـرم نمـى    اى يـا بـاالتر [و فروتـر] از آن مثـل     به راستى خداوند را از آنكه به پشه«ترجمه:  -1 آيـد. امـ

گويند: خداونـد بـه    ] كه از جانب پروردگارشان است حقّ است. ولى كافران مى دانند آن [مثل مؤمنان مى
گذارد و با آن بسيارى را بـه راه   خواسته است. [خداوند] با آن بسيارى را بيراه مى ] اين مثل چه مى [آوردن

شـكنند و   كسانى كـه پيمـان خـدا را پـس از بسـتنش مـى      .گذارد آورد و با آن جز بدكاران را بيراه نمى مى
كننــد، ايناننــد كــه  گســلند و در زمــين فســاد مــى آنچــه را كــه خــدا بــه پيوســتنش فرمــان داده اســت، مــى

  .»زيانكارند

به اسناد ضعيفي كه گذشت از موسي بن هارون روايت كرده است، ديگر ضرورت به تشـريح   554طبري  -2
ابوصالح از ابن عباس روايت كرده و از ابن مسعود و ديگران نام نبرده است، معلوم از  28نيست، واحدي 

  كند. است كه كلبي تفسير را از ابوصالح روايت مي
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βÎ)uρ ãΝåκ﴿و گفت:  ö:è= ó¡ o„ Ü>$t/—%!$# $\↔ ø‹x© ω çνρä‹É)Ζ tFó¡ o„ çμ ÷Ψ ÏΒ 4 y#ãè|Ê Ü= Ï9$©Ü9$# Ü>θè= ôÜ yϑø9 $#uρ ∩∠⊂∪﴾ 
توانند آن را از مگس پس بگيرند هم طالب و هم  ها بگيرد نمي و اگر مگس چيزي را از آن«

ها مثل خانة  نها را متذكر شد و گفت: آ و بدي بت). 73(حج:  »مطلوب هردو ناتوانند
مد نازل اساس] هستند. مشركان گفتند: ديدي، خدا در قرآني كه به مح عنكبوت [سست و بي

كند؟ پس اين آيه نازل  ها چه مي كرد مگس و عنكبوت را هم يادآور شد آيا با اين مثل
  . عبدالغني در حقيقت واهي است.)1(شد

كند: چون خدا مگس و عنكبوت را  خود از معمر از قتاده نقل مي عبدالرزاق در تفسير -8
هميتي دارند كه يادآوري به عنوان مثال ذكر فرمود، مشركان گفتند: عنكبوت و مگس چه ا

  .)2(شوند. پس خدا اين آيه را نازل كرد مي
yγ$﴿ابن ابوحاتم از حسن روايت كرده است: چون  -9 •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# z> ÎàÑ ×≅sWtΒ﴾  :حج)

ها چگونه در كتاب آسماني آورده  ها و نظاير آن ) نازل شد، مشركان گفتند: اين مثل73
©βÎ) ©!$# Ÿω ÿ⎯Ä¨﴿آية  شوند. پس خدا  مي ÷∏tGó¡tƒ βr& z> ÎôØo„ WξsVtΒ﴾... 3(را نازل كرد(.  

به عقيدة سيوطي (مؤلف كتاب) اسناد قول اول اصح است و با آنچـه در اول سـوره آمـده    
مناسب بيشتر دارد كه با وصف مدني بـودن آيـه ذكـر مشـركان مناسـب و سـازگار نيسـت. و        

                                           
است آورده و از طريق او واحـدي   88/  1 »در المنثور«بدالغني در تفسير خود چنانچه در اين حديث را ع -1

گـويي   دروغخاطر موسي بن عبدالرحمن ثقفي كه متهم به  روايت كرده اسنادش جداً ضعيف است به 30
نيست، زيرا ابـن حبـان    موسي بن عبدالرحمان ثقه«گفته است:  211/  4 »ميزان االعتدال«است. ذهبي در 

ال است كتابي را در تفسير وضع كرده به ابن جريج از عطاء از ابن عباس نسبت داده اسـت،  گويد: دج مي
به نظر محقق همين موسي بن عبـدالرحمن علـت    »اي باطل را بيان داشته است: چيزهابن عدي گفته است
  نگاه كنيد. 642/  2 »ميزان االعتدال«بدالغني تنها ضعيف است و بس. به حديث است، اما ع

  روايت كرده است. 558از معمر و از طريق او طبري  27 »تفسير قرآن«عبدالرزاق در  -2
  ابن ابوحاتم نسبت داده است. به  88/  1 »در المنثور«در  -3
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احـدي نيـز از آن دو بـه لفـظ يهـود گفـت       افزايد حديثي كه ما از حسن و قتاده آورديم، و مي
  .)1(تر است روايت كرده است، مناسب

گويند: هنگامي كه خدا مگس و عنكبوت را در قرآن ذكر كرد و براي  [حسن و قتاده مي
مشركين مثال آورد. يهوديان خنديدند و گفتند: اين سخنان به كالم خدا شبيه نيست. پس 

  .)2(خدا اين آيه را نازل كرد]
tβρâ﴿: 44نزول آية  اسباب ßΔù' s?r& }̈ $ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9 $$Î/ tβöθ |¡Ψ s?uρ öΝä3|¡ àΡr& öΝçFΡr&uρ tβθè= ÷Gs? |=≈tGÅ3ø9 $# 4 Ÿξsùr& 

tβθè= É)÷ès? ∩⊆⊆∪﴾ 3.  
واحدي و ثعلبي از كلبي از ابوصالح از ابن عباس روايت كرده اند: برخي از يهوديان  -10

شـان وابسـتگي    قـوم و خـويش بودنـد و يـا در بـين      هـا  مدينه به آن عده از مسلمانان كـه بـا آن  
كردند: بر دين خود اسـتوار باشـيد و بـه دسـتورات ايـن مـرد        رضاعي وجود داشت توصيه مي

) دقيقاً عمل كنيد، زيرا رسالت او حق است ديگـران را بـه اجـراي دسـتورات      (رسول اكرم
  .)4(آيه نازل شدكردند. پس اين  كردند، اما خود به آن عمل نمي اسالم سفارش مي

                                           
  .29واحدي  »لاسباب نزو« -1
  .14اسباب نزول آيات، واحدي نيشابوري، ناشر مؤسسة حلبي، قاهره، ص  -2
كنيد حـال آنكـه شـما كتـاب      دهيد و خودتان را فراموش مى آيا مردم را به نيكوكارى فرمان مى«ترجمه:  -3

  .»ورزيد؟ خوانيد؟ آيا خرد نمى ] مى [آسمانى
از محمد بن مروان سدي روايت كرده است. سدي و كلبي مـتهم هسـتند،    31جداً ضعيف است، واحدي  -4

  چنانچه گذشت.
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%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿: 62اسباب نزول آية  ©! $# (#θ ãΨtΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρßŠ$yδ 3“ t≈ |Á ¨Ζ9$# uρ š⎥⎫ Ï↔Î7≈ ¢Á9$# uρ ô⎯ tΒ 

z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ ÌÅz Fψ$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[s Î=≈ |¹ öΝßγ n= sù öΝ èδãô_ r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθyz öΝÍκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ 

šχθçΡt“ øt s† ∩∉⊄∪﴾1.  
خود از طريق ابن ابو نجيح از مجاهد روايت  »مسند«ك: ابن ابوحاتم و عدني در  -11

گفته است: از رسول خدا در بارة همكيشان قبل از اسالم خود  كرده اند: سلمان فارسي 
%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿شان را يادآور شدم، آنگاه آية  پرسيدم و نماز و عبادات ©!$# (#θ ãΨtΒ# u™ š⎥⎪Ï% ©!$# uρ 

(#ρßŠ$yδ﴾... نازل شد)2(.  
واحدي از طريق عبداهللا بن كثير از مجاهد روايت كرده است: چون سلمان فارسي  -12
  سرگذشت راهبان ساكن دير را براي رسول اهللا ها در  بيان كرد، آن بزرگوار فرمود: آن

ة تاريك گشت. پس آي گويد: با شنيدن اين سخن دنيا پيش چشمانم آتشند. سلمان فارسي مي
﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΨtΒ# u™ š⎥⎪Ï% ©! $# uρ (#ρ ßŠ$yδ 3“t≈ |Á ¨Ζ9$# uρ š⎥⎫ Ï↔ Î7≈ ¢Á9$# uρ ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# 

Ÿ≅Ïϑ tãuρ $[s Î=≈ |¹ öΝßγ n= sù öΝèδãô_r& y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/u‘ Ÿωuρ ì∃ öθ yz öΝÍκ ö n= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡt“ øt s† ∩∉⊄∪﴾  نازل
  .)3(كوهي را از دوشم برداشتندت: با شنيدن اين آيه احساس كردم سشد. سلمان فارسي گفته ا

                                           
به راستى كسانى از مؤمنان و يهوديان و ترسايان و صابئين كه به خدا و روز قيامـت ايمـان آورده   «ترجمه:  -1

د. و نـه بيمـى بـر آنـان اسـت و نـه آنـان        و كار شايسته كرده باشند، پاداششان را نـزد پروردگارشـان دارنـ   
  .»اندوهگين شوند

  اسنادش منقطع و ضعيف است، زيرا مجاهد سلمان را نديده. -2
از طريق ابن جريج از عبداهللا بن كثير روايت كرده ماننـد حـديث سـابق منقطـع اسـت. طبـري        32واحدي  -3

بـداهللا بـن كثيـر از آن افتـاده و آن     از ابن جريج از مجاهد روايت كرده، اين هم منقطع است كـه ع  1114
  واسطه است بين ابن جريج و مجاهد چنانچه گذشت. صحيح نيست كه اين سبب نزول آيه باشد.
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ابن جرير و ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده اند: اين آيه در بارة همكيشان قبل از  -13
  .)1(اسالم سلمان فارسي نازل شده است

sŒ#﴿: 76اسباب نزول آية  Î)uρ (#θà)s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u™ (# þθ ä9$s% $ ¨ΨtΒ# u™ # sŒÎ)uρ Ÿξyz öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’n< Î) <Ù÷èt/ 

(# þθ ä9$s% ΝæηtΡθèO Ïd‰ pt éBr& $yϑÎ/ yx tFsù ª! $# öΝ ä3ø‹n= tã Ν ä.θ •_ !$ys ã‹Ï9 ⎯Ïμ Î/ y‰Ψ Ïã öΝ ä3În/u‘ 4 Ÿξsùr& tβθ è= É)÷ès? ∩∠∉∪﴾٢ .  
هـا   در غزوة بني قريظه كنار قلعه روايت كرده است: نبي كريم  ابن جرير از مجاهد -14

هـا اي بـرادران    وديان ايستاد و خطاب به آنان گفت: اي برادران بوزينهو حصارها مستحكم يه
و اي بندگان طاغوت، پس يهوديان گفتند: چه كسي محمـد را از ايـن اخبـار آگـاه      اه خوك

كــرده اســت؟ يقينــاً ايــن اطالعــات فقــط از طريــق خودتــان افشــاء شــده اســت. آيــا عــذاب و 
گوييـد تـا [روز رسـتاخيز     ها مي براي مسلمانهاي را كه خدا بر شما حكم كرده است  مصيبت

در پيشگاه خدا] حجت و برهان آنان باشد و بـا اسـتفاده از همـان مطالـب عليـه شـما اسـتدالل        
  .)3(نمايند. پس اين آيه نازل شد

روايت كرده است: گروهي از يهود هنگامي  بو از طريق عكرمه از ابن عباس  -15
داشتند: ما باور داريم رفيق شما فرستادة خداست،  ظهار ميكردند ا ها مالقات مي كه با مسلمان

شان به  شدند، بزرگان شان تنها مي اما رسالتش مختص خود شماست و زماني كه با بزرگان
گفتند: عرب را آگاه نساريد كه شما همواره اميدوار بوديد با بعثت پيامبر آخر زمان  ها مي آن

                                           
  از اسباط از سدي روايت كرده است. معضل و واهي است. 1114طبري  -1

نهـا شـوند، گوينـد:    ايم. و چون بـا همـديگر ت   و چون با مؤمنان ديدار كنند، گويند: ايمان آورده«ترجمه:  - 2
گوييـد تـا بـا آن نـزد      آيا درباره آنچه خدا [باب دانش آن را] بـر شـما گشـوده اسـت بـا آنـان سـخن مـى        

  .»ورزيد؟ پروردگارتان با شما به مناظره برخيزند؟ آيا خرد نمى

ل از دو طريق از مجاهد روايت كرده اند. مرس 1350 – 1348و طبري  80/  1 »تفسير مجاهد«همداني در  -3
  و ضعيف است.
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از ميان خود آنان مبعوث گرديده است. آنگاه خدا آية  شويد. اما او اكنون ها پيروز مي بر آن
﴿# sŒ Î)uρ (#θà)s9﴾... 1(را نازل كرد(.  

و از سدي روايت كرده است: گروهي از يهود مسلمان شدند و سپس نفاق پيشه  -16
هاي را كه دامنگيرشان شده بود بيان  ها هميشه به مسلمانان عرب عذاب و مصيبت كردند، آن

ها گفتند: آيا عذابي را كه خدا بر شما نازل كرده براي  گان يهود به آنكردند. پس بزر مي
يه در بارة تر از شماييم. پس اين آ ر و گراميكنيد، تا بگويند: ما نزد خدا محبوبت ها بيان مي آن

  .)2(آن منافقان نازل شد
ƒuθ÷≅×﴿: 79اسباب نزول آية  sù t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 tβθ ç7 çFõ3tƒ |=≈tGÅ3ø9 $# öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r'Î/ §ΝèO tβθä9θà)tƒ # x‹≈ yδ ô⎯ÏΒ Ï‰Ψ Ïã 

«!$# (#ρçtIô±uŠ Ï9 ⎯Ïμ Î/ $YΨyϑrO WξŠ Î= s% ( ×≅÷ƒuθsù Ν ßγ ©9 $£ϑÏiΒ ôMt6tGŸ2 öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒr& ×≅÷ƒuρuρ Νßγ ©9 $£ϑÏiΒ tβθç7 Å¡ õ3tƒ 

∩∠®∪﴾3.  
كند: اين آيه در بارة اهل كتاب نازل شده  روايت مي بك: نسائي از ابن عباس  -17
  .)4(است

كرده است: دانشمندان يهود  روايت بابوحاتم از طريق عكرمه از ابن عباس ابن  -18
چشم، چارشانه، زيباروي و  را در تورات اينگونه خوانده بودند: سياه ي كريم بنصفات 

داراي موهاي مجعد، اما از روي حسادت و ستمگري آن كلمات را پاك كردند و اظهار 
                                           

از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا سعيد از ابن عباس روايت كرده است. اسناد  1343طبري  -1
  اين ضعيف است به خاطر اين كه محمد شيخ ابن اسحاق مجهول است.

  از سدي به طور مرسل روايت كرده است. 1351طبري  -2
گوينـد:   نويسند، آن گاه مى ] را با دستان خود مى تحريف شدهپس واى به حال آنان كه كتاب [«ترجمه:  - 3

اين از نزد خداست تا به جاى آن بهايى اندك به دست آورند. پـس واى بـه حالشـان از آنچـه دستانشـان      
  .»آورند نوشته است و واى به حالشان از آنچه به دست مى

بـه سـند صـحيح از ابـن عبـاس       11» رتفسـي «و نسـائي در   412» خلق افعال عبـاد «صحيح است، بخاري در  -4
  روايت كرده اند.
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ي موهاي فروهشته يافته ايم. اين كبود چشم و دارا داشتند: صفات او را در تورات قد بلند،
  .)1(ها نازل شد يه در مورد آنآ

θ#)﴿: 81 – 80اسباب نزول آية  ä9$s%uρ ⎯ s9 $uΖ ¡¡ yϑs? â‘$̈Ψ9 $# HωÎ) $YΒ$−ƒr& ZοyŠρß‰÷è̈Β 4 ö≅è% öΝè?õ‹sƒ ªBr& y‰Ζ Ïã 

«!$# # Y‰ôγ tã ⎯ n= sù y# Î= øƒ ä† ª! $# ÿ… çν y‰ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θ à)s? ’n?tã «! $# $tΒ Ÿω šχθ ßϑn= ÷ès? ∩∇⊃∪﴾.  
ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق ابن اسحاق از محمد بن  »معجم كبير«طبراني در  -19

روايت كرده اند: زماني كه رسول اهللا  بابومحمد از عكرمه يا سعيد بن جبير از ابن عباس 
 در برابر هر هزار  گفت: عمر دنيا هفت هزار سال است و مردم به مدينه وارد شد، يهود مي

بينند. بنابراين، عذاب  سال دنيا، تنها يك روز از روزهاي آخرت در آتش دوزخ عذاب مي
يابد. آنگاه در اين باره  ها در آخرت فقط هفت روز است و سپس عذاب پايان مي انسان
﴿(#θä9$s%uρ ⎯ s9 $uΖ ¡¡ yϑs? â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $YΒ$−ƒr& Zο yŠρß‰ ÷è̈Β 4 ö≅è% öΝ è?õ‹sƒ ªBr& y‰Ζ Ïã «!$# # Y‰ ôγ tã ⎯ n= sù y# Î= øƒ ä† ª! $# 

ÿ… çν y‰ôγ tã ( ÷Πr& tβθä9θà)s? ’n?tã «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑn= ÷è s? ∩∇⊃∪ 4’n?t/ ⎯tΒ |= |¡x. Zπ y∞ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r&uρ ⎯Ïμ Î/ 

… çμ çGt↔ÿ‹ ÏÜyz šÍ× ¯≈ s9'ρ é' sù Ü=≈ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $ yγŠÏù tβρ à$Î#≈ yz ∩∇⊇∪﴾ 2(نازل شد(.  
گفـت:   روايت كرده است: يهود مي بطريق ضحاك از ابن عباس  و ابن جرير از -20

ما هرگز داخل دوزخ نمي شويم، مگـر بـه كفـارة سـوگند، مـدت اقامـت مـا در دوزخ چهـل         

                                           
است. محقق به اسـناد آن واقـف نشـده،     159/  1» در المنثور«مؤلف به ابن ابوحاتم نسبت داده چنانچه در  -1

  به طور مختصر روايت و به عكرمه از ابن عباس نسبت كرده است. 277/  1ابن كثير 
از چند طريق از ابن اسحاق روايت كـرده انـد، اسـناد     35حدي و وا 1414و  1413، طبري 11160طبراني  -2

ترجمـه   اين ضعيف است به خاطر اين كه محمد بن ابومحمد مجهول است. به حديث بعـدي نگـاه كنيـد.   
] بـه مـا نرسـد. بگـو: آيـا از نـزد خـدا پيمـانى          و گفتند: آتش دوزخ جز روزهـايى معـدود [و معـين   «آيه: 

دانيــد، بــر  پيمــان خــود نكنــد؟ آيــا بــر خداونــد آنچــه را كــه نمــى ايــد كــه خــدا هرگــز خــالف   گرفتــه
انـد. آنـان در آنجـا     آرى. كسانى كه مرتكب بدى شوند و گناهشان آنان را فراگرفته، دوزخـى .بنديد؟ مى

  . »اند جاودانه
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روزي است كه در آن گوساله را پرستش كرديم و چون اين مدت سپري شود عذاب مـا نيـز   
  .)1(گيرد. پس اين آيه نازل شد پايان مي

  .)2(و ديگران هم روايت كرده استو از عكرمه  -21
ϑs9£$﴿: 89اسباب نزول آية  uρ öΝ èδu™!% ỳ Ò=≈tGÏ. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# ×− Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 öΝßγ yètΒ (#θçΡ% x.uρ ⎯ ÏΒ 

ã≅ö6s% šχθßs ÏFøtGó¡tƒ ’n?tã t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ãx x. $£ϑn= sù Νèδu™!$ y_ $ ¨Β (#θèù ttã (#ρãxŸ2 ⎯Ïμ Î/ 4 èπ uΖ ÷èn= sù «! $# ’n? tã 

š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9 $# ∩∇®∪﴾3.  
 ببا سند ضعيف از ابن عباس  »دالئل«و بيهقي در  »مستدرك«حاكم در  -22

روايت كرده اند: يهود خيبر همواره با قبيلة غطفان در حال جنگ بودند و در هر نبرد يهوديان 
خوردند، سپس يهود به اين دعا متوسل شد: خدايا به دست نياز از بارگاهت  شكست مي

اي كه بعثت او را در آخر زمان براي هدايت  داريم به حق محمد پيامبر درس نخوانده مسئلت
اي، ما را بر غطفان پيروز گردان. از آن به بعد هرگاه كارزاري  بشر به ما نويد و بشارت داده

دادند. با اين حال  خواندند و غطفان را شكست مي گرفت اين دعا را مي شان صورت مي بين
مبعوث شد نه تنها به او ايمان نياوردند، بلكه در مقام كفر و ستيز  ل اهللا زماني كه رسو
%θçΡ#)﴿ايستادند. پس  x.uρ ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% šχθ ßs ÏFøtGó¡ tƒ ’n?tã t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρãxx.﴾ .نازل شد  

                                           
به اسناد ضعيف روايت كرده كه داراي دو علت است، در آن بشـر بـن عمـاره را بسـياري از      1402طبري  -1

دانند، ضحاك با ابن عباس مالقات نكرده است. توجه: به روايت طبري سبب نـزول آيـه    ضعيف مي علما
  ذكر نشده است و در آن آمده كه ابن عباس در تاويل آيه چنين گفت.

ابوجعفر محمد بن جرير طبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مشهور به تفسـير طبـري، انتشـارات دار     -2
  .382، ص 1، بيروت، ج ةبياليقافية العر

از سـوى خـدا برايشـان     -] با آنان است تصديق كننده آنچه [از كتابهاى آسمانى -و چون كتابى«ترجمه:  - 3
شـناختند   جستند، چون آنچه را كه مـى  ] پيش از اين [به همين خاطر] بر كافران پيروزى مى آمد و [با اينكه

  .»خدا بر كافران بادبه آنان رسيد، آن را انكار كردند، پس نفرين 
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روايت كرده است:  بك: ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -23
 ل به بعثت خاتم األنبياء و استدعا از محضر الهي به حق محمد پيش از اسالم، يهود با توس

جستند. هنگامي كه پروردگار  بر قبايل اوس و خزرج [كه عموماً كافر بودند] پيروزي مي
متعال نبي خود را از ميان عرب برانگيخت، يهود كفر ورزيد و صفات او را كه هميشه بيان 

ن براء و داود بن سلمه به آنان گفتند: اي گروة داشت انكار كرد. معاذ بن جبل، بشر ب مي
به واسطة  –كه اهل شرك بوديم  –بترسيد و مسلمان شويد، زيرا شما بر ما  يهود، از خدا 

داديد و پيرامون صفات  طلبيديد و به ما از بعثت او خبر مي بعثت محمد نصرت و پيروزي مي
ان بني نضير در پاسخ گفت: حجتي كرديد. سالم بن مشكم يكي از دانشمند ها مي او بحث

آشكار و روشن براي ما نياورده كه او را بشناسيم و او آن كسي نيست كه ما به شما يادآور 
ϑs9£$﴿شديم. پس آية  مي uρ öΝèδu™!% ỳ Ò=≈tGÏ. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!   نازل شد. ...﴾#$

ö≅è% βÎ) ôM﴿: 94اسباب نزول آية  tΡ%x. ãΝ à6s9 â‘# £‰9$# äο tÅz Fψ$# y‰Ψ Ïã «! $# Zπ|Á Ï9%s{ ⎯ ÏiΒ ÈβρßŠ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# (# âθ̈Ζ yϑtF sù |Nöθyϑø9 $# βÎ) ÷Λ ä⎢Ψ à2 š⎥⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ ∩®⊆∪﴾  
گفت به جز پيروان يهوديت  ابن جرير از ابوعاليه روايت كرده است: يهود مي -24

ö≅è% βÎ) ôM﴿شود. پس خدا در اين مقام آية  هيچكس داخل بهشت نمي tΡ%x. ãΝ à6s9 â‘# £‰9 $# 

äοtÅz Fψ$# y‰Ψ Ïã «!$# Zπ |Á Ï9%s{﴾... 1(را نازل كرد(.  

⎯ %ö≅è﴿: 98 – 97اسباب نزول آية  tΒ šχ%x. # xρß‰tã Ÿ≅ƒ Îö9 Éf Ïj9 … çμ ¯ΡÎ* sù …çμ s9 ¨“tΡ 4’n?tã y7Î6 ù= s% ÈβøŒÎ*Î/ 

«!$# $ ]%Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑÏj9 š⎥÷⎫ t/ Ïμ÷ƒ y‰tƒ “Y‰ èδuρ 2”uô³ ç0uρ t⎦⎫ ÏΨÏΒ÷σ ßϑù= Ï9 ∩®∠∪﴾.  
است: عبداهللا بن سالم در مزرعه مشغول چيدن ميوه  روايت كرده بخاري از انس  -25

به مدينه آگاه شد و نزد سرور كائنات شتافت و گفت: در بارة  بود و از آمدن رسول خدا 

                                           
بگـو: اگـر سـراى آخـرت در نـزد      «ترجمه آيه:  از ابوعاليه به قسم مرسل روايت كرده است. 1576طبري  -1

  .»ويژه شماست، اگر راستگوييد، آرزوى مرگ كنيد -بى ديگر مردم -خداوند
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ها آگاه نيست. نخستين نشانة قيامت  پرسم كه به جز پيامبران هيچكس از آن سه چيز از تو مي
سازد؟  رزند را شبيه پدر و مادرش ميچيست؟ اولين طعام اهل بهشت كدام است؟ چه چيز ف

مرا از اين چيزها آگاه ساخت. عبداهللا بن  رسول خدا گفت: چند لحظه پيش جبرئيل 
اي كه با يهود  سالم پرسيد: جبرئيل! پيامبر گفت: آري، عبداهللا بن سالم گفت: يگانه فرشته

%ö≅è% ⎯tΒ šχ﴿دشمني دارد جبرئيل است. پيامبر اكرم آية  x. # xρß‰ tã Ÿ≅ƒ Îö9 Éf Ïj9 …çμ ¯ΡÎ* sù …çμ s9 ¨“tΡ 4’n?tã 

y7Î6 ù= s%﴾ 1(را قراءت كرد(.  
گفته است: اسلوب نخستن بيـانگر ايـن اسـت كـه      )2(سالم ابن حجر در فتح الباريشيخ اإل
نيسـت و   آيه را در جواب يهود خوانده است و اين دليل نزول آيه در آن هنگـام  رسول اهللا 

ست. در باة سبب نزول اين آيه قصـة ديگـري غيـر از قصـة     گويد: اين سخن مورد اعتماد ا مي
  عبداهللا بن سالم به روايت صحيح آمده است:

 باحمد، ترمذي و نسائي از طريق بكَير بن شهاب از سعيد بن جبير از ابن عبـاس   -26
آمدند و گفتند: اي ابوالقاسم! ما با تو پـنج   روايت كرده اند: گروهي از يهود نزد رسول اهللا 

ها آگاه كني تو را پيامبر خدا خـواهيم دانسـت،    كنيم، اگر ما را از پاسخ آن مسأله را مطرح مي
از  ها تعهد و پيمان گرفت همانگونه كه يعقوب  كنيم، پس پيامبر از آن [و از تو پيروي مي

فرزندان خويش تعهد مؤكد الهي گرفته بود، آنگاه كه گفتند: اهللا علي ما نقول وكيل: خدا بـر  
كنيم وكيل و نـاظر اسـت. پيـامبر گفـت: اكنـون سـؤاالت        گوييم و به آن تعهد مي آنچه ما مي

. يهوديان در بارة اين مسائل از سرور كائنات سـؤال كردنـد: اسـرائيل    )3(خويش را ارائه دهيد]
چه چيزهايي را بر خود حرام كرده بود؟ [فرمود: چون مرض عرق النساء داشـت، تنهـا بعضـي    

بني به مزاج او سازگار بود. گفتند:] عاليـم نبـوت چيسـت؟ [فرمـود: چشـمش      از محصوالت ل
                                           

و بيهقـي در   12 »تفسـير «، نسـائي در  271و  108/  3، احمد 4480و  3938و  3329صحيح است، بخاري  -1
  از انس به كلمات متفاوت روايت كرده اند. 528/  2 »دالئل«

2- 8  /166.  
  .2353مسند احمد حديث  -3
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خوابد، اما قلب او بيدار است. پرسيدند:] زنان چگونه و به چه حالت پسـر و بـه چـه حالـت      مي
تر بود فرزنـد   رسد، اگر مني مرد قوي زايند؟ [فرمود: مني مرد و مني زن كه به هم مي دختر مي

ها در بارة رعـد و آواز مهيـبش سـؤال     شود] آن ر بود فرزند دختر ميت پسر و اگر مني زن قوي
آورد؟ حتي  ها را چه كسي برايت مي كردند و نيز پرسيدند فرشتة وحي كيست و اخبار آسمان

گفتند: به ما بگو دوست و همصبحت تو از جمـع فرشـتگان كيسـت؟ پيـامبر گفـت: جبرئيـل.       
آورد اگـر   ست و پيام جنگ، كشتار و عذاب مـي اي كه دشمن ما گفتند: جبرئيل! همان فرشته

گفتي بهتر بود. پس اين آيه  آور نيكي و بخشش، سرسبزي و باران است مي ميكائيل را كه پيام
  .)1(نازل شد

خود و ابن جرير از طريق شعبي روايت كرده اند: گاه  »مسند«اسحاق بن راهويه در  -27
شنيد و از شباهت  هاي از تورات را مي رفت و بحث به نزد يهود مي گاه عمر بن خطاب 

گذشت به  گويد: روزي پيامبر از آنجا مي كرد. فاروق اعظم مي تورات با قرآن تعجب مي
دانيد كه اين مرد فرستادة خداست؟  دهم آيا مي يهوديان گفتم: شما را به خدا سوگند مي

تم: پس چرا از او دانيم كه او رسول خداست. گف ها گفت: بلي، يقين مي دانشمندترين آن
آورد كيست؟ او  اي كه پيام آسماني را به تو مي كنيد، گفتند: از او پرسيديم فرشته پيروي نمي

كند يادآور  دشمن ما جبرئيل را كه سختي، دشواري، ناگواري، جنگ و هالكت را نازل مي
و  شد. گفتم: پس از بين فرشتگان دوست شما كيست؟ گفتند: ميكائيل كه باران، نيكويي

آورد. گفتم: منزلت اين دو در نزد پروردگارشان چگونه است؟ گفتند:  رحمت را فرود مي
 يكي جانب راست و ديگري جانب چپ خدا قرار دارد. گفتم: پس بنابراين براي جبرئيل

دشمني كند و هم براي ميكائيل جايز نيست كه به دشمنان  جايز نيست كه با ميكائيل 

                                           
 »النسـاء  ةعشـر «و نسـائي در   3117، ترمذي 274/  1اين حديث با طريق و شواهدش صحيح است. احمد  -1

ر بـن شـهاب كـه مجهـول     از بكير بن شهاب روايت كرده اند. اسناد آن ضعيف است بـه خـاطر بكيـ    190
از طريق شهر بنحوشـب   266/  6 »داليل«و بيهقي در  1608واهد است. طبري است، اما حديث داراي ش

  از ابن عباس به همين معني روايت كرده اند، اسناد آن حسن است.
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دهم كه جبرئيل و ميكائيل و  بنابراين، من به يقين شهادت ميجبرئيل سازگاري نمايد. 
آيند و با  شان با او از در صلح و آشتي مي پروردگار اين دو با هركه صلح و آشتي كنند همه

هركه در جنگ باشند و دشمني كنند همه به طور يكسان با او درجنگند. سپس به سوي پيامبر 
ش كنم، چون به نزدش رسيدم. گفت: آيا از حركت كردم و خواستم كه از جريان آگاه

آياتي كه برايم نازل گرديد آگاهت كنم؟ گفتم: اي رسول خدا من مشتاق شنيدن كالم 
# .ö≅è% ⎯tΒ šχ%x﴿آسماني هستم، پس  xρß‰tã Ÿ≅ƒ Îö9 Éf Ïj9 … çμ ¯ΡÎ* sù …çμ s9 ¨“tΡ 4’n?tã y7Î6 ù= s% ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 

$]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 š⎥÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒy‰tƒ “Y‰èδuρ 2” uô³ç0 uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑù= Ï9 ∩®∠∪ ⎯ tΒ tβ%x. # xρß‰ tã °! ⎯Ïμ ÏGx6 Í×̄≈ n= tΒuρ 

⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒ Îö9 Å_ uρ Ÿ≅8 s3‹ÏΒuρ  χ Î* sù ©! $# Aρß‰ tã z⎯ƒ ÌÏ≈ s3ù= Ïj9 ∩®∇∪﴾1، :اي  را قراءت كرد. گفتم
را رسول خدا! قسم به ذات يكتا از نزد يهود به همين عزم برخاستم تا نزد شما آمده گفتگويي 

كه بين من و يهود صورت گرفت به عرض شما برسانم، اينك دريافتم كه وحي الهي بر من 
  .)2(را نديده سبقت گرفته است. اسناد اين حديث به شعبي درست است، اما او عمر 

  .)3(اين حديث از ابن ابو شيبه و ابن ابو حاتم از طريق ديگر از شعبي روايت كرده اند -28
  .)4(طريق سدي از عمر روايت كرده است و ابن جرير از -29
  .)5(روايت كرده است و از طريق قتاده از عمر  -30

                                           
ده تصديق كننـ  -] را به حكم خدا ] او آن [قرآن بگو: هر كس كه دشمن جبرئيل باشد [چه باك«ترجمه:  - 1

كسى كه دشـمن خـدا و    .بر دل تو نازل كرده است -آنچه پيش از آن است و رهنما و نويد دهنده مؤمنان
  .»] خدا دشمن كافران است فرشتگان او و رسوالنش و جبرئيل و ميكائيل باشد، [بداند كه

 40دي و واحـ  1612و  1611است، طبـري   3534 »مطالب عاليه«اسحاق در مسند خود آورده چنانچه در  -2
بي عمـر را نديـده اسـت. و حـافظ در     از طريق شعبي روايت كرده اند. اين حديث مرسل است، زيـرا شـع  

  گويد: مرسل و سند آن صحيح است. مي »مطالب عاليه«
  هاي آن ثقه اما حديث مرسل است. روايت كرده اند راوي 1617و طبري  285/  14ابن ابو شيبه  -3
  ل روايت كرده است.از سدي به طور مرس 1616طبري  -4
  از قتاده روايت كرده و اين هم مثل سابقش است. 1613طبري  -5
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  و اين دو حديث نيز منقطع هستند.
ك: ابن ابوحاتم از طريق ديگر از عبدالرحمن بن ابي ليلي روايت كرده است:  -31

ا ما دشمن كند ب برخورد و گفت: جبرئيل كه دوست شما و او را ياد مي يهودي با عمر 
است. عمر فاروق گفت: هركس دشمن خدا، فرشتگان، پيامبران، جبرئيل و ميكائيل باشد 

  .)1(نازل گرديده است خدا دشمن اوست. ابن ابي ليلي گفته است: اين آيه به زبان عمر 
  .)2(سازند ها طرقي اند كه يكديگر را قوي مي اين

رند كه سبب نزول اين آيه همين ابن جرير نقل كرده است كه اهل علم همه قبول دا
را دشمن  . [اهل علم متفقند بر اين كه اين آيه در جواب بني اسرائيل كه جبرئيل )3(است

دانستند نازل شده است، اما اختالف بر سر اين  را دوست خويش مي خود و ميكائيل 
ند كه يهود است كه چه چيز سبب بيان اين نظر از سوي يهود شده است، بعضي از علما معتقد
هنگام  :گويند هنگام مناظره با رسول خدا در امر نبوت اين سخن را گفت و بعض ديگر مي

  .)4(در بارة رسول اهللا اين سخن را ياد كردند] مناظره با عمر 
‰ô﴿: 100 – 99اسباب نزول آية  s)s9 uρ !$ uΖ ø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) ¤M≈tƒ#u™ ;M≈ oΨÉit/ ( $ tΒuρ ãàõ3tƒ !$ yγ Î/ ωÎ) 

tβθ à)Å¡≈ xø9 $# ∩®®∪﴾5.  
روايت كرده است: ابن  بابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -32

گفت: اي محمد، چيزي كه براي ما قابل فهم و شناخت باشد  صوريا به نبي كريم 
اي، و خدا همراة تو نشانة آشكاري براي اثبات رسالتت نفرستاده است. پس خدا آية  نياورده

                                           
  با سندش از ابن ابوليلي ذكر و به ابن ابوحاتم نسبت كرده است. 301 – 300/  1ابن كثير  -1
 اند كه يكديگر را تقويـت ها طرقي  اين«گرفته حتي عبارت  »فتح الباري«مؤلف تمام روايات سابقه را از  -2

  .»كنند مي
  .476/  1تفسير طبري،  -3
  .431، ص 1تفسير طبري، همان منبع، ج  -4

  .»ورزند ايم و جز بدكاران به آن انكار نمى هايى روشن به تو نازل كرده و به يقين نشانه«ترجمه:  - 5
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﴿ô‰s)s9 uρ !$uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹s9 Î) ¤M≈tƒ# u™ ;M≈oΨ Éi t/﴾...  را نازل كرد. هنگامي كه رسول اهللا مبعوث گرديد و
مبعوث گردد، به او  مبني بر اين كه هرگاه محمد  –تعهد و پيماني را كه يهود سپرده بود 

 يادآور شد، مالك بن صيف گفت: سوگند به خدا كه ما در بارة تأييد و –ايمان بياورند 
تصديق نبوت محمد هيچ تعهدي نسپرده ايم و در اين باره هيچ پيماني نبسته ايم. پس آية 

﴿$ yϑ̄= à2 uρr& (#ρß‰ yγ≈ tã﴾... 1(نازل شد(.  

θãèt7#)﴿: 102اسباب نزول آية  ¨?$# uρ $tΒ (#θè= ÷Gs? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’n?tã Å7ù= ãΒ z⎯≈ yϑø‹n= ß™ ( $ tΒuρ txŸ2 

ß⎯≈ yϑø‹n= ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρãxx. tβθ ßϑÏk= yèãƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# tós Åb¡9$# !$ tΒuρ tΑÌ“Ρé& ’n? tã È⎦ ÷⎫x6n= yϑø9 $# Ÿ≅Î/$t6 Î/ 

|Nρã≈ yδ šVρã≈ tΒuρ 4 $tΒ uρ Èβ$yϑÏk= yèãƒ ô⎯ÏΒ >‰tn r& 4© ®Lym Iωθà) tƒ $yϑ̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ ×π oΨ÷GÏù Ÿξsù öàõ3s? ( tβθßϑ̄= yètGuŠ sù 

$yϑßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθè%Ìhxãƒ ⎯Ïμ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™öyϑø9 $# ⎯Ïμ Å_ ÷ρy— uρ 4 $ tΒuρ Νèδ t⎦⎪Íh‘ !$ ŸÒ Î/ ⎯Ïμ Î/ ô⎯ÏΒ >‰ym r& ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 4 

tβθ çΗ ©> yètG tƒuρ $tΒ öΝèδ”àÒ tƒ Ÿωuρ öΝ ßγ ãèxΖ tƒ 4 ô‰s)s9 uρ (#θ ßϑÎ= tã Ç⎯ yϑs9 çμ1utIô© $# $ tΒ … çμ s9 ’Îû ÍοtÅz Fψ$# ï∅ÏΒ 9,≈n= yz 4 

š[ø♥ Î6s9 uρ $ tΒ (# ÷ρtx© ÿ⎯Ïμ Î/ öΝßγ |¡ àΡr& 4 öθ s9 (#θ çΡ$Ÿ2 šχθßϑn= ôètƒ ∩⊇⊃⊄∪﴾2.  

                                           
يف از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كرده اين محمد مجهول و اسناد ضع 1641و  1640طبري  -1

  است.
خواندند، پيروى كردند. سليمان كفر نورزيد  و از آنچه شياطين در [عهد] فرمانروايى سليمان مى«ترجمه:  - 2

آموختند. و [نيز از] آنچـه در بابـل بـر دو فرشـته، هـاروت و       بلكه شياطين كفر ورزيدند. به مردم جادو مى
گفتند: ما تنهـا   آموختند مگر آنكه مى و] نمى] به هيچ كسى [جاد ماروت فرو فرستاده شد. و [آن دو فرشته

آموزنـد   ] از آن دو چيـزى مـى   ] آزمونى هستيم. پس [با به كارگيرى جادو] كافر مشو. آن گاه [مردم [مايه
اندازند. و آنان با آن به كسى زيان رسان نبودند مگـر بـه اراده    كه با آن بين شخص و همسرش جدايى مى

انـد   بخشيد و به راستى دانسته رساند و به آنان سود نمى وختند به آنان زيان مىآم خداوند. و آنچه را كه مى
دانسـتند، بـد چيـزى اسـت آنچـه       اى نـدارد و اگـر مـى    كه هر كس خريدارش باشد در آخرت هيچ بهـره 

  »] آن فروختند خودشان را به [بهاى
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ك: ابن جرير از شهر بن حوشب روايت كرده است: يهوديان گفتند: ببينيد چگونه  -33
داند، مگر سليمان ساحري  آميزد و سليمان را از انبياي الهي مي محمد حق و باطل را به هم مي

θãèt7#)﴿شد. پس آية  نبود كه سوار باد مي ¨?$# uρ $ tΒ (#θ è=÷Gs? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹   .)1(نازل شد ...﴾¤±9$#
ابن ابوحاتم از ابوعاليه روايت كرده است: يهود زماني از نبي كريم در بارة مسائلي از  -34

تورات سؤال كرد، هيچ سؤالي را از تورات با او مطرح نكردند، مگر اين كه خدا جواب آن 
انة آنان غالب شد. چون را به پيامبر وحي كرد. و سرور كائنات همواره بر حركات خصم

گويد، به يكديگر گفتند: او به  هاي آنان را جواب درست مي ديدند كه پيامبر تمام پرسش
تورات از ما عالمتر است. پس راة ديگر خصومت و ستيز را پيش گرفتند و راجع به سحر و 

θ#)﴿ها نمودند. خدا آية  ساحري از او پرسش ãèt7 ¨?$#uρ $tΒ (#θ è=÷Gs? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹ ¤±9   .)2(را نازل كرد ﴾#$

yγ$﴿: 104اسباب نزول آية  •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΨtΒ# u™ Ÿω (#θ ä9θà)s? $ uΖÏã≡u‘ (#θ ä9θè%uρ $tΡöÝàΡ$# (#θ ãèyϑó™ $# uρ 3 

š⎥⎪ÌÏ≈ x6 ù= Ï9 uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇⊃⊆∪﴾3.  
ك: ابن منذر از سدي روايت كرده است: دو نفر از يهود، مالك بن صيف و فاعه بن  -35

گفتند: راعنا سمعك  مي آمدند در اثناي صحبت با او  يد هرگاه به ديدار رسول اهللا ميز
واسمع غير مسمع: [راعنا به زبان عربي فعل امر است از مادة رعايت يعني مراعات حال ما را 
بكن، سخنان ما را به دقت بشنو و اين كلمه به لفظ يهود دشنام و استهزاء است] مسلمانان 

برند،  هل كتاب اين كلمات را براي ستايش و بزرگداشت انبياي خود به كار ميپنداشتند ا

                                           
  از شهر روايت كرده و اين ضعيف است. 1669طبري  -1
بـه   1650 به ابن جرير و ابن ابوحاتم نسبت داده اسـت. محقـق در طبـري    183/  1 »نثورمدر ال«مؤلف در  -2

اين حديث را به ربيع  306/  1و همچنان ابن كثير  همين عبارت ديده كه از ربيع روايت شده نه از ابوعاليه
  بن انس نسبت داده است.

] گـوش فرادهيـد و كـافران     و [به خوبى »ظرناان«] بگوييد:  و [بلكه »راعنا«اى مؤمنان، مگوييد: «ترجمه:  - 3
  .»] دارند عذابى دردناك [در پيش
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yγ$﴿گفتند. در اين مقام آية  پس آنان نيز به سرور كائنات اين اصطالح را مي •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# 

(#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θä9θ à)s? $ uΖÏã≡u‘ (#θ ä9θè%uρ $ tΡöÝàΡ$# (#θãèyϑó™$# uρ﴾ .نازل شد  
از طريق سديي صغير از كلبي از ابوصالح از ابن عباس روايت  »دالئل«ابونعيم در  -36

ها اين جمله را در خفا بر رسول  كرده است: جملة راعنا در زبان يهود دشنام قبيح است [آن
 چون شنيدند كه اصحاب رسول اهللا اين جمله را خطاب به او  )1(بردند] اهللا به كار مي

ها  ن آيه نازل شد. سعد بن معاذ اين قضيه را شنيد و به آنگويند بين خود خنديدند. پس اي مي
گفت: اي دشمنان خدا! اگر اين سخن را بعد از اين از زبان يكي از شما بشنوم سرش را 

  .)2(برم مي
[راعنا: ارعنا سمعك اي اسمع منا ونسمع منك: به مطالب ما گوش بده تا سؤاالت و 

مش سخن بگو تا بتوانيم مطالبت را خوب درك هاي خويش را مطرح نمايم و به آرا خواسته
رساند. چون راعناي عربي با مفهوم  كنيم. در زبان يهود راعنا مفهوم استهزا و دشنام را مي

اي از زبان يهود با مفهوم استهزاء و دشنام در لفظ برابر بود، خدا مسلمانان را از  صحيح با كلمه
  .)3(ذكر آن در برابر رسول اهللا منع كرد]

گفت: ارعني سمعك يعني  ك: ابن جرير از ضحاك روايت كرده است: شخصي مي -37
  .)4(به مطالب من به تأني گوش بده [اما منظور آن استهزاء و دشنام بود] پس اين آيه نازل شد

                                           
  .348، ص 1ابوالفضل محمود األلوسي، تفسير روح المعاني، همان منبع، ج  -1
اسنادش جداً ضعيف است. محمد بن مروان سديي صغير و شـخيش متـروك و مـتهم هسـتند و ابوصـالح       -2

هم به همين عبارت  196/  1 »در المنثور«ن لفظ و اسناد نديده و در به اي »دالئل«ضعيف است. محقق در 
از موسي بن عبدالرحمن از ابن جريج از عطاء از ابن عباس به همين  6ح44/  1به او نسبت نكرده. ابونعيم 

معني روايت كرده و در آن نزول آيه نيست و اسناد آن جداً ضعيف است به خاطر اين كه موسي متروك 
  است.و متهم 

  .476، ص 1تفسير روح المعاني، همان منبع، ج  -3
  از ضحاك به طور مرسل روايت كرده است. 1730طبري  -4
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گفتند:  اي از يهود خطاب به رسول خدا مي ك: و از عطيه روايت كرده است: عده -38
را بكن و سخنان ما را به دقت بشنو، اما منظورشان استهزا و  ارعنا سمعك يعني رعايت حال ما

اين كلمات  –خبر بودند  كه از مفهوم ديگر آن بي –دشنام بود، حتي برخي از مسلمانان هم 
  .)1(را به كار بردند. اين عمل آنان در پيشگاة خدا ناپسند آمد. اين آيه نازل شد

گفتند: راعنا سمعك يعني به ما مهلت  مياي  ك: و از قتاده روايت كرده است: عده -39
بده تا سؤاالت خود را مطرح كنيم و مطالب را به آرامي بيان كن تا به معني آن بهتر پي ببريم. 

بردند. چون در زبان ايشان  آمدند مثل اين كلمات را به كار مي يهود هم كه نزد پيامبر مي
  .)2(آيه نازل شد رساند. اين كلمة راعنا مفهوم استهزا و دشنام را مي

اي است كه انصار در جاهليت به كار  و از عطاء روايت كرده است: اين كلمه -40
  .)3(بردند. بنابراين آيه نازل شد مي

كردند،  و از ابوعاليه روايت كرده است: اعراب وقتي با يكديگر صحبت مي -41
هاي خويش را  خواستهها و  گفتند: ارعني سمعك يعني مطالبم را به خوبي بشنو تا پرسش مي

مطرح نمايم و آهسته سخن بگو تا مطالب را بهتر درك كنم. چون اين جمله در زبان يهود 
  .)4(ها را از گفتن اين سخن نهي كرد رساند اسالم مسلمان معني استهزا و دشنام را مي

$﴿: 106اسباب نزول آية  tΒ ô‡|¡ΨtΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù'tΡ 9ösƒ ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$yγ Î= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝn= ÷ès? ¨βr& 

©!$# 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« íƒ Ï‰s% ∩⊇⊃∉∪﴾5.  

                                           
  از عطية عوفي روايت كرده، اين حديث مرسل و عطيه ضعيف است. 1732طبري  -1
  از قتاده بن شكل مرسل روايت كرده. 1733طبري  -2
  رسل است.روايت كرده، اين حديث م 1738 – 1736طبري  -3
  واهللا اعلم. –به قسم مرسل روايت كرده، اما اين روايات به مجموع قوي هستند  1739طبري  -4

] آوريم. آيـا   اى را كه نسخ كنيم يا آن را فرو گذاريم، بهتر از آن يا مانند آن را [در ميان هر آيه«ترجمه:  - 5
  .»اى كه خدا بر هر كارى تواناست؟ ندانسته
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روايت كرده است: گاهي براي  بك: ابن ابوحاتم از طريق عكرمه از ابن عباس  -42
كرد. پس خداي بزرگ اين  آمد و پيامبر آن را روز فراموش مي شب وحي مي رسول خدا 

  .)1(آيه را نازل كرد
شد وقتي  اي از قرآن مجيد به خاطر آية ديگر منسوخ مي [از قتاده روايت كرده است: آيه

كرد آية منسوخ برداشته و  پيامبر يك آيه و يا بيشتر از يك آية ناسخ را كه قراءت مي
  .)2(شد] فراموش مي

Πr& šχρ÷﴿: 109 – 108اسباب نزول آية  ß‰ƒ Ìè? βr& (#θè= t↔ ó¡ n@ öΝä3s9θß™ u‘ $yϑx. Ÿ≅Í× ß™ 4© y›θãΒ ⎯ ÏΒ 

ã≅ö6s% 3 ⎯tΒ uρ ÉΑ£‰t7 oKtƒ tø à6ø9 $# Ç⎯≈ oÿ‡M} $$Î/ ô‰ s)sù ¨≅|Ê u™!# uθy™ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩⊇⊃∇∪﴾3.  
كند: رافع بن  روايت مي بك: ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -43

بياور كه  ابيگفتند: اي محمد، براي ما از آسمان كت حريمله و وهب بن زيد به رسول اهللا 
ي ما نهرهاي جاري كن تا از تو پيروي كرده تصديقت نماييم. پس كردگار اربخوانيم و يا ب

﴿÷Π r& šχρß‰ƒ Ìè? βr& (#θè= t↔ó¡ n@ öΝä3s9θß™ u‘ $yϑx. Ÿ≅Í×ß™ 4© y›θãΒ ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% 3 ⎯ tΒuρ ÉΑ£‰ t7oK tƒ tøà6ø9 $# 

Ç⎯≈ oÿ‡M} $$Î/ ô‰s)sù ¨≅|Ê u™!# uθ y™ È≅‹ Î6 نازل كرد. حيي بن اخطب و ابو ياسر بن اخطب را  ﴾∪∇⊂⊆∩ 9$#¡¡
كردند، زيرا خدا به عرب  ترين يهودياني بودند كه به عرب حسادت مي از جملة سرسخت

ساختن مردم از  را از ميان آنان برگزيده بود. اين دو براي منحرف برتري داده و رسول اهللا 

                                           
از طريـق حجـاج    330/  1 »تفسـير ابـن كثيـر   «ن ابوحـاتم روايـت كـرده چنانچـه در     . ابجداً ضعيف است -1

  شود مگر به روايت ثقات. جزري آمده، حجاج بن تميم متروك است و مانند اين سبب ثابت نمي
  .476، ص 1تفسير طبري، همان منبع، ج  -2

ن كه پيش از اين از موسى درخواسـت  ] درخواست كنيد چنا خواهيد از پيامبرتان [چيزى آيا مى«ترجمه:  - 3
  .»] ايمان جايگزين كند. حقّا كه راه راست را گم كرده است شد؟ و كسى كه كفر را به [جاى
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Š¨﴿شان آية كوشيدند. پس خدا در بارة اي اسالم تا آخرين توان خود مي uρ ×ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δr& 

É=≈tGÅ3ø9   .)1(را نازل كرد ...﴾#$
خواست كوة  ك: ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: قريش از رسول اهللا  -44

فرمود: اين كار شدني است، اما اگر  صفا را برايشان به كوهي از طال تبديل كند. پيامبر 
گردد. پس قريش از  ما مانند مائدة بني اسرائيل ميبازهم مسلمان نشديد اين معجزه براي ش

Π÷﴿اين درخواست منصرف شد. خداي متعال آية  r& šχρ ß‰ƒ Ìè? βr& (#θ è= t↔ó¡ n@ öΝä3s9θß™ u‘﴾...  را
  .)2(نازل كرد

خواست كه خدا را به نزد ايشان  و از سدي روايت كرده است: عرب از محمد  -45
  .)3(پس اين آيه نازل گرديدبياورد تا او را آشكار مشاهده كنند، 

ك: و از ابوعاليه روايت كرده است: شخصي گفت: اي رسول خدا، كاش كفارة  -46
گناهان ما مانند كفارة معاصي بني اسرائيل بود. نبي كريم گفت: آنچه كه خدا به شما عطا 

اش  شد آن را با كفاره فرموده خوبتر است، زيرا اگر يكي از بني اسرائيل مرتكب گناهي مي
كرد در دنيا رسوا و شرمنده مي  يافت، كفاره را هم كه ادا مي روي در منزل خويش نوشته مي

بر  گشت پس آنچه خدا  كرد در آخرت ذليل و پشيمان مي شد و اگر كفاره را ادا نمي
⎯﴿شما مقرر داشته از آن نيكوتر است. خدا فرموده است:  tΒ uρ ö≅yϑ÷è tƒ # ¹™þθ ß™ ÷ρr& öΝÎ= ôà tƒ 

… çμ |¡ øtΡ﴾...  :و  »...و هر كس كه بدى كند يا بر خويشتن ستم روا دارد،«) 110(نساء

                                           
از طريق محمد بن اسحاق از محمد بن ابومحمد از سعيد بن جبير يا عكرمـه آمـده، شـيخ     1780در طبري  -1

  ابن اسحاق مجهول است.
  از دو طريق از مجاهد روايت كرده اند. 1785 – 1783و طبري  86 – 85/  1» تفسير مجاهد«همداني در  -2
  .1782طبري  -3
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روز و هفته  فارة گناهاني قرار داده كه در طولنمازهاي پنجگانه در هر روز و نماز جمعه را ك
Π÷﴿زند. آية  از شما سر مي r& šχρ ß‰ƒ Ìè? βr& (#θ è= t↔ó¡ n@ öΝä3s9θß™ u‘﴾... 1(نازل شد(.  

ÏMs9$s%uρ ßŠθ﴿: 113 اسباب نزول آية ßγ uŠ ø9$# ÏM |¡øŠ s9 3“t≈ |Á ¨Ζ9$# 4’n?tã &™ó©x« ÏMs9$s%uρ 3“t≈ |Á ¨Ψ9$# 

ÏM |¡øŠ s9 ßŠθ ßγ uŠø9 $# 4’n?tã &™ó© x« öΝ èδuρ tβθ è= ÷Gtƒ |=≈ tGÅ3ø9$# 3 y7Ï9≡x‹x. tΑ$s% t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn= ôètƒ Ÿ≅÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9öθ s% 4 

ª!$$sù ãΝä3øt s† öΝßγ oΨ ÷t/ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θ çΡ%x. ÏμŠ Ïù tβθ àÎ= tFøƒ s† ∩⊇⊇⊂∪﴾2.  
روايت كرده است: روزي  بابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -47

مسيحيان نجران نزد رسول اهللا آمدند و اتفاقاً دانشمندان يهود نيز در آنجا حضور يافتند. بين 
زيمه گفت: آيين شما پايه و اساسي ندارد. و اي درگرفت. رافع بن خ ها و مسيحيان منازعه آن

و كتاب او انجيل را انكار كرد. مردي از اهل نجران در پاسخ او به يهوديان  نبوت عيسي 
را تكذيب و كتاب تورات را انكار  گفت: آيين شما پايه و اساس ندارد. و نبوت موسي 

ÏMs9$﴿نمود. در اين باره آية  s%uρ ßŠθßγ uŠ ø9$# ÏM|¡ øŠs9 3“t≈ |Á ¨Ζ9$# 4’n?tã &™ó© x«﴾... 3(نازل شد(.  

                                           
  اين حديث مرسل است. 1786طبري  -1

يهوديـان  «و مسـيحيان گفتنـد:    »] نيستند وردار [از] هيچ [حقيقتىمسيحيان برخ«يهوديان گفتند: «ترجمه:  - 2
خوانند. همچنين كسـانى   ] مى ] آنان كتاب [آسمانى [همه. حال آنكه »] نيستند وردار [از] هيچ [حقيقتىبرخ

] آنچـه كـه در    ] مانند سخن آنان گفتند، خداوند روز قيامت در [بـاره  دانند [سخنى ] نمى كه [از حقّ چيزى
  .»كند كردند، بين آنان داورى مى آن اختالف مى

كرده و شيخ ابن اسحاق مجهول  از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد به همين عبارت روايت 1813طبري  -3
  است.
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ô⎯tΒ﴿: 114اسباب نزول آية  uρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑÏΒ yìoΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡ tΒ «!$# βr& tx.õ‹ ãƒ $pκÏù …çμ ßϑó™ $# 4© tëy™ uρ ’Îû 

!$yγ Î/# tyz 4 š Í× ¯≈ s9'ρé& $tΒ tβ%x. öΝßγ s9 βr& !$yδθ è= äzô‰ tƒ ωÎ) š⎥⎫ ÏÍ←!%s{ 4 öΝ ßγ s9 ’Îû $ uŠ÷Ρ‘$!$# Ó“÷“Åz óΟßγ s9 uρ ’ Îû 

ÍοtÅz Fψ$# ë># x‹tã ×Λ⎧Ïà tã ∩⊇⊇⊆∪﴾1.  
ابن ابوحاتم از طريق مذكور روايت كرده است: قريش رسول خدا را از اداي نماز  -48

⎯ô﴿در مسجد حرام و نزديك كعبه منع كرد. پس آية  tΒuρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑÏΒ yìoΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡tΒ «! $#...﴾ 
  .)2(نازل شد

د روايت كرده است: روز حديبيه هنگامي كه مشركان رسول و ابن جرير از ابن زي -49
  .)3(خدا را از دخول به مكه مانع شدند اين ايه نازل گرديد

−uρ ä!¬﴿: 115اسباب نزول آية  Ìô±pR ùQ$# Ü> ÌøópR ùQ$# uρ 4 $yϑuΖ ÷ƒr' sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çμô_ uρ «! $# 4 χ Î) ©! $# ììÅ™≡uρ 

ÒΟŠÎ= tæ ∩⊇⊇∈∪﴾4.  
در مسير  روايت كرده اند: رسول اهللا  بو نسائي از ابن عمر مسلم، ترمذي  -50

حركت از مكه به سوي مدينه به هر سمت و جهتي كه شتر سواريش در حركت بود نماز 

                                           
] آنكه نـام خـدا در    و چه كسى ستمكارتر از كسى است كه [مردم را] از مسجدهاى خدا از [بيم«ترجمه:  - 1

آنها ياد شود، باز دارد و در ويرانى آنها بكوشد؟ اين گروه را نسزد كه جز هراسـان بـه مسـاجد در آينـد.     
  .»] دارند آخرت عذابى بزرگ [در پيش ] و در آنان در دنيا خفّت [و خوارى

  پيشتر گذشت. -2
  از ابن زيد كه نامش عبدالرحمن بن زيد بن اسلم است روايت كرده. 1828طبري  -3

مشرق و مغرب از آن خداست. پس به هر كجا كه روى آوريد، همانجا قبله خداست. حقّـا كـه   «ترجمه:  - 4
  .»خدا فراخ نعمت داناست
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!¬﴿كرد. پس ابن عمر  نافله را ادا مي uρ ä− Ìô± pR ùQ$# Ü> ÌøópR ùQ $#uρ﴾  را قراءت كرد و گفت: اين آيه در
  .)1(همين باره نازل گرديده است

yϑuΖ$﴿حاكم از ابن عمر روايت كرده است: خداي بزرگ  -51 ÷ƒr' sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çμ ô_uρ «! $#﴾ 
نازل كرده است كه به هر سمت شتر سواريت روان بود به همان جهت نماز نافله (مستحبي)  را

  .)2(گويد: اين حديث به شرط مسلم صحيح است را ادا كن، حاكم مي
وي اسناد است كه در شان نزول اين آيه آمده است و ترين روايت از ر اين صحيح

گروهي به آن اعتماد كرده اند، اما در اين حديث به صراحت بيان نشده كه سبب نزول آيه 
  همين چيزي است، بلكه گفته شده در بارة اداي نماز نافله فرستاده شده است.

روايت كرده  باس ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق علي بن ابوطلحه از ابن عب -52
به مدينه هجرت كرد خداي عزوجل به او امر فرمود كه به سوي  اند: وقتي كه رسول اهللا 

بيش از ده ماه رو به  بيت المقدس نماز بخواند، يهود از اين بابت شادمان شد. رسول اكرم 
ا را بيشتر دوست داشت و همواره دع سوي بيت المقدس نماز خواند، اما قبلة ابراهيم 

θ—9#)﴿كرد و منتظر رسيدن وحي آسماني بود. پس خدا  مي uθ sù öΝä3yδθ ã_ãρ … çνtôÜx©﴾ » روي خود
) را نازل كرد. يهوديان ايراد گرفتند و گفتند: چه 144(بقره:  »مسجدالحرام كنيدرا به سوي 

!¬﴿خواندند برگرداند. پس خدا آية  اي كه به سوي آن نماز مي چيز مسلمانان را از قبله uρ 

ä−Ìô± pR ùQ $# Ü> ÌøópR ùQ$# uρ﴾  :و  )142(بقره﴿$yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çμ ô_uρ «! را نازل كرده. اسناد اين  ﴾#$
  كند، پس بايد به آن اعتماد كرد. روايت قوي است، و معني نيز آن را مساعدت مي

  يه روايات ضعيف ديگر هم وجود دارد:در بارة شان نزول اين آ
                                           

، 243/  1، نسـائي  1224، ابـوداود  700، مسـلم  1096، بخاري 66/  2، احمد 151/  1صحيح است، مالك  -1
  از ابن عمر روايت كرده اند. 2421و ابن حبان  270ابن جارود 

داند  روايت كرده اند، حاكم اين را به شرط مسلم صحيح مي 226/  2و حاكم  1842صحيح است، طبري  -2
  و ذهبي هم با وي موافق است.
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اجه و دار قطني از طريق اشعث سمان از عاصم بن عبداهللا بن عامر بن ترمذي، ابن م -53
بوديم و در سفر  ربيعه از پدرش روايت كرده اند: در يك شب تاريك با رسول خدا 

دانستيم كه قبله كدام سمت است، هركس روبروي خود نماز خواند [و در آن قسمت  نمي
yϑuΖ$﴿كرديم. پس خداي عزوجل نشانه گذاشت] چون صبح شد به رسول خدا يادآوري  ÷ƒ r' sù 

(#θ —9uθ è? §ΝsVsù çμ ô_uρ «!$#﴾ گويد: اين حديث غريب است و اشعث در  را نازل گردانيد. ترمذي مي
  .)1(شود حديث ضعيف گفته مي

روايت كرده اند: رسول  قطني و ابن مردويه از طريق عرزمي از عطاء از جابر دار  -54
هاي جنگ فرستاد.  كه من هم شامل آن بودم، به يكي از ميدان اي سپاة اسالم را دسته خدا 

هوا تاريك شد و ندانستيم قبله كدام طرف است، گروهي از همراهان ما گفتند: ما قبله را 
يافتيم كه جانب شمال است به آن سو نماز خواندند و به عالمت نشانه چند خط كشيدند. 

خواندند و چند خط نشانه گذاشتند. چون  گروهي ديگر گفتند: قبله جانب جنوب است نماز
صبح شد و آفتاب طلوع كرد، معلوم شد كه خطوط به سوي قبله نبوده است. وقتي از سفر 

 uρ!¬﴿بازگشتيم از پيامبر خدا پرسيديم آن بزرگوار سكوت كرد. و خداي عزوجل آية 

ä−Ìô± pR ùQ $# Ü> ÌøópR ùQ $# uρ﴾... 2(را نازل كرد(.  

                                           
ــذي  -1 ــ345ترم ــن ماج ــي ، دار 1145، طيالســي 120ه ، اب ــري 272/  1قطن ، واحــدي در 1845و  1843، طب

همه از عاصم بن عبداهللا از عبداهللا بن عامر بن ربيعـه از   11/  2، بيهقي 179/  1، ابونعيم 58 »اسباب نزول«
شـود.   يگويد: اسناد اين حديث قوي نيست و اشعث ضعيف گفتـه مـ   پدرش روايت كرده اند. ترمذي مي

اين حديث داراي تابع است كه [ابوداود] طيالسي از عمرو بن قيس روايت كرده. علت حديث عاصم بـن  
  عبيداهللا است، زيرا ابن عربي او را ضعيف گفته.

 10/  2و بيهقـي   57 »اسباب نزول«، واحدي در 206/  1، حاكم 272/  1داراي شاهد است كه دارالقطني  -2
ه اند. اين اسناد به جهت محمد بن سالم ابوسهل ضعيف اسـت بـه همـين سـبب     از جابر روايت كرد 12 –

و  57داند. اين حديث داراي تابع هم اسـت كـه واحـدي     ذهبي در تلخيص اين حديث را داراي علت مي
از عبدالمالك عرزمي روايت كرده اند، عرزمي متروك است. از چند طريق واهي ديگر  76/  1جصاص 
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روايت كرده است:  بز طريق كلبي از ابوصالح از ابن عباس ك: ابن مردويه ا -55
ها قبله را  هاي جهاد اعزام داشت. ناگاه هوا ابري شد. و آن پيامبر سپاهي را به يكي از ميدان

نيافتند، اما نماز را ادا كردند. بعد از اين كه هوا آفتابي شد معلوم شد كه به سوي قبله نماز 
رسيدند موضوع را بيان كردند. پس خداي عزوجل  كريم نخوانده اند. چون حضور نبي 

−uρ ä!¬﴿آية  Ìô± pR ùQ$# Ü> ÌøópR ùQ$# uρ 4 $yϑuΖ ÷ƒr' sù﴾... 1(را نازل كرد(.  
كند: پيامبر خطاب به ياران خود فرمود: برادرتان نجاشي  از قتاده روايت مي ابن جرير -56

اي رسول خدا! براي شخصي  ة او را ادا كنيد، گفتند:زاز جهان درگذشت شما نماز جنا
⎯βÎ)uρ ô¨﴿نامسلمان نماز جنازه بخوانيم. بنابراين، خدا آية  ÏΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ6ø9 $# ⎯ yϑs9 ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/﴾ 

 uρ!¬﴿خواند. پس خدا آية  ) را نازل كرد. گفتند: او به سوي قبله نماز نمي199(آل عمران: 

ä−Ìô± pR ùQ $# Ü> ÌøópR ùQ $# uρ﴾  اين حديث غريب، مرسل و يا معضل است.. )2(را نازل كرد  

þ’ÎΤθãã÷Š﴿ك: ابن جرير از مجاهد روايت كرده: وقتي كه  -57 $# ó=Éf tGó™ r& ö/ä3s9﴾  :غافر)

'yϑuΖ÷ƒr$﴿) نازل شد. گفتند: به كدام سو دعا كنيم. پس خدا 60 sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çμ ô_ uρ «!$#﴾  را نازل
  .)3(كرد

                                                                                                             
. شرح بيشتر اين موضوع را به ا در مجموع به درجة حسن يا نزديك به حسن برسنده هم آمده. ممكن اين

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 163/  1 »تفسير ابن كثير«
  ائب كلبي متهم به كذب و شيخ او ضعيف است.ناد اين جداً ضعيف است، محمد بن ساس -1
  ل است.از قتاده روايت كرده و اين حديث مرس 1846ضعيف است. طبري  -2
از ابن جريج روايت كـرده، ايـن حـديث مرسـل و بـين ابـن جـريج و مجاهـد          1849ضعيف است. طبري  -3

  انقطاع و هم ابن جريج مدلس است.
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$tΑ﴿: 118اسباب نزول آية  s%uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn= ôètƒ Ÿωöθ s9 $uΖ ßϑÏk= s3ãƒ ª! $# ÷ρr& !$oΨÏ?ù' s? ×π tƒ# u™ 3 š Ï9≡x‹x. 

tΑ$s% š⎥⎪Ï% ©! $# ⎯ÏΒ Ν Îγ Î= ö7 s% Ÿ≅÷W ÏiΒ óΟ Îγ Ï9öθ s% ¢ ôMyγ t7≈ t± n@ óΟ ßγ ç/θè= è% 3 ô‰s% $̈Ψ ¨t/ ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θöθ s)Ï9 šχθãΖÏ%θãƒ 

∩⊇⊇∇∪﴾1.  
روايت كرده اند:  با عكرمه از ابن عباس ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق سعيد ي -58

كني، فرستادة خدا باشي از  رافع بن حريمله به رسول خدا گفت: اگر همانطوري كه ادعا مي
⎪⎦tΑ$s%uρ t﴿او بخواه با ما صحبت كند تا سخنان او را بشنويم، در اين باره خدا آية  Ï%©!$# Ÿω 

tβθßϑ n= ôètƒ﴾... 2(را نازل كرد(.  

≈ΡÎ) y7̄$!﴿: 119اسباب نزول آية  oΨ ù= y™ ö‘ r& Èd,ys ø9$$Î/ # ZÏ±o0 # \ƒ É‹ tΡuρ ( Ÿωuρ ã≅t↔ó¡ è@ ô⎯tã É=≈ pt õ¾r& 

ÉΟŠÅs pgø:$# ∩⊇⊇®∪﴾3.  
عبدالرزاق از ثوري از موسي بن عبيده از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است:  -59

ها چه  آندانستم پروردگار با پدر و مادرم بعد از درگذشت  فرمود: كاش مي رسول اهللا 
≈ΡÎ) y7̄$!﴿كرده است، طولي نكشيد كه خدا آية  oΨù= y™ ö‘ r& Èd, ys ø9$$Î/ #ZÏ± o0 #\ƒ É‹ tΡuρ ( Ÿωuρ ã≅t↔ó¡ è@ ô⎯ tã 

                                           
آيـد؟   اى نمـى  گويد يا [چرا] برايمان معجزه ] با ما سخن نمى واسطه و نادانان گفتند: چرا خدا [بى«ترجمه:  - 1

هـا [ى   انند سخن آنان گفتند. دلهايشـان هماننـدى دارد. بـه يقـين نشـانه     ] م همچنين پيشينيانشان [هم سخنى
  .»] بيان كرديم كنند، [به روشنى خود را] براى گروهى كه يقين مى

از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كـرده و ايـن محمـد مجهـول و حـديث ضـعيف        1864طبري  -2
  است.

آور و بيم دهنده فرستاديم و از تـو دربـاره دوزخيـان بازخواسـت      به راستى ما تو را به حقّ مژده«ترجمه:  - 3
  .»نخواهد شد
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É=≈pt õ¾r& ÉΟŠ Åspgø: پس از آن تا مرگ، آنان را ياد نكرد.  را نازل كرد. رسول اكرم  ﴾∪®⊆⊆∩ #$
  .)1(اين حديث مرسل است

اود از ابوعاصم روايت كرده است: روزي پيامبر گفت: ابن جرير از ابن جريج از د -60
دنيا كجا است. پس اين آيه از ها  دانستم جايگاة پدر و مادرم بعد از درگذشت آن كاش مي

  .)2(نازل شد. اين حديث هم مرسل است
s9⎯﴿: 120اسباب نزول آية  uρ 4© yÌös? y7Ψtã ßŠθ åκ uø9$# Ÿωuρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$# 4©®L ym yìÎ6 ®K s? öΝ åκ tJ̄= ÏΒ 3 ö≅è% 

χ Î) “ y‰èδ «!$# uθ èδ 3“y‰çλù;$# 3 È⎦ È⌡s9 uρ |M÷èt7 ¨?$# Ν èδu™!# uθ ÷δr& y‰÷èt/ “Ï% ©!$# x8u™!% ỳ z⎯ ÏΒ ÉΟù= Ïèø9 $#   $tΒ y7 s9 z⎯ ÏΒ 

«!$# ⎯ ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ AÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊃∪﴾3.  
روايت كرده است: يهود مدينه و نصاراي نجران همواره  بثعلبي از ابن عباس  -61
كعبه را قبلة  شتند كه سرور كائنات به سوي قبلة ايشان نماز بخواند، چون خداي آرزو دا

                                           
 از محمد بن كعب قرضي به قسم 1878 – 1877و طبري  126 »تفسير قرآن«ضعيف است. عبدالرزاق در  -1

به وكيع، سفيان، عبد بن حميد و ابن منـذر هـم    209/  1 »در المنثور«مرسل روايت كرده اند. سيوطي در 
آمـده و   »تقريـب «ربزي جـداً ضـعيف اسـت. چنانچـه در      ت داده است. در اسناد آن موسي بن عبيدةنسب

او را ضـعيف   162/  1ذكر كرده اند. و ابـن كثيـر    »مجروحين«و ابن حبان در  »الضعفاء«عقيلي او را در 
يگري هم اين حديث مرسل و اسناد آن ضعيف است. شاهد د :گفته »در المنثور«شمارد و سيوطي در  مي

  دارد.
گفته است: اسناد  »در المنثور«طور مرسل روايت كرده و سيوطي در از داود بن ابوعاصم به  1879طبري  -2

 »اسـباب نـزول  «دالل كرد. واحدي اين را در شود به اين و ما قبلش است اين معضل و ضعيف است و نمي
  بدون اسناد به ابن عباس نسبت كرده پس اين متن ضعيف است. 64

شوند مگر آنكه از آيـين آنـان پيـروى كنـى. بگـو:       هرگز يهوديان و مسيحيان از تو خشنود نمى«ترجمه:  - 3
هـاى   ] است. و اگر پس از دانشى كه بـه تـو رسـيده اسـت از خواسـته      هدايت خداست كه هدايت [واقعى

  .»] از [كيفر] خدا هيچ دوست و ياورى ندارى ] آنان پيروى كنى. [براى رهايى [نفسانى
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شان در نظر رسول اكرم مأيوس  ها دشوار آمد و از تأييد دين مسلمانان قرار داد، اين امر بر آن
s9⎯﴿شدند. پس آية  uρ 4©yÌös? y7Ψtã ßŠθ åκ u ø9$# Ÿωuρ 3“t≈ |Á ¨Ψ9$#﴾... .نازل شد  

øŒÎ)uρ $uΖ﴿: 125اسباب نزول آية  ù= yèy_ |MøŠ t7ø9 $# Zπ t/$sWtΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 $ YΖøΒ r&uρ (#ρä‹ Ïƒ ªB$# uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) 

’~?|Á ãΒ ( !$tΡô‰ Îγ tãuρ #’n<Î) zΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™ Î)uρ βr& # tÎdγ sÛ z©ÉL ø‹t/ t⎦⎫ÏÍ←!$©Ü= Ï9 š⎥⎫ ÏÅ3≈ yèø9 $#uρ Æì2”9 $# uρ 

ÏŠθ àf¡9$# ∩⊇⊄∈∪﴾1.  
روايت كرده اند: در سه مورد با پروردگارم  و ديگران از عمر بن خطاب  بخاري -62

موافقت كردم. گفتم: اي رسول خدا! كاش از مقام ابراهيم محلي براي اداي نماز انتخاب 
ρ#)﴿كرديم. بنابراين  مي ä‹Ïƒ ªB$# uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) ’~?|Á ãΒ﴾  !نازل شد، گفتم: اي رسول خدا

مت شما داخل د و نابكار به حرم پاكيزه و با عظيكوكار و افرد فاساشخاص صالح و ن
پوشاندند  دادي از مردان نامحرم روي مي بينند، كاش دستور مي تان را مي شوند و همسران مي

پس آية حجاب نازل شد، پيشامدي روي داد كه زنان پيامبر به خاطر حسادت و غيرت دور 
بر شما را طالق بدهد ممكن است خدايش كساني بهتر گفتم: اگر پيامرسول خدا گرد آمدند. 

  .)2(از شما به او ارزاني فرمايد. پس اين چنين نازل گرديد
  اين حديث از طريق زياد روايت شده است و از آن جمله است:

                                           
نمازگـاه   »مقام ابـراهيم «] امن قرار داديم. و از  و [حرم ] را مرجع مردم و هنگامى كه خانه [كعبه«ترجمه:  - 1

ام را براى طـواف كننـدگان و معتكفـان و ركـوع      برگزينيد. و به ابراهيم و اسماعيل وحى كرديم كه خانه
  .»كنندگان سجده گزار پاكيزه گردانيد

ابـن   18 »تفسـير «، نسـائي در  2960و  2959. ترمـذي  4916و  4790و  4483 و 403صحيح است. بخاري  -2
و بغوي  825/  4 »كلالمش«، طحاوي در 6896، ابن حبان 44/  2، دارمي 36 – 24/  1، احمد 1009ماجه 

از ابن عمـر از   2399از چند طريق از حميد طويل از انس روايت كرده اند. مسلم  3787 »شرح سنت«در 
به تفسير همين آيـه بيـان    »تفسير ابن كثير«از چند طريق ديگر هم آمده كه در رده است و عمر روايت ك

  شد.
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كرد،  طواف مي ابن ابوحاتم و ابن مردويه از جابر روايت كرده اند: وقتي پيامبر  -63
گفت: آيا اين  م پدر ما ابراهيم اينجاست؟ پيامبر گفت: آري، عمر فاروق اعظم پرسيد: مقا

›ρä#)﴿محل را مكان اداي نماز قرار بدهيم؟ پس آية  Ïƒ ªB$#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) ’~?|Á ãΒ﴾  نازل
  شد.

 ابن مردويه از طريق عمرو بن ميمون از عمر بن خطاب روايت كرده است: عمر  -64
رسول  ت و گفت: اي رسول خدا آيا در مقام خليل اهللا نايستيم؟گذش از مقام ابراهيم 

ايستيم. گفت: آيا در آن جا نماز نخوانيم؟ اندك زماني سپري  خدا گفت: در اين مقام مي
›ρä#)﴿نشده بود كه  Ïƒ ªB$# uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵Ïδ≡ tö/Î) ’~?|Á ãΒ﴾ 1(نازل شد(.  

  يه در حجت الوداع نازل شده.شود كه آ از ظاهر اين حديث و قبل از آن معلوم مي
⎯﴿: 130اسباب نزول آية  tΒ uρ Ü= xîötƒ ⎯ tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡tö/Î) ω Î) ⎯ tΒ tμ Ïy™ … çμ |¡øtΡ 4 Ï‰s)s9 uρ 

çμ≈ uΖ ø‹xsÜô¹$# ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( … çμ̄Ρ Î)uρ ’Îû ÍοtÅz Fψ$# z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊂⊃∪﴾2.  
را به  »مهاجر«و  »سليمه«ادرزادگان خود بر گويد: عبداهللا بن سالم  ابن عيينه مي -65

در تورات فرموده است: از نسل اسماعيل  دانيد كه خدا  اسالم دعوت كرد: خوب مي
كنم كه اسمش احمد است هركه از او پيروي كند به راة راست رفته  پيامبري مبعوث مي

ورمانده مورد شود و هركه به او ايمان نياورد از نيكي و رحمت پروردگار به د رستگار مي
نفرين و لعن قرار خواهد گرفت. پس سلمه مسلمان شد و مهاجر ايمان نياورد. پس در اين 

  باره اين آيه نازل شد.

                                           
  مؤلف به اين مردويه نسبت كرده محقق به اسناد آن واقف نشده، اما حديث قبلي به اين شاهد است. -1

افكند. و او را در تابد، جز كسى كه خود را به سبكسرى  و چه كسى از آيين ابراهيم روى بر مى«ترجمه:  - 2
  .»دنيا برگزيديم و به يقين او در آخرت از شايستگان است
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θ#)﴿: 135اسباب نزول آية  ä9$s%uρ (#θçΡθ à2 # ·Šθèδ ÷ρr& 3“t≈ |Á tΡ (#ρß‰tGöκ sE 3 ö≅è% ö≅t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) 

$Z‹ ÏΖ ym ( $tΒuρ tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9$# ∩⊇⊂∈∪﴾1.  
روايت كرده است: ابن  بابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -66

گفت: راستي و رستگاري جز با ما يهوديان نيست، از ما پيروي كن تا  صوريا به نبي اكرم 
 ها گفتند. پس خدا در بارة آن راة راست را بيابي و هدايت شوي. و نصرانيان نيز اينچنين مي

﴿(#θä9$s%uρ (#θ çΡθ à2 # ·Šθ èδ ÷ρr& 3“t≈ |Á tΡ (#ρß‰tGöκ sE﴾ 2(را نازل كرد(.  

ãΑθ﴿: 144 – 142اسباب نزول آية  à)u‹y™ â™!$ yγ x¡9 $# z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $tΒ öΝßγ9 ©9 uρ ⎯ tã ãΝÍκ ÉJn= ö6 Ï% © ÉL©9$# 

(#θ çΡ%x. $yγ ø‹n= tæ 4 ≅è% °! ä−Îô³ pRùQ $# Ü> Ìøóyϑø9 $# uρ 4 “Ï‰öκ u‰ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 4’n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tGó¡ •Β ∩⊇⊆⊄∪﴾٣.  
از اسماعيل بن ابوخالد شنيدم و او از ابواسحاق از براء  ،فرمايد كه ابن اسحاق مي -67

هگاه با اخواند، در حالي كه گ به سوي بيت المقدس نماز مي كند: رسول خدا  روايت مي
ور الهي بود، طولي نگريست و چشم انتظار رسيدن دست نگاهي پر از انتظار به آسمان مي

‰ô﴿نكشيد كه خدا آية  s% 3“ ttΡ |= = s) s? y7Îγ ô_ uρ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨ΨuŠ Ïj9uθ ãΨn= sù \' s#ö7 Ï% $yγ9|Ê ös? 4 ÉeΑuθ sù 

y7yγ ô_ uρ tôÜ x© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# tysø9 شد از  نازل كرد. يكي از مسلمانان گفت: كاش ميرا  4﴾#$
گاه شويم و نيز حكم يل قبله وفات كرده اند، آل از تحودرگذشتگان خويش كه قباحوال 

                                           
] گفتند: يهودى يا مسيحى باشيد تا راه يابيد. بگو: [هرگز] بلكه از آيين ابراهيم كه  و [اهل كتاب«ترجمه:  - 1

  .»] كنيم پاكدين غير مشرك بود [پيروى مى
ز محمد بن ابومحمد روايت كرده كه شـيخ ابـن اسـحاق    از طريق ابن اسحاق ا 2095ضعيف است. طبري  -2

  مجهول است.
شـان كـه پيـرو آن بودنـد،      بعضى از مـردم كـم خـرد خواهنـد گفـت: چـه چيـز آنـان را از قبلـه         «ترجمه:  - 3

  .»كند برگرداند؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست. هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مى
گردانيم كه بـه   اى بر مى بينيم، تو را به قبله ] آسمان مى ] به [سوى را [گاه به گاه آرى، رويكردت«ترجمه:  - 4

  .»آن خشنود شوى. رويت را به سوى مسجد الحرام برگردان
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!tΒuρ tβ%x. ª$﴿نمازي را كه به سوي بيت المقدس خوانده ايم بدانيم. پس خدا  $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 

öΝ ä3oΨ≈ yϑƒ Î)﴾  ها به سوي  اي كه مدت خردان گفتند: چه چيز مسلمانان را از قبله نازل كرد. بيرا

ãΑθ﴿ية خواندند منحرف ساخت؟ پس خدا آ آن نماز مي à)u‹y™ â™!$ yγ x¡9 $# z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 را  ﴾...#$
  .)1(نازل كرد

  اين حديث طريق ديگر هم به همين معني دارد:
روايت شده است: قبل از تحويل قبله تعدادي از  در بخاري و مسلم از براء  -68

اي هم به شهادت رسيده بودند و ما در بارة نتيجة اعمال و  مسلمانان فوت كرده و عده
tΒ$﴿شان با ابهام روبرو بوديم، پس  اداتعب uρ tβ%x. ª!$# yì‹ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3oΨ≈ yϑƒ Î)﴾ 2(نازل شد(.  

  .)3([رسول خدا شانزده يا هفده ماه به سوي بيت المقدس نماز خواند]
⎯ô﴿: 150اسباب نزول آية  ÏΒ uρ ß] ø‹ym |Mô_ tyz ÉeΑuθ sù y7yγ ô_ uρ tôÜ x© Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# tys ø9 $# 4 

ß] øŠ ym uρ $tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù öΝà6 yδθã_ ãρ … çν tôÜx© ξy∞ Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝä3ø‹n= tæ îπ ¤f ãm ωÎ) š⎥⎪Ï% ©! $# 

(#θ ßϑn= sß öΝ åκ÷] ÏΒ Ÿξsù öΝ èδöθt± øƒ rB ’ÎΤ öθ t± ÷z$# uρ §ΝÏ?T{uρ ©ÉL yϑ÷èÏΡ ö/ä3ø‹n= tæ öΝä3̄= yès9 uρ tβρß‰tGöηs? ∩⊇∈⊃∪﴾4.  

                                           
هايش ثقه اند. ابن اسحاق تصريح نموده كه اين حـديث را شـنيده اسـت. بنـابراين،      اسناد اين قوي و راوي -1

نيز اين حديث را به لفـظ شـنيدن از ابـن اسـحاق روايـت كـرده        671كثير شود. ابن  شبة تدليس منتفي مي
  است و حديث بعدي به اين حديث شاهد است.

و ابـن   1010، ابـن ماجـه   283/  2، احمـد  340، ترمـذي  525، مسـلم  7252و  4486صحيح است، بخاري  -2
  از براء روايت كرده اند. 1716حبان 

  .4486ة صحيح بخاري كتاب تفسير، حديث شمار -3
] هـر   و از هر كجا كه برآيى روى خود را به سوى مسجد الحرام بگردان و [شما نيـز اى مؤمنـان  «ترجمه:  - 4

بـر شـما الزامـى     -] مگر ستمكارانشـان [آن هـم بـه نـاحق     -كجا كه باشيد رو به سوى آن بگردانيد تا مردم
  .»ر شما تمام كنم و تا كه راه يابيدنداشته باشند. پس از آنان مترسيد و از من بترسيد تا نعمتم را ب
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به سوي بيت  كرده است: رسول اهللا  ابن جرير از طريق سدي با اسانديش روايت -69
خواند و بعد از مدتي به امر خدا به سوي كعبه روي گرداند. مشركان مكه  المقدس نماز مي

گفتند: محمد در دين خود سرگشته و حيران شده و قبلة شما را قبلة خويش قرار داده است، 
ست و در آيندة نزديك تر ا تر و درست حتماً حاال درك كرده كه راة شما از دين او راست

∞ξy﴿پذيرد. پس خدا  دين شما را مي Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$̈Ψ=Ï9 öΝä3ø‹n= tæ îπ¤f ãm﴾  را تا آخر آيه نازل
  .)1(كرد

!» ™Ÿωuρ (#θä9θà)s? ⎯yϑÏ9 ã≅tFø)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y﴿: 154اسباب نزول آية  $# 7N≡uθøΒ r& 4 ö≅t/ Ö™!$u‹ ôm r& ⎯Å3≈ s9 uρ ω 
šχρ ããèô± n@ ∩⊇∈⊆∪﴾2.  

از طريق سديي صغير از كلبي از ابو صالح از ابن  »معرفت صحابه«منده در  ابن -70
در بدر شهيد شد و در بارة او و يارانش آية  »تميم بن حمام«كرده است:  روايت بعباس 

﴿Ÿω uρ (#θ ä9θà)s? ⎯yϑÏ9 ã≅tFø)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 7N≡uθ øΒr&﴾... 3(نازل گرديد(.  
بوده  »عمير بن حمام«ن كه در بدر به شهادت رسيده ند آابونعيم گفته است: علما متفق
  است، و اما سدي تصحيف كرده.

$ (βÎ¨﴿: 158اسباب نزول آية  x¢Á9$# nο uρöyϑø9 $# uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ←!$yèx© «!$# ( ô⎯yϑsù ¢k ym |MøŠt7 ø9 $# Íρr& tyϑtF ôã$# 

Ÿξsù yy$oΨ ã_ Ïμø‹n= tã βr& š’ §θ©Ü tƒ $yϑÎγ Î/ 4 ⎯ tΒuρ tí§θsÜ s? # Zöyz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$x© íΟŠÎ= tã ∩⊇∈∇∪﴾١.  

                                           
از اسباط از سدي از ابومالك از ابوصالح از ابن عباس و از مـرة همـداني از ابـن مسـعود و از      2311طبري  -1

  اي از صحابه روايت كرده. اسناد آن ضعيف است چنانچه در اول كتاب گذشت. عده
انـد ولـى شـما در     انـد، بلكـه زنـده    يـد كـه مـرده   شـوند مگوي  و به آنان كه در راه خدا كشته مـى «ترجمه:  - 2

  »يابيد نمى
اسناد اين جداً ضعيف است. به خاطر اين كه محمد بن مروان سدي صغير و استادش متهم به دروغگـويي   -3

  هستند و ابوصالح ضعيف است.
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گفتم: آيا به اين  لبخاري، مسلم و ديگران از عروه روايت كرده اند: به عايشه  -71
βÎ) $x¢Á9$# nο¨﴿كالم  uρöyϑø9 $# uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ←!$yèx© «! $# ( ô⎯ yϑsù ¢k ym |MøŠ t7 ø9$# Íρr& tyϑtFôã$# Ÿξsù yy$oΨ ã_ Ïμ ø‹n= tã βr& 

š’ §θ ©Ütƒ $yϑÎγ Î/﴾ كار نيست.  گناه دني به نظر من كسي كه به صفا و مروه طواف نكنبي مي
گفت: خواهرزادة عزيزم، آنچه گفتي شايسته نيست اگر آيه مطابق تأويل  لعايشه 

ن ال يطوف بهما بودي. ليكن اين آيه به اين سبب نازل بود بايست فال جناح عليه أ ودت ميخ
را كه معبودشان بود به قصد  )2(ند منات طاغيهشده است كه انصار پيش از اين كه اسالم بياور

آمد از سعي بين صفا و  كردند و كسي كه به عبادت اين بت مي عبادت و تبرك زيارت مي
پرسيدند: ما در جاهليت سعي  نمود. پس چند تن از صحابه از رسول اهللا  مروه اجتناب مي

يم، اينك حكم الهي در اين كرد پنداشتم و از آن اجتناب مي بين صفا و مروه را گناه مي
$ (βÎ¨﴿مسأله چيست؟ پس  x¢Á9$# nο uρöyϑø9 $# uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ←!$ yèx© «! $# ( ô⎯ yϑsù ¢k ym |MøŠ t7 ø9$# Íρr& tyϑtFôã$# Ÿξsù 

yy$oΨ ã_ Ïμø‹n= tã βr& š’§θ ©Ütƒ $yϑÎγ Î/﴾ 3(نازل شد(.  

                                                                                                             
رد يـا  از شعائر خدا هستند. پس هر كس كه حـج خانـه [خـدا] بگـزا     »مروه«و  »صفا«گمان  بى«ترجمه:  - 1

عمره به جاى آورد، گناهى بر او نيست كه در ميان آن دو، طواف (سعى) كنـد و اگـر كسـى [افـزون بـر      
  .»] خدا قدردان داناست ] نيكى كند، [بداند كه واجبات

هـا   يل گذاشته بود كه آنت از سنگ تراشيده و براي قبيلة هذمنات بوتي بود كه عمرو پسر لحي در جاهلي -2
  كردند. مسلمانان او را منات طاغيه گفتند. آن را عبادت مي

و  238/  5، نسـائي  2965، ترمذي 144/  6، احمد 219، حميدي 1277، مسلم 1643صحيح است، بخاري  -3
همه از طريق زهري از عروه از عايشه روايت كرده اند. و از طريق هشام بن عروه از عروه  3840ابن حبان 

 1، مالـك  2986، ابن ماجه 1901، ابوداود 1277مسلم  4495و  1970 از عايشه نيز آمده كه آن را بخاري
  روايت كرده اند. 3839و ابن حبان  2769، ابن خزيمه 373/ 
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وه در مورد صفا و مر بخاري از عاصم بن سليمان روايت كرده است: از انس  -72
پرسيدم. گفت: چون اسالم آمد ما سعي بين صفا و مروه را از امور جاهليت پنداشته ترك 

$ (βÎ¨﴿كرديم. پس خدا  x¢Á9$# nο uρöyϑø9 $# uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ←!$yèx© «!   .)1(را نازل كرد ﴾#$
ها بين  روايت كرده است: در جاهليت شياطين تمام شب بحاكم از ابن عباس  -73

هايي داشتند، چون اسالم  ند و مشركان هم در بين صفا و مروه بتداد صفا و مروه آواز مي
كنيم، زيرا كه از  آمد. مسلمانان گفتند: اي رسول خدا! ما در بين صفا و مروه طواف نمي

  .)2(كارهاي دوران جاهليت ماست. بنابراين خدا اين آيه را نازل كرد
%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿: 159اسباب نزول آية  ©! $# tβθ ßϑçF õ3tƒ !$ tΒ $uΖ ø9 t“Ρr& z⎯ ÏΒ ÏM≈uΖ Éit7 ø9$# 3“y‰çλù;$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ 

çμ≈̈Ψ ¨ t/ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $#   y7Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ åκß] yèù= tƒ ª! $# ãΝåκß] yèù= tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈ ¯=9$# ∩⊇∈®∪﴾3.  
روايت  بك: ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -74

از دانشمندان يهود راجع به بعض  جبل، سعد بن معاذ و خارجه بن زيد كرده اند: معاذ بن 
شان نساختند.  ها حقايق را از مسلمانان پنهان نمودند و آگاه مسائل تورات سؤال كردند، اما آن

                                           
ــاري    -1 ــت، بخ ــحيح اس ــلم 4496ص ــذي 1278، مس ــري 2966، ترم ــوداود در   2345، 2344، طب ــن اب و اب

بـين كلمـات روايـت كـرده      همه از سليمان بن عاصم احول از انس به تفاوت اندك 111ص » مصاحف«
  اند.

از ابومالك از ابن عباس روايت كرده است اسنادش در شواهد حسن است.  272/  2صحيح است، حاكم  -2
از وجه ديگر روايـت كـرده و بـه     271/  2شمارند، حاكم  حاكم و ذهبي اين را به شرط مسلم صحيح مي

از وجـه ديگـر روايـت     2346است. طبـري  داند و ذهبي هم با وي موافق  شرط بخاري و مسلم صحيح مي
  كرده كه در آن جابر جعفي متروك است.

ايم، پـس از آنكـه آن را بـراى مـردم در      هاى روشن و هدايتى را كه نازل كرده كسانى كه نشانه«ترجمه:  - 3
 كنـد و لعنـت   دارند، اينانند كه خداونـد آنـان را لعنـت مـى     ايم، پوشيده مى ] روشن ساخته كتاب [آسمانى

  .»كنند كنندگان [از مردم و فرشتگان نيز] آنان را لعنت مى
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!©%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿خداي حكيم آية  $# tβθ ßϑçFõ3tƒ !$tΒ $ uΖ ø9t“Ρr& z⎯ ÏΒ ÏM≈uΖ Éit7ø9 $# 3“y‰çλù;$# uρ﴾ نان نازل را در بارة آ
  .)1(فرمود

,βÎ) ’Îû È¨﴿: 164اسباب نزول آية  ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈ n= ÏG÷z $# uρ È≅øŠ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ Å7ù= à ø9$# uρ 

© ÉL©9$# “ÌøgrB ’Îû Ìós t7 ø9 $# $ yϑÎ/ ßìxΖ tƒ }̈ $ ¨Ζ9$# !$tΒuρ tΑt“Ρr& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ &™!$ ¨Β $uŠ ômr' sù ÏμÎ/ uÚö‘ F{$# 

y‰÷èt/ $pκ ÌEöθ tΒ £] t/uρ $pκÏù ⎯ ÏΒ Èe≅à2 7π −/ !#yŠ É#ƒÎóÇs?uρ Ëx≈ tƒ Ìh9 $# É>$ys ¡¡9 $# uρ Ì¤‚|¡ ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫t/ Ï™!$yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ è= É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪﴾2.  
 »شعب اإليمان«و بيهقي در  »تفسيرش«خود، فريابي در  »سنن«سعيد بن منصور در  -75

/ö﴿روايت كرده اند: هنگامي كه  از ابوالضحي ä3ßγ≈ s9Î)uρ ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ ß⎯≈ yϑôm §9 $# 

ÞΟŠÏm §9 ) نازل شد. مشركان تعجب كردند و گفتند: فقط يك خدا! اگر در 163(بقره:  ﴾∪⊃∌⊆∩ #$

=βÎ) ’Îû È,ù¨﴿گفتار خود صادق است بايد معجزه بياورد. بنابراين خدا آية  yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈ n= ÏG÷z $# uρ È≅øŠ ©9 $# Í‘$yγ ¨Ψ9 $#uρ Å7 ù= àø9$# uρ © ÉL©9 $# “ÌøgrB ’Îû Ìóst7 ø9 $# $yϑÎ/ ßìxΖ tƒ }̈ $ ¨Ζ9$# !$ tΒuρ tΑt“Ρr& 

ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9$# ⎯ ÏΒ &™!$̈Β $ uŠôm r' sù Ïμ Î/ uÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $pκÌE öθ tΒ £] t/uρ $pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅à2 7π −/!# yŠ É#ƒÎóÇs?uρ 

                                           
  از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كرده و اين محمد ضيعف است. 2376طبري  -1

بـه راسـتى در آفـرينش آسـمانها و زمـين و [در پـى يكـديگر] آمـد و رفـت شـب و روز و در           «ترجمـه:   - 2
م، روان است و در آنكه خداوند از آسـمان آب بارانـد، آن گـاه    ورى مرد اى كه در دريا براى بهره كشتى

اى پراكند و در گرداندن بادها و ابـر   زمين را پس از پژمردنش با آن زندگى بخشيد و در آن از هر جنبنده
  .»هايى است ورزند، نشانه مسخّر بين آسمان و زمين براى گروهى كه خرد مى
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Ëx≈tƒ Ìh9 $# É>$ ys¡¡9$# uρ Ì¤‚|¡ ßϑø9 $# t⎦÷⎫ t/ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθs)Ïj9 tβθ è= É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪﴾  را نازل
  .)1(كرد

  گويد: اين حديث معضل ليكن داراي شاهد است. سيوطي صاحب مي
از عطاء روايت كرده اند: در مدينه آية  »ةلعظما«ابن ابوحاتم و ابو شيخ در  -76

﴿ö/ä3ßγ≈ s9 Î)uρ ×μ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈ yϑôm§9 $# ÞΟŠÏm §9 كه نازل شد. كفار قريش در م ﴾∪⊃∌⊆∩ #$

 (βÎ¨﴿آية  گفتند: چگونه انجام امور تمام مردم از عهدة يك خدا ساخته است؟ پس خدا 

’Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈n= ÏG÷z $#uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$yγ̈Ψ9 $#uρ Å7 ù=àø9 $# uρ © ÉL©9 $# “ÌøgrB ’Îû Ìós t7ø9 $# $yϑÎ/ ßìxΖ tƒ 

}̈ $ ¨Ζ9$# !$tΒ uρ tΑt“Ρr& ª! $# z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# ⎯ÏΒ &™!$̈Β $uŠ ômr' sù Ïμ Î/ uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $pκ ÌE öθtΒ £] t/ uρ $pκÏù ⎯ ÏΒ Èe≅à2 

7π −/!# yŠ É#ƒÎóÇs?uρ Ëx≈ tƒ Ìh9 $# É>$ys ¡¡9$# uρ Ì¤‚|¡ ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθè= É)÷ètƒ 

  .)2(را نازل كرد ﴾∪⊇∌⊆∩
 بريق جيد به قسم موصول از ابن عباس ك: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از ط -77

روايت كرده اند: قريش به پيامبر گفت: از خدايت بخواه كوة صفا را براي ما طال بگرداند تا 
ها را  به وسيلة آن بر دشمنان خويش چيره شويم، خدا به پيامبر وحي فرستاد، من خواستة آن

به عذاب دردناكي دچارشان كنم  سازم اما اگر بازهم در كفر خويش ثابت ماندند برآورده مي
ول خدا گفت: پررودگارا! قومم را سكه هيچ يكي از جهانيان را آنگونه عذاب نكرده باشم. ر

كنم. بنابراين  ها را آهسته آهسته روز به روز به راة اسالم دعوت مي به خودم واگذار من آن
,βÎ) ’Îû È¨﴿خداي عزوجل آية  ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈n= ÏG÷z$# uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$yγ ¨Ψ9$# uρ﴾  .را نازل كرد

                                           
هـاي ايـن ثقـه     يد بن مسروق از ابوضحي روايت كرده اند راوياز سع 85و واحدي  2409 – 2407طبري  -1

  اند اما حديث مرسل است.
از وي بـه اختصـار    2410از عطا روايت كرده، اين مرسـل و از قسـم ضـعيف اسـت و طبـري       84واحدي  -2

  روايت كرده است.
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كنند كوة صفا را طال بگردانم در حالي كه آيات و  يعني چگونه از تو درخواست مي
  هاي بزرگتر از اين را مشاهده كردند. نشانه

#﴿: 170اسباب نزول آية  sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θä9$s% ö≅t/ ßìÎ6 ®K tΡ !$ tΒ $uΖø‹xø9 r& Ïμ ø‹n= tã 

!$ tΡu™!$t/# u™ 3 öθ s9uρr& šχ% x. öΝ èδäτ !$t/# u™ Ÿω šχθ è= É)÷ètƒ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ tβρ ß‰tGôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪﴾1.  
روايت كرده است:  بك: ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -78

نان را از عذاب انتقام يهود را به اسالم دعوت و به پيروي از آن تشويق كرد و آ رسول اهللا 
و مالك بن عوف گفتند: اي محمد!  )2(و مجازات پروردگار برحذر داشت. رافع بن حريمله 

كنيم. پس خدا آية  پيروي مي –تر بودند  كه از ما برتر و آگاه –ما تنها از كيش پدران خويش 
﴿# sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7 ®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!   .)3(را نازل كرد ...﴾#$

                                           
] بلكـه از   نـد: [نـه  و چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا نـازل كـرده اسـت پيـروى كنيـد، گوي     «ترجمه:  - 1

كننـد] اگـر چـه پدرانشـان چيـزى       كنيم. آيا [چنـين مـى   ايم، پيروى مى اى كه نياكانمان را بر آن يافته شيوه
  .»نفهميده و راه نيافته باشند؟

اسـت نـه    »رافـع بـن خارجـه   «هـم اينطـور آمـده و در طبـري      206/  1 »در المنثور«و  »اسباب نزول«در  -2
  .»حريمله«

از ابن اسحاق از محمد بن ابي محمد روايت كرده اسناد آن ضعيف است به خاطر شـيخ ابـن    2454طبري  -3
به همين اسناد روايت كرده، مگر اين كه افـزوده اسـت: ابـو     2455اسحاق كه مجهول است. بازهم طبري 

  رافع بن خارجه و مالك بن عوض به او گفتند.
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⎪⎥βÎ) š¨﴿: 174اسباب نزول آية  Ï% ©! $# tβθ ßϑçFõ3tƒ !$tΒ tΑt“Ρr& ª! $# z⎯ÏΒ É=≈tGÅ6ø9$# šχρçtIô±o„ uρ 

⎯Ïμ Î/ $YΨoÿ sS ¸ξ‹ Î= s%   y7 Í× ¯≈ s9'ρé& $tΒ šχθ è=ä. ù' tƒ ’Îû óΟÎγ ÏΡθ äÜç/ ωÎ) u‘$̈Ζ9$# Ÿωuρ ÞΟ ßγßϑÏk= x6 ãƒ ª! $# tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# 

Ÿωuρ ÷Λ Ïι‹Åe2t“ãƒ óΟßγ s9 uρ ë># x‹tã íΟŠÏ9 r& ∩⊇∠⊆∪﴾١.  

⎪⎥βÎ) š¨﴿ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: آية  -79 Ï% ©!$# tβθßϑçFõ3tƒ !$tΒ tΑt“Ρ r& ª!$#﴾  و
  .)2(سورة آل عمران در مورد يهود نازل شده است 77آية 

ها  روايت كرده است: مدت بثعلبي از طريق كلبي از ابوصالح از ابن عباس  -80
كردند و اميدوار  شان هداياي فراوان دريافت مي يهود، از زيردستانبزرگان و دانشمندان 

از عرب  هاست. چون محمد  بودند كه پيامبر مبعوث در آخرالزمان از ميان خود آن
شد از دست برود و رياست و  هاي كه ترتيب مي برانگيخته شد ترسيدند كه هدايا و مهماني

نه صفات ناجي بشريت را كه در تورات آمده بود شان پايان يابد، به همين دليل آگاها بزرگي
تغيير دادند و آن صفات تحريف يافته را به پيروان پست و فروماية خويش اعالم كردند و 

بينيد كه به هيچ وجه  شود، مي گفتند: اين صفات پيامبري است كه در آخرالزمان مبعوث مي
⎪⎥βÎ) š¨﴿به صفات اين پيامبر عرب شبيه نيست. آنگاه خدا آية  Ï% ©! $# tβθßϑçFõ3 tƒ !$tΒ tΑt“Ρr& 

ª!$#﴾... 3(را نازل كرد(.  

                                           
]  دارند. و [به عـوض  را كه خدا نازل كرده است، نهان مى ] از كتابى به راستى كسانى كه [بخشى«ترجمه:  - 1

خورنـد، و خداونـد روز    برنـد و] نمـى   ستانند، اينان در درون خود جز آتش [فرو نمـى  آن بهايى اندك مى
  .»] دارند دارد و آنان عذابى دردناك [در پيش گويد و آنان را پاك نمى قيامت با آنان سخن نمى

  از سدي به اين معني روايت كرده است. 2504روايت كرده و بازهم  به قسم مرسل 2505طبري  -2
بـه   78اسناد اين جداً ضعيف است. در اين اسناد كلبي متهم به كـذب و اسـتادش ضـعيف اسـت واحـدي       -3

  كلبي نسبت كرده است. صورت درست اين است كه در اينجا يهود و نصاري هردو مرادند.
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§{﴿: 177اسباب نزول آية  øŠ ©9 §É9ø9 $# βr& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθ ã_ ãρ Ÿ≅t6 Ï% É− Îô³ yϑø9 $# É> Ìøóyϑø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ §É9 ø9$# 

ô⎯ tΒ z⎯tΒ#u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ $# Ïπ x6Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ É=≈tGÅ3ø9 $#uρ z⎯↵ Íh‹ Î;̈Ζ9 $# uρ ’tA# u™ uρ tΑ$yϑø9 $# 4’n? tã ⎯Ïμ Îm6 ãm “Íρ sŒ 

4†n1 öà)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9$# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# t⎦,Î#Í←!$¡¡9 $# uρ ’Îûuρ ÅU$ s%Ìh9 $# uΘ$s%r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ’tA# u™uρ 

nο 4θ Ÿ2̈“9$# šχθèùθ ßϑø9 $# uρ öΝÏδÏ‰ ôγ yèÎ/ # sŒÎ) (#ρß‰ yγ≈tã ( t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# uρ ’Îû Ï™!$y™ ù' t7 ø9 $# Ï™!#§œØ9 $#uρ t⎦⎫ Ïnuρ Ä ù̈'t7 ø9$# 3 

y7 Í×̄≈ s9'ρé& t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ è%y‰|¹ ( y7Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ tβθ à)−Gßϑø9 $# ∩⊇∠∠∪﴾1.  
ك: عبدالرزاق از معمر از قتاده روايت كرده است: يهود به سوي مغرب و نصاري به  -81

§{ ﴿خواندند. آية  سمت مشرق نماز مي øŠ ©9 §É9 ø9 $# βr& (#θ —9 uθè? öΝä3yδθ ã_ãρ...﴾ 2(نازل شد(.  
  .)3(ابن ابوحاتم نيز از ابوعاليه همينگونه روايت كرده است -82
در بارة  از قتاده روايت كرده اند: مردي از رسول خدا ابن جرير و ابن منذر  -83

§{﴿نيكوكاري پرسيد. خداي بزرگ آية  øŠ©9 §É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθè?﴾... .پيامبر آن  را نازل كرد
شخص را به حضور خواست و آيه را برايش تالوت فرمود. و بسا شده بود كه مردي قبل از 

ورد و در آن حال ايمان بيا ا و رسالت پيغمبر تعيين فرايض و تكاليف شرعي به يگانگي خد

                                           
مشرق و مغرب آريد، نيكى نيست. بلكه نيكوكار كسى است كه به خـدا و   آنكه رويهايتان را به«ترجمه:  - 1

روز قيامت و فرشتگان و كتاب و پيامبران ايمان آورد و مال را در عين دوست داشتنش به خويشاوندان و 
هـا بدهـد و نمـاز بـر پـا دارد و       ] بـرده  خواهنـدگان و در راه [آزادى  يتيمان و بينوايان و در راه مانـدگان و 

] در سـختى و محنـت و    ات بپردازد و وفاكنندگان به عهد خود چون عهد بندند و [بـويژه كسـانى كـه   زك
  .»هنگام كار زار بردبارند. اينانند كه راست گفتند و اينانند پرهيزگاران

از معمر روايت كرده اند، ايـن   2526و از طريق او طبري  160 »تفسير قرآن«ضعيف است. عبدالرزاق در  -2
  كرد. ضعيف است. صحيح اين است كه يهود روي خود را به سوي بيت المقدس يعني مثرق ميسل و مر

  از ربيع بن انيس به طور مرسل روايت كرده است. 2528طبري  -3
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شد كه در آخرت خير و نيكويي نصيب او گردد، پس خدا  د و تمنا مييماز جهان برود، ا
﴿}§ øŠ ©9 §É9ø9 $# βr& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθ ã_ãρ Ÿ≅t6 Ï% É− Îô³ yϑø9 $# É> Ìøóyϑø9 $#uρ﴾ 1(را نازل فرمود(.  

نماز سوي مغرب و نصاري به سوي مشرق [منظور يهود و نصاري است كه يهود هنگام 
شان ساخت كه نيكوكاري  ها اين آيه را نازل كرد و آگاه خواندند، خدا در بارة آن نماز مي

دهند، بلكه نيكوكاري چيزي است كه ما در اين آيه بيان  ها انجام مي آن نيست كه آن
  .)2(كرديم]

$﴿: 178اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏGä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$|Á É) ø9 $# ’Îû ‘ n= ÷Fs)ø9 $# ( ”çt ø:$# Ìhçt ø:$$Î/ 

ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$Î/ 4© s\ΡW{$# uρ 4© s\ΡW{$$Î/ 4 ô⎯ yϑsù u’Å∀ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏμŠ Åz r& Ö™ó© x« 7í$t6 Ïo?$$sù Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$ Î/ í™!# yŠr&uρ Ïμ ø‹s9Î) 

9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ 3 y7Ï9≡sŒ ×#‹Ïøƒ rB ⎯ ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×π yϑômu‘ uρ 3 Ç⎯yϑ sù 3“y‰tGôã$# y‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ … ã& s#sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& 

∩⊇∠∇∪﴾3.  
ك: ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: در زمان جاهليت اندكي پيش  -84

از ظهور اسالم، دو طايفه از عرب باهم جنگيدند و از يكديگر فراوان كشتند حتي از كشتن 
زنان و بردگان نيز دريغ نكردند و از يكديگر قصاص و ديه نگرفته به دين اسالم مشرف 

دو طايفه با داشتن افراد زياد و ثروت فراوان گردن كشي و بر ديگري ستم شدند. يكي از اين 
كرد، چنانكه سوگند ياد كرد تا در عوض بردگان خود، آزادگان دشمن و در عوض زنان  مي

                                           
  از او روايت كرده و اين مرسل است. 2527طبري  -1
  .95، ص 2تفسير طبري، همان منبع، ج  -2

كشته شدگان بر شما مقرر شده است. آزاد به آزاد و برده به بـرده   ] اى مؤمنان، قصاص در [باره«ترجمه:  - 3
] برادرش چيزى گذشت شد. [حكم او] بـه   شود] آن گاه اگر براى كسى از [خون و زن به زن [قصاص مى

نيكى پيروى كـردن و پـرداختن [خونبهـا] بـه او بـا خوشـخويى اسـت. ايـن تخفيـف و رحمتـى از سـوى            
  .»] دارد سى بعد از اين از حد بگذرد، عذابى دردناك [در پيشپروردگارتان است. پس اگر ك
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çt”﴿ها  ها را نكشد راضي نشود. در بارة آن خود، مردان آن ø:$# Ìhçt ø: $$Î/ ß‰ ö6yèø9$# uρ Ï‰ ö7yèø9 $$Î/ 4© s\ΡW{$# uρ 

4© s\ΡW{ $$Î/﴾ 1(نازل گرديد(.  

⎯ YΒ$−ƒr& ;N≡yŠρß‰÷è̈Β 4$﴿ :184اسباب نزول آية  yϑsù šχ%x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í £Δ ÷ρ r& 4’n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïèsù 

ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& tyz é& 4 ’n?tãuρ š⎥⎪Ï% ©! $# … çμ tΡθà)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$yèsÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ ( ⎯ yϑsù tí§θsÜ s? # Zöyz uθ ßγ sù ×öyz … ã& ©! 4 

βr&uρ (#θãΒθÝÁ s? ×öyz öΝà6 ©9 ( βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ ßϑn= ÷ès? ∩⊇∇⊆∪﴾2.  

%n?tãuρ š⎥⎪Ï’﴿از مجاهد روايت كرده است: آية  »طبقات«ابن سعد در  -85 ©! $# … çμ tΡθ à)‹ÏÜ ãƒ 

×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$yèsÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ﴾...  در بارة موالي من قيس بن سائب نازل شده كه پس از نزول آيه
  .)3(هر روز افطار يك مسكين را طعام دادافطار كرد و براي 

#﴿: 186اسباب نزول آية  sŒ Î)uρ y7s9 r' y™ “ÏŠ$t6 Ïã ©Íh_ tã ’ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹ Å_é& nοuθ ôãyŠ Æí# ¤$! $# # sŒÎ) 

Èβ$tãyŠ ( (#θ ç6‹ ÉftGó¡ uŠù= sù ’Í< (#θãΖ ÏΒ÷σ ã‹ ø9 uρ ’Î1 öΝ ßγ ¯= yès9 šχρ ß‰ ä© ötƒ ∩⊇∇∉∪﴾4.  

                                           
و  163از سعيد بن ابوعروبه به اين معني روايت كرده است، و اين مرسل است. و عبـدالرزاق   2567طبري  -1

  از معمر به اين معني روايت كرده اند. اين حديث شواهد ديگر هم دارد. 2568از طريق او طبري 
يى معدود [و معين را روزه بگيريد]. پس هر كس از شما كه بيمار يا مسـافر باشـد [بدانـد    روزها«ترجمه:  - 2

آورنـد   ] و بر كسانى كه آن را به دشـوارى تـاب مـى    ] به تعداد آن از روزهاى ديگر [بر او واجب است كه
]  واجب است. پس هر كس كـه بـه دلخـواه خيـرى [افـزون      -كه عبارت از خوراك بينوايى است -كفّاره

  .»برايتان بهتر است -اگر بدانيد -انجام دهد، آن برايش بهتر است و روزه گرفتن
  مرسل و ضعيف است. -3
و چون بندگانم درباره من از تو بپرسند، [بگو:] به راستى كه مـن نـزديكم. دعـاى دعـا كننـده را      «ترجمه:  -4

مان پذيرند و به من ايمان آورند باشـد  دارم. پس بايد كه از من فر هنگامى كه مرا [به دعا] بخواند، روا مى
  .»كه راه يابند
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هاي متعدد از جرير  بن مردويه، ابوشيخ و ديگران در روايتابن جرير، ابن ابوحاتم، ا -86
بن عبدالحميد از عبدة سجستاني از صلت بن حكيم بن معاويه بن حيده از پدرش و او از پدر 

آمد و پرسيد: آيا پروردگار به ما نزديك  بزرگش روايت كرده اند: اعرابيي نزد رسول اهللا 
م و يا دور است كه به آواز بلند او را صدا نماييم؟ است كه با او با صداي آهسته سخن بگويي

#﴿پيامبر سكوت كرد. تا اين كه آية  sŒÎ)uρ y7 s9r'y™ “ÏŠ$t6 Ïã ©Íh_ tã ’ÎoΤ Î*sù ë=ƒÌs%﴾... 1(نازل شد(.  
از سرور كائنات پرسيدند كه  عبدالرزاق از حسن روايت كرده است: اصحاب  -87

#﴿خداي ما كجاست؟ پس خدا آية  sŒ Î)uρ y7s9 r'y™ “ÏŠ$t6 Ïã © Íh_ tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌs%﴾... 2(را نازل كرد(.  
  اين حديث مرسل است و به طرق ديگر هم روايت شده است.

فرمود: در دعا و نيايش سستي  ابن عساكر از علي روايت كرده است: رسول خدا  -88
þ’ÎΤθãã÷Š﴿و تنبلي نكنيد، زيرا پروردگار به من وحي كرده است:  $# ó=Éf tGó™r& ö/ä3s9﴾  :60(غافر (

#﴿شنود؟ خدا آية  مردي گفت: اي رسول خدا، پرردگار ما چگونه دعا را مي sŒÎ)uρ y7s9 r' y™ 

“ÏŠ$t6 Ïã ©Íh_ tã ’ÎoΤÎ*sù ë=ƒÌs%﴾... 3(را نازل فرمود(.  

 tΑ$s%uρ﴿ابن جرير از عطاء بن ابورباح روايت كرده است: هنگامي كه كالم آسمانيي  -89

ãΝà6 š/u‘ þ’ÎΤθãã÷Š$# ó= ÉftGó™ r& ö/ä3s9﴾ دانستيم در كدام ساعت  اي گفتند: كاش مي نازل شد. عده

                                           
  روايت كرده. صلت بن حكيم مجهول و اسناد ضعيف است. 2912طبري  -1
بـه سـند حسـن از حسـن بـه قسـم        2913و از طريق او طبري  196به اين كلمات ضعيف است. عبدالرزاق  -2

  مرسل روايت كرده اند. ما قبل اين ارجح است.
بـود طبـري و ديگـران نيـز      اكر روايت كرده نه ديگر محدثين و اهل تفسـير، اگـر صـحيح مـي    تنها ابن عس -3

  كردند. روايت مي
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#﴿دعا كنيم. پس آية  sŒÎ)uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6 Ïã ©Íh_ tã ’ÎoΤ Î*sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹ Å_é& nο uθ ôãyŠ Æí#¤$! $# # sŒÎ) Èβ$tãyŠ ( 

(#θ ç6‹ Éf tGó¡ uŠ ù= sù ’Í< (#θãΖ ÏΒ÷σ ã‹ ø9 uρ ’Î1 öΝßγ ¯= yès9 šχρ ß‰ä© ötƒ ∩⊇∇∉∪﴾ 1(نازل شد(.  

Ïm≅¨﴿: 187اسباب نزول آية  é& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9$# ß] sù§9 $# 4’n< Î) öΝ ä3Í←!$ |¡ÎΣ 4 £⎯ èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝä3©9 

öΝ çFΡr&uρ Ó¨$t6 Ï9 £⎯ßγ ©9 3 zΝÎ= tæ ª! $# öΝà6̄Ρr& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$tFøƒ rB öΝ à6|¡ àΡr& z>$tGsù öΝ ä3ø‹n= tæ $xtãuρ öΝ ä3Ψ tã ( 

z⎯≈ t↔ ø9$$sù £⎯ èδρçÅ³≈ t/ (#θäótFö/$# uρ $tΒ |= tFŸ2 ª! $# öΝä3s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/uõ°$# uρ 4©®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø:$# âÙu‹ ö/F{$# 

z⎯ ÏΒ ÅÝø‹sƒ ø:$# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ ÏΒ Ìôfxø9 $# ( ¢ΟèO (#θ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹ Å_Á9$# ’n< Î) È≅øŠ ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅èδρ çÅ³≈t7 è? óΟ çFΡr&uρ tβθàÅ3≈ tã 

’Îû Ï‰ Éf≈|¡ yϑø9 $# 3 y7ù=Ï? ßŠρß‰ ãn «! $# Ÿξsù $yδθ ç/tø) s? 3 y7Ï9≡x‹x. Ú⎥Îi⎫ t6 ãƒ ª!$# ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟßγ ¯= yès9 

šχθà)−Gtƒ ∩⊇∇∠∪﴾2.  
روايت  احمد، ابوداود و حاكم از طريق عبدالرحمن بن ابو ليلي از معاذ بن جبل  -90

توانستند بخورند و بياشامند و با زنان خويش مقاربت  هاي رمضان مي كرده اند: مسلمانان شب
خوابيدند بعد از بيداري در طول شب از اين كارها منع شده بودند.  انجام بدهند. اما اگر مي

بعد از اداي نماز عشا خوابيد و تا صبح غذا نخورد و  )3(از انصار به نام قيس بن صرمهمردي 
در طول روز تا غروب به زحمت و مشقت زياد افتاد. عمر بن خطاب نيز در طول شب از 

                                           
  از عطاء به قسم مرسل روايت كرده پس ضعيف است. 2916 – 2915طبري  -1

 انـد و  ] پوشـش  آميزش با زنانتان در شب روزه برايتان حالل شمرده شد. آنان براى شما [به منزله«ترجمه:  - 2
كرديـد.   دانست كه شما بـه خودتـان خيانـت مـى     ] پوشش هستيد. خداوند مى شما [نيز] براى آنان [به منزله

توانيد] بـا آنـان    ] شما در گذشت. اينك [در شبهاى ماه رمضان مى پس توبه شما را پذيرفت. و از [گناهان
خوريد و بياشاميد تا آنكـه رشـته   مباشرت كنيد و آنچه را كه خداوند برايتان مقرّر داشته است بجوييد. و ب

] آشكار شود آن گاه روزه را تا شب به پايان رسانيد و در حـالى   از رشته سياه [شب -كه فجر است -سپيد
] الهى است پس [بـه قصـد تجـاوز]     كه در مسجدها معتكفيد با زنان مباشرت مكنيد. اينها حدود [نهى شده

  .»سازد تا تقوى پيشه كنند بدينسان براى مردم روشن مىهايش را  به آنها نزديك نشويد. خداوند آيه
  به در المنثور و سنن ابوداود صرمه بن قيس است. مترجم. -3
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خواب بيدار شد و با همسرش مقاربت انجام داد پس به حضور رسول اهللا آمد و جريان را بيان 
Ïm≅¨﴿كرد، پس  é& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9$# ß]sù §9 $# 4’n< Î) öΝä3Í←!$|¡ ÎΣ﴾ اين حديث از ابن )1(نازل شد .

  باشد. ابي ليلي مشهور اما او از معاذ نشنيده است و داراي شواهد نيز مي
بخاري از براء [بن عاذب] روايت كرده است: اصحاب رسول خدا در اوايل فرضيت  -91

خوابيد، آن شب و روز  گرفت و قبل از افطار مي روزه مي روزه چنين بودند: هرگاه شخصي
بعد تا غروب اجازة غذاخوردن نداشت. قيس بن صرمة انصاري روزه بود، هنگام افطار نزد 

روم برايت غذا  شود؟ گفت: نه، ولي مي همسرش آمد و گفت: آيا اينجا خوردني پيدا مي
ليل خستگي زياد خوابش برد همسرش كنم. چون قيس تمام روز كار كرده بود به د حاضر مي

ظهر روز بعد از فرط ضعف بيهوش  نوميد شدي، آمد او را ديد و گفت: ديگر از غذاخوردن
Ïmé& öΝà6≅¨﴿عرض كردند. پس خدا آية  شد و صحابه جريان را به رسول اهللا  s9 s' s#ø‹ s9 

ÏΘ$uŠ Å_Á9$# ß] sù§9 $# 4’n< Î) öΝ ä3Í←!$ |¡ÎΣ﴾  بسيار خوشحال شدند. و همچنان را نازل كرد و مسلمانان

﴿(#θ è=ä. uρ (#θç/uõ°$# uρ 4© ®Lym t⎦ ¨⎫t7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø:$# âÙu‹ ö/F{$# z⎯ ÏΒ ÅÝø‹sƒø: $# ÏŠ uθó™ F{$#﴾ 2(نازل شد(.  

                                           
اصل اين قوي است، وكيع و عبد بن حميد از چنـد طريـق از عبـدالرحمن بـن ابـوليلي بـه قسـم مرسـل بـا           -1

و  2943و طبـري   358/  1 »ثـور در المن«لمات روايت كرده انـد. چنانچـه در   اختالف اندك در بعضي ك
آمده، سياق از وكيع و عبدالرحمن است. اسناد آن بـه ابـن ابـوليلي صـحيح اسـت و علـت آن تنهـا         2944
از سـدي بـه قسـم     2957بودن است و مرسل در نزد علماي حديث از قسم ضعيف اسـت. و طبـري    مرسل

ه، در اين اسناد عطية عوفي واهي است از ابن عباس به اسناد واهي روايت كرد 2951مرسل به اين معني و 
از مرسـل عكرمـه روايـت كـرده اسـت.       2959و از او كسي روايت كرده كه شناخته نشده است و طبري 

هاي ديگري نيز تنها به قضية عمر و همچنـان تنهـا بـه قضـية ابـوقيس بـن صـرمه آمـده اسـت. ايـن            روايت
  ترين روايتي است كه در اين قضيه آمده. صحيح

نســائي در ، 5/  2، دارمــي  295/  4، احمــد 2968، ترمــذي 2314، ابــوداود 1915اســت. بخــاري  صــحيح -2
  همه از براء بن عازب روايت كرده اند. 92 »اسباب نزول«و واحدي در  43» تفسير«



    

  71  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

روايت كرده است: در [اوايل] فرضيت روزه مباشرت با  بخاري از براء بن عازب  -92
كردند. پس خداي  بودند كه به خود خيانت مياي  زنان هم شب و هم روز منع بود، اما عده

=zΝÎ﴿بزرگ  tæ ª! $# öΝ à6̄Ρr& óΟçGΨ ä. šχθ çΡ$tF øƒ rB öΝà6 |¡àΡr& z>$tGsù öΝä3ø‹n= tæ $ xtãuρ öΝä3Ψtã﴾  را نازل
  .)1(كرد

از پـدرش   احمد، ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريـق عبـداهللا بـن كعـب بـن مالـك        -93
گرفـت و   ه رمضـان چنـين بودنـد، هرگـاه مـردي روزه مـي      روايت كرده اند: مسـلمانان در مـا  

رفت بعد از بيداري خوردن، آشاميدن و مقاربت با زنان برايش حرام بود  شبانگاه به خواب مي
رسيد. عمـر فـارق شـبي تـا ديـر وقـت در نـزد پيـامبر بـود، هنگـام            تا روز بعد هنگام افطار مي

ام.  رش گفـت: مـن امشـب خوابيـده    بازگشت به خانه خواست با همسرش نزديكي كند، همسـ 
ام و با او مقاربت كرد. كعب بن مالك نيز ايـن عمـل    عمر بن خطاب گفت: من هنوز نخوابيده

شتافت و از ماجرا آگـاهش سـاخت.    را انجام داد فرداي آن روز عمر فاروق نزد نبي كريم 
  .)2(پس اين آيه نازل شد

θ#)﴿ن كالم عزيز روايت كرده است: چو بخاري از سهل بن سعد  -94 è=ä. uρ (#θ ç/uõ°$# uρ 

4© ®Lym t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø:$# âÙu‹ö/ F{$# z⎯ ÏΒ ÅÝø‹sƒ ø:$# ÏŠuθ ó™F{ ⎯z﴿و  نازل گرديد. ﴾#$ ÏΒ Ìôfxø9 هنوز  ﴾#$
كردند روزه بگيرند به پاهاي خود تار سفيد و  نازل نشده بود. اشخاصي بودند چون اراده مي

ها به خوبي مشخص  دادند، تا زماني كه رنگ و آشاميدن ادامه مي بستند و به خوردن سياه مي

                                           
  از براء روايت كرده است. 4508صحيح است، بخاري  -1
ن لهيعه شوريده خرد شده، اما اين از روايت روايت كرده در اين اسناد اب 2949حسن صحيح است، طبري  -2

و  –انشـاء اهللا   –ابن مبارك است كه پيش از شوريده حال شـدنش از او شـنيده پـس اسـناد حسـن اسـت       
  داراي شواهد است.
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⎯z﴿گردد. پس خداي بزرگ  ÏΒ Ìôfxø9 را نازل كرد. مسلمانان دانستند كه مراد از خط سفيد  ﴾#$
  .)1(و سياه روشني صبح و تاريكي شب بوده است

د ش ابن جرير از قتاده روايت كرده است: چون مردي از مسلمانان معتكف مي -95
كرد. به همين سبب  خواست از مسجد خارج شده با همسرش مقاربت مي وقت دلش ميهر

Ÿωuρ  ∅èδρ﴿كالم الهي  çÅ³≈ t7 è? óΟ çFΡr&uρ tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑø9   .)2(نازل گرديد ﴾#$

#) Ÿωuρ﴿: 188اسباب نزول آية  þθ è= ä.ù' s? Νä3s9≡uθ øΒ r& Ν ä3oΨ ÷t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ (#θ ä9ô‰ è?uρ !$ yγ Î/ ’n< Î) ÏΘ$¤6 çt ø:$# 

(#θ è= à2ù' tGÏ9 $ Z)ƒ Ìsù ô⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒr& Ä¨$ ¨Ψ9$# ÉΟ øO M}$$Î/ óΟçFΡ r&uρ tβθ ßϑn= ÷ès? ∩⊇∇∇∪﴾3.  
ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: امرؤ القيس بن عابس و عبدان بن  -96

واست القيس خ باهم دعوا و اختالف داشتند. امرؤ اشوع حضرمي در بارة يك قطعه زمين
#) Ÿωuρ﴿براي اثبات مالكيتش به دروغ قسم بخورد. در بارة او  þθ è=ä. ù' s? Ν ä3s9≡uθ øΒr& Νä3oΨ ÷ t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/﴾ 

  .)4(نازل شد

                                           
از سهل بن سعد روايـت   215/  4، بيهقي 42 »تفسير«در ، نسائي 1091، مسلم 1917صحيح است، بخاري  -1

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 289كاني كرده اند. به تفسير شو
  از قتاده به قسم مرسل روايت كرده، داراي شاهد است كه از جماعتي از تابعين روايت شده. 3050طبري  -2

كش مكنيـد   ] آن را به حاكمان پيش و اموالتان را در بين خود به ناحقّ مخوريد و [به رشوه دادن«ترجمه:  - 3
  .»شى از اموال مردم را بخوريدتا از روى گناه و آگاهانه بخ

به مقاتل نسبت داده آن هم مرسـل اسـت مقاتـل بـن سـليمان متـروك        95مرسل و ضعيف است، واحدي  -4
  به تخريج محقق. 166است و سبب نزول بودن اين قضيه درست نيست. تفسير بغوي 
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š﴿ :189اسباب نزول آية  tΡθ è= t↔ó¡ o„ Ç⎯tã Ï' ©#ÏδF{$# ( ö≅è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡uθtΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædk ys ø9$# uρ 3 }§ øŠ s9uρ 

•É9 ø9$# βr' Î/ (#θ è?ù's? šVθãŠ ç6 ø9$# ⎯ÏΒ $yδÍ‘θ ßγ àß £⎯ Å3≈ s9 uρ §É9 ø9$# Ç⎯ tΒ 4† s+ ¨?$# 3 (#θè?ù&uρ šVθ ã‹ ç7ø9 $# ô⎯ ÏΒ $ yγ Î/≡uθ ö/r& 4 

(#θ à)̈?$# uρ ©! $# öΝà6 ¯= yès9 šχθ ßsÎ= øè? ∩⊇∇®∪﴾1.  
روايت كرده است: مردم در بارة علت  بك: ابن ابوحاتم از عوفي از ابن عباس  -97

štΡθ﴿از نبي كريم پرسيدند. پس آية و چگونگي تغيير اندازة هالل ماه  è= t↔ ó¡o„ Ç⎯ tã 

Ï' ©#ÏδF{$#﴾... 2(نازل شد(.  
ها از رسول خدا پرسيدند: هالل  ابن ابوحاتم از ابوعاليه روايت كرده است: مسلمان -98

š﴿ماه براي خلق شده است؟ پس خدا  tΡθè= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ï' ©#ÏδF{$#﴾ 3(را نازل كرد(.  
از طريق سديي صغير از كلبي از ابوصالح از  »تاريخ دمشق«ر دابونعيم و ابن عساكر  -99

گفتند: اي رسول خدا!  روايت كرده اند: معاذ بن جبل و ثعلبه بن غنمه  بابن عباس 
كند بعد  شود و يا طلوع مي حالت هالل ماه چگونه است كه مانند رشتة باريك ظاهر مي

به تدريج باريك شده كم كم به حالت گردد، باز  آهسته آهسته بزرگ شده تمام و كامل مي

                                           
] حـج ميعادهـايى    ى مـردم و [موسـم  پرسند، بگو: آنهـا بـرا   ] از تو مى ] هاللهاى [ماه درباره [فايده«ترجمه:  - 1

ها از پشتشان درآييد. بلكه نيكوكار كسى است  ] به خانه هستند. و نيكوكارى آن نيست كه [در حال احرام
 .»ها از درهايشان در آييد و از خدا پروا بداريد باشد كه رستگار شويد كه پروا پيشه كند. و به خانه

روايت كرده است. اين اسناد واهي و عطيه ضعيف متروك است  از عطية عوفي از ابن عباس 3080طبري  -2
  د مجهول روايت كرده اند.او از او افر

  از ربيع بن انس مرسل روايت كرده در اينجا شيخ او ابوعاليه را ذكر نكرده است. 3075طبري  -3



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      74
 

 

štΡθ﴿گردد، هيچگاه به يك حالت نيست؟ پس خداي بزرگ  اولي خود برمي è= t↔ ó¡o„ Ç⎯ tã 

Ï' ©#ÏδF{$#﴾ 1(را نازل كرد(.  
روايت كرده است: در زمان جاهليت، مردم وقتي  بخاري از براء بن عازب  -100

§{﴿به همين سبب  شدند. بستند، به خانه از پشت آن داخل مي احرام مي øŠs9 uρ •É9 ø9 $# βr' Î/ (#θ è?ù' s? 

šVθ ãŠ ç6 ø9$# ⎯ ÏΒ $yδÍ‘θ ßγ àß﴾ 2(تا آخر آيه نازل شد(.  
روايت كرده اند: قريش دعوي  ابن ابوحاتم و حاكم به قسم صحيح از جابر  -101
شد. اما انصار  و در جالت احرام از در خانه داخل مي كرد جنگاوري و شجاعت مي )3(حمس،
شدند. روزي رسول اهللا از در باغي  ر قبايل عرب، در حالت احرام از در داخل نميو ديگ

خارج شد و با آن بزرگوار قطبه بن عامر انصاري هم بيرون آمد. گفتند: يا رسول اهللا قطبه بن 
همزمان با شما از در باغ خارج شد. پيامبر به او گفت: تو را  –يك شخص فاجر است  –عامر 

كار واداشت؟ گفت: ديدمت كه از در خارج شدي من هم به پيروي از تو اين چه چيز به اين 
كار را انجام دادم. رسول اهللا گفت: من يك مرد احمسي هستم، قطبه گفت: بدون ترديد دين 

§{﴿من و دين تو يكي است. پس خداي بزرگ  øŠs9 uρ •É9ø9 $# βr' Î/ (#θ è?ù' s? šVθ ãŠç6 ø9 $# ⎯ ÏΒ $ yδÍ‘θ ßγ àß﴾ 
  .)4(ة نازل فرمودرا تا آخر آي

                                           
بـه   98ي اسناد اين جداً ضعيف، سدي صغير و شيخ او متروك و مـتهم و ابوصـالح ضـعيف اسـت. واحـد      -1

  كلبي نسبت كرده است.
  از برائ روايت كرده اند. 99و واحدي  3026ح  2319/  4، مسلم 4512صحيح است، بخاري  -2
ها به كـيش و   حمس عبارتند از قريش، كنانه، ثقيف، خثعم، خزاعه، بنو عامر، بنو نضر بن معاويه چون اين -3

 343/  2، حماسه به معني شـدت اسـت. بـه قرطبـي     گير بودند، به اين نام ياد شدند آيين خود بسيار سخت
  نگاه كنيد.

او موافق اسـت و  شمارد ذهبي هم با  روايت كرده و صحيح مي 8430/  1جيد است. اين حديث را حاكم  -4
  گفته است: اسناد اين به شرط مسلم است و قوي. 337/  3 »فتح الباري«حافظ ابن حجر در 
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  .)1(ابن جرير نيز از طريق عوفي از ابن عباس به اين معني روايت كرده است -102
روايـت كـرده اسـت: هرگـاه انصـار از سـفر        خـود از بـراء    »مسـند «طيالسي در  -103
  .)2(د. در اين باره آيه نازل شدش ها از راة در وارد خانه نمي گشتند هيچيك از آن برمي

حميد از قيس بن جبير نهشلي روايت كرده است: چون قبايـل عـرب احـرام    عبد بن  -104
بـه   شدند، اما روش حمس خالف اين عـادت بـود. روزي پيـامبر     بستند از در داخل نمي مي

باغي وارد شد و از در آن بيرون رفت. رفاعه بن تابوت هـم بـا وجـودي كـه حمسـي نبـود بـه        
: اي رسول خدا! رفاعه هم از در باغ بيرون آمد. پيامبر پيروي از پيامبر از در بيرون آمد. گفتند

پيـامبر گفـت: مـن     از او پرسيد: چه چيز ترا به اين كار واداشت؟ گفت: از تـو پيـروي كـردم،   
§{﴿حمسي هستم. رفاعه گفـت: ديـن مـا يكـي اسـت. پـس        øŠ s9 uρ •É9 ø9 $# βr' Î/ (#θ è?ù' s? šVθãŠ ç6 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

$yδÍ‘θ ßγ àß﴾ 3(نازل شد(.  

θ#)﴿: 190زول آيـة  اسباب ن è= ÏG≈ s%uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# t⎦⎪Ï% ©! $# óΟ ä3tΡθè= ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ (# ÿρß‰tG÷ès? 4 χÎ) ©! $# Ÿω 
= Ås ãƒ š⎥⎪ Ï‰tG÷èßϑø9 $# ∩⊇®⊃∪﴾4.  

روايت كرده است: زماني  بواحدي از طريق كلبي از ابوصالح از ابن عباس  -105
مشركان با او توافق كردند كه امسال از اي  از زيارت كعبه منع شد و در عهدنامه رسول اهللا 

تواند به زيارت كعبه بيايد. چون مدت معين پايان يافت،  حديبيه برگردد و سال آينده مي
اء آماده شدند، در حالي كه بيم داشتند قريش به تعهد يامبر و يارانش براي اداي عمرة قضپ

ها دست به پيكار بزند،  و عليه آنخويش وفا نكند و آنان را از ورود به مجسد حرام منع نمايد 

                                           
  ف است و از او افراد مجهول روايت كرده اند.روايت كرده عطيه ضعي 3092طبري  -1
  روايت كرده اند و اسناد آن به شرط شيخين صحيح است. 3082، طبري 717طيالسي  -2
  از قيس روايت كرده است. 3084طبري  -3

] از حد مگذريد. بـه راسـتى كـه     كنند بجنگيد و [لى و در راه خدا با كسانى كه با شما جنگ مى«ترجمه:  - 4
  .»دارد از حد گذران را دوست نمىخداوند 
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θ#)﴿زيرا مسلمانان از جنگ در ماة حرام نفرت داشتند. پس خداي بزرگ آية  è=ÏG≈ s%uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ 

«!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# óΟ ä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρ ß‰tG÷ès? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Ås ãƒ š⎥⎪ Ï‰tG÷èßϑø9   .)1(را نازل كرد ﴾∪⊂®⊆∩ #$

ãöκ﴿: 194اسباب نزول آية  ¤¶9$# ãΠ# tpt ø:$# Ìöκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# tpt ø:$# àM≈ tΒãçt ø:$# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 Ç⎯ yϑsù 3“y‰tGôã$# 

öΝ ä3ø‹n= tæ (#ρß‰tFôã$$sù Ïμ ø‹n= tã È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n= tæ 4 (#θ à)̈?$# uρ ©!$# (# þθßϑn= ôã$# uρ ¨βr& ©! $# yìtΒ t⎦⎫ É)−Fßϑø9 $# 

∩⊇®⊆∪﴾2.  
كرده است: نبي كريم و يارانش در ذي القعده با  ابن جرير از قتاده روايت -106
هايشان به قصد عمره رهسپار مكه شدند و تا حديبيه پيش رفتند، اما مشركان سد راة  قرباني

همين جا به  اي با آنان قرار گذاشت كه امسال از طي صلحنامه ايشان قرار گرفتند. پيامبر 
بيايد، [و سه روز در مكه به سر برد و  ينده به زيارت مسجدالحراممدينه برگردد و سال آ

هاي  دوباره خارج شود و هيچكس از اهالي مكه را با خود نبرد. در آن سال مسلمانان قرباني
خود را در حديبيه سر بريدند و موي سر خود را تراشيدند و يا كوتاه كردند] چون موعد حج 

ره حركت كردند و در ذي القعده پيامبر و يارانش از مدينه به قصد عمسال آينده فرا رسيد، 
را از ورود به مكه  وارد مكه شدند و سه شب در آنجا باقي ماندند. زماني كه مشركان او 
ها پيشواي بشريت را  مانع شدند بر او فخرفروشي كردند، پس ايزد تعالي در برابر اين عمل آن

                                           
از كلبي از ابوصالح از ابن عباس روايت كرده است. اين معلـق اسـت. بـا     102 »اسباب نزول«واحدي در  -1

اين وصف محمد بن سائب كلبي متروك و متهم است و ابوصـالح از ابـن عبـاس نشـنيده. بنـابراين، خبـر       
ر حديبيه مشهور است به حديث بعدي و تفسير بغـوي  واهي است. وهن تنها در ذكر نزول آيه است اما خب

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 171
شود،  ] بزرگيها، مقابله به مثل مى ماه حرام در برابر ماه حرام است و [در صورت شكستن حرمت«ترجمه:  - 2

از خداونـد  پس هر آن كس كه به شما تعدى كرد، [شما نيز] همچون تعدى او بر شما بر او تعدى كنيد و 
  .»پروا بداريد و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است
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د مكه ساخت. و در اين باره دقيقاً در همان ماهي كه مشركان سد راة او قرار گرفته بودند وار
ãöκ﴿خداي بزرگ  ¤¶9 $# ãΠ# tptø: $# Ìöκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# tpt ø:$# àM≈tΒ ãçt ø:$# uρ ÒÉ$|Á Ï%﴾ 1(را نازل كرد(.  

θ#)﴿: 195اسباب نزول آية  à)ÏΡr&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Ÿωuρ (#θ à)ù=è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒ r'Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ −J9 $# ¡ (# þθ ãΖ Å¡ ôm r&uρ ¡ 

¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9 $# ∩⊇®∈∪﴾2.  
كند: اين آيه در بارة انفاق و بخشش در راة خدا  روايت مي بخاري از حذيفه  -107

  .)3(نازل شده است
ابوداود، ترمذي به قسم صحيح، ابن حبان، حاكم و غيره از ابوايوب انصاري روايت  -108

و يار و ياور فراوان يافت، اسالم را نيرومند و عزيز گرداند  كرده اند: وقتي كه خدا 
بدون شك دارايي ما ضايع شد، زيرا خدا خودش اسالم را  اي از ما نهاني باهم گفتند: عده

شده در چنين زماني حال ما را  داشتيم، آن اموال تلف عزت داد. اگر ثروت خود را نگاه مي
θ#)﴿گرداند. پس خدا براي رد آن پندار و گفتار ما  نيكو مي à)ÏΡr&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Ÿωuρ (#θà)ù= è? 

ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9 اي است بر اين كه حفظ مال و عدم انفاق آن  را نازل كرد كه اشاره ﴾#$
  .)4(شود پروري و ترك جهاد ماية هالكت مي براي تهية وسايل جهاد و صرف آن براي تن

                                           
از  3137از قتـاده و مقسـم و طبـري     3140از قتاده و طبـري   3139با شواهدش حسن صحيح است. طبري  -1

از ابـن عبـاس    3144از ربيع بن انس به قسم مرسل و طبري  3143از سدي و طبري  3141مجاهد و طبري 
تخـريج   78 »زاد المسـير «هاي آن مجهولند. تفسير  كه راوي ين اسناد واهي استروايت كرده است. اما ا

  محقق.
] نابودى ميفكنيد و نيكى كنيد  و در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به [دست خويش به ورطه«ترجمه:  - 2

  .»دارد كه خداوند نيكوكاران را دوست مى
  روايت كرده اند. 1745» طمعم اوس«و طبراني در  4516صحيح است. بخاري  -3
، 4711، ابـن حبـان   599، طيالسي 49و  48 »تفسير«، نسائي در 2972، ترمذي 2512اود صحيح است. ابود -4

و  326/  1 »احكام«، جصاص در 270 – 269ص  »فتوح مصر«، ابن عبدالحاكم در 275و  84/  2حاكم 
از چند طريق  107 »اسباب نزول«دي در و واح 45/  9، بيهقي 4060 ، طبراني3180و  3179، طبري 327
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بوديم، روزي سپاة بزرگي از  [ما به قسطنطينيه در سرزمين روم براي جهاد و پيكار رفته
آرايي كردند و ما نيز مثل آنان بلكه قويتر به آرايش جنگي پرداختيم،  روميان در برابر ما صف

در آن حال مردي از سپاه اسالم به صفوف آنان يورش برد و در آن نفوذ كرد و دوباره به 
نمود. گروهي  ها تشويق سوي ما برگشت و به آواز بلند مسلمانان را به انجام چنين فداكاري

ابوايوب انصاري گفت: اي  گفتند: خودش را به هالكت افكند. آنگاه صحابي رسول خدا 
  .)1(كنيد، اين آيه در بارة ما گروة انصار نازل شده است] مردم شما اين آيه را چنين تأويل مي

د تا در [ابوايوب انصاري همواره در زير ساية پرچم اسالم به جهاد و پيكار ادامه دا
  هـ ق به شهادت رسيد و در آنجا دفن شد]. 52سرزمين روم و در سال 

كند: انصار آنچه خدا  روايت مي طبراني با سند صحيح از ابوجبِيره بن ضَحاك  -109
كردند. سالي دچار قحطي شدند و از  دادند و بخشش مي خواسته بود از دارايي خود صدقه مي

=Ÿωuρ (#θà)ù﴿ردند. خدا آية انفاق در راة خدا خودداري ك è? ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9 را نازل  ...﴾#$
  كرد.

                                                                                                             
از يزيد بن ابوحبيب از اسلم ابوعمران از ابوايوب انصاري روايت كرده انـد. و ايـن اسـناد صـحيح اسـت.      

آمـده و از يزيـد بـن ابوحبيـب      »تقريـب «تجيبي مصري ثقه اسـت، چنانچـه در    اسلم [بن يزيد] ابوعمران
شود. زيـرا   بودن رفع مي ه است به اين ترتيب شبة مرسلشيخين روايت كرده اند و به تحديث تصريح كرد

دانـد و ذهبـي    كند. حاكم اين حديث را به شرط شيخين صحيح مـي  او احاديث مرسل را بسيار روايت مي
هم با وي موفق است. درست اين است كه ايـن حـديث صـحيح اسـت و بـس چـون بخـاري و مسـلم از         

  به تخريج محقق. 167ه است. احكام قرآن ابوعمران روايت نكرده اند، در هرحال او ثق
ابوعبداهللا محمد بن عبداهللا حاكم نيشاپوري، مستدرك، انتشارات دار الكتب العلميه، بيـروت، چـاپ اول،    -1

  .302، ص 2، ج 1411سال 
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و همچنان به سند صحيح از نعمان بن بشير روايت كرده است: مردي گناهي را  -110
گفت: هرگز مورد آمرزش قرار نخواهم گرفت. بنابراين، خداي بزرگ  داد و مي انجام مي

﴿Ÿω uρ (#θ à)ù=è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n< Î) Ïπs3è= öκ −J9   .)1(را نازل كرد ﴾#$
  .)2(روايت كرده اين حديث داراي شاهد است كه حاكم از براء بن عازب  -111

θ#)﴿: 196اسباب نزول آية  ‘ϑÏ?r&uρ ¢kpt ø:$# nοt÷Κ ãèø9 $# uρ ¬! 4 ÷βÎ*sù öΝè?÷ÅÇôm é& $yϑsù uy£ øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰oλù;$# ( 

Ÿωuρ (#θ à)Î= øt rB óΟ ä3y™ρ â™â‘ 4©®Lym xè= ö7 tƒ ß“ô‰ oλù;$# … ã& ©#Ït xΧ 4 ⎯uΚsù tβ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í£Δ ÷ρr& ÿ⎯Ïμ Î/ “]Œr& ⎯ ÏiΒ 

⎯Ïμ Å™ ù&§‘ ×π tƒô‰Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& >π s%y‰|¹ ÷ρr& 77Ý¡ èΣ 4 !# sŒÎ* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯ yϑsù yì−Gyϑ s? Íο t÷Κ ãèø9 $$Î/ ’n< Î) Ædk pt ø:$# $yϑsù 

uy£ øŠ tGó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ô‰ oλù;$# 4 ⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒr& ’Îû Ædk pt ø:$# >π yèö7 y™uρ # sŒ Î) öΝ çF÷èy_ u‘ 3 y7 ù= Ï? ×ο u|³ tã 

×' s#ÏΒ%x. 3 y7Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 öΝ©9 ô⎯ ä3tƒ … ã& é#÷δr& “ÎÅÑ$ym Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# tpt ø:$# 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# (# þθ ßϑn= ôã$# uρ ¨βr& ©! $# 

ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9 $# ∩⊇®∉∪﴾3.  

                                           
از حماد بن سماك بن حرب از نعمان بشير روايت كـرده   106و واحدي  5668» معجم اوسط«طبراني در  -1

هاي او راويان مسلم هستند. ليكن در مورد سماك سخناني گفته اند. سـيوطي   آن حسن و راوي اند. اسناد
هـاي آن   گويـد: راوي  مـي  17/  6» مجمـع الزوائـد  «اين اسناد را صحيح گفته است و همچنـان هيثمـي در   

  هاي صحيح هستند. راوي
ذكر نشده و تنها تأويل آيـه در آن  از براء روايت كرده، اما نزول آيه در آن  275/  2صحيح است، حاكم  -2

  بيان شده است.
و حج و عمره را براى خداوند به كمال رسانيد، آن گاه اگر بـاز داشـته شـويد، آنچـه از قربـانى      «ترجمه:  - 3

] ميسر باشد [بايد انجام پذيرد] و سرهايتان را متراشيد تا آنكه قربانى به قربانگاهش برسد. پـس هـر    [كردن
] از روزه يـا   اى [كـه عبـارت اسـت    كه بيمار و يا او را در سر رنجـى باشـد، [بايـد] كفّـاره     آن كس از شما

] حـج [بـه    ] اداى عمـره تـا [زمـان    صدقه يا قربانى [بدهد]. و چون ايمـن شـديد، هـر كـس كـه بـه [سـبب       
[بايـد] بـه   ] از قربانى آنچه ميسر باشد [قربانى كند]، و هـر كـس كـه نيابـد،      ] دچار شد [بايد كه محظورات

] حج سه روز و چون [از سفر] باز گرديد، هفت روز روزه بگيرد. ايـن ده [روز] كامـل اسـت، ايـن      [وقت
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روايت كرده است: مردي كه لباس خود را با زعفران  ابن ابوحاتم از صفوان بن اميه -112
عطرآگين كرده بود، حضور سرور كائنات آمد و گفت: در بارة اداي مراسم عمره مرا 

θ#)﴿فرمايي؟ پس از زماني اندك، خدا  هدايت مي ‘ϑÏ?r& uρ ¢k pt ø:$# nο t÷Κ ãèø9 $# uρ ¬!﴾  .را نازل كرد
 امبر گفت: آن كه در مورد عمره سؤال داشت كجاست؟ گفت: من اينجا هستم. پيامبر پي

تواني استنشاق كن، بعد تمام  ها را از تنت بيرون كن، سپس غسل نما و تا مي فرمود: اين لباس
  نيز به جا بياور. هدادي در عمر اعمالي را كه حين اداي مراسم حج انجام مي

⎯﴿اسباب نزول:  uΚsù tβ%x. Ν ä3ΖÏΒ $³Òƒ Í£Δ﴾  
كند: در مسجد  بخاري [از عبدالرحمن بن اصبهاني از عبداهللا بن معقل روايت مي -113

π×﴿در بارة اين قول خدا  كوفه] از كعب بن عجره  tƒ ô‰Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹﴾ .گفت: مرا  پرسيدم
فرمود:  دويدند. پيامبر ها بر سر و صورتم مي برداشته نزد رسول خدا بردند در حالي كه شپش

تواني يك گوسفند پيدا  دانستم رنج و سختي تا اين حد ناتوانت ساخته است، آيا مي نمي
كني؟ گفتم: نه، گفت: پس سه روز روزه بگير و يا شش مسكين را غذا بده براي هر مسكين 

سبب اين آيه نازل شد كه نزول آن مشخصاً براي  و بعد سرت را بتراش، به همين )1(نيم صاع
  .)2(آن بر تمام شماست من و حكم

                                                                                                             
اش از ساكنان مسجد الحرام (شـهر مكـه) نباشـد. و از خداونـد پـروا       ] براى كسى است كه خانواده [حكم

  .»بداريد و بدانيد كه خداوند سخت كيفر است
  فرهنگ دهخدا.گرام.  2948/  04معادل  -1
، مسـلم  6808و  5703و  5665و  4517و  4191و  4190و  4159و  1818 – 1814صحيح اسـت، بخـاري    -2

و  194/  5نســائي  2973و  953ترمــذي  1861و  1860و  1857و  1856، ابــوداود 417/  1، مالــك 1201
» مشـيخ «ن طهمـان در  ، ابـ 243و  242/  4، احمد 710، 709، حميدي 1065، طيالسي 8930ابن ماجه  195
، 298/  2، بيهقـي  227 – 224/  1، دارقطني 3346، طبري 3978، ابن حبان 2678، 2677، ابن خزيمه 206

از چندين طريق همه از كعب بن عجره به كلمات متقارب روايت كرده اند،  112واحدي در اسباب نزول 
  به احكام قرآن نگاه كنيد.
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كند: در حديبيه رسول خدا و ما همه در  روايت مي  احمد از كعب [بن عجره] -114
حال احرام بوديم. مشركان سد راة ما شده بودند. من موهاي انبوه و درازي داشتم و جانوران 

وران افتادند. پيامبر از كنارم گذشت و گفت: آيا جان موذي از سر و صورتم پي در پي مي
دهند، پس دستور داد كه سر خود را بتراشم. كعب گفت: پس خداي  سرت آزارت مي

uΚ⎯﴿بزرگ  sù tβ%x. Νä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í£Δ ÷ρr& ÿ⎯Ïμ Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ Å™ ù&§‘ ×π tƒ ô‰ Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠ Ï¹ ÷ρr& >π s%y‰|¹ ÷ρr& 

77 Ý¡ èΣ﴾ 1(را نازل كرد(.  
كند: هنگامي كه در حديبيه  روايت مي بواحدي از طريق عطاء از ابن عباس  -115

دويدند نزد  فرود آمديم كعب بن عجره در حالي كه جانوران موذي به سر و صورتش مي
⎯﴿ها مرا خوردند. پس در همانجا  رسول اهللا آمد و گفت:  اين شپش uΚsù tβ%x. Ν ä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í£Δ﴾ 

  .)2(تا آخر آيه نازل شد
k﴿ :197اسباب نزول آية  pt ø: $# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù uÚtsù  ∅ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξsù y] sùu‘ Ÿωuρ 

šXθ Ý¡èù Ÿωuρ tΑ# y‰ Å_ ’Îû Ædk ys ø9$# 3 $ tΒuρ (#θ è= yèøs? ô⎯ ÏΒ 9öyz çμ ôϑn= ÷ètƒ ª! $# 3 (#ρßŠ̈ρ t“s?uρ  χ Î*sù uö yz ÏŠ# ¨“9$# 

3“ uθø)−G9 $# 4 Èβθ à)̈?$# uρ ’Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É=≈t6 ø9 F{$# ∩⊇®∠∪﴾3.  

                                           
  آن به شرط شيخين صحيح است.روايت كرده اسناد  241/  4احمد  -1
از عمر بن بشر مكي روايت كـرده كـه عمـر متـروك      111به اين لفظ و اسناد جداً ضعيف است. واحدي  -2

  است.
هـا حـج را    ] مـاه  ] انـد، پـس هـر آن كـس كـه در [ايـن       هايى معلوم [و مشـخص  ] حج ماه [موسم«ترجمه:  - 3

يزش جنسى و بدكارى و مناقشه كـردن [روا] نيسـت، و   ] در حج آم دار شد (احرام بست)، [بداند كه عهده
داند، و ره توشه، پرهيزگـارى اسـت. و اى    دهيد، خداوند آن را مى از [كار] نيك هر آنچه را كه انجام مى

  .»خردمندان، از من پروا بداريد
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روايت كرده اند: اهل يمن كه به حج  باز ابن عباس  بخاري و ديگران -116
گفتند: ما توكل پيشگان هستيم. پس  داشتند و مي آمدند، توشه و مصارف راه با خود برنمي مي
﴿(#ρßŠ ¨ρt“s? uρ  χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9 $# 3“uθ ø)−G9   .)1(نازل شد  ﴾#$

§{﴿: 198اسباب نزول آية  øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$oΨ ã_ βr& (#θ äótGö;s? WξôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝà6 În/§‘ 4 !# sŒÎ* sù 

ΟçFôÒ sù r& ï∅ÏiΒ ;M≈sù ttã (#ρ ãà2 øŒ$$sù ©!$# y‰ΨÏã Ìyèô± yϑø9 $# ÏΘ# tysø9$# ( çνρ ãà2 øŒ$# uρ $yϑx. öΝà61y‰yδ βÎ) uρ 

ΟçFΖ à2 ⎯ ÏiΒ ⎯Ï& Î#ö7 s% z⎯Ïϑs9 t⎦,Îk! !$Ò9$# ∩⊇®∇∪﴾2.  
ه و ذوالمجاز بازارهاي روايت كرده است: عكاظ، مجنَّ ببخاري از ابن عباس  -117

دوران جاهليت بودند، مسلمانان تجارت در ايام حج را گناه پنداشتند و در اين باره از رسول 
§{﴿اهللا پرسيدند. بنابراين  øŠ s9 öΝà6ø‹n= tã îy$ oΨã_ βr& (#θ äótGö; s? WξôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝ à6În/§‘﴾  نازل شد و به

  .)3(توانند كارهاي تجاري انجام دهند ج ميمسلمانان اجازه داد كه در هنگام اجراي مراسم ح
احمد، ابن ابوحاتم، ابن جرير، حاكم و غيره از طرق مختلف از ابوامامة تيمي  -118

كنيم [در برابر انتقال  گفتم: ما در ايام حج حمالي مي ببه ابن عمر  روايت كرده اند:
ت: [آيا طواف كعبه گيريم] آيا حج ما مقبول است؟ گف ها اجرت مي كالهاي اشخاص از آن

تراشيد، گفتم: بله] گفت:  دهيد و سرتان را مي كنيد و رمي جمره را انجام مي را به جا مي
پرسيد، پيامبر به جواب او نپرداخت تا  مردي نزد رسول اهللا آمد و عين همين سؤال را از او 

                                           
، واحــدي در 53 »تفســير«و  11033 »الكبــري«نســائي در  1730، ابــوداود 1523ري صــحيح اســت. بخــا -1

  به تخريج محقق مراجعه كنيد. 86 »زادالمسير«از ابن عباس روايت كرده اند به  113 »اسباب نزول«
] از پروردگارتـان روزى بخواهيـد گنـاهى نيسـت، پـس چـون از        بر شما در آنكه [به موسم حج«ترجمه:  - 2

ا هـدايت كـرد، يـادش    عرفات باز گرديد به نزد مشعر الحرام خداوند را ياد كنيد و به شكرانه آنكه شما ر
  .»كنيد. و به راستى پيش از آن از گمراهان بوديد

 195به احكـام قـرآن    116، واحدي در اسباب نزول 4519و  2098و  2050و  1770صحيح است. بخاري  -3
  به تخريج محقق نگاه كنيد.
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§{﴿اين كه جبرئيل امين با آية  øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$oΨ ã_ βr& (#θ äótGö;s? WξôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝà6 În/§‘﴾  فرود
آمد. پس رسول اكرم آن مرد را طلب كرد و فرمود: حجتان به جا و درست است و شما از 

  آييد. جملة حاجيان به شمار مي
›ΟèO (#θàÒ¢﴿: 199اسباب نزول آية  Ïù r& ô⎯ÏΒ ß] ø‹ym uÚ$sù r& â¨$ ¨Ψ9$# (#ρãÏøótGó™ $# uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 

Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊇®®∪﴾1.  
روايت كرده است: تمام عرب در عرفه وقوف  بابن جرير از ابن عباس  -119

Ο¢﴿ وندكردند و تنها قريش در مزدلفه. خدا مي èO (#θ àÒ‹ Ïùr& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym uÚ$sù r& â¨$ ¨Ψ9$#﴾  را نازل
  .)2(فرمود

كند: تنها قريش در مزدلفه  روايت مي ابن منذر از اسماء دختر ابوبكر صديق  -120
كردند. به استثناي شيبه بن ربيعه. پس  هاي ديگر در عرفه توقف مي كردند و دسته يتوقف م

Ο¢﴿خدا  èO (#θ àÒ‹ Ïù r& ô⎯ÏΒ ß] ø‹ym uÚ$sù r& â¨$ ¨Ψ9$#﴾ .را نازل كرد  

#﴿: 202 – 200اسباب آية  sŒÎ* sù Ο çGøŠ ŸÒs% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρãà2øŒ $$sù ©! $# ö/ä. Ìø. É‹x. öΝà2 u™!$t/# u™ 

÷ρr& £‰x© r& # \ò2ÏŒ 3 š∅Ïϑsù Ä¨$ ¨Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθ à)tƒ !$oΨ −/u‘ $ oΨÏ?# u™ ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $tΒ uρ … ã& s! † Îû Íο tÅz Fψ$# ô⎯ ÏΒ 

9,≈n= yz ∩⊄⊃⊃∪﴾1.  

                                           
واهيـد. بـه راسـتى    گردند، باز گرديـد و از خداونـد آمـرزش بخ    آن گاه از آنجا كه مردم باز مى«ترجمه:  - 1

  .»خداوند آمرزنده مهربان است
از حسين بن عبداهللا هاشمي از عكرمه از ابن عباس به اسناد ضـعيف روايـت كـرده بـه خـاطر       3836طبري  -2

ضعف حسين اما حديث داراي شواهد است كـه جمـاعتي از تـابعين روايـت كـرده انـد و اصـل حـديث         
روايت كرده اند، امـا در آن نـزول    لان از عايشه و ديگر 1219، مسلم 4520صحيح است كه بخاري 

  آيه ذكر نشده است و تنها گفته: پس همان است كالم خداي عزوجل.
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روايت كرده است: مردم عصر جاهليت، در اعياد و  بابن ابوحاتم از ابن عباس  -121
پيشه بود،  گفت: پدرم مردي سخاوت شدند. يكي مي هاي بزرگ يكجا دورهم جمع مي جشن

پرداخت.  ها را مي شيد و خونبهاي قتلبخ هاي سواري مي داد، شتر و اسب به مردم غذا مي
#﴿زدند. پس خداي بزرگ آية  شان از چيزي حرف نمي خالصه، جز كارهاي پدران sŒÎ* sù 

ΟçGøŠ ŸÒ s% öΝà6 s3Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρãà2øŒ$$ sù ©!   .)2(را نازل فرمود ...﴾#$
ها مناسك حج را بجا  يت كرده است: چون عربابن جرير از مجاهد روا -122

شدند و كارهاي دوران جاهليت پدران خود را به رخ  آوردند، در موضع جمره جمع مي مي
  .)3(كشيدند. بنابراين، آية مذكور نازل شد يكديگر مي

اي از عرب به موقف  روايت كرده است: عده بابن ابوحاتم از ابن عباس  -123
پروردگارا! امسال را سال باران و بركت، سال سرسبزي و  گفتند: آمدند و مي مي

خيزي، سال دوستي و صميميت و سال نيكويي و زيبايي بگردان. اما از امور  حاصل
$¨š∅Ïϑsù Ä﴿شدند. پس خدا در بارة آنان  شان، هيچ يادآور نمي آخرت ¨Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθà)tƒ !$oΨ −/u‘ 

$ oΨ Ï?# u™ ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $tΒ uρ … ã& s! †Îû ÍοtÅz Fψ$# ô⎯ÏΒ 9,≈n= yz ∩⊄⊃⊃∪﴾ ها كساني  را نازل كرد. بعد از آن

$!﴿گويند:  آيند كه قلب شان سرشار از نور ايمان است و همواره مي مي oΨ −/u‘ $ oΨÏ?# u™ ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

Zπ uΖ |¡ym ’Îû uρ Íο tÅz Fψ$# Zπ uΖ |¡ ym $oΨ Ï%uρ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊄⊃⊇∪ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟßγ s9 Ò=Š ÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ (#θç7 |¡ x. 4 ª!$# uρ 

ßìƒ Î|  É>$|¡ Ït ø:$# ∩⊄⊃⊄∪﴾ » پروردگارا! در دنيا به ما نيكي عطا كن و در آخرت نيز به ما نيكي
                                                                                                             

] خود را به جا آورديد، خداوند را همچون ياد كرد پدرانتان بلكه به ياد  پس چون مناسك [حج«ترجمه:  - 1
گوينـد: پروردگـارا، بـه مـا در دنيـا [از       مـى  كردى [بهتر و] بيشتر، ياد كنيد. از مردمان كسـانى هسـتند كـه   

  .»اى نيست ] بده. و او را در آخرت بهره نعمتهاى خويش
 3861 – 2850هـاي   به ابن ابوحاتم نسبت داده. طبري او را از بسياري از مفسرين روايت كـرده بـه شـماره    -2

  نگاه كنيد.
  ده است.از چندين طريق از مجاهد روايت كر 3861و  3857 – 3854طبري  -3
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ورند و خدا سريع  ها از كسب خود بهره مرحمت فرما و ما را از عذاب دوزخ حفظ كن، آن
  .)1(»الحساب است

⎯z﴿: 204اسباب نزول آية  ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ tΒ y7ç6 Éf÷èãƒ … ã&è!öθ s% ’Îû Íο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγ ô± ãƒuρ ©!$# 

4’n?tã $ tΒ ’Îû ⎯Ïμ Î6 ù= s% uθ èδuρ ‘$ s! r& ÏΘ$|Á Ï‚ ø9$# ∩⊄⊃⊆∪﴾2.  
روايت كرده است: وقتي  بابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -124

فق باهم گفتند: كه سرية عاصم و مرثد، گرفتار [دام حيله و نيرنگ بني هزيل] گرديد، دو منا
شدگان كه اينچنين تباه و هالك شدند، نه در خانه و بين خويش و قوم  افسوس بر اين كشته

ها سپرده بود به انجام رساندند. پس  خود نشستند و نه وظيفه و رسالتي را كه پيشوايشان به آن
⎯z﴿آية  ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ⎯tΒ y7ç6 Éf ÷èãƒ … ã& è! öθs%﴾ 3(نازل شد(.  

 كند: اخنس بن شريق ثقفي به حضور نبي كريم  از سدي روايت ميابن جرير  -125
زده  ن اسالم را پذيرفته است. پيامبر از شنيدن اين خبر شگفتآمد و اظهار داشت كه دين مبي

و شاد شد. سپس اخنس از مدينه خارج شد و در مسير خود چون به يك كشتزار و يك گله 
عه را آتش زد و خران را پي كرد. پس اين آيه نازل االغ كه متعلق به مسلمانان بود رسيد مزر

  .)4(شد

                                           
  نگاه كنيد. 417/  1 »در المنثور«به  -1

اندازد و بـر آنچـه    ] زندگانى دنيا تو را به شگفتى مى و از مردم كسى هست كه سخنش در [باره«ترجمه:  - 2
  .»ترين ستيزه جويان است آورد، حال آنكه او سخت به دل دارد خدا را گواه مى

ن ابومحمد به اسناد ضعيف روايت كرده به خاطر شيخ ابـن  از ابن اسحاق از محمد ب 3966و  3965طبري  -3
  اسحاق.

  از سدي روايت كرده اين مرسل و ضعيف است. 3964طبري  -4
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$¨š∅ÏΒuρ Ä﴿: 207اسباب نزول آية  ¨Ψ9$# ⎯tΒ “Ìô±o„ çμ |¡øtΡ u™!$tóÏGö/$# ÉV$|Ê ó sΔ «!$# 3 ª!$# uρ 

8∃ρâ™u‘ ÏŠ$t6 Ïèø9$$ Î/ ∩⊄⊃∠∪﴾1.  
 خود و ابن ابوحاتم از سعيد بن مسيب روايت كرده »مسند«حارث بن ابواسامه در  -126

اي از مشركان او را دنبال كردند.  اند: صهيب به قصد هجرت به سوي رسول اهللا شتافت و عده
از شتر خويش پياده شد و به شتاب همه تيرهايي را كه در تركش داشت بيرون  صهيب 

دانيد كه من در ميدان مردي، از بهترين تيراندازان  آورد و گفت: اي گروة قريش، خوب مي
تان ننشانم، بر من  نيسوگند تا همه تيرهاي تركشم را يك به يك بر پيشا شما هستم، به خدا

يافت و تا قبضة شمشير در دستم است، با اين تيغ بران سرهايتان را بر خاك  دست نخواهيد
افكنم، آن وقت هرچه خواستيد انجام دهيد. و اگر خواسته باشيد نشاني اموالم را كه در  مي

هم و در عوض شما راة مرا باز بگذاريد. گفتند: خوب است، د ام به شما مي مكه گذاشته
گذاريم. چون به مدينه نزد پيشواي اسالم رسيد، پيامبر گفت: ابويحيي در  راهت را باز مي

 š∅ÏΒuρ﴿ اش باالترين بهره را گرفت. پس خداي بزرگ اش فايده كرد و از سرمايه معامله

Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ tΒ “Ìô± o„ çμ |¡ øtΡ u™!$tóÏGö/$# ÉV$|Ê ó sΔ «!$# 3 ª! $#uρ 8∃ρ â™u‘ ÏŠ$t6 Ïèø9 $$Î/ ∩⊄⊃∠∪﴾ 2(را نازل كرد(.  

                                           
]  گذرد، و خداوند [نسـبت  و از مردمان كسى هست كه از جانش براى كسب خشنودى خدا مى«ترجمه:  - 1

 .»به بندگان مهربان است

است از علي بن زيد از سـعيد روايـت كـرده     3552 »مطالب عاليه«ر و حارث چنانچه د 171/  3ن سعد اب -2
اند. و علي در حديث ضعيف است، اما خبر شواهد دارد كـه ابـن مردويـه از ابوعثمـان نهـدي از صـهيب       

به تخريج محقق آمده در اين اسناد سليمان بـن داود منقـري    939روايت كرده چنانچه در تفسير ابن كثير 
  ضعيف و متروك است.
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به قسم  به همين معني از طريق ابن مسيب از صهيب  »مستدرك«حاكم در  -127
  .)1(موصول روايت كرده است

  .)2(و نيز از عكرمه بن قسم مرسل به همين معني روايت كرده است -128
 )3(اين حديث را روايت كرده مسلمه از ثابت از انس همچنان از طريق حماد بن  -129

  و در آن نزول آيه را تصريح نموده و گفته است: اين حديث به شرط مسلم است.
كند: اين آيه در مورد صهيب، ابوذر و جندب بن  ابن جرير از عكرمه روايت مي -130

  .)4(سكن كه يكي از خويشاوندان ابوذر بود نازل گرديده است
yγ$﴿: 208زول آية اسباب ن •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ è= äz ÷Š $# ’Îû ÉΟ ù= Åb¡9$# Zπ ©ù !$Ÿ2 Ÿωuρ (#θãèÎ6 ®K s? 

ÅV≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# 4 … çμ ¯ΡÎ) öΝ à6s9 Aρß‰tã ×⎦⎫Î7 •Β ∩⊄⊃∇∪﴾5.  
ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: عبداهللا بن سالم، ابن يامين، اسد و اسيد  -131

شدن از يهود  شان پيش از مسلمان ه بن عمرو، ثعلبه و قيس بن زيد كه همهپسران كعب، سعي
گرامي  بودند، گفتند: اي رسول خدا! شنبه روزي است كه در گذشته ما آن را بزرگ و

داشتيم، به ما اجازه بده كارهاي مربوط به آن روز را به جا بياوريم و تورات هم كتاب  مي
                                           

روايت كرده، در اين اسناد حصين بن حذيفـه مجهـول پـس اسـناد ضـعيف اسـت. بـا ايـن          400/  3حاكم  -1
از وجـه ديگـري روايـت     7308وصف حاكم اين حديث را صحيح گفته و ذهبي سكوت كرده و طبـري  

  كرده كه در اين اسناد محمد بن زباله متروك است.
  به قسم مرسل روايت كرده است. 398/  3حاكم  -2
و  939روايت به شرط مسلم صحيح دانسته و ذهبي هم موافق اسـت، بـه تفسـير ابـن كثيـر       398/  3حاكم  -3

نگاه كنيد همه بـه تخـريج    114، تفسير كشاف 91زادالمسير  343، تفسير شوكاني 213، تفسير بغوي 340
شـود آيـه    محقق. خالصه: اين حديث به همه طرق و شواهدش قوي است، اما درست اين است كه گفتـه 

  خدا داناتر است. –هاست اين نظر طبري است  عام است و صهيب هم از جمع آن
  از ابن جريج از وي روايت كرده، اين حديث مرسل است. 4004طبري  -4

اى مؤمنان، يك دست به اسالم در آييد و از گامهاى شـيطان پيـروى مكنيـد، بـه راسـتى كـه او       «ترجمه:  - 5
  .»براى شما دشمن آشكار است
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$﴿ها به دستورات آن عمل كنيم. پس آية  الهي است. ما را اجازه بده تا شب yγ •ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θè= äz ÷Š$# ’Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù !$Ÿ2﴾... 1(نازل شد(.  

Πr& óΟçFö6÷﴿: 214اسباب نزول آية  Å¡ ym βr& (#θè= äz ô‰ s? sπ ¨Ψyfø9 $# $£ϑs9 uρ Νä3Ï?ù' tƒ ã≅sẄΒ t⎦⎪Ï%©! $# (# öθ n= yz ⎯ ÏΒ 

Νä3Î= ö6s% ( ãΝåκ÷J¡¡ ¨Β â™!$y™ ù' t7 ø9$# â™!# §œØ9 $# uρ (#θä9 Ì“ø9 ã— uρ 4© ®Lym tΑθ à)tƒ ãΑθ ß™ §9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ … çμ yètΒ 4© tLtΒ çóÇnΣ 

«!$# 3 Iωr& ¨βÎ) uóÇnΣ «!$# Ò=ƒÌs% ∩⊄⊇⊆∪﴾2.  
عبدالرزاق از معمر از قتاده روايت كرده است: در غزوة احزاب رسول خدا و  -132

شدند و در تنگناي شديد قرار گرفتند. اين آيه در آن روز نازل  يارانش دچار بال و آزمون
  .)3(شد

štΡθ﴿: 215اسباب نزول آية  è= t↔ ó¡o„ # sŒ$tΒ tβθ à)ÏΖ ãƒ ( ö≅è% !$tΒ Ο çFø)xΡr& ô⎯ ÏiΒ 9öyz È⎦ ø⎪y‰ Ï9≡uθ ù= Î= sù 

t⎦⎫Î/tø%F{$# uρ 4’yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ È⎦⎫Å3≈ |¡ pRùQ $# uρ È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# 3 $tΒuρ (#θ è= yèøs? ô⎯ÏΒ 9öyz ¨βÎ*sù ©! $# ⎯Ïμ Î/ ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄⊇∈∪﴾4.  

                                           
به همين معني از ابن عبـاس روايـت كـرده     126به قسم مرسل از وي روايت كرده و واحدي  4019طبري  -1

  است در اين اسناد موسي بن عبدالرحمن صنعاني ضعيف متروك است.
آيا پنداشتيد كه به بهشت در آييد، حال آنكه هنوز حكايت آنان كه پيش از شما گذشـتند، [بـر   «ترجمه:  - 2

امده است؟ سختى و محنت به آنان رسيد و تكان خوردند تـا آنكـه پيـامبر و كسـانى كـه بـا او       سر] شما ني
  .»گفتند: نصرت الهى كى خواهد بود؟ بدان كه نصرت خدا نزديك است ايمان آوردند، مى

  از معمر روايت كرده اند، اين مرسل است. 4068و از طريق او طبري  250عبدالرزاق  -3
] انفاق كنند، بگو: هر مالى كه انفـاق كرديـد از آن    اى پرسند: چه چيزى [و به چه شيوه از تو مى«ترجمه:  - 4

دهيـد،   پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان اسـت و هـر نيكـى كـه انجـام مـى      
  .»[بدانيد] كه خداوند به آن آگاه است
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ابن جرير از ابن جرَيج روايت كرده است: مسلمانان از رسول خدا پرسيدند كه از  -133
=štΡθè﴿دارايي و ثروت خود بهتر است به كدام اشخاص صدقه بدهند، پس آية  t↔ ó¡o„ # sŒ$ tΒ 

tβθà)ÏΖ ãƒ ( ö≅è% !$tΒ ΟçFø)xΡr& ô⎯ ÏiΒ 9öyz﴾ .نازل شد  
از  ،پرسيد ابن منذر از ابن حيان روايت كرده است: عمرو بن جموح از نبي اكرم  -134

  دارايي خويش چه چيز را و به چه كسي صدقه بدهيم؟ پس اين آيه نازل شد.
y7tΡθ﴿: 218 – 217اسباب نزول آية  è= t↔ó¡ o„ Ç⎯tã Ìöκ ¤¶9 $# ÏΘ# tys ø9$# 5Α$tFÏ% ÏμŠ Ïù ( ö≅è% ×Α$ tFÏ% ÏμŠÏù ×Î6x. ( 

<‰ |¹uρ ⎯tã È≅‹ Î6y™ «! $# 7øà2 uρ ⎯ÏμÎ/ Ï‰Éf ó¡ yϑø9 $#uρ ÏΘ# ty⇔ø9 $# ßl# t÷z Î)uρ ⎯Ï& Î#÷δr& çμ ÷Ψ ÏΒ çt9 ø.r& y‰Ψ Ïã «!$# 4 

èπ uΖ÷GÏø9 $# uρ çt9 ò2r& z⎯ÏΒ È≅÷F s)ø9 $# 3 Ÿωuρ tβθä9# t“tƒ öΝä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ 4© ®Lym öΝ ä.ρ –Šãtƒ ⎯tã öΝà6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θ ãè≈ sÜtGó™$# 4 

⎯tΒ uρ ÷Š Ï‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ ⎯tã ⎯Ïμ ÏΖƒÏŠ ôMßϑuŠ sù uθ èδuρ ÖÏù%Ÿ2 y7 Í×̄≈ s9 'ρé'sù ôM sÜÎ7 ym óΟßγ è=≈ yϑôãr& ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

Íο tÅz Fψ$# uρ ( y7Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ Ü=≈ ysô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $yγŠÏù šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪﴾1.  
خود از  »سنن«و بيهقي در  »معجم كبير«جرير و ابن ابوحاتم و طبراني در ابن  -135

از سپاة اسالم را به فرماندهي عبداهللا بن  جندب بن عبداهللا روايت كرده اند: رسول اهللا گروهي
جحش به مأموريتي فرستاد. ايشان به ابن حضرمي برخوردند و او را به قتل رساندند و 

آن روز از ماة رجب است و يا از جمادي. مشركان خطاب به مسلمانان گفتند:  ندانستند كه
y7﴿ريزي نموديد. پس آية  شما در ماة حرام جنگ و خون tΡθè= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ìöκ ¤¶9 $# ÏΘ# tysø9 $# 5Α$tFÏ% 

                                           
]  پرسند. بگو: جنك كردن در آن [گناهى بـس  مى -آن جنگ كردن در -از تو درباره ماه حرام«ترجمه:  - 1

بزرگ و بازداشتن از راه خدا و كفر ورزيدن به او و [باز داشتن از] مسـجد الحـرام اسـت و بيـرون رانـدن      
تـر اسـت و پيوسـته بـا شـما جنـگ        ] از قتـل سـخت   اهلش از آن نزد خداوند نارواتر است. و فتنه [شـرك 

ما را از دينتان برگردانند. و هر كس از شما از دين خـود برگـردد، آن گـاه    كنند تا آنكه اگر بتوانند ش مى
انـد، آنـان در آنجـا     در حال كفر بميرد، آنان كارهايشان در دنيا و آخرت تباه شده است. و آنان دوزخـى 

  .»اند جاودانه
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ÏμŠÏù﴾ اي گفتند: اين جماعت اگر به گناه مبتال نشده باشند به اجر و ثواب  نازل شد. سپس عده

%βÎ) š⎥⎪Ï¨﴿گردند. خداي مهربان  ايل نميهم ن ©! $# (#θ ãΖtΒ# u™ z⎯ƒ É‹ ©9$# uρ (#ρ ãy_$yδ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ ’Îû 

È≅‹ Î6y™ «!$# y7 Í×̄≈ s9'ρé& tβθ ã_ötƒ |M yϑôm u‘ «! $# 4 ª!$# uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm   .)1(نازل كردرا  ﴾∪∇⊆⊅∩ ‘§
اين  بعباس از طريق عثمان بن عطاء از پدرش از ابن  »ةبالصحا«ابن منده در  -136

  .)2(حديث را روايت كرده است
y7tΡθ﴿: 219اسباب نزول آية  è= t↔ó¡ o„ Ç∅tã Ìôϑy‚ø9 $# ÎÅ£ ÷yϑø9 $# uρ ( ö≅è% !$yϑÎγŠ Ïù ÖΝøO Î) ×Î7Ÿ2 ßìÏ≈ oΨ tΒuρ 

Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 !$yϑßγ ßϑøO Î)uρ çt9 ò2 r& ⎯ÏΒ $ yϑÎγ Ïèø̄Ρ 3 štΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθ à)ÏΖãƒ È≅è% uθ øyèø9 $# 3 šÏ9≡x‹x. ß⎦ Îi⎫t7 ãƒ 

ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈ tƒFψ$# öΝà6̄= yès9 tβρã©3xtFs? ∩⊄⊇®∪﴾3.  

y7tΡθ﴿اسباب نزول  è= t↔ ó¡o„ Ç∅tã Ìôϑy‚ ø9 شرح سبب نزول اين آيه در سورة مائده،  ﴾#$
  آيد. مي 93 – 90اسباب نزول آيات 

 روايت كرده است: زماني بابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -137
حضور رسول اهللا آمدند  اي از اصحاب  ها به انفاق در راة خدا مأمور شدند، عده كه مسلمان

                                           
جنـدب بـن    از 12 – 11/  9، بيهقـي  1670طبرانـي   4087، طبري 1534صحيح و چند شاهد دارد ابويعلي  -1

از  4086از عـروه و   4085عبداهللا روايت كرده اند. يك راويش مجهول و اسنادش ضعيف اسـت. طبـري   
از ابن عباس با سند حسـن و طبـري    4089از ابومالك به قسم مرسل روايت كرده و طبري  4092سدي و 

يـن حـديث   از مرسـل ضـحاك روايـت كـرده اسـت، ا      4096با اسناد واهي از عطية عوفي و طبري  4090
 »زاد المسـير «ه با همه طرق و شواهدش صحيح است شواهد ديگر هم دارد كه همه مرسل هستند. خالص

  تخريج محقق. 98
  اسناد آن ضعيف است براي اين كه عثمان بن عطاي خراساني ضعيف است. -2

يـز] بـراى مـردم    پرسند، بگو: در هر دوى آنها گنـاهى بـزرگ و [ن   از تو درباره شراب و قمار مى«ترجمه:  - 3
پرسند: چه چيـز انفـاق كننـد. بگـو:      سودهايى است و گناه هر دوى آنها از نفعشان بيشتر است. و از تو مى

  .»سازد، باشد كه شما انديشه كنيد ها را اينچنين براى شما روشن مى افزون [بر نياز خود را]. خداوند نشانه
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دانيم  و گفتند: اسالم به ما دستور داده است كه از اموال خود در راة خدا انفاق نماييم، اما نمي
š﴿چه چيز را بايد انفاق كنيم؟ پس خدا  tΡθè= t↔ ó¡ o„uρ # sŒ$tΒ tβθ à)ÏΖ ãƒ È≅è% uθ øyèø9   را نازل كرد. ﴾#$

آمدند و  همچنان از يحيي روايت كرده است: معاذ بن جبل و ثعلبه نزد پيامبر  -138
داريم از دارايي چه چيز را در راة خدا ببخشيم.  دار و زن و بچه گفتند: اي پيامبر خدا ما برده

  .)1(پس اين آيه نازل شد
›Îû $u’﴿: 220اسباب نزول آية  ÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$# uρ 3 y7tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯ tã 4’yϑ≈ tG uŠ ø9$# ( ö≅è% ÓyŸξô¹Î) öΝ çλ°; ×öyz 

( βÎ)uρ öΝ èδθäÜ Ï9$sƒ éB öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î*sù 4 ª!$# uρ ãΝ n= ÷ètƒ y‰Å¡ øßϑø9 $# z⎯ ÏΒ ËxÎ= óÁ ßϑø9 $# 4 öθ s9uρ u™!$ x© ª! $# öΝä3tFuΖ ôãV{ 4 ¨βÎ) ©!$# 

î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊄⊄⊃∪﴾2.  
روايت كرده اند: چون آية  بيگران از ابن عباس ابوداود، نسائي، حاكم و د -139

﴿Ÿω uρ (#θç/tø)s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏKuŠø9$# ωÎ) ©ÉL ©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ôm r&﴾...  :و آية 34(اسراء (﴿¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθè= à2 ù'tƒ 

tΑ≡uθ øΒr& 4’yϑ≈ tG uŠ ø9$#﴾...  :كردند، غذاي  ها سرپرستي مي هاي كه از يتيم ) نازل شد، آن10(نساء
ماند، آن را برايش  ا از غذاي يتيم جدا كرد. طوري كه اگر از غذاي يتيم چيزي ميخود ر
شد. اين امر بر مسلمانان  داشت تا دفعة بعد بخورد و در نتيجه عذا خراب و فاسد مي نگاه مي

y7tΡθ﴿جويي كرند، لذا  دشوار آمد و از رسول اكرم چاره è= t↔ó¡ o„uρ Ç⎯tã 4’yϑ≈ tGuŠ ø9$#﴾ 3(نازل شد(.  

                                           
تم از آبان از يحيي ذكـر كـرده ايـن مرسـل اسـت زيـرا       گذاري محقق از ابن ابوحا به شماره 960ابن كثير  -1

  يحيي بن ابوكثير معاذ را نديده و آبان پسر عبداهللا شامي متروك است.
پرسند. بگـو: اصـالح كـردن [كـار] آنـان بهتـر        در [كار] دنيا و آخرت. و از تو درباره يتيمان مى«ترجمه:  - 2

ان شـما هسـتند و خداونـد تبهكـار را از درسـتكار      ] بـرادر  است و اگر با آنان همزيسـتى كنيـد، [در حكـم   
  .»گرفت، به راستى كه خداوند پيروزمند فرزانه است خواست بر شما سخت مى شناسد و اگر خدا مى مى

از ابـن عبـاس    134، واحـدي  4186، طبـري  278/  2، حـاكم  256/  6، نسـائي  3871حسن است، ابوداود  -3
سن است به جهت عطاء بن سائب كه تنها شـوريده خـرد شـده،    روايت كرده اند. اسناد آن با شواهدش ح

از  4188حاكم اين را صحيح گفته و ذهبي هم موافق است. اين حديث داراي شـواهد اسـت كـه طبـري     
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Ÿωuρ (#θßs﴿: 221اب نزول آية اس Å3Ζs? ÏM≈x. Îô³ßϑø9 $# 4©®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒ V{uρ îπ oΨÏΒ ÷σ•Β ×öyz ⎯ ÏiΒ 

7π x. Îô³ •Β öθs9 uρ öΝä3÷Gt6yfôãr& 3 Ÿωuρ (#θßs Å3Ζè? t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9 $# 4© ®Lym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ö7 yès9 uρ í⎯ ÏΒ÷σ •Β ×öyz ⎯ ÏiΒ 78Îô³ •Β 

öθs9 uρ öΝä3t6yf ôãr& 3 y7Í×̄≈ s9 'ρé& tβθããô‰tƒ ’n< Î) Í‘$ ¨Ζ9$# ( ª!$# uρ (# þθããô‰ tƒ ’n< Î) Ïπ ¨Ψyf ø9$# Íο tÏøóyϑø9 $#uρ ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ ( ß⎦ Îi⎫t7 ãƒuρ 

⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 öΝ ßγ ¯= yès9 tβρã©. x‹ tGtƒ ∩⊄⊄⊇∪﴾1.  
ابن منذر، ابن ابوحاتم و واحدي از مقاتل [بن حيان] روايت كرده اند: ابن ابـو مرثـد    -140
اجازه خواست با عناق ازدواج كند. در حالي كه اين زن مشرك بـود و   از نبي اكرم غنوي 

  از وجاهت و زيبايي بهرة كافي داشت. پس اين آيه نازل شد.
عبـداهللا   روايت كـرده اسـت:   بواحدي از طريق سدي از ابومالك از ابن عباس  -141

ورت او نواخـت. بعـد   بن رواحه بر كنيزك سياة خود خشمگين شد و سيليي محكمـي بـر صـ   
آمد و از جريان آگاهش سـاخت. [پيـامبر از رويـة آن پرسـيد،      پشيمان شد و نزد نبي اكرم 

خواند و به خـدا و رسـولش ايمـان دارد.     گيرد، نماز مي عبداهللا گفت: اي رسول خدا روزه مي
ازدواج  كـنم و بـا او   . عبـداهللا گفـت: حتمـاً آزادش مـي    )2(پيامبر فرمود: اين زن مسلمان است]

زدن پرداختند و گفتند: عبداهللا بـا   نمايم و همين كار را هم كرد. گروهي به بدگويي و طعنه مي
π×﴿كنيزكش ازدواج نمود. پس  tΒ V{uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ •Β﴾ .تا آخر آيه در بارة او نازل شد  

                                                                                                             
زاد «مرسل ربيع بن انس روايت كرده به از  4191از مرسل قتاده و  4189مرسل عبدالرحمان بن ابوليلي و 

  راجعه كنيد.به تخريج محقق م 101 »المسير
و زنان مشرك را همسر مگزينيد تا وقتى كه ايمان آورند. و بى گمان كنيـز مـؤمن از زن [آزاد]   «ترجمه:  - 1

] شما را به شگفت آورده باشد و [زنان مسـلمان را] بـه    مشرك بهتر است، اگر چه [زيبايى آن زن مشرك
مؤمن بهتر از مشرك است و اگر چـه شـما   همسرى مشركان در نياوريد، تا وقتى كه ايمان آورند. و برده 

خوانند و خدا به توفيق خود به بهشت و  ] فرا مى را به شگفت آورده باشد. آنان (مشركان) به آتش [دوزخ
  .»سازد باشد كه پندپذيرند هاى خود را براى مردم روشن مى خواند. و نشانه آمرزش فرا مى

  .45بي، قاهره، ص اسباب نزول، واحدي نيشابوري، ناشر مؤسسة حل -2
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  .)1(اين حديث را ابن جرير از سدي به قسم منقطع روايت كرده است -142
š﴿: 222اسباب نزول آية  tΡθè= t↔ ó¡ o„uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Ås yϑø9 $# ( ö≅è% uθ èδ “]Œ r& (#θ ä9Í”tIôã$$sù u™!$|¡ ÏiΨ9$# ’Îû 

ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( Ÿωuρ £⎯ èδθç/ tø)s? 4© ®Lym tβößγ ôÜtƒ ( # sŒ Î*sù tβö£γ sÜ s?  ∅èδθ è?ù' sù ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym ãΝä. ttΒr& ª!$# 4 ¨βÎ) ©! $# 

=Ït ä† t⎦⎫Î/≡ §θ−G9 $# =Ït ä† uρ š⎥⎪ÌÎdγ sÜtFßϑø9 $# ∩⊄⊄⊄∪﴾)2(.  
روايت كرده اند: يهود هنگام قاعدگي زنان، نه با ايشـان   مسلم و ترمذي از انس  -143
 كرد. اصحاب كبار از نبي كـريم   مقاربت و نزديكي مي خوردند و نه با آنان در خانه غذا مي

štΡθ﴿در اين مورد پرسيدند. پس خدا آية  è= t↔ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Ås yϑø9 مود. پيـامبر  را نازل فر ﴾...#$
  .)3(توانيد هر كاري كه بخواهيد انجام دهيد گفت: به جز مقاربت مي

از طريق ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا سعيد  »ةبالصحا«بارودي در  -144
روايت كرده است: ثابت بن دحداح از پيامبر اكـرم [در بـارة ايـام حـيض]      باز ابن عباس 

š﴿پرسيد. بنابراين آية  tΡθ è= t↔ó¡ o„uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Ås yϑø9   نازل گرديد. ...﴾#$
  .)4(ابن جرير از سدي به اين معني روايت كرده است -145

                                           
  تر است. از سدي به قسم مرسل روايت كرده كه از حديث موصول قبلي صحيح 4228طبري  -1
] حـيض از زنـان كنـاره     ] رنج است، پـس [بـه وقـت    پرسند، بگو: آن [مايه از تو درباره حيض مى«ترجمه:  -2

] پـاك شـوند، [غسـل     وبىگيريد و تا وقتى كه پاك شوند، با آنان نزديكى مكنيد، آن گـاه چـون [بـه خـ    
كنند] از همان جا كه خداوند به شما فرمان داده اسـت بـا آنـان آميـزش كنيـد. بـه راسـتى خداونـد توبـه          

  .»دارد كنندگان و پاك شوندگان را دوست مى
، 644و ابـن ماجـه    187و  152/  1و نسـائي   2977، ترمذي 2165، 258، ابوداود 302صحيح است، مسلم  -3

زاد «از انـس روايـت كـرده انـد بـه       1362، ابـن حبـان   311/  1، ابوعوانـه  245/  1ارمـي  ، د2052طيالسي 
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 105» المسير

  روايت كرده و اين مرسل است. 4237طبري  -4
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öΝ﴿: 223اسباب نزول آية  ä.äτ !$|¡ ÎΣ Ó^ öym öΝä3©9 (#θ è?ù' sù öΝä3rO öym 4’̄Τ r& ÷Λä⎢÷∞ Ï© ( (#θ ãΒÏd‰ s%uρ ö/ ä3Å¡ àΡL{ 4 

(#θ à)̈?$# uρ ©! $# (#þθßϑn= ôã$#uρ Ν à6̄Ρr& çνθ à)≈ n=•Β 3 ÌÏe± o0uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ∩⊄⊄⊂∪﴾)1(.  
گفـت: اگـر    روايت كرده اند: يهود مي بخاري، مسلم، ابوداود و ترمذي از جابر  -146

آيـد. پـس    كسي با زن از عقب در محل تناسلي مقاربت انجام دهد فرزند كج چشم به دنيا مي
﴿öΝ ä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó^ öym öΝ ä3©9 (#θ è?ù' sù öΝä3rO öym 4’̄Τ r& ÷Λä⎢÷∞ Ï©﴾ 2(نازل شد(.  

آمـد و   نزد پيـامبر   احمد و ترمذي از ابن عباس روايت كرده اند: عمر فاروق  -147
گفت: اي رسول خدا هالك شدم، گفت: چه چيز هالكت كرد؟ گفت: امشب بـا همسـرم از   

.öΝä﴿پاسـخ نـداد. پـس آيـة      پشت در ناحية تناسلي مقاربت كردم. پيـامبر   äτ !$|¡ ÎΣ Ó^ öym öΝä3©9 

(#θ è?ù' sù öΝä3rO öym 4’̄Τ r& ÷Λä⎢÷∞ Ï©﴾ .هـاي   هـا و وضـعيت   كالم الهـي گوياسـت كـه همـه روش     نازل شد
آميزش را بكار بنديد و از آميزش در پشت محل تناسلي و روزهاي حيض خـودداري   مختلف
  .)3(كنيد

                                           
اى از  زنانتان كشتزار شما هستند، پس هر گونه كه خواهيد، به كشتزار خود در آييـد و [ره توشـه  «ترجمه:  -1

] براى خودتان پيش فرستيد. و از خداوند پروا بداريد و بدانيد كه شما به لقـاى او خواهيـد    ى نيككارها
  .»رسيد. و مؤمنان را نويد ده

، ابـن ماجـه   59» تفسير«، نسائي در 2978، ترمذي 2163، ابوداود 1435، مسلم 4528صحيح است، بخاري  -2
 7و بيهقـي   40/  3، طحاوي 229/  4، ابن ابوشيبه 264» تفسير قرآن«، عبدالرزاق در 1263، حميدي 1925

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 355روايت كرده اند. به فتح القدير  194/ 
، ابـن  2736 ، ابـويعلي 297/  1، احمـد  11040و  8977 »الكبري«و  60 »تفسير«، نسائي در 2980ترمذي  -3

، طبرانـي  465 »مساويء األخالق«در  ، خرائطي4350، طبري 6127 »المشكل«، طحاوي در 4202حبان 
اسباب «در  145شمارةگذاري محقق، واحدي  به 242 »تفسير«، بغوي در 198 – 197/  7، بيهقي 12317
از چند طريق از يعقوب از عبداهللا قمي از جعفر بن ابومغيره از سعيد بن جبير از ابن عبـاس روايـت    »نزول

داند و حـافظ ابـن    ن ثقه اند ترمذي اين حديث را حسن ميهاي آ كرده اند. اسناد آن حسن است و راوي
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بوسـعيد  ابن جرير، ابويعلي و ابن مردويه از طريق زيد بن اسلم از عطاء بن يسـار از ا  -148
روايت كرده اند: مردي با همسر خود از پشت سر مقاربت كرد و مردم ايـن عمـل    خدري 

öΝ﴿او را تقبيح نمودند. پس آية  ä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó^ öym öΝ ä3©9﴾ .نازل گرديد  
روايت كرده است: ايـن آيـه در بـارة مقاربـت بـا زنـان از        ببخاري از ابن عمر  -149

  .)1(پشت فرود آمده است
] روايـت كـرده اسـت:    ببه سند جيد از [ابن عمـر   »وسطمعجم ا«راني در و طب -150

﴿öΝ ä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó^ öym öΝ ä3©9﴾      در مورد اجازة مقاربت بازنان در پشت محـل تناسـلي فرسـتاده شـده
  .)2(است

                                                                                                             
بـه تخـريج    243اين اسناد را صحيح گفتـه اسـت. احكـام القـرآن      4528و  191/  1» فتح الباري«حجر در 

  محقق.
به بخاري نسبت داده، بخاري به ايـن عبـارت روايـت نكـرده، امـا در ايـن        »در المنثور«مؤلف اينجا و در  -1

از نافع روايت كرده است: ابن عمر هروقت به قراءت  از ابن عون 4527ده است، بخاري ي شا مورد اشاره
گفت، يك روز من قرآن را بـه دسـت گـرفتم و او     شد با كسي سخن نمي كرد تا فارغ نمي قرآن آغاز مي

ر بـارة  دانـي د  سورة بقره را [از حفظ] خواند، تا اين كه به جايي از اين سوره رسيد و از من پرسيد آيا مـي 
چه نازل شده؟ گفتم: نه، گفت: اين آيه در خصوص فالن چيز نازل شده است و به قراءت ادامه داد. و از 

?θè#)﴿عبدالصمد [از پدرش] از ايوب از نافع از ابن عمر روايت كرده  ù'sù öΝ ä3rOö ym 4’̄Τ r& ÷Λä⎢÷∞ Ï©﴾  گويـد: بـا    مـي
از پدرش از عبيداهللا بن نـافع از ابـن عمـر روايـت      كند. اين را محمد بن يحيي بن سعيد زن در مقاربت مي

 »فتح البـاري «ن نيفزوده است. حافظ ابن حجر در كرده است. بخاري اينگونه روايت كرده و چيزي بر اي
به نقل از ابن عربي همينگونه بيان كرده است. مؤلف به روش اسـحاق بـن راهويـه و طبـري بيـان       179/  8

از چند طريق از ابن عون از نافع از ابن عمر روايت كرده اسـت. و ايـن    4330 – 4328داشته است. طبري 
  اسناد به شرط بخاري و مسلم است.

 10860» مجمـع الزوائـد  «از ابـن عمـر روايـت كـرده اسـت. هيثمـي در        3839» معجـم اوسـط  «طبراني در  -2
اسـت. دار قطنـي    گويد: اين را طبراني از استادش علي بن سعيد بن بشـير روايـت كـرده كـه او حـافظ      مي
  هاي آن ثقه اند. گويد: قوي نيست و باقي راوي مي
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روايت است: مردي در زمان پيامبر بـا همسـر خـود از پشـت      بو نيز از ابن عمر  -151
ار را زشت پنداشتند و او را سرزنش كردند. پس خداي بـزرگ  سر مقاربت كرد، مردم اين ك

﴿öΝ ä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó^ öym öΝ ä3©9﴾ 1(را نازل كرد(.  
روايت كرده اند: ابـن عمـر كـه خـدا مغفـرتش       بابوداود و حاكم از ابن عباس  -152

پرست بودند با طايفة از يهود كه اهـل كتـاب    كناد توهم كرده است. گروهي از انصار كه بت
دانسـتند و در   تماس داشتند. گروة انصار طايفة يهود را به فضل و دانش از خود برتر مي بودند

كردنـد، اهـل كتـاب بـا همسـران خـود نزديكـي         ها پيروي مـي  بسياري از كارهاي خود از آن
تـرين حالـت زن اسـت و قبيلـة انصـار نيـز        كردند، مگر از يك طرف كه آن حال پوشيده نمي

كردند و از آنان از پيش رو از  ه بودند. قبيلة قريش زنان را برهنه ميهمان روش را اختيار كرد
ها با زني  جستند. وقتي مهاجرين به مدينه آمدند مردي از آن پشت و به پشت خوابيده لذت مي

از انصار ازدواج كرد، خواست همان روش را با اين زن انجام دهد، اما زن نپذيرفت و گفـت:  
دهيم باآلخره سرشان فاش شد و ماجرا به گوش رسـول   انجام مي ما تنها از يك طرف مقاربت

öΝ﴿خدا رسيد. بنـابراين خـداي عزوجـل     ä.äτ !$|¡ ÎΣ Ó ö̂ym öΝä3©9 (#θ è?ù' sù öΝä3rO öym 4’̄Τ r& ÷Λä⎢÷∞ Ï©﴾   را نـازل
هاي مختلف آميزش و معاشرت: پيشرو، پشت و به پشت خوابيـده و دراز   فرمود. يعني از شيوه
  .)2(د، البته تنها از جايي كه محل تولد فرزند استكشيده لذت بجويي

 بسـبب نزولـي كـه ابـن عمـر       )3(حافظ ابن حجر در شرح صحيح بخاري گفته اسـت: 
براي اين آيه ذكر كرده مشهور است، مثل اين كه ابن عباس حديث ابوسعيد را نشنيده و تنهـا  

  .)1(است تهاش نداس و در اين باره به اشتباه حديث ابن عمر به او رسيده

                                           
از دو طريق از نافع از ابن عمر روايت كرده اند. اسناد آن  6294 »معجم اوسط«و طبراني در  4336طبري  -1

  تا نافع صحيح است. سالم و زهري در اين مورد با نافع مخالفند.
 195/  7به اسـناد حسـن و بيهقـي     142، واحدي 4340طبري  ،279/  2، حاكم 2164حسن است، ابوداود  -2

  روايت كرده اند و اصلش شواهد دارد.
  .191/  8 »فتح الباري« -3
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Ÿωuρ (#θ﴿: 224اسباب نزول آية  è= yèøgrB ©! $# Zπ |Ê ó ãã öΝà6ÏΨ≈yϑ÷ƒ X{ χ r& (#ρ•y9 s? (#θ à)−Gs?uρ 

(#θ ßs Î= óÁè?uρ š⎥÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª! $#uρ ìì‹ Ïÿxœ ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄⊄⊆∪﴾)2(.  

Ÿωuρ (#θ﴿ابن جرير از طريـق ابـن جـريج روايـت كـرده اسـت: آيـة         -153 è= yèøgrB ©! $# Zπ |Ê ó ãã 

öΝà6ÏΨ≈ yϑ÷ƒ X{...﴾  در بارة ابوبكر صديق 3(نازل شده است(.  

≈àM﴿: 228اسباب نزول آية  s)̄= sÜßϑø9 $# uρ š∅óÁ −/ utItƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρ ãè% 4 Ÿω uρ ‘≅Ïts† £⎯ çλm; βr& 

z⎯ôϑçFõ3tƒ $tΒ t, n= y{ ª! $# þ’Îû £⎯Îγ ÏΒ%tnö‘ r& βÎ) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ $# 4 £⎯åκ çJs9θãèç/uρ ‘,ym r& £⎯ÏδÏjŠ tÎ/ ’Îû 

y7Ï9≡sŒ ÷βÎ) (# ÿρßŠ# u‘ r& $[s≈ n= ô¹Î) 4 £⎯ çλm;uρ ã≅÷W ÏΒ “Ï% ©!$# £⎯ Íκ ö n= tã Å∃ρ á ÷èpR ùQ$$ Î/ 4 ÉΑ$ y_Ìh= Ï9 uρ £⎯ Íκö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 3 ª!$# uρ 

î“ƒ Í•tã îΛ⎧Å3ym ∩⊄⊄∇∪﴾ )4(.  

                                                                                                             
هـا را در پشـت محـل     ها مقاربت بـا زن  صحيح همين است كه عامة اهل علم از صحابه، تابعين و بعد از آن -1

تفسير شوكاني، احكام ابن عربي به همـين آيـه نگـاه     دانند، به تفسير ابن كثير، زادالمسير، تناسلي حرام مي
  كنيد. خالي از مفاد نيست.

] خـدا را   و براى [اجتناب از] آنكه نيكوكارى كنيد و پروا داريـد و بـين مـردم آشـتى دهيـد [نـام      «ترجمه:  -2
  .»دستاويز سوگندهاى خويش قرار مدهيد. و خداوند شنواى داناست

وايت كرده و اين معضـل اسـت و آنچـه را بـن جـريج بـه قسـم مرسـل         ر 4371جداً ضعيف است، طبري  -3
  روايت كند به مراتب واهي است. در شان ابوبكر آياتي از سورة نور نازل شده در آنجا نگاه كنيد.

] چشم به راه دارند و اگر به خـدا و   و زنان طالق داده شده بايد خودشان را تا سه حيض [يا پاكى«ترجمه:  -4
ايمان دارند، نهان داشتن آنچه خداوند در رحمهايشان آفريده است، براى آنهـا روا نيسـت.   روز بازپسين 
] به بازگرداندنشان [به نكـاح خـود] سـزاوارترند و     در اين [مدت -اگر خواهان آشتى هستند -شوهرانشان

آنـان [بـه    ] به طور شايسته بر آنان دارند، بـر خـور دارنـد و مـردان بـر      زنان از همچون حقى كه [شوهران
  .»] برترى دارند و خداوند پيروزمند فرزانه است مرتبتى
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صاري روايت كرده اند: در ابوداود و ابن ابوحاتم از اسماء دختر يزيد بن سكن ان -154
پيش از بيان حكم عدة طالق، شوهرم مرا طالق داد. سپس خداي حكيم  زمان رسول اهللا 

=̄(àM≈s﴿عدة طالق  sÜßϑø9 $# uρ š∅óÁ −/utItƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡr' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρãè%﴾ .را نازل فرمود  
كرده اند: اسماعيل از كلبي و مقاتل روايت  »الناسخ«ثعلبي و هبت اهللا بن سالمه در  -155

بودنش آگاهي  همسرش قتيله را در حالي كه از حامله بن عبداهللا غفاري در عهد رسول اهللا 
نداشت طالق داد. بعد كه باخبر شد، به او رجوع كرد، اما پس از زايمان، آن زن و فرزندش 

=̄(àM≈s﴿از جهان رفتند. پس  sÜßϑø9 $# uρ š∅óÁ −/ utItƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡr' Î/ sπsW≈ n= rO &™ÿρãè%﴾ 1(نازل شد(.  

≈,ß﴿: 229اسباب نزول آية  n= ©Ü9$# Èβ$s?§ sΔ ( 88$ |¡øΒ Î*sù >∃ρ á÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎô£ s? 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ 3 Ÿω uρ ‘≅Ït s† 

öΝà6 s9 βr& (#ρä‹ è{ù' s? !$£ϑÏΒ £⎯èδθ ßϑçF÷s?# u™ $º↔ ø‹x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒs† ωr& $yϑŠ É)ãƒ yŠρ ß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä⎢øÅz ωr& 

$uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ ãn «!$# Ÿξsù yy$oΨ ã_ $yϑÍκ ö n= tã $uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ⎯Ïμ Î/ 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξsù $yδρß‰ tG÷ès? 4 ⎯ tΒ uρ 

£‰ yètGtƒ yŠρß‰ãn «! $# y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθãΚ Î=≈©à9$# ∩⊄⊄®∪﴾ )2(.  
است خو وقت مي روايت كرده اند: مرد هر لترمذي، حاكم و ديگران از عايشه  -156

كرد، آن زن همسر شرعي وي  داد و هرگاه در روزهاي عده رجوع مي زن خود را طالق مي
توانست. تا اين كه  كرد، مي شد و اگر مردي صد بار يا بيشتر هم اين كار را مي شمرده مي

دهم كه از من جدا شوي و نه در خانة  مردي به همسرش گفت: به خدا سوگند نه طالقت مي
دهم و  كني؟ گفت: طالقت مي زن گفت: يعني با من چگونه رفتار مي دهم. خود جايت مي

                                           
  كلبي و مقاتل روايت كرده اند، هردوي متروك و متهم به دروغگويي هستند پس خبر ناچيز است. -1
] دو بار است پس [از آن بايد زن را] بـه شايسـتگى نگـاه داشـتن يـا بـه نيكـى رهـا          طالق [رجعى«ترجمه:  -2

]  ] بگيريـد مگـر آنكـه [همسـران     ايد چيزى را [باز پس ان روا نيست كه از آنچه به آنان دادهكردن. و برايت
] اگر بيم آن داشتيد كه حدود الهـى را   توانند احكام خدا را بر پا دارند. پس [اى مسلمانان بترسند كه نمى

]  حدود [مقرّر شـده  بر پا ندارند، در آنچه زن عوض خويش [به شوهر] دهد، بر آن دو گناهى نيست. اين
  .»الهى است، پس از آنها تجاوز مكنيد، و هر كس از حدود خدا تجاوز كند، اينانند كه ستمكارند
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رفت و  كنم. آن زن حضور نبي كريم  چون زمان انقضاي عده نزديك شد، به تو رجوع مي
=ß,≈n﴿جريان را به عرض رساند. پيامبر سكوت فرمود. تا وحي آسمانيي  ©Ü9$# Èβ$s?§ sΔ ( 88$ |¡øΒ Î*sù 

>∃ρá ÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒ Îô£ s? 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/﴾ 1(نازل شد(.  

Ÿωuρ ‘≅Ït﴿اسباب نزول كالم عزيز  s† öΝà6 s9﴾ :تا آخر آيه  
روايت كرده است: مرد دارايي زن  باز ابن عباس  »ناسخ و منسوخ«ابوداود در  -157

اي كه خودش به او داده بود و چه  كرد، چه مهريه خواست مصرف مي خود را هرگونه كه مي
 Ÿωuρ﴿رد كه اين عملش گناه محسوب شود. پس خدا كالم آسمانيي ك اموال ديگر و فكر نمي

‘≅Ït s† öΝà6s9 βr& (#ρ ä‹è{ ù' s? !$ £ϑÏΒ £⎯ èδθ ßϑçF÷s?# u™ $ º↔ø‹x©﴾ .را نازل فرمود  
ابن جرير از ابن جريح روايت كرده است: حبيبه از شوهرش ثابت بن قيس نزد  -158

گرداني؟ گفت:  اي] برمي ه مهر گرفتهرسول خدا شكايت كرد. پيامبر گفت: آيا باغ او را [ك
آري، پيامبر ثابت را نزد خود خواست و مطلب را بيان كرد. ثابت گفت: آيا رواست كه من 

Ÿωuρ ‘≅Ït﴿كنم. پس  باغ خود را پس بگيرم، پيامبر گفت: آري، ثابت گفت: اين كار را مي s† 

öΝà6 s9 βr& (#ρä‹è{ ù' s? !$£ϑÏΒ £⎯ èδθßϑçF÷s?# u™ $º↔ ø‹x© HωÎ) βr& !$sù$sƒ s†﴾ .تا آخر در بارة او نازل شد  

*βÎ﴿: 230اسباب نزول آية  sù $ yγ s)̄= sÛ Ÿξsù ‘≅Ït rB … ã& s! .⎯ÏΒ ß‰÷èt/ 4© ®Lym yxÅ3Ψs? % ¹` ÷ρy— … çν uöxî 3 βÎ* sù 

$ yγ s)̄= sÛ Ÿξsù yy$uΖ ã_ !$yϑÍκ ö n= tæ βr& !$yèy_# utItƒ βÎ) !$̈Ζ sß βr& $yϑŠ É)ãƒ yŠρß‰ãn «! $# 3 y7 ù= Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$# $pκ ß] ÍhŠu;ãƒ 

5Θöθ s)Ï9 tβθ ßϑn= ôètƒ ∩⊄⊂⊃∪﴾ )1(.  

                                           
به شكل موصـول، حـاكم    1192و طبري از عروه به قسم مرسل روايت كرده اند و ترمذي  588/  2مالك  -1

اند. حـاكم ايـن حـديث را صـحيح     از عايشه روايت كرده  333/  7، بيهقي 152، واحدي 280و  279/  2
  گفته و ذهبي اين را ضعيف شمرده است، زيرا گفته: چندتا يعقوب بن حميد است.
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ابن منذر از مقاتل بن حيان روايت كرده است: عايشه دختر عبدالرحمن بن عتيك  -159
همسر پسر عموي خود رفاعه بن وهب بن عتيك بود، شوهرش او را طالق بائن داد و او با 

داد. پس نزد رسول خدا آمد و گفت:  عبدالرحمن بن زبير قرظي ازدواج كرد. او هم طالقش
توانم به شوهر اولي  عبدالرحمن قبل از اين كه با من مقاربت كند طالقم داد، اينك مي

تواني، به اين  خويش برگردم؟ نبي كريم گفت: نه، تا شوهر دوم با تو مقاربت انجام نداده نمي
βÎ*sù $yγ﴿سبب  s) ¯= sÛ Ÿξsù ‘≅Ït rB … ã& s! .⎯ ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4© ®Lym yxÅ3Ψs? % ¹ ÷̀ρy— … çν uöxî 3 βÎ* sù $yγ s)̄= sÛ Ÿξsù yy$ uΖ ã_ 

!$yϑÍκ ö n= tæ βr& !$yèy_# utItƒ﴾  نازل شد. مبني بر اين كه اگر شوهر بعدي پس از مقاربت او را طالق
  .)2(شود دهد نكاح او با شوهر اولش گناه محسوب نمي

#﴿: 231اسباب نزول آية  sŒÎ)uρ ãΛä⎢ø)̄= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# z⎯ øón= t6sù £⎯ ßγ n= y_ r&  ∅èδθ ä3Å¡ øΒ r'sù >∃ρ á÷èoÿÏ3 ÷ρr& 

£⎯ èδθãm Îh|  7∃ρ ã÷èoÿÏ3 4 Ÿωuρ £⎯èδθ ä3Å¡ ÷ΙäC # Y‘# uÅÑ (#ρß‰tF÷ètGÏj9 4 ⎯ tΒuρ ö≅yèøtƒ y7Ï9≡sŒ ô‰ s)sù zΟ n= sß … çμ |¡øtΡ 4 Ÿωuρ 

(# ÿρä‹Ï‚ −Fs? ÏM≈ tƒ# u™ «!$# # Yρâ“èδ 4 (#ρ ãä. øŒ$# uρ |M yϑ÷èÏΡ «! $# öΝ ä3ø‹n= tæ !$tΒuρ tΑt“Ρr& Ν ä3ø‹n= tæ z⎯ÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# Ïπ yϑõ3Åsø9$# uρ 

/ ä3Ýà Ïètƒ ⎯Ïμ Î/ 4 (#θà)̈?$# uρ ©! $# (#þθ ãΚn=ôã$# uρ ¨βr& ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ó© x« ×Λ⎧Î= tæ ∩⊄⊂⊇∪﴾ )3(.  
                                                                                                             

شـود،   پس اگر [شوهر] او را [براى سومين بار] طالق داد، پس از آن براى او (شوهر) حالل نمـى «ترجمه:  -1
تواننـد   طالق داد، اگر بدانند كـه مـى  تا آنكه با همسرى جز او ازدواج كند. آن گاه اگر [آن شوهر] او را 

احكام خدا را بر پا دارند، گناهى بر هر دوى آنان نيست كه [با ازدواج به همديگر] بازگردند. اين حدود 
  .»سازد خداست كه آنها را براى مردم دانا روشن مى

اسـت كـه او را   مرسل و ضعيف است. تنها سبب نزول بودن اين قضيه اشتباه است اما خبر صحيح و ثابـت   -2
  گذاري محقق. شماره 390 »فتح القدير«ديگران از عايشه روايت كرده اند و  1322، مسلم 2639بخاري 

و چون زنان را طالق داديد، و به سر آمد خود برسند، آن گاه آنها را به شايستگى نگاه داريد يـا  «ترجمه:  -3
] نگاه مداريد تا ستم كنيد و هر كس چنين كند،  به نيكى رها سازيد و آنان را براى زيان رساندن [به آنان

به راستى بر خود ستم روا داشته است. و آيات خدا را به ريشخند مگيريد و نعمت خـدا را بـر خـويش و    
دهـد، يـاد كنيـد و از     آنچه را كه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده است كـه شـما را بـه آن پنـد مـى     

  .»ا به همه چيز داناستخداوند پروا داريد و بدانيد كه خد
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در آن دوران روايـت كـرده اسـت:     بابن جرير از طريـق عـوفي از ابـن عبـاس      -160
داد و قبل از انقضـاي عـده بـه غـرض متضررسـاختن زن و       گهگاه مردي زن خود را طالق مي

داد. بنـابراين،   كـرد و بـاز طالقـش مـي     جلوگيري از ازدواجش با شوهر ديگر به او رجوع مـي 
  .)1(ل كردخداي بزرگ اين آيه را ناز

و از سدي روايت كرده است: مردي از انصار به نام ثابت بن يسار زن خود را طالق  -161
داد. دو يا سه روز قبل از انقضاي عده به او رجوع كرد و بازهم جهت متضررساختن زن او را 

⎯£ Ÿωuρ﴿طالق داد. بنابراين، آية  èδθä3Å¡ ÷ΙäC # Y‘# uÅÑ (#ρß‰ tF÷ètGÏj9﴾ 2(نازل شد(.  
روايت كـرده انـد: مـردي     خود و ابن مردويه از ابودرداء  »مسند«ن ابوعمر در اب -162

گفـت:   كـرد و مـي   گفت: شوخي كردم و بردة خود را آزاد مي داد و مي زن خود را طالق مي
#) Ÿωuρ﴿شوخي و مزاح كردم. پس خدا  ÿρä‹ Ï‚−Fs? ÏM≈ tƒ#u™ «! $# # Yρ â“èδ﴾ .را نازل كرد  

  .)3(بن صامت به همين معني روايت كرده استابن منذر از عباده  -163
  .)4(و ابن مردويه از ابن عباس به همين معني روايت كرده است -164
  .)5(و ابن جرير از مرسل حسن به همين معني اين روايت را نقل كرده است -165

#﴿: 232اسباب نزول آية  sŒÎ)uρ ãΛä⎢ø)̄= sÛ u™!$|¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øón= t6 sù £⎯ßγ n= y_ r& Ÿξsù £⎯ èδθ è= àÒ ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ 

£⎯ ßγ y_≡uρø— r& # sŒ Î) (# öθ |Ê≡ts? ΝæηuΖ ÷t/ Å∃ρã÷èpR ùQ $$Î/ 3 y7Ï9≡sŒ àátãθ ãƒ ⎯Ïμ Î/ ⎯ tΒ tβ%x. öΝä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ 

ÌÅz Fψ$# 3 ö/ä3Ï9≡sŒ 4’s1 ø— r& ö/ä3s9 ãyγ ôÛr&uρ 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷ètƒ ÷Λ ä⎢Ρr&uρ Ÿω tβθßϑn= ÷è s? ∩⊄⊂⊄∪﴾ )1(.  

                                           
  به سندي كه در آن مجاهيل است از عطية عوفي روايت كرده و عطيه نيز ضعيف است. 4917طبري  -1
  به قسم مرسل از سدي روايت كرده كه ضعيف است. 4923طبري  -2
  به تخريج محقق. 394فتح القدير  -3
  به قبلي نگاه كن. -4
  به مجموع قوي هستند. واهللا اعلم. روايت كرده است. اين روايات 4926طبري  -5
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روايت كرده اند: او  بخاري، ابوداود، ترمذي و برخي ديگر از معقل بن يسار  -166
كردند.  خواهر خود را به يكي از مسلمانان تزويج كرد و اين زن مدتي با شوهرش زندگي مي

پس شوهرش او را طالق داد و تا انقضاي عده رجوع نكرد، اما باز به يكديگر تمايل پيدا 
مد و همسر سابقش را خواستگاري كرد، معقل در عي نزد معقل آرد با جمكردند. سپس آن م

جوابش گفت: اي ناكس نادان گراميت داشتم و خواهر خود را به عقد تو درآوردم، اما تو او 
گردد. خداي عزوجل  را طالق دادي، به خدا سوگند! او ديگر هيچ وقت نزد تو برنمي

#﴿ديم خود دانست و آية نيازمندي اين دو را به يكديگر به علم ق sŒÎ)uρ ãΛä⎢ø)̄= sÛ u™!$|¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øón= t6 sù 

£⎯ßγ n= y_r& Ÿξsù £⎯ èδθ è= àÒ ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡uρø— r& # sŒÎ) (# öθ |Ê≡ts? ΝæηuΖ ÷t/ Å∃ρ ã÷èpR ùQ $$Î/ 3 y7Ï9≡sŒ àátãθãƒ ⎯Ïμ Î/ 

⎯ tΒ tβ%x. öΝä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# 3 ö/ä3Ï9≡sŒ 4’s1 ø— r& ö/ ä3s9 ãyγ ôÛr&uρ 3 ª!$# uρ ãΝn= ÷ètƒ ÷Λä⎢Ρr&uρ Ÿω tβθßϑn= ÷è s? 

را نازل فرمود. چون معقل اين آيه را شنيد گفت: پروردگار خويش را فرمانبردارم و  ﴾∪⊅⊃⊅∩
كنم. سپس آن مرد را دعوت كرد و گفت: اينك خواهرم را  مي عتطااز دستورات او ا

  .)2(آورم دوباره به عقد تو درمي
  اين حديث را ابن مردويه از طرق زياد روايت كرده است: -167

                                                                                                             
و چون زنان را طالق داديد و به سر آمد خويش برسند، وقتى كه در بـين خـويش بـه شايسـتگى     «ترجمه:  -1

] كـه هـر    تراضى كنند، آنان را از آنكه با همسران خويش ازدواج كنند، باز مداريد. ايـن [حكمـى اسـت   
تـر   شود. اين براى شما پاكتر و پاكيزه ، به آن پند داده مىكس از شما كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد

  .»دانيد داند و شما نمى است. و خدا مى
، طيالسـي  62و  61 »تفسير«، نسائي در 1981ترمذي ، 2078، ابوداود 5130و  4529صحيح است، بخاري  -2

، 154و  153 »نـزول اسباب «، واحدي در 138/  7، بيهقي 4934 – 4930، طبري 222/  3، دار قطني 930
از چنـدين طريـق از حسـن، از     2256 »ةلسنشرح ا«گذاري محقق، و در  به شماره 268 »تفسير«بغوي در 

حت معقل بن يسار روايت كرده اند. و حسن در بعض روايات به تحديب بيان كرده به اين ترتيب عدم ص
حكـام  ن مرسـل اسـت. أ  ه حديث حسكگفته بود 103/  2 »احكام«شود كه در  سخن جصاص آشكار مي

  به تخريج محقق. 259القرآن 
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را شـوهرش   و از سدي روايت كرده است: دختر عموي جابر بن عبداهللا انصاري  -168
شدن عده خواست به او رجوع كنـد. جـابر نپـذيرفت و گفـت:      يك طالق داد و پس از سپري

او ازدواج كنـي، زن شـوهر خـود را     خـواهي دوبـاره بـا    دختر عمويم را طالق دادي، حاال مي
  .)1(دوست داشت و به ازدواج مجدد او مايل بود. پس اين آيه نازل گرديد

  تر و قوي است. روايت اول صحيح
≈θÝàÏ#)﴿: 238اسباب نزول آية  ym ’n?tã ÏN≡uθn= ¢Á9 $# Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜó™ âθ ø9$# (#θ ãΒθè%uρ ¬! t⎦⎫ÏFÏΨ≈ s% 

∩⊄⊂∇∪﴾ )2(.  
 خود، ابوداود، بيهقي و ابـن جريـر از زيـد بـن ثابـت       »تاريخ«ي در احمد، بخار -169

خوانـد، اداي   روايت كرده اند: سرور كائنات نماز پيشين را در گرماي شديد بعد از زوال مـي 
θ#)﴿تـر بـود. بنـابراين     اين نماز سروقتش بـراي اصـحاب، از ديگـر نمازهـا مشـكل      Ýà Ï≈ ym ’n?tã 

ÏN≡uθ n= ¢Á9 $# Íο4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘sÜó™ âθ ø9   .)3(نازل گرديد ﴾#$
روايت كرده اند: سـرور كائنـات نمـاز     احمد، نسائي و ابن جرير از زيد بن ثابت  -170

و  خوابيدند و يا مشغول معامله خواند. مردم هنگام ظهر مي ظهر را در گرماي شديد نيمروز مي

                                           
روايت كرده اند، و اين قول را ابن كثيـر در   156 »اسباب نزول«و واحدي در  4942ضعيف است، طبري  -1

بـه تخـريج محقـق     120 »زاد المسـير «ته است: حديث معقل صحيح است. به تفسير خود ذكر كرده و گف
  نگاه كنيد.

]  ] نماز ميانه (عصر) پايبند باشيد و براى خداوند فروتنانه [بـه عبـادت   نمازها و [بويژه]  بر [گزاردن«ترجمه:  -2
  .»بايستيد

 275 »تفسير«و بغوي در  5462، طبري 434/  3 »التاريخ الكبير«، بخاري در 183/  2، احمد 411ود ابودا -3
زيـرا احـاديثي كـه در ايـن      هاي وي ثقـه انـد، امـا مـتن شـاذ اسـت،       با اسناد حسن روايت كرده اند، راوي
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 119تر است. به ابن كثير  داند صحيح خصوص آمده و اين را نماز عصر مي
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ر پيـامبر نبـود،   تجارت خويش بودند. بنابراين، يك صف و يا دو صف نمازگزار بيشتر در كنا
θ#)﴿پس خدا  Ýà Ï≈ ym ’n?tã ÏN≡ uθn= ¢Á9 $# Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜó™ âθø9   .)1(را نازل كرد ﴾#$

روايت كرده اند: ما در زمـان رسـول    ها از زيد بن ارقم  و غير آن )2(ائمة ششگانه -171
ز گفتيم، هركدام از ما با دوست خـود كـه در كنـارش بـه نمـا      حين اداي نماز سخن مي اهللا 

θãΒθ#)﴿زد. تـا   ايستاده بـود حـرف مـي    è%uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪﴾        نـازل شـد كـه مـا را بـه سـكوت و
  .)3(گفتن در هنگام اداي نماز نهي كرد خاموشي دستور داد و از سخن

ابن جرير از مجاهد روايـت كـرده اسـت: در اوايـل مـردم هنگـام اداي نمـاز سـخن          1720
خواست تـا برايشـان انجـام دهـد. پـس خـداي        يگري ميگفتند و هركدام كارهايي را از د مي

θ#)﴿عزوجل  ãΒθ è%uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪﴾ 4(را نازل كرد(.  

⎪⎦t﴿: 240اسباب نزول آية  Ï%©!$# uρ šχöθ ©ù uθtGãƒ öΝà6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒuρ %[`≡uρø— r& Zπ §‹ Ï¹uρ Ο Îγ Å_≡uρø—X{ 

$·è≈ tG̈Β ’n< Î) ÉΑöθ y⇔ø9$# uöxî 8l# t÷z Î) 4 ÷βÎ*sù z⎯ô_ tyz Ÿξsù yy$oΨ ã_ öΝà6 ø‹n= tæ ’Îû $tΒ š∅ù= yèsù þ’Îû  ∅Îγ Å¡àΡr& 

⎯ ÏΒ 7∃ρã÷è̈Β 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ×Λ⎧Å6 ym ∩⊄⊆⊃∪﴾ )5(.  

                                           
  به اسناد ضعيف روايت كرده اند به سبب انقطاع بين زبرقان و زيد بن ثابت. 5463، طبري 206/  5احمد  -1
  جه.بخاري، مسلم، ترمذي، ابوداود، نسائي و ابن ما -2
، ابـن خزيمـه   18/  3، نسائي 5524و  2986، ترمذي 949، ابوداود 539، مسلم 4534صحيح است، بخاري  -3

از حـديث   248/  2، بيهقـي  5064و  5063، طبرانـي  5527، طبري 2250و  2246و  2245، ابن حبان 856
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 126 »زاد المسير«زيد بن ارقم روايت كرده اند. به 

  از ابراهيم نخعي و از مجاهد روايت كرده اين حديث داراي شواهد مرسل و موصول است. 5537طبري  -4
گذارنـد، بايـد بـراى همسرانشـان وصـيت       و زنانى برجاى مى كنند وفات ميو كسانى از شما كه «ترجمه:  -5

آن زنـان خـود] بيـرون    ] بهره دهند. پس اگـر [  كنند، آنكه تا يك سال به آنان بدون بيرون كردن [از خانه
] در حق خودشان انجام دهنـد، بـر شـما گنـاهى نيسـت و خداونـد پيروزمنـد         روند در كار نيكى كه [آنان

  .»فرزانه است
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خود از مقاتل بن حيان روايت كرده اسـت: شخصـي    »تفسير«اسحاق بن راهويه در  -173
كردند، پـس   مي، همسر و فرزندانش يكجا با او زندگي راز اهل طائف به مدينه آمد، پدر، ماد

از دارايـي او   از مدتي او در مدينه فوت كرد، خبر مرگ او را به رسول اهللا رساندند، پيامبر 
به پدر، مادر و فرزندانش به وجه معروف سهم داد، اما به زنش هيچ نداد، جز اين كه به ديگـر  

ره آيـة  ورثه دستور داد از ميراث شوهرش تـا مـدت يـك سـال بـه او نفقـه بدهنـد. در ايـن بـا         
﴿t⎦⎪Ï% ©! $# uρ šχ öθ©ù uθ tGãƒ öΝà6Ψ ÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒuρ % [`≡ uρø— r&﴾... 1(نازل شد(.  

≈ÏM﴿: 241اسباب نزول آية  s)̄= sÜßϑù= Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρâ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂)ym ’n?tã š⎥⎫ É)−Gßϑø9 $# ∩⊄⊆⊇∪﴾.  

èδθ⎯£﴿ابن جرير از ابن زيد روايت كرده است: هنگامي كه  -174 ãèÏnFtΒuρ ’n?tã ÆìÅ™θ çRùQ $# 

… çν â‘ y‰s% ’n?tãuρ ÎÏIø)ßϑø9 $# … çν â‘ y‰s% $ Jè≈ tGtΒ Å∃ρ â ÷ê yϑø9 $$ Î/ ( $̂)ym ’n?tã t⎦⎫ÏΖ Å¡ ós çRùQ و «) 236(بقره:  ﴾∪∌⊃⊅∩ #$
مند سازيد. بر توانگر به اندازه توانش و بر تنگدست به اندازه  اى شايسته بهره آنان را به بهره

نازل شد، مردي  »ر نيكوكاران الزم است] ب توانش [حكم شده است. كه چنين كار نيكى
دهم و اگر ارادة احسان و دستگيري  گفت: من اگر خواستم نيكي كنم اين كار را انجام مي

=̄(ÏM≈s﴿كنم. پس آية  نداشتم نمي sÜ ßϑù= Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρâ ÷êyϑø9 $$Î/ ( $̂)ym ’n?tã š⎥⎫ É)−Gßϑø9 نازل  ﴾∪⊆⊇⊅∩ #$
  .)2(شد

⎯﴿: 245اسباب نزول اية  ¨Β # sŒ “Ï%©! $# ÞÚÌø)ãƒ ©! $# $·Ê ös% $YΖ|¡ ym …çμ xÏè≈ ŸÒ ãŠ sù ÿ… ã& s! $]ù$yèôÊr& 

Zο uÏW Ÿ2 4 ª! $# uρ âÙÎ6 ø)tƒ äÝ+Á ö6tƒuρ Ïμ øŠ s9Î)uρ šχθãèy_ öè? ∩⊄⊆∈∪﴾ )3(.  

                                           
ضعيف منكر است. مرسل است و مقاتل صاحب مناكر است و اين كـه تنهـا مقاتـل ايـن را روايـت كـرده        -1

  دليل وهن آن است.
  عبدالرحمن بن زيد روايت كرده اين معضل و ابن زيد ضعيف است. از 5598جداً ضعيف است. طبري  -2
] بسـيار بـرايش دو چنـدان سـازد. و      كيست كه در راه خدا قرض الحسنه دهد تا آن را [به مراتبى«ترجمه:  -3

  .»شويد آورد و به سوى او باز گردانده مى ] پديد مى خداوند است كه تنگى و گشايش [در معيشت مردم



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      106
 

 

روايت كرده  بخود، ابن ابوحاتم و ابن مردويه از ابن عمر  ابن حبان در صحيح -175
ã≅sW﴿اند: چون آية  ¨Β t⎦⎪Ï%©! $# tβθ à)ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡uθ øΒr& ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# È≅sVyϑx. >π ¬6ym﴾...  :نازل 261(بقره (

# Β̈⎯﴿شد، پيغمبر گفت: پروردگارا، اجر و ثواب امت مرا از اين هم بيشتر كن. آنگاه  sŒ 

“Ï% ©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $·Ê ös% $YΖ |¡ym … çμ xÏè≈ ŸÒ ãŠ sù ÿ… ã& s! $]ù$yèôÊr& ZοuÏW Ÿ2﴾ .نازل شد  

#Iω oν﴿: 256زول آية اسباب ن tø.Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$!$# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫t6 ¨? ß‰ô© ”9 $# z⎯ÏΒ Äc© xöø9 $# 4 ⎯ yϑsù öàõ3tƒ 

ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ -∅ÏΒ÷σ ãƒuρ «!$$Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑtGó™$# Íοuρó ãèø9 $$Î/ 4’s+ øO âθ ø9$# Ÿω tΠ$|Á ÏΡ$# $oλm; 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧Î= tæ 

∩⊄∈∉∪﴾ )1(.  
روايت كرده اند: عادت برخي از  بابن حبان از ابن عباس  ابوداود، نسائي و -176

كرد اگر فرزندي از او  ماند، نذر مي زنان انصار چنين بود كه هرگاه زني فرزندش زنده نمي
زنده بماند، آن فرزند را به دين يهود درآورد. آنگاه كه بني نضير جالي وطن شدند در بين 

مان  دهيم فرزندان د داشت. انصار گفتند: ما اجازه نميها تعدادي از فرزندان انصار نيز وجو آن
ها بروند [رسول خدا گفت: فرزندان خود را اختيار بدهيد، اگر با شما ماندند از شما  با آن

 Iω﴿پس خداي مهربان  )2(ها بروند] كردند بگذاريد با آن ها را انتخاب مي هستند و اگر آن
oν# tø. Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$#﴾ 3(را نازل كرد(.  

                                           
در [كار] دين اجبارى [روا] نيست، به راستى راهيابى از گمراهـى آشـكار شـده اسـت. پـس هـر       «ترجمه:  -1

] محكـم چنـگ زده    كس كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد، [بداند] كه بـه دسـتاويزى [بـس   
  .»] آن گسستنى ندارد. و خداوند شنواى داناست است [كه

  همين حديث.ابوداود، شرح  »سنن«عون المعبود شرح  -2
ده از ابوعوانه از بشر از سعيد بن جبير به قسم مرسل روايـت كـر   186/  9، بيهقي 5819حسن است، طبري  -3

ناســخ و «، نحــاس در 5813، طبــري 140ن حبــان ، ابــ11048 »الكبــري«، نســائي در 2682انــد. ابــوداود 
د طريق از شعبه از ابوبشـر  از چن 186/  9، بيهقي 159و  158 »اسباب نزول«، واحدي در 82ص  »سوخمن

هاي اين اسناد راويـي صـحيح هسـتند. امـا ابوعوانـه       از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده اند. راوي
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روايت كرده است: مردي از  بابن جرير از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -177
 انصار به نام حصين از طائفة بني سالم بن عوف، مسلمان بود و دو پسر نصراني داشت. به

ها هيچ  پيامبر گرامي گفت: آيا پسران خويش را مجبور كنم كه اسالم بياورند يا نه زيرا آن
#Iω oν﴿پذيرند. پس  صرانيت نميديني را به جز ن tø. Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!   .)1(نازل شد ﴾#$

>ª!$# ’Í﴿: 257اسباب نزول آية  uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ο ßγ ã_Ì÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈yϑè= —à9 $# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ( 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ÿρãxx. ãΝèδäτ !$uŠÏ9 ÷ρ r& ßNθ äó≈ ©Ü9 $# Νßγ tΡθ ã_ Ì÷‚ ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ –Ψ9 $# ’n< Î) ÏM≈yϑè= —à9 $# 3 š Í×̄≈ s9'ρé& 

Ü=≈ys ô¹r& Í‘$̈Ψ9$# ( öΝ èδ $pκÏù šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊄∈∠∪﴾ )2(.  
بعد  ابن جرير از عبده بن ابولبابه روايت كرده است: تعدادي از پيروان عيسي  -178

!ª﴿ايمان آوردند. آية  از بعثت به پيامبر خاتم  $# ’Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™﴾ ها نازل  در مورد آن
  .)3(شد

ايمان آورده و گروهي بر او  و از مجاهد روايت كرده است: قومي به عيسي  -179
مبعوث شد، آن گروه كه دين عيسي را نپذيرفته  كفر ورزيده بودند، هنگامي كه محمد 

بودند به اسالم گرويدند و قومي كه به عيسي ايمان آورده بودند، از پذيرش اسالم سرباز 
  آيه را نازل كرد. زدند. پروردگار اين

                                                                                                             
 »د المسـير زا«بـه   –انشـاء اهللا   –قسم مرسل روايت كرده است، چنانچه گذشت پس حديث حسن اسـت  

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 137
ز ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد به اسناد ضعيف روايت كرده است ما قبل ا 5818ضعيف است، طبري  -1

  تر است. آن صحيح
آورد و كسـانى كـه    خداوند كار ساز مؤمنان است، آنان را از تاريكيها بـه سـوى نـور بيـرون مـى     «ترجمه:  -2

انـد.   برند. اينان دوزخـى  مىاند كه آنان را از نور به سوى تاريكيها به در  اند، كار سازانشان طاغوت ورزيده
  .»آنان در آنجا جاودانه خواهند بود

  روايت كرده و اين مرسل است. 5861طبري  -3
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yγ$﴿: 267اسباب نزول آية  •ƒr' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖtΒ#u™ (#θ à)ÏΡr& ⎯ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟçFö;|¡ Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ 

$oΨ ô_t÷z r& Ν ä3s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( Ÿωuρ (#θßϑ£ϑ u‹s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çμ ÷ΖÏΒ tβθ à)ÏΨ è? Ν çGó¡ s9 uρ ÏμƒÉ‹ Ï{$ t↔Î/ HωÎ) βr& 

(#θ àÒÏϑøóè? Ïμ‹ Ïù 4 (# þθ ßϑn= ôã$# uρ ¨βr& ©! $# ;© Í_ xî î‰Š Ïϑ ym ∩⊄∉∠∪﴾1.  
روايت كرده اند: ما  حاكم، ترمذي، ابن ماجه و ديگران از برَاء بن عازب  -180

ة وسعش از حاصل درختان خرماي خود كم و زهاي خرما بوديم و هركس به اندا صاحب باغ
هاي  تند از باغ خود خوشهآورد. در اين ميان اشخاصي كه به كار خير رغبت نداش بيش مي

آوردند و در مسجد نبوي آويزان  شكسته، هسته نابسته، پژمرده، شاريده، بد و تباه را مي
$﴿كردند. پس خدا آية  مي yγ •ƒr'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà)ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çFö;|¡ Ÿ2﴾...  را نازل
  .)2(كرد

روايت كرده اند: برخي از مردم  بن حنيف ابوداود، نسائي و حاكم از سهل  -181
Ÿωuρ (#θ﴿دادند. پس  هاي خود را صدقه مي هميشه خرابترين ميوه ßϑ£ϑu‹s? y]Š Î7y‚ ø9 $# çμ ÷ΖÏΒ 

tβθ à)ÏΨ è?﴾ 3(نازل شد(.  
                                           

ايـم،   ] آنچـه برايتـان از زمـين بـر آورده     هـاى  هاى دستاوردتان و از [پـاكيزه  اى مؤمنان، از پاكيزه«ترجمه:  - 1
] حال آنكه خـود آن   نه چنين كارى رواست] از آن ببخشيد، [چگو انفاق كنيد و آهنگ ناپاك مكنيد [كه

  .»ستانيد مگر آنكه در آن چشم پوشى كنيد و بدانيد كه خداوند بى نياز ستوده است را نمى
از اسـباط از سـدي از    172و واحـدي   6139و  6138، طبـري  285/  2، حـاكم  1822جيد است، ابن ماجه  -2

ح گفته و ذهبي هم موافق است، لـيكن اسـباط   عدي بن ثابت روايت كرده اند. حاكم به شرط مسلم صحي
 4و بيهقي  2987رسد سدي هم مانند آن است. ترمذي  بن نضر ضعيف و حديث آن به درجة صحيح نمي

ن حـديث حسـن صـحيح غريـب     گويد: اي از سدي از ابومالك از براء روايت كرده اند، ترمذي مي 136/ 
  به تخريج محقق. 139 »زاد المسي«است. 

از چنـد وجـه روايـت     6142، طبـري  285و  284/  2و  402/  1، حـاكم  130/  2، دارقطنـي  1607 ابوداود -3
م بـا آن موافـق اسـت، حسـن     شمارد و ذهبي ه كرده اند. حاكم اين را به شرط بخاري و مسلم صحيح مي

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 457 »فتح القدير«است. به 
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براي فطريه دستور داد كه يك  روايت كرده است: پيامبر خدا  حاكم از جابر  -182
به مستمندان داده شود. شخصي خرماي خراب شده و  )1(صاع خرما [معادل سه كيلو گرام]

yγ$﴿فاسد آورد. بنابراين آية  •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ (#θ à)ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $tΒ óΟçFö;|¡Ÿ2﴾...  نازل
  شد.

روايت كرده است: برخي از اصحاب طعام ارزان را  بابن ابوحاتم از ابن عباس  -183
  دادند. پس خداي بزرگ اين آيه را فرستاد. ه ميخريدند، و آن را صدق مي

§{﴿: 272اسباب نزول آية  øŠ©9 šø‹n= tã óΟ ßγ1y‰èδ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©! $# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â™!$t± o„ 3 $tΒ uρ 

(#θà)ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9öyz öΝ à6Å¡ àΡL|sù 4 $tΒuρ šχθ à)ÏΖè? ωÎ) u™!$ tóÏFö/ $# Ïμ ô_ uρ «!$# 4 $tΒ uρ (#θ à)ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9ö yz 

¤∃ uθãƒ öΝ à6ö‹s9 Î) ÷Λä⎢Ρr&uρ Ÿω šχθãΚ n= ôàè? ∩⊄∠⊄∪﴾2.  
روايت كرده اند:  بنسائي، حاكم، بزار، طبراني و ديگران از ابن عباس  -184

مسلمانان از بخشش مال و لو ناچيز و اندك به خويشاوندان مشرك خود نفرت داشتند در اين 
آية  انفاق كنند. پس خدا ها  باره از رسول اهللا پرسيدند براي شان اجازه داد تا به آن

﴿}§ øŠ ©9 š ø‹n= tã óΟ ßγ1y‰ èδ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©! $# “Ï‰ ôγ tƒ ∅tΒ â™!$ t±o„ 3 $ tΒuρ (#θà)ÏΖ è? ô⎯ÏΒ 9öyz 

                                           
  فرهنگ دهخدا. -1
] بلكـه   ايت آنان بر عهـده تـو نيسـت [و مسـئوليت نـدارى كـه حتمـا هدايتشـان كنـى         ] هد [توفيق«ترجمه:  -2

كنيد، به سود خودتان اسـت و   كند و هر مالى كه انفاق مى خداوند هر آن كس را كه بخواهد، هدايت مى
] كه جز براى كسب خشنودى خدا انفاق كنيد. و هر مالى كه ببخشيد، پاداشـش بـه تمـامى بـه      [روا نيست

  .»بينيد اده شود و شما ستم نمىشما د
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öΝà6Å¡ àΡL|sù 4 $tΒ uρ šχθ à)ÏΖè? ωÎ) u™!$tóÏF ö/$# Ïμô_ uρ «! $# 4 $tΒ uρ (#θ à)ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9öyz ¤∃ uθãƒ öΝà6ö‹s9 Î) ÷Λä⎢Ρr&uρ 

Ÿω šχθãΚn= ôà è? ∩⊄∠⊄∪﴾ 1(را نازل كرد(.  
دستور داد كه به  روايت كرده است: نبي كريم  بابن ابوحاتم از ابن عباس  -185

øŠ§{﴿جز مسلمانان به ديگران صدقه داده نشود. پس آية  ©9 šø‹n= tã óΟ ßγ1 y‰èδ﴾  .نازل شد
  .)2(سپس پيامبر دستور داد كه گدا هركه باشد به او صدقه داده شود

%š⎥⎪Ï﴿: 274اسباب نزول آية  ©!$# šχθ à)ÏΨ ãƒ Ο ßγ s9≡uθøΒr& È≅øŠ ©9$$ Î/ Í‘$yγ ¨Ζ9 $#uρ # vÅ™ ZπuŠ ÏΡŸξtãuρ óΟßγ n= sù 

öΝ èδãô_r& y‰Ψ Ïã öΝÎγ În/u‘ Ÿωuρ ê’ öθ yz óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“ ós tƒ ∩⊄∠⊆∪﴾3.  
طبراني و ابن ابوحاتم از يزيد بن عبداهللا بن غريب از پدرش از پدر بزرگش روايت  -186

⎪⎥š﴿خداي متعال آية  :فرمود كه ه اند: نبي كريم كرد Ï% ©! $# šχθ à)ÏΨãƒ Οßγ s9≡uθ øΒr& È≅øŠ ©9$$ Î/ 

Í‘$yγ ¨Ζ9$# uρ # vÅ™ Zπ uŠÏΡŸξtãuρ óΟßγ n= sù öΝ èδãô_ r&﴾... هاي خود را براي  هاي كه اسب را در مورد آن
  .)4(كنند نازل كرده است جهاد راة خدا تربيه مي

  يزيد و پدرش مجهول هستند.

                                           
از چند  6203و  6202، طبري 156/  4و  285/  2، حاكم 2193، بزار 72 »تفسير«صحيح است. نسائي در  -1

بـه تخـريج    1232وجه روايت كرده اند. حاكم صحيح گفته و ذهبي هم با او موافـق اسـت. بـه ابـن كثيـر      
  محقق نگاه كنيد.

از سعيد بن جبير به قسم مرسل روايت كرده است. و او هـم بـه همـين     6199اسناد آن حسن است، طبري  -2
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1233اسناد است و حديث قبلي به اين شاهد است. به ابن كثير 

كنند، آنان پاداش خود را بـه   كسانى كه در شب و روز، پنهان و آشكارا مالهاى خود را انفاق مى«ترجمه:  -3
  .»دارند و بيمى بر آنان نيست و آنان اندوهگين نشوند نزد پروردگارشان

و واحدي  1306 »ةلعظما«، ابوشيخ در 1087 »معجم اوسط«و در  188/  17، طبراني 433/  7 در ابن سعد -4
  آمده است. 1249و ابن كثير  175
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 بعبدالرزاق، ابن جرير، ابن ابوحاتم و طبراني به سند ضعيف از ابن عباس  -187
نازل گرديده است كه آن بزرگوار  روايت كرده اند: اين آيه در شان علي بن ابوطالب 

چهار درهم داشت شب يك درهم، روز يك درهم، در خفا يك درهم و يك درهم ديگر 
  را آشكار انفاق كرد.

و عثمان بن   ز ابن مسيب روايت كرده است: عبدالرحمن بن عوفابن منذر ا -188
دستي رهسپار غزوة تبوك بود انفاق  اسالم را كه در نهايت بيچارگي و تنگ هسپا عفان

  .)1(ها نازل شد كردند، اين آيه در شان آن
yγ$﴿: 279 – 278اسباب نزول آية  •ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©! $# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’Å+t/ z⎯ ÏΒ (# #θ t/Ìh9 $# 

βÎ) Ο çFΖ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪﴾2.  
 بخود و ابن منده از طريق كلبي از ابوصالح از ابـن عبـاس    »مسند«ابويعلي در  -189

داد، وقتـي كـه خـدا رسـول      روايت كرده اند: بني مغيره براي بني عمرو از قبيلة ثقيف ربـا مـي  
در آن روز همه انواع ربا را حرام و باطل اعـالم   ، پيامبر خود را بر مكه چيره و فاتح گرداند

كرد. پس بني عمرو و بني مغيره به نزد والي مكه عتاب بن اسيد آمدند. بني مغيره گفتنـد: آيـا   
ترين مردم نيستيم! ربا از همة مردم برداشته شده به استثناي ما. بني عمرو گفتنـد: مـا    ما بدبخت

راي ما ربا بدهيد. عتاب در اين باره به پيامبر نامه نوشت. پس ايـن  باهم توافق كرديم كه شما ب
  .)3(ها نازل شد دو آيه در بارة آن

                                           
مـوم آيـه   مرسل است، اين را تنها ابن منذر روايت كرده و اين دليل وهن ايـن حـديث اسـت و صـحيح ع     -1

  است.
  .»اى مؤمنان، از خدا پروا بداريد و اگر مؤمن هستيد آنچه را كه از ربا مانده است رها كنيد«ترجمه:  -2
از كلبي از ابوصالح از ابن عباس روايت كرده  183 »اسباب نزول«و از طريق او واحدي در  668يعلي ابو -3

كنـد   ايـت مـي  در احاديثي كه از ابن عبـاس رو اند، اسناد آن جداً ضعيف است، كلبي متروك و ابوصالح 
ايـن حـديث را ابـويعلي روايـت     «گفته اسـت:   120و  119/  4 »مجمع الزوائد«متروك است. هيثمي در 

اين را ذكـر   3537 »مطالب عاليه«و ابن حجر در  »د آن محمد بن سائب كلبي كذاب استكرده در اسنا
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يه در مورد ثقيـف از جملـه مسـعود حبيـب،     جرير از عكرمه روايت كرده: اين آ ابن -190
  .)1(عبد ياليل، بنو عمرو، ربيعه و بنو عمير نازل شده است

#z⎯tΒ﴿: 286 – 285اسباب نزول آية  u™ ãΑθ ß™ §9 $# !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ 4 <≅ä. 

z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7 çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä− ÌhxçΡ š⎥÷⎫ t/ 7‰ym r& ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s%uρ $uΖ ÷èÏϑ y™ 

$ oΨ ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ# tøäî $oΨ−/ u‘ š ø‹s9 Î)uρ çÅÁ yϑø9 $# ∩⊄∇∈∪﴾2.  

βÎ)uρ (#ρß‰ö7﴿روايت كرده اند: چون  احمد، مسلم و ديگران از ابوهريره  -191 è? $tΒ þ’Îû 

öΝà6Å¡ àΡr& ÷ρr& çνθ à÷‚ è? Νä3ö7 Å™$y⇔ãƒ ÏμÎ/ ª!$#﴾  :نازل شد، اين معني بر اصحاب 284(بقره ( 
 سخت و دشوار آمد، پس به حضور رسول خدا آمدند و به زانوي احترام و ادب نشستند و

گفت: آيا  عرض كردند: ما توان و طاقت اين آيه را كه به تو نازل شده است نداريم. پيامبر 
ميل داريد سخن اهل كتاب را كه پيش از شما گفته بودند: شنيديم و نافرماني كرديم، تكرار 

uΖ$﴿كنيد؟ بلكه همه باهم به درگاة الهي عرض كنيد:  ÷èÏϑy™ $oΨ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ# tøäî $oΨ −/u‘ š ø‹s9 Î)uρ 

çÅÁ yϑø9 جوييم و بازگشت  شنيدم و اطاعت كرديم پروردگارا! آمرزش تو را مي« ﴾∪∋∇⊅∩ #$
شان به تالوت آن رام شد، در  چون مسلمانان اين را خواندند و زبان »همة ما به سوي توست

                                                                                                             
بـه تخـريج    148 »زاد المسـير «روايت كرده است. بـه   به اين معنياز ابن جريج  6257كرده است. طبري 

  محقق نگاه كنيد.
  از طريق  ابن جريج از عكرمه روايت كرده و اين مرسل و ابن جريج مدلس است. 6257طبري  -1
] پروردگارش بر او فرو فرستاده شده، ايمان آورده است و مؤمنان  رسول [خدا] به آنچه از [سوى«ترجمه:  -2

اند [و گفتند:] ميـان هـيچ    به خداوند و فرشتگانش و كتابهايش و فرستادگانش ايمان آورده]. هر يك  [هم
گذاريم و گفتنـد: شـنيديم و اطاعـت كـرديم. پروردگـارا، آمـرزش تـو را         يك از فرستادگانش فرق نمى

  »] و بازگشت به سوى توست خواهيم [مى
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⎯z﴿پي آن خداي عزوجل  tΒ# u™ ãΑθ ß™ §9 ند، را نازل فرمود. چون اين عمل را انجام داد ﴾...#$

=Ÿω ß#Ïk﴿خدا آن را نسخ كرد و آية  s3ãƒ ª! $# $²¡ øtΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ...﴾ 1(را فرستاد(.  
  .)2(به همين معني روايت كرده اند  بمسلم و ديگران از ابن عباس  -192

***  

  سورة آل عمران

  آيه است 200اين سوره مدني و 
خدا آمدند و در بارة ابن ابوحاتم از ربيع روايت كرده است: نصاري نزد رسول  -193
Ο!9# ∩⊇∪ ª!$# Iω tμ≈s9$﴿با ايشان بحث و جدل كردند. پس خدا  عيسي  Î) ω Î) uθ èδ ‘y⇔ø9 $# ãΠθ •‹s)ø9$# 

  .)3(را تا آية هشتاد و چندم نازل كرد ﴾∪⊅∩
گويد: اين حديث را محمد بن سهل بن ابوامامه برايم نقل كرد:  ابن اسحاق مي -194

در مورد مسيح ابن مريم  ن حضور رسول خدا آمدند تا از او هنگامي كه مسيحيان نجرا
  ها نازل گرديد. هايي كنند، از آغاز سورة آل عمران تا رأس آية هشتادم در بارة آن سؤال

  .)4(اين حديث را روايت كرده است »دالئل«بيهقي نيز در  -195
                                           

روايت كـرده انـد    187واحدي  95/  3طبري  ،76/  1، ابوعوانه 412/  2، احمد 125صحيح است، بخاري  -1
   نگاه كنيد. 475 »فتح القدير«به 

و ابن  5069ابن حبان  »تفسير«و در  11059 »الكبري«، نسائي در 2992، ترمذي 126مسلم صحيح است،  -2
از ابن عبـاس   همه 286/  2و حاكم  88، واحدي 95/  3، طبري 233/  1، احمد 228 »نواسخ« جوزي در

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 476 »فتح القدير«كرده اند به روايت 
الـف الم  «ترجمـه:   به ربيع نسـبت كـرده اسـت.    406/  1از بيع به قسم مرسل روايت و بغوي  6541طبري  -3

  .»] جز او نيست، زنده پاينده است ] معبودى [راستينى خدا [ست كهميم، 
ه قسـم مرسـل روايـت كـرده و ايـن حـديث داراي شـواهد        از محمد بن سهل ب 385/  5» دالئل«بيهقي در  -4

از طريق ابـن اسـحاق از محمـد بـن      164/  2» سيره«، ابن هشام در 6540مرسل و موصول است كه طبري 
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⎪⎥è% š≅﴿: 13 – 12اسباب نزول آية  Ï% ©#Ïj9 (#ρãxx. šχθç7 n= øóçG y™ šχρ ç|³ ós è?uρ 4’n< Î) zΟ ¨Ζyγ y_ 4 

}§ø♥ Î/uρ ßŠ$yγ Ïϑø9 $# ∩⊇⊄∪﴾.  
از طريق ابن اسحاق از محمد بن » دالئل«خود و بيهقي در » سنن«ابوداود در  -196

در  روايت كرده اند: هنگامي كه رسول خدا  ابومحمد از سعيد يا عكرمه از ابن عباس 
د و به مدينه بازگشت، يهود را در بازار بني غزوة بدر پيروز شد و غنايم زياد به دست آور

ها گفت: اي گروة يهود، پيش از آن كه خدا شما را به  قينقاع جمع كرد و خطاب به آن
مصيبتي مانند قريش دچار كند اسالم را بپذيريد، گفتند: اي محمد! هرگز به خود غره مشو، 

ي نداشتند منهزم ساخته، و تجربة قريش را كه با هنر جنگ آشناي تو گروة ناآزموده و بي
اي، به خدا قسم اگر با ما بجنگي به خوبي دريابي، ما  مايه را به قتل رسانده ناتوانان بي

%è% š⎥⎪Ï≅﴿اي. پس خدا  شجاعاني هستيم كه هرگز با مرداني مثل ما رودررو نشده ©#Ïj9 (#ρãxx. 

šχθ ç7 n= øóçGy™ šχρ ç|³ós è?uρ 4’n< Î) zΟ ¨Ζ yγ y_ 4 }§ ø♥ Î/uρ ßŠ$yγ Ïϑø9 $# ∩⊇⊄∪   ô‰ s% tβ$Ÿ2 öΝä3s9 ×π tƒ# u™ ’Îû È⎦ ÷⎫ tGt⁄Ïù 

$tGs)tGø9 $# ( ×π y∞ Ïù ã≅ÏG≈ s)è? †Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 3“ t÷z é&uρ ×ο tÏù%Ÿ2 Ν ßγ tΡ÷ρttƒ óΟÎγ øŠ n= ÷W ÏiΒ š”ù&u‘ È⎦ ÷⎫ yèø9$# 4 ª!$# uρ ß‰Îiƒ xσãƒ 

⎯Íν ÎóÇuΖ Î/ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 3 χ Î) ’Îû š Ï9≡sŒ Zο uö9Ïès9 _ Í< 'ρT[{ Ì≈ |Áö/ F{$# ∩⊇⊂∪﴾1 .را نازل فرمود  

                                                                                                             
به نقل  190» اسباب نزول«از طريق ابن اسحاق و واحدي در  376/  1» تفسير«جعفر بن زبير و ابن كثير در 

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 358تفسير بغوي  از مفسرين روايت كرده اند. به
] بـد جايگـاهى اسـتبه     شويد و [آن به كافران بگو: مغلوب خواهيد شد و در جهنّم گرد آورده مى«ترجمه:  -1

اى است. گروهـى در راه خـدا كـارزار     راستى در دو گروهى كه [روز بدر] به هم رسيدند براى شما نشانه
ديدنـد. و   ] آنان را به چشم [خود] دو برابـر خـويش مـى    ودند. [مسلمانانكردند و گروهى ديگر كافر ب مى

دهد. به راستى در اين امر براى اهل بينش عبرتى  خداوند به يارى خويش هر كس را كه بخواهد توان مى
  .»است



    

  115  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

ابن منذر از عكرمه روايت كرده است: فنحاص يهودي در روز بدر گفت: نبايد  -197
داند.  محمد به كشتار و پيروزي بر قريش مغرور شود، زيرا قريش اسرار جنگ را خوب نمي

  بنابراين اين آيه نازل شد.
óΟ﴿: 24 – 23اسباب نزول آية  s9 r& ts? ’n<Î) š⎥⎪Ï% ©! $# (#θè?ρ é& $Y7ŠÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# tβöθtãô‰ ãƒ 4’n< Î) 

É=≈ tFÅ2 «! $# zΝä3ós uŠÏ9 óΟßγ oΨ ÷t/ ¢ΟèO 4’̄< uθ tGtƒ ×,ƒÌsù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ Νèδuρ tβθ àÊ Ì÷è•Β ∩⊄⊂∪﴾.  
روايت كرده اند: رسول خدا  بابن ابوحاتم و ابن منذر از عكرمه از ابن عباس  -198
چند نفر يهودي در آنجا بودند داخل شد و  شد و اي كه در آن تورات تدريس مي در خانه

پرسيدند: اي محمد! تو  ها را به اسالم دعوت كرد، نعيم بن عمرو و حارث بن زيد از او  آن
كني؟ پيامبر گفت: من به دين ابراهيم و از پيروان راة او هستم. گفتند:  از كدام دين پيروي مي

ان گفت: بياييد به تورات مراجعه نماييم ابراهيم بدون شك يهودي بود. پس رسول خدا به ايش
óΟ﴿ها از اين كار ابا ورزيدند. پس خدا  تا كتاب شما بين ما داور باشد، اما آن s9 r& ts? ’n< Î) 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρé& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ÏiΒ É=≈tGÅ6ø9 $# tβöθ tãô‰ãƒ 4’n< Î) É=≈tFÅ2 «! $# zΝ ä3ósuŠ Ï9 óΟßγ oΨ ÷t/ ¢ΟèO 4’̄< uθ tGtƒ ×,ƒÌsù 

óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ Νèδuρ tβθ àÊ Ì÷è•Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρr' Î/ (#θ ä9$ s% ⎯ s9 $ oΨ ¡¡ yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $ YΒ$−ƒr& ;N≡yŠρß‰ ÷è̈Β ( öΝèδ¡ xîuρ ’Îû 

ΟÎγ ÏΨƒ ÏŠ $̈Β (#θ çΡ$Ÿ2 šχρ çtIøtƒ ∩⊄⊆∪﴾ 1(را نازل كرد(.  

È≅è% ¢Ο﴿: 26اسباب نزول آية  ßγ ¯=9$# y7 Î=≈tΒ Å7ù= ßϑø9 $# ’ÎA÷σ è? š ù=ßϑø9 $# ⎯ tΒ â™!$ t±n@ äíÍ”∴s?uρ š ù= ßϑø9 $# 

⎯ £ϑÏΒ â™!$t± n@ –“ Ïèè?uρ ⎯ tΒ â™!$t± n@ ‘ΑÉ‹è?uρ ⎯ tΒ â™!$t± n@ ( x8 Ï‰uŠ Î/ çöy‚ ø9 $# ( y7 ¨ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄∉∪﴾2.  

                                           
 از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از سعيد بن جبير يا عكرمه روايت كرده و شـيخ  6779و  6778طبري  -1

  ابن اسحاق مجهول است.
بگو: خداوندا، اى دارنده فرمانروايى، به هر كس كه خواهى فرمانروايى دهى و از هر كـس كـه   «ترجمه:  -2

خواهى، فرمانروايى بازستانى و هر كس را كـه خـواهى گرامـى دارى و هـر كـس را كـه خـواهى خـوار         
  .»سازى. نيكى به دست توست. به راستى تو بر هر كارى توانايى
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از پروردگار طلب كرد،  ابن ابوحاتم از قتاده روايت كرده است: رسول خدا  -199
 ﴿È≅è% ¢Οßγرس را به امت او ارزاني فرمايد. پس خدا تسلط و حكمراني بر روم و فا ¯=9 $# 

y7Î=≈ tΒ Å7ù= ßϑø9 $# ’ÎA÷σ è? š ù= ßϑø9   .)1(را نازل كرد ﴾...#$

›ω É﴿: 29 – 28اسباب نزول آية  Ï‚−Gtƒ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $# u™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑø9$# ( 

⎯tΒ uρ ö≅yèøtƒ š Ï9≡sŒ }§ øŠn= sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû >™ó© x« Hω Î) βr& (#θ à)−Gs? óΟßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9s)è? 3 ãΝ à2â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª! $# 

… çμ |¡ øtΡ 3 ’n< Î)uρ «! $# çÅÁ yϑø9 $# ∩⊄∇∪﴾.  
روايت كرده است: حجاج بن  بابن جرير از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس  -200

ها با جماعتي از  ، اينپيمان بود عمرو با كعب بن اشرف، ابن ابي حقيق و قيس بن زيد هم
ها را گمراه كرده از دين حق برگردانند. رفاعه بن منذر، عبداهللا بن  انصار همراز شدند تا آن

ها (جماعت انصار) گفتند: از دوستي با اين يهودان اجتناب كنيد  جبير و سعيد بن خيثمه به آن
تان منحرف  رنگ از دينو از صميميت و همرازي با ايشان بپرهيزيد تا شما را به فريب و ني

‚ω É‹Ï﴿آية  ها نپذيرفتند. پس در بارة ايشان خدا  نسازند، اما آن −Gtƒ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 

u™!$uŠ Ï9÷ρr& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ( ⎯ tΒuρ ö≅yèøtƒ šÏ9≡sŒ }§ øŠ n= sù š∅ÏΒ «! $# ’Îû >™ó© x« HωÎ) βr& (#θ à)−Gs? óΟßγ ÷Ζ ÏΒ 

Zπ9s)è? 3 ãΝà2 â‘ Éj‹y⇔ãƒuρ ª! $# …çμ |¡ øtΡ 3 ’n< Î)uρ «!$# çÅÁ yϑø9 $# ∩⊄∇∪ ö≅è% βÎ) (#θ à÷‚è? $ tΒ ’Îû öΝà2Í‘ρß‰ß¹ ÷ρr& 

çνρß‰ ö6 è? çμôϑn= ÷ètƒ ª! $# 3 ãΝ n= ÷ètƒuρ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 ª! $# uρ 4’n?tã Èe≅à2 &™ó_ x« Öƒ Ï‰s% 

  .)2(را نازل كرد ﴾∪®⊅∩
                                           

  به قسم مرسل روايت كرده است. 6788طبري  -1
 از طريق ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايـت كـرده شـيخ ابـن اسـحاق مجهـول اسـت.        6821طبري  -2

] گيرنـد و هـر كـس ايـن [كـار] را       مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوستان [خويش«ترجمه آيت: 
] نيست. مگر آنكه به نوعى از آنـان حـذر كنيـد و خـدا      اى [بهره ] خدا كند [او را] در هيچ چيز از [دوستى
بگـو: اگـر آنچـه را كـه در دلهـاى      . دارد و بازگشت به سـوى خداسـت   شما را از [كيفر] خود بر حذر مى
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ö≅è% βÎ) óΟçFΖ﴿: 31ة اسباب نزول آي ä. tβθ ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7̈?$$ sù ãΝ ä3ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# öÏøótƒuρ ö/ ä3s9 

ö/ ä3t/θ çΡèŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊂⊇∪﴾1.  
گروهي گفتند: به خدا  روايت كرده است: در زمان پيامبر  ابن منذر از حسن  -201

ö≅è% βÎ) óΟçFΖ﴿اريم. خداي مهربان آية قسم اي محمد! ما پررودگار خويش را بسيار دوست د ä. 

tβθ ™7Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù﴾... 2(را نازل كرد(.  

y7Ï9≡sŒ çνθ﴿: 62 – 58اسباب نزول آية  è= ÷GtΡ š ø‹n= tã z⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ Fψ$# Ìø. Ïe%!$# uρ ÉΟ‹Å3ys ø9 $# ∩∈∇∪﴾.  
ول خدا روايت كرده است: دو راهب نجراني به حضور رس ابن ابوحاتم از حسن  -202

ها از پيامبر پرسيد: پدر عيسي كيست؟ رسول خدا در جواب عجله  آمدند. يكي از آن
 ﴿y7كرد تا دستور و فرمان پروردگار در باره برسد. پس خدا  نمي Ï9≡sŒ çνθ è= ÷GtΡ š ø‹n= tã z⎯ ÏΒ 

ÏM≈tƒ Fψ$# Ìø. Ïe%!$# uρ ÉΟ‹Å3ys ø9$# ∩∈∇∪ χÎ) Ÿ≅sVtΒ 4© |¤ŠÏã y‰Ζ Ïã «!$# È≅sVyϑx. tΠ yŠ# u™ ( …çμ s)n= yz ⎯ ÏΒ 5>#tè? ¢Ο èO 

tΑ$s% … çμs9 ⎯ ä. ãβθä3u‹sù ∩∈®∪ ‘, ysø9 $# ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ Ÿξsù ⎯ ä3s? z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ ÎtIôϑßϑø9   را نازل كرد. ،3﴾∪⊂∌∩ #$

                                                                                                             
داند. و آنچه را [نيز] كه در آسمانها و آنچه را كه  شماست، نهان داريد يا آشكارش سازيد، خدا آن را مى

  .»داند و خدا بر هر كارى تواناست ىدر زمين است م
داريد، از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما  بگو: اگر خدا را دوست مى«ترجمه:  -1

  .»را برايتان بيامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است
  روايت كرده و اين مرسل است. 6841و  6840طبري  -2
به راستى شـأن عيسـى در   . خوانيم آيات و كتاب حكمت آميز است بر تو مى ] را كه اين [مباحث«ترجمه:  -3

نزد خداوند مانند شأن آدم است. [كه خداوند] او را از خاك آفريد، آن گاه به او فرمـود: موجـود شـو و    
  .»] موجود شد [بى درنگ
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روايت كرده است: گروهي از مسيحيان  بو نيز از طريق عوفي از ابن عباس  -203
در بارة دوست ما چه  دند و پرسيدند:به خدمت رسول خدا آم )2(و عاقب )1(نجران شامل سيد

گفت:  كني بندة خداست، پيامبر  گويي؟ گفت: او كيست؟ گفتند: عيسي كه تو فكر مي مي
اي كه مانند عيسي باشد؟ و از نزد  آري، او بندة خداست. گفتند: آيا كسي را ديده و يا شنيده

زدت آمدند به ايشان بگو: خارج شدند. جبرئيل امين نازل شد و عرض كرد: هرگاه ن پيامبر 
﴿χ Î) Ÿ≅sVtΒ 4© |¤ŠÏã y‰Ζ Ïã «! $# È≅sV yϑx. tΠyŠ# u™ ( … çμ s)n= yz ⎯ ÏΒ 5># tè? ¢Ο èO tΑ$s% … çμ s9 ⎯ä. ãβθ ä3u‹sù ∩∈®∪ 

‘,ys ø9 $# ⎯ ÏΒ y7Îi/¢‘ Ÿξsù ⎯ä3s? z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ÎtIôϑßϑø9 $# ∩∉⊃∪﴾)3(.  
ز جدش روايت از طريق سلمه بن عبد يشوع از پدرش ا »دالئل«ك: بيهقي در  -204

نازل شود به اهل نجران نامه نوشت: به  »طس... تا ...سليمان«كرده است: پيامبر قبل از اين كه 
نام خداي ابراهيم، اسحاق و يعقوب از محمد فرستادة خداي يكتا... تا آخر حديث و در اين 

حبيل حديث آمده است اهل نجران نزد رسول خدا شرحبيل بن وداعة همداني، عبداهللا بن شر
 هايزدر بارة بسياري چ اصبحي و جبار حرثي را فرستادند. آنان خدمت رسيدند و از او 

كرد. سؤال و جواب ادامه داشت تا اين كه  ها سؤال مي پرسيدند و سرور كائنات نيز از آن
گويي؟ پيامبر گفت: امروز در اين باره معلوماتي ندارم منتظر  گفتند: در بارة عيسي چه مي

χÎ) Ÿ≅sV﴿ا به شما خبر بدهم. صبح فرداي خداي عزوجل آية بمانيد ت tΒ 4©|¤Š Ïã y‰ΖÏã «! $# 

È≅sV yϑx. tΠyŠ# u™ ( …çμ s)n= yz ⎯ ÏΒ 5>#tè? ¢ΟèO tΑ$s% … çμ s9 ⎯ ä. ãβθä3u‹sù ∩∈®∪ ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ y7 Îi/¢‘ Ÿξsù ⎯ ä3s? z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎪ ÎtIôϑßϑø9 $# ∩∉⊃∪ ô⎯ yϑsù y7 §_!% tn Ïμ‹ Ïù .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ x8 u™!% ỳ z⎯ ÏΒ ÉΟù= Ïèø9 $# ö≅à)sù (# öθ s9$yès? äíô‰ tΡ $tΡu™!$oΨ ö/r& 

                                           
  است زعامت سياسي قبيلة نجران به عهدة او بود. »ايهم«نامش  »سيد« -1
  نام داشت امير و فرمانرواي مردم نجران بود. »عبدالمسيح«ه ك »عاقب« -2
  با سندي كه در آن راويان مجهول است از عطية عوفي روايت كرده عطيه نيز ضعيف است. 7156طبري  -3
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ö/ä. u™!$oΨ ö/r&uρ $ tΡu™!$|¡ ÎΣuρ öΝ ä.u™!$ |¡ÎΣ uρ $oΨ|¡àΡr&uρ öΝ ä3|¡àΡr&uρ ¢Ο èO ö≅Íκ tJö6tΡ ≅yèôfuΖ sù |MuΖ ÷è©9 «! $# ’n?tã 

š⎥⎫ Î/É‹≈ x6ø9$# ∩∉⊇∪﴾ 1(را نازل كرد(.  
نجران عاقب نزد  )2(ت كرده است: اسقفابن سعد در طبقات از ازرق بن قيس رواي -205

شان كرد. گفتند: ما قبل از تو مسلمان بوديم. پيامبر گفت:  به اسالم دعوت پيامبر آمدند. او 
گوييد خدا فرزند دارد، گوشت خوك  شدن شماست: مي دروغ گفتيد، سه چيز مانع مسلمان

دانست كه به  ؟ پيامبر نميكنيد. گفتند: پس پدر عيسي كيست خوريد و به بت سجده مي را مي
χ﴿ها چه پاسخ بدهد. تا اين كه خدا آية  آن Î) Ÿ≅sVtΒ 4© |¤Š Ïã y‰ΖÏã «! $# È≅sV yϑx. tΠyŠ# u™ ( … çμ s)n= yz 

⎯ ÏΒ 5># tè? ¢ΟèO tΑ$s% …çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3u‹sù ∩∈®∪ ‘, ys ø9$# ⎯ ÏΒ y7 Îi/¢‘ Ÿξsù ⎯ä3s? z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ÎtIôϑßϑø9 $# ∩∉⊃∪ ô⎯ yϑsù 

y7§_ !%tn Ïμ‹ Ïù .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ x8 u™!% ỳ z⎯ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# ö≅à)sù (# öθs9$yès? äíô‰tΡ $ tΡu™!$oΨ ö/r& ö/ ä. u™!$oΨ ö/ r&uρ $tΡu™!$|¡ ÎΣuρ 

öΝä. u™!$|¡ ÎΣuρ $oΨ|¡ àΡr&uρ öΝ ä3|¡àΡr&uρ ¢Ο èO ö≅Íκ tJö6tΡ ≅yèôfuΖ sù |M uΖ÷è©9 «! $# ’n?tã š⎥⎫ Î/É‹≈ x6 ø9$# ∩∉⊇∪ ¨βÎ) # x‹≈ yδ 

uθ ßγ s9 ßÈ|Á s)ø9 $# ‘, ysø9 $# 4 $tΒuρ ô⎯ ÏΒ >μ≈ s9 Î) ωÎ) ª! $# 4 χÎ)uρ ©!$# uθßγ s9 â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠ Å3ysø9 را نازل  ﴾∪⊅∌∩ #$
ها اين كار را نپذيرفتند و با قبول جزيه  ها را به مباهله دعوت كرد. اما آن نفرمود. پس پيامبر آ

  .)3(به ديار خود برگشتند

                                           
از طريق يونس بن بكير از سلمه روايت كرده، سلمه و پـدرش مجهـول    386 – 385/  5» دالئل«بيهقي در  -1

  ف است.هستند و اسناد ضعي
  است، پيشواي ديني و روحاني آن مردم بود. »ابوحارث بن علقمه«نامش  »اسقف« -2
ايـن را بـه    67/  2 »در المنثـور «اين داراي شواهد است، سيوطي در  ر مرسل است، اصلازرق تابعي و خب -3

أن آدم به راستى شأن عيسى در نزد خداوند مانند شـ « ترجمه آيات: عبد بن حميد هم نسبت داده است.
] موجود شد. [اين  است. [كه خداوند] او را از خاك آفريد، آن گاه به او فرمود: موجود شو و [بى درنگ

و هر كـس كـه بـا تـو در     . ] پروردگار تو حقّ است، پس هرگز از شك آورندگان مباش ] از [جانب سخن
ا فرزنـدانمان و فرزنـدانتان و   ] او پس از دانشى كه به تو رسيده اسـت احتجـاج ورزد، بگـو: بياييـد تـ      [باره

خدا را » لعنت«زنانمان و زنانتان و نزديكانمان و نزديكانتان را فراخوانيم، آن گاه با همديگر مباهله كنيم و 
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Ÿ≅÷δ﴿: 65اسباب نزول آية  r' ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# zΝÏ9 šχθ•` !$ys è? þ’Îû tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) !$tΒuρ ÏM s9Ì“Ρé& èπ1u‘ öθ−G9 $# 

ã≅‹ ÉfΡM} $# uρ ωÎ) .⎯ ÏΒ ÿ⎯Íν Ï‰ ÷èt/ 4 Ÿξsùr& šχθè= É)÷ès? ∩∉∈∪﴾1.  
رسد روايت كرده است:  مي بابن اسحاق با اسناد مكرر كه به ابن عباس  -206

باهم  آمدند و در حضور مبارك پيامبر  نصاراي نجران و بزرگان يهود نزد رسول اهللا 
وديت. نصاري گفتند: منازع كردند. دانشمندان يهود گفتند: ابراهيم پيرو هيچ ديني نبود جز يه

'Ÿ≅÷δr﴿خير، يقيناً ابراهيم از پيروان مسيحيت بود. پس خدا عزوجل آية  ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# zΝÏ9 

šχθ • !̀$ys è?﴾... .را نازل كرد  
  .)2(آورده است »دالئل«اين حديث را بيهقي نيز در  -207

'Ÿ≅÷δr﴿: 73 – 71اسباب نزول آية  ¯≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# zΝ Ï9 šχθ Ý¡ Î6 ù= s? ¨, ysø9 $# È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ tβθßϑçGõ3s?uρ 

¨,ys ø9 $# óΟçFΡr&uρ tβθ ßϑn= ÷ès? ∩∠⊇∪﴾.  
روايت كرده است: عبداهللا بن صيف، عدي بن زيد  بابن اسحاق از ابن عباس  -208

كرده  و يارانش وحي )(و حارث بن عوف به يكديگر گفتند: بياييد به آنچه خدا به محمد 
شان دچار ترديد  ها را نسبت به دين ن انكار ورزيم تا آنبامدادان ايمان بياوريم و شامگاها

'Ÿ≅÷δr﴿ها  شان برگردند. پس در بارة آن ها هم مانند ما رفتار نمايند و از دين كنيم، شايد آن ¯≈ tƒ 

É=≈tGÅ3ø9 $# zΝÏ9 šχθ Ý¡ Î6 ù= s? ¨, ys ø9$# È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ tβθ ßϑçGõ3s?uρ ¨,ys ø9$# óΟçFΡr&uρ tβθ ßϑn= ÷ès? ∩∠⊇∪ Ms9$s%uρ ×π xÍ←!$©Û 

ô⎯ ÏiΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9$# (#θ ãΖ ÏΒ# u™ ü“Ï% ©!$$Î/ tΑÌ“Ρé& ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ tμ ô_uρ Í‘$yγ ¨Ψ9$# (# ÿρãàø. $# uρ … çν tÅz#u™ 

                                                                                                             
] جز خدا نيست و به راستى  حقّا كه داستان راست همين است و معبود [راستينى. بر دروغگويان قرار دهيم

  »خداوند پيروزمند فرزانه است
ورزيد؟ حال آنكه تورات و انجيل جـز پـس از    ] ابراهيم احتجاج مى اى اهل كتاب، چرا در [باره«ترجمه:  -1

 .»ورزيد؟ او فرو فرستاده نشده است. آيا خرد نمى

  روايت كرده اند و در اين اسناد محمد بن ابومحمد مجهول است. 384/  5و بيهقي  7198طبري  -2
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öΝßγ ¯= yès9 tβθ ãèÅ_ötƒ ∩∠⊄∪ Ÿωuρ (# þθãΖ ÏΒ÷σ è? ωÎ) ⎯ yϑÏ9 yìÎ7 s? ö/ä3oΨƒÏŠ ö≅è% ¨βÎ) 3“y‰ßγ ø9 $# “y‰èδ «! $# βr& #’tA÷σ ãƒ Ó‰tn r& 

Ÿ≅÷W ÏiΒ !$tΒ ÷Λä⎢‹ Ï?ρé& ÷ρr& ö/ä.θ •_!$ ysãƒ y‰Ζ Ïã öΝä3În/u‘ 3 ö≅è% ¨βÎ) Ÿ≅ôÒ xø9 $# Ï‰uŠ Î/ «! $# ÏμŠÏ?÷σ ãƒ ⎯tΒ â™!$t± o„ 3 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ 

ÒΟŠÎ= tæ ∩∠⊂∪﴾ 1(نازل شد(.  
ك: ابن ابوحاتم از سدي از ابومالك روايت كرده است: دانشمندان و بزرگان يهود  -209

كردند: ايمان نياوريد، مگر به كسي كه از دين شما پيروي  به فرومايگان خويش توصيه مي
‰ö≅è% ¨βÎ) 3“y﴿كند. پس خداي بزرگ  ßγ ø9$# “y‰èδ «!$#﴾ 2(را نازل كرد(.  

%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿: 77اسباب نزول آية  ©! $# tβρçtIô± o„ Ï‰ôγ yèÎ/ «!$# öΝ Íκ È]≈yϑ÷ƒr&uρ $ YΨyϑrO ¸ξ‹ Î= s% š Í×̄≈ s9'ρé& Ÿω t,≈ n= yz 

öΝ ßγ s9 ’Îû ÍοtÅz Fψ$# Ÿω uρ ãΝßγ ßϑÏk= x6ãƒ ª! $# Ÿω uρ ãÝàΖ tƒ öΝÍκ ö s9Î) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# Ÿωuρ óΟ Îγ‹ Åe2t“ãƒ óΟ ßγ s9 uρ 

ëU# x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩∠∠∪﴾3.  
روايت كرده اند: من و يك نفر  سلم و ديگران از قول اشعث بن قيس بخاري، م -210

يهودي در يك قطعه زمين شراكت داشتيم و او شراكت مرا انكار كرد. او را نزد سرور 

                                           
اى اهـل كتـاب، چـرا    «ترجمه:  ن اسناد محمد بن ابومحمد مجهول است.روايت كرده، در اي 7219طبري  -1

و گروهـى از اهـل   . دانيـد  ] را مـى  داريد حال آنكه [حقيقت آميزيد و حقّ را نهان مى حق را به باطل در مى
كتاب گفتند: به آنچه بر مؤمنان فرو فرستاده شده است، در آغـاز روز ايمـان آريـد و در پايـان آن [روز]     

] ايمان را جـز بـراى كسـانى كـه از ديـن شـما        و [اين. ] برگردند ] كنيد تا شايد كه آنان [از دين [شانكار 
كـه [نكنـد] آنچـه بـه شـما داده       -] هدايت خداست بگو: هدايت [حقيقى -اند، آشكار مكنيد پيروى كرده

بگـو: بـه راسـتى     ] به نزد پروردگارتان بـا شـما احتجـاج ورزنـد.     شده است، به كسى داده شود يا [گروهى
  .»دهد و خداوند گشايشگر داناست فضل به دست خداست. آن را به هر كس بخواهد، مى

  نگاه كنيد. 7228اين مرسل است به طبري  -2
سـتانند، آن   ] مى ] پيمان خدا و سوگندهاى خويش بهايى كم [ارزش گمان كسانى كه به [جاى بى«ترجمه:  -3

گويـد و بـه آنـان     ت و خداوند در روز قيامـت بـا آنـان سـخن نمـى     اى نخواهند داش گروه در آخرت بهره
  .»] دارند دارد و عذابى دردناك [در پيش نگرد و پاكشان نمى نمى
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كائنات بردم. پيامبر به من گفت: تو شاهد داري؟ گفتم: نه، به يهودي گفت: تو قسم بخور، 
رود. به اين مناسبت آية  و زمين من از دست ميخورد  اي رسول خدا! اينك قسم مي :گفتم
﴿¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©! $# tβρ çtIô± o„ Ï‰ôγ yèÎ/ «!$#﴾ 1(نازل شد(.  

مردي كاالي خويش را در  روايت كرده است: بخاري از عبداهللا بن ابي اوفي  -211
ه كرد و سوگند خورد كه آن را به فالن مبلغ خريده است، مبلغ گزافي را به زبان بازار عرض

 (βÎ¨﴿ورد كه هرگز آن را نپردخته بود تا به اين وسيله به مسلماني ضرر بزند. بنابراين آية آ

t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρçtIô±o„ Ï‰ ôγ yèÎ/ «! $# öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒr&uρ $YΨyϑrO ¸ξ‹ Î= s%﴾ 2(نازل شد(.  
حافظ ابن حجر در شرح صحيح بخاري گفته است: بين اين دو حديث منافات نيست 

  .)3(هردو سبب صورت گرفته باشد ممكن است نزول آيه به
ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: حيي بن اخطب، كعب بـن اشـرف و برخـي     -212

را كه خداي يگانه در تورات بيان كرده بود تغيير دادند  ديگر از يهوديان صفات نبي كريم 
ن آيـه  هاي تحريف شده از جانب پروردگار است. پـس ايـ   و سوگند ياد كردند كه اين جمله

  .)4(ها نازل شد در بارة آن
حافظ ابن حجر فرموده است: احتمال دارد كه آيه در اين مورد نازل شده باشد، ليكن 

  آنچه در صحيح بخاري آمده مورد اعتماد است.

                                           
و  7183و  6677و  6660و  6659و  4550و  4549و  2677و 2676و  2357و  2356صحيح است، بخاري  -1

، ترمذي 3243، ابوداود 1051و  262طيالسي ، 212/  5و  44/  1، احمد 51/  1، شافعي 138، مسلم 7184
و  5084، ابـن حبـان   318/  1، بغـوي  216، واحدي در اسباب نـزول  7279، طبري 2323، ابن ماجه 1269
  به تخريج محقق. 185 از ابن مسعود روايت كرده اند. زاد المسير 44/  10بيهقي 

  .از ابي اوفي روايت كرده است 4551و  2088صحيح است، بخاري  -2
  .213/  8 فتح الباري -3
  از عكرمه بدون اسناد روايت كرده است. 220به قسم مرسل و واحدي  7275طبري  -4
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±tΒ tβ%x. @t$﴿: 80 – 79اسباب نزول آية  u;Ï9 βr& çμuŠ Ï?÷σ ãƒ ª! $# |=≈tGÅ3ø9 $# zΝõ3ßsø9 $#uρ nο §θ ç7 –Ψ9$# uρ §ΝèO 

tΑθ à)tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 (#θ çΡθä. # YŠ$t6 Ïã ’Ík< ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ Å3≈ s9 uρ (#θçΡθ ä. z⎯↵ ÍhŠ ÏΨ≈−/u‘ $yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑÏk= yèè? |=≈ tGÅ3ø9 $# 

$yϑÎ/uρ óΟ çFΖ ä. tβθ ß™ â‘ ô‰ s? ∩∠®∪﴾.  
روايت كرده اند: هنگامي كه علماي يهود و  بابن اسحاق و بيهقي از ابن عباس  -213

ها را به اسالم دعوت  آن گرد آمدند و رسول خدا  رسول اهللا نصاراي نجران حضور 
خواهي پرستشت كنيم، مانند مسيحيان كه عيسي  كرد، ابورافع قرظي گفت: اي محمد! آيا مي

برم [... معاذاهللا كه غير از خداي يگانه  كنند؟ پيامبر گفت: به خداي يكتا پناه مي را پرستش مي
ر بدهم مردم جز ذات پاك و متعالي او موجود ديگر را ديگري را پرستش كنم و يا دستو

 tΒ$﴿. پس )1(بپرستند. نه خدا به اين كار مرا برانگيخته و نه به اين كار مأمورم ساخته است]

tβ%x. @t± u;Ï9 βr& çμ uŠÏ?÷σ ãƒ ª! $# |=≈tGÅ3ø9 $# zΝõ3ßs ø9 $# uρ nο §θ ç7–Ψ9$# uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 (#θ çΡθ ä. # YŠ$ t6 Ïã ’Ík< ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ 

«!$# ⎯Å3≈ s9 uρ (#θ çΡθ ä. z⎯↵ÍhŠ ÏΨ≈ −/u‘ $yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑÏk= yèè? |=≈tGÅ3ø9 $# $yϑÎ/ uρ óΟ çFΖ ä. tβθ ß™ â‘ ô‰s? ∩∠®∪ Ÿωuρ öΝä. tãΒù' tƒ 

βr& (#ρä‹ Ï‚−Gs? sπ s3Í×̄≈ n= pRùQ $# z⎯↵ Íh‹ Î;̈Ζ9$# uρ $¹/$t/ö‘ r& 3 Νä. ããΒ ù'tƒr& Ìøä3ø9 $$ Î/ y‰÷èt/ øŒÎ) Λä⎢Ρr& tβθ ßϑÎ= ó¡ •Β ∩∇⊃∪﴾  نازل
  .)2(شد

                                           
  .325، ص 3تفسير طبري، همان منبع، ج  -1
، روايــت كـرده انـد. در اسـناد آن محمـد بــن     384/  5 »دالئـل «، بيهقـي در  8294ضـعيف اسـت، طبـري     -2

ن ابوحـاتم، ابـن منـذر و    به ابن اسـحاق، ابـن جريـر، ابـ     82/  2 »الدر«طي در ابومحمد مجهول است. سيو
هـيچ بشـرى را [روا]   « ترجمه آيات: تخريج محقـق.  188 نسبت كرده. به زاد المسير »دالئل«بيهقي در 

نيست كه خداوند به او كتاب و دانش و پيامبرى بدهد آن گاه به مردم بگويد كه به جاى خدا بندگان من 
] كه بـه   و [روا نيست. ] ربانى باشيد گويد:] با آموزش كتاب و با خواندن [آن عالمان ر مىباشيد. بلكه [پيامب

ايد،  شما فرمان دهد كه فرشتگان و پيامبران را به پروردگارى گيريد، آيا شما را پس از آنكه مسلمان شده
  .»دهد؟ به كفر فرمان مى
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روايت كرده است: مردي گفـت: اي رسـول    خود از حسن  عبدالرزاق در تفسير -214
گـوييم، آيـا تـو را سـجده      كنيم، همانطوري كه بـه يكـديگر سـالم مـي     خدا! ما بر تو سالم مي

را  شتي بداريد و حق وابستگان و اهل بينكنيم؟ گفت: نه، و ليكن پيامبر خود را عزيز و گرام
شناسيد كه سجده بر هيچكس جز خـداي يگانـه روا و سـزاوار نيسـت. بنـابراين، خـداي       بهتر ب

  متعال آيات مذكور را نازل فرمود.
#y﴿: 89 – 86اسباب نزول آية  ø‹x. “Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒöθ s% (#ρ ãx Ÿ2 y‰÷èt/ öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒ Î) (# ÿρß‰ Îγ x©uρ ¨βr& 

tΑθß™ §9 $# A,ym ãΝèδu™!% ỳ uρ àM≈oΨÉi t6 ø9$# 4 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ uΘ öθs)ø9 $# t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∇∉∪﴾.  
روايت كرده اند: مردي از انصار  بنسائي، ابن حبان و حاكم از ابن عباس  -215

مسلمان شد، سپس از اسالم خارج گرديد و چندي بعد از اين كارش پشيمان گرديد و به قوم 
ا براي من مجال توبه خود پيام داد كه به حضور رسول خدا كسي را بفرستيد و بپرسيد آي

y#ø‹x. “Ï‰ôγ﴿هست؟ پس  tƒ ª!$# $ YΒöθ s% (#ρãxŸ2 y‰ ÷èt/ öΝ ÍκÈ]≈yϑƒ Î) (# ÿρß‰Îγ x© uρ ¨βr& tΑθ ß™§9 $# A, ym 

ãΝ èδu™!% ỳ uρ àM≈oΨ Éi t6 ø9$# 4 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘöθ s)ø9 $# t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∇∉∪ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝèδäτ !# t“ y_ ¨βr& öΝÎγ ø‹n= tæ sπ oΨ ÷ès9 «! $# 

Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ t⎦⎫Ïèyϑô_r& ∩∇∠∪ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $pκÏù Ÿω ß#¤sƒ ä† ãΝ ßγ ÷Ζtã Ü># x‹yèø9$# Ÿωuρ öΝèδ tβρãsàΖãƒ 
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∩∇∇∪ ω Î) t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ç/$s? .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ (#θ ßsn= ô¹ r&uρ ¨βÎ*sù ©! $# Ö‘θàxî íΟŠ Ïm§‘ ∩∇®∪﴾1،  .نازل گرديد
  .)2(و او دوباره به اسالم مشرف شدقومش براي او پيام فرستادند 

خود و عبدالرزاق از مجاهد روايت كرده اند: حارث بن سويد به  مسدد در مسند -216
ايمان آورد و دوباره مرتد شد و به نزد قوم خود برگشت. پس  مدينه آمد و به نبي كريم 

y#ø‹x. “Ï‰ôγ﴿خدا در بارة او  tƒ ª! $# $YΒ öθ s% (#ρãxŸ2 y‰÷èt/ öΝÍκÈ]≈yϑƒ Î) (# ÿρß‰Îγ x©uρ ¨βr& tΑθ ß™ §9 $# A,ym 

ãΝ èδu™!% ỳ uρ àM≈oΨ Éi t6 ø9$# 4 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘöθ s)ø9 $# t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∇∉∪ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝèδäτ !# t“ y_ ¨βr& öΝÎγ ø‹n= tæ sπ oΨ ÷ès9 «! $# 

Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ t⎦⎫Ïèyϑô_r& ∩∇∠∪ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $pκÏù Ÿω ß#¤sƒ ä† ãΝ ßγ ÷Ζtã Ü># x‹yèø9$# Ÿωuρ öΝèδ tβρãsàΖãƒ 

∩∇∇∪ ωÎ) t⎦⎪Ï% ©! $# (#θç/$ s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7Ï9≡sŒ (#θ ßsn= ô¹r&uρ ¨βÎ*sù ©! $# Ö‘θàxî íΟŠÏm را نازل كرد. اين  ﴾∪®∇∩ ‘§
اش به گوش او رساند و برايش قراءت كرد. حارث گفت: به خدا  آيه را يكي از افراد قبيله

گويي، رسول خدا از تو راستگوتر و خداي يكتا از همه  دانم كه تو راست مي سوگند مي
  .)3(راستگوتر است، پس از كفر برگشت، اسالم آورد. اسالميتش نيكو و برازنده بود

                                           
] گـواهى دادنـد    كفـر ورزيدنـد و [پـس از آنكـه    خداوند چگونه گروهى را كه پس از ايمانشان «ترجمه:  -1

كند؟ و خداوند گـروه سـتمكاران    ] روشنگريها براى آنان آمد، هدايت مى پيامبر حقّ است و [بعد از آنكه
اين گروه جز ايشان آن است كه لعنت خدا و فرشـتگان و مردمـان، همگـى بـر آنـان      . كند را هدايت نمى

مگر آنان كه بعد از آن . اب از آنان كاسته نشود و نه آنان مهلت يابنداند، عذ ] جاودانه در آن [لعنت. است
  .»توبه كردند و [كار را] به صالح آوردند، پس بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است

، طبـري  336/  4و  142/  2، حـاكم  4460، ابـن حبـان   247/  1، احمـد  85 صحيح است، نسائي در تفسـير  -2
روايت كرده انـد، حـاكم و ذهبـي ايـن را صـحيح       225 ب نزولاسبااحدي در و و 197/  8، بيهقي 7358

  به تخريج محقق. 191 دانند. داراي شواهد مرسل است. زاد المسير يم
به همين معنـي از سـدي روايـت     7362به قسم مرسل از مجاهد و طبري  7361و از طبري  426عبدالرزاق  -3

  كرده اند.
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ÏμŠ﴿: 97ب نزول آية اسبا Ïù 7M≈ tƒ# u™ ×M≈ uΖ Éit/ ãΠ$s)̈Β zΟŠÏδ≡tö/Î) ( ⎯tΒ uρ … ã& s#yz yŠ tβ%x. $ YΨÏΒ#u™ 3 ¬! uρ ’n?tã 

Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏMøt7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïμ ø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 ⎯ tΒuρ txx. β̈Î*sù ©!$# ;© Í_ xî Ç⎯ tã t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩®∠∪﴾1.  
كرمه روايت كرده است: هنگامي كه خداي بزرگ آية ك: سعيد بن منصور از ع -217

﴿⎯ tΒ uρ ÆtGö;tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $YΨƒÏŠ﴾...  :را نازل كرد. يهود گفت: ما مسلمان 85(آل عمران (
ها گفت: خدا بر مسلمانان حج را فرض كرده است. گفتند: بر ما حج  هستيم. پيامبر به آن

⎯﴿ س خدا فرض نيست و از فريضة حج انكار كردند. پ tΒ uρ txx. ¨βÎ*sù ©! $# ;© Í_ xî Ç⎯ tã 

t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9   .)2(را نازل فرمود ﴾∪∠®∩ #$

pκ$﴿: 103 – 100اسباب نزول آية  š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ# u™ βÎ) (#θ ãè‹ÏÜ è? $ Z)ƒ Ìsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ è?ρé& 

|=≈tGÅ3ø9 $# Ν ä.ρ –Šãtƒ y‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡Î) t⎦⎪ÌÏ≈ x. ∩⊇⊃⊃∪﴾3.  
روايت كرده اند: در دورة جاهليت بين  بفريابي و ابن ابوحاتم از ابن عباس  -218

ها يك جا نشستند و حوادثي را كه در  اوس و خزرج فساد و نفرت حاكم بود. روزي آن
گذشته صورت گرفته بود به رخ يكديگر كشيدند تا آنجا كه به خشم و غضب آمدند و عليه 

.y#ø‹x﴿ية يكديگر سالح برداشتند. پس آ uρ tβρãàõ3s?﴾ 4(تا دو آية بعد از آن نازل شد(.  

                                           
] مقام ابراهيم است و هر كس كه وارد آن شود، ايمـن اسـت و    ن [از جملههاى روش در آن نشانه«ترجمه:  -1

] كسى كه بتواند سوى آن راه برد. و هـر كـس    ] مردم است، [البته ] بر [عهده براى خداوند حج خانه [كعبه
  .»كفر ورزد، [بداند] كه خداوند از جهانيان بى نياز است

  ي روايت كرده، مرسل و ضعيف است.به قسم مرسل به همين معني از و 7516طبري  -2
  .»اى مؤمنان، اگر از گروهى از اهل كتاب فرمان بريد، پس از ايمانتان شما را كافر گردانند«ترجمه:  -3
هـاي آن   از دو طريق از خليفه بن حصين از ابونصر از وي روايت كـرده اسـت، راوي   234و  233واحدي  -4

  اس اختالف است و به اصل حديث شواهد است.ثقه اند، اما در شنيدن ابونصر از ابن عب
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ابن اسحاق و ابوشيخ از زيد بن اسلم روايت كرده اند: شاس بن قيس يهودي از  -219
كنار گروهي از اوس و خزرج كه باهم مشغول صحبت بودند، گذشت و مشاهدة صميميت و 

و ت و به جوان يهودي كه با ااخها بعد از آن همه دشمني او را سخت خشمگين س الفت آن
، جوان همين درادث روز بعاث را به خاطرشان بياوها بنشيند و حو بود دستور داد تا در بين آن

هاي اوس بن  كار را انجام داد. آنان باهم درگيري لفظي پيدا كردند تا اين كه دو نفر به نام
هردو  و باهم به گفتگو پرداختند.قيظي از قبيلة اوس و جبار بن صخر از قبيلة خزرج برخاستند 

 و به هم حمله كردند، و آمادة جنگ شدند. اين خبر به پيامبر  گروه خشمگين شدند،
ها از دستورات  رسيد. آن بزرگوار آمد و اندرزشان داد و ميان آنان صلح برقرار كرد. آن

نشان آية پيامبر اطاعت كردند. پس خداي عزوجل در مورد اوس بن قيظي، جبار و همراها
﴿$pκ š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθ ãΨtΒ#u™ βÎ) (#θ ãè‹ ÏÜè? $Z)ƒ Ìsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 را و در مورد شاس بن  ...﴾#$

'ö≅è% Ÿ≅÷δr﴿قيس آية  ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝÏ9 šχρ‘‰ ÝÁ s?﴾...  :را نازل كرد.99(آل عمران (  

¡θÝ#) ﴿: 115 – 113اسباب نزول آية  øŠs9 [™!# uθ y™ 3 ô⎯ ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π ¨Βé& ×π yϑÍ←!$ s% tβθ è= ÷Gtƒ ÏM≈ tƒ# u™ 

«!$# u™!$tΡ# u™ È≅ø‹ ©9 $# öΝèδuρ tβρß‰àf ó¡ o„ ∩⊇⊇⊂∪﴾.  
روايت كرده اند:  باز ابن عباس  »ةبالصحا«ابوحاتم، طبراني و ابن منده در  ابن -220

عبيد و چند تن ديگر از يهود، به چون عبداهللا بن سالم، ثعلبه بن سعيه، اسيد بن سعيه و اسد بن 
كفار وابسته اسالم رغبت پيدا كردند و آن را تصديق نمودند و ايمان آوردند. علماي يهود و 

ايمان نياورده است، مگر بدكرداران شرير، ) (به آن گروه گفتند: كسي از ما به محمد 
كردند و سراغ آيين  ها اگر از نخبگان ما بودند، هرگز دين پدران خويش را رها نمي اين

¡θÝ#)﴿رفتند. پس خدا آية  ديگران نمي øŠ s9 [™!# uθ y™ 3 ô⎯ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9   .)1(را نازل كرد ...﴾#$

                                           
 »هـاي ايـن ثقـه انـد     راوي«گويـد:   مي 10899 روايت كرده است، هيثمي در محجمع زوائد 1388 طبراني -1

  اين را به ابن عباس و مقاتل نسبت كرده است. 237واحدي 
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روايت كرده اند: رسول خدا نماز خفتن (عشاء) را  احمد و غير او از ابن مسعود  -221
ة نماز بودند. پس به تأخير انداخت، سپس به مسجد آمد در حالي كه مردم همه منتظر اقام

فرمود: به راستي كه هيچكس از پيروان اين اديان، خدا را در اين وقت شب  پيامبر اكرم 
θ#)﴿كند، مگر شما. پس  ياد نمي Ý¡øŠ s9 [™!# uθ y™ 3 ô⎯ ÏiΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9 $# ×π̈Β é& ×π yϑÍ←!$s% tβθ è= ÷Gtƒ ÏM≈tƒ#u™ «! $# 

u™!$tΡ# u™ È≅ø‹ ©9 $# öΝèδuρ tβρß‰ àfó¡ o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ ÌÅz Fψ$# šχρ ããΒ ù'tƒuρ Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/ 

tβöθyγ ÷Ψ tƒuρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑø9 $# šχθ ããÌ≈ |¡ ç„ uρ ’Îû ÏN≡uö y‚ ø9$# šÍ× ¯≈ s9 'ρé&uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ås Î=≈¢Á9$# ∩⊇⊇⊆∪ $tΒ uρ (#θè= yèøtƒ ô⎯ ÏΒ 

9öyz ⎯ n= sù çνρãxò6ãƒ 3 ª! $# uρ 7ΟŠÎ= tæ š⎥⎫ É)−F ßϑø9 $$ Î/ ∩⊇⊇∈∪﴾1، .نازل گرديد  

pκ$﴿: 118اسباب نزول آية  š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΨtΒ# u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? Zπ tΡ$sÜ Î/ ⎯ÏiΒ öΝä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9 ù' tƒ 

Zω$t6yz (#ρ–Š uρ $ tΒ ÷Λ—⎢ÏΨtã ô‰ s% ÏNy‰t/ â™!$ŸÒ øót7ø9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡uθøù r& $tΒ uρ ‘ Ï÷‚ è? öΝèδâ‘ρß‰ ß¹ çt9 ø. r& 4 ô‰ s% $̈Ψ ¨t/ 

ãΝä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ( βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è= É)÷ès? ∩⊇⊇∇∪﴾2.  
اي از مسلمانان با  روايت كرده اند: عده بابن جرير و ابن اسحاق از ابن عباس  -222

پيمان  مرداني از يهود تماس و ارتباط داشتند به اين خاطر كه در زمان جاهليت همسايه و هم
يميت با يهود منع كرد، زيرا بيم فتنة ها را از دوستي و صم يكديگر بودند. خداي بزرگ آن

                                           
خـدا را در اوقـات شـب    ] برابر نيستند، از اهل كتاب گروهى راستكردار است. آيـات   [همه آنان«ترجمه:  -1

دهنـد و از كـار    آورند و به كـار شايسـته فرمـان مـى     به خدا و روز قيامت ايمان مى .خوانند كنان مى سجده
هر كار نيكى كه انجام دهنـد،  . شتابند و آنان از شايستگانند ها مى ] نيكى دارند و در [انجام ناشايست باز مى

 .»] پرهيزگاران داناست ه [حالهرگز در آن باره ناسپاسى نبينند و خداوند ب

ورزند.  ] شما كوتاهى نمى ] در نابكارى [نسبت به اى مؤمنان، از غير خودتان همراز مگيريد. [آنان«ترجمه:  -2
] شما را دوست دارند. به راستى دشمنى از زبانهايشان آشكار است. و آنچه دلهايشان نهان  رنج [و ناراحتى

  .»ايم ] را براى شما بيان كرده ها [ى روشن ورزيد، نشانه دارد، بزرگتر است، اگر خرد مى
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‰pκš$﴿در اين باره آية  رفت. خدا  ها مي يهود بر آن r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? Zπ tΡ$sÜ Î/ ⎯ ÏiΒ 

öΝä3ÏΡρ ßŠ﴾... 1(را نازل كرد(.  

⎯øŒÎ)uρ |N÷ρy‰xî ô﴿: 121اسباب نزول آية  ÏΒ š Î= ÷δr& ä— Èhθ t7è? t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# y‰Ïè≈ s)tΒ ÉΑ$tFÉ)ù= Ï9 3 ª!$# uρ 

ììŠÏÿxœ îΛ⎧Î= tæ ∩⊇⊄⊇∪﴾2.  
ابن ابوحاتم و ابويعلي از مشور بن مخرمه روايت كرده اند: به عبدالرحمن بن  -223
آل  120تان در روز احد برايم حكايت كن. گفت: از آية  گفتم: از سرگذشت عوف

øŒ﴿عمران به بعد را بخوان، سرگذشت ما را درخواهي يافت. پس  Î)uρ |N÷ρy‰xî ô⎯ÏΒ š Î= ÷δr& 

ä—Èhθ t7 è? t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# y‰Ïè≈ s)tΒ ÉΑ$ tFÉ)ù= Ï9 3 ª! $# uρ ììŠÏÿxœ îΛ⎧Î= tæ ∩⊇⊄⊇∪ øŒ Î) M£ϑyδ Èβ$ tGxÍ←!$©Û öΝ à6Ψ ÏΒ βr& 

Ÿξt± øs?﴾ كساني بودند كه از مشركان امان خواستند. باز تا ها  را قراءت كرد و گفت: آن

﴿ô‰s)s9 uρ ÷Λä⎢Ψ ä. tβöθ ¨Ψyϑs? |Nöθ yϑø9 $# ⎯ÏΒ È≅ö6s% βr& çν öθ s)ù= s? ô‰s)sù çνθßϑçG÷ƒr&u‘﴾  :و به «) 143(آل عمران
كرديد، پيش از آنكه به ديدارش رسيد، پس آن را در حالى كه  راستى آرزوى مرگ مى

را خواند و گفت: منظور، روحية مسلماناني است كه نبرد و پيكار با دشمن را  »نگريستيد مى
⎦﴿كردند. پس تا  آرزو مي '⎪ Î*sù r& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ÏFè% ÷Λ ä⎢ö6n= s)Ρ$#﴾  :آيا اگر بميرد يا «) 144(آل عمران

كلمات صداي قراءت كرد و گفت: مراد از اين  »گرديد؟ كشته شود، از آيين خود بر مى
شيطان است كه روز احد به آواز بلند گفت: محمد كشته شد، بازهم تا اين قول خداي تعالي 

﴿Zπ uΖtΒ r& $U™$yèœΡ﴾ ) ها را به خواب  ) قراءت كرد و در اين باره گفت: يعني آن154عمران: آل
  سبكي فرو برد.

                                           
  روايت كرده در اين اسناد محمد بن ابومحمد مجهول است. 7678طبري  -1
ها  ] آن گاه كه بامدادان از پيش كسانت بيرون آمدى. مؤمنان را براى جنگ به جايگاه و [ياد كن«ترجمه:  -2

  .»گماردى. و خداوند شنواى داناست مى
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øŒ﴿بخاري و مسلم از جابر بن عبداهللا روايت كرده اند: آية  -224 Î) M £ϑyδ Èβ$tGxÍ←!$©Û 

öΝà6Ψ ÏΒ βr& Ÿξt± øs?﴾ .در بارة ما بني سلمه و بني حارثه نازل شده است  
و ابن ابوحاتم از شعبي روايت كرده اند: روز بدر به مسلمانان  »مصنف«ابن ابوشيبه در  -225

هـا را بسـيار    رسـاند و ايـن خبـر آن    خبر رسيد كه كرز بن جابر محاربي به مشركان كمك مـي 
⎯﴿نگران ساخت. و  s9 r& öΝä3uŠ Ïõ3tƒ βr& öΝä. £‰Ïϑãƒ Ν ä3š/u‘ Ïπ sW≈ n= sW Î/ 7#≈ s9# u™ z⎯ ÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# t⎦⎫ Ï9 u”∴ãΒ ∩⊇⊄⊆∪ #’n?t/ 

4 βÎ) (#ρçÉ9 óÁ s? (#θ à)−Gs?uρ Νä.θ è?ù' tƒuρ ⎯ ÏiΒ öΝÏδÍ‘ öθ sù # x‹≈ yδ öΝ ä.÷Š Ï‰ôϑãƒ Νä3š/ u‘ Ïπ |¡ ôϑsƒ ¿2 7#≈ s9#u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# 

t⎦⎫ ÏΒÈhθ |¡ ãΒ ∩⊇⊄∈∪﴾  :گفتـى: آيـا برايتـان بـس      آن گاه كه به مؤمنان مى«) 125 – 124(آل عمران
] مدد  ه هزار [نفر] از فرشتگان فرو فرستاده شده [از آسماننيست كه پروردگارتان شما را به س

] بـه   ] با اين جوش [و خروش آرى، اگر شكيبايى كنيد و پرهيزگارى نماييد و [كافران رساند؟
در  »رساند سويتان آيند، پروردگارتان شما را به پنج هزار [نفر] از فرشتگان نشانگذار، مدد مى

ست قريش بـه كـرز رسـيد، ديگـر بـه مشـركان كمـك        اين خصوص نازل شد. چون خبر شك
  .)1(نرساند و پروردگار حكيم نيز پنج هزار فرشته را به كمك مسلمانان نفرستاد 

§{﴿: 128اسباب نزول آية  øŠs9 š s9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{$# í™ó© x« ÷ρr& z>θçGtƒ öΝ Íκö n= tæ ÷ρr& öΝßγ t/Éj‹ yèãƒ öΝßγ ¯ΡÎ* sù 

šχθ ßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊄∇∪﴾2.  
شكست،  دندان نبي اكرم  ،روايت كرده اند: روز احد لم از انس احمد و مس -226

چهرة مبارك ايشان زخم شد و خون از صورتش جاري گشت. پس آنگاه گفت: چگونه به 
رسند قومي كه رخسار پيامبرشان را از خون رنگين كردند، در حالي كه  فالح و رستگاري مي

                                           
  به شكل مرسل از شعبي روايت كرده، ضعيف است. 7742طبري  -1
تو را در اين كار اختيارى نيست. چه [خداوند] آنان را ببخشايد يا عذابشان كنـد، چـرا كـه آنـان     «ترجمه:  -2

  .»ستمكارند
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§{﴿كرد. پس خداي بزرگ آية  شان مي به پرستش و عبادت پروردگار يكتا دعوت øŠ s9 š s9 

z⎯ ÏΒ ÌøΒF{$# í™ó© x«﴾... 1(را نازل كرد(.  
روايت كرده اند: از رسول خدا شنيدم كه  باحمد و بخاري از ابن عمر  -227

گفت: خدايا فالن را لعنت كن، خدايا حارث بن هشام را لعنت كن، اي خدا سهيل بن  مي
§{﴿اميه را لعنت كن، بنابراين آية  لعنت كن، پروردگارا صفوان بن عمرو را øŠ s9 šs9 z⎯ ÏΒ 

ÌøΒF{$# í™ó© x«﴾... 2(ها پذيرفته شد نازل شد. سپس توبة تمام آن(.  
  .)3(نيز به اين معني روايت كرده است بخاري از ابوهريره  -228

گويد: طريق جمع بين اين دو حـديث ايـن اسـت: رسـول خـدا بعـد از        حافظ ابن حجر مي
شان به حديث ابن عمر ذكر شد دعا كرد. پس  هايي كه نام ش احد، در نماز بر آنوقايع دلخرا

آيه در بارة هردوي اين حوادث آنچه براي پيامبر پيش آمـد و آنچـه پيـامبر انجـام داد كـه بـر       
  ها دعا كرد. نازل شده است. آن

  سازد: تر مي افزايد: ليكن موضوع را اين حديث پيچيده ابن حجر مي

                                           
و  253/  3به قسم موصول، احمد  1791تعليقاً، مسلم  4069پيش از حديث  365/  7صحيح است، بخاري  -1

، 244، واحـدي  6575و  6574، ابـن حبـان   3738، ابـويعلي  4027، ابن ماجـه  3003و  3002، ترمذي 288
  از انس روايت كرده اند. 97» تفسير«، نسائي در 7806و  7805طبري 

روايت كرده  3004، ترمذي 93/  2با شواهدش صحيح است، بخاري به اين عبارت روايت نكرده، احمد  -2
 بن عمـر بـه قسـم مرسـل بـه      از سالم بن عبداهللا 4070حمزه ضعيف است. بخاري  اند در اسناد آن عمر بن

بـه قسـم موصـول از     7346و  4069روايت كرده است. بخـاري   »كند لعنت مي«نه  »كند دعا مي«عبارت 
  ها را ذكر نكرده است. ابن عمر روايت كرده و نام

روايت كرده انـد،   1972، ابن حبان 201/  2، نسائي 374/  1، دارمي 939، حميدي 6200و  4560بخاري  -3
  در اين حديث هم نام مشركين نيست.
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خوانـد،   روايت كرده است: پيامبر در نماز فجر اين دعـا را مـي   ز ابوهريره مسلم ا -229
§{﴿پروردگارا رِعل، ذكوان و عصيه را لعنت كن. تا آن كه خداي عزوجل آية  øŠ s9 šs9 z⎯ ÏΒ 

ÌøΒF{$# í™ó© x«﴾   را نازل كرد. وجه اشكال اين است: آيه در موضوع احد نازل گرديده و جريـان
  د از آن است.رعل و ذكوان بع
فرمايد: امكان دارد كـه گفتـه شـود قصـة رعـل و ذكـوان بعـد از غـزوة احـد           ابن حجر مي

صورت گرفته است، اما نزول آيه از سبب آن [قصة احد] اندك زماني به تأخير افتـاده سـپس   
  .)1(ها نازل گرديده است در بارة همة اين

  گري نيز آمده است:فرمايد: در سبب نزول اين آيه حديث دي سيوطي صاحب مي
روايـت كـرده    خود و ابن اسحاق از سالم بن عبداهللا بن عمر  »تاريخ«بخاري در  -230

كنـي و سـپس    اند: مردي از قريش نزد رسول خدا آمـد و گفـت: تـو از دشـنام مـا را منـع مـي       
 گردي. بعد پشت به رسول خدا كرد و سرين خود را برهنه نمود. پيامبر او را از خود دور برمي

øŠ§{﴿كرد و دعاي بدش نمـود. پـس آيـة     s9 š s9 z⎯ ÏΒ ÌøΒF{ $# í™ó© x«﴾...   .سـپس آن   نـازل شـد
  شخص مسلمان شد و به اسالم پابندي خوبي نشان داد. اين حديث مرسل غريب است.

yγ$﴿: 130اســباب نــزول آيــة    •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= à2ù' s? (##θ t/Ìh9 $# $Z≈ yèôÊr& Zπ xyè≈ ŸÒ •Β ( 

(#θ à)̈?$# uρ ©! $# öΝä3ª= yès9 tβθ ßs Î= øè? ∩⊇⊂⊃∪﴾2.  
فريابي از مجاهد روايت كرده است: مسلمانان كاالي خويش را به صورت نسـيه تـا    -231

دادن  رسـيد فروشـنده در عـوض    فروختند، چون زمان پرداخت بهاي كـاال مـي   زماني معين مي

                                           
  نگاه كنيد. 227 – 226/  8به فتح الباري  -1
اى مؤمنان، ربا را چندين و چنـد برابـر مخوريـد. و از خداونـد پـروا بداريـد باشـد كـه رسـتگار          «ترجمه:  -2

  .»شويد



    

  133  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

 افـزود. بـه ايـن سـبب خـدا       كاال مي مهلت بيشتر به خريدار براي اداي دين، مبغلي بر بهاي
﴿$yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= à2ù' s? (# #θt/Ìh9 $# $Z≈ yèôÊr& Zπ xyè≈ ŸÒ •Β﴾ 1(را نازل كرد(.  

 )2(و همچنين از عطاء روايت كرده است: در زمان جاهليت طايفة ثقيف از بني مغيره -232
گفتند: بـه شـما سـود     رسيد، بدهكاران مي ان ميگرفتند، و چون مدت تعيين شده به پاي وام مي

 ﴿$yγدهيم، شما هم در عـوض آن مـدتي بـه مـا مهلـت بدهيـد. پـس خـدا          بيشتري مي •ƒr' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= à2ù' s? (# #θt/Ìh9 $# $Z≈ yèôÊr& Zπ xyè≈ ŸÒ •Β﴾ 3(را نازل فرمود(.  

βÎ) öΝ﴿: 140اسباب نزول آية  ä3ó¡|¡ ôϑ tƒ Óy ös% ô‰s)sù ¡§ tΒ tΠöθ s)ø9$# Óyös% … ã& é#÷VÏiΒ 4 y7 ù= Ï?uρ ãΠ$ −ƒ F{$# 

$yγ ä9Íρ# y‰çΡ t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# zΝ n= ÷èu‹ Ï9 uρ ª! $# š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ x‹Ï‚ −Gtƒuρ öΝä3Ζ ÏΒ u™!# y‰pκà− 3 ª!$# uρ Ÿω = Ïtä† 

t⎦⎫ÉΚ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊆⊃∪﴾4.  
هـا   گ احـد ديـر بـه زن   ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده اسـت: چـون اخبـار جنـ     -233

ها براي كسب خبر از شهر (مدينه) بيرون آمدنـد. ناگـاه دو نفـر سـوار بـر       اي از آن رسيد، عده
شتر از راه رسيدند. زني از آنان پرسيد: از رسول خدا چه خبر؟ گفتند: زنده اسـت. زن گفـت:   

رجة شهادت زنده است پرواي ديگر ندارم كه خدا بندگان خويش را به د اكنون كه پيامبر 
›x﴿گرداند. طبق گفتار آن زن كالم جليل  نايل مي Ï‚−Gtƒuρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u™!# y‰pκ à−﴾ .نازل شد  

                                           
  نگاه كنيد. 134/  1هد مرسل و مرسل از قسم ضعيف است. به تفسير مجا -1
  ثبت شد. 128/  2 »در المنثور«طبري و  در نسخة اصلي بني نضير است از -2
  از ابن جريج از عطا روايت كرده، مرسل است. 7822طبري  -3
اگر به شما زخمى رسد، به راستى به گروه [كافران نيـز] زخمـى ماننـد آن رسـيده اسـت. و ايـن       «ترجمه:  -4

] را معلوم بـدارد و   گردانيم. و تا خداوند مؤمنان [واقعى وزى را] در ميان مردم مىروزها [ى شكست و پير
  .»دارد برخى از شما را گواه گيرد. و خداوند ستمكاران را دوست نمى
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[ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: چـون اخبـار جنـگ احـد بـه زنـان مدينـه ديـر         
رسيد، براي كسب خبر بيرون آمدند، ناگاه ديدند كساني پيكر دو جوان شهيد را بـاالي يـك   

يك شتر بار كرده به آنجـا رسـاندند. زنـي كـه از انصـار بـود، پرسـيد: ايـن شـهيدان           االغ و يا
ايـن دو   كيستند؟ گفتند: فالن و فالن، يكي برادر آن زن بود و ديگري شوهرش (و يا يكي از

چه شد؟  گداز پرسيد: رسول خدا  شهيد شوهر و ديگري پسرش بود) زن در آن حالت جان
او زنده است ديگر هيچ پروا نـدارم كـه خـداي توانـا بنـدگان       گفتند: زنده است، گفت: چون

‚x‹Ï﴿دارد. طبق گفتار آن زن كـالم الهـي    خويش را به مقام شهادت بزرگ و گرامي مي −Gtƒuρ 

öΝä3Ζ ÏΒ u™!# y‰ pκ à−﴾ [1(نازل شد(.  

‰ô﴿: 143اسباب نزول آية  s)s9 uρ ÷Λä⎢Ψ ä. tβöθ ¨Ψyϑ s? |Nöθyϑø9 $# ⎯ÏΒ È≅ö6s% βr& çν öθ s)ù= s? ô‰ s)sù çνθ ßϑçG÷ƒr&u‘ ÷Λä⎢Ρr&uρ 

tβρãÝàΖ s? ∩⊇⊆⊂∪﴾2.  
روايـت كـرده اسـت: جمـاعتي از      بابن ابوحاتم از طريق عـوفي از ابـن عبـاس     -234

شديم و يا كاش مثـل روز   گفتند: كاش مانند اصحاب بدر شهيد مي با حسرت مي اصحاب 
هـا و   از خـود دليـري  آمد كه مـا در آن ميـدان بـا مشـركان نبـرد كـرده        بدركارزاري پيش مي

آورديـم و يـا از زنـدگي بيشـتر      داديم، يا شهادت و جنت را بـه دسـت مـي    ها نشان مي شهامت
شديم، ديري نگذشت كه خدا در ميدان احـد احضارشـان كـرد و در آن كـارزار      مند مي بهره

هـا كـه خواسـت و ارادة كردگـار بـر       كسي از خود پايداري و مقاومـت نشـان نـداد، مگـر آن    

                                           
  .69، ص 4ابوالفضل محمود األلوسي، تفسير روح المعاني، همان منبع، ج  -1
ز آنكه به ديدارش رسـيد، پـس آن را در حـالى كـه     كرديد، پيش ا و به راستى آرزوى مرگ مى«ترجمه:  -2

  .»نگريستيد، ديديد مى
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ô‰s)s9﴿ي و استقامت ايشان قرار گرفته بـود. پـس آيـة    پايدار uρ ÷Λä⎢Ψ ä. tβöθ ¨Ψyϑs? |Nöθyϑø9 نـازل   ...﴾#$
  .)1(شد

tΒ$﴿: 144اسباب نزول آية  uρ î‰£ϑpt èΧ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ß™”9 $# 4 ⎦'⎪Î* sù r& |N$̈Β ÷ρr& 

Ÿ≅ÏFè% ÷Λä⎢ö6n= s)Ρ$# #’n?tã öΝä3Î6≈s)ôãr& 4 ⎯tΒ uρ ó=Î= s)Ζ tƒ 4’n?tã Ïμø‹t6 É)tã ⎯ n= sù §ÛØtƒ ©!$# $\↔ø‹x© 3 “Ì“ôfu‹y™ uρ ª!$# 

t⎦⎪ÌÅ6≈ ¤±9 $# ∩⊇⊆⊆∪﴾2.  
روايـت كـرده اسـت: در غـزوة احـد از نـزد رسـول         ابن منذر از عمر بن خطاب  -235

گفـت: محمـد    پراكنده شديم و من به كوه باال شدم و از يك يهـودي شـنيدم كـه مـي     خدا
زنـم،   ز هيچكس نشنوم كه بگويد: محمد كشته شد و گرنه گـردنش را مـي  كشته شد. گفتم: ا

tΒ$﴿گردند. پس خداي بزرگ آيـة   ناگاه ديدم رسول خدا و سپاة اسالم به عقب برمي uρ î‰£ϑpt èΧ 

ωÎ) ×Αθß™ u‘﴾... .را نازل كرد  
ابــن ابوحــاتم از ربيــع روايــت كــرده اســت: در روز احــد مصــايب فــراوان دامنگيــر  -236
اي  دعوت كردند. عـده  ن گرديد، مردم يكديگر را براي اجتماع بر گرد رسول خدا مسلمانا

شـد. و گروهـي ديگـر     كشته نمي اًبدااي ديگر گفتند: اگر پيغمبر  گفتند: پيامبر كشته شد، عده
جنگيد نبرد نماييد تا خداي جهان پيروزتان گرداند و يا به او  گفتند: در راهي كه پيامبرتان مي

tΒ$﴿. بنابراين خدا آية ملحق شويد uρ î‰ £ϑpt èΧ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘﴾ 3(را نازل كرد(.  
                                           

و بعد از  7929اطر عطيه بن سعد عوفي ضعيف است. اما به معني اين شواهد است كه طبري اسنادش به خ -1
  اين ذكر كرده است.

آيـا اگـر بميـرد يـا     انـد.   ] به راستى پيش از او رسوالنى بـوده  و محمد جز رسول [خدا] نيست [كه«ترجمه:  -2
] هـيچ زيـانى بـه     گرديد؟ و هر كس از آيـين خـود برگـردد، [در حقيقـت     كشته شود، از آيين خود بر مى

  .»رساند و خداوند به شكرگزاران پاداش خواهد داد خداوند نمى
 به قسم مرسل روايت كرده، داراي شواهد مرسل است كه با 7940از ربيع بن انس و از قتاده  7941طبري  -3

  شود. ها قوي مي آن
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از ابو نجيح روايت كرده است: مردي از مهاجرين از كنار مردي  »دالئل«بيهقي در  -237
كشـته   تپيد گذشت و گفت: خوب خبر داري كـه پيـامبر    از انصار كه در خاك و خون مي

و گفـت: اگـر محمـد كشـته شـده باشـد او        شد؟ مرد انصاري از خاك و خـون سـر برداشـت   
  .)1(رسالت خويش را انجام داد حاال شما براي دفاع از دين بجنگيد. پس اين آيه نازل شد

كنـد: ابلـيس در روز احـد بـه صـداي       خود از زهري روايت مي ابن راهويه در مسند -238
ه رسـول  گويد: من اولين كسـي بـودم كـ    مي بلند گفت: محمد كشته شد. كعب بن مالك 

خدا را ديدهم و چشمان مبارك او را از زير كاله خود شناختم و به صداي بلند گفتم: رسـول  
tΒuρ î‰£ϑpt$﴿خدا اينجاست. پس آية  èΧ ωÎ) ×Αθß™ u‘﴾... .نازل شد  

=ΝèO tΑt“Ρr& Νä3ø‹n§﴿: 154اسباب نزول آية  tæ .⎯ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ ÉdΟ tóø9 $# Zπ uΖtΒ r& $U™$yèœΡ 4© ý øótƒ Zπx Í←!$ sÛ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ( 

×πxÍ←!$ sÛuρ ô‰s% öΝåκ÷J£ϑyδr& öΝåκ ß¦àΡr& šχθ ‘Ζ Ýà tƒ «! $$Î/ uöxî Èd, ys ø9$# £⎯ sß Ïπ §‹ Î= Îγ≈yfø9 $# ( šχθä9θà)tƒ ≅yδ $oΨ ©9 

z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{$# ⎯ ÏΒ &™ó© x« 3 ö≅è% ¨βÎ) tøΒF{ $# … ã& ©#ä. ¬! 3 tβθ àøƒ ä† þ’Îû ΝÍκÅ¦àΡr& $̈Β Ÿω tβρß‰ ö6 ãƒ š s9 ( tβθä9θà) tƒ öθ s9 

tβ%x. $ oΨs9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{$# Ö™ó© x« $̈Β $uΖ ù= ÏGè% $oΨ ßγ≈ yδ 3 ≅è% öθ ©9 ÷Λä⎢Ψ ä. ’Îû öΝä3Ï?θ ã‹ ç/ y— uy9 s9 t⎦⎪Ï% ©! $# |=ÏGä. ãΝÎγ øŠn= tæ ã≅÷Fs)ø9 $# 

4’n< Î) öΝÎγ ÏèÅ_$ ŸÒ tΒ ( u’Í? tFö;uŠ Ï9 uρ ª!$# $tΒ ’Îû öΝà2 Í‘ρß‰ß¹ }ÈÅcs yϑã‹Ï9 uρ $tΒ ’Îû öΝ ä3Î/θ è= è% 3 ª!$# uρ 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹Î/ 

Í‘ρß‰ Á9$# ∩⊇∈⊆∪﴾2.  

                                           
از پدرش روايت كرده انـد، ايـن مرسـل اسـت و      از ابن ابونجيح 248/  3 »دالئل«، بيهقي در 7944طبري  -1

  و بعد از اين روايت كرده است. 7945ها را طبري  داراي شواهد مرسل ديگر كه آن

ورد كه گروهى از شما را ] خوابى سبك بر شما فرود آ آن گاه پس از اندوه آرامشى [به صورت«ترجمه:  -2
گرفت و گروهى [ديگر] بودنـد كـه انديشـه خودشـان نگرانشـان سـاخته بـود، بـه خداونـد گمـان            فرا مى

اى از يـارى [خـدا] خـواهيم داشـت؟      گفتند: آيا بهره بردند. مى مى -چون پندار [عصر] جاهليت -نادرست
دارند كـه [آن را]   خويش چيزى را نهان مىاش به دست خداست. در دلهاى  ] همه ] مدد [الهى بگو: [تحقّق

شـديم.   اى داشـتيم در اينجـا كشـته نمـى     گويند: اگر ما از يارى [خدا] بهـره  سازند. مى براى تو آشكار نمى
] بوديد، كسانى كه كشته شدن بر آنان مقرّر شـده بـود، بـه سـوى كشـتارگاه       هايتان [هم بگو: اگر در خانه
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روايت كرده است: در ميدان احد وقتي ترس و اندوة شديد  ابن راهويه از زبير  -239
بخش به ما عطا فرمود،  ما را فرا گرفت، احساس كردم خداي مهربان خوابي سبك و آرام

ب بن چنانكه از جمع سپاة اسالم هيچكس بيدار نماند. سوگند به خدا در آن لحظه آواز معت
در اينجا  شد، اينگونه گفت: اگر فتح و نصرت نصيب ما مي قشير را مانند رؤيا شنيدم كه مي

 ΝèO§﴿شديم، من اين جمله را حفظ كردم. پس خداي عزوجل در اين خصوص  كشته نمي

tΑt“Ρr& Νä3ø‹n= tæ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ ÉdΟ tóø9$# Zπ uΖtΒ r& $U™$ yèœΡ 4© ý øótƒ Zπx Í←!$ sÛ öΝä3Ζ ÏiΒ ( ×π xÍ←!$ sÛuρ ô‰s% öΝåκ÷J£ϑyδr& öΝåκ ß¦àΡr& 

šχθ ‘ΖÝà tƒ «! $$Î/ uöxî Èd, ysø9 $# £⎯ sß Ïπ §‹ Î= Îγ≈ yf ø9$# ( šχθä9θà)tƒ ≅yδ $oΨ©9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{$# ⎯ ÏΒ &™ó© x« 3 ö≅è% ¨βÎ) 

tøΒF{$# … ã& ©#ä. ¬! 3 tβθ àøƒ ä† þ’Îû Ν Íκ Å¦àΡr& $̈Β Ÿω tβρß‰ö6 ãƒ š s9 ( tβθ ä9θà)tƒ öθ s9 tβ% x. $oΨs9 z⎯ÏΒ ÌøΒF{ $# Ö™ó© x« $̈Β 

$uΖ ù= ÏGè% $ oΨ ßγ≈yδ 3 ≅è% öθ©9 ÷Λä⎢Ψ ä. ’Îû öΝä3Ï?θ ã‹ç/ y— uy9 s9 t⎦⎪ Ï%©! $# |=ÏGä. ãΝ Îγ øŠ n= tæ ã≅÷F s)ø9 $# 4’n< Î) öΝÎγ ÏèÅ_$ ŸÒ tΒ ( u’Í?tFö;uŠ Ï9uρ 

ª!$# $tΒ ’Îû öΝ à2Í‘ρß‰ ß¹ }ÈÅcs yϑã‹ Ï9 uρ $ tΒ ’Îû öΝ ä3Î/θ è=è% 3 ª!$# uρ 7ΟŠÎ= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρß‰Á9$# ∩⊇∈⊆∪﴾  را نازل
  .)1(فرمود

tΒ$﴿: 161اسباب نزول آية  uρ tβ%x. @c© É<oΨ Ï9 βr& ¨≅äótƒ 4 ⎯tΒ uρ ö≅è= øótƒ ÏNù' tƒ $yϑÎ/ ¨≅xî tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# 4 §ΝèO 

4’̄ûuθ è? ‘≅à2 <§ øtΡ $ ¨Β ôMt6|¡ x. öΝèδuρ Ÿω tβθ ßϑn= ôà ãƒ ∩⊇∉⊇∪﴾2.  

                                                                                                             
] بيازمايد. و تا آنچه را كه در  هايتان داريد [در عمل د آنچه را كه در سينهآمدند و تا خداون خود بيرون مى

  .»دلهايتان است، پاك سازد، و خداوند به راز دلها داناست
هاي او ثقه اند و ابن اسحاق  ، اسناد طبري حسن و راوي273/  3، بيهقي 8094و  8093حسن است، طبري  -1

  به تحديث تصريح كرده است.
] خيـانتى را   زند و هر كس كه خيانت كند، در روز قيامـت [وبـال   از هيچ پيامبرى خيانت سر نمى«ترجمه:  -2

] داده  ] دستاوردش به تمام [و كمـال  ] خواهد آورد. آن گاه به هر كسى [پاداش كه ورزيده است [در ميان
  .»شود و آنان ستم نبينند
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اي (شال)  يت كرده اند: قطيفهروا بابوداود و ترمذي به قسم حسن از ابن عباس  -240
سرخ رنگي روز بدر گم شد. برخي از مردم گفتند: شايد رسول خدا آن را برداشـته باشـد. در   

tΒ$﴿باره آية  uρ tβ%x. @c© É<oΨ Ï9 βr& ¨≅äótƒ﴾... 1(نازل شد(.  
 ببه سـندي كـه رجـال آن ثقـه هسـتند از ابـن عبـاس         »معجم كبير«طبراني در  -241

ول خدا لشكري را به جهاد فرستاد كه پس از مدتي با پـرچم افراشـته،   روايت كرده است: رس
پيروزمندانه برگشتند. سپس لشكر ديگري را فرستاد كه هنگام بازگشـت، پـرچم فـتح و ظفـر     

هـا نيـز بـا پيـروزي      ها نيز در اهتزاز بود. چندي بعد لشـكر ديگـري را فرسـتاد. آن    پيشاپيش آن
رفته شده، در حفظ مجسمة طالي كه به شكل سر غزال بود برگشتند، اما از اموال به غنيمت گ

$﴿خيانت كردند. پس  tΒuρ tβ%x. @c© É<oΨ Ï9 βr& ¨≅äótƒ﴾ .نازل شد  

ϑs9£$!﴿: 165اسباب نزول آية  uρr& Ν ä3÷G u;≈ |¹r& ×π t7Š ÅÁ •Β ô‰s% Λ ä⎢ö6|¹ r& $pκ ö n= ÷VÏiΒ ÷Λ ä⎢ù= è% 4’̄Τ r& # x‹≈ yδ ( ö≅è% uθ èδ 

ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝ ä3Å¡ àΡr& 3 ¨βÎ) ©! $# 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇∉∈∪﴾2.  
روايت كرده است: مصـايب و مشـكالتي كـه در     ابن ابوحاتم از عمر بن خطاب  -242

اي از اصـحاب فـرار    هـا شـهيد شـد، عـده     روز احد دامنگير مسلمانان گرديد، هفتاد نفـر از آن 
تكـه شـد و خـون بـر     شكست، كاله خود بر سـر مبـارك ايشـان تكـه      كردند، دندان پيامبر 

                                           
، از 255 و واحـدي در اسـباب نـزول    8139و  8138، طبـري  2438، ابويعلي 3009، ترمذي 3971ابوداود  -1

از مقسـم از ابـن عبـاس روايـت      8137و  8135خصيف از عكرمه از ابن عباس روايت كـرده انـد. طبـري    
اي از خصـيف از   حسن غريـب اسـت عـده   «گويد:  ي اين ضعيف است، ترمذي ميها كرده يكي از راوي

ز طريق ديگر از اعمش از ابن عبـاس روايـت   ا 8141طبري  »دون ذكر ابن عباس روايت كرده اندمقسم ب
كرده اسناد اين ضعيف است به خاطر اين كه بين اعمش و ابن عباس انقطاع است. اين طريق با ما قبلش و 

دهند كه اين خبر داراي اصل اسـت حتـي ايـن     ] نشان مي156/  4طريق مجاهد كه گذشت [تفسير طبري 
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 473ر بغوي سخن را يكي از منافقين گفته است. به تفسي

 -] دسـت يافتـه بوديـد    كه به دو برابـر آن [در شكسـت دشـمنان    -آيا چون مصيبتى به شما رسيد«ترجمه:  -2
  .»گفتيد: اين از كجا رسيد؟ بگو: آن از نزد خود شماست. بى گمان خدا بر هر كارى تواناست
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رخسارشان جاري گرديد. همه از سبب گرفتن فديه از اسراي بـدر بـود. بـه همـين سـبب آيـة       
﴿!$ £ϑs9 uρr& Νä3÷Gu;≈ |¹r& ×π t7Š ÅÁ •Β﴾... .نازل شد  

⎦¨ Ÿωuρ﴿: 170 – 169اسباب نزول آية  t⎤ |¡øt rB t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è= ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# $O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅t/ í™!$uŠ ôm r& 

y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/u‘ tβθ è%y— öãƒ ∩⊇∉®∪﴾1.  
فرمـود:   روايت كرده اند: رسول خدا  باحمد، ابوداود و حاكم از ابن عباس  -243

هـا را در ميـان    هنگامي كه برادران شما در احد به شهادت رسـيدند، خـداي مهربـان ارواح آن   
هـاي   ز ميـوه كننـد و ا  پيكر پرندگان سبز رنگي قرار داد كه در رودهاي بهشت رفت و آمد مي

هـاي   هاي زرين جاي دارند. آنان چون خـوردني  خورند و زير ساية عرش در قنديل بهشتي مي
بخـش   هاي خويش را گوارا و خوابگاه نيمروزي خود را زيبا و آرام خود را پاكيزه، آشاميدني

دانستند كه خـداي بـزرگ بـا مـا چگونـه رفتـار        يافتند، گفتند: اي كاش برادران ما در دنيا مي
ايـزد تعـالي   كند تا ديگر از جهاد رو نگردانند و از جنگ بـا كفـار نترسـند و كنـار نرونـد.       مي

⎦¨ Ÿωuρ﴿رسانم. پس آية  ها مي فرمود: من احوال شما را به آن t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ è= ÏFè%﴾   و آية بعـد از
  .)2(آن نازل شد

                                           
انـد. در نـزد پروردگارشـان روزى     مرده مپندار بلكه زنده و كسانى را كه در راه خدا كشته شدند«ترجمه:  -1

  .»يابند مى
/  9، بيهقـي  266 / 1، احمـد  2331، ابويعلي 88/  2، حاكم 2520با طرق و شواهدش حسن است، ابوداود  -2

از عبداهللا بن ادريـس از محمـد بـن اسـحاق از اسـماعيل بـن اميـه از         261 و واحدي در اسباب نزول 163
حاق بـه روايـت   ن اسـ هاي آن ثقـه هسـتند. ابـ    سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده اند راويابوزبير از 

از ابوزبير از  8205، طبري 266و  265/  1احمد به تحديث تصريح كرده و حديث آن حسن است. احمد 
مراسـل ابـن   است، زيرا ابوزبير از ابن عباس نشنيده چنانچه در  عطعباس روايت كرده اند اسناد آن منق ابن

، بيهقي 1143، طيالسي 1887آمده است. حديث ابن مسعود به اين شاهد است كه مسلم  193ابوحاتم ص 
  واهللا اعلم. –روايت كرده اند  8208و طبري  163/  9، بيهقي 1143/  9
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  .)1(به همين معني روايت كرده است ترمذي نيز از جابر  -244
!©%t⎦⎪Ï﴿: 174و  172اسباب نزول دو آية  $# (#θç/$yf tGó™ $# ¬! ÉΑθß™ §9$# uρ -∅ÏΒ Ï‰ ÷èt/ !$tΒ ãΝåκ u5$|¹ r& 

ßyös)ø9 $# 4 t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ|¡ ômr& öΝåκ ÷]ÏΒ (# öθ s)̈?$# uρ íô_ r& îΛ⎧Ïà tã ∩⊇∠⊄∪﴾2.  
روايت كرده است: در غزوة احـد بعـد    بابن جرير از طريق عوفي از ابن عباس  -245

آن همه جناياتي كه از ابوسفيان سر زد، خدا در دل او ترس و وحشت افكند و او بـه سـوي    از
دست شـما   گفت: خدا در دل ابوسفيان ترس و هراس راه داد و از مكه برگشت. نبي كريم 

ريزان بازگشت. غزوة احد در ماة شوال واقع شد، تجار [هر سـال يـك بـار] در مـاة ذي      اشك
ها بعـد از   كردند. آن آمدند و جهت خريد و فروش در بدر صغرا اقامت مي القعده به مدينه مي

غزوة احد آمده بودند و مسلماناني كه در ميدان جنـگ زخمـي شـده بودنـد سـخت كسـالت       
داشتند. سرور كائنات مردم را احضار كرد تا با او به تعقيب سپاة قريش بشتابند. [و افزود تنهـا  

توانند با ما بيايند] در اين حال شيطان آمد و دوسـتان   تند ميها كه در غزوة احد حضور داش آن
هاي بسياري از مردم بـراي كـارزار بـا شـما گـرد آمـده انـد،         خويش را ترساند و گفت: گروه

[بـراي بـه هيجـان آوردن     هيچكس سخنان شيطان را نپذيرفت و از او پيروي نكـرد. پيـامبر   
روم. پـس ابـوبكر،    م تنها بـه ايـن مأموريـت مـي    مردم] گفت: اگر يك نفر هم با من نيايد خود

عمر، عثمان، علي، زبير، سعد، طلحه، عبدالرحمن بن عـوف، عبـداهللا بـن مسـعود، حذيفـه بـن       
با رسـول اهللا بـه    يمان و ابوعبيده بن جراح در جمعي هفتاد نفره از دليران و سرداران اسالم 

ه الصـفراء وارد شـدند. خـدا بـه ايـن      تعقيب ابوسفيان شتافتند، همه جا جستجويش كردند تا بـ 
%t⎦⎪Ï﴿مناسبت آية  ©! $# (#θ ç/$ yftGó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §9 $# uρ﴾... .را نازل كرد  

                                           
 3 »دالئل«، بيهقي در 902 »ةلسنا«، ابن ابوعاصم در 204و  203/  3 ، حاكم190، ابن ماجه 3010ترمذي  -1

  از جابر روايت كرده اند. اين حديث را ترمذي حسن گفته است. 263و واحدي  298/ 
] خدا و رسول را اجابت كردند. بـراى   ] شدنشان [باز دعوت كسانى كه پس از زخمى [و مجروح«ترجمه:  -2

  .»كسانى از آنان كه نيكوكارى كردند و تقوا ورزيدند پاداشى بزرگ خواهد بود
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روايـت كـرده اسـت: هنگـامي كـه       بك: طبراني به سند صحيح از ابن عبـاس   -246
هـا   مشركان از احد برگشتند باهم گفتند: نه محمد را كشـتيد و نـه دوشـيزگان را پشـت اسـب     

ها به گوش پيـامبر   ه با خود آورديد، چه بدكاري انجام داديد برگرديد، صحبت آنسوار كرد
يرفتند و بـه  ها دستور پيامبر را پذ رسيد و به مسلمانان فرمان داد تا به عزم جهاد بيرون آيند، آن

%t⎦⎪Ï﴿سد يا بئر ابوعتبه آمدند. بنـابراين آيـة   شتاب تا به حمراء األ ©! $# (#θ ç/$ yftGó™$# ¬! ÉΑθ ß™ §9 $# uρ﴾ 
گـاة مـا بـراي رويـارويي دوبـاره و جنـگ        گفته بود: وعده نازل شد. ابوسفيان به نبي كريم 

شدن مردم در بازار بدر است، همان جايي كه ياران ما را بـه قتـل رسـانديد     نهايي، هنگام جمع
پس مشركان بزدل از پيمان خود برگشـتند ولـي شـجاعان دليـر، سـاز و بـرگ نبـرد را فـراهم         

ند و با اموال تجارتي به بدر آمدند و در آنجا هيچكس از ياران ابوسفيان را نيافتنـد و در  آورد
θ#)﴿آن بازار خريد و فروش كردند. در باره آية  ç7 n= s)Ρ$$sù 7π yϑ÷èÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «!   .)1(نازل شد ...﴾#$

علـي كـرم اهللا وجهـه را بـا      ابن مردويه از ابورافع روايت كرده است: رسول خدا  -247
هـا را ديـد و    به تعقيب ابوسفيان فرستاد. يـك اعرابـي از قبيلـة خزاعـه آن     تعدادي از مسلمانان

گفت: گروة قريش براي كارزار با شما آماده و مهيا شده اند. علي و يارانش در پاسخ گفتنـد:  
﴿$uΖ ç6 ó¡ ym ª! $# zΝ÷èÏΡuρ ã≅‹ Å2uθ ø9 . »اسـت گاه  براي ما خدا كافي است و او بهترين تكيه« ﴾∪⊃∠⊆∩ #$

  ها اين آيه نازل شد. پس در بارة آن
ô‰s)©9 yìÏϑy™ ª!$# tΑöθ﴿: 181اسباب نزول آية  s% š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθä9$s% ¨βÎ) ©! $# ×É) sù ß⎯ øt wΥuρ â™!$u‹ ÏΖ øîr& ¢ 

Ü=çGõ3 oΨy™ $tΒ (#θ ä9$s% ãΝßγ n= ÷F s%uρ u™!$uŠ Î;/ΡF{ $# ÎötóÎ/ 9d, ym ãΑθà)tΡ uρ (#θè%ρ èŒ šU#x‹ tã È,ƒÍy⇔ø9$# ∩⊇∇⊇∪﴾2.  

                                           
هـاي   راوي«گويـد:   مـي  121/  1يت كرد، هيثمي هاي آن ثقه اند روا به سندي كه راوي 197/  11طبراني  -1

هاي اين حديث را از  قسمت 8250طبري  »، بدون محمد بن منصور كه ثقه استاين راويي صحيح هستند
  عكرمه به قسم مرسل روايت كرده است.

و ما توانگريم، شنيد. آنچـه را كـه گفتنـد و     خداوند سخن آنان را كه گفتند: خداوند فقير ،آرى«ترجمه:  -2
  .»گوييم: عذاب سوزاننده را بچشيد اينكه آنان پيامبران را به ناحق كشتند، خواهيم نوشت و مى
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وارد  روايـت كـرده انـد: ابـوبكر      بابن اسحاق و ابن ابوحاتم از ابـن عبـاس    -248
ها دور فنحاص جمع شده اند. فنحاص خطاب بـه او گفـت: اي    مدرسة يهوديان شد و ديد آن

نيـاز   ابوبكر، به خدا سوگند ما هيچ نيازي به خدا نداريم، بلكه او به ما محتاج اسـت و اگـر بـي   
خشـمگين شـد و    خواست چنانچه دوست شما بر اين باور اسـت. ابـوبكر    ام نميبود از ما و

سيلي محكمي بر روي او نواخـت. فنحـاص نـزد رسـول خـدا آمـد و گفـت: اي محمـد ببـين          
دوستت با من چه كرد، پيامبر گفت: اي ابوبكر چه چيز تو را به اين كار واداشـت، گفـت: اي   

كند كـه اهللا عزوجـل    بزرگ بر زبان آورد. گمان ميرسول خدا! به راستي كه او سخني بسيار 
نيازند، اما فنحاص گفتة خود را انكار كرد. طولي نكشيد  ها از خداي تعالي بي فقير است و اين

!ô‰s)©9 yìÏϑy™ ª﴿كه آية  $# tΑöθ s% š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ä9$ s%﴾ 1(نازل شد(.  

⎯﴿ة روايت كرده است: چـون خـدا آيـ    بابن ابوحاتم از ابن عباس  -249 ¨Β # sŒ “Ï% ©! $# 

ÞÚÌø)ãƒ ©! $# $·Ê ös% $YΖ |¡ym﴾...  :را نازل كرد. يهود نزد نبي كريم آمد و گفـت: اي  245(بقره (

 ô‰s)©9﴿كنـد؟ پـس خـدا آيـة      محمد! پروردگارت تنگدست شده كه از بندگانش گدايي مـي 

yìÏϑy™ ª! $# tΑöθs% š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$s% ¨βÎ) ©! $# ×É)sù...﴾ 2(را نازل كرد(.  

                                           
از ابن اسحاق از ابن عباس روايت كـرده در اسـناد آن محمـد بـن ابومحمـد مجهـول اسـت،         8300طبري  -1

بـدون اسـناد روايـت     275مرسل روايت كرده و واحدي از عكرمه به قسم  8316از سدي و  8302طبري 
  واهللا اعلم. –كرده است. اميد اين روايات به مجموع قوي شوند 

از سعيد بن جبيـر از ابـن    »المختار«اتم و ضياء در ذكر كرده كه ابن ابوح 522/  1 شوكاني در فتح القدير -2
قسم مرسل روايـت شـده اسـت. بـه تفسـير       عباس روايت كرده اند. و از حسن و ديگران به همين معني به

  و حديث بعدي نگاه كنيد. 8305طبري 



    

  143  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

χâθ﴿: 186اسباب نزول آية  n= ö7 çFs9 þ’Îû öΝ à6Ï9≡uθ øΒ r& öΝà6Å¡ àΡr&uρ  ∅ãèyϑó¡ tFs9 uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ï% ©! $# 

(#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ à6Î= ö6s% z⎯ ÏΒuρ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ä. uõ°r& ” ]Œ r& # ZÏWx. 4 βÎ) uρ (#ρçÉ9 óÁ s? (#θ à)−Gs?uρ ¨βÎ*sù 

šÏ9≡ sŒ ô⎯ÏΒ ÏΘ÷“tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊇∇∉∪﴾1.  
روايت كرده انـد: فنحـاص    بابن ابوحاتم و ابن منذر به سند حسن از ابن عباس  -250

[اين سـخن را شـنيد و    [يكي از بزرگان يهود] گفت: خدا فقير است و ما توانگريم، ابوبكر 
  به او خشم گرفت] اين آيه در مورد آن واقعه نزول يافت.

روايـت كـرده    من بن كعـب بـن مالـك    عبدالرزاق از معمر از زهري از عبدالرح -251
و ياران پـاك او را   است: اين كالم الهي، در بارة كعب بن اشرف كه در اشعار خود پيامبر 

  .)2(كرد. نازل گرديده است هجو مي
⎦¨ Ÿω﴿: 188اسباب نزول آية  t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ ãm tøtƒ !$yϑÎ/ (#θ s?r& tβθ ™6 Ït ä† ¨ρ βr& (#ρß‰ yϑøt ä† $oÿ Ï3 öΝs9 

(#θ è= yèøtƒ Ÿξsù Νåκ ¨]u;|¡ øt rB ;ο y—$x yϑÎ/ z⎯ÏiΒ É># x‹yèø9 $# ( öΝ ßγ s9 uρ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∇∇∪﴾3.  
روايـت كـرده    بخاري، مسلم و ديگران از طريق حميد بن عبدالرحمن بن عوف  -252

اند: مروان [در آن وقت والي مدينه بود] به دربان خود گفت: اي رافـع نـزد ابـن عبـاس بـرو و      
مند باشد به خـاطر   اگر قرار باشد هركس از ما كه از اعمال خود خوشحال گردد و عالقه :گوب

                                           
اند و  حتما در اموالتان و جانهايتان آزموده خواهيد شد و از آنان كه پيش از شما كتاب داده شده«ترجمه:  -1

روا] از ] آن [صـبر و پـ   از مشركان سرزنش بسيار خواهيد شنيد. و اگر صبر كنيد و پروا داريد، [بدانيـد كـه  
  .»كارهاى سترگ است

از معمـر از زهـري بـدون ذكـر      8317و از او طبري  496] چنين است. عبدالرزاق 23[ص  در اسباب نزول -2
از زهري از عبدالرحمن روايت كرده در  197و  196/  3 »دالئل«لرحمن روايت كرده اند. بيهقي در عبدا

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 247 و زاد المسير 504ب هم آمده. به تفسير بغوي شدن كع آن قصة كشته
اند، ستوده شوند،  دارند به آنچه نكرده شوند و دوست مى اند، شاد مى كسانى را كه به آنچه كرده«ترجمه:  -3

  .»] دارند رسته از عذابشان مپندار. و آنان عذابى دردناك [در پيش
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كاري كه انجام نداده است، ستايش شود در رنج و عذاب قرار بگيرد، همانـا همـة مـا گرفتـار     
شويم. ابن عباس در پاسخ گفت: شما را به اين چه كار؟ اين آيه در بارة اهل  رنج و عذاب مي

و در بارة مسألة  )1(ها را به حضور خواست] گرديده است، آنجا كه رسول خدا [آن كتاب نازل
ها سؤال كرد. اما آنان در پاسخ به پيـامبر، حقيقـت مسـألة مـورد بحـث را پنهـان        خاصي از آن

شدند اينطور وانمود كردند  كرده به جاي آن چيز ديگري گفتند. و از نزد پيامبر كه خارج مي
تقدير  أله معلومات كافي ارائه كرده اند و متوقع بودند كه از جانب پيامبر كه در بارة آن مس

شوند. در اين حال از كاري كه انجام داده بودند (حقيقت آن چيـز را از رسـول خـدا پوشـيده     
  .)2(داشتند) شاد و خرسند شدند

روايت كرده اند: هرگاه رسول خـدا بـه جهـاد     بخاري و سلم از ابوسعيد خدري  -253
نكـردن بـا رسـول خـدا      زدنـد و از همراهـي   اي از منافقان از رفتن با او سرباز مـي  رفت عده مي

گشــت بــه حضــور وي آمــده پــوزش   از جهــاد برمــي شــدند. چــون پيــامبر  خوشــحال مــي
كردند كه مشكالت و عذرهاي موجهي داشته اند. در عين حـال   خواستند و سوگند ياد مي مي

انجام نداده بودند تقدير و ستايش شوند. در بـارة آنـان آيـة     دوست داشتند به خاطر كاري كه
﴿Ÿω ¨⎦ t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ ãmtøtƒ !$yϑÎ/ (#θ s?r&...﴾ 3(نازل شد(.  

كند: رافع بن خديج و زيـد بـن ثابـت     خود از زيد بن اسلم روايت مي عبد در تفسير -254
⎦¨ Ÿω﴿در نزد مروان بودند. مروان گفت: اي رافع، آية  t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪Ï% ©! $# tβθãm tøtƒ !$ yϑÎ/ (#θ s?r&...﴾  در

كردنـد و   اي از منافقان هنگام خروج پيامبر بهانه مي چه نازل شده است، رافع گفت: عده مورد
گفتند: هيچ چيز مانع جدايي مـا از شـما نگرديـد، مگـر كارهـاي ضـروري و گرنـه خيلـي          مي

                                           
  .4568صحيح بخاري، كتاب تفسير قرآن، حديث شماره  -1
از ابـن   299/  2و حـاكم   106 ، نسـائي در تفسـير  3014، ترمذي 2778سلم ، م4568صحيح است، بخاري  -2

  عباس روايت كرده اند.
، از چندين طريق از ابوسعيد خدري 280، واحدي 8335، طبري 2777، مسلم 4567صحيح است، بخاري  -3

  روايت كرده اند.
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ا اين آيه نازل شد. مثل اين كه مروان ايـن  ه دوست داشتيم با شما يكجا باشيم. پس در بارة آن
سخن را نپذيرفت رافع بيتابانه به زيد بن ثابت گفت: ترا به خدا سوگند آيا از آنچه گفتم آگاه 

  .)1(هستي، زيد گفت: آري
توان جمع كرد و به نتيجـه رسـيد،    گويد: سخن ابن عباس و اين حديث را مي ابن حجر مي

كنـد   افزايد: فراء حكايـت مـي   دو گروه نازل شده باشد و ميزيرا ممكن است آيه در مورد هر
گفت: ما اهل نماز، طاعت و پيروان اولين كتاب خدا هستيم با اين همـه بـه نبـوت     كه يهود مي

  .)2(كرد. پس اين آيه نازل شد اقرار نمي محمد 
  .)3(ابن ابوحاتم از چند طريق از جماعتي از تابعين به اين معني روايت كرده -255

  و ابن جرير اين روايت را ترجيح داده است.
  هيچ مانعي وجود ندارد كه آيه در بارة همة اين موارد نازل شده باشد.

χ﴿: 190اسباب نزول آية  Î) ’Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈n= ÏF÷z $# uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$pκ̈]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ 

’Í< 'ρT[{ É=≈t6 ø9 F{$# ∩⊇®⊃∪﴾4.  
روايت كرده اند: قريش نزد يهود آمدند و  بابن ابوحاتم از ابن عباس طبراني و  -256

اي آورده بود. گفتند: عصا و يد بيضا. پـس نـزد نصـاري     پرسيدند: موسي براي شما چه معجزه
رفتند و سؤال كردند: معجزات عيسي چگونه بود؟ گفتند: كـور مـادر زاد و پـيس را بهبـودي     

آنگاه نزد رسول خدا آمدند و گفتند: از خدايت (به عنـوان  كرد.  بخشيد و مرده را زنده مي مي
معجزه) درخواست كن كوة صفا را بـراي مـا بـه كـوهي از طـال تبـديل كنـد، پيـامبر از خـدا          

                                           
از زيد بن اسلم به اين معنـي   281د نسبت داده و واحدي به عبد بن حمي 191/  2 »در المنثور«مصنف در  -1

  گذاري محقق نگاه كنيد. به شماره 1718تا  1716روايت كرده. به تفسير ابن كثير 
  .234/  8فتح الباري  -2
  نگاه كنيد. 193 – 191/  2 »در المنثور«به  -3
  .»هاست ز براى خردمندان نشانهبه راستى در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و رو«ترجمه:  -4
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,χÎ) ’Îû È﴿جويي كرد. در اين باره آية  چاره ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈ n= ÏF÷z $# uρ È≅øŠ ©9 $# Í‘$pκ ¨]9 $# uρ 

;M≈ tƒ Uψ ’Í< 'ρT[{ É=≈ t6 ø9 F{ هـا و زمـين (بـه عنـوان      نازل شد. يعني بايد در آفـرينش آسـمان   ﴾∪⊂®⊆∩ #$
  هاي الهي) تفكر و انديشه نمايند. نشانه

z>$yf﴿: 195اسباب نزول آية  tFó™ $$sù öΝßγ s9 öΝ ßγ š/u‘ ’ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅uΗ xå 9≅Ïϑ≈ tã Νä3ΨÏiΒ ⎯ ÏiΒ @x. sŒ ÷ρr& 

4© s\Ρé& ( Νä3àÒ ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù÷èt/ ( t⎦⎪Ï% ©!$$ sù (#ρãy_$ yδ (#θ ã_ Ì÷z é&uρ ⎯ ÏΒ öΝÏδÌ≈ tƒ ÏŠ (#ρèŒρ é&uρ ’Îû ’Í?‹ Î6y™ (#θ è= tG≈ s%uρ 

(#θ è= ÏFè%uρ ¨βtÏex. _{ öΝåκ ÷] tã öΝÍκ ÌE$t↔ Íh‹y™ öΝßγ ¨Ψn= Ï{ ÷Š_{uρ ;M≈̈Ζ y_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# $\/# uθrO ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 3 

ª!$# uρ … çνy‰ΨÏã ß⎯ ó¡ ãm É># uθ ¨W9 $# ∩⊇®∈∪﴾1.  
روايـت   لعبدالرزاق، سعيد بن منصور، ترمذي، حاكم و ابن ابوحاتم از ام سلمه  -257

كرده اند: ام سلمه گفت: اي رسول خدا! پروردگار متعال از هجرت و فـداكاري زنـان در راة   
z>$yf﴿اسالم هيچ ياد نكـرده اسـت. خـداي مهربـان آيـة       tFó™ $$sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅uΗ xå 

9≅Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ @x. sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé&...﴾ .را نازل كرد  

                                           
پس پروردگارشان [دعا] يشان را پذيرفت كه: من عمل هيچ صاحب عملى از شـما را از مـرد يـا    «ترجمه:  -1

انـد و در   هاى خود رانده شده اند و از خانه كنم. شما از همديگريد. پس آنان كه هجرت كرده زن تباه نمى
] پاداشـى از جانـب خداونـد قطعـا      انـد، [بـه عنـوان    ته شـده انـد و كشـ   اند و جنـگ كـرده   راه من رنج ديده

زدايم و آنان را به باغهايى در آورم كه جويباران از فرودسـت آن روان اسـت. و    بديهايشان را از آنان مى
  .»] پاداش نيك به نزد اوست خدا [ست كه
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βÎ)uρ ô⎯ÏΒ È≅÷δ¨﴿: 199اسباب نزول آية  r& É=≈tGÅ6ø9$# ⎯ yϑs9 ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρé& öΝ ä3ö‹s9 Î) !$tΒ uρ 

tΑÌ“Ρé& öΝÍκ ö s9Î) t⎦⎫ÏèÏ±≈ yz ¬! Ÿω tβρçtIô± o„ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# $YΨ yϑrO ¸ξŠ Î= s% 3 š Í× ¯≈ s9'ρé& öΝ ßγ s9 öΝ èδãô_ r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/u‘ 3 

χ Î) ©! $# ßìƒ Î|  É>$|¡ Ås ø9$# ∩⊇®®∪﴾1.  
روايت كرده است: هنگامي كه خبر مرگ نجاشي به پيامبر رسيد،  نسائي از انس  -258

به ياران خود فرمود: بر او نماز جنازه بخوانيد، گفتند: اي رسول خدا بر يك غالم حبشي نماز 
⎯βÎ)uρ ô¨﴿؟ پس خدا جنازه بخوانيم ÏΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ6ø9 $# ⎯yϑs9 ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/﴾ 2(را نازل كرد(.  

  .)3(ابن جرير نيز از جابر به همين معني روايت كرده است -259
روايت شده است: خـداي متعـال و توانـا آيـة      از عبداهللا بن زبير  »مستدرك«در  -260

﴿¨βÎ)uρ ô⎯ ÏΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ6ø9 $# ⎯ yϑs9 ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/...﴾ 4(را در بارة نجاشي نازل كرده است(.  
***  

  

  سورة نساء

                                           
خداوند به خـدا و آنچـه بـه     و به راستى از اهل كتاب كسانى هستند، كه در عين فروتنى در برابر«ترجمه:  -1

آورند و بـه جـاى    سوى شما فرو فرستاده شده است و آنچه به سوى آنان فرو فرستاده شده است ايمان مى
ستانند. اينـان، اجرشـان را بـه نـزد پروردگارشـان خواهنـد داشـت. بـى گمـان           آيات خدا بهاى ناچيز نمى
  .»خداوند زود شمار است

از انـس   2688 ، طبراني در معجم اوسـط 288، واحدي »كشف« 832بزار  109و  108 »تفسير«نسائي در  -2
هـاي طبرانـي    راوي«گويـد:   مـي  38/  3د اسناد آن حسن است. و هيثمي در مجمع الزوائد روايت كرده ان

  نگاه كنيد. حين بدون ذكر نزول آيه آمده. به تفسير نسائياداي نماز جنازه به نجاشي در صحي »ثقه اند
  روايت كرده و در آن رواد بن جراح ضعيف است، اما به حديث ماقبل شاهد است. 8376طبري  -3
هاي آن ثقه اند حاكم ايـن را صـحيح گفتـه و ذهبـي هـم بـا او موافـق         روايت كرده راوي 200/  2حاكم  -4
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  آيه است 170اين سوره مدني و 
θ#)﴿: 4اسباب نزول آية  è?# u™uρ u™!$|¡ ÏiΨ9 $# £⎯ Íκ ÉJ≈ s%ß‰|¹ \' s#øt ÏΥ 4 βÎ*sù t⎦ ÷⎤ÏÛ öΝä3s9 ⎯tã &™ó©x« çμ ÷ΖÏiΒ $T¡ øtΡ 

çνθè= ä3sù $ \↔ÿ‹ ÏΖ yδ $\↔ÿƒ Í£Δ ∩⊆∪﴾1.  
بوحاتم از ابوصالح روايت كرده اسـت: چـون مـردي دختـر خـويش را شـوهر       ابن ا -261

ــي ــي   م ــودش م ــر او را خ ــدا   داد مه ــت. خ θ#)﴿گرف è?# u™uρ u™!$|¡ ÏiΨ9 $# £⎯Íκ ÉJ≈ s%ß‰|¹ \' s#øt ÏΥ﴾  ــازل و را ن
  مسلمانان را از اين كار نهي كرد.

%ÉΑ﴿: 7اسباب نزول آية  ỳ Ìh= Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ x8ts? Èβ# t$ Î!≡ uθø9 $# tβθ ç/tø%F{$# uρ Ï™!$|¡ ÏiΨ=Ï9 uρ Ò=Š ÅÁtΡ $£ϑÏiΒ 

x8 ts? Èβ# t$ Î!≡uθ ø9 $# šχθ ç/tø%F{$#uρ $ £ϑÏΒ ¨≅s% çμ ÷ΖÏΒ ÷ρr& uèYx. 4 $Y7Š ÅÁtΡ $ZÊρãø̈Β ∩∠∪﴾2.  
ــاب    -262 ــان در كت ــن حي ــيخ و اب ــرائض«ابوش ــن    »ف ــالح از اب ــي از ابوص ــق كلب از طري
هـا را تـا رسـيدن     را عموماً و پسـربچه  روايت كرده اند: در دورة جاهليت دختران بعباس
دادند. مردي از انصار به نام اوس بن ثابت فوت كرد و دو دختـر   ها به سن بلوغ ميراث نمي آن

و يك پسر خردسال به جـاي گذاشـت. پسـر عموهـاي اوس، خالـد و عرطفـه آمدنـد و همـه         
آمـد و   هللا ميراث او را تصاحب كردند. آنگاه همسر اوس براي دادخواهي حضـور رسـول ا  

دانم چه بگـويم. پـس خـداي بـزرگ و توانـا آيـة        گفت: نمي جريان را عرض كرد. پيامبر 
﴿ÉΑ% ỳ Ìh= Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ x8 ts? Èβ# t$ Î!≡uθ ø9   را نازل كرد. ...﴾#$

                                           
بـه شـما    ] بدهيد و اگر بخشـى از آن را بـا دلخوشـى    و به زنان مهرشان را به عنوان بخششى [الهى«ترجمه:  -1

  .»ببخشند، آن را حالل گوارا بخوريد
مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارنـد. و زنـان [نيـز] از آنچـه     «ترجمه:  -2

] انـدك يـا بسـيار     از آنچـه از آن [مـال، خـواه    -پدر و مادر و خويشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارند
  .»ى معين [و مقرر] شده است] سهم كه [به عنوان -باشد.
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ÞΟä3Š﴿: 12 – 11اسباب نزول آية  Ï¹θãƒ ª! $# þ’Îû öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρr& ( Ìx. ©%#Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫u‹sVΡW{$# 4 βÎ* sù 

£⎯ä. [™!$|¡ ÎΣ s− öθ sù È⎦ ÷⎫tG t⊥øO $# £⎯ ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ x8 ts? ( βÎ) uρ ôM tΡ%x. Zοy‰ Ïm≡ uρ $ yγ n= sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 Ïμ ÷ƒuθ t/L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ 

$yϑåκ ÷] ÏiΒ â¨ ß‰¡9$# $£ϑÏΒ x8 ts? βÎ) tβ%x. …çμ s9 Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù óΟ ©9 ⎯ä3tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çμ rOÍ‘ uρuρ çν# uθ t/r& Ïμ ÏiΒ T|sù ß]è= ›W9 $# 4 

βÎ*sù tβ%x. ÿ… ã& s! ×οuθ ÷z Î) Ïμ ÏiΒ T|sù â ß̈‰ ¡9 $# 4 .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π §‹ Ï¹uρ © Å»θ ãƒ !$pκÍ5 ÷ρr& A⎦ ø⎪yŠ 3 öΝä. äτ !$t/#u™ öΝä. äτ !$oΨ ö/r&uρ Ÿω 
tβρ â‘ ô‰s? öΝßγ •ƒr& Ü> tø%r& ö/ ä3s9 $ YèøtΡ 4 ZπŸÒƒ Ìsù š∅ÏiΒ «!$# 3 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. $ ¸ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å3ym ∩⊇⊇∪﴾1.  
و ابـوبكر   روايـت كـرده انـد: رسـول اهللا      از جـابر بـن عبـداهللا     )2(ائمة ششگانه -263

ام.  صديق در بني سلمه پياده به عيادت من آمدند. نبي كريم متوجه شده كه من بيهوش افتـاده 
پس آب خواسته وضو گرفته و به روي من آب پاشيده. آنگاه من به خود آمدم و گفـتم: چـه   

فرمــايي، مــن مــال و ثــروت خــود را چگونــه بــين وارثــانم تقســيم كــنم؟ بنــابراين  مــيدســتور 
﴿ÞΟ ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’Îû öΝà2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ìx.©%#Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹sVΡW{$#﴾ 3(نازل شد(.  

                                           
كند، مرد برابر سهم دو زن دارد. پس اگر [فرزنـدان   خداوند در مورد فرزندانتان به شما حكم مى«ترجمه:  -1

] دختر [دو دختر يا] بيشتر از دو [دختر] بودند. دو سوم تركه براى آنان است و اگـر يـك دختـر     ميت همه
او (مورث) فرزندى داشته باشد، هر يك از پـدر و مـادرش، يـك    ] او راست و اگر  باشد، يك دوم [تركه

ششم از آنچه را كه [او] بر جاى گذاشته است خواهند داشت. پس اگر او فرزندى نداشته باشد، و پـدر و  
] خواهد بود. و اگر او (مورث) برادرانى داشـته باشـد،    مادرش از او ارث برند، مادرش را يك سوم [تركه

]  ] را خواهد داشت. [هر آنچه گفته شد] پس از اداى وصيتى است كه [مورث تركه مادرش يك ششم [از
دانيـد كـدام يـك از پـدرانتان و پسـرانتان،       به آن وصيت كرده است يا پس از اداى بدهى [كه دارد.] نمى

ن ] خداونـد مقـرّر شـده اسـت. بـى گمـا       اى از [جانـب  ] فريضـه  برايتان سودمندترند. [اين احكام به عنـوان 
  .»خداوند داناى فرزانه است

  بخاري، مسلم، ترمذي، نسائي، ابوداود و ابن ماجه. -2
و حاكم  2728و  1436، ابن ماجه 3015، ترمذي 2886، ابوداود 1616، مسلم 4577صحيح است، بخاري  -3

  از جابر روايت كرده اند. 303/  2
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روايـت كـرده انـد: زن سـعد بـن ربيـع        احمد، ابوداود، ترمذي و حاكم از جـابر   -264
ها دختران سعد بن ربيع هستند كه پدرشان  : اي رسول خدا! اينحضور رسول اهللا آمد و گفت

هـا را گرفتـه و هـيچ چيـز برايشـان بـاقي        در غزوة احد شهيد شـد، عمويشـان تمـام امـوال ايـن     
كند.  ها ازدواج نمي نگذاشته است و اين دخترها اگر مال و ثروت نداشته باشند هيچكس با آن

  .)1(حكم خواهد فرمود. پس آية ميراث نازل شدپيامبر گفت: خدا در اين مورد داوري و 
گويند: اين آيه در مورد دختران سعد نازل شده  حافظ ابن حجر گفته است: كساني كه مي

  .)2(كنند كه در آن هنگام جابر اصالً فرزند نداشت است نه در مورد جابر استدالل مي
ن احتمـال  ايـ اسـت. و  گويد: اين آيه در هردو مورد نازل گرديـده   ابن حجر در جواب مي

 βÎ)uρ﴿رود كه اول آن، در بارة دختران سعد و آيـة بعـدي كـه ايـن كـالم عزيـز اسـت         هم مي

šχ%x. ×≅ã_ u‘ ß^ u‘θãƒ »' s#≈ n= Ÿ2﴾  نزول يافته باشد، در اين صورت منظـور جـابر   در بارة جابر 

ÞΟ﴿آية «از اين كه گفت:  ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’Îû öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρr& ( Ìx. ©%#Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹sVΡW{$#﴾ نازل شد« 
  اين است كه آية كالله كه متصل اين آيه است نازل شد.

  و سبب سوم هم آمده است:
هاي  كند: مردم در زمان جاهليت به دختران و پسر بچه ابن جرير از سدي روايت مي -265

حسـان شـاعر    دادند، عبدالرحمن برادر توانستند بجنگند ميراث نمي خردسال و مرداني كه نمي
درگذشت و پنج دختر و يك زن به نام ام كحه از او بـاقي مانـد، ورثـه آمدنـد كـه مـال او را       

⎯£ βÎ*sù﴿عرض كرد. پـس خـداي بـزرگ ايـن آيـه را       بگيرند. ام كحه جريان را به پيامبر  ä. 

                                           
، 334/  4، حــاكم 352/  3احمــد  2720، ابــن ماجـه  2092، ترمــذي 2892و  2891حسـن اســت، ابـوداود    -1

گويد: حسن صحيح است. حاكم ايـن   از جابر روايت كرده اند. ترمذي مي 229/  6و بيهقي  298واحدي 
حديث را صحيح دانسته و ذهبي هم با او موافق است. اين حديث حسن است، زيرا مدار آن بر عبداهللا بن 

  به تخريج محقق. 607» تفسير شوكاني«كند. به  محمد بن عقيل است و او احاديث حسن را روايت مي
  .244/  8» فتح الباري« -2
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[™!$|¡ ÎΣ s− öθsù È⎦÷⎫ tGt⊥ øO$# £⎯ ßγ n= sù $ sVè= èO $tΒ x8 ts?﴾ ه ايـــن كـــالم عزيـــز نـــازل كـــرد. و در مـــورد ام كحـــ

﴿ ∅ßγ s9 uρ ßìç/”9 $# $£ϑÏΒ óΟ çF ø.ts? βÎ) öΝ©9 ⎯ à6tƒ öΝä3©9 Ó‰ s9 uρ 4 βÎ*sù tβ$Ÿ2 öΝà6 s9 Ó$ s! uρ £⎯ßγ n= sù ß⎯ ßϑ›V9 $#﴾ 
  .)1(نازل شد

  در قضية سعد بن ربيع وجه ديگري نيز آمده است:
 از طريق عبـدالملك بـن محمـد بـن حـزم      »احكام القرآن«ك: قاضي اسماعيل در  -226

روايت كرده است: سعد بن ربيع در غزوة بدر به درجه رفيع شهادت نايل شد. او از همسـرش  
عمره بنت حزام يك دختر داشت اين زن نزد رسـول اهللا آمـد و ميـراث دختـر خـود را طلـب       

y7﴿كرد. پس در بارة او آية  tΡθçGøtGó¡ o„ uρ ’Îû Ï™!$|¡ ÏiΨ9   ) نازل شد.127(نساء:  ﴾#$

yγ$﴿ :19اسباب نزول آية  •ƒr' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω ‘≅Ït s† öΝä3s9 βr& (#θèO Ìs? u™!$|¡ÏiΨ9$# $\δö x. ( Ÿωuρ 

£⎯ èδθ è= àÒ ÷ès? (#θç7 yδõ‹ tGÏ9 ÇÙ÷èt7 Î/ !$ tΒ £⎯èδθ ßϑçF÷s?# u™ HωÎ) βr& t⎦⎫ Ï?ù' tƒ 7π t± Ås≈ xÎ/ 7π oΨ Éit6 •Β 4 £⎯ èδρçÅ°$tãuρ 

Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ 4 βÎ* sù £⎯èδθ ßϑçF÷δÌx. #© |¤ yèsù βr& (#θ èδtõ3s? $\↔ ø‹x© Ÿ≅yèøg s† uρ ª!$# ÏμŠ Ïù # Zöyz # ZÏW Ÿ2 ∩⊇®∪﴾2.  
روايت كرده اند: در [جاهليت] اينگونه  ببخاري، ابوداود و نسائي از ابن عباس  -267

رفت، خويشان او حق داشتند با همسـر او ازدواج كننـد    مرسوم بود كه هرگاه مردي از دنيا مي
و را به كسي ديگر شـوهر دهنـد، يعنـي در همـه حـال، خويشـان شـوهر در        يا اگر بخواهند ا و

  .)3(تعيين سرنوشت زن، نسبت به نزديكان او ارجحيت داشتند، به همين سبب اين آيه نازل شد

                                           
  از اسباط از سدي به قسم مرسل روايت كرده پس ضعيف است. 8727طبري  -1
اى مؤمنان، براى شما حالل نيست كه به اكراه زنان را به ارث بريد. و آنـان را تحـت فشـار قـرار     «ترجمه:  -2

] ناشايست آشكارى  ايد، پس بگيريد. مگر آنكه مرتكب [عمل كه به آنان دادهندهيد، تا برخى از آنچه را 
] چـه بسـا چيـزى را خـوش      شوند. و با آنان به شايستگى رفتار كنيد. اگر آنان را خوش نداريد [بدانيد كـه 

  .»داريد و خداوند در آن خير بسيار قرار دهد نمى
 138/  7، بيهقي 8870، طبري 114» تفسير«سائي در ، ن2089، ابوداود 6948و  4579صحيح است، بخاري  -3

  از ابن عباس روايت كرده اند. 299 و واحدي در اسباب نزول
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ابن جرير و ابن ابوحاتم با سند حسن از ابوامامه بن سـهل بـن حنيـف روايـت كـرده       -268
پسرش خواست با همسر او ازدواج كند، اين كار در  اند: چون ابوقيس بن اسلت از دنيا رفت،

Ÿω ‘≅Ït﴿جاهليت معمول بود. آنگاه آية  s† öΝ ä3s9 βr& (#θ èO Ìs? u™!$|¡ ÏiΨ9 $# $\δöx.﴾ 1(نازل شد(.  
  .)2(اين حديث داراي شاهد است كه ابن جرير از عكرمه روايت كرده -269

Ÿωuρ (#θ﴿: 22اسباب نزول آية  ßsÅ3Ζ s? $ tΒ yx s3tΡ Ν à2äτ !$t/#u™ š∅ÏiΒ Ï™!$|¡ ÏiΨ9 $# ωÎ) $tΒ ô‰s% y# n= y™ 4 

… çμ ¯ΡÎ) tβ$Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $\Fø)tΒ uρ u™!$y™ uρ ¸ξ‹ Î6y™ ∩⊄⊄∪﴾3.  
ابن ابوحاتم، فريابي و طبراني از عدي بن ثابت از مردي از انصار روايت كرده انـد:   -270

ت و پسـرش قـيس از   ابوقيس بن اسلت كه از مردان نيكوكار و شايستة انصـار بـود از دنيـا رفـ    
ات هسـتي و مـن تـو را     همسرش خواستگاري كرد. زن گفـت: تـو از شايسـتگان قـوم و قبيلـه     

دانم. پس زن خدمت سرور كائنات آمد و جريان را به عـرض رسـاند.    همچون پسر خودم مي
Ÿωuρ (#θ﴿گفت: به خانة خـويش برگـرد. پـس آيـة      پيامبر  ßs Å3Ζ s? $tΒ yx s3tΡ Νà2äτ !$ t/# u™ š∅ÏiΒ 

Ï™!$|¡ ÏiΨ9 $# ωÎ) $ tΒ ô‰s% y# n= y™﴾... 4(نازل شد(.  
ابن سعد از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است: در زمان جاهليت رسـم بـود،    -271

رفت پسرش در صورت تمايل حق داشـت بـا زن او كـه مـادر اصـليش       چون مردي از دنيا مي

                                           
از ابوامامه بن سهل بن حنيف روايت كـرده انـد. اسـناد     8871و طبري  115» تفسير«حسن است، نسائي در  -1

  حسن گفته است. 247/  8» فتح الباري«آن را حافظ ابن حجر در 
  .305، ص 4سير طبري، همان منبع، ج تف -2
اند، ازدواج مكنيد مگر آنچه گذشت [كـه   ] ازدواج كرده و با كسانى از زنان كه پدرانتان [با آنان«ترجمه:  -3

  .»باشد و بد راهى است ]، چرا كه اين [كار] ناشايست و منفور مى خداوند آن را بخشيده است
از اشـعث   161/  7سناد آن اشعث بن سوار ضعيف است، بيهقـي  روايت كرده است در ا 393/  22طبراني  -4

شعث بن سـوار  با اين وصف ا »اين مرسل است«ثابت انصاري روايت كرده و گفته: بن سوار از عدي بن 
  آمده است. 171/  1 »مجروحين«و  »يبتقر«ضعيف است چنانچه در 
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قتي كه قيس بن اسلت از آورد. و شد ازدواج كند و يا او را به ازدواج كس ديگري درمي نمي
دنيا رفت پسرش محصن زن او را تصاحب كرد و از ميراث به او هيچ نداد. زن خدمت رسول 
خدا آمد و قضيه را عرض كرد. پيامبر گفت: برگرد شايد خدا در بـارة تـو وحـي نـازل كنـد.      

ــة   ــس آيـــــ Ÿωuρ (#θ﴿پـــــ ßs Å3Ζ s? $tΒ yx s3tΡ Ν à2äτ !$t/# u™...﴾  و﴿Ÿω ‘≅Ït s† öΝ ä3s9 βr& (#θ èO Ìs? u™!$|¡ ÏiΨ9 $# 

$\δöx.﴾...  :1() نازل شد19(نساء(.  
و نيز از زهري روايت كرده است: گروهي از انصار چنان بودند كه هرگاه شخصـي   -272
كردنـد و تـا هنگـام مـرگ      رفت خويشان متوفي همسر او را تصاحب مي ها از جهان مي از آن

  .)2(دداشتند. اين آيه در مورد آنان نازل گردي نگهش مي
ôM﴿: 23اسباب نزول آية  tΒÌhãm öΝà6 ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3è?$ oΨt/uρ öΝà6è?≡uθ yz r&uρ öΝä3çG≈ £ϑtãuρ 

öΝä3çG≈ n=≈ yz uρ ßN$oΨt/ uρ Ë F̂{$# ßN$oΨt/uρ ÏM÷z W{$# ãΝà6 çF≈ yγ ¨Β é&uρ û© ÉL≈©9$# öΝ ä3oΨ ÷è|Ê ö‘ r& Νà6 è?≡uθyz r&uρ š∅ÏiΒ 

Ïπ yè≈ |Ê §9 $# àM≈ yγ̈Β é&uρ öΝä3Í←!$|¡ ÎΣ ãΝà6 ç6 Í× ¯≈ t/u‘ uρ © ÉL≈ ©9$# ’Îû Νà2Í‘θ àfãm ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3Í←!$ |¡ÎpΣ © ÉL≈ ©9$# Ο çFù= yz yŠ £⎯ Îγ Î/ 

βÎ*sù öΝ©9 (#θçΡθä3s? Ο çFù= yz yŠ  ∅Îγ Î/ Ÿξsù yy$oΨ ã_ öΝà6ø‹n= tæ ã≅Í× ¯≈ n= ym uρ ãΝ à6Í←!$oΨ ö/ r& t⎦⎪É‹©9 $# ô⎯ ÏΒ 

öΝà6 Î7≈ n= ô¹r& βr&uρ (#θãèyϑôfs? š⎥÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫tG÷z W{$# ωÎ) $tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3 χÎ) ©!$# tβ%x. # Y‘θàxî $VϑŠ Ïm §‘ 

∩⊄⊂∪﴾3.  

                                           
هـا بـه    شاهد اسـت، پـس ايـن روايـت     از عكرمه به قسم مرسل روايت كرده به حديث پيشين 8941طبري  -1

  مجموع قوي هستند.
  از زهري روايت كرده است. 8884طبري  -2
هايتان و دختران برادر و دختـران   هايتان و خاله ] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه [نكاح«ترجمه:  -3

مـادران زنانتـان و آن دختـران    انـد، و خـواهران رضـاعيتان و     خواهر و آن مادرانتان كـه شـما را شـير داده   
و اگـر بـا    -ايـد  اند، از آن زنانتان كه با آنها آميزش جنسى كـرده  همسرانتان كه در كنار شما پرورش يافته

و همسـران آن پسـرانتان كـه از صـلب خودتـان       -آنها آميزش جنسى نكرده باشيد، گناهى بر شـما نيسـت  
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≈̄×ã≅Í﴿ابن جرير از ابن جرَيج روايت كرده اسـت: از عطـاء پرسـيدم     -273 n= ymuρ ãΝà6 Í←!$ oΨ ö/r& 

t⎦⎪ É‹©9 $# ô⎯ ÏΒ öΝà6 Î7≈ n= ô¹r&﴾ گفتـيم:   [در بارة چه كسي نازل شده است؟] گفت: ما به يكديگر مي
 در مورد رسول خدا نازل شده اسـت. چـون رسـول اهللا بـا زينـب همسـر زيـد [بعـد از طـالق]         

≈̄×ã≅Í﴿سـرايي كردنـد. پـس     ازدواج كرد، مشركان راجع بـه ايـن ازدواج يـاوه    n= ymuρ ãΝà6 Í←!$ oΨ ö/r& 

t⎦⎪ É‹©9 $# ô⎯ ÏΒ öΝà6 Î7≈ n= ô¹r&﴾  و﴿$̈Β tβ%x. î‰ £ϑptèΧ !$ t/r& 7‰ tn r& ⎯ ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘﴾  :ــزاب tΒ$﴿) و 40(احـــ uρ 

Ÿ≅yèy_ öΝä. u™!$uŠ Ïã÷Šr& öΝ ä.u™!$oΨ ö/r&﴾  :1() نازل شد4(احزاب(.  

àM≈oΨ﴿: 24اسباب نزول آية  |Á ósßϑø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ωÎ) $tΒ ôMs3n= tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ÷ƒr& ( |=≈tGÏ. «! $# 

öΝ ä3ø‹n= tæ 4 ¨≅Ïm é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u™!# u‘ uρ öΝ à6Ï9≡sŒ βr& (#θ äótFö6s? Νä3Ï9≡uθøΒr' Î/ t⎦⎫ ÏΨÅÁ øt ’Χ uöxî š⎥⎫ ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $yϑ sù 

Λä⎢÷ètGôϑtGó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯ åκ÷] ÏΒ £⎯ èδθè?$ t↔sù  ∅èδ u‘θ ã_ é& Zπ ŸÒƒ Ìsù 4 Ÿωuρ yy$ oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçF ÷|Ê≡ts? ⎯Ïμ Î/ .⎯ ÏΒ 

Ï‰÷èt/ ÏπŸÒƒ Ìxø9 $# 4 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. $̧ϑŠ Î= tã $VϑŠÅ3ym ∩⊄⊆∪﴾2.  
روايت كرده انـد: در جنـگ    مسلم، ابوداود، ترمذي و نسائي از ابوسعيد خدري  -274
رشدن با توهردار به اسارت ما درآمدند و چون شوهر داشتند از همبساي از زنان ش عده اوطاس

بـــزرگ  هـــا خـــودداري كـــرديم، و در ايـــن بـــاره از پيـــامبر پرســـيديم. آنگـــاه خـــداي آن

                                                                                                             
م گرديده است. مگر آنچه گذشته است، كه خداوند هستند و آنكه بين دو خواهر جمع كنيد، بر شما حرا

  .»آمرزنده مهربان است
  از ابن جريج روايت كرده است. 4942طبري  -1
] را بـر شـما    و زنان شوهردار [نيز] جز ملك يمينتان [بر شما حرام شده است.] خداوند [اين حكم«ترجمه:  -2

] مالهايتان از روى پاكـدامنى نـه از    كه با [صرف مقرر داشته است و فراتر از اينها براى شما حالل گرديده
بـه   -توانيد آنان را] طلب كنيد. پس هر كس از زنان كه از او بهـره بريـد، مهرشـان را    روى شهوترانى [مى

] كنيد،  به آنان بپردازيد. و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى [و توافق -اى [مقرّر] شده عنوان فريضه
  .»ست. بى گمان خداوند داناى فرزانه استگناهى بر شما ني
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﴿àM≈ oΨ|Á ós ßϑø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$|¡ ÏiΨ9 $# ω Î) $tΒ ôM s3n= tΒ öΝà6ãΨ≈ yϑ÷ƒr&﴾   را نازل كرد. كالم رباني گوياي ايـن
يزش جنسي با زنان شوهردار حرام است، مگر زناني كه خـدا غنيمـت   نكته است: ازدواج و آم

  .)1(ها را حالل شمرديم مسلمانان ساخته است. پس به اين ترتيب آميزش جنسي با آن
روايت كرده است: هنگامي كه خداي متعال سپاة اسـالم   بطبراني از ابن عباس  -275

ز زنان شوهردار اهل كتاب را بـه اسـارت   اي ا را در چنين فاتح و پيروز گرداند، مسلمانان عده
كـرد زن مـورد نظـر     هـا را مـي   گرفتند. هرگـاه مسـلماني ارادة آميـزش جنسـي بـا يكـي از آن      

آيــة  گفــت: مــن شــوهردارم. پــس در بــاره از رســول اهللا پرســيدند و در آن روز خــدا  مــي
﴿àM≈ oΨ|Á ós ßϑø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$|¡ ÏiΨ9   .)2(را نازل كرد ...﴾#$

گفـت:   ير از معتمر بن سليمان از پدرش روايـت كـرده اسـت: حضـرمي مـي     ابن جر -276
كردند، اما با گذشـت روزگـار    مرداني بودند كه هنگام عقد براي همسران خود مهر تعيين مي

 Ÿωuρ﴿شدند. [و ديگر توان پرداخت مهر معين را نداشتند] به اين سبب  به تنگدستي گرفتار مي

yy$oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù Ο çF÷ |Ê≡ts? ⎯Ïμ Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ Ïπ ŸÒƒ Ìxø9   .)3(نازل شد ﴾#$

                                           
، 117و  116» تفســير«و در  110/  6، نســائي 1132، ترمــذي 2155، ابــوداود 1456اســت، مســلم  حصــحي -1

ــدالرزاق در  ــرآن«عب ــويعلي 2239، طيالســي 84/  3، احمــد 549» تفســير ق از  167/  7و بيهقــي  1318، اب
» تفسـير «ن حديث داراي شاهد حسن اسـت كـه نسـائي در    چندين طريق از ابوسعيد روايت كرده اند و اي

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 441ابن عربي » احكام القرآن«از ابن عباس روايت كرده. به  118
افتـادن   روايت كرده انـد، اسـناد آن حسـن اسـت، امـا بـه اسـارت        12637و طبراني  118» تفسير«نسائي در  -2

  پرست بودند. ست و مشهور است كه اهالي ثقيف مشرك و بتهاي اهل كتاب در آن زمان غريب ا زن
گويـد: حضـرمي    به قسم مرسل از معتمر روايت كرده است، حضرمي تابعي است. بعضي مي 9046طبري  -3

گويد: اين حضرمي مجهول است و تنها معتمـر   بن الحق است در اين صورت او معروف است، برخي مي
  نگاه كنيد. 340/  2» التهذيب«از وي روايت كرده. به 
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#) Ÿωuρ﴿: 32اسباب نزول آية  öθ ¨ΨyϑtGs? $tΒ Ÿ≅Ò sù ª!$# ⎯Ïμ Î/ öΝä3ŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ 4 ÉΑ% ỳ Ìh= Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ 

$£ϑÏiΒ (#θ ç6|¡ oKò2$# ( Ï™!$|¡ ÏiΨ= Ï9 uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $®ÿ ÊeΕ t⎦ ÷⎤ |¡tGø. $# 4 (#θ è= t↔ ó™uρ ©! $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Î#ôÒ sù 3 ¨βÎ) ©! $# šχ% Ÿ2 Èe≅ä3Î/ 

>™ó_ x« $VϑŠ Î= tã ∩⊂⊄∪﴾1.  
روايت كرده است كه آن بزرگوار فرمود: مـردان بـه جهـاد     لحاكم از ام سلمه  -277

روند و سهم ما از ميراث نصف سهم مـردان اسـت. پـس خـداي      مي روند و زنان به جهاد نمي
Ÿω﴿حكـــــيم  uρ (# öθ ¨ΨyϑtGs? $tΒ Ÿ≅Ò sù ª! $# ⎯Ïμ Î/ öΝä3ŸÒ ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/﴾  و آيـــــة﴿¨βÎ) š⎥⎫ ÏϑÎ= ó¡ ßϑø9 $# 

ÏM≈ yϑÎ= ó¡ ßϑø9 $# uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ﴾...  :2() را در اين مورد نازل كرد35(احزاب(.  
آمد و  روايت كرده است: زني خدمت رسول اهللا  بابن ابوحاتم از ابن عباس  -278

زنان است و گواهي يك مرد حكم  گفت: اي پيغمبر خدا بهرة مردان [از ميراث] دوبرابر سهم
گواهي دو زن را دارد، آيا اعمال ما هم چنين اسـت، يعنـي اگـر زنـي يـك كـار نيـك انجـام         

                                           
آنچه را كه خداوند برخى از شما را بـر برخـى [ديگـر] بـا آن برتـرى داده اسـت، آرزو مكنيـد،        «ترجمه:  -1

اى دارنـد. و   اند بهـره  اى دارند. و زنان [نيز] از آنچه به دست آورده اند، بهره مردان از آنچه به دست آورده
  .»ه چيز داناستاز خداوند از بخشايش او بخواهيد. خداوند به هم

از چندين طريـق   9237طبري  306 ، واحدي در اسباب نزول305/  2، حاكم 3022ي ضعيف است، ترمذ -2
يح از مجاهد روايت كرده اند. اسناد اين ضعيف است بـراي ايـن كـه بـين مجاهـد و ام سـلمه       جاز ابن ابون

اگر مجاهـد از ام سـلمه شـنيده    گويد:  انقطاع است. ترمذي اين حديث را مرسل گفته است. اما حاكم مي
به مثل اين از مجاهد از ام سلمه روايت كرده و بـه   9242باشد به شرط شيخين صحيح است، بازهم طبري 

از دو طريق از ابن ابونجيح از مجاهد روايت و نزول آيه را هم ذكر كـرده و از   9241و  9240هاي  شماره
يتي كه از ام سلمه نام برده بهتر باشد. با اين وصف به مرسـل  ام سلمه نام نبرده است. شايد اين اسناد از روا

شود. در سورة احزاب در بارة اين موضوع بـه تفصـيل بيـان خواهـد      كه از قسم ضعيف است استدالل نمي
  شد. خدا داناتر است.
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 Ÿωuρ﴿بدهد، برايش نصف يك حسـنه پـاداش منظـور خواهـد شـد؟ پـس خـداي متعـال آيـة          

(# öθ̈Ψ yϑtGs?﴾... 1(را نازل كرد(.  

9e≅à6Ï9uρ $oΨ﴿: 33اسباب نزول آية  ù= yèy_ u’Í<≡uθ tΒ $ £ϑÏΒ x8ts? Èβ# t$ Î!≡uθ ø9$# šχθ ç/tø%F{$# uρ 4 t⎦⎪Ï% ©! $# uρ 

ôNy‰s)tã öΝà6ãΖ≈yϑ÷ƒ r& öΝèδθ è?$t↔sù öΝ åκ z: ÅÁ tΡ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% Ÿ2 4’n?tã Èe≅à2 &™ó© x« # ´‰‹ Îγ x© ∩⊂⊂∪﴾2.  
خود از طريق ابن اسحاق از داود بن حصين روايت كرده اسـت:   »سنن«ابوداود در  -279

ختر ربيع كه در خانة ابوبكر تربيت و پرورش يافته بود، قرآنكريم را قراءت من براي ام سعد د
%t⎦⎪Ï﴿كردم. چون بـه ايـن آيـه رسـيدم آن را      مي ©! $# uρ ôNy‰s)tã öΝà6ãΖ≈ yϑ÷ƒ r&﴾    خوانـدم. ام سـعد

⎪⎦t﴿گفت: به اين شكل درست نيست، آن را  Ï% ©! $# uρ ôNy‰s)tã öΝà6 ãΖ≈ yϑ÷ƒr&﴾  بخوان، زيرا اين آيه
و پسرش [عبدالرحمن] نـازل شـده اسـت، زمـاني عبـدالرحمن از پـذيرش        كر بواب در مورد

سوگند ياد كرد كه او را از ميراث محروم سازد. هنگامي كـه   زد. و ابوبكر  اسالم سرباز مي
  .)3(اسالم آورد. خدا به نبي كريم دستور داد كه ابوبكر نصيب او را بدهد

%ãΑ﴿: 34اسباب نزول آية  ỳ Ìh9 $# šχθãΒ≡§θ s% ’n?tã Ï™!$|¡ ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅Ò sù ª!$# óΟ ßγ ŸÒ÷èt/ 4’n?tã 

<Ù÷èt/ !$ yϑÎ/uρ (#θà)xΡr& ô⎯ÏΒ öΝÎγ Ï9≡uθøΒ r& 4 àM≈ys Î=≈¢Á9$$ sù ìM≈ tGÏΖ≈ s% ×M≈ sà Ï≈ ym É= ø‹tóù= Ïj9 $ yϑÎ/ xáÏym ª! $# 4 

                                           
شـعث  به ابن ابوحاتم نسبت و اسنادش را بيان داشته است اين ضعيف است در ايـن اسـناد ا   1944ابن كثير  -1

بن اسحاق است كه احاديث غريب را روايت كرده و شيخ آن جعفر بن ابومغيره حجت نيست، خصوصـاً  
  كند و اين حديث از همان جمله است. در احاديثي كه از سعيد بن جبير روايت مي

انـد، ميـراث برانـى قـرار      و براى هر چيزى از آنچه پـدر و مـادر و خويشـاوندان برجـاى گذاشـته     «ترجمه:  -2
گمـان   شـان را بـه آنـان بدهيـد. بـى      ايم و كسانى كه پيمانتان [آنان را به شما] پيونـد داده اسـت، بهـره    دهدا

  .»خداوند بر همه چيز حاضر [و ناظر] است
روايت كرده است، اسنادش ضعيف است، اين خبر مرسل است ام سعد دختر سعد بن ربيح  2923ابوداود  -3

  گذاري محقق غريب گفته است. شمارهبه  1957است. اين خبر را ابن كثير 
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© ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒrB  ∅èδ y—θà± èΣ  ∅èδθ Ýà Ïèsù £⎯ èδρãàf ÷δ$# uρ ’Îû ÆìÅ_$ŸÒ yϑø9 $# £⎯ èδθ ç/ÎôÑ $#uρ ( ÷βÎ*sù 

öΝ à6uΖ ÷èsÛr& Ÿξsù (#θäóö7 s? £⎯ Íκö n= tã ¸ξ‹ Î6y™ 3 ¨βÎ) ©! $# šχ%x. $ wŠÎ= tã # ZÎ6 Ÿ2 ∩⊂⊆∪﴾1.  
روايت كرده است: زني كه شـوهرش او را سـيلي زده بـود     ابن ابوحاتم از حسن  -280

 حضور رسول خدا آمد و از پيامبر درخواست كرد بـه حـال او رسـيدگي شـود. رسـول اهللا      
دستور داد: شوهر اين زن متناسب با گناهي كه مرتكب شده است جزا داده شود. پس خـداي  

ــة   ــزرگ آي %ãΑ﴿ب ỳ Ìh9 $# šχθãΒ≡§θ s% ’n?tã Ï™!$|¡ ÏiΨ9 ــه    ...﴾#$ ــن ك ــدون اي ــرد. آن زن ب ــازل ك را ن
  .)2(شوهرش جزا داده شود برگشت

روايت كرده و در برخي از اين روايات  ابن جرير از چندين طريق از حسن  -281
آمده است: شخصي از انصار همسر خود را سيلي زد و آن زن حضور رسول اهللا آمد و 

حكم كرد مرد بايد جزا داده  ش به كيفر عمل خود برسد، پيامبر درخواست كرد كه شوهر
Ÿωuρ ö≅yf﴿شود. پس خداي عزوجل  ÷ès? Èβ# u™öà)ø9 $$Î/ ⎯ ÏΒ È≅ö6 s% βr& #© |Óø)ãƒ š ø‹s9 Î) … çμ ã‹ôm uρ﴾3  :طه)

%ãΑ﴿) و اين كالم عزيز 114 ỳ Ìh9 $# šχθ ãΒ≡§θ s% ’n?tã Ï™!$|¡ ÏiΨ9   .)4(را نازل كرد ﴾#$

                                           
] ديگر برتـرى   مردان بر زنان سرپرستى دارند چرا كه خداوند برخى از آنان (انسانها) را بر [برخى«ترجمه:  -1

انـد. زنـان نيكوكـار فرمانبردارنـد، [اسـرار       ] از مالهايشان را بخشيده داده است و [نيز] به سبب آنكه [چيزى
كننـد. و زنـانى    ] حفظ مـى  ه خداوند برايشان حفظ كرده است، در غيبت [آنانهمسرانشان را] به پاس آنچ

ها تركشان كنيد و در  ] در خوابگاه كه نافرمانى آنها را معلوم داريد، [در آغاز] به آنان پند دهيد و [آن گاه
يان آنان [براى ستم ] آنها را بزنيد. آن گاه اگر از شما فرمان بردند، به ز نهايت اگر باز نيامدند [به آهستگى

  .»] بهانه مجوييد. خداوند بلند مرتبه بزرگوار است به آنان
  كند واهي هستند به حديث بعدي نگاه كنيد. اين حديث مرسل است و احاديثي را كه حسن روايت مي -2
  .»] قرآن پيش از آنكه وحى آن بر تو انجام پذيرد، شتاب مكن و در [خواندن«ترجمه:  -3
از جرير بن حازم از حسن به قسم مرسل روايت كرده و اين واهي است. با اين  9308طبري  ضعيف است، -4

از  9305اي را از سورة طه كه مكي است ذكر كرده و سورة نساء مـدني اسـت. طبـري     وصف در اين آيه
، 312و  311طريق قتاده از حسن به قسم مرسل بدون ذكر نزول آية سورة طه روايت كرده است. واحدي 
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282- 1(ريج و سدي به اين معني روايت كرده استو از ابن ج(.  
روايت كرده اسـت: شخصـي از انصـار زن خـود را خـدمت       دويه از علي ابن مر -283

آورد. زن گفت: اي رسول خـدا! شـوهرم مـرا زده اسـت كـه اثـر آن هنـوز در         رسول خدا 
%ãΑ﴿ آية شود. رسول خدا گفت: او حق اين كار را ندارد. پس خدا  ام ديده مي چهره ỳ Ìh9 $# 

šχθ ãΒ≡ §θs% ’n?tã Ï™!$ |¡ÏiΨ9   .)2(را نازل كرد ...﴾#$
  كنند. ها شواهدي هستند كه يكديگر را تقويت مي اين

%t⎦⎪Ï﴿: 39 – 37ها  اسباب نزول آيه ©! $# tβθ è= y‚ ö7tƒ tβρâ ßΔù' tƒuρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$ Î/ 

šχθ ßϑçFò6 tƒuρ !$tΒ ãΝßγ9s?# u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù 3 $tΡô‰ tFôãr&uρ t⎦⎪ ÌÏ≈ x6ù= Ï9 $ \/# x‹tã $YΨ‹Îγ •Β ∩⊂∠∪﴾.  
ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: علماي بني اسرائيل از بيـان دانـش    -284

⎪⎦t﴿كردند. پس آية  خود بخيلي مي Ï% ©! $# tβθ è= y‚ ö7 tƒ tβρâ ßΔù' tƒuρ šZ$ ¨Ψ9 $# È≅÷‚ ç7ø9 $$Î/...﴾ .نازل شد  
حاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا سعيد از ابن عباس ابن جرير از طريق ابن اس -285

كعب بن شراف، اسامه بن حبيب، رافع بن ابورافع، بحري  بن زيد با كَرْدماست: روايت كرده 
اي از  ها نزد عده حيي بن اخطب و رفاعه بن زيد بن تابوت همپيمان شده بود، اينبن عمرو، 
گفتند: مال و دارايي  ها مي گرفتند و به آن ه خود مياي خيرخواهانه ب آمدند و چهره انصار مي

رود كه با انفاق مال تنگدست و فقير شويد [اگر به اين  خود را خرج نكنيد، زيرا بيم آن مي
شود. پس در  كار ميل فراوان داريد] در مصرف شتاب نكنيد چون معلوم نيست آينده چه مي

                                                                                                             
آمده از چند طريق از حسن به قسم مرسل روايت كـره   503/  1 »تفسير ابن كثير«ابن ابوحاتم چنانچه در 

ها به حديث قبلـي شـاهد نيسـتند، زيـرا قتـاده هـم از        آورده اين 9307و  9306اند. و طبري از مرسل قتاده 
از مرسـل   9309بـري  از قتاده روايت كـرده اسـت، ط   967حسن روايت كرده است، عبدالرزاق در تفسير 

  به همين معني به قسم مرسل روايت كرده است. 9301حجاج از ابن جريج و از سدي 
  گذشتند. -1
  ها ابن مردويه اين را روايت كرده دليل وهن آن است. ن مردويه نسبت كرده و اين كه تنمؤلف به اب -2
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⎪⎦t﴿ها  بارة آن Ï%©! $# tβθ è= y‚ ö7tƒ tβρâ ßΔù' tƒuρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$ Î/ šχθ ßϑçFò6tƒuρ !$tΒ ãΝßγ9s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ 

⎯Ï& Î#ôÒ sù 3 $tΡô‰ tFôãr&uρ t⎦⎪ÌÏ≈ x6ù= Ï9 $\/# x‹ tã $YΨ‹Îγ •Β ∩⊂∠∪ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ šχθ à)ÏΨãƒ öΝßγ s9≡uθøΒr& u™!$s Í‘ Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿωuρ 

šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ ø9$$Î/ ÌÅz Fψ$# 3 ⎯tΒ uρ Ç⎯ä3tƒ ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# … çμ s9 $YΨƒÌs% u™!$|¡ sù $YΨƒÌs% ∩⊂∇∪ # sŒ$ tΒuρ 

öΝÍκö n= tã öθ s9 (#θãΖ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# (#θà)xΡ r&uρ $£ϑÏΒ ÞΟ ßγ s%y— u‘ ª!$# 4 tβ% x.uρ ª! $# óΟÎγ Î/ $̧ϑŠ Î= tã ∩⊂®∪﴾ 
  .)1(نازل شد

pκ$﴿: 43اسباب نزول آية  š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#θ ç/tø)s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟ çFΡr&uρ 3“t≈ s3ß™ 4© ®Lym (#θ ßϑn= ÷è s? 

$ tΒ tβθ ä9θ à)s? Ÿωuρ $·7 ãΨ ã_ ωÎ) “ÌÎ/$ tã @≅‹ Î6y™ 4© ®Lym (#θ è= Å¡ tFøós? 4 βÎ)uρ Λä⎢Ψ ä. #© yÌó £Δ ÷ρr& 4’n?tã @xy™ ÷ρr& u™!$y_ 

Ó‰ tn r& Νä3ΨÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΛä⎢ó¡ yϑ≈ s9 u™!$|¡ ÏiΨ9$# öΝn= sù (#ρ ß‰ÅgrB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù # Y‰‹ Ïè|¹ $Y7 ÍhŠ sÛ (#θ ßs|¡ øΒ$$ sù 

öΝä3Ïδθã_ âθ Î/ öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. # ‚θ àtã # ·‘θ àxî ∩⊆⊂∪﴾٢.  

                                           
   جهالـت شـيخ ابـن اسـحاق.    از ابن اسحاق روايت كـرده اسـناد آن ضـعيف اسـت بـه خـاطر        9503طبري  -1

دهنـد و آنچـه را    ورزند و مردم را [نيز] به بخل فرمان مـى  ] كسانى كه خود بخل مى [همان« ترجمه آيات:
دارند. و براى كافران عـذابى خـوار كننـده آمـاده      كه خداوند از فضل خويش به آنان داده است، نهان مى

كننـد و بـه خـدا و روز قيامـت مـؤمن       به مردم انفـاق مـى  و آنان كه مالهايشان را براى نماياندن . ايم ساخته
و اگـر بـه خـدا و روز قيامـت     . ] بـد همـدمى اسـت    نيستند. و هر كس كه شيطان همدم او باشد، [بداند كه

كردنـد، چـه زيـانى بـراى آنـان       آوردند و از آنچه خداوند به آنـان روزى داده اسـت انفـاق مـى     ايمان مى
  »ن داناست] آنا داشت؟ و خداوند [به حال

گوييـد. و در   اى مؤمنان، در حالى كه مست باشيد به نماز نزديك نشويد تا آنكه بدانيـد چـه مـى   «ترجمه:  -2
حال جنابت [نيز] تا آنكه غسل كنيد [به نماز نزديك نشويد] مگر آنكه رهگذر باشيد. و اگـر بيمـار يـا در    

ا با زنان آميزش كنيد و آبى نيابيد، آهنگ حال سفر باشيد يا كسى از شما از جايگاه قضاى حاجت بيايد ي
  .»گمان خداوند بخشنده آمرزگار است خاكى پاك كنيد، آن گاه روى و دستانتان را مسح كنيد. بى
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روايت كرده اند: اين كالم خدا  ك: فريابي، ابن ابوحاتم و ابن منذر از علي  -286
﴿$·7 ãΨã_﴾  در مورد مسافري كه جنب شده است نازل گرديده مسافر در آن حالت بايد تيمم

  كند و نماز را ادا نمايد.
را آماده  روايت كرده است: من شتر پيامبر  ابن مردويه از اسلع بن شريك  -287

آب سرد غسل نمايم بميرم و يا كردم. در يك شب سرد من جنب شدم. ترسيدم اگر با  مي
Ÿω (#θç/tø)s? nο4θ﴿بيمار شوم جريان را براي پيامبر گفتم. پس خدا  n= ¢Á9$# óΟçFΡr&uρ 3“ t≈ s3ß™﴾  را تا

  آخر آيه نازل كرد.
را انجام  روايت كرده است: من خدمت رسول خدا  ك: طبراني از اسلع  -288

مود: اي اسلع برخيز شتر مرا آماده كن، كردم. يك روز فر دادم و شترش را آماده مي مي
گفتم: اي رسول خدا! براي من جنابت پيش آمده است. رسول خدا سكوت اختيار كرد. پس 
جبرئيل امين آية صعيد را فرود آورد. رسول اهللا فرمود: اي اسلع اينك برخيز و تيمم كن، پس 

  .)1(ا آماده ساختمتيمم را به من آموخت، من برخاستم و تيمم كردم، و شتر مبارك ر
ابن جرير از يزيد بن ابوحبيب روايت كرده است: در خانة جمعي از انصار به مسجد  -289

دستيابي آمد و نزدشان آب موجود نبود، براي  شد. هرگاه جنابت برايشان پيش مي گشوده مي
Ÿωuρ $·7﴿به آب به جز مسجد راة ديگري نداشتند. پس  ãΨ ã_ ωÎ) “ÌÎ/$tã @≅‹Î6 y™﴾ 2(زل شدنا(.  

ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرده است: مردي از انصار مريض شد و توان  -290
ايستادن و وضوكردن نداشت. خدمتكار هم نداشت كه به او آب بدهد. جريان را به گوش 

βÎ)uρ Λ﴿رسول خدا رساند. پس خداي بزرگ  ä⎢Ψ ä. #© yÌó £Δ﴾ .را نازل كرد  

                                           
بدر متهم  از اسلع روايت كرده اند. در اين اسناد ربيع بن 7959، طبراني 6/  1، بيهقي 9643و  9642طبري  -1

ست و در جاي ربيع بن بدر به اتفاق ضعيف ا«گويد:  مي 262/  1ائد به كذب است. هيثمي در مجمع الزو
  اثر است. پس خبر واهي و بي »ديگر گفته: كذاب است

  اين معضل بنابراين ضعيف است. 9569طبري  -2
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يت كرده است: تعدادي از اصحاب رسول اهللا به ابن جرير از ابراهيم نخعي روا -291
ها جنابت دست داد. جريان را براي رسول اهللا گفتند.  شدت زخمي شدند و در اين حال به آن

βÎ)uρ Λä⎢Ψ﴿پس  ä. #© yÌó £Δ﴾... 1(تا آخر آيه نازل شد(.  

öΝs9﴿: 44اسباب نزول آية  r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï%©! $# (#θè?ρ é& $Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ÏiΒ É=≈tGÅ3ø9 $# tβρçtIô± o„ s' s#≈ n= Ò9 $# 

tβρß‰ƒ Ìãƒuρ βr& (#θ = ÅÒ s? Ÿ≅‹Î6 ¡¡9 $# ∩⊆⊆∪﴾2.  
روايـت كـرده اسـت: رفاعـه بـن زيـد بـن تـابوت از          بابن اسحاق از ابن عباس  -292

گفـت:   پيچانـد و مـي   كرد زبانش را مـي  صحبت مي بزرگان يهود بود و هرگاه با رسول اهللا 
[معني اين جمله در زبان عرب به ايـن مفهـوم اسـت: بـه     ارعنا سمعك يا محمد حتي نفهمك. 

آرامي سخن بگو تا مطالبت را خوب درك كنيم و درست گوش بده و متوجه سخنان ما باش 
تا سؤاالت خود را بهتر مطرح نماييم. اما لفـظ راعنـا در زبـان يهـود بـه معنـي دشـنام و سـخن         

در بـارة او    ونـد زد. پـس خدا  مـي  استهزاءآميز است]. و اينگونه گستاخانه بـه اسـالم طعنـه   
﴿öΝ s9 r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (#θè?ρ é& $Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# tβρçtIô± o„ s' s#≈ n= Ò9   .)3(را نازل كرد ﴾#$

pκ$﴿: 47اسباب نزول آية  š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# (#θãΨ ÏΒ# u™ $oÿ Ï3 $uΖ ø9 ¨“tΡ $]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 Ν ä3yètΒ ⎯ ÏiΒ 

È≅ö6s% βr& }§ ÏϑôǕΡ $ \δθ ã_ ãρ $yδ̈Š çt∴sù #’n?tã !$yδÍ‘$t/÷Š r& ÷ρ r& öΝåκs] yèù= tΡ $yϑx. !$̈Ψyès9 |=≈pt õ¾r& ÏMö6 ¡¡9 $# 4 tβ%x. uρ ãøΒ r& 

«!$# »ωθ ãèøtΒ ∩⊆∠∪﴾4.  
                                           

  به قسم مرسل روايت كرده است. 9639طبري  -1
خواهنـد شـما    اند و مى ه خواستار گمراهىاى ك اند، ننگريسته اى از كتاب يافته آيا به آنان كه بهره«ترجمه:  -2

  »[نيز] راه را گم كنيد
  به اسناد ضعيف روايت كرده، زيرا شيخ ابن اسحاق مجهول است. 9694ضعيف است، طبري  -3
نها را واپس گردانيم يا چنان كه هايى را محو كنيم، آن گاه آ اى اهل كتاب، پيش از آنكه چهره«ترجمه:  -4

] بـا   رديم، لعنتشان كنيم. به چيزى كه تصديق كننده آنچه [از كتابهاى آسمانى كـه را لعنت ك »اهل شنبه«
  .»ايم، ايمان آوريد و اراده خدا انجام شدنى است شماست، نازل كرده
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با بزرگان علمـاي   روايت كرده است: رسول خدا  بابن اسحاق از ابن عباس  -293
ريا و كعب بن اسيد گفتگو كرد و به آنان گفت: اي گروة يهود، يهود به شمول عبداهللا بن صو

ام كـامالً   دانيـد آنچـه مـن آورده    از خدا بترسيد و ايمان بياوريد، سوگند به خدا شما خوب مي
pκ$﴿هـا آيـة    دانـيم. پـس در بـارة آن    حق است. اي محمد! ما در اين باره چيزي نمي š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# 

(#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# (#θ ãΨ ÏΒ# u™﴾... 1(نازل شد(.  

!© (βÎ¨﴿: 48اسباب نزول آية  $# Ÿω ãÏøótƒ βr& x8 uô³ ç„ ⎯ÏμÎ/ ãÏøó tƒuρ $tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$ t±o„ 4 ⎯ tΒuρ 

õ8Îô³ ç„ «! $$Î/ Ï‰s)sù #“utIøù $# $̧ϑøO Î) $̧ϑŠ Ïà tã ∩⊆∇∪﴾2.  
ند: مردي حضور سرور روايت كرده ا ابن ابوحاتم و طبراني از ابوايوب انصاري  -294

گفـت: پيـرو    بردار نيست. پيغمبر  اي دارم كه از حرام دست كائنات آمد و گفت: برادر زاده
شناسـد. پيـامبر گفـت: از او     خواند و خدا را بـه يگـانگي مـي    كدام دين است؟ گفت: نماز مي

اش  برادرزادهبخواه دينش را به تو ببخشد و اگر نبخشيد دينش را از او بخر، آن مرد رفت و از 
خواست دينش را ببخشد و يا بفروشد، اما او اين پيشنهاد را رد كرد. مرد نز رسـول اهللا آمـد و   

!© (βÎ¨﴿منـد اسـت. پـس خـدا      گفت: دريافتم كه به دينش بسيار عالقه $# Ÿω ãÏøótƒ βr& x8 uô³ ç„ ⎯Ïμ Î/ 

ãÏøótƒuρ $tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯yϑÏ9 â™!$t± o„﴾ 3(را نازل كرد(.  

                                           
اطر شـيخ ابـن   روايت كرده انـد اسـناد آن بـه خـ     534/  2 »دالئل«و بيهقي در  9729ضعيف است، طبري  -1

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 2270 »طبيتفسير قر«اسحاق ضعيف است. به 
بخشد و جز آن را براى هر كـس كـه    به راستى خداوند [آن را] كه به او شرك آورده شود، نمى«ترجمه:  -2

  .»بخشد و هر كس كه به خدا شرك آورد، گناهى بزرگ بربافته است بخواهد، مى
ائب ضـعيف اسـت، هيثمـي در مجمـع     از ابوايوب روايت كرده در اين اسناد واصـل بـن سـ    4063طبراني  -3

  و ابن كثير به اين نظرند. 5/  7الزوائد 



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      164
 

 

öΝs9﴿: 49باب نزول آية اس r& ts? ’n< Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ’. t“ ãƒ Νåκ |¦àΡr& 4 È≅t/ ª!$# ’Éj1 t“ ãƒ ⎯ tΒ â™!$t± o„ Ÿωuρ 

tβθ ßϑn= ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏGsù ∩⊆®∪﴾1.  
 روايت كرده است: قـوم يهـود بـه امامـت كودكـان      بابن ابوحاتم از ابن عباس  -295
پنداشت كه هيچ خطايي ندارد و از  مي كرد و خواند و براي نزديكي به خدا قرباني مي نماز مي

öΝ﴿گناه پاك هستند. پس  s9 r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ ’. t“ãƒ Νåκ |¦àΡr&﴾ 2(نازل شد(.  
  .)3(ابن جرير از عكرمه، مجاهد، ابومالك و ديگران به اين معني روايت كرده است -296

öΝs9﴿: 54 – 51اسباب نزول آية  r& ts? ’n< Î) š⎥⎪ Ï%©! $# (#θ è?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# tβθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 

ÏM ö6Éfø9 $$Î/ ÏNθ äó≈ ©Ü9$# uρ tβθä9θà)tƒ uρ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#ρãxx. Ï™Iωàσ ¯≈ yδ 3“y‰ ÷δr& z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΨtΒ# u™ ¸ξ‹ Î6y™ ∩∈⊇∪﴾.  
روايت كرده اند: هنگامي كه كعب بن  بك: احمد و ابن ابوحاتم از ابن عباس  -297

فرزند و از قوم گسسته را  اي از قريش به او گفتند: اين ستمكش بي اشرف به مكه رفت. عده
گزاران و ساقيان حجاج و  كند از ما بهتر است در حالي كه ما خدمت بيني، فكر مي نمي
χ﴿ها  در بارة آن داران كعبه هستيم. كعب گفت: شما از او بهتريد. خدا  پرده Î) 

š t∞ ÏΡ$x© uθ èδ çtIö/F{$# ∩⊂∪﴾  :و  )3(كوثر﴿öΝs9 r& ts? ’n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# 

                                           
اى؟ بلكه خداوند هر كه را خواهد [نيك  شمارند، ننگريسته آيا به آنان كه خودشان را پاكيزه مى«ترجمه:  -1

  .»دارد و به كمترين ميزانى ستم نبينند و] پاك مى
وحاتم نسـبت و اسـناد آن را ذكـر كـرده كـه در آن ابـن لهيعـه        به تحقيق محقق به ابن اب 300/  2ابن كثير  -2

  ضعيف است.
از عكرمـه روايـت كـرده اسـت، پـس ايـن        9747از ابومالـك و   9746از مجاهـد و   9745 – 9743طبري  -3

  روايات به مجموع قوي هستند.
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tβθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ÏMö6 Éfø9$$ Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9 $# uρ tβθ ä9θà)tƒuρ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρãxx. Ï™Iωàσ ¯≈ yδ 3“ y‰÷δr& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΨtΒ# u™ ¸ξ‹Î6y™ 

∩∈⊇∪ y7 Í× ¯≈ s9'ρé& t⎦⎪Ï% ©! $# ãΝåκs] yès9 ª!$# ( ⎯ tΒuρ Ç⎯ yèù= tƒ ª!$# ⎯ n= sù y‰ ÅgrB … çμ s9 # ·ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪﴾ 1(را نازل كرد(.  
قبيلة بني نضير حيي بن  روايت كرده است: بزرگان بابن اسحاق از ابن عباس  -298

اخطب، سالم بن ابي الحقيق، ابورافع، ربيع بن ابي الحقيق، ابوعماره و هوذه بن قيس بودند كه 
گ خندق عليه مسلمانان متحد ساختند. هاي قريش، غطفان و بني قريظه را در جن گروه

ها دانشمندان يهود هستند  هنگامي كه آنان به نزد قريش آمدند. قريش در بين خود گفتند: اين
و به كتب آسماني اوليه آگاهي دارند از آنان بپرسيد آيا دين ما بهتر است يا دين محمد. از 

دين او بهتر است و خودتان از او و ها در جواب گفتند: دين شما از  احبار يهود پرسيدند. آن
öΝ﴿از پيروانش به هدايت و راة راست نزديكتريد. پس خدا عزوجل  s9r& ts? ’n< Î) š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ è?ρé& 

$ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# tβθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ÏMö6 Éfø9$$ Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9 $# uρ tβθä9θà)tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρ ãxx. Ï™Iω àσ̄≈ yδ 3“y‰÷δr& 

z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ ¸ξ‹ Î6y™ ∩∈⊇∪ y7 Í×̄≈ s9'ρé& t⎦⎪ Ï%©!$# ãΝ åκs] yès9 ª!$# ( ⎯tΒ uρ Ç⎯yèù= tƒ ª! $# ⎯n= sù y‰ÅgrB …çμ s9 #·ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪ 

÷Πr& öΝçλm; Ò=Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ Å7 ù= ßϑø9 $# # ]ŒÎ* sù ω tβθ è?÷σ ãƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# # ·É)tΡ ∩∈⊂∪ ôΘr& tβρß‰Ý¡ øt s† }̈ $ ¨Ζ9$# 4’n?tã !$tΒ 

ÞΟßγ9s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù ( ô‰s)sù !$oΨ ÷s?# u™ tΑ# u™ tΛ⎧Ïδ≡ tö/Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ït ø:$# uρ Μßγ≈ oΨ ÷s?# u™uρ % ¸3ù= •Β $VϑŠÏà tã 

  .)2(را نازل كرد ﴾∪⊇∋∩

                                           
هـاي ايـن    راوياز داود بن حصين از عكرمه از ابن عباس روايت كرده انـد   9791و طبري  11645طبراني  -1

از داود از  9793و  9792كند، قوي نيست. و طبـري   ثقه اند، اما داود در احاديثي كه از عكرمه روايت مي
عكرمه به قسم مرسل روايت كرده، اين حـديث داراي شـواهد مرسـل ديگـر اسـت كـه آن را بـه درجـة         

  نگاه كنيد. 322و واحدي  9796و  9795رسانند. به تفسير طبري  صحيح مي
از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا سعيد از ابن عباس روايت كرده، اسنادش به  9797طبري  -2

انـد   اى از كتـاب يافتـه   آيـا بـه آنـان كـه بهـره     «: ترجمـه آيـات   خاطر شيخ ابن اسـحاق ضـعيف اسـت.   
. ترند مؤمنان راه يافته گويند: اينان از آورند و درباره كافران مى و طاغوت ايمان مى اى كه به بت ننگريسته
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روايت كرده اسـت: اهـل كتـاب     بك: ابن ابوحاتم ا طريق عوفي از ابن عباس  -299
پندارد آنچه به او عطا شده از بركت تواضع است بـا وجـودي كـه نـه تـا زن       گفتند: محمد مي

گرفته است و به جز عروسي با زنان هيچ فكر و ذكري ندارد، كـدام پادشـاه از محمـد زيـادتر     
¡ôΘr& tβρß‰Ý﴿د؟ آنگاه خدا آية زن دار øt s† }̈ $ ¨Ζ9   .)1(را نازل كرد ...﴾#$

  .)3(تر روايت كرده است به اين معني اما مفصل )2(ابن سعد از عمر موالي غفره -300
.βÎ) ©!$# öΝä¨﴿: 58اسباب نزول آية  ããΒù' tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈tΒ F{$# #’n< Î) $yγ Î= ÷δr& # sŒÎ)uρ Ο çFôϑs3 ym t⎦ ÷⎫ t/ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# βr& (#θßϑä3øt rB ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−Κ ÏèÏΡ /ä3ÝàÏètƒ ÿ⎯Ïμ Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. $Jè‹ Ïÿxœ # ZÅÁ t/ ∩∈∇∪﴾4.  
روايت كرده است: زماني  بابن مردويه از طريق كلبي از ابوصالح از ابن عباس  -301

ايشـان آمـد.   كه رسول اهللا مكه را فتح كرد عثمـان بـن طلحـه را خواسـت. چـون بـه خـدمت        
گفت: كليد كعبه كجاست؟ عثمان كليد را آورد، چون دست خود را به سوي رسول  پيامبر

درم بـه  ست و گفت: اي رسول خدا! پدر و مابرخا خدا دراز كرد [تا كليد را بدهد] عباس 
رسانيدن به حاجيان، درباني كعبه را نيز به من بسپار، عثمان دست خود را  فدايت عالوه به آب

                                                                                                             
اند كه خداوند آنان را از رحمـت خـويش دور داشـته اسـت و هـر كـس كـه خـدا [او را] از          اينان كسانى

اى از فرمانروايى دارنـد؟ پـس آن هنگـام     آيا آنان بهره. رحمتش دور بدارد، برايش ياورى نخواهى يافت
بر آنچه كه خداونـد از فضـل خـويش بـه آنـان       آيا با مردم. دهند اى به مردم نمى هم هموزن كمترين ذره

ورزند؟ ما خود به آل ابراهيم كتاب و حكمت داديم و بـه آنـان فرمـانروايى بـزرگ      داده است، حسد مى
  .»بخشيديم

  روايت كرده در اسناد آن عطية عوفي ضعيف است. 9828طبري  -1
  آمده. »عفره«هاي ديگر  در نسخه -2
  دانند. ا بسياري از علما ضعيف ميمرسل است، عمر بن عبداهللا ر -3
دهد كه امانتها را به اهلش بسپاريد و چون در ميان مردم حكم كنيـد بـه    خداوند به شما فرمان مى«ترجمه:  -4

دهـد. خداونـد    ] كه خداوند شما را به آن اندرز مـى  ] حكم كنيد. نيكو چيزى است [آنچه عدل [و انصاف
  .»شنواى بيناست
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كليد را به من بده، عثمان گفـت: بگيـر امـا بـدان كـه ايـن        ،زگرداند. پيامبر گفت: اي عثمانبا
امانت خداست. پيامبر برخاست و در كعبه را باز كرد، پس از آن بيرون آمـد و طـواف نمـود.    

با دستور برگردانيدن كليـد فـرود آمـد. پيغمبـر خـدا عثمـان بـن طلحـه را          سپس جبرئيل 
!© (βÎ¨﴿را به او سپرد. و اين كـالم عزيـز   احضار كرد و كليد  $# öΝä. ããΒù' tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{$# #’n< Î) 

$yγ Î= ÷δr&﴾ .را تا آخر تالوت كرد  
خود از حجاج از ابن جرَيج روايـت كـرده اسـت: ايـن آيـه در       »تفسير«در  )1(شعبه -302

وارد  ه را از او گرفـت و روز فـتح مكـه كليـد كعبـ     مورد عثمان بن طلحه نازل شده، پيـامبر  
كرد از آنجا خارج گرديد و عثمان را به حضور  كعبه شد و در حالي كه اين آيه را تالوت مي

گفـت: هنگـامي كـه     مي طلبيد و كليد را به او سپرد. ابن جريج گفته است: عمر بن خطاب 
ايـن آيـه را از   كرد و من قبل از آن تـالوت   شد اين آيه را تالوت مي پيامبر از كعبه خارج مي

  .)2(رسول خدا كه پدر و مادرم به فدايش باد. نشنيده بودم
دهـد كـه ايـن آيـه در ميـان كعبـه نـازل         گويد: ظاهر حديث نشان مـي  سيوطي صاحب مي

  گرديده است.

                                           
آمده و اين بدون شك تصحيف است به چنـد دليـل: شـعبه از طبقـة ابـن جـريج اسـت،        ها چنين  در نسخه -1

به ابن منذر و ابن جرير از ابن جريج و  312/  2 »در المنثور«حديث را در كتاب تفسير ندارد، مؤلف اين 
 »بهابن ابوشـي «نسبت داده اند. ممكن مراد سيوطي به ابن منذر و ابن جرير و ابن عساكر  617/  1شوكاني 

تصحيف شده باشد. زيرا ابـن ابوشـيبه از حجـاج بـن محمـد       »شيبه«افتاده و لفظ  »ابن ابو«بوده و عبارت 
  كند و معلوم است كه ابن ابوشيبه هم تفسير دارد و هم مسند و هم مصنف. بسيار روايت مي

  از قاسم از حسن از حجاج از ابن جريج روايت كرده و اين معضل است. 9851طبري  -2
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pκ$﴿: 59اسباب نزول آية  š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθãΨtΒ# u™ (#θ ãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9 $# ’Í<'ρ é&uρ ÍöΔF{$# 

óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ*sù ÷Λä⎢ôãt“≈ uΖ s? ’Îû &™ó© x« çνρ–Šãsù ’n< Î) «! $# ÉΑθß™ §9$# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ ÌÅz Fψ$# 4 

y7Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? ∩∈®∪﴾1.  
 زماني عبـداهللا  روايت كرده اند: رسول خدا  ببخاري و ديگران از ابن عباس  -303

را به فرماندهي جمعي از سپاهيان اسالم به مأموريتي فرسـتاد. پـس ايـن     بن حذافه بن قيس 
  . بخاري همينگونه به اختصار روايت كرده است.)2(آيه در مورد او نازل شد

نسـبت   بداودي گفته است: اين روايت توهم و پندار است و به نـاحق بـه ابـن عبـاس     
ها خشم گرفت  فه به فرماندهي سپاهي گماشته شد و به آنداده شده است، زيرا عبداهللا بن حذا

اي  و آتش افروخـت و گفـت: خـود را در ميـان آتـش بيندازيـد. برخـي سـرباز زدنـد و عـده          
خواستند اطاعت كنند. داودي گفته است: اگر آية قبل از قصة او نازل شـده باشـد چگونـه     مي

اگـر بعـد از ايـن واقعـه نـازل       شـود نـه بـراي ديگـران     فه مـي ااطاعت مخصوص عبداهللا بن حذ
إنمــا «يان را به اطالع رسـول اهللا رسـاندند. گفـت:    باشد هنگامي كه سپاهيان سريه جر گرديده

اطاعت از امري الزم اسـت كـه خيـر و نيكـويي در آن بـوده و مطـابق        »الطاعة في المعروف
  ها نگفت كه چرا از اميرتان اطاعت نكرديد. دستورات شرع باشد. به آن

ابن حجر در جواب گفته است: مقصود از قصة سرية عبداهللا بـن حذافـه ايـن اسـت:     حافظ 
اگر در بارة چيزي اختالف پيدا كرديد از خدا و رسول اطاعت كنيد، زيرا افـراد سـريه در دو   
امر اختالف داشتند. اول: امتثال امر به سبب لـزوم اطاعـت از اميـر. دوم: خـودداري از اجـراي      

                                           
] اطاعت كنيد هر گـاه   اى مؤمنان، از خداوند اطاعت كنيد و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم«رجمه: ت -1

در چيزى اختالف كرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، آن را به خدا و رسول بازگردانيـد. ايـن   
  .»تر است بهتر و نيك انجام

و در  155و  154/  7، نســائي 1672، ترمــذي 2624د ، ابــوداو1834، مســلم 4584صــحيح اســت، بخــاري  -2
از سعيد بن جبير از ابن عباس روايـت كـرده انـد. بـه      9863و  9862، طبري 1040، ابن جارود 129 تفسير

  و ديگران مراجعه كنيد، قصة آن مشهور است. 1840، مسلم 260/  5قرطبي 
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اي نازل گردد و مسلمانان  ر از آتش، پس مناسب بود كه در اين باره آيهدستورات او براي فرا
را هدايت كند كه هنگام بروز اختالف و تنـازع، بـه كتـاب خـدا و سـنت رسـول اهللا مراجعـه        

  نمايند.
كننـد: رسـول    روايـت مـي   [ابن ابوشيبه، بخاري، مسلم، احمد، ابوداود و نسائي از علـي  

هـاي جنـگ] اعـزام داشـت و بـه       ردي از انصار [به يكي از ميدانخدا سپاهي را به فرماندهي م
ايشان دستور داد سخنان فرماندة خويش را بشنوند و از او اطاعت كننـد، ولـي سـپاهيان سـريه     
فرماندة خود را خشمگين ساختند. او دستور داد هيـزم جمـع كننـد. هيـزم كـه جمـع كردنـد،        

ا رسول اهللا به شما دسـتور نـداده بـود كـه     گفت: آتش افروزيد، آتش كه افروختند، گفت: آي
سخنان مرا بشنويد و از دستورهايم اطاعت كنيد. گفتند: آري، گفت: پس در اين آتش داخل 

پنـاه بـرديم.    ها به يكديگر نگاه كردند و گفتند: ما از آتش سوزان به رسول خدا  شويد، آن
كه سپاهيان سريه بـه حضـور   فرمانده سپاه اين سخن را كه شنيد خشمش فرو نشست. هنگامي 

شدند هرگـز   رسول اهللا آمدند و جريان را به اطالع ايشان رساندند، گفت: اگر داخل آتش مي
از امري بايد اطاعـت شـود كـه بـه      »إنما الطاعة فــي المعــروف«شدند. زيرا  از آن خارج نمي

  .)1(خير و نيكويي صادر شده مطابق دستورات شرع باشد]
هـاي جنـگ] خالـد اميـر سـريه بـود و        كند: [در يكي از ميـدان  ميابن جرير روايت  -304
شخصي را بدون دستور او امان داد آن دو در اين باره اختالف پيدا كردند. بنـابراين،   عمار

  .)2(كالم الهي نازل گرديد
                                           

  .66، ص 5روح المعاني، همان منبع، ج  -1
است از طريق حكم بن ظهير از سـدي از   530/  1 »تفسير ابن كثير«مردويه چنانچه در ضعيف است، ابن  -2

ابوصالح از ابن عباس روايت كرده، حكم بن ظهير متروك است و ابوصالح كـه اسـمش بـاذام اسـت، در     
از سدي روايت كرده آن معضـل   9866كند ثقه نيست، طبري  روايت مي باحاديثي كه از ابن عباس 

ن وصف در بارة سدي وقتي حديث را به قسم موصول روايت كند، چيزهاي گفته اند و اگر به است، با اي
قسم معضل روايت كند، چگونه خواهد بود. و قصة خالد و عمـار در صـحيح بخـاري بـه سـياق ديگـري       

  آمده، و در آن نزول آيه است.
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لشكري را به قيادت خالد بن وليد كه عمار بن ياسر نيز در ميان آن لشكر  [... رسول اهللا 
رسيد فرود  ها ار شد، هنگامي كه نزديك آنپساد، و لشكر به سوي گروة مطلوب رهبود فرست

گذشتند لشكر را ديدند خبر ورود آنـان را بـه گـروة ديگـر رسـاندند.       آمد. دو نفر از آنجا مي
ها بامدادان فرار كردند. به جز يك نفر كه به خانوادة خود دستور داد تا وسـايل، اسـباب و    آن

رسـيد و عمـار    مع كنند، خودش در تاريكي شب روانه شد تا به سپاة خالـد  شان را ج اثاثيه
را پـذيرفتم و   پسر ياسر را جستجو كرد، وقتي به نزد او رسيد. گفت: اي ابويقظان، مـن اسـالم  

ال اهللا وأن محمدا عبده ورسـوله: خـدايي نيسـت جـز خـداي يگانـه و       دهم: ال إله إ شهادت مي
اما قوم من وقتي خبر آمدن شما را شنيدند فرار كردند و تنها من محمد بنده و فرستادة اوست. 

ام، آيا پذيرش اسالم فردا برايم سودي خواهد داشت، اگـر سـودي نـدارد مـن هـم       اينجا مانده
شدن تو خير و نيكويي برايت خواهد آورد در نزد  مثل ديگران فرار كنم؟ عمار گفت: مسلمان

. سحرگاه خالد بن وليد حمله كـرد. هـيچكس را جـز آن    ات بمان، آن مرد فرار نكرد خانواده
عمار رسيد، به نـزد  مرد نيافت، او را دستگير و مال و دارايي او را ضبط كرد، جريان به گوش 

مد و گفت: اين مرد را رها كن، زيرا وي اسالم را پذيرفته است و مـن امـانش   خالد بن وليد آ
كـه كسـي را زنهـار بـدهي، بـه يكـديگر ناسـزا        گفت: تو كه هستي  ام . خالد بن وليد  داده

رساندند. پيامبر امان عمـار را جـايز شـمرد و دسـتور داد      گفتند. و جريان را به اطالع پيامبر 
كه در آينده بدون دستور و موافقت فرماندة خود كسي را امان ندهد. آنـان در نـزد پيـامبر بـه     

! آيـا ايـن غـالم    سـول خـدا   هاي زشـت زدنـد. خالـد بـن وليـد گفـت: اي ر       يكديگر حرف
فـت: اي خالـد! بـه عمـار     گذاري كه به من ناسزا بگويد، پيـامبر گ  تربيت را به حال خود مي بي

گويـد و هركـه بـا عمـار      ، زيرا هركه به عمار ناسزا بگويد خدا او را ناسزا ميحرف زشت نزن
او را لعنـت   داند و هركه عمـار را لعنـت كنـد خـدا      دشمني كند خدا او را دشمن خود مي

كند. عمار خشمگين برخاست. خالد بن وليد به دنبال او رفـت، دامـنش را گرفـت، از وي     مي
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 ﴿(#θپوزش خواست و رضايت و خوشنودي عمار ياسر را به دست آورد. پس خـدا   ãè‹ ÏÛr& 

©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™ §9 $# ’Í< 'ρé&uρ Í öΔF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾ [1(را نازل فرمود(.  

öΝs9﴿: 62 – 60 اسباب نزول آية r& ts? ’n< Î) š⎥⎪Ï% ©! $# tβθßϑãã÷“tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θãΨ tΒ# u™ !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) 

!$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7Î=ö6s% tβρß‰ƒ Ìãƒ βr& (#þθ ßϑx.$y⇔tF tƒ ’n< Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9$# ô‰s%uρ (# ÿρâ ÉΔé& βr& (#ρãàõ3tƒ ⎯Ïμ Î/ ß‰ƒ Ìãƒ uρ 

ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# βr& öΝßγ ¯= ÅÒãƒ Kξ≈ n= |Ê # Y‰‹ Ïèt/ ∩∉⊃∪﴾.  
روايت كرده اند: ابوبرزة  بابن ابوحاتم و طبراني به سند صحيح از ابن عباس  -305

داد و بين يهود در  كرد و مراسم ذبح و قرباني انجام مي اسلمي امور يهوديان را اداره مي
 كرد، تعدادي از مسلمانان هم داشتند قضاوت مي اختالفات و دعواهايي كه به او عرضه مي

öΝs9﴿شان را جهت فيصله نزد موصوف مطرح كردند. خداي متعال  اختالفات بين r& ts? ’n< Î) 

š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑãã÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θãΨ tΒ# u™ !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9 Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6s% tβρß‰ƒ Ìãƒ βr& (# þθ ßϑx.$ y⇔ tFtƒ ’n< Î) 

ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# ô‰s%uρ (# ÿρ âÉΔé& βr& (#ρ ãàõ3tƒ ⎯Ïμ Î/ ß‰ƒ Ìãƒuρ ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# βr& öΝßγ ¯= ÅÒãƒ Kξ≈ n= |Ê # Y‰‹ Ïèt/ ∩∉⊃∪ # sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% 

öΝçλm; (# öθ s9$yès? 4’n< Î) !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’n< Î)uρ ÉΑθ ß™ §9 $# |M÷ƒr&u‘ t⎦⎫É)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# tβρ‘‰ ÝÁ tƒ šΖ tã # YŠρß‰ß¹ ∩∉⊇∪ 

y# ø‹s3sù !# sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹r& 8π t7Š ÅÁ •Β $yϑÎ/ ôMtΒ £‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒr& §Ν èO x8ρ â™!% ỳ tβθàÎ= øt s† «!$$Î/ ÷βÎ) !$tΡ÷Šu‘ r& HωÎ) 

$YΖ≈|¡ôm Î) $ ¸)‹ Ïùöθ s?uρ ∩∉⊄∪﴾ 2(را نازل كرد(.  

                                           
  .148، 5تفسير طبري، همان منبع، ج  -1
از ابن عباس روايت كرده اند، اسـناد آن   328 و واحدي در اسباب نزول 12045/  11، طبراني حسن است -2

ــن حجــر عســقالني، در اصــابه حســن اســت،  ــه اســت.   9/  4 حــافظ اب ــد گفت ــن حــديث را جي    اســناد اي
برند كه آنان به آنچه به سوى تو فـرو فرسـتاده شـده و آنچـه      آيا به كسانى كه گمان مى«: ترجمه آيات

خواهند كه بـه طـاغوت حكـم برنـد      اى؟ مى اند، ننگريسته شده است، ايمان آوردهپيش از تو فرو فرستاده 
اى دور و دراز  خواهد كـه آنهـا را بـه گمراهـى     اند كه به او كفر ورزند و شيطان مى حال آنكه فرمان يافته
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روايت كرده است: جالس  بابن ابوحاتم از طريق عكرمه يا سعيد از ابن عباس  -306
هـا و   بن صامت، معتب بن قشير، رافع بـن زيـد و بشـر دعـواي اسـالميت داشـتند، در بـين ايـن        

ها از جالس و دوستانش دعـوت   شان دشمني به وجود آمده بود، اين گروهي از مسلمانان قبيله
حل و فصل نمايند، اما جالس و رفقايش خواستند كـه بـه    ند كه دعوا را نزد رسول اهللا كرد

نزد كاهناني كه در دوران جاهليت حاكم بودند، بروند و موضوع را حل و فصل نماينـد. پـس   
öΝ﴿ها آية  خداي بزرگ در بارة آن s9 r& ts? ’n< Î) š⎥⎪ Ï%©! $# tβθ ßϑãã÷“ tƒ﴾... .را نازل كرد  

روايت كرده است: بين يك نفر از يهـود و فـردي از منافقـان     ير از شعبي ابن جر -307
برم تا بين ما داوري كند و يا گفت: بـه   دشمني پيش آمد. يهود گفت: تو را نزد اهل دينت مي

ة قضـايا و  لهيچگاه براي فيصـ  دانست كه پيغمبر خدا  برمت. زيرا او خوب مي نزد پيغمبر مي
اما منافق مخالفـت كـرد. بـاآلخره موافقـت كردنـد كـه بـه نـزد          گيرد، صدور حكم رشوه نمي

  .)1(كاهني در قبيلة جهينه بروند. پس اين آيه نازل گرديد
Ÿξsù y7﴿: 65اسباب نزول آية  În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®Lym x8θ ßϑÅj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyfx© óΟ ßγ oΨ÷t/ §ΝèO Ÿω 

(#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝ ÎηÅ¡ àΡr& % [ t̀ym $£ϑÏiΒ |MøŠ ŸÒ s% (#θßϑÏk= |¡ç„ uρ $VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪﴾2.  

                                                                                                             
ن و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه خداوند نازل كرده است و به سوى رسول [خدا] آييد. آ. افكند

چگونـه باشـد كـه چـون بـه سـزاى عملكـرد پيشينشـان         . تابنـد  منافقان را بينى كه سخت از تو روى بر مـى 
كـارى و آشـتى دادن منظـورى    خورند كه جـز نيكو  مصيبتى به آنان رسد، در حالى كه به خدا سوگند مى

  .»نداشتيم
واهد اسـت كـه بـا آن    از شعبي به قسم مرسل روايت كرده به معني ايـن حـديث شـ    9898 – 9896طبري  -1

ابن  »القرآن احكام«تر گذشت. براي معلومات بيشتر در شود و از آن جمله است حديثي كه پيش تقويه مي
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 515عربي 

] ايمـان نياورنـد مگـر آنكـه در اختالفـى كـه بـين آنـان در          سوگند به پروردگارت، [در حقيقت«ترجمه:  -2
  .»د. آن گاه از آنچه حكم كردى در خود هيچ دلتنگى نيابند و كامال گردن نهندگرفت، تو را داور كنن
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روايت كرده اند: مردي از انصار در بارة تقسيم  از عبداهللا بن زبير  )1(ائمة ششگانه -308
آب براي كشاورزي با زبير اختالف داشت. پيامبر به زبير گفت: اول زمين خود را آبياري كن 

انصاري گفـت: اي رسـول خـدا! چـون      ات جاري نما. مرد و بعد آب را به سوي زمين همسايه
از شـنيدن ايـن سـخن متـأثر شـد و       زبير پسر عمة شماست، اينگونـه حكـم كرديـد، پيـامبر     

رنگش تغيير كرد و گفت: اي زبير زمينت را آبياري كن و آب را تا رسيدن به ريشة درختـان  
ل حـق زبيـر را   ات جاري بسـاز. پيـامبر در ايـن حـا     در بين آن روان نما و بعد به طرف همسايه
ها قضاوت كرد كه حاصل آن براي طرفين وسعت و  كامالً داد و در حكم اول، طوري بين آن
Ÿξsù y7﴿كـنم آيـة    آسايش بود. زبير فته است: گمـان نمـي   În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®Lym x8θ ßϑÅj3ysãƒ 

$yϑŠ Ïù tyfx© óΟ ßγ oΨ ÷t/﴾... 2(دبه جز اين مسأله، به سبب ديگري نازل شده باش(.  
خود از ام سلمه روايت كرده اند: زبير  و حميدي در مسند »معجم كبير«طبراني در  -309
عليه مردي در حضور رسول اهللا دادخواهي كرد. و رسول اهللا بـه نفـع زبيـر حكـم       بن عوام

/Ÿξsù y7În﴿اش بود به نفع او حكم داد. پس خداي متعال آيـة   داد. مرد گفت: چون پسر عمه u‘ uρ 

Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4©®L ym x8θßϑÅj3ys ãƒ﴾... 3(را نازل كرد(.  

                                           
  بخاري، مسلم، ترمذي، نسائي، ابوداود و ابن ماجه. -1
 8، نسائي 1363ترمذي ، 2637ابوداود  2357، مسلم 2585و  2708و  2361و  2359صحيح است، بخاري  -2

، طبـري  1021، ابن جارود 24، ابن حبان 165و  5/  4د ، احم2480و  15ابن ماجه  130 و در تفسير 245/ 
ــزولا«، واحــدي در 106/  10و  154و  153/  6بيهقــي  9918و  9917 و در  2187، بغــوي 333» ســباب ن
گذاري محقق از چندين طريق از عروه بن زبير از زبير بـن عـوام روايـت كـرده انـد،       به شماره 645 تفسير

  از عبداهللا بن زبير روايت كرده اند. 2359و بخاري به شمارة  روايت اكثر چنين است، اما مسلم
سلمه  از ام –مردي از فرزندان ام سلمه  –از يعقوب بن سفيان از عمرو بن دينار از سلمه  625/  23طبراني  -3

دانـد و   گويد: يعقوب بن حميد را ابن حبان ثقه مـي  مي 6/  7 روايت كرده است. هيثمي در مجمع الزوائد
مـردي از فرزنـدان ام    –از ابن عيينه از عمرو بن دينـار از سـلمه    302شمارند، حميدي  ان ضعيف ميديگر
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ابن ابوحاتم از سعيد بن مسـيب روايـت كـرده اسـت: زبيـر بـن عـوام و حاطـب بـن           -310
در قضية آب اختالف داشتند، پيامبر خدا حكم داد كه اول زمين بلندتر آبياري شود و  ابوبلتعه

‘Ÿξsù y7În/u﴿بعد زمين پايين. در اين بارة اين دو آية  uρ﴾... 1(نازل شد(.  
ك: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از ابواسود روايت كـرده انـد: دو نفـر بـاهم اخـتالف       -311

حكم صادر كرد. كسـي كـه حكـم بـه      داشتند و از رسول اهللا داوري خواستند. رسول خدا 
 هبـ  رويم. پس نزد عمر رفتند. آن مـرد گفـت: رسـول اهللا    مي زيانش بود گفت: به نزد عمر 

نفع من و زيان اين مرد حكم كرد، اما اين مرد نپذيرفت و به نزد تو آمديم. عمر بن خطـاب از  
آيا همينطور است؟ گفت: آري، گفت: همينجا باشيد تـا مـن برگـردم و ميـان شـما       :او پرسيد

قضاوت كنم. عمر بن خطاب بـا شمشـير برهنـه برگشـت و كسـي را كـه حكـم رسـول اهللا را         
Ÿξsù y7﴿زد. پـس خـدا آيـة     نپذيرفته بود گردن În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ...﴾   ايـن  )2(را نـازل كـرد .

  حديث مرسل غريب، در اسنادش ابن لهيعه و داراي شاهد است:
خود از طريـق عتبـه بـن ضـمره از پـدرش روايـت        »تفسير«اين حديث را دحيم در  -312

  .)3(كرده است

                                                                                                             
از حميـدي بـا ذكـر نـام ام سـلمه روايـت        9919روايت كرده و از ام سلمه نام نبرده است، طبري  –سلمه 

  كرده است.
داشته و اين اسناد ضـعيف اسـت، بـا     به ابن ابوحاتم نسبت كرده و اسناد آن را تا سعيد بيان 2115ابن كثير  -1

اين كه مرسل است در اسناد آن سعيد بن عبدالعزيز در آخر عمر تغيير كرده و ضعيف است، چون منـاكر  
  زيادي را روايت كرده است.

گذاري محقق ذكر و به ابن ابوحاتم از طريق ابن لهيعه از ابواالسود  به شماره 2116ضعيف است، ابن كثير  -2
و زاد  515ات بيشـتر بـه احكـام القـرآن     است، اين مرسل و ابن لهيعه ضعيفاست، براي معلومـ نسبت كرده 

  گذاري محقق نگاه كنيد. به شماره 305 المسير
گذاري محقق به دحيم نسبت و اسـنادش را   به شماره 2117مرسل است، ضمره تابعي صغير است ابن كثير  -3

  تا ضمره بيان كرده است.
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öθs9﴿: 66اسباب نزول آية  uρ $̄Ρr& $ oΨö;tF x. öΝÍκö n= tã Èβr& (# þθè= çFø%$# öΝä3|¡ àΡr& Íρr& (#θã_ ã÷z $# ⎯ÏΒ Νä. Ì≈ tƒ ÏŠ $̈Β 

çνθ è= yèsù ωÎ) ×≅Š Î= s% öΝåκ÷] ÏiΒ ( öθ s9uρ öΝåκ̈Ξ r& (#θ è= yèsù $tΒ tβθ Ýà tãθ ãƒ ⎯Ïμ Î/ tβ% s3s9 # Zöyz öΝçλ°; £‰x© r&uρ $\G Î7 ÷Vs? ∩∉∉∪﴾1.  

öθs9﴿آيـة   ك: ابن جرير از سدي روايت كرده است: هنگـامي كـه   -313 uρ $̄Ρr& $oΨ ö;tFx. öΝÍκ ö n= tã 

Èβr& (#þθ è= çFø%$# öΝä3|¡ àΡr& Íρr& (#θã_ ã÷z $# ⎯ ÏΒ Νä. Ì≈ tƒ ÏŠ $̈Β çνθ è= yèsù ωÎ) ×≅Š Î= s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ (﴾   نازل شد، ثابت بن قـيس
هاي خود فخر كردنـد، يهـودي گفـت: بـه خـدا       بن شماس و فردي از يهود به مكارم و خوبي

درنگ اين كـار را كـرديم. ثابـت     هم بي ادستور داد همديگر را بكشيد و مسوگند! خدا به ما 
گفت: به خدا قسم! اگر پروردگار به ما هم امر كند كه يكديگر را بكشيد، بدون ترديد ما هم 

öθs9﴿يكديگر را خواهيم كشـت. پـس خـداي متعـال      uρ öΝ åκ ¨Ξr& (#θè= yèsù $ tΒ tβθ Ýà tãθãƒ ⎯Ïμ Î/ tβ%s3s9 # Zöyz 

öΝçλ°; £‰x© r&uρ $\G Î7 ÷Vs? ∩∉∉∪﴾ 2(را نازل كرد(.  

tΒ⎯﴿: 69اسباب نزول آية  uρ ÆìÏÜãƒ ©! $# tΑθ ß™ §9 $#uρ y7Í× ¯≈ s9'ρ é' sù yìtΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# zΝ yè÷Ρr& ª! $# ΝÍκö n= tã z⎯ ÏiΒ 

z⎯↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9$# t⎦⎫É)ƒ Ïd‰Å_Á9$# uρ Ï™!# y‰pκ ’¶9 $# uρ t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9$# uρ 4 z⎯ Ý¡ ymuρ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& $Z)Š Ïùu‘ ∩∉®∪﴾3.  
 روايت كرده اند: مـردي حضـور رسـول اهللا     لطبراني و ابن مردويه از عايشه  -314

آمد و گفت: اي فرستادة خدا تو نزد من از جان شيرين عزيزتر و از فرزندانم محبوبتري، اگـر  
ام نشسته باشم و تو را به ياد بياورم، تا نيايم و ترا نبينم قرار و آرامـش نخـواهم يافـت.     در خانه

ز هنگامي كه به مرگ خود و رحلت شما انديشيدم، يقـين پيـدا كـردم كـه چـون داخـل       امرو

                                           
هايتان بيرون رويد جز اندكى از  كرديم كه خويشتن را بكشيد و يا از خانه آنان مقرّر مى و اگر بر«ترجمه:  -1

دادنـد،   شـوند، انجـام مـى    دادند و اگر آنان، آنچه را كه به آن پند داده مـى  آنان [حكم مقرّر را] انجام نمى
  .»] مؤثّرتر بود قطعا برايشان بهتر و در استوارى [ايمانشان

  سم مرسل آورده.به ق 9925طبري  -2
و هر كس كه از خداوند و رسول [او] فرمان برد، آنان در زمره كسانى خواهند بود كـه خداونـد   «ترجمه:  -3

  .»بر آنان انعام نموده است، از پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان. و اينان نيك رفيقانى هستند
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بهشت شوي با انبياء به جايگاة بلند قرب الهي مشرف خواهي شد و من چـون بـه بهشـت وارد    
⎯﴿ترسم كه ترا نبينم. رسول اهللا چيزي نگفـت تـا جبرئيـل امـين بـا آيـة        شدم مي tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©! $# 

tΑθ ß™ §9 $# uρ﴾  آمد.فرود  
ابن ابوحاتم از مسروق روايت كرده است: اصحاب گفتند: اي رسول خـدا! سـزاوار    -315

گيري و ما ديگـر تـو را    نيست كه ما از تو جدا شويم و اگر رحلت فرمايي باالتر از ما قرار مي
⎯﴿نخواهيم ديد. پس خدا آية  tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©! $# tΑθ ß™§9 $# uρ﴾... .را نازل فرمود  

كند: جواني به خدمت پيامبر آمد و گفت: اي رسول خـدا از   روايت مي و از عكرمه -316
شـوي، زيـرا تـو در     وريم، اما روز قيامت از چشـم مـا نهـان مـي     هاي پرمهرت در دنيا بهره نگاه

بهشت برين در درجات بلند قرار داري. پس خداي بزرگ اين آيه را نازل كـرد و رسـول اهللا   
  شت يكجا هستي.شاء اهللا تو با من در به گفت: ان

ابن جرير از مرسل سعيد بن جبير، مسروق، ربيع، قتاده و سدي به اين معنـي روايـت    -117
  .)1(كرده است

óΟs9﴿: 77اسباب نزول آية  r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï%©! $# Ÿ≅Š Ï% öΝ çλm; (# þθ’ä. öΝä3tƒ Ï‰ ÷ƒr& (#θßϑŠ Ï%r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ 

nο 4θx. ¢•9 $# $¬Η s> sù |= ÏGä. ãΝ Íκö n= tã ãΑ$tFÉ)ø9 $# # sŒÎ) ×,ƒÌsù öΝ åκ÷] ÏiΒ tβöθ t± øƒ s† }¨$ ¨Ζ9$# Ïπ u‹ ô± y‚x. «! $# ÷ρr& £‰x© r& Zπ u‹ô± yz 4 

(#θ ä9$s%uρ $ oΨ−/u‘ zΟÏ9 |M ö6tGx. $ uΖ øŠn= tã tΑ$tFÉ)ø9 $# Iωöθ s9 !$oΨs?ö̈z r& #’n< Î) 9≅y_r& 5=ƒÌs% 3 ö≅è% ßì≈ tFtΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ×≅‹ Î= s% 

äο tÅz Fψ$# uρ ×öyz Ç⎯yϑÏj9 4’s+̈?$# Ÿω uρ tβθ ßϑn= ôà è? ¸ξ‹ ÏGsù ∩∠∠∪﴾2.  
                                           

  .164 – 163، ص 5تفسير طبري، همان منبع، ج  -1
] دسـت نگـه داريـد و نمـاز بگزاريـد و زكـات        آيا به كسانى كه به آنان گفته شد كه [از جنـگ « ترجمه: -2

يـا بـه    -اى؟ كه چون جهاد بر آنان مقرر شد ناگاه گروهى از آنان همچون ترس از خـدا  بدهيد، ننگريسته
تا زمانى نزديك از مردم ترسيدند و گفتند: پروردگارا، چرا جهاد را بر ما مقرر كردى؟ چرا  -ترسى بيشتر

مندى دنيا اندك است و آخرت براى كسى كه پرهيزگارى كند، بهتر است  به ما مهلت ندادى؟ بگو: بهره
  .»بينيد و به كمترين ميزانى ستم نمى
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روايـت كـرده انـد: عبـدالرحمن بـن عـوف و        بنسائي و حـاكم از ابـن عبـاس     -318
آمدند و گفتند: ما آنگاه كه مشرك بوديم در عـزت   جماعتي از يارانش حضور رسول اهللا 

كرديم و چون ايمان آورديم ذليل شديم. پيامبر گفت: بـر مـن دسـتور     و سربلندي زندگي مي
 م پس با كفار و دشمنان جنگ نكنيد، و زماني كه خـدا  است كه عفو و گذشت اختيار كن

ها كه در گذشته ادعاي  رسول خدا را به مدينه رساند و به جهاد مأمورش كرد، برخي از همان
فراوان و درخواست جنگ با دشمنان را داشتند از جهاد خودداري كردنـد. در ايـن بـاره آيـة     

﴿óΟ s9 r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (# þθ’ä. öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒr&﴾... .نازل شد  

sŒ#﴿: 83اسباب نزول آية  Î)uρ öΝèδu™!% ỳ ÖøΒ r& z⎯ ÏiΒ Ç⎯ øΒF{ $# Íρr& Å∃ öθy‚ ø9$# (#θãã# sŒr& ⎯Ïμ Î/ ( öθ s9 uρ çνρ–Šu‘ ’n< Î) 

ÉΑθß™ §9 $# #† n< Î)uρ ’Í< 'ρé& ÌøΒF{$# öΝåκ÷] ÏΒ çμ yϑÎ= yès9 t⎦⎪Ï% ©!$# …çμ tΡθäÜÎ7 /Ζ oKó¡o„ öΝ åκ ÷]ÏΒ 3 Ÿωöθ s9uρ ã≅ôÒ sù «!$# öΝà6 øŠn= tã 

… çμ çGuΗ ÷q u‘ uρ ÞΟçF÷èt6 ¨?]ω z⎯≈ sÜ øŠ ¤±9$# ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇⊂∪﴾1.  
از  روايت كرده است: هنگامي كه نبي اكرم  ك: مسلم از عمر بن خطاب  -319

همسرانش كناره گرفته بود من وارد مسجد شدم و ناگاه متوجه شدم كه مردم در حال انديشه 
همسران خود را طالق داده  گويند: رسول اهللا  خراشند و مي ن را مياند و با سنگريزه زمي

است. پس من به در مسجد ايستادم و به آواز بلند گفتم: همسران خود را طالق نداده است. 
#﴿طولي نكشيد كه آية  sŒ Î)uρ öΝèδu™!% ỳ ÖøΒ r& z⎯ ÏiΒ Ç⎯øΒ F{$# Íρr& Å∃ öθy‚ ø9 $# (#θ ãã# sŒr& ⎯Ïμ Î/ ( öθs9 uρ çνρ–Šu‘ ’n< Î) 

ÉΑθß™ §9 $# #†n< Î)uρ ’Í< 'ρé& ÌøΒF{$# öΝ åκ÷] ÏΒ çμ yϑÎ= yès9 t⎦⎪Ï% ©! $# … çμ tΡθ äÜÎ7 /Ζ oK ó¡o„ öΝåκ ÷] ÏΒ...﴾  نازل شد. و من اين
  .)2(مسأله را درست استنباط كرده بودم
                                           

و هنگامى كه خبرى از ايمنى يا بيم به آنان رسد، آن را شايع كنند. و اگر آن را به رسول [خـدا]  «ترجمه:  -1
شناختند. و  ] آن را مى يابند، [مصلحت گرداندند، كسانى از آنان كه آن را در مى باز مىو صاحبان امرشان 

  .»كرديد اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز اندكى، از شيطان پيروى مى
از ابن عباس از عمر روايـت كـرده اسـت، بـازهم ايـن روايـت را بـدون نـزول          1479صحيح است، مسلم  -2

  ب خواهد آمد.آورده. به سورة احزا
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⎫⎦yϑsù ö/ä3s9 ’Îû t$﴿: 88اسباب نزول آية  É)Ï≈ oΨçR ùQ $# È⎦ ÷⎫tFy∞ Ïù ª!$# uρ Νåκ|¦x. ö‘ r& $yϑÎ/ (# þθç7 |¡ x. 4 tβρ ß‰ƒ Ìè?r& βr& 

(#ρ ß‰ôγ s? ô⎯tΒ ¨≅|Êr& ª! $# ( ⎯tΒ uρ È≅Î= ôÒ ãƒ ª!$# ⎯ n= sù y‰ÅgrB … çμ s9 Wξ‹ Î6y™ ∩∇∇∪﴾1.  
به سوي  روايت كرده اند: رسول اهللا  بخاري، مسلم و ديگران از زيد بن ثابت  -230

در بـارة   احد رفت و گروهي از مردم كه با او همراه شده بودند برگشتند. اصـحاب رسـول اهللا  
گفـت:   ها را بكشيم و گروهـي مـي   بايد اين :گفتند ها به دو گروه تقسيم شدند، گروهي مي آن

$﴿نه. در اين باره آية  yϑsù ö/ ä3s9 ’Îû t⎦⎫ É)Ï≈ oΨ çR ùQ$# È⎦÷⎫ tFy∞Ïù...﴾ 2(نازل شد(.  
سعد بن معاذ روايت كرده اند: رسول  )3(ك: سعيد بن منصور و ابن ابوحاتم از [ابن] -321

فردي كـه بـه    خطاب به مسلمانان گفت: كيست كه با من باشد و مرا ياري كند در برابر  اهللا
كند، سعد بن  هايي را كه در پي رنج و آزارمند در خانة خود جمع مي رساند و آن من آزار مي

كشـم و اگـر از بـرادران     معاذ گفت: اي رسول خدا! اگر ايـن شـخص از اوس باشـد او را مـي    
ر دستوري كه بدهي فرمان برداريم. سعد بن عباده برخاست و گفت: اي ابـن  حزرج ما باشد ه

برداري از دستورات رسول خدا نگفتـي، تـو خـوب     معاذ اين سخن را از روي اطاعت و فرمان
داني كه آن شخص از قوم تو نيسـت. اسـيد بـن حضـير برخاسـت و گفـت: اي ابـن عبـاده          مي

، محمد بن مسلمه برخاست و گفـت: اي مـردم   خودت منافق هستي و منافقان را دوست داري

                                           
]  ايد حال آنكه خداوند آنان را به [سزاى ] منافقان دو دسته شده شما را چه شده است كه در [باره«ترجمه:  -1

خواهيـد كسـى را كـه خداونـد [او را] بيـراه گـذارد، بـه راه         آنچه مرتكب شدند سرنگون ساخت. آيا مى
  .»يابى نمى آوريد؟ و هر كس را خداوند بيراه گذارد براى او هيچ راهى

 »تفسـير «، نسـائي در  3028، ترمـذي  2776و  1384، مسـلم  4589و  4050و  1884صحيح است، بخـاري   -2
  از زيد بن ثابت روايت كرده اند. 341، واحدي 1055، طبري 188و  187و  184/  5، احمد 133

  زياد شد. 338/  2و ابن كثير  340/  2 »در المنثور«از  »ابن«لفظ  -3
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خاموش شويد، اينك رسول خدا در ميان ماست، هرگونه فرماني كه از جانب او صادر شـود،  
/yϑsù ö$﴿ما همان را اجرا خواهيم كرد. پس آية  ä3s9 ’Îû t⎦⎫ É)Ï≈ oΨ çR ùQ $# È⎦ ÷⎫ tFy∞ Ïù...﴾ 1(نازل شد(.  

اسـت: گروهـي از عـرب حضـور     روايـت كـرده    احمد از عبدالرحمن بن عوف  -322
در مدينه رسيدند و اسالم را پذيرفتند. آنان به وباي مدينـه و تـب شـديد آن گرفتـار      پيامبر 

شدند. پس از دين اسالم برگشتند و از مدينه خارج شدند. در مسـير راه تعـدادي از مسـلمانان    
ال شـديم [از اقامـت در   با آنان روبرو شدند و گفتند: چرا برگشتيد، گفتند: به وباي مدينـه مبـت  

گفتند: آيا رسـول   اين ديار خوشمان نيامد تصميم گرفتيم به وطن خود برگرديم] اصحاب 
هـا منـافق شـده     خدا براي شما سرمشق خوبي نبود؟ در آن حال برخي از اصحاب گفتنـد: ايـن  

/yϑsù ö$ ﴿اند. و بعض ديگر گفتند: آنان منافق نيستند. پس خـداي بـزرگ آيـة     ä3s9 ’Îû t⎦⎫ É)Ï≈ oΨ çR ùQ $# 

È⎦ ÷⎫ tF y∞Ïù﴾... 2(را نازل كرد(.  
  و انقطاع است.در اسناد اين حديث تدليس 

                                           
به سعيد بن منصور، ابن منذر و ابن ابوحاتم از عبدالعزيز بن محمد از زيـد   340/  2 »در المنثور« مؤلف به -1

بن اسلم از ابن سعد بن معاذ نسبت داده است. اين اسناد ضعيف است و مرسل. از مرسل آن نام برده نشده 
  پس به حكم مجهول است.

از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف از پدرش  342 ، واحدي در اسباب نزول192/  1يف است، احمد ضع -2
به اين معني روايت كرده اند، اين اسناد منقطع است. ابوسلمه از پدرش هيچ نشنيده و ابن اسـحاق مـدلس   

از سدي به قسم مرسل روايـت كـرده كـه آن ضـعيف      10064و به شكل عنعنه روايت كرده است، طبري 
  ند آن درست است.است. آنچه شيخين در اين باره روايت كرده ا
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%ωÎ) t⎦⎪Ï﴿: 90اسباب نزول آية  ©!$# tβθ è= ÅÁ tƒ 4’n< Î) ¤Θöθ s% öΝä3oΨ ÷t/ Ν æηuΖ ÷ t/uρ î,≈sV‹ÏiΒ ÷ρ r& öΝä.ρ â™!$y_ 

ôNuÅÇym öΝ èδâ‘ρß‰ß¹ βr& öΝ ä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ ÷ρr& (#θ è= ÏG≈ s)ãƒ öΝ ßγ tΒöθ s% 4 öθ s9 uρ u™!$x© ª! $# öΝ ßγ sǕ= |¡ s9 ö/ ä3ø‹n= tæ öΝ ä.θè= tG≈ s)n= sù 4 

ÈβÎ*sù öΝ ä.θä9 u”tIôã$# öΝn= sù öΝä.θ è= ÏF≈ s)ãƒ (# öθ s)ø9 r&uρ ãΝä3øŠs9 Î) zΝn= ¡¡9$# $yϑsù Ÿ≅yèy_ ª!$# ö/ä3s9 öΝÍκ ö n= tã Wξ‹ Î6y™ ∩®⊃∪﴾1.  
د: از سراقه بن مالك مدلجي ك: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از حسن روايت كرده ان -323

بر اهل بدر و احد غلبه يافت و اهالي اطراف مدينـه بـه ديـن اسـالم      شنيدم: زماني كه پيامبر 
خواهد خالد بن وليد را به سوي قـوم مـن، بنـي مـدلج،      مشرف شدند، باخبر شدم كه پيامبر مي

ام  دهـم، شـنيده   روانه كند. حضور پيامبر آمـدم و گفـتم: تـو را بـه ايـن همـه نعمـت قسـم مـي         
ها بجنگي، امـا مـن ميـل دارم كـه بـا       خواهي لشكري را به سوي قوم من اعزام كني و با آن مي
هـا نيـز اسـالم بياورنـد و اگـر       فت آنرها اينگونه پيمان ببندي كه اگر قريش اسـالم را پـذي   آن

 قريش به اسالم نگرويد، درست نيست كه قـريش بـر بنـي مـدلج چيـره گـردد. رسـول اهللا        
اش رفتـار كـن. سـپس     دست خالد بن وليد را گرفت و گفـت: بـا سـراقه بـرو و طبـق خواسـته      

هـا تعهـد دادنـد كـه هيچگـاه كسـي را عليـه رسـول اهللا          با بني مدلج صلح كـرد و آن  خالد
 (ωÎ﴿ها نيز مسلمان شوند. آنگاه  همراهي و كمك نكنند و هرگاه قريش اسالم را پذيرفت آن

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= ÅÁ tƒ 4’n< Î) ¤Θöθs% öΝä3oΨ ÷ t/ Ν æηuΖ ÷t/uρî,≈ sV‹ ÏiΒ﴾ هــايي كــه بــه بنــي مــدلج  نــازل شــد. و تمــام آن
  .)2(پيوستند شامل اين معاهده گشتند

                                           
مگر آنان را كه با گروهى كه بين شما و آنان پيمانى است، پيوند دارند يا در حالى [به نزد] شـما  «ترجمه:  -1

خواسـت   آيند كه دلهايشان از آنكه با شما يا با قومشان كار زار كنند، به تنگ آمده باشد. و اگر خـدا مـى  
جنگيدند. پس اگر از شما كناره گيرند و با شما جنگ نكننـد   گرداند، و با شما مى آنان را بر شما چيره مى

  .»] آنان راهى قرار نداده است ] خداوند براى شما بر [زيان ] آشتى به شما بفرستند، [بدانيد كه و [پيام
گذاري محقق به اين ابوحاتم از علي بن زيـد از حسـن نسـبت داده     به شماره 2166ضعيف است، ابن كثير  -2

است. اگر گفته شـود   396/  3 »تهذيب«ن و سراقه انقطاع است چنانچه در يف و بين حساست. علي ضع
كه حسن تصريح كرده كه از سراقه شنيده؟ در جواب بايد گفت: سبب اين يا علي بن زيد است، زيـرا او  
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%ωÎ) t⎦⎪Ï﴿روايـت كـرده اسـت: آيـة      بابن ابوحاتم از ابن عبـاس   -324 ©! $# tβθ è= ÅÁ tƒ 4’n< Î) 

¤Θ öθs% öΝä3oΨ ÷ t/ ΝæηuΖ ÷ t/uρ î,≈ sV‹ ÏiΒ﴾ بن عويمير اسلمي، سراقه بـن مالـك مـدلجي و بنـي      در بارة هالل
  .)2(بن عامر بن عبد مناف نازل گرديده است  )1(خذيمه

پيمـان   و همچنين از مجاهد روايت كرده است: هالل بن عويمر اسلمي بـا مسـلمانان   -325
ة بسته بود [كه نه به ضد مسلمانان بجنگد و نه همراه با آنان به ضد ديگران] و در اين حال عـد 

خواست به ضد مسلمانان بجنگد و هم از جنگ عليه قوم خود  از قومش به او پناه بردند او نمي
  .)3(نفرت داشت. به همين سبب اين آيه نازل شد

tΒuρ šχ%x. ?⎯ÏΒ$﴿: 92اسباب نزول آية  ÷σ ßϑÏ9 βr& Ÿ≅çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ ωÎ) $\↔sÜ yz 4 ⎯ tΒuρ Ÿ≅tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ 

$\↔ sÜyz ãƒ Ìós tGsù 7π t7s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ̄= |¡•Β #’n< Î) ÿ⎯Ï& Î#÷δr& HωÎ) βr& (#θ è%£‰¢Á tƒ 4 βÎ*sù šχ%x. ⎯ÏΒ BΘöθ s% 

5iρß‰tã öΝä3©9 uθ èδuρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ ãƒ Ìós tGsù 7πt6s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ( βÎ) uρ šχ% Ÿ2 ⎯ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷t/ Οßγ oΨ ÷ t/uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ 

×π tƒ Ï‰sù îπ yϑ̄= |¡ •Β #’n< Î) ⎯Ï& Î#÷δr& ãƒ ÌøtrBuρ 7π t6s%u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ •Β ( ⎯ yϑsù öΝ ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$u‹ ÅÁ sù È⎦ ø⎪tôγ x© È⎦ ÷⎫ yèÎ/$tFtFãΒ Zπt/ öθs? z⎯ ÏiΒ 

«!$# 3 šχ%x. uρ ª!$# $̧ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å6 ym ∩®⊄∪﴾4.  

                                                                                                             
ود كند. يا اين كه سراقه اين قصه را به اهالي مدينه گفته و حسن خـ  ضعيف و احاديث منكر را روايت مي

  شمارد مثل اين كه خودش از سراقه شنيده باشد. ها مي را يكي از آن
  .637/  1 و تفسير شوكاني 445/  1 »زاد المسير«آمده ثبت از  »جذيمه«ها  در نسخه -1
از  10077مؤلف به ابن ابوحاتم از ابن عباس نسبت كرده و من به اسناد آن آگاه نشـدم. در تفسـير طبـري     -2

  ه روايت شده و از ابن عباس نامبرده نشده است.ابن جريج از عكرم
  مفصل است. 168/  1از مجاهد روايت كرده در تفسير مجاهد  10059و  10058طبري  -3
] به خطا [وقـوع يابـد] و كسـى كـه      و مؤمنى را نسزد كه مؤمنى [ديگر] را بكشد، مگر آنكه [قتل«ترجمه:  -4

اى مؤمن را آزاد سازد، و به خانواده او خونبهايى پرداخـت   دهمؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، بايد بر
] از قومى باشد كه با شما دشمنند و او مـؤمن باشـد،    ] گذشت كنند، پس اگر [مقتول كند. مگر آنكه [آنان

اى مؤمن را آزاد كند. و اگر از قومى باشد كه بين شما و آنان عهدى در ميـان اسـت    ] بايد برده پس [قاتل
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ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: حارث بن يزيد از قبيلة بني عامر بن لؤيي بـا   -326
ابوجهل، مدتي عياش بن ابوربيعه [برادر مادري ابوجهـل كـه اسـالم آورد و بـه ديـار هجـرت       

نوشد و نـه   خورد و نه آب مي شتافت مادرش سوگند ياد كرد كه تا پسرش برنگردد نه غذا مي
نشيند، ابوجهـل و حـارث خـود را بـه عيـاش رسـاندند و بـه حيلـه و نيرنـگ           ميدر زير سقف 

ها و پاهاي او را بستند و هركدام صد دره (شالقش) زدند عياش به حـارث گفـت: ايـن     دست
كردنـد.   را شـكنجه مـي   )1(كشـمت]  برادرم است تو كيستي؟ به خدا قسم! اگر تنها يافتمت مـي 

جرت كرد و ناگهان عياش در حره با او روبرو شـد و بـه   ه اندك زماني به سوي رسول اهللا 
گمان اين كه هنوز اسالم نياورده است، او را با شمشير كشت. سپس عياش حضور نبي كـريم  

tΒuρ šχ%x. ?⎯ÏΒ$﴿آمد و از جريان آگاهش ساخت. در ايـن بـاره آيـة     ÷σ ßϑÏ9 βr& Ÿ≅çFø)tƒ $·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ ωÎ) 

$\↔ sÜyz﴾ 2(نازل شد(.  
  .)3(د و سدي به اين معني روايت كرده استاز مجاه -327
ابن اسحاق، ابويعلي، حارث بن ابواسـامه و ابومسـلم كجـي از قاسـم بـن محمـد بـه         -328

  .)4(همين معني روايت كرده اند
بـه همـين معنـي روايـت      بابن ابوحاتم نيز از طريق سعيد بن جبير از ابن عبـاس   -329

  كرده است.
                                                                                                             

] نيافـت بايـد    اى [برده اى مؤمن را آزاد كند. هر كس كه بهايى به خانواده او پرداخت كند و بردهبايد خون
] براى پذيرش توبه از جانب خداونـد اسـت و خداونـد     كه دو ماه پياپى روزه بگيريد. [قانونگذارى كفّاره

  .»داناى فرزانه است
  .495، ص 1روائع البيان تفسير آيات احكام، محمد علي صابوني، ج  -1
  از عكرمه به قسم مرسل روايت كرده است. 10079طبري  -2
  .204، ص 5تفسير طبري، همان منبع، ج  -3
قسـم مرسـل روايـت كـرده،      بـه  10096و  10095و از مجاهـد   10097، از عكرمه 10098طبري از سدي  -4

پـدرش بـه قسـم مرسـل     از عبدالرحمن بن قاسـم از   72/  8مختصراً و بيهقي  343 واحدي در اسباب نزول
  روايت كرده است. اميد اين روايات به مجموع قوي شوند.
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tΒ⎯﴿: 93اسباب نزول آية  uρ ö≅çFø)tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ # Y‰ÏdϑyètG•Β … çν äτ !# t“yf sù ÞΟ ¨Ψyγ y_ # V$ Î#≈ yz $pκ Ïù |= ÅÒ xîuρ 

ª!$# Ïμ ø‹n= tã …çμ uΖ yès9 uρ £‰tãr&uρ … çμ s9 $¹/#x‹ tã $VϑŠ Ïà tã ∩®⊂∪﴾1.  
ابن جرير از طريق ابن جريج از عكرمه روايت كـرده اسـت: مـردي از انصـار بـرادر       -330

نبهايش را به مقيس پرداخت و او هم قبول كرد، ولي مقيس بن صبابه را كشت، نبي كريم خو
مقيس روزي به طور ناگهاني به قاتل برادرش حمله كـرد و او را كشـت. نبـي كـريم وقتـي از      

دهـم. مقـيس در روز فـتح     جريان باخبر شد، گفت: در حرم و بيرون حرم هيچ جا امانش نمـي 
$ tΒuρ ö≅çFø)tƒ﴿مكه كشته شد. آية  YΨ ÏΒ÷σ ãΒ # Y‰ÏdϑyètG•Β﴾... 2(در بارة او نازل گرديده است(.  

pκ$﴿: 94اسباب نزول آية  š‰r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFö/uŸÑ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# (#θ ãΖ̈Š u;tFsù Ÿωuρ (#θ ä9θà)s? 

ô⎯ yϑÏ9 #’s+ ø9 r& ãΝà6øŠ s9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |M ó¡ s9 $YΖ ÏΒ÷σ ãΒ šχθ äótGö;s? š⇓ ttã Íο4θ uŠ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# y‰ΖÏèsù «!$# 

ÞΟ ÏΡ$tótΒ ×ο tŠÏV Ÿ2 4 šÏ9≡x‹x. ΝçGΨ à2 ⎯ÏiΒ ã≅ö6s%  ∅yϑsù ª! $# öΝà6ø‹n= tã (# þθãΖ ¨t7 tFsù 4 χÎ) ©!$# šχ%x. 

$yϑÎ/ šχθ è= yϑ÷ès? # ZÎ6yz ∩®⊆∪﴾3.  
روايت كرده انـد: مـردي از بنـي     ببخاري، ترمذي، حاكم و غيره از ابن عباس  -331

 بـرد از كنـار جمـاعتي از اصـحاب      ود را بـه راه مـي  سليم در حالي كه رمـة گوسـفندان خـ   

                                           
و هر كس مؤمنى را از روى عمد بكشد، جزايش جهنّم است كه در آن جاودانه خواهـد بـود. و   «ترجمه:  -1

خداونــد بــر او خشــم گيــرد و از رحمــت خــويش دورش دارد و عــذابى بــزرگ بــراى او آمــاده خواهــد 
  .»ساخت

  به كلبي از ابوصالح از ابن عباس نسبت داده. 344از اين طريق روايت كرده و واحدي  10191طبري  -2
اي كساني كه ايمان آورده ايد! هنگامي كه در راه خدا (براي جهاد) رهسپار شديد، پس بررسي «ترجمه:  -3

تـا اينكـه   » مـؤمن نيسـتي  «كنيد، و به كسي كه بر شما سالم كرد (و اظهار صـلح و اسـالم نمـود) نگوييـد:     
(غنايم و) سرمايه ي ناپايدار دنيا به دست آوريد، زيرا غنيمتهاي بسياري (براي شما) نزد خداست، شما نيز 

(و هدايت شديد) بنابراين بررسـي كنيـد، كـه     پيش از اين چنين بوديد، آنگاه خداوند بر شما منت گذارد
  .»هر آيينه خداوند به آنچه انجام مي دهيد؛ آگاه است
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ها گفتند: سالم او از مسلماني نبود تنها بـراي نجـات    ها سالم داد. برخي از آن گذشت و بر آن
ور شدند و به قتلش رسـاندند و گوسـفندانش را    جان خويش اين كار را كرد. پس بر او حمله

pκ$﴿نزد رسول اهللا آوردند. در اين باره آية  š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟ çFö/ uŸÑ﴾... 1(نازل شد(.  
روايت كرده است: پيامبر سپاهي را كه مقـداد   ببزار از وجه ديگر از ابن عباس  -332

هاي جنگ فرستاد. وقتي بـه آن ديـار رسـيدند، دريافتنـد      ها بود به يكي از ميدان نيز در بين آن
مانـده اسـت. او گفـت: أشـهد      يك نفر با ثروت فراوان به جا ها گريخته اند و تنها كه تمام آن
دهم كه خدايي نيست جز خـداي يگانـه. امـا مقـداد او را كشـت.       ال اهللا: گواهي ميآن ال إله إ

گويي؟ بنابراين، خدا ايـن آيـه را نـازل     ال اهللا چه ميگفت: فرداي قيامت در برابر ال إله إ پيامبر
  .)2(كرد

ديگران از عبداهللا بن ابوحـدرد اسـلمي روايـت كـرده انـد: پيـامبر       احمد و طبراني و  -333
ما را با جمعي از مسلمانان كه ابوقتـاده و محلـم بـن جثامـه هـم در ميـان آنـان بودنـد          اكرم 

ور شـد و او را   فرستاد. عامر بن اضبط اشجعي از كنار ما گذشت و سالم داد. محلم بر او حمله
ديم و از مـاجرا آگـاهش سـاختيم. در خصـوص مـا آيـة       آمـ  كشت. هنگامي كه نزد پيامبر 

﴿$pκ š‰r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFö/uŸÑ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!   .)3(نازل گرديد ...﴾#$
                                           

/  2، حـاكم  11731، طبرانـي  10222، طبـري  324و  272و  229/  1، احمـد  3030يح است، ترمـذي  صح -1
از چنـدين طريـق از عكرمـه روايـت كـرده انـد. ايـن         346 ، واحدي در اسباب نزول115/  9، بيهقي 235

گويـد: ايـن حـديث اسـت.      داند و ذهبي نيز بـا آن موافـق اسـت. ترمـذي مـي      حديث را حاكم صحيح مي
از  115/  9و بيهقـي   345، واحـدي  10221 – 10219، طبـري  3979، ابـوداود  3025، مسلم 4591 بخاري

  چند طريق از سفيان بن عينه از عمرو بن دينار از عطاء از ابن عباس به اين معني روايت كرده اند.
ر مجمـع  اند، اسناد آن حسن اسـت، هيثـي د  روايت كرده  و طبراني در معجم كبير 2202ت، بزار حسن اس -2

، بين اين دو حـديث بعـدي جمـع    »زار روايت كرده اسناد آن جيد استاين را ب«گويد:  مي 8/  7الزوائد 
  ممكن است كه هركدام حادثة جداگانه باشد.

از ابوحـدرد از   349و واحـدي   305/  4 »دالئـل «هقـي در  ، بي140/  5، طبـري  11/  6حسن است، احمـد   -3
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 692 »تفسير شوكاني«حسن است. به  كرده اند، اسناد آنپدرش روايت 
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  .)1(به اين معني روايت كرده است بابن جرير از حديث ابن عمر  -334
مقتول مرداس بـن  كند:  نقل مي بثعلبي از طريق كلبي از ابوصالح از ابن عباس  -335

بود، چون قوم  نهيك از اهالي فدك و قاتل اسامه بن زيد و امير سريه غالب بن فضالة ليثي 
مرداس شكست خورد، او تنها ماند و گوسفندان خويش را در پناة كوهي نگاه داشـت. وقتـي   

 محمـد  ال اهللالسالم علـيكم، ال إلـه إ  «ها گفت:  روبرو شدند، خطاب به آنكه سپاة اسالم با او 
امـا اسـامه    »خداي يكتا و محمد فرسـتادة خداسـت   رسول اهللا: سالم بر شما! خدايي نيست جز

  .)2(بن زيد او را كشت. و هنگامي كه به مدينه برگشتند اين آيه نازل شد
  .)3(ابن جرير از طريق سدي به اين معني روايت كرده است -336
  رده است.و عبد از طريق قتاده به اين معني روايت ك -337
ابن ابوحاتم از طريق ابن لهيعه از ابو زبير از جابر روايت كرده است: اين كالم عزيز  -338

﴿Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ô⎯yϑÏ9 #’s+ ø9 r& ãΝ à6øŠ s9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 تا آخر آيه در بارة مرداس نازل شده. اين حـديث   ﴾#$
  حسن و شاهد است.

رادر من مقداد از يمن به سوي رسول كند: ب ابن منده از جزء بن حدرجان روايت مي -339
رهسپار شـد، در ميانـة راه سـپاة رسـول اهللا بـا او روبـرو گرديـد. بـه آنـان گفـت: مـن             خدا 

مسلمانم. سخن او را باور نكردند و به قتلش رساندند. واقعه را شنيدم و به سـوي پيـامبر روانـه    
pκ$﴿شــدم. پــس  š‰r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟ çFö/uŸÑ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# (#θ ãΖ ¨Š u;tFsù﴾  نــازل گرديــد و نبــي

  كريم دية برادرم را پرداخت.

                                           
از ابن عمر روايت كرده، اسناد آن ضعيف است، در اين اسناد ابن اسحاق مـدلس و سـفيان    10216طبري  -1

  باشد بدون آخر آن. بن وكيع واهي است. و داراي شواهد مي
بـه   552/  1 »الكشـاف «سـت. حـافظ در   س اسناد جداً ضـعيف ا كلبي متروك متهم و استادش ضعيف، پ -2

  همين اسناد به ثعلبي نسبت كرده است.
  .224، ص 5تفسير طبري، همان منبع، ج  -3
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ω “Èθ﴿: 95اسباب نزول آية  tGó¡o„ tβρß‰ Ïè≈ s)ø9$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# çöxî ’Í< 'ρé& Í‘ uœØ9$# tβρß‰Îγ≈ yf çRùQ $# uρ 

’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# óΟ Îγ Ï9≡uθ øΒr' Î/ öΝ Íκ Å¦àΡr&uρ 4 Ÿ≅Ò sù ª!$# t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ yf çRùQ $# óΟ Îγ Ï9≡uθ øΒr' Î/ öΝ ÍκÅ¦àΡr&uρ ’n?tã t⎦⎪Ï‰ Ïè≈ s)ø9 $# 

Zπ y_u‘ yŠ 4 yξä.uρ y‰ tãuρ ª! $# 4©o_ ó¡çt ø: $# 4 Ÿ≅Ò sù uρ ª! $# t⎦⎪Ï‰Îγ≈ yfßϑø9 $# ’n?tã t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s)ø9 $# # ·ô_ r& $VϑŠ Ïà tã ∩®∈∪﴾1.  

ω “Èθ﴿روايت كرده است: وقتـي كـه    بخاري از براء بن عازب  -340 tGó¡ o„ tβρß‰Ïè≈ s)ø9 $# 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 نازل گرديد، نبي كريم گفت: فالني [زيد] را صدا كن، [با خود لـوح، دوات   ﴾#$
و استخوان كتف بياورد] پس آن شخص آمد و با خـود قلـم، دوات، لـوح و اسـتخوان كتـف      

ــويس    ــه او گفــت: بن ــامبر خطــاب ب ¡ω “ÈθtGó﴿همــراه داشــت. پي o„ tβρ ß‰Ïè≈ s)ø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

tβρ ß‰Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! [عمرو] ابن ام مكتوم كه پشت سر پيامبر ايستاده بود عرض كرد:  ﴾#$

 ω﴿بـه جـاي آن    اي رسول خدا! من نابينايم [وظيفة كساني مثل مـن چيسـت] پـس خـدا     
“Èθ tGó¡ o„ tβρß‰ Ïè≈ s)ø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# çöxî ’Í< 'ρé& Í‘ uœØ9   .)2(نازل گردانيدرا  ﴾#$
  .)3(بخاري و غيره از حديث زيد بن ثابت روايت كرده اند -341
  .)1(و طبراني از حديث زير بن ارقم روايت كرده است -342

                                           
(هرگز) مؤمناني كه بدون بيماري و آسيب، از جهاد باز نشستند، با مجاهداني كـه در راه خـدا بـا    «ترجمه:  -1

را كه با مال و جان شـان جهـاد كردنـد؛ بـر     مال و جان خود جهاد كردند، يكسان نيستند، خداوند كساني 
بازنشستگان (= ترك كنندگان جهاد باعذر) مرتبه برتري بخشيده است، و خداوند بـه هـر يـك (از آنهـا)     

با پاداشـي بـزرگ    )(= بازنشستگان ي  نيكو (= بهشت) داده است. و خداوند مجاهدان را بر  قاعدان وعده
  .»برتري بخشيده است

 23/  9، بيهقـي  10238طبـري   10/  6، نسـائي  1670، ترمـذي  1898، مسـلم  4549ري صحيح اسـت، بخـا   -2
  روايت كرده اند.

، 4713، ابـن حبـان   184/  5، احمد 10و  9/  6، نسائي 3033، ترمذي 4592و  2832صحيح است، بخاري  -3
ل بـن سـعد   همـه از سـه   175 »دالئل«، ابونعيم در 4899و  4814طبراني  1034، ابن جارود 10244طبري 

  ساعدي روايت كرده اند.
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  .)2(و ابن حبان از حديث فَلَتان بن عاصم به همين معني روايت كرده است -343
در آن آمـده   به همـين معنـي روايـت كـرده و     بو ترمذي از حديث ابن عباس  -344

  .)3(است كه عبداهللا بن جحش و ابن ام مكتوم گفتند: ما كور هستيم
  ام. ها را در ترجمان القرآن بيان كرده احاديث آن

  ابن جرير از طرق بسيار به همين معني، احاديث مرسل دارد. -345
⎪⎦βÎ) t¨﴿: 98 – 97اسباب نزول آية  Ï% ©!$# ãΝßγ9 ©ù uθ s? èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝÍκ Å¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λ ä⎢Ζ ä. ( 

(#θ ä9$s% $̈Ζ ä. t⎦⎫ ÏyèôÒ tGó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (# þθ ä9$s% öΝs9 r& ô⎯ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡uρ (#ρ ãÅ_$pκ çJsù $pκÏù 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé'sù 

öΝ ßγ1uρù' tΒ æΛ©⎝yγ y_ ( ôNu™!$y™ uρ # ·ÅÁ tΒ ∩®∠∪﴾4.  
اســت: گروهــي از مســلمانان در صــف  روايــت كــرده ببخــاري از ابــن عبــاس  -346

افزودنـد. هنگـام جنـگ بـا      ها به ضد رسول اهللا مي مشركان قرار داشتند كه به سياهي لشكر آن
شدند. [در جنگ بدر در جمع سپاة شرك بـه ميـدان    پرتاب تير و يا به ضرب شمشير كشته مي

%t⎦⎪Ï (βÎ¨﴿پس  )5(آمدند و كشته شدند] ©! $# ãΝßγ9 ©ù uθs? èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκ Å¦àΡr&﴾ 1(نازل شد(.  

                                                                                                             
روايت كرده اند، در اين خصوص احاديث ديگر هم اسـت و ايـن حـديث     5053و طبراني  10243طبري  -1

  مشهور است.
گويـد:   مـي  9444روايت كرده اند. هيثمـي   1583، ابويعلي 2203، بزار 856/  18، طبراني 4712ابن حبان  -2

  ثقه اند. اين را ابويعلي روايت كرده رجال آن
گويد: اين حديث از همين  روايت كرده اند. ترمذي مي 137» تفسير«، نسائي در 3032جيد است، ترمذي  -3

  هاي آن ثقه و مشهورند. وجه حسن غريب است، اسناد آن جيد و راوي
همانـا كسـاني كـه فرشـتگان جانشـان را گرفتنـد در حـالي كـه بـه خويشـتن سـتم كـرده بودنـد              «ترجمه:  -4

مستضـعف بـوديم (فرشـتگان)    مـا در زمـين   : شما در چه حـالي بوديـد؟ گفتنـد:    ان) به آنان گفتند(فرشتگ
بنـابراين جايگاهشـان دوزخ اسـت و     ناور نبود كـه در آن مهـاجرت كنيـد؟   مگر سر زمين خدا، پهگفتند: 

  .»بدجايي است
  .4506فتح الباري شرح صحيح البخاري  -5
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ابن مردويه اين حديث را روايت كرده است: و از جمله نام قيس بن وليد بن مغيـره،   -347
ابوقيس بن فاكه بن مغيره، وليد بن عقبه بن ربيعه، عمرو بن اميه بن سفيان و علـي بـن اميـه بـن     

بدر چون قلت مسلمانان را مشاهده  ها در جنگ خلف را ياد كرده و يادآور شده است كه آن
شان فريب داده است. و در  ها را دين هاشان راه يافت و گفتند: اين كردند شك و ترديد در دل

  اين جنگ كشته شدند.
ابن ابوحاتم اين حديث را روايت كرده: حرث بن زمعه بن اسود و عاص بن منبه بن  -348

  .)2(حجاج را نيز به جمع آنان افزوده است
روايت كرده است: گروهي در مكه اسالم را پذيرفته  بطبراني از ابن عباس  -349

و مهاجرت را قبول نكردند. پس ها ترسيدند  بودند، وقتي كه رسول خدا هجرت كرد آن
% ﴿¨βÎ) t⎦⎪Ïخداوند ©! $# ãΝ ßγ9©ù uθ s? èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝ ÍκÅ¦àΡr& (#θ ä9$s% zΝŠÏù ÷Λä⎢Ζ ä. ( (#θä9$s% $̈Ζ ä. 

t⎦⎫ ÏyèôÒ tGó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (# þθ ä9$s% öΝ s9 r& ô⎯ ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡uρ (#ρãÅ_$pκ çJsù $ pκÏù 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù öΝßγ1uρ ù'tΒ 

æΛ ©⎝yγ y_ ( ôNu™!$y™ uρ # ·ÅÁ tΒ ∩®∠∪ ωÎ) t⎦⎫ÏyèôÒ tFó¡ ßϑø9   .)3(را نازل كرد ﴾#$
ده انـد: گروهـي از اهـل مكـه     روايـت كـر   بابن منذر و ابن جرير از ابن عباس  -350

هـا را در   كردند. در روز بدر مشركان آن مسلمان شده بودند و اسالم خود را از كفار پنهان مي
هـا مجـروح و تعـدادي نيـز      جمع سپاة خويش به جنگ با مسلمين وادار كردنـد. برخـي از آن  

ها را به  ما مشركان آنها از پيروان اسالم بودند، ا ها به همديگر گفتند: آن كشته شدند. مسلمان
شان به جنگ با ما آورده بودند. پس از پررودگار برايشان طلب مغفرت و  زور و برخالف ميل

⎪⎦βÎ) t¨﴿آمرزش كردند. در اين خصوص آية  Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθ s? èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 نازل شد و مسلمانان  ﴾...#$
كـه ديگـر هـيچ عـذري در      شـتند ها كه هنـوز در مكـه باقيمانـده بودنـد نو     اين آيه را براي آن

                                                                                                             
  روايت كرده اند. 10266و طبري  139» تفسير«ي در ، نسائ7065و  4596صحيح است، بخاري  -1
  ها را هم ذكر كرده است. از عكرمه به قسم مرسل روايت كرده در اين روايت نام 10269طبري  -2
  روايت كرده در اين اسناد قيس بن ربيع قوي نيست. 12260طبري  -3



    

  189  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

ها شدند و  ها از مكه خارج شدند، اما مشركان رسيدند و مانع رفتن آن هجرت نداريد. پس آن
⎯z﴿مسلمانان مجبور به مكه برگشتند. پـس   ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑθ à)tƒ $̈ΨtΒ# u™ «! $$Î/ !# sŒ Î*sù y“ÏŒρ é& ’Îû «! $# 

Ÿ≅yèy_ sπ uΖ ÷FÏù Ä¨$ ¨Ψ9 $# É># x‹yèx. «! گويـد: بـه    و از مردم كسى هسـت كـه مـى   «) 10نكبوت: (ع ﴾#$
ايم، پس چـون در راه خداونـد آزار بينـد، آزردن مـردم را ماننـد عـذاب        خداوند ايمان آورده

ها  آن عده كه در مكه بودند نوشتند و آناين آيه را براي نازل شد. مسلمانان  »خداوند شمارد
Ο¢﴿بسيار غمگـين شـدند. پـس آيـة      èO χ Î) š −/u‘ š⎥⎪Ï% ©#Ï9 (#ρ ãy_$yδ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ (#θ ãΖ ÏFèù...﴾ 

آن گاه پروردگارت بـراى كسـانى كـه پـس از آنكـه شـكنجه ديدنـد، هجـرت         «) 110(نحل 
ها  فرستادند و آنشان در مكه  هاي مدينه اين آيه را نيز براي ياران نازل شد. مسلمان »...كردند

ور شدند و در اين بـين برخـي از    ها حمله آننيز از مكه خارج شدند، اما مشركان رسيدند و به 
  .)1(اي از آنان نجات يافتند مسلمانان كشته شدند و عده

  .)2(ابن جرير از طرق متعدد به اين معني روايت كرده است -351
tΒ⎯ *﴿: 100اسباب نزول آية  uρ öÅ_$ pκ ç‰ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# ô‰Ågs† ’Îû ÇÚö‘ F{$# $Vϑxî≡tãΒ # ZÏWx. Zπ yèy™ uρ 4 

⎯tΒ uρ ólãøƒ s† .⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷ t/ # ·Å_$yγ ãΒ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ §ΝèO çμø. Í‘ ô‰ãƒ ßNöθ pRùQ $# ô‰ s)sù yìs%uρ … çν ãô_ r& ’n?tã «! $# 3 

tβ%x. uρ ª! $# # Y‘θ àxî $VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇⊃⊃∪﴾3.  

                                           
  هاي آن ثقه اند. قوي و راوي از ابن عباس روايت كرده اند، اسناد آن 10265و طبراني  2204بزار  -1
  .234، ص 5تفسير طبري، همان منبع، ج  -2
] يابد و كسـى   و هر كس در راه خدا هجرت كند، در زمين جايگاه بسيار و گشايشى [در زندگى«ترجمه:  -3

اش بيرون رود، آن گاه مرگ او را دريابـد، پاداشـش    كنان به سوى خداوند و رسول او از خانه كه هجرت
  .»وند است و خداوند آمرزنده مهربان استبر خدا
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اش گفت: مرا برداريـد و   ابن ابوحاتم و ابويعلي از خانة خود بيرون آمد و به خانواده -352
ببريد، ولي قبل از اين كه رسول خدا را ديدار كند،  سرزمين مشركان به سوي رسول اهللا  از

⎯﴿در راه از جهان رفت. پس در بارة او  tΒuρ ólãøƒ s† .⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷t/ # ·Å_$ yγ ãΒ﴾ 1(تا آخر نازل شد(.  

⎫⎦ωÎ) t﴿ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: هنگـامي كـه    -353 ÏyèôÒ tFó¡ ßϑø9 $# 

š∅ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh9 $# Ï™!$|¡ ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡t$ ø! Èθ ø9 $# uρ Ÿω tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡ o„ \' s#‹Ïm﴾  :نــازل گرديــد، ابوضــمره 98(نســاء (
زرقي كه در مكه بود به خودش گفت: من ثروتمند و غنـي هسـتم و بـراي رسـيدن بـه مدينـه       

ار پيـامبر بـه سـوي    توانم راهي پيدا كنم، پس وسايل سفر را آماده ساخت و با آرزوي ديد مي
⎯﴿مدينه به راه افتاد، اما در تنعيم درگذشـت. پـس در ايـن بـاره      tΒuρ ólãøƒ s† .⎯ÏΒ ⎯ÏμÏF ÷t/ # ·Å_$ yγ ãΒ 

’n< Î) «! $# ⎯Ï& Î!θ ß™u‘ uρ﴾ .تا آخر آيه نازل شد  
ابن جرير از طرق متعدد از سعيد بن جبيـر و عكرمـه و قتـاده و سـدي و ضـحاك و       -354

  .)2(يت كرده استديگران به اين معني روا
از يزيد بن عبداهللا بن قسيط روايـت كـرده اسـت: جنـدع بـن       »طبقات«ابن سعد در  -355

ضمرة ضمري در مكه بيمار شد و به پسران خود گفت: مرا از مكه بيرون ببريد كه غم و اندوة 
آن مرا كشت. گفتند: تو را كجا ببريم، قصد هجرت داشت بـا دسـت بـه سـوي مدينـه اشـاره       

ز مكه خارجش كردند و هنگامي كه به اضاة بني غفار رسـيدند از دنيـا رفـت. پـس در     كرد. ا
⎯﴿بارة او  tΒuρ ól ãøƒ s† .⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷ t/ # ·Å_$yγ ãΒ﴾ .تا آخر آيه نازل شد  

از هشام بـن عـروه از پـدرش     »الصحابه«در  )1(ك: ابن ابوحاتم، ابن منده و باوردي -356
به سرزمين حبشه هجـرت كـرد و در   )2(فت: خالد بن حزامگ روايت كرده اند: زبير بن عوام مي

                                           
روايت كرده اند، اسناد آن به خاطر اشعث بن سوار ضعيف اسـت، طبـري    11709و طبراني  2679ابويعلي  -1

از وجه ديگر از عكرمه از ابن عباس به همين معنـي روايـت كـرده در ايـن اسـناد شـريك حفـظ         10299
  خوب ندارد، پس خبر قوي نيست.

  .10298 – 10290طبري  -2
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⎯﴿راه او را مار نيش زد و مرد. در بـارة او   tΒ uρ ólãøƒ s† .⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷t/ # ·Å_$ yγ ãΒ﴾      تـا آخـر آيـه نـازل
  .)3(شد

از عبدالملك بن عمير روايت كرده است: هنگامي كه اكثم بـن   »مغازي«اموي در  -357
اش به او اجـازة   برود، اما قبيله آگاه شد خواست كه نزد او  صيفي از هجرت پيامبر به مدينه

رفتن ندادند. گفت: بايد كسي حضور پيامبر برود كه بتوانـد پيـام مـرا درسـت بـه او برسـاند و       
دستورات سودمند او را براي من بياورد، دو نفـر ايـن كـار را پذيرفتنـد و نـزد پيـامبر رفتنـد و        

پرسد كه تو كيستي؟ و رسالتت چيست؟ و آن  اده است و ميگفتند: ما را اكثم بن صيفي فرست
چيزي كه به تو نازل شده است، داراي چه احكام و دستوراتي است؟ گفت: مـن محمـد پسـر    

!© (βÎ¨﴿هـا آيـة    عبداهللا بنده و فرستادة خدا هسـتم و بـراي آن   $# ããΒ ù' tƒ ÉΑô‰yèø9 $$ Î/ Ç⎯≈ |¡ ômM} $# uρ﴾... 
نفر به نزد اكثم آمده جريان را به اطـالع او رسـاندند. اكـثم     ) را تالوت كرد. آن دو90(نحل: 

به قوم خود گفت: اين پيامبر به اخالق پسنديده، خـوي نيـك، بزرگـواري و بخشـش دسـتور      
كند، شما كوشش كنيد از پيشتازان و بزرگان  دهد و از پستي و فرومايگي و بخل نهي مي دمي

وار شتر خود شد و به سوي مدينه رهسپار گرديـد  روهاي آن. پس س اين دين باشيد نه از دنباله
⎯﴿اما در بين راه از جهان چشم فرو بست. پـس در بـارة او    tΒuρ ólãøƒ s† .⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷t/ # ·Å_$ yγ ãΒ﴾   تـا

  باشد. آخر آيه نازل گرديد. اين حديث مرسل است و اسنادش نيز ضعيف مي
ايـت كـرده اسـت: از ابـن     از دو طريـق از ابـن عبـاس رو    »معمرين«حاتم در كتاب  -358
در بارة اين آيه سؤال شد. گفت: اين آيه در شان اكثم بن صـيفي نـازل گرديـده     بعباس 

                                                                                                             
  تصحيف شده است. »باوردي«ها به  به نسخه -1
  تصحيف شده است. »حرام«ها به  به نسخه -2
گذاري محقق به ابن ابوحاتم نسبت و اسناد آن را بيان كرده، اين ضـعيف اسـت،    به شماره 2225ابن كثير  -3

داهللا مجهـول و مـتن منكـر    زيرا عروه بنا به روايت صحيح از پدر خود نشنيده و در اسناد آن منـذر بـن عبـ   
گويد: اين اثر جداً غريب اسـت، زيـرا قصـه در     است. حديثي كه پيش گذشت صحيح است. ابن كثير مي

  مكه واقع شده و آيه در مدينه نزول يافته است.
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ها قبل از ليثي نيز بوده است مـورد   است. گفتند: پس حاال ليثي كجاست، گفت: اين آيه مدت
  اين آيه خاص و حكمش عام است.

#﴿: 102 – 101اسباب نزول آية  sŒ Î)uρ ÷Λä⎢ö/uŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$# }§øŠ n= sù ö/ä3ø‹n= tæ îy$ uΖã_ βr& (#ρçÝÇø)s? 

z⎯ ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9$# ÷βÎ) ÷Λä⎢øÅz βr& ãΝä3uΖ ÏFøtƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#ÿρãxx. 4 ¨βÎ) t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# (#θ çΡ%x. ö/ ä3s9 # xρß‰ tã $YΖÎ7 •Β ∩⊇⊃⊇∪﴾.  
پرسيدند:   روايت كرده است: گروهي از بني نجار از رسول اهللا ابن جرير از علي  -359

#﴿ما كه معموالً به هرطرف در سفريم، نمازهاي خود را چگونه ادا كنيم؟ پس خدا  sŒÎ)uρ 

÷Λä⎢ö/uŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$# }§øŠ n= sù ö/ ä3ø‹n= tæ îy$ uΖ ã_ βr& (#ρçÝÇø)s? z⎯ ÏΒ Íο 4θn= ¢Á9 را نازل كرد. پس از آن  ﴾#$
د به سرزمين دشمن وحي قطع گرديد و چون يك سال سپري شد، سرور كائنات براي جها

رفت و روزي در ميدان جنگ، نماز پيشين (ظهر) را ادا كرد. مشركان به يكديگر گفتند: 
ور شويد،  ها حمله محمد و ياران او به شما مجال داده بودند كه به آساني از پشت سر به آن

 مثل ها يورش نبرديد؟ يكي از آن ميان گفت: هنوز فرصت هست، كار ديگري هم چرا بر آن
دهند (منظورشان اداي نماز عصر بود) پس خداي بزرگ  اين دارند كه به دنبال اين انجام مي

#﴿در بين دو نماز  sŒ Î)uρ ÷Λä⎢ö/uŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$# }§ øŠ n= sù ö/ ä3ø‹n= tæ îy$ uΖã_ βr& (#ρçÝÇø)s? z⎯ÏΒ Íο4θn= ¢Á9 $# ÷βÎ) 

÷Λä⎢øÅz βr& ãΝä3uΖ ÏFøtƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# ÿρãxx. 4 ¨βÎ) t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $# (#θçΡ% x. ö/ ä3s9 # xρß‰ tã $YΖÎ7 •Β ∩⊇⊃⊇∪ # sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκÏù 

|M ôϑs%r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9$# öΝà)tFù= sù ×π xÍ←!$sÛ Ν åκ÷]ÏiΒ y7 tè̈Β (# ÿρä‹äz ù' u‹ø9 uρ öΝåκ tJys Î= ó™ r& # sŒ Î*sù (#ρß‰y∨y™ (#θ çΡθä3uŠ ù= sù 

⎯ ÏΒ öΝ à6Í←!# u‘ uρ ÏNù' tGø9 uρ îπ xÍ←!$sÛ 2” t÷z é& óΟ s9 (#θ = |Áãƒ (#θ= |Á ã‹ ù= sù y7 yètΒ (#ρä‹è{ ù' uŠ ø9uρ öΝèδu‘ õ‹ Ïn 

öΝ åκtJys Î= ó™ r&uρ 3 ¨Šuρ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#ρãxx. öθ s9 šχθè= àøós? ô⎯ tã öΝä3ÏFys Î= ó™ r& ö/ ä3ÏGyèÏGøΒ r&uρ tβθè=‹ ÏϑuŠ sù Νà6ø‹n= tæ \' s#ø‹ ¨Β 

Zο y‰Ïn≡uρ 4 Ÿωuρ yy$oΨ ã_ öΝà6ø‹n= tã βÎ) tβ%x. öΝä3Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ @sÜ̈Β ÷ρr& Ν çFΖä. #© yÌö̈Β βr& (# þθ ãèŸÒ s? 
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öΝä3tGysÎ= ó™ r& ( (#ρä‹è{ uρ öΝ ä.u‘ õ‹ Ïn 3 ¨βÎ) ©!$# £‰tãr& t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $ \/# x‹tã $ YΨ‹Îγ•Β ∩⊇⊃⊄∪﴾1،  را نازل فرمود، به
  اين ترتيب حكم نماز خوف نازل شد.

يـت كـرده   از ابوعياش زرقي روا »دالئل«، حاكم، و بيهقي به قسم صحيح در احمد -360
در عسفان بوديم و سپاة مشركين به فرماندهي خالد بن وليد از طرف قبله با مـا   اند: با پيامبر 

رودررو گرديد. پيامبر امام جماعت ما در نماز ظهر شد. مشركان گفتند: مسـلمانان در حـالتي   
از كـرديم، بـاهم گفتنـد: اينـك نمـ      شديم غافـل گيرشـان مـي    ور مي قرار داشتند كه اگر حمله

تر دارند. بنابراين،  خوانند كه آن را از جان خود و از جان فرزندان خود دوست ديگري هم مي
#﴿جبرئيل امـين آيـة    sŒÎ)uρ |MΖ ä. öΝÍκ Ïù |M ôϑs%r' sù ãΝßγ s9 nο4θ n= ¢Á9 را بـين نمـاز ظهـر و عصـر وحـي       ﴾#$

  .)2(آورد

                                           
] از نمـاز   و چون در زمين سفر كنيد اگر بترسيد كافران شما را به بال افكننـد، در آنكـه [مقـدارى   «ترجمه:  -1

] در  و چون [بـه هنگـام خـوف    .هيد، گناهى بر شما نيست. قطعا كافران براى شما دشمن آشكار هستندبكا
ميان آنان باشى و براى آنان نماز برگزار كنى، بايد گروهى از آنها همراه با تـو [بـه نمـاز] بايسـتند و بايـد      

شند. و بايد گروه ديگـر كـه   شان را بر گيرند. و چون سجده كنند [گروه ديگر] بايد پشت سرتان با اسلحه
اند، بيايند و با تو نماز گزارند و بايد كه احتياط خود را حفظ و سالحهاى خـود را برگيرنـد.    نماز نگزارده

كافران آرزو دارند، اى كاش از سالحهاى خود و متاع خويش غافل شويد، كـه يكبـاره بـر شـما يـورش      
] نهيـد، بـر شـما     ار باشيد، در آنكه اسلحه خود را [بر زمينبرند. و اگر براى شما از باران رنجى باشد يا بيم

گناهى نيست. ولى احتياط خود را حفظ كنيد. بى گمان خداوند براى كافران عذابى خـوار كننـده آمـاده    
  .»كرده است

، 60و  59/  4، احمد 1347، طيالسي 465/  2، ابن بوشيبه 178 – 176/  3، نسائي 1236جيد است، ابوداود  -2
اسباب «، واحدي در 338و  337/  1، حاكم 10383طبري  2876و  2875، ابن حبان 60و  59/  2رقطني دا

از چنـد طريـق از منصـور از مجاهـد از      1091» شرح سـنت «، بغوي در 255و  254/  3، بيهقي 359» نزول
ويـد: ايـن   گ ابوعياش روايت كرده اند. حاكم اين را صحيح گفته و ذهبي هم موافق است، دار قطنـي مـي  

جيـد دانسـته    143/  4 »اصـابه «ن گفته و حـافظ ابـن حجـر آن را در    حديث صحيح است، بيهقي هم چني
  است.
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  .)1(به اين معني روايت كرده است ترمذي از ابوهريره  -361
  .)3(و ابن عباس به اين معني روايت كرده )2(و ابن جرير از جابر بن عبداهللا ك: -362
 روايـت كـرده اسـت: عبـدالرحمن بـن عـوف        بك: بخاري از ابـن عبـاس    -363

βÎ) tβ%x. öΝ﴿زخمي شده بود در بارة او  ä3Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ @sÜ̈Β ÷ρ r& ΝçFΖ ä. #© yÌö̈Β﴾      تـا آخـر آيـه نـازل
  .)4(شد

$!﴿: 116 -105اسباب نزول آية  ¯ΡÎ) !$ uΖ ø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) |=≈tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ zΝä3óstGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$oÿ Ï3 

y71u‘ r& ª! $# 4 Ÿωuρ ⎯ä3s? t⎦⎫ÏΖ Í←!$y‚ ù= Ïj9 $Vϑ‹ ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪﴾.  
روايت كرده اند: در قبيلة ما  ها از قتاده بن نعمان  ترمذي، حاكم و غير اين -364

شدند بشير فردي منافق بود  بِشر، بشَير و مبشر كه بني ابيرق خوانده مي هاي خانداني بود به نام
داد و  كرد و شعر خود را به كسي ديگر نسبت مي را هجو مي و اصحاب رسول اهللا 

گفت: فالن شاعر اينطور گفته است. اين خانواده هم در زمان جاهليت و هم در اسالم  مي
ر مدينه تنها خرما و نان جو بود. عمويم رفاعه بن زيد ها د نيازمند و فقير بودند و غذاي آن

اش، در محلي كه در آن سالح، زره و شمشير  مقداري آرد سفيد خريد و آن را در خانه
گذاشته بود نهاد. روزي عمويم رفاعه آمد و گفت: اي برادرزاده، امشب به خانة ما دستبرد 

هاي قبيله به جستجو پرداختيم و  ه اند. در خانهزده اند، انبار را شكافته طعام و سالح ما را برد
كنيم  ها پرسيديم. گفتند: امشب بني ابيرق را ديديم كه آتش افروخته بودند، گمان نمي از آن

دگري به پا كرده  يي از مواد غذايي شما به خاطر كاراين آتش را جز براي پختن قسمت
كنيم، اما به خدا سوگند  را جستجو مي باشند. بني ابيرق در پاسخ گفتند: ما هم اين پيرامون

                                           
  گويد: حسن صحيح غريب است. روايت كرده انأ، ترمذي مي 142/  2و نسائي  3038ترمذي  -1
  قه هستند.از دو طريق از ابوزبير از جابر روايت كرده اند، رجال آن ث 10382 – 10380طبري  -2
  روايت كرده به ماقبل خود شاهد است. 10378طبري  -3
بدون نزول آيه روايت كرده اند. آنچه در روايات پـيش آمـد    11121 »الكبري«، نسائي در 4599بخاري  -4

  صحيح است.
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دزد شما جز لبيد بن سهل كس ديگري نيست. لبيد بين ما به نيكوكاري و ايمان شهرت 
كنم؟  ها را شنيد، شمشير خود را از نيام كشيد و گفت: من دزدي مي داشت و چون سخن آن

كنم. گفتند:  آغشته مي كنيد و يا اين شمشير را به خون شما به خدا سوگند! يا سارق را پيدا مي
اي لبيد از ما دست بردار، تو دزد نيستي، خالصه تمام محله را جستجو و يقين پيدا كرديم كه 

رفتي  مي دزد ما بني ابيريق است. پس عمويم گفت: اي برادرزاده! كاش خدمت رسول اهللا 
يانت و جفا به گفتي، من هم حضور پيامبر آمدم و گفتم: يك خانوادة خ و ماجرا را برايش مي

خانة عمويم دستبرد زده اند، انبار او را شكافته سالح و غذايش را به سرقت برده اند، حاال 
كنم. چون  گفت: در اين باره تحقيق مي بايد سالح ما را بدهند غذا از خودشان. رسول اهللا 

شان،  وامام نزد يكي از اق عرض كرده را را خدمت رسول اهللا اجبنوابيرق شنيدند كه من م
دند و تعدادي از اهل آن خاندان جمع ركرفتند و در اين باره با او صحبت اسير بن عروه 

اي از طايفة  شتافتند و گفتند: قتاده بن نعمان و عمويش، خانواده شدند و حضور رسول اهللا 
ما را كه به دينداري و نيكوكاري معروفند آگاهانه و بدون دليل و مدرك و شاهدي متهم به 

اي را  گويد: خدمت رسول اهللا آمدم. آن بزرگوار گفت: تو خانواده سرقت كرده اند. قتاده مي
شان زبانزد همه است چگونه آگاهانه و بدون شاهد و مدرك متهم  كه دينداري و نيكوكاري

عمويم را از جريان آگاه كردم. گفت: بايد  كني؟ از حضور رسول اهللا برگشتم و به دزدي مي
ΡÎ) !$uΖ̄$!﴿ياري بخواهيم. ديري نگذشت كه وحي الهي اينگونه نازل شد كه  تنها از خدا ø9 t“Ρr& 

y7ø‹s9Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ zΝ ä3óstGÏ9 t⎦ ÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$oÿÏ3 y71u‘ r& ª!$# 4 Ÿωuρ ⎯ ä3s? t⎦⎫ÏΖ Í←!$y‚ ù= Ïj9 $Vϑ‹ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪ 

ÌÏøótGó™ $# uρ ©!$# ( χ Î) ©! $# tβ%x. # Y‘θà xî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊃∉∪ Ÿωuρ öΑÏ‰≈ pgéB Ç⎯tã š⎥⎪Ï% ©! $# tβθçΡ$ tFøƒ s† öΝ æη|¡ àΡr& 4 

¨βÎ) ©! $# Ÿω = Ït ä† ⎯ tΒ tβ%x. $ºΡ# §θ yz $VϑŠ ÏO r& ∩⊇⊃∠∪ tβθ à÷‚tGó¡o„ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ tβθ à÷‚tGó¡ o„ z⎯ ÏΒ «! $# uθ èδuρ 

öΝßγ yètΒ øŒ Î) tβθ çGÍhŠ u;ãƒ $ tΒ Ÿω 4© yÌötƒ z⎯ ÏΒ ÉΑöθ s)ø9 $# 4 tβ%x. uρ ª!$# $ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷ètƒ $ ¸ÜŠÏt èΧ ∩⊇⊃∇∪ óΟçFΡ r' ¯≈ yδ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ 

óΟ çFø9 y‰≈ y_ öΝåκ ÷]tã ’Îû Íο 4θ uŠys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ⎯ yϑsù ãΑÏ‰≈ yf ãƒ ©! $# öΝåκ÷] tã uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# Π r& ⎯̈Β ãβθ ä3tƒ öΝÍκ ö n= tã 
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WξŠ Å2uρ ∩⊇⊃®∪ ⎯ tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ # ¹™þθß™ ÷ρr& öΝÎ= ôà tƒ … çμ |¡øtΡ ¢Ο èO ÌÏøótGó¡o„ ©!$# Ï‰ Éftƒ ©!$# # Y‘θàxî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ 

⎯tΒ uρ ó= Å¡ õ3tƒ $VϑøO Î) $ yϑ̄ΡÎ* sù … çμ ç7 Å¡ õ3tƒ 4’n?tã ⎯Ïμ Å¡øtΡ 4 tβ%x. uρ ª!$# $̧ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å3ym ∩⊇⊇⊇∪ ⎯tΒ uρ ó= Å¡õ3tƒ 

ºπ t↔ÿ‹ ÏÜyz ÷ρr& $\ÿ ùSÎ) ¢Ο èO ÏΘötƒ ⎯Ïμ Î/ $\↔ÿƒ Ìt/ Ï‰ s)sù Ÿ≅yϑtGôm$# $YΨ≈ tFöκ æ5 $ VϑøO Î) uρ $YΨ Î6•Β ∩⊇⊇⊄∪ Ÿω öθs9 uρ ã≅ôÒ sù «! $# y7ø‹n= tã 

… çμ çGuΗ ÷q u‘ uρ M £ϑoλm; ×π xÍ←!$©Û óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ χ r& x8θ= ÅÒ ãƒ $ tΒuρ šχθ= ÅÒ ãƒ HωÎ) öΝ åκ|¦àΡr& ( $tΒ uρ š tΡρ•ÛØo„ ⎯ ÏΒ 

&™ó© x« 4 tΑt“Ρr&uρ ª!$# š ø‹n= tã |=≈tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ït ø: $# uρ šyϑ©= tãuρ $tΒ öΝ s9 ⎯ ä3s? ãΝn= ÷ès? 4 šχ%x. uρ ã≅ôÒ sù «! $# 

y7ø‹n= tã $VϑŠ Ïà tã ∩⊇⊇⊂∪﴾1، سالح را خدمت رسول اهللا آورد و  چون اين آيات نازل شد، سارق
آن بزرگوار هم به رفاعه تسليم كرد. سپس بشير به مشركان پيوست و در خانة سالفه بنت 

⎯﴿سعد سكونت كرد. پس خداي بزرگ در اين باره  tΒuρ È, Ï%$ t±ç„ tΑθß™ §9$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6s? ã& s! 

                                           
ن مـردم  ايم تا با آنچه خداوند به تو نمايانده است، بـي  ما كتاب را به راستى به تو نازل كرده«ترجمه آيات:  -1

و از خداونـد آمـرزش بخـواه، كـه خداونـد      . حكم كنى و براى [جانبدارى از] خيانتكـاران مـدافع مبـاش   
ورزند، دفاع مكن. بـى گمـان خداونـد كسـى را      و از كسانى كه به خود خيانت مى. آمرزنده مهربان است

دارنـد، حـال آنكـه     [گناهانشـان را] از مـردم نهـان مـى     .دارد كه خيانت پيشه گناهكار باشد، دوسـت نمـى  
پسـندد،   كنند كه خداوند نمـى  توانند] از خداوند نهان دارند و او هنگامى كه شبانه سخنى را تدبير مى [نمى

بهوش باشيد، شما اى كسانى كه در زندگانى دنيا از  .كنند، احاطه دارد با آنان است و خداوند به آنچه مى
دفاع خواهد كرد؟ يا چه كسى كار سـاز آنـان خواهـد     آنان دفاع كرديد، چه كسى در روز قيامت از آنان

و هر كس كه بدى كند يا بر خويشتن ستم روا دارد، آن گاه از خداوند آمرزش بخواهـد، خداونـد   . بود؟
و هر كس كـه مرتكـب گنـاهى شـود، تنهـا آن را بـه زيـان خـودش مرتكـب          . يابد را آمرزنده مهربان مى

هر كس خطايى يا گناهى انجام دهد، آن گاه بى گناهى را بـه آن   و. شود و خداوند داناى فرزانه است مى
و اگر فضل خـدا و رحمـتش بـر تـو     . دار شده است متّهم كند، در حقيقت بهتان و گناه آشكارى را عهده

كنند  كردند كه تو را گمراه كنند و جز خودشان را گمراه نمى ] مى نبود، قطعا گروهى از آنان آهنگ [آن
دانسـتى بـه تـو     رسانند و خداوند كتاب و حكمت بر تو نازل كـرد و آنچـه را نمـى    تو نمى و هيچ زيانى به

  .»آموخت و فضل خدا بر تو بس بزرگ است
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3“y‰ ßγ ø9$# ôìÎ6 −Ftƒuρ uöxî È≅‹ Î6y™ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ⎯Ï& Îk! uθ çΡ $tΒ 4’̄< uθ s? ⎯Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ̈Ψ yγ y_ ( ôNu™!$y™ uρ # ·ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ ¨βÎ) 

©!$# Ÿω ãÏøótƒ βr& x8 uô³ ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøótƒuρ $tΒ šχρ ßŠ šÏ9≡sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$t± o„ 4 ⎯ tΒuρ õ8Îô³ ç„ «! $$Î/ ô‰s)sù ¨≅|Ê 

Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹Ïèt/ ∩⊇⊇∉∪﴾1،  را نازل كرد. حاكم گفته است: اين حديث به شرط مسلم صحيح
  است.

به سند خود از محمود بن لبيد روايت كرده اسـت: بشـير بـن     »طبقات«ابن سعد در  -365
حارث طبقة باالي خانة رفاعه بن زيد عموي قتاده بن نعمان را از پشت شـكافت و طعـام و دو   

بشـير را   قتاده جريـان را بـه پيـامبر عـرض كـرد و او      عدد زرة او را با همه وسايلش دزديد. 
خواست و از او در اين مورد پرس و جو كرد. وي انجام ايـن عمـل را انكـار نمـود و شـخص      
ديگري را به نام لبيد بن سهل كه داراي حسب و نسب نيكو بود به اين كار متهم ساخت. پس 

$! (ΡÎ̄$!﴿بــراي تكــذيب بشــير و بــراءت لبيــد   uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝä3ós tGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $#﴾ 
اش ساخت، از دين  اآليات نازل گرديد. چون در مورد بشير قرآن نازل شد و بدبخت و بيچاره

جـويي و دشـنام پيـامبر و     اسالم برگشت و به مكه و به خانة سالفه بنت سعد رفـت و بـه عيـب   
tΒ⎯﴿ مسلمانان پرداخت، پس در بارة او آية uρ È, Ï%$t± ç„ tΑθß™ §9 نازل شد. سپس حسان بـن   ﴾...#$

ثابت او را هجو كرد تا اين كه بشير از كار خـود پشـيمان شـد، ايـن واقعـه در مـاة ربيـع سـال         
  چهارم هجرت صورت گرفته است.

                                           
و هر كس پس از آنكه هدايت براى او روشن شد با رسول [خدا] مخالفـت ورزد و جـز از راه و   «ترجمه:  -1

يم و او را به جهـنّم در آوريـم. و بـد جايگـاهى     رسم مؤمنان پيروى كند او را به آنچه روى كرده واگذار
آمـرزد و   بخشد كه به او شرك آورده شود و جز آن را براى هر كس كه بخواهد، مى خداوند نمى. است

  .»هر كس به خداوند شرك آورد، به گمراهى دور و درازى گرفتار آمده است
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§{﴿: 123اسباب نزول آية  øŠ ©9 öΝä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r' Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒr& È≅÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3 ⎯tΒ ö≅yϑ÷ètƒ # [™þθß™ t“ øgä† 

⎯Ïμ Î/ Ÿωuρ ô‰Ågs† … çμ s9 ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $wŠ Ï9uρ Ÿωuρ # ZÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪﴾1.  
گفتنـد:   روايـت كـرده اسـت: يهـود و نصـاري مـي       بابن ابوحاتم از ابن عبـاس   -366

شود. قريش نيز ادعا داشـت كـه مـا بعـد از مـرگ دوبـاره        هيچكس غير از ما وارد بهشت نمي
§{﴿شويم. پس  زنده نمي øŠ ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$ tΒr' Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒ r& È≅÷δr& É=≈ tGÅ6ø9   نازل شد. ﴾#$

ــر يكــديگر     -367 ــر از مســروق روايــت كــرده اســت: نصــاري و اهــل اســالم ب ابــن جري
كردنـد كـه مـا     كردند. مسلمانان گفتند: ما از شـما برتـريم و نصـاري ادعـا مـي      فخرفروشي مي

§{﴿بهتريم. پس خدا آية  øŠ ©9 öΝä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r' Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒr& È≅÷δr& É=≈ tGÅ6ø9   .)2(را نازل كرد ﴾#$
و از قتاده، ضحاك، سددي و ابوصالح نيز به اين معني روايت كـرده اسـت: پيـروان     -368

كتب آسماني بر يكديگر فخرفروشي كردند. و در عبارت ديگر آمده است: گروهي از يهـود  
هـا   ها گفتند: ما بهتريم و ايـن  نشستند، آنو گروهي از نصاري و گروهي هم از مسلمانان باهم 

  .)3(گفتند: ما بهتريم. پس كالم حق نازل شد
tΒ∅﴿: 124اسباب نزول آية  uρ ö≅yϑ÷ètƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# ⎯ ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé& uθèδuρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé'sù tβθ è= äz ô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9$# Ÿωuρ tβθ ßϑn= ôà ãƒ # ZÉ)tΡ ∩⊇⊄⊆∪﴾4.  

                                           
اب نيست. هر كس كار بدى انجام دهد، ] آرزوى اهل كت [وعده خدا] بر وفق آرزوى شما و [هم«ترجمه:  -1

  .»يابد شود و جز خداوند يار و مددكارى براى خود نمى به آن جزا داده مى
  از مسروق به صورت مرسل روايت كرده است. 10497و  10495طبري  -2
  .10509تا  1049طبري  -3
سته انجـام دهـد، اينـان بـه     ] از كارهاى شاي و هر كس، مرد يا زن در حالى كه مؤمن است [كارى«ترجمه:  -4

  .»بينند بهشت در آيند و به كمترين ميزانى ستم نمى
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øŠ§{﴿بن جرير] از مسروق روايت كرده است: هنگامي كـه  [ا -369 ©9 öΝä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ÎΤ$tΒ r& 

È≅÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 هـا بـاهم    ) نازل گرديد، اهـل كتـاب گفتنـد: مـا و شـما مسـلمان      123(نساء:  ﴾#$

tΒ∅﴿برابريم. پـس آيـة    uρ ö≅yϑ÷ètƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ⎯ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé& uθ èδuρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ﴾...   نـازل
  .)1(شد

[مسلمانان و اهل كتاب به يكديگر فخرفروشي كردند، اهل كتاب گفتنـد: كتـاب و پيـامبر    
تر است و خود ما هم از شما بهتريم و مسلمانان گفتند: پيـامبر   ما از كتاب و پيامبر شما با سابقه

ر و بــا مـا خـاتم پيـامبران و كتـاب مـا ناسـخ همـة كتـب آسـماني اسـت، پـس مـا از شـما برتـ              
§{﴿تريم. پـس خـداي متعـال بيـان فرمـود.       فضيلت øŠ ©9 öΝ ä3Íh‹ÏΡ$tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ÎΤ$tΒ r& È≅÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 $#﴾ 

. اهـل كتـاب ايـن را    »هاست و نه به آرزوهاي اهل كتاب برتري نه به آرزوهاي شما مسلمان«
اشت كـه اسـاس   شنيدند و به مسلمانان گفتند: حاال ما و شما برابريم، پس خداي بزرگ بيان د

tΒ∅﴿كار نه آمال و آرزوهـا كـه ايمـان و عمـل اسـت و آيـة        uρ ö≅yϑ÷ètƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ 

@Ÿ2 sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé& uθ èδuρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβθ è= äz ô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9 و كســاني كــه كارهــاي نيكــو انجــام  « ﴾#$
هـا   مي شوند و اندك ستمي بـه آن  دهند و با ايمان باشند، خواه مرد و خواه زن به بهشت وارد

  را نازل كرد]. »نخواهد شد
y7﴿: 127اسباب نزول آية  tΡθ çGøtGó¡o„ uρ ’Îû Ï™!$|¡ ÏiΨ9$# ( È≅è% ª!$# öΝà6‹ÏGøãƒ £⎯ÎγŠ Ïù $ tΒuρ 4‘ n= ÷Fãƒ 

öΝà6 ø‹n= tæ ’Îû É=≈tGÅ3ø9 $# ’Îû ‘yϑ≈ tGtƒ Ï™!$|¡ ÏiΨ9$# ©ÉL≈©9 $# Ÿω £⎯ ßγ tΡθè?÷σ è? $tΒ |= ÏGä. £⎯ßγ s9 tβθ ç6xîös? uρ βr& 

                                           
  از مسروق به قسم مرسل روايت كرده است. 10496طبري  -1
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£⎯èδθ ßs Å3Ζ s? t⎦⎫ ÏyèôÒ tFó¡ ßϑø9 $# uρ š∅ÏΒ Èβ≡t$ ø! Èθø9 $# χ r&uρ (#θãΒθ à)s? 4’yϑ≈ tFu‹ ù= Ï9 ÅÝó¡ É)ø9$$ Î/ 4 $tΒuρ (#θè= yèøs? ô⎯ ÏΒ 

9öyz ¨βÎ*sù ©! $# tβ%x. ⎯Ïμ Î/ $VϑŠ Î= tã ∩⊇⊄∠∪﴾1.  
م يتدار سرپرستي دختري ي روايت كرده است: شخصي عهده لبخاري از عايشه  -370

شد. آن دختر او را در تمـام دارايـي خـود حتـي در يـك       بود، و قِّيم و وارث او نيز شمرده مي
خواست با او ازدواج كند و بـه ازدواج   شاخة درخت خرما نيز شريك كرد. آن مرد خود نمي

شد چون شوهر آيندة وي در دارايي و ثروتـي كـه دختـر ايـن      دختر با ديگري هم راضي نمي
داشـت. در   شد و به هر ترتيب او را از ازدواج بازمي سهيم ساخته بود شريك ميمرد را در آن 

  .)2(اين باره اين آيه نازل شد
از پـدرش   ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده اسـت: دميمـه دختـر عمـوي جـابر       -371

ثروت فراوان به ارث برده بود. جابر از ترس اين كه اگر او ازدواج كند شوهرش ثـروت او را  
كـرد. جـابر در ايـن بـاره از نبـي       داد و خودش هـم بـا او ازدواج نمـي    برد، او را شوهر نمي مي

  .)3(سؤال كرد. اين آيه نازل شد كريم

                                           
دهـد. و   طلبنـد، بگـو: خداونـد در مـورد آنـان بـه شـما فتـوى مـى          و درباره زنان از تو فتـوى مـى  «ترجمه:  -1

شود: درباره زنان يتيمى كه آنچه را كه براى آنان مقرر شـده   ] آنچه در كتاب بر شما خوانده مى [همچنين
خواهيد كه با آنان ازدواج كنيد. و [نيز در مورد] كودكـان نـاتوان و آنكـه بـا      دهيد و مى است به آنان نمى

  .»دهيد، خداوند به آن داناست يتيمان به داد رفتار كنيد. و كار نيكى كه انجام مى
بيهقـي  » اسباب نزول«در  368، واحدي 144» تفسير«، نسائي در 2068ابوداود ، 3018، مسلم 4600بخاري  -2

  همه از عروه از پدرش از عايشه روايت كرده اند. 10559، طبري 142و  141/  7
از سدي روايت كرده اين مرسل و ضعيف است و نزول اين آيـه در بـارة جـابر جـداً منكـر       10557طبري  -3

  است.
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(ÈβÎ﴿: 128اسباب نزول آية  uρ îο r&z öΔ$# ôMsù%s{ .⎯ ÏΒ $yγ Î=÷èt/ # ·—θà± çΡ ÷ρr& $ ZÊ# { ôãÎ) Ÿξsù yy$oΨ ã_ !$yϑÍκ ö n= tæ 

βr& $ys Î=óÁ ãƒ $ yϑæηuΖ ÷t/ $[s ù= ß¹ 4 ßxù= Á9$# uρ ×öyz 3 ÏNuÅØômé&uρ Ú[àΡF{$# £x ’±9$# 4 βÎ)uρ (#θãΖ Å¡ ósè? 

(#θ à)−Gs?uρ  χ Î*sù ©! $# šχ%x. $yϑÎ/ šχθ è= yϑ÷ès? # ZÎ6yz ∩⊇⊄∇∪﴾1.  
باال رفت از  لروايت كرده اند: وقتي سن سوده  لابوداود و حاكم از عايشه  -372

ام را به عايشه بخشيدم.  شود، گفت: من نوبت همسري مي از او جدا ترس اين كه رسول اهللا 
ÈβÎ)uρ îο﴿آنگاه خداي حكيم آية  r&z öΔ$# ôMsù%s{ .⎯ ÏΒ $ yγ Î= ÷èt/ # ·—θ à± çΡ﴾... 2(را نازل كرد(.  

  .)3(همينگونه روايت كرده است بترمذي نيز از ابن عباس  -373
دختر محمد بـن مسـلمه    ك: سعيد بن منصور از سعيد بن مسيب روايت كرده است: -374

همسر رافع بن خديج بود شوهرش او را به خاطر سن و سال زيـاد و يـا چيـز ديگـري دوسـت      

                                           
شوهرش سركشى يا روگردانى ببيند، گناهى بر هر دوى آنان نيست كه در بين خود  و اگر زن از«ترجمه:  -1

به خوبى آشتى برقرار سازند و آشتى كردن بهتر است. و دلها همواره در معرض بخـل قـرار دارنـد و اگـر     
  .»كنيد، آگاه است نيكى كنيد و پروا داريد بدانيد كه خداوند به آنچه مى

روايت كرده اند. حاكم اين را صحيح شمرده و ذهبي نيـز   لاز عايشه  186/  2و حاكم  2135ابوداود  -2
، ابـن  1463با او موافق است اسناد آن حسن است به خاطر عبدالرحمن بـن ابوزنـاد، خبـر سـوده را مسـلم      

نسـائي در   1463، مسـلم  5212بدون نزول آيه روايت كرده اند و هم بخـاري   لاز عايشه  4211حبان 
از عايشه به طور مطول آورده  75و  74/  7، به طور مختصر و بيهقي 1972، ابن ماجه 7934 »سنن كبري«

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 2481» تفسير قرطبي«و در آن نزول آية نيست. به 
گويـد: حسـن    از ابن عباس به همين كلمات روايت كرده انـد. ترمـذي مـي    10613و طبري  3040ترمذي  -3

  غريب است.
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نداشت و تصميم گرفت او را طالق دهد. زن گفت: طالقم نـده و هـر طـور بخـواهي در بـارة      
ÈβÎ)uρ îοr&z﴿نوبت من به جا بياور. بنابراين، آية  öΔ$# ôM sù%s{﴾... 1(نازل شد(.  

  ديث داراي شاهد است كه آن را:اين ح
  حاكم از طريق ابن مسيب از رافع بن خديج به قسم موصول روايت كرده. -375
روايت كرده است: مردي از همسر خود صاحب چندين  لك: حاكم از عايشه  -376

خواست او را طالق دهد و زن ديگري بگيـرد. زن همسـر خـود را راضـي      فرزند شده بود، مي
ة او بماند و او برايش نوبت قايـل نشـود. در ايـن بـاره خـداي عزوجـل آيـة        ساخت كه در خان

﴿ßx ù= Á9 $# uρ ×öyz﴾ 2(را نازل كرد(.  
ك: ابن جرير از سعيد بن جبير روايت كرده است: زني بـه ميـل خـود بـا شـوهرش       -377

ن حال، اش نگهدارد. با اي قرار گذاشته بود كه طالق ندهد و نزدش هم نيامد، اما او را در خانه
ÈβÎ)uρ îο﴿زماني كه آية  r&z öΔ$# ôMsù%s{ .⎯ ÏΒ $yγ Î= ÷èt/ # ·—θ à±çΡ ÷ρr& $ZÊ# { ôãÎ)﴾...  نازل شد، آن زن به شوهر
خواهم خـودت نوبـت همسـري مـرا نيـز مراعـات كنـي. پـس خـداي مهربـان            خود گفت: مي

﴿ÏNuÅØôm é&uρ Ú[ àΡF{$# £x ’±9   .)3(را نازل كرد ﴾#$

                                           
از ابن مسيب به قسم مرسل روايت كرده اند.  296/  7و بيهقي  370، واحدي 250/  1ست، شافعي مرسل ا -1

از رافع بن خديج بـدون نـزول آيـه آورده انـد، حـاكم بـه شـرط         308/  2و حاكم  549و  548/  2مالك 
  داند و ذهبي هم با وي موافق است. شيخين صحيح مي

هاي آن ثقه هستند، اما عمر بـن علـي مـدلس اسـت. بخـاري       اوياز عايشه روايت كرده ر 1974ابن ماجه  -2
از هشام بـن عـروه از پـدرش از عايشـه بـه ايـن معنـي         145 و نسائي در تفسير 3021، مسلم 5131و  2450

  روايت كرده اند، اين اسناد داراي چندين طريق است.
  به سند صحيح از سعيد بن قسم مرسل روايت كرده است. 10627طبري  -3
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pκ$﴿: 135اسباب نزول آية  š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΨtΒ# u™ (#θçΡθ ä. t⎦⎫ÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ u™!# y‰ pκà− ¬! öθ s9 uρ #’n?tã 

öΝä3Å¡ àΡr& Íρr& È⎦ ø⎪y‰Ï9≡uθø9 $# t⎦⎫Î/tø%F{ $# uρ 4 βÎ) ï∅ä3tƒ $†‹ ÏΨxî ÷ρ r& # ZÉ)sù ª!$$sù 4’n< ÷ρr& $yϑÍκ Í5 ( Ÿξsù (#θãèÎ7 −Fs? #“uθ oλù;$# 

βr& (#θ ä9Ï‰÷ès? 4 βÎ)uρ (# ÿ…âθ ù= s? ÷ρr& (#θ àÊ Ì÷èè? ¨βÎ* sù ©!$# tβ% x. $yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷ès? # ZÎ6yz ∩⊇⊂∈∪﴾1.  
ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده است: دو نفر يكي ثروتمنـد و ديگـري فقيـر كـه      -378

بـا ايـن    شان داوري كند، پيامبر  آمدند تا در بين باهم اختالفي داشتند، حضور نبي كريم 
تواند بر غني ظلم كند به مرد فقير متمايل گشت. خدا براي اعالم اين نكتـه   تصور كه فقير نمي

شود، مگر اين كه در بين غني و فقير عدالت يكسان  امعة اسالمي راضي و خشنود نميكه از ج
pκ$ ﴿برقرار گردد، آية  š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ ÏΒ≡§θ s%﴾... 2(را فرو فرستاد(.  

=ω ﴿: 148اسباب نزول آية  Ït ä† ª! $# tôγ yf ø9$# Ï™þθ¡9 $$Î/ z⎯ ÏΒ ÉΑöθ s)ø9 $# ωÎ) ⎯ tΒ zΟ Î=àß 4 tβ%x. uρ ª!$# 

$ ·è‹ Ïÿxœ $ ¸ϑŠ Î= tã ∩⊇⊆∇∪﴾3.  
از مجاهد روايت كرده است: يكي در مدينه مردي  »الزهد«هناد بن سري در كتاب  -379

را مهمان كرد، ولي احترام مهمان را به جا نياورد و بـرايش غـذاي خـوبي تهيـه نكـرد. او هـم       
تقاد و شكايت از ميزبـانش گشـود و   هنگامي كه از نزد ميزبان به جاي ديگري رفت، زبان به ان

=ω ﴿آنچه را كه سزاوار او بود بيان كرد. پـس در خصـوص ايـن اتفـاق آيـة       Ït ä† ª! $# tôγ yfø9 $# 

                                           
اى مؤمنان، به داد استوار [و] براى خدا گواه باشيد و اگر چه به زيـان خودتـان يـا پـدر و مـادر و      «رجمه: ت -1

] خداونـد بـه آنـان     نياز يـا فقيـر باشـد كـه [در هـر حـال       ] بى خويشاوندان [شما] باشد. اگر چه [مدعى عليه
] بگذريـد و اگـر زبـان بـه تحريـف       ] پيروى مكنيد كه از [حقّ مهربانتر است. پس از خواسته [هاى نفسانى

  .»كنيد آگاه است ] خداوند به آنچه مى گشاييد يا روى گردانيد، [بدانيد كه
به قسم مرسل از سدي روايت كرده و اين مرسل و ضعيف است. و اين كه تنها سـدي ايـن    10683طبري  -2

  داند نشانة وهن آن است. قضيه را سبب نزول آيه مي
] كسى كه ستم ديده باشـد، دوسـت نـدارد. و     گ برداشتن به بدزبانى را جز از [جانبخداوند بان«ترجمه:  -3

  .»خداوند شنواى داناست
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Ï™þθ ¡9 $$Î/ z⎯ ÏΒ ÉΑöθs)ø9 نازل گرديد و به اين ترتيب برايش اجازه داده شد آنچه مناسب حال  ...﴾#$
  .)1(ميزبان است بيان كند
š﴿: 156 – 153اسباب نزول آية  è= t↔ó¡ o„ ã≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9 $# βr& tΑÍi”t∴è? öΝ Íκö n= tã $Y7≈ tFÏ. z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 4 

ô‰s)sù (#θ ä9r' y™ #© y›θãΒ uy9 ø. r& ⎯ ÏΒ y7Ï9≡sŒ (# þθ ä9$s)sù $ tΡÍ‘ r& ©! $# Zοtôγ y_ ÞΟ ßγ ø?x‹yz r' sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝÎγ Ïϑù= Ýà Î/ 4 ¢Ο èO 

(#ρä‹sƒ ªB$# Ÿ≅ôf Ïèø9 $# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ÞΟ ßγ ø?u™!% ỳ àM≈ oΨ Éit6 ø9 $# $tΡöθ xyèsù ⎯ tã y7Ï9≡sŒ 4 $oΨ ÷s?# u™uρ 4© y›θãΒ $YΖ≈ sÜù= ß™ $YΖÎ7 •Β 

∩⊇∈⊂∪﴾.  
ابن جرير از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است: گروهي از يهود به حضور  -380

اش را از جانب خدا به يكباره و يكجا  آمدند و گفتند: موسي كتاب آسماني رسول اهللا 
راي ما آورد. تو هم كتابت را به يكباره و يكجا از آسمان فرود بياور تا به تو ايمان بياوريم. ب

=šè﴿خداي بزرگ  t↔ ó¡ o„ ã≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9 $# βr& tΑÍi”t∴è? öΝÍκ ö n= tã $Y7≈ tFÏ. z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 4 ô‰s)sù (#θä9 r'y™ #© y›θãΒ 

uy9ø. r& ⎯ÏΒ y7Ï9≡sŒ (# þθ ä9$s)sù $tΡÍ‘ r& ©!$# Zο tôγ y_ ÞΟ ßγ ø?x‹yz r' sù èπs)Ïè≈ ¢Á9 $# öΝÎγ Ïϑù= Ýà Î/ 4 ¢Ο èO (#ρä‹sƒ ªB$# Ÿ≅ôfÏèø9 $# .⎯ ÏΒ 

Ï‰÷èt/ $tΒ ÞΟ ßγ ø?u™!% ỳ àM≈oΨ Éi t6ø9 $# $ tΡöθxyèsù ⎯tã y7Ï9≡sŒ 4 $oΨ ÷s?# u™uρ 4© y›θ ãΒ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ $YΖÎ7 •Β ∩⊇∈⊂∪ $uΖ ÷èsù u‘ uρ ãΝßγ s%öθ sù 

u‘θ ’Ü9$# öΝÎγ É)≈ sV‹ ÏϑÎ/ $oΨ ù= è%uρ ãΝßγ s9 (#θ è= äz÷Š $# z>$t7 ø9$# # Y‰̄gà $ oΨ ù= è%uρ öΝçλm; Ÿω (#ρß‰ ÷ès? ’Îû ÏMö6 ¡¡9$# $tΡõ‹ s{r&uρ Νåκ ÷] ÏΒ 

$ ¸)≈ sW‹ ÏiΒ $Zà‹Î= xî ∩⊇∈⊆∪ $yϑÎ6sù Ν ÍκÅÕø)tΡ óΟ ßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ ΝÏδÌøä. uρ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ãΝÎγ Î= ÷Fs%uρ u™!$uŠ Î;/ΡF{$# ÎötóÎ/ 9d,ym 

óΟÎγ Ï9 öθ s%uρ $oΨ ç/θè= è% 7#ù= äî 4 ö≅t/ yìt6sÛ ª!$# $uηø‹n= tæ öΝÏδÌøä3Î/ Ÿξsù tβθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ωÎ) Wξ‹ Î= s% ∩⊇∈∈∪ öΝÏδÌøä3Î/uρ 

öΝÎγ Ï9öθ s%uρ 4’n?tã zΟ tƒötΒ $·Ζ≈tFöκ æ5 $VϑŠÏà tã ∩⊇∈∉∪﴾2،  را نازل كرد. پس مردي از يهود به زانو نشست و

                                           
از مجاهد به همـين معنـي آمـده     10766و  10765و طبري  654مرسل و از قسم ضيعف است، عبدالرزاق  -1

  روايت كرده اند. تخصيص آيه به مثل اين سبب درست نيست صحيح عموم آيه است.
خواهند كه كتابى از آسمان بر آنها فرود آورى، آنان بزرگتر از اين را  اهل كتاب از تو مى«ترجمه آيات:  -2

] گناهشـان صـاعقه آنـان را در     از موسى خواستند، گفتند: خداوند را آشكارا به ما بنمايان. پس به [سـزاى 
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چيزي فرو فرستاده است. گفت: خدا نه بر تو و نه بر موسي و عيسي و نه به هيچ شخص ديگر 
tΒ$﴿آنگاه آية  uρ (#ρâ‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ⎯Íν Í‘ ô‰s%...﴾  :نازل شد.91(انعام (  

$! (ΡÎ̄$!﴿: 163اسباب نزول آية  uΖø‹ym÷ρ r& y7ø‹s9 Î) !$yϑx. !$uΖ ø‹ym÷ρr& 4’n< Î) 8yθçΡ z⎯↵ Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ .⎯ ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷èt/ 4 

!$uΖ øŠ ym ÷ρr&uρ #’n< Î) zΟŠÏδ≡tö/Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑó™ Î)uρ t,≈ ys ó™Î)uρ z>θà)÷ètƒuρ ÅÞ$t6 ó™ F{$# uρ 4© |¤ŠÏãuρ z>θ•ƒr&uρ }§ çΡθ ãƒuρ 

tβρã≈ yδ uρ z⎯≈ uΚ ø‹n= ß™ uρ 4 $ oΨ ÷s?# u™uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θ ç/y— ∩⊇∉⊂∪﴾١.  
روايت كرده است: عدي بن زيـد گفـت: مـا از     بابن اسحاق از ابن عباس  ك: -381

اشد، آگاهي نداريم. بـه ايـن سـبب ايـن     اين كه خدا بعد از موسي چيزي بر كسي نازل كرده ب
  .)2(آيه نازل شد

⎯Ç﴿: 166اسباب نزول آية  Å3≈ ©9 ª! $# ß‰pκ ô¶tƒ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& šø‹s9Î) ( … ã& s!t“Ρr& ⎯Ïμ Ïϑù= ÏèÎ/ ( èπs3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ 

tβρß‰ yγ ô± o„ 4 4’s∀x. uρ «! $$Î/ # ´‰‹ Íκ y− ∩⊇∉∉∪﴾1.  

                                                                                                             
]  ] گرفتند، سـپس از ايـن [گنـاه    ستشها برايشان آمد، گوساله را [به پر گرفت، آن گاه پس از آنكه معجزه

] طور را بر فرازشان برافراشـتيم   ] پيمانشان [كوه و به [موجب. در گذشتيم و به موسى حجتى آشكار داديم
]  كنان به دروازه در آييـد و بـه آنـان گفتـيم. در [بـاره روز] شـنبه از حـدود [الهـى         و به آنان گفتيم: سجده

] بـه آيـات    شان و انكارشـان [نسـبت   ] پيمان شكنى پس به [سزاى .ن گرفتيممگذريد و پيمانى استوار از آنا
شان كه دلهايمان در پرده است. [آنـان را از نظـر    ] گفته خدا و به ناحق كشتن پيامبران از سوى آنان و [اين

و . آورنـد  ] آنان مهر نهاد، پس جز انـدكى ايمـان نمـى    ] بلكه خداوند به سبب كفرشان بر [دلهاى انداختيم
  .»[نيز] به سزاى كفرشان و بهتانى بزرگ كه به مريم زدند

] بـه ابـراهيم و اسـماعيل و     ما چنان كه به نوح و پس از او بر پيامبران وحى كـرديم و [چنـان كـه   «ترجمه:  -1
اسحاق و يعقوب و نوادگان [او] و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحـى كـرديم بـه تـو [نيـز]      

  .»م و به داوود زبور داديماي وحى كرده
از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا سعيد بن جبير از ابن عبـاس روايـت كـرده     10845طبري  -2

  اند، شيخ ابن اسحاق مجهول است.
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گروهـي از يهـود بـه حضـور     روايـت كـرده اسـت:     بابن اسحاق از ابن عبـاس   -382
دانم كـه شـما    ها فرمود: به خدا سوگند! من به خوبي مي آمدند و رسول اهللا به آن رسول اهللا 

يقين داريد من فرستادة خدا هستم. گفتند: ما در اين باره هـيچ اطالعـي نـداريم. پـس خـداي      
≈Ç⎯Å3﴿متعال  ©9 ª! $# ß‰pκ ô¶tƒ﴾ 2(را نازل كرد(.  

y7﴿: 176اسباب نزول آية  tΡθçFøtGó¡ o„ È≅è% ª! $# öΝà6‹ ÏFøãƒ ’Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 ÈβÎ) (# îτ â öΔ$# y7 n= yδ }§ øŠs9 

… çμ s9 Ó$ s!uρ ÿ… ã& s!uρ ×M ÷zé& $yγ n= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 ts? 4 uθ èδuρ !$yγ èO Ìtƒ βÎ) öΝ©9 ⎯ä3tƒ $ oλ°; Ó$ s! uρ 4 βÎ*sù $tFtΡ%x. È⎦ ÷⎫tFuΖ øO$# 

$ yϑßγ n= sù Èβ$sVè= ›V9 $# $®ÿÊΕ x8ts? 4 βÎ) uρ (# þθçΡ%x. Zοuθ ÷zÎ) Zω% ỳ Íh‘ [™!$|¡ ÎΣuρ Ìx. ©%# Î= sù ã≅÷W ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫u‹s[ΡW{$# 3 ß⎦ Îi⎫t6 ãƒ ª!$# 

öΝà6 s9 βr& (#θ= ÅÒ s? 3 ª! $# uρ Èe≅ä3Î/ >™ó© x« 7ΟŠÎ= tæ ∩⊇∠∉∪﴾3.  
روايـت كـرده اسـت: مـن بيمـار شـدم و رسـول         نسائي از طريق ابوزبير از جـابر   -383
ام را بـراي   ام يـك سـوم دارايـي    به عيادتم آمد. گفتم: اي رسول خدا! در وصيت نامـه  اكرم

هـا   گذارم. پيامبر گفت: بسيار خوب است. گفتم: نصـف دارايـي خـود را بـه آن     خواهرانم مي
ر خـوب. پـس خـارج شـد و دوبـاره بـه عيـادتم آمـد و گفـت: تصـور           گذارم. گفت: بسيا مي
بيان داشت كـه سـهم خواهرانـت     كنم تو به اين بيماري از جهان بروي، اما پروردگار  نمي

                                                                                                             
دهـد كـه آن را بـه علـم خـود       ] آنچه بر تو نازل كرده است گواهى مى آرى خداوند به [حقّانيت«ترجمه:  -1

  .»] گواه بس است دهند. و خداوند به [عنوان است و فرشتگان [نيز] گواهى مىنازل نموده 
  از طريق ابن اسحاق با اسناد قبلي روايت كرده اين ضعيف است. 10854طبري  -2
دهد. اگر مردى بميرد كـه   ] كالله براى شما فتوى مى طلبند. بگو: خداوند در [باره از تو فتوى مى«ترجمه:  -3

و [اگـر آن خـواهر بميـرد] اگـر      -و خواهرى دارد، پـس يـك دوم ميـراث از آن اوسـت.    فرزندى ندارد. 
] دو نفـر باشـند، دو    اما اگـر [خـواهران   -برد ] از او ارث مى فرزندى نداشته باشد او [برادرش به طور كامل

هم دو زن را سوم تركه از آن آنان است. و اگر مردان و زنانى برادر و خواهر باشند، آن گاه مرد همانند س
سازد تا گمراه نشويد. و خداوند به همه چيـز   خواهد داشت. خداوند [احكام خود را] براى شما روشن مى

  .»داناست
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y7tΡθ﴿گفـت: خـداي بـزرگ آيـة      دارايـي توسـت. جـابر همـواره مـي      دو سوم çFøtGó¡ o„ È≅è% ª! $# 

öΝ à6‹ ÏFøãƒ ’Îû Ï' s#≈ n= s3ø9   .)1(ن نازل كرده استرا در شان م ﴾#$
  .)2(اي است كه اول اين سوره گذشت گويد: اين قصه غير قصه حافظ ابن حجر مي

روايت كرده اسـت: از پيـامبر خـدا پرسـيدم كـه ميـراث        ك: ابن مردويه از عمر  -384
y7tΡθ﴿كاللــه چگونــه اســت؟ پــس  çFøtGó¡o„ È≅è% ª! $# öΝ à6‹ ÏFøãƒ ’Îû Ï' s#≈ n= s3ø9 ل تــا آخــر آيــه نــاز ﴾#$

  .)3(شد
تنبيه: چون به اسباب نزول آيات اين سوره كه ما در اين جـا بيـان داشـتيم نيكـو بنگـري و      

داننـد   هايي كـه ايـن سـوره را مكـي مـي      تفكر كني آنگاه به خوبي درخواهي يافت، سخن آن
  مردود است.

***  

  

  سورة مائده

  آيه است 110اين سوره مدني و 

                                           
هـاي آن ثقـه هسـتند. بخـاري      از ابوزبير روايت كـرده اسـت راوي   6325و  6324 »سنن كبري«نسائي در  -1

، طيالسـي  2018، ابويعلي 298/  3، احمد 231/  6، بيهقي 2098، ترمذي 2886، ابوداود 1616، مسلم 194
حيح از جابر روايت كرده اند. از وجوه ديگر به همين معني به قسم ص 378، واحدي 10873، طبري 1945

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 593ابن عربي  »احكام القرآن«به 
  .263حديث شماره  12 – 11اسباب نزول آية  -2
يت كرده اين مرسل اسـت در اسـناد آن سـفيان بـن وكيـع ضـعيف اسـت.        از ابن مسيب روا 10870طبري  -3

  معارض آن آمده است. 1617صحيح نيست كه به سبب سؤال عمر نازل شده باشد به صحيح مسلم 
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$﴿: 2اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ = Ït éB uÈ∝̄≈ yèx© «!$# Ÿωuρ töκ ¤¶9 $# tΠ# tpt ø: $# Ÿωuρ y“ô‰oλ ù;$# 

Ÿωuρ y‰ Í× ¯≈ n= s)ø9 $# Iωuρ t⎦⎫ ÏiΒ!# u™ |MøŠ t7 ø9$# tΠ# tpt ø: $# tβθäótGö6 tƒ WξôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝÍκ Íh5 §‘ $ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ 4 # sŒÎ)uρ ÷Λä⎢ù= n= ym (#ρßŠ$ sÜô¹$$ sù 

4 Ÿωuρ öΝ ä3̈Ζ tΒÌøgs† ãβ$t↔ oΨx© BΘöθ s% βr& öΝà2ρ ‘‰|¹ Ç⎯tã Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# tpt ø:$# βr& (#ρ ß‰tG÷ès? ¢ (#θ çΡuρ$yès?uρ ’n?tã 

ÎhÉ9 ø9$# 3“uθø)−G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡuρ$ yès? ’n?tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9 $# uρ 4 (#θ à)̈?$# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïèø9 $# ∩⊄∪﴾1.  
كـه   –ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: حطـم بـن هنـد بكـري بـا كـاروانش        -385

 اش را فروخـت، بـه حضـور رسـول اهللا      وارد مدينه شـد، محمولـه   –حامل مواد غذايي بود 
آمد، با ايشان بيعت كرد و اسالم آورد. وقتي كه به قصد خروج برگشت، پيامبر بـه او نگـاهي   

خود گفت: اين مرد با سيماي تبهكارانه با من روبرو شـد هنگـام رفـتن،    انداخت و به اطرافيان 
وفايي را ديدم. حطم هنگامي كه به يمامه رسيد مرتـد شـد. و در ذي    پشت سرش خيانت و بي

قعده [يك سال بعد از صلح حديبيه كه رسول خدا به نيت به جاآوردن عمـرة قضـاء از مدينـه    
مل مـواد غـذايي بـود، بـه قصـد مكـه روان شـد. وقتـي         با كاروانش كه حا )2(خارج شوده بود]

از اين قضيه آگاه شدند، جمعي از مهاجرين و انصار بـراي يـورش بـر كـاروان او      اصحاب 
pκ$﴿آماده شـدند تـا امـوال او را بـه غنيمـت ببرنـد. پـس آيـة          š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ = Ït éB uÈ∝̄≈ yèx© 

«!   .)3(از آن كار دست كشيدند نازل شد و مسلمانان ...﴾#$

                                           
دار (نشـاندار) و   ] و قربانيهـاى قلّـاده   اى مؤمنان، حرمت شعائر خدا و ماه حرام و قربانى [بى نشـان «ترجمه:  -1

جويند، مشكنيد. و چون  اند كه از پروردگارشان فضل و خشنودى مى بيت الحرام كردهآنان را كه آهنگ 
] كه شما را از مسـجد الحـرام بـاز     توانيد] شكار كنيد. و دشمنى گروهى [از آن روى احرام گشوديد، [مى

و بـر   داشتند، بر آنتان ندارد كه از حد بگذريد. و بر نيكوكارى و پرهيزگارى با همديگر همكـارى كنيـد  
  .»گناه و ستم همكارى مكنيد و از خدا پروا بداريد، بى گمان خداوند سخت كيفر است

  .54، ص 6تفسير روح المعاني، همان منبع، ج  -2
  از ابن عباس بدون اسناد روايت كرده اند. 279از عكرمه به قسم مرسل و واحدي  10962طبري  -3
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  .)1(و از سدي هم به اين معني روايت كرده است -386
Ÿωuρ öΝä3̈Ζ﴿اسبال نزول آية  tΒÌøgs†﴾.  

در  ابن ابوحاتم از زيد بـن اسـلم روايـت كـرده اسـت: پيـامبر و اصـحاب ايشـان          -387
ودند، اين امر بر حديبيه قرار داشتند كه مشركان مانع ورود ايشان به مكه و زيارت كعبه شده ب

مسلمانان دشوار آمد. در همان حال گروهي از مشركان اهل مشرق به نيت به جاآوردن عمـره  
گـردانيم چنانچـه    هـا را برمـي   ها گذشتند. ياران پيغمبر به يكديگر گفتنـد: ايـن   از كنار مسلمان

Ÿωuρ öΝä3̈Ζ﴿ياران ما را بازداشتند. به همين خاطر  tΒ Ìøgs†﴾ 2(شد تا آخر آيه نازل(.  

ôMtΒÌhãm ãΝ﴿: 3اسباب نزول آية  ä3ø‹n= tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ ¤$!$# uρ ãΝøt m:uρ Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø:$# !$tΒ uρ ¨≅Ïδé& ÎötóÏ9 «!$# ⎯Ïμ Î/ 

èπ s)ÏΖy‚ ÷Ζ ßϑø9 $# uρ äο sŒθ è%öθyϑø9 $# uρ èπ tƒ ÏjŠutIßϑø9 $# uρ èπ ys‹ ÏÜ̈Ζ9$# uρ !$tΒuρ Ÿ≅x. r& ßìç7 ¡¡9 $# ωÎ) $tΒ ÷Λä⎢øŠ ©. sŒ $tΒuρ yx Î/èŒ ’n?tã 

É=ÝÁ ‘Ζ9$# βr&uρ (#θßϑÅ¡ ø)tFó¡ s? ÉΟ≈s9 ø— F{$$Î/ 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ î, ó¡Ïù 3 tΠöθ u‹ ø9$# }§ Í≥ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ ÏΒ öΝ ä3ÏΖƒÏŠ Ÿξsù 

öΝ èδöθt± øƒ rB Èβöθ t± ÷z $# uρ 4 tΠ öθ u‹ø9 $# àMù= yϑø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿøC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ © ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™M}$# 

$YΨƒÏŠ 4 Ç⎯ yϑsù §äÜôÊ $# ’Îû >π|Á uΚ øƒ xΧ uöxî 7#ÏΡ$yf tGãΒ 5ΟøO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊂∪﴾3.  

                                           
  و به حديث قبلي شاهد است.از سدي به قسم مرسل روايت كرده  10961طبري  -1
  از عبدالرحمن بن زيد بن اسلم روايت كرده آن است. 10936اين مرسل است، طبري  -2
] نام غير خـدا بـر آن بـرده شـده و      مردار و خون و گوشت خوك و آنچه [به هنگام سر بريدنش«ترجمه:  -3

ه و به شاخ زدن مرده و آنچـه  ] مرده و از بلندى افتاد ] خفه شده و به ضرب [چوب و سنگ [حالل گوشت
و آنچـه   -] كـرده باشـيد   ] كـه ذبـح [شـرعى    مگر آنچه [از موارد اخير پيش گفته -درندگان خورده باشند

] بـر شـما حـرام شـده اسـت. [روى       اند و آنكه با تيرهاى فال تعيين قسمت كنيـد [همـه   براى بتان ذبح شده
اند، پس از آنـان مترسـيد و از مـن     از دين شما نااميد شده] اينها نافرمانى است. امروز كافران  كردن به همه

]  بترسيد، امروز دينتان را براى شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام نمودم و اسالم را [به عنوان
] گرسـنگى [بـه خـوردن     دين براى شما پسنديدم. پس هر كس بى آنكه متمايـل بـه گنـاه باشـد در [حـال     

  .»دد، بداند كه خداوند آمرزنده مهربان است] ناچار گر محرّمات
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از طريق عبداهللا بن جبله بن حبان بن حجر از پـدرش   »الصحابه«ابن منده در كتاب  -388
گوشـت   از پدركالنش حبان روايت كرده است: با رسول خدا جايي بوديم و مـن زيـر ديـگ   

افروختم كه آية تحريم گوشت مردار نازل شد. ديـگ را برگردانـدم و آنچـه در آن     آتش مي
  .)1(بود بر زمين ريخت

y7﴿: 4اسباب نزول آية  tΡθ è= t↔ó¡ o„ !# sŒ$tΒ ¨≅Ïmé& öΝçλm; ( ö≅è% ¨≅Ïm é& ãΝä3s9 àM≈ t6 ÍhŠ©Ü9 $#   $tΒ uρ Ο çF ôϑ̄= tæ z⎯ ÏiΒ 

ÇyÍ‘# uθ pgø:$# t⎦⎫ Î7Ïk= s3ãΒ £⎯ åκtΞθçΗ Íj> yèè? $®ÿÊΕ ãΝä3yϑ̄= tæ ª!$# ( (#θè=ä3sù !$®ÿ ÊΕ z⎯ õ3|¡ øΒr& öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ãä. øŒ $#uρ tΛôœ$# «! $# Ïμ ø‹n= tã ( 

(#θ à)̈?$# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©!$# ßìƒ Î|  É>$|¡ Ït ø:$# ∩⊆∪﴾2.  
روايت كرده اند: جبرئيل امين نزد  ها از ابو رافع  طبراني، حاكم، بيهقي و غير اين -389

سرور كائنات آمد و اجازة دخول خواست، پيامبر اجـازه داد، ولـي او ديـر كـرد. پـس پيـامبر       
و به سوي او رفت و جبرئيل امين هنوز به در خانـه  رداي خويش را بر دوش انداخت  اكرم 

اي كه  ايستاده بود. پيامبر فرمود: به تو اجازة دخول دادم. جبرئيل گفت: آري، ليكن ما به خانه
شويم، مسلمين جسـتجو كردنـد و در يكـي از     در آن تصوير و يا سگ باشد هرگز داخل نمي

فع دستور داد كه در مدينه حتي يك سگ را هم ها بچه سگي يافتند. آنگاه پيامبر به ابورا خانه
آمدند و گفتند: اي فرستاة خدا چه  زنده نگذارد. پس تعدادي از مردم به حضور نبي كريم 
هـا   اي بر ما حالل اسـت، در پاسـخ آن   چيز از اين گروه حيواناتي كه دستور كشتارشان را داده

y7tΡθ﴿آية  è= t↔ó¡ o„ !# sŒ$tΒ ¨≅Ïmé& öΝçλm;﴾... شد. نازل  

                                           
آمده متـروك اسـت.    400/  2 »ميزان االعتدال«اهي، عبداهللا بن حبله چنانچه در متن باطل است و اسناد و -1

  بودن پدر بزرگش تثبيت نيست و متن جداً منكر است. پدرش مجهول و صحابي
انـد و   ها براى شما حالل شده ده است؟ بگو: پاكيزهپرسند كه چه چيز براى آنها حالل ش از تو مى«ترجمه:  -2

پرورانيد، آموزش داده باشيد.  [نيز] آنچه از [شكار] جانوران شكارى در حالى كه [آنها را] براى شكار مى
آموزيد. پس از آنچه براى شما نگاه داشـتند بخوريـد و نـام     از آنچه خدا به شما آموخته است، به آنها مى

  .»گمان خداوند زود شمار است كنيد و از خداوند پروا بداريد، بىخدا را بر آن ياد 
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را بابـت كشـتار    ابن جرير از عكرمه روايـت كـرده اسـت: رسـول خـدا ابورافـع        -390
ها فرستاد و او نزديك عوالي رسيده بود كه عاصم بن عدي، سعد بن خيثمه و عويمر بن  سگ

ساعده نزد پيامبر رسيدند و گفتند: اي رسول خدا! به ما چه چيـز حـالل اسـت؟ بنـابراين، آيـة      
﴿y7tΡθ è= t↔ ó¡o„ !# sŒ$ tΒ ¨≅Ïmé& öΝ çλm;﴾... 1(نازل شد(.  

و از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است: هنگامي كه رسول خدا دسـتور قتـل    -391
ها را صادر كرد. مسلمانان گفتند: چه چيز از اين حيوانات به مـا حـالل اسـت، پـس ايـن       سگ

  .)2(آيه نازل گرديد
طائي گفت: مـردي نـزد پيـامبر    و از طريق شعبي روايت كرده است: عدي بن حاتم  -392

⎯£﴿ها پرسيد، پيامبر نداشت كه به او چه بگويد. تـا ايـن كـه آيـه      آمد و از شكار سگ åκ tΞθ çΗ Íj> yèè? 

$ ®ÿÊΕ ãΝä3yϑ̄= tæ ª!   .)3(نازل شد ﴾#$
ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: عدي بن حـاتم و زيـد بـن مهلهـل      -393

ها و بازهاي شكاري به شكار  اي هستيم كه با سگ يدند، ما طايفهپرس از رسول اهللا  طائي 
كننـد. اينـك ايـزد     خر و آهو شـكار مـي   رويم و سگان خانوادة ذريح و گاو وحشي، گوره مي

تعالي خوردن مردار را بر مسلمين حرام كرده، پس چه چيز بر ما حالل اسـت؟ بـه ايـن سـبب     
﴿y7tΡθ è= t↔ ó¡o„ !# sŒ$ tΒ ¨≅Ïmé& öΝ çλm; ( ö≅è% ¨≅Ïm é& ãΝä3s9 àM≈ t6 ÍhŠ ©Ü9   نازل شد. ﴾#$

$﴿: 6اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨtΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî$$sù öΝä3yδθ ã_ãρ 

öΝä3tƒ Ï‰ ÷ƒr&uρ ’n< Î) È,Ïù#tyϑø9 $# (#θßs |¡ øΒ$# uρ öΝä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝ à6n= ã_ ö‘ r&uρ ’n< Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ)uρ öΝ çGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ 

                                           
  به قسم مرسل روايت كرده است. 11138طبري  -1
  به قسم مرسل روايت كرده است. 11139طبري  -2
اد عمـر بـن بشـير قـوي     از شعبي به قسم مرسل روايت كرده است. با اين وصف در اين اسـن  11161طبري  -3

منكر است. بخاري، مسلم و ديگران حديث عـدي را بـدون    »به او چه بگويددانست كه «نيست، كلمات 
  نزول آيه روايت كرده اند.
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(#ρã£γ ©Û$$sù 4 βÎ)uρ ΝçGΨ ä. #© yÌó£Δ ÷ρr& 4’n?tã @xy™ ÷ρr& u™!% ỳ Ó‰tn r& Νä3ΨÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΜçGó¡ yϑ≈ s9 u™!$|¡ ÏiΨ9$# 

öΝn= sù (#ρß‰ÅgrB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù # Y‰‹ Ïè|¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡øΒ $$sù öΝà6 Ïδθã_ âθ Î/ Ν ä3ƒÏ‰÷ƒr&uρ çμ ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# 

Ÿ≅yèôf uŠ Ï9 Νà6 ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 8ltym ⎯ Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Ìãƒ öΝä. tÎdγ sÜ ãŠ Ï9 §ΝÏGãŠ Ï9uρ …çμ tGyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n= tæ öΝà6 ¯= yès9 

šχρ ãä3ô± n@ ∩∉∪﴾1.  
بخاري از طريق عمرو بن حارث از عبدالرحمن بن قاسم بن [محمد بن ابوبكر  -394

روايت كرده است: در بازگشت از سفر، نزديك مدينه  لصديق] از پدرش از عايشه 
شتر خود را خواباند و فرود  رسيده بوديم كه گردن بند من در بيابان گم شد. رسول اهللا 

 را داد] و سرش را در آغوشم گذاشت و خوابيد. ابوبكر آمد [و دستور اقامت در آنجا 
بند از ورود  آمد و مشتي محكم بر سينة من زد و گفت: اين همه مردم را به خاطر يك گردن

به مدينه بازداشتي، بامداد رسول اهللا از خواب بيدار شد و هرچه جستجو كرد، آب براي وضو 
‰pκš$﴿پيدا نشد. پس آية  r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡ øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ãρ 

öΝä3tƒ Ï‰ ÷ƒr&uρ ’n< Î) È,Ïù#tyϑø9 $# (#θßs |¡ øΒ$# uρ öΝä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝ à6n= ã_ ö‘ r&uρ ’n< Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ)uρ öΝ çGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ 

(#ρã£γ ©Û$$sù 4 βÎ)uρ ΝçGΨ ä. #© yÌó£Δ ÷ρr& 4’n?tã @xy™ ÷ρr& u™!% ỳ Ó‰tn r& Νä3ΨÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΜçGó¡ yϑ≈ s9 u™!$|¡ ÏiΨ9$# 

öΝn= sù (#ρß‰ÅgrB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù # Y‰‹ Ïè|¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡øΒ $$sù öΝà6 Ïδθã_ âθ Î/ Ν ä3ƒÏ‰÷ƒr&uρ çμ ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# 

Ÿ≅yèôf uŠ Ï9 Νà6 ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 8ltym ⎯ Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Ìãƒ öΝä. tÎdγ sÜ ãŠ Ï9 §ΝÏGãŠ Ï9uρ …çμ tGyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n= tæ öΝà6 ¯= yès9 

                                           
اى مؤمنان، چون به [قصد] نماز برخيزيد، روى خود و دستهايتان را تا آرنجها بشوييد و سرتان را «ترجمه:  -1

د. و اگر بيمار يا مسافر باشـيد  مسح كنيد و پاهايتان را تا دو قوزك [بشوييد] و اگر جنب باشيد، غسل كني
و يا كسى از شما از موضع قضاى حاجت بيايد و يـا بـا زنـان آميـزش كـرده باشـيد، آن گـاه آبـى نيابيـد،          

خواهـد بـر شـما     ] رويتان و دستانتان را مسح كنيد. خداوند نمى آهنگ خاكى پاك كنيد، و از آن [خاك
دارد و نعمتش را بر شما تمام كند، باشد كـه سـپاس   خواهد كه شما را پاك ب دشوارى قرار دهد. بلكه مى

  .»گزاريد
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šχρ ãä3ô± n@ ∩∉∪﴾  ضَير گفت: اي خاندان ابوبكر، خدا به سبب شمايد بن حنازل شد پس اُس
  .)1(به مردم خير عطا كرد

روايت شده است: در يكي از سفرهاي پيامبر با آن بزرگوار بودم. نزديك  ل[از عايشه 
بند من در بيابان گم شد. پيامبر به جستجوي آن پرداخت مردم  گردن بود وارد مدينه شويم كه

نيز با او همراه شدند، در آنجا نه چشمة آب بـود و نـه كسـي بـا خـود آب داشـت. مـردم نـزد         
اهللا و مـردم را در   كنـي رسـول   ابوبكر صديق آمدند و گفتند: از اين كـار عايشـه تعجـب نمـي    

خود آب دارد پياده كـرد. پـس ابـوبكر صـديق در     جايي كه نه چشمة آب است و نه كسي با 
سر خود را بر رانم گذاشته و خوابيده بود. ابـوبكر گفـت:    حالي به طرف من آمد كه پيامبر 

بنـد در جـايي كـه آب وجـود نـدارد نگـاه        تو رسول خدا و تمام مردم را به خاطر يك گـردن 
مبر بـاالي زانـويم بـود هـيچ     داشتي، به شدت سرزنشم كرد و چند سيلي به من زد چون سر پيا

حركت نكردم. پيغمبر خدا تا صبحگاه در آن جا بدون آب اقامت گزيد. پس خدا آيـة تـيمم   
گويـد: شـتر سـواري مـرا كـه حركـت        مـي  لرا نازل كرد و مسلمانان تيمم كردند. عايشه 

  .)2(بند را در زير پاي او يافتيم] داديم ناگاه گردن
روايت كرده است: هنگـامي   لبداهللا بن زبير از عايشه طبراني از طريق عباد بن ع -395

هايشان را زدند با پيـامبر در جنگـي ديگـر     بند من پيش آمد و اهل افك حرف كه واقعة گردن
بند من افتـاد و مـردم بـه خـاطر جسـتجوي آن از رفـتن بازماندنـد.         شركت كردم بازهم گردن

شوي، پس خـداي   رنج و درد سر مي گفت: دختركم تو در هر سفر براي مردم ماية ابوبكر 
گفـت: دختـرم تـو نيكبخـت و      بزرگ تيمم را در آنجا مشروع سـاخت. و ابـوبكر صـديق    

  .)3(سعادتمندي

                                           
  از عمرو بن حارث روايت كرده به اين معني در سورة نساء گذشت. 4608بخاري  -1
  .4607صحيح بخاري: كتاب تفسير  -2
  در سورة نساء گذشت. -3
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بخاري ايـن حـديث را از عمـرو بـن حـارث روايـت        –در اينجا دو تذكر الزم است: اول 
ات خـود  كرده است و در اين حديث به صراحت بيان شده است، علمـاي ديگـر كـه در روايـ    

آية تيمم را ذكر كرده اند منظورشان همين آية مائده است، اكثر علما در روايات خـود گفتـه   
اند: آية تيمم نازل شد و بيان نكرده اند كه مراد آية سورة مائده است و يـا آيـة چهـل و سـوم     

  سورة نساء.
، زيـرا مـا   حلي بـراي آن نيـافتم   فته است: اين مشكلي است كه من راهعربي گالبن اابوبكر 

  .)1(كدام آيه است لدانيم كه منظور عايشه  نمي
آية سورة نساء است به اين دليـل كـه آيـة سـورة      لابن بطال گفته است: منظور عايشه 

اي نشـده اسـت در نتيجـه     شود و در آية سورة نساء بـه وضـو اشـاره    مائده آية وضوء ناميده مي
  ت.اختصاص آية سورة نساء به آية تيمم مورد قبول اس

واحدي نيز در كتاب اسباب نزول همين حـديث عايشـه را شـان نـزول آيـة چهـل و سـوم        
  سورة نساء دانسته است.

بدون ترديد آنچه را بخاري ترجيح داده درسـت اسـت، بـراي ايـن كـه در ايـن طريـق بـه         
  روشني آمده است كه آية تيمم آية ششم سورة مائده است.

روايت كرده، دليل بر اين است كه قبل از  لحديث شريفي كه بخاري از عايشه  -دوم
نزول آية تيمم وضوء واجب بوده است، از اين رو مسلمانان فرودآمـدن در جـايي را كـه آب    

 لوجود نداشت خيلي مهم دانستند و آن پيش آمد از سوي ابوبكر صديق در حـق عايشـه   
  روي داد.

نـات از همـان ابتـدا كـه     گويد: براي اهل مغازي روشن است كه سـرور كائ  ابن عبدالبر مي
نماز واجب شد نماز را هميشه با وضو خوانده است و اين موضوع را به غير از اشخاص ناآگاه 

گويد: حكمتي كه براي نزول آية وضـوء   كند. و آن بزرگوار مي گر هيچكس رد نمي و ستيزه

                                           
  ثبت شد. 434/  1 آمده از فتح الباري »ابن عبدالبر«ها  در نسخه -1
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با وحـي  شد اين است كه فرضيت وضوء بايد  وجود دارد با وصف اين كه قبالً به آن عمل مي
  متلو ثابت گردد.

شدن وضوء قبالً نـازل   شخص ديگري گفته است: احتمال دارد كه اول آيه به سبب واجب
  شده و بقية آيه كه ذكر تيمم در آن است بعد در اينجا نازل گرديده باشد.

تر است، زيرا فرضت وضـوء يـك جـا بـا      سيوطي صاحب گفته است: تذكر اول قابل قبول
  بوده و اين آيه مدني است.فرضيت نماز در مكه 
‰pκš$﴿: 11اسباب نزول آية  r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θ ãΨtΒ# u™ (#ρãä. øŒ$# |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝà6ø‹n= tæ øŒÎ) §Νyδ îΠöθ s% βr& 

(# þθ äÜÝ¡ ö6tƒ öΝä3øŠ s9Î) óΟ ßγ tƒÏ‰÷ƒr& £# s3sù óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒr& öΝà6Ζ tã ( (#θà)̈? $#uρ ©!$# 4 ’n?tãuρ «!$# È≅©.uθ tGuŠ ù= sù 

šχθ ãΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪﴾١.  
ابن جرير از عكرمه و يزيد بن ابوزيـاد بـه لفـظ ابـن ابوزيـاد روايـت كـرده: پيغمبـر          -396

روانه شـد و نـزد كعـب     با ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه و عبدالرحمن بن عوف  خدا
د دار پرداخـت آن بـو   اي كه عهـده  ها در بارة اداي ديه بن اشرف و يهود بني نضير رفت از آن

. يهـود گفـت:   )2(هـا را كشـته بـود]    كمكي طلبيد [دية دو عامريي كه عمرو بن امية ضمري آن
ات را نيز برآورده سازيم. پيامبر نشست، حيي بن اخطب  بنشين تا برايت غذا بياوريم و خواسته

يابيد، سنگي را به سوي  به رفقاي خود گفت: هرگز او را نزديكتر از اين در دسترس خود نمي
تاب كنيد و به قتلش برسانيد تا شرارت و بدي را براي هميشه نبينيد، پس آسـياب سـنگ   او پر

شـان نسـاخت، زيـرا     بزرگي را آوردند تا به سوي پيامبر پرتاب نمايند، خدا در آن كـار موفـق  

                                           
ى مؤمنان، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آن گاه كه گروهى آهنگ آن كردند كـه بـه سـوى    ا«ترجمه:  -1

شما دست دراز كنند. و [خداوند] دستهاى آنان را از شما باز داشت. و از خداوند پـروا بداريـد و مؤمنـان    
  .»بايد فقط بر خدا توكّل كنند

  .144، ص 6تفسير طبري، همان منبع، ج  -2



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      216
 

 

pκ$﴿جبرئيل امين آمد و باعث شد پيامبر از جاي خـود برخيـزد. پـس خـداي بـزرگ آيـة        š‰r' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρãä. øŒ$# |Myϑ÷èÏΡ «! $# öΝà6 ø‹n= tæ øŒÎ) §Νyδ﴾... 1(را نازل كرد(.  
و از عبداهللا بن ابوبكر، عاصم بن عمر بن قتاده و مجاهد، عبداهللا بن كثير و ابومالـك   -397

  .)2(به اين معني روايت كرده است
هللا در غـزوة  كند كه فرموده براي ما گفته شـده اسـت: رسـول ا    و از قتاده روايت مي -398

را بكشند، كسي  هفتم در بين نخلستاني قرار داشت، بنو ثعلبه و بنو محارب خواستند كه او 
را به اين منظور فرستادند و او خود را كنار رسول اهللا كه در جايي به خواب رفته بود رساند و 

فـت:  را گرفت و گفت: كيست كه تو را از چنگ من نجات بخشـد، پيـامبر گ   سالح پيامبر 
خدا، اعرابي شمشير را در نيام گذاشت. پيامبر او را مجازات نكرد. در آن هنگام اين آيه نازل 

  .)3(شد
از طريق حسن از جـابر بـن عبـداهللا روايـت كـرده اسـت:        »ةدالئل النبو«ابونعيم در  -399

مردي از بني محارب كه به غورث بن حرث مشهور بود، بـه قـوم خـود گفـت: مـن محمـد را       
كشم، پس خود را نزديك رسول اهللا رساند. پيامبر جايي نشسـته و شمشـيرش را    ما ميبراي ش

ورث دهي شمشـير را ببيـنم، گفـت: آري، غـ     كنارش گذاشته بود. گفت: اي محمد، اجازه مي
ور گرديد، ولي خدا شر او  يد و به اهتزاز درآورد و بر او حملهشمشير را گرفت و از نيام بركش

ترسي؟ گفت: نه، غروث گفـت: از مـن كـه     د. گفت: اي محمد از من نميرا از پيامبر دور كر
كنـد. غـورث    ترسي؟ گفت: نه، خدايم مرا از شر تو حفظ مي شمشير تيزي در دستم دارم نمي

پس از شنيدن اين سخن، شمشير را در غالف نهاد و به دست رسول خدا داد. آنگـاه ايـن آيـه    
  نازل شد.

                                           
  از عكرمه روايت كرده است. 11565ز يزيد و ا 11563طبري  -1
  .11564تا  11560طبري  -2
  به قسم مرسل روايت كرده است. 11568طبري  -3
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'Ÿ≅÷δr﴿: 16 – 15اسباب نزول آية  ¯≈ tƒ É=≈tGÅ6 ø9$# ô‰s% öΝà2u™!$ y_ $oΨ ä9θß™u‘ Ú⎥Îi⎫ t7ãƒ öΝä3s9 

# ZÏW Ÿ2 $£ϑÏiΒ öΝçFΨ à2 šχθ àøƒ éB z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# (#θ à÷ètƒuρ ∅tã 9ÏVŸ2 4 ô‰s% Νà2 u™!% ỳ š∅ÏiΒ 

«!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tGÅ2uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β ∩⊇∈∪﴾.  
 ور نبي كريم ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: گروهي از يهود به حظ -400

تان دانشمندتر  آمدند و در بارة سنگسار از ايشان سؤال كردند. رسول خدا گفت: كدام
ها به سوي ابن صوريا اشاره كردند. پيامبر او را به خدايي كه تورات را بر  هستيد؟ آن

نازل كرد و كوه طور را برافراشت و از يهود تعهد و پيمان گرفت، سوگند داد.  موسي
اندام دانشمند يهود افتاد و گفت: [چون زنان ما بسيار زيبايند، به خاطر حكم سنگسار بر  لرزه

چون  )1(ان، افراد زيادي از ما كشته شدند، پس ما دامنة كشتار را كوتاه ساختيم]زناكار
به صد ضرب دره (شالق) و تراشيدن سر اكتفا كرديم. رسول  سنگسار در بين ما زياد شد.

ص زاني كه او را براي صدور حكم خدمت رسول كريم آورده بودند] خدا در بارة آن [شخ
'Ÿ≅÷δr﴿حكم سنگسار را صادر كرد. پس  ¯≈ tƒ É=≈tGÅ6ø9 $# ô‰ s% öΝ à2u™!$y_ $ oΨ ä9θ ß™ u‘ Ú⎥Îi⎫ t7 ãƒ öΝä3s9 

# ZÏW Ÿ2 $£ϑÏiΒ öΝçFΨ à2 šχθ àøƒ éB z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# (#θ à÷ètƒuρ ∅tã 9ÏVŸ2 4 ô‰s% Νà2 u™!% ỳ š∅ÏiΒ 

«!$# Ö‘θçΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β ∩⊇∈∪ “Ï‰ôγ tƒ ÏμÎ/ ª! $# Ç∅tΒ yìt7 ©?$# … çμ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# Νßγ ã_ Ì÷‚ãƒuρ 

z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑè= —à9$# † n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ⎯Ïμ ÏΡøŒ Î*Î/ óΟ ÎγƒÏ‰ôγ tƒ uρ 4’n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩⊇∉∪﴾ 2(نازل شد(.  
                                           

  .161، ص 6تفسير طبري: همان، منبع، ج  -1
   به قسم مرسل روايت كرده است. 11614طبري  -2

] را كـه   ز كتاب [آسـمانى اى اهل كتاب، رسول ما به سوى شما آمده است كه بسيارى از آنچه ا«ترجمه: 
]  گذرد. به راسـتى از [جانـب   ] بسيارى در مى هاى سازد و از [كوتاهى داشتيد، براى شما روشن مى نهان مى

خداوند با آن كسى را كه خشنودى او را بجويد به راههاى . خدا براى شما نور و كتابى روشن آمده است
بـرد و آنـان را بـه راه     اريكيها بـه سـوى نـور بيـرون مـى     كند و آنان را به توفيق خود از ت نجات هدايت مى
  .»كند راست هدايت مى
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ÏM﴿: 18 نزول آيةاسباب  s9$s%uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# 3“t≈ |Á ¨Ψ9$# uρ ß⎯ øt wΥ (# àσ ¯≈ oΨ ö/r& «! $# … çνàσ ¯≈ ¬6 Ïm r&uρ 4 ö≅è% zΝÎ= sù 

Ν ä3ç/Éj‹yèãƒ Νä3Î/θ çΡä‹ Î/ ( ö≅t/ ΟçFΡr& ×|³o0 ô⎯ £ϑÏiΒ t, n= y{ 4 ãÏøótƒ ⎯yϑÏ9 â™!$ t±o„ Ü> Éj‹yèãƒuρ ⎯ tΒ â™!$ t±o„ 4 ¬! uρ à7ù= ãΒ 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $ tΒuρ $yϑßγ uΖ÷t/ ( Ïμø‹s9 Î)uρ çÅÁ yϑø9 $# ∩⊇∇∪﴾1.  
روايت كرده است: نعمان بن اضاء، بحر بن عمـرو و   بابن اسحاق از ابن عباس  -401

هـا را   آن آمدند و با او گفتگو كردند، پيامبر  شاش بن عدي [از يهود] حضور رسول اهللا 
به اسالم دعوت كرد، و از عذاب الهي برحذرشان داشت. گفتند: اي محمد، مـا را نترسـان بـه    

وستداران و فرزندان خداييم. نصاري نيز چنـين ادعـاي داشـتند، پـس خـداي      خدا سوگند ما د
ÏM﴿عزوجل آية  s9$s%uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# 3“t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ﴾... 2(را نازل كرد(.  

'Ÿ≅÷δr﴿: 19اسباب نزول آية  ¯≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# ô‰s% öΝä. u™!% ỳ $uΖ ä9θß™ u‘ ß⎦Îi⎫ t7ãƒ öΝä3s9 4’n?tã ;ο uøIsù z⎯ ÏiΒ È≅ß™ ”9 $# 

βr& (#θ ä9θà)s? $ tΒ $tΡu™!% ỳ .⎯ ÏΒ 9Ï± o0 Ÿωuρ 9ƒ É‹tΡ ( ô‰s)sù Νä. u™!% ỳ ×Ï± o0 Öƒ É‹tΡuρ 3 ª! $# uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% 

∩⊇®∪﴾3.  
يهـود را بـه اسـالم     روايت كرده است: رسـول اهللا   بابن اسحاق از ابن عباس  -402

گذاشـتن در راة   از زدنـد و از قـدم  ها سرب دعوت و به پذيرش دين جديد تشويق نمود، ولي آن
ها گفتند: اي جماعـت يهـود از    نيك امتناع ورزيدند. پس معاذ بن جبل و سعد بن عباده به آن

                                           
و يهود و نصارى گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوييم. بگو: پـس چـرا شـما را بـراى گناهانتـان      «ترجمه:  -1

 آمرزد و هر ] بشرى هستيد از آنچه آفريده است. هر كس را كه بخواهد مى كند؟ بلكه شما [هم عذاب مى
كنـد و فرمـانروايى آسـمانها و زمـين و آنچـه در ميـان آن دوسـت از آن         كس را كه بخواهد عـذاب مـى  

  .»خداست و بازگشت به سوى اوست
  از ابن اسحاق با سندش از ابن عباس روايت كرده، شيخ ابن اسحاق مجهول است. 11616طبري  -2
] و فتـرت رسـوالن    از [انقطـاع وحـى   اى اهل كتاب، رسول ما به سوى شما آمده است كـه پـس  «ترجمه:  -3

اى به سوى ما نيامد. آرى مژده آور  سازد تا نگوييد: مژده آور و بيم دهنده براى شما [حقايق را] روشن مى
  .»اى برايتان آمد. و خداوند بر هر كارى تواناست و بيم دهنده
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دانيد كه محمد فرستادة خداسـت، زيـرا شـما قبـل از      خدا بترسيد، به خدا سوگند شما بهتر مي
داشـتيد. رافـع بـن حريملـه و      كرديد و صفات او را براي ما بيان مـي  بعثت همواره از او ياد مي

نـه   وهبن بن يهوذا گفتند: ما هرگز اين چيزها را به شما نگفته ايـم و خـدا بعـد از موسـي     
'Ÿ≅÷δr﴿كتابي فرو فرستاده و نه پيامبري برانگيخته است. در اين باره آية  ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ô‰s% öΝä. u™!% ỳ 

$uΖ ä9θ ß™ u‘ ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ öΝä3s9﴾... 1(نازل شد(.  

$﴿: 33اب نزول آية اسب yϑ̄ΡÎ) (# äτℜt“ y_ t⎦⎪ Ï%©!$# tβθç/ Í‘$pt ä† ©! $# … ã& s!θß™u‘ uρ tβöθ yèó¡tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

# ·Š$ |¡sù βr& (# þθ è= −Gs)ãƒ ÷ρr& (#þθ ç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì©Üs)è? óΟÎγƒ Ï‰ ÷ƒr& Νßγ è=ã_ ö‘ r&uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈n= Åz ÷ρr& (# öθ xΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 

šÏ9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“÷“ Åz ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ( óΟ ßγ s9 uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# ë># x‹tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪﴾2.  
ابن جرير از يزيد بـن ابوحبيـب روايـت كـرده اسـت: عبـدالملك بـن مـروان بـراي           -403

#) (yϑ̄ΡÎ$﴿اي نوشت و از او در بارة اين آيه  نامه انس äτℜ t“y_ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ ç/Í‘$pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ...﴾ 
هـايي كـه از اسـالم     جواب نامه آگاهش ساخت كه اين آيه در بارة عرنـي در  پرسيد. انس 

  برگشتند و چوپان را كشتند و شتران را با خود بردند نازل شده است.
  .)3(و از جرير مثل اين روايت كرده است -404
  .)1(و عبدالرزاق از ابوهريره به اين معني روايت كرده است -405

                                           
بومحمد مجهول است، ن ااز محمد بن اسحاق روايت كرده شيخ وي محمد ب 11619ضعيف است، طبري  -1

بـه   412 شود. بـه زاد المسـير   گويد: شناخته نمي مي »ميزان اعتدال«آمده و ذهبي در  »تقريب«چنانچه در 
  تخريج نگاه كنيد.

كوشند، فقط آن اسـت   جنگند و [به قصد] فساد در زمين مى جزاى آنان كه با خدا و رسولش مى«ترجمه:  -2
يا دستشان و پاهايشان در خالف جهت همديگر بريده شود و يـا از   كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند

] رسوايى اسـت و در آخـرت عـذابى بـزرگ [در      سرزمين [خود] تبعيد شوند، اين در دنيا براى آنان [مايه
  .»] دارند پيش

  از جرير روايت كرده در اين اسناد موسي بن عبيدة ربذي ضعيف متروك است. 11815طبري  -3
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⎯﴿: 39اسباب نزول آية  yϑsù z>$s? .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯Ïμ ÏΗ ø> àß yx n= ô¹r&uρ  χ Î* sù ©! $# ÛUθ çGtƒ Ïμ ø‹n= tã 3 ¨βÎ) 

©!$# Ö‘θàxî îΛ⎧Ïm §‘ ∩⊂®∪﴾2.  
روايت كرده اند: در زمان رسول خدا زني   وك: احمد و غيره از عبداهللا بن عمر -406

آيـا   ،مرتكب سرقت شد و دست راستش را قطع كردند. پـس آن زن گفـت: اي رسـول خـدا    
ــة مــ ــه مــي توب ــه درگــاة الهــي پذيرفت ــة   ن ب ⎯﴿شــود؟ پــس خــدا آي yϑsù z>$s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ⎯Ïμ ÏΗ ø> àß 

yx n= ô¹r&uρ﴾... 3(را نازل كرد(.  

yγ$﴿: 45 – 41اسباب نزول آية  •ƒr' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# Ÿω y7Ρâ“ øt s† š⎥⎪Ï% ©! $# tβθ ããÌ≈ |¡ ç„ ’Îû Ìøä3ø9 $# z⎯ ÏΒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθä9$s% $̈ΨtΒ# u™ óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr' Î/ óΟ s9uρ ⎯ÏΒ ÷σ è? öΝßγ ç/θ è= è% ¡ š∅ÏΒuρ t⎦⎪Ï%©! $# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθ ãè≈ £ϑy™ 

É> É‹x6 ù= Ï9 šχθ ãè≈ £ϑy™ BΘöθ s)Ï9 t⎦⎪ Ìyz#u™ óΟ s9 š‚θè?ù' tƒ ( tβθèù Ìhpt ä† zΟÎ= s3ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯Ïμ ÏèÅÊ# uθ tΒ ( 

tβθ ä9θ à)tƒ ÷βÎ) óΟ çF Ï?ρé& # x‹≈ yδ çνρä‹ ã‚sù βÎ)uρ óΟ ©9 çν öθ s?÷σ è? (#ρâ‘ x‹ ÷n$$sù 4 ⎯ tΒuρ ÏŠ Ìãƒ ª! $# … çμ tFt⊥÷FÏù ⎯ n= sù y7 Î=ôϑs? … çμ s9 

                                                                                                             
روايت كرده و در اين اسناد ابراهيم بن محمد اسلمي متـروك اسـت سـبب نـزول آيـه       18541ق عبدالرزا -1

بـه   696» احكام قرآن«بودن اين قضيه از صحابه ثابت نشده، بلكه از گروهي از تابعين وارد شده است. در 
  تخريج محقق نگاه كنيد.

نجـام دهـد، خداونـد از او در    پس هر آن كـس كـه پـس از سـتمش توبـه كنـد و كـار شايسـته ا        «ترجمه:  -2
  .»گذرد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است مى

از عبداهللا بن عمرو روايت كـرده انـد در ايـن     11922و طبري  177/  2به اين عبارت ضعيف است، احمد  -3
اسناد عبداهللا بن لهيعه ضعيف است و اين به حديث مخزومه معـرف اسـت اصـل آن در صـحيحين بـدون      

  به تخريج محقق. 424 »زاد المسير«به سياق ديگر آمده است.  زول آيهن
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š∅ÏΒ «! $# $º↔ø‹x© 4 šÍ× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©!$# óΟ s9 ÏŠÌãƒ ª! $# βr& tÎdγ sÜ ãƒ óΟ ßγ t/θè= è% 4 öΝ çλm; ’Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ó“÷“Åz ( óΟßγ s9 uρ ’ Îû 

ÍοtÅz Fψ$# ëU# x‹tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊆⊇∪﴾1.  
روايــت كــرده انــد: در زمــان جاهليــت  بك: احمــد و ابــوداود از ابــن عبــاس  -407
اي از يهود بر طايفة ديگري چيره شده بود تا اين كه گروة مغلـوب شكسـت و خواهـان     طايفه

صلح شد. پس باهم اينچنين پيماني بستند كه در برابر هر كشته از گروة ناتوان كه او را فـردي  
خونبها پرداخته شود و در برابر هر كشته از گـروة قـوي    )2(شد، پنجاه وسقاز گروة نيرومند بك

رسـول   كه او را كسي از گروة مغلوب بكشد، صد وسق بـه عنـوان ديـه داده شـود. تـا آمـدن      
به مدينه اين روش ادامه داشت، سپس فردي از گروة ضعيف، يك نفر از گـروة قـوي    خدا

ادند كه صـد وسـق خونبهـاي مـا را بفرسـتيد. ضـعفا       ها پيام فرست را كشت. زورمندان براي آن
گفتند: چنين چيزي كجاي جهان مرسوم بوده است كه دو طايفه داراي دين مشترك و نسـب  
مشترك باشند و در يك سرزمين باهم زندگي كنند، ولي دية يكي نصف دية ديگري باشـد؟  

، اما اكنون كـه محمـد بـه    داديم ما پيش از اين از ترس جور و ستم شما آنگونه به شما ديه مي
هـا   مدينه آمده است، ديگر به آن پيمان ظالمانه راضي نيستيم. نزديك بود آتش جنگ بين آن

ور شود. پس به حكميت رسول اهللا راضي شدند، اما زورمندان دسـت بـه دسيسـة پنهـاني      شعله

                                           
] از كسـانى كـه بـه     كوشند، تو را انـدوهگين نسـازند، [چـه    ] كفر مى اى رسول، كسانى كه در [راهترجمه:  -1

] بـه سـخن    ايم ولى دلشان ايمان نياورده اسـت و چـه از يهـود [باشـند]. [آنـان      زبانشان گفتند: ايمان آورده
دهند  ] گوش فرا مى اند [براى جاسوسى دهند و براى گروهى كه هنوز به نزد تو نيامده فرا مى دروغ گوش

]  گويند: اگر اين [حكم تحريـف شـده   كنند. مى و كلمات را پس از [استقرار] در جايگاهشان تحريف مى
هـر كـس خداونـد    ] دورى كنيـد و   به شما داده شد، آن را بگيريد و اگر آن به شما داده نشد، [از غيـر آن 

اش را خواسته باشد، هرگز در برابر خداوند براى او اختيـارى نـدارى. اينـان كسـانى هسـتند كـه        گمراهى
] و در آخـرت عـذابى    خداوند نخواسته است دلهايشـان را پـاك دارد. آنـان در دنيـا رسـوايى [و خـوارى      

  .»] دارند بزرگ [در پيش
  كيلو گرم. 180معادل بار شتر معاد  -2
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ار آگـاه  ي آن بزرگـو ور رسول خـدا گسـيل داشـتند تـا از رأ    اي از منافقان را حض زدند و عده
هـا   ها حكم كند به حكميت او راضي شـوند و اگـر بـه نفـع آن     شوند [كه اگر پيامبر به نفع آن

yγ$﴿آية  نبود حكميت او را نپذيرند] پس خدا  •ƒr' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# Ÿω y7Ρâ“ øt s† š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθããÌ≈ |¡ ç„ 

’Îû Ìøä3ø9   .)1(را نازل كرد ...﴾#$
روايت كرده اند: مردي يهودي را كه  بن عازب  احمد، مسلم و ديگران از براء -408

عبور  اش را سياه كرده و شالقش زده بودند، از نزديك رسول خدا  با خاكة زغال چهره
ها را نزد خود خواست و گفت: حد زنا در كتاب شما چنين است،  دادند. رسول اهللا آن مي

به خداي كه تورات را براي  ها را خواست و گفت: تو را گفتند: آري، پس يكي از علماي آن
دهم آيا شما حد زنا را در كتاب خود اينچنين آموخته ايد،  فرستاده است قسم مي موسي 

كرديم، حد زنا در كتاب ما سنگسار  دادي برايت بيان نمي گفت: نه، به خدا اگر مرا قسم نمي
اشراف مرتكب  است، اما زماني رسيد كه اين عمل در بين اشراف ما زياد شد، اگر يكي از

كرديم و اگر شخصي ناتوان و مستمند اين عمل را انجام  شد سنگسارش نمي اين عمل مي
كرديم، بنابراين دانشمندان خود را دعوت نموديم كه قانوني سبكتر  داد او را سنگسار مي مي

از قانون سنگسار وضع نماييم تا بر ثروتمندان و فرومايگان يكسان و عادالنه تطبيق شود، 
پس به اتفاق هم قانوني را تصويب كرديم كه بر مبناي آن، صورت مرتكبين اين عمل با س

ها شالق زده شود. نبي كريم گفت: پروردگارا! من اولين  خاكة زغال سياه شود و به بدن آن
كسي هستم كه فرمانت را زنده كردم، بعد از اين كه يهود فرمان تو را از بين برده بودند. پس 

yγ$﴿جرم را سنگسار كردند. بنابراين، خدا آية دستور داد م •ƒr' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9$# Ÿω y7Ρâ“øt s† š⎥⎪Ï% ©! $# 

                                           
از ابـن عبـاس    10732و طبرانـي   3576، ابـوداود  246/  1شواهد و طرقش حسن صـحيح اسـت، احمـد     با -1

و  19/  8/ نسـائي   1، احمد 3591روايت كرده اند، در اين اسناد عبدالرحمن بن زناد قوي نيست. ابوداود 
ديگر هم آمده از وجه ديگر روايت كرده اند، اسناد آن در متابعات حسن است. و از وجه  11979طبراني 

روايت كرده اند اسناد آن هم حسن است در متابعات. به احكام قرآن  5057و ابن حبان  4494كه ابوداود 
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 2650و  2648و تفسير ابن كثير  718
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tβθ ããÌ≈ |¡ ç„ ’Îû Ìøä3ø9$# z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθ ä9$s% $ ¨ΨtΒ# u™ óΟÎγ Ïδ≡uθ øù r' Î/ óΟ s9uρ ⎯ÏΒ ÷σè? öΝßγ ç/θ è= è% ¡ š∅ÏΒ uρ t⎦⎪Ï% ©! $# 

(#ρßŠ$yδ ¡ šχθãè≈ £ϑy™ É>É‹x6 ù= Ï9 šχθãè≈ £ϑy™ BΘöθ s)Ï9 t⎦⎪Ìyz#u™ óΟ s9 š‚θ è?ù' tƒ ( tβθèù Ìhpt ä† zΟÎ= s3ø9$# .⎯ ÏΒ 

Ï‰÷èt/ ⎯Ïμ ÏèÅÊ# uθ tΒ ( tβθ ä9θ à)tƒ ÷βÎ) óΟ çF Ï?ρé& # x‹≈ yδ çνρä‹ã‚ sù﴾  .گفت: به نزد  مييهود را نازل كرد
زدن فتوي داد بپذيريد و اگر به سنگسار فتوي  كردن صورت و شالق محمد برويد اگر به سياه

⎯﴿د. پس خداي بزرگ داد نپذيري tΒuρ óΟ ©9 Νà6øt s† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# y7 Í×̄≈ s9'ρé' sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈©à9 $# 

  .)1(را نازل كرد ﴾∪∋⊇∩
روايت كرده است: مردي از اهـل   خود از جابر بن عبداهللا  ك: حميدي در مسند -409

م ايـن  فدك مرتكب زنا شد، اهل فدك براي گروهي از اهـالي مدينـه نامـه نوشـتند كـه حكـ      
حادثه را از محمد بپرسيد اگر فتوا داد شـالق زده شـود بپذيريـد و اگـر بـه سنگسـار فتـوا داد        

ها حكم عمل زنا را از پيامبر سؤال كردند. پيامبر همانند آنچه كه در حديث قبـل   نپذيريد، آن
ها را سوگند داد كه حكم زنا در تورات چيست. سپس دستور داد مجـرم   گذشت داناترين آن

*βÎ﴿سنگسار كردند. پس خدا را  sù x8ρâ™!$ y_ Νä3÷n $$sù öΝ æηuΖ ÷t/﴾ 2(را نازل كرد(.  
  .)3(به همين معني روايت كرده از حديث ابوهريره  »دالئل«بيهقي در  -410

                                           
و  246/  8، بيهقـي  2558، ابـن ماجـه   286/  4، احمـد  4448و  4447، ابـوداود  1700صحيح است، مسلم،  -1

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 425 مسيرزاد الراء بن عازب روايت كرده اند. به از ب 12039بري ط
از جابر روايت كرده اند، در اين اسناد مجالـد بـن سـعيد قـوي نيسـت، امـا        2328، ابن ماجه 4452ابوداود  -2

خـريج محقـق نگـاه    به ت 854 »فتح القدير«به  –انشاء اهللا  –رسد  حديث شواهد دارد كه بدرجه حسن مي
  كنيد.

  از ابوهريره روايت كرده اند، در اسناد آن راويي مجهول است. 247/  8و بيهقي  11926طبري  -3
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Èβr&uρ Νä3ôm﴿: 50 – 49اسباب نزول آية  $# Ν æηuΖ ÷ t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª!$# Ÿω uρ ôìÎ7 ®Ks? öΝèδu™!# uθ ÷δr& 

öΝèδö‘ x‹ ÷n $# uρ βr& š‚θ ãΖ ÏFøtƒ .⎯ tã ÇÙ÷èt/ !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# y7 ø‹s9 Î) ( βÎ* sù (# öθ ©9uθ s? öΝn= ÷æ $$sù $uΚ ¯Ρr& ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# βr& 

Ν åκz: ÅÁ ãƒ ÇÙ÷èt7Î/ öΝ ÍκÍ5θçΡèŒ 3 ¨βÎ)uρ # ZÏWx. z⎯ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθ à)Å¡≈ xs9 ∩⊆®∪﴾.  
عبداهللا بن روايت كرده است: كعب بن اسيد،  بابن اسحاق از ابن عباس  -411

صوريا و شاش بن قيس به يكديگر گفتند: باهم نزد محمد برويم شايد بتوانيم فكر او را نسبت 
داني  مي به دينش پريشان كنيم. پس به حضور ايشان آمدند و گفتند: اي محمد، تو خود بهتر
ان از ما كه ما دانشمندان، اشراف و بزرگان يهود هستيم، اگر ما از تو پيروي كنيم، تمام يهودي

اي از قوم ما دعوا و  كنند، حال بين ما و عده پيروي نموده با تصميم و عزم ما مخالفت نمي
ها حكم كن و  آوريم، تو به نفع ما و به زيان آن ها را براي داوري نزدت مي اختالف است، آن

Èβr&uρ Νä3ôm﴿ ها آوريم. پيامبر از اين كار ابا ورزيد و خدا در بارة آن آنگاه ما به تو ايمان مي $# 

Ν æηuΖ ÷ t/ !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝèδu™!# uθ ÷δr& öΝèδö‘ x‹÷n $#uρ βr& š‚θãΖ ÏFøtƒ .⎯ tã ÇÙ÷èt/ !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 

y7ø‹s9Î) ( βÎ*sù (#öθ ©9uθ s? öΝn= ÷æ $$sù $uΚ ¯Ρr& ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# βr& Νåκ z: ÅÁ ãƒ ÇÙ÷èt7 Î/ öΝÍκÍ5θçΡèŒ 3 ¨βÎ)uρ # ZÏWx. z⎯ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

tβθ à)Å¡≈ xs9 ∩⊆®∪ zΝ õ3ßs sù r& Ïπ ¨Š Î=Îγ≈ yf ø9$# tβθ äóö7 tƒ 4 ô⎯ tΒuρ ß⎯ |¡ôm r& z⎯ÏΒ «!$# $ Vϑõ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖ Ï%θ ãƒ ∩∈⊃∪﴾  را
  .)1(نازل كرد

                                           
ن ابومحمـد مجهـول اسـت. چنانچـه در     از ابن اسحاق روايت كرده در اين اسـناد محمـد بـ    12156طبري  -1

   د.مراجعه كني 856آمده پس اسناد ضعيف است. به فتح القدير  »تقريب«
] كه در ميان آنان بـه آنچـه خداونـد نـازل كـرده اسـت حكـم كـن و از          و [فرمان داديم«: ترجمه آيات

] آنان پيروى مكن و از آنان بر حذر باش كه مبادا تو را از برخى از آنچه خداونـد بـه    هاى [نفسانى خواسته
خواهـد آنـان را بـه     اونـد مـى  ] گرايش دهند، اگر روى برتابند، بـدان كـه خد   تو نازل كرده است [به باطل

آيـا حكـم [روزگـار]    . ] برخى از گناهانشان عـذاب كنـد. و بـى گمـان بسـيارى از مـردم نافرماننـد        [سزاى
  .»خواهند؟ و براى گروهى كه يقين دارند، چه كسى در داورى بهتر از خداوند است جاهليت را مى
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‰pκš$ *﴿: 51اسباب نزول آية  r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? yŠθåκ u ø9$# #“t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ u™!$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ 

öΝåκÝÕ÷èt/ â™!$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 ⎯ tΒuρ Νçλ°;uθ tGtƒ öΝä3Ζ ÏiΒ … çμ ¯ΡÎ*sù öΝåκ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠ öθs)ø9 $# t⎦⎫ ÏϑÎ=≈©à9 $# 

∩∈⊇∪﴾1.  
صامت  )2(ابن اسحاق، ابن جرير، ابن ابوحاتم و بيهقي از عباده بن [وليد بن عباده بن] -412

جنگيدند، عبداهللا بن اُبي بن سـلول   مي با رسول اهللا  روايت كرده اند: هنگامي كه بني قينقاع
ها دست برنداشت و در كنارشان ايستاد، در حـالي كـه عبـاده     پيمان بود] از آن ها هم [كه با آن

كه او نيز مانند عبداهللا بن ابـي بـن سـلول بـا يهـود       –بن صامت از قبيلة بني عوف [بن] خزرج 
پيمـان مـن خـدا، رسـول خـدا و       د و اظهار داشت هـم به حضور رسول خدا آم –پيمان بود  هم

pκ$ *﴿گويد. آية  جويم. عباده مي پيماني با يهود براءت مي مؤمنان هستند و از دوستي و هم š‰r' ¯≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? yŠθåκ u ø9 $# #“t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ u™!$u‹ Ï9 ÷ρr&﴾...   در بارة او و عبداهللا بن ابي نازل شـده
  .)3(است

uΚ$﴿: 55اسباب نزول آية  ¯Ρ Î) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# … ã& è!θß™ u‘ uρ t⎦⎪Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖtΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθßϑ‹ É)ãƒ nο 4θn= ¢Á9$# 

tβθ è?÷σ ãƒuρ nο 4θx. ¨“9$# öΝèδuρ tβθ ãèÏ.≡u‘ ∩∈∈∪﴾4.  

                                           
يريد. آنان دوستان يكديگرنـد و هـر كـس از    ] مگ اى مؤمنان، يهود و نصارى را دوستان [خويش«ترجمه:  -1

شما آنان را دوست گيرد، به راستى كه خود از آنان است. بى گمان خداوند گروه سـتمكاران را هـدايت   
  .»كند نمى

  شود. هاي مخرج اضافه شد بدين ترتيب روش بيان درست مي از كتاب -2
ن وليد به قسم مرسل روايت كرده اند. در اين از عباده ب 177و  176/  3 »دالئل«و بيهقي در  1264طبري  -3

سازد.  دارد كه او را قوي مي اسناد اسحاق پدر محمد بن اسحاق قوي نيست، اما اين حديث شواهد مرسل
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 729 »احكام القرآن«به 

دارند و آنان  ر پاى مىجز اين نيست كه ولى شما، خداوند و رسولش و مؤمنانى هستند كه نماز ب«ترجمه:  -4
  .»پردازند در اوج فروتنى، زكات مى
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 به سندي كه راويان آن مجهولنـد از عمـار بـن ياسـر      »معجم اوسط«طبراني در  -413
مشغول اداي نماز نافله بود كه گدايي حضورش ايستاد، شير خدا  : علي روايت كرده است

$﴿انگشتر خود را از انگشت بيرون كـرد و بـه او داد. پـس آيـة      uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ﴾... 
  نازل گرديد. اين حديث داراي شاهد است:

يت كـرده اسـت:   روا بعبدالرزاق از عبدالوهاب از پدرش مجاهد از ابن عباس  -414
uΚ$﴿آية  ¯ΡÎ) ãΝ ä3–Š Ï9 uρ ª! $# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ﴾...  در بارة علي .نازل شده است  

  ابن مردويه از وجه ديگر از ابن عباس مثل اين روايت كرده است. -415
  مانند اين روايت را نقل كرده است. و از علي  -416
  .)1(و ابن جرير از مجاهد روايت كرده است -417
  بن كهيل نيز همانند اين را روايت كرده است. بوحاتم از سلمهو ابن ا -418

  كنند. اين احاديث شواهدي هستند كه يكديگر را تقويت مي
$﴿: 61 – 57اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρä‹sƒ ªB$# óΟä3uΖƒÏŠ # Yρâ“ èδ 

$ Y6 Ïès9 uρ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟä3Î= ö6s% u‘$¤ä3ø9 $#uρ u™!$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 (#θ à)̈?$# uρ ©!$# βÎ) Λ ä⎢Ψ ä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ •Β 

∩∈∠∪﴾.  
روايت كرده اند: رفاعه بن زيد بن تابوت و  بابوشيخ و ابن حبان از ابن عباس  -419

ن با كردند و شخصي از مسلمانا سويد بن حارث از روي نفاق و دورويي تظاهر به اسالم مي
pκ$﴿ها دوستي داشت. پس خدا  آن š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρä‹sƒ ªB$# óΟä3uΖƒÏŠ # Yρâ“ èδ 

$ Y6 Ïès9 uρ z⎯ÏiΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# ⎯ ÏΒ óΟä3Î= ö6s% u‘$¤ä3ø9$# uρ u™!$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 (#θ à)̈?$# uρ ©! $# βÎ) Λä⎢Ψ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩∈∠∪ 

#sŒ Î)uρ öΝçG÷ƒ yŠ$tΡ ’n< Î) Íο4θ n=¢Á9$# $yδρä‹sƒ ªB$# # Yρâ“ èδ $Y6 Ïès9uρ 4 š Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr' Î/ ÓΘöθ s% ω tβθè= É)÷ètƒ ∩∈∇∪ ö≅è% Ÿ≅÷δr'≈̄ tƒ 

                                           
  .289، ص 6تفسير طبري، همان منبع، ج  -1
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É=≈tGÅ3ø9 $# ö≅yδ tβθ ßϑÉ)Ζ s? !$ ¨ΖÏΒ HωÎ) ÷βr& $ ¨ΖtΒ# u™ «!$$ Î/ !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& $oΨøŠ s9Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ ã≅ö7 s% ¨βr&uρ ö/ ä.usYø. r& 

tβθ à)Å¡≈ sù ∩∈®∪ ö≅è% ö≅yδ Ν ä3ã⁄ Îm;tΡé& 9h|³ Î0 ⎯ ÏiΒ y7Ï9≡sŒ ºπ t/θèWtΒ y‰Ψ Ïã «! $# 4 ⎯ tΒ çμ uΖ yè©9 ª! $# |= ÅÒ xîuρ Ïμ ø‹n= tã 

Ÿ≅yèy_ uρ ãΝ åκ÷] ÏΒ nο yŠtÉ)ø9 $# tƒ Î—$uΖ sƒ ø: $# uρ y‰ t7 tãuρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& @Ÿ° $ZΡ%s3̈Β ‘≅|Ê r&uρ ⎯ tã Ï™!# uθy™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 

∩∉⊃∪ # sŒÎ)uρ öΝä.ρ â™!% ỳ (# þθ ä9$s% $̈ΨtΒ# u™ ‰s%uρ (#θ è= yz ¨Š Ìøä3ø9$$Î/ öΝèδuρ ô‰s% (#θã_ tyz ⎯Ïμ Î/ 4 ª!$# uρ ÞΟ n= ÷ær& $yϑÎ/ (#θ çΡ%x. 

tβθ ßϑçFõ3tƒ ∩∉⊇∪﴾  و به اين روايت آمده است: گروهي از يهود كه ابو ياسر بن )1(نازل كردرا .
شان بودند، به حضور رسول اهللا آمدند و  عمرو نيز بيناخطب، نافع بن ابونافع و عازر بن 

$﴿پرسيدند كه به كدام يك از پيامبران پيشين ايمان دارد؟ سرور كائنات  ¨ΨtΒ#u™ «! $$Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& 

$uΖøŠ s9Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρé& #’n< Î) zΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ oÿ ôœÎ) uρ t,≈ ysó™ Î)uρ z>θà)÷ètƒ uρ ÅÞ$t6 ó™ F{$# uρ !$tΒ uρ u’ÎAρé& 4© y›θ ãΒ 4© |¤Š Ïãuρ 

!$tΒ uρ u’ÎAρ é& šχθ –ŠÎ;̈Ψ9 $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ În/§‘ Ÿω ä−ÌhxçΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰tn r& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ß⎯ øt wΥuρ … çμ s9 tβθ ãΚ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪﴾  :بقره)
بگوييد: به خدا و آنچه كه به ما فرو فرستاده شده و آنچه كه به ابراهيم و اسماعيل و «) 136

                                           
زاد «به خاطر جهالت محمد بن ابومحمد  از ابن عباس روايت كرده اسناد آن ضعيف است، 12221طبري  -1

  به تخريج محقق.  441 »المسير
انـد كـه    ] از كسـانى  به ريشخند و بازى گرفتند [با اينكـه  اى مؤمنان، آنان را كه دينتان را«: ترجمه آيات

] مگيريـد. و اگـر ايمـان داريـد، از      اند و [نيـز ديگـر] كـافران را دوسـت [خـويش      پيش از شما كتاب يافته
خوانيد، آن را به ريشخند و بازيچه گيرند. اين از آن است كه  و چون به نماز فرا مى. خداوند پروا بداريد 

گيريد كه بـه   ] از ما عيب مى بگو: اى اهل كتاب، آيا جز [براى اين. ورزند تند كه خرد نمىآنان قومى هس
ايم و [جـز   خداوند و آنچه به ما فرو فرستاده شده و آنچه پيش از اين فرو فرستاده شده است ايمان آورده

] بـد سـرانجامتر اسـت،     [هـم بگو: آيا به شما از كسى كه در نزد خدا از اين . ] بيشترتان نافرمانيد براى آنكه
] كسانى كه خداوند آنان را از رحمت خويش به دور داشته و بـر آنـان خشـم گرفتـه و      خبر دهم؟ [جزاى
تـر و از   ] طاغوت را پرستيده، اينان بد جايگـاه  ] بوزينگان و خوكان قرار داده و [كسى كه آنان را [همچون
ايم، حال آنكه با كفر در آمـده و بـا    گويند: ايمان آورده و چون [به نزد] شما آيند،. ترند راه راست گمراه
  .»داشتند، داناتر است اند. و خداوند به آنچه نهان مى آن بيرون رفته
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فرو فرستاده شده و آنچه كه به موسى و عيسى داده شده  اسحاق و يعقوب و نوادگان يعقوب
ايم.  و [نيز] آنچه كه به [ديگر] پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده است، ايمان آورده

را تالوت كرد.  »گذاريم. و فرمانبردار او (خداوند) هستيم بين هيچ كس از آنان تفاوتى نمى
ا نبوت عيسي بن مريم را انكار كردند، و گفتند: ما ه نام برد، آن كريم از عيسي نبي چون 

'ö≅è% Ÿ≅÷δr﴿آوريم. پس خدا آية  هرگز به عيسي و كسي كه نبوت او را بپذيرد ايمان نمي ¯≈ tƒ 

É=≈tGÅ3ø9 $# ö≅yδ tβθ ßϑÉ)Ζ s? !$̈Ζ ÏΒ...﴾ 1(را نازل كرد(.  

ÏMs9$s%uρ ßŠθ﴿: 64اسباب نزول آية  åκ uø9$# ß‰ tƒ «! $# î' s!θè= øótΒ 4 ôM̄= äî öΝÍκ‰ É‰÷ƒr& (#θãΨ Ïèä9 uρ $oÿÏ3 (#θä9$s% ¢ ö≅t/ 

çν#y‰ tƒ Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6tΒ ß, ÏΨ ãƒ y# ø‹x. â™!$t± o„ 4 χ y‰ƒ Í”zs9 uρ # ZÏV x. Νåκ ÷] ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ y7Îi/¢‘ $YΖ≈u‹ øóèÛ 

# \øä. uρ 4 $uΖ øŠs)ø9 r&uρ ãΝæηuΖ ÷t/ nο uρ≡y‰ yèø9 $# u™!$ŸÒ øót7ø9 $# uρ 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# 4 !$yϑ̄= ä. (#ρß‰s%÷ρr& # Y‘$ tΡ É>öys ù= Ïj9 $yδr' xôÛr& 

ª!$# 4 tβöθ yèó¡ tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# # YŠ$|¡ sù 4 ª!$# uρ Ÿω = Ït ä† t⎦⎪Ï‰Å¡ øßϑø9 $# ∩∉⊆∪﴾2.  

                                           
ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از سعيد و يا عكرمه از ابن عباس نقل كرده  12224ضعيف است، طبري  -1

» ميـزان االعتـدال  «و » تقريـب «هول است، چنانچـه در  است. مدار اين بر محمد بن ابومحمد است و او مج
اس بدون سند روايت كـرده اسـت. بـه    از ابن عب 203/  2 »الوسيط«و  401است. واحدي در اسباب نزول 

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 358 »كشاف«
فتنـد از  ] آنچـه گ  يهود گفتند: دست خداوند بسته است. دستان خودشان بسـته بـاد. و بـه [سـزاى    «ترجمه:  -2

كنـد و   رحمت خداوند به دور داشته شدند. بلكه دو دست او گشاده است هر گونه كه بخواهد انفـاق مـى  
] بسـيارى از آنـان،    ] پروردگارت به سوى تو فرو فرسـتاده شـده اسـت، [در حـقّ     به راستى آنچه از [جانب

ايـم، هـر گـاه كـه      امـت افكنـده  سركشى و كفر را خواهد افزود. و در بين آنان دشمنى و كينه را تا روز قي
كوشـند. و خداونـد    نشـاند، و در زمـين در فسـاد مـى     آتشى براى جنگ برافروزند، خداوند آن را فرو مـى 

  .»دارد فسادكاران را دوست نمى



    

  229  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

روايت كرده است: شخصي از يهود به نام نباش بـن   بك: طبراني از ابن عباس  -420
دهـد. خـدا آيـة     قيس به پيامبر گفت: پررودگار تو بخيل است و مـال خـود را بـه كسـي نمـي     

﴿ÏMs9$s%uρ ßŠθ åκ u ø9 $# ß‰ tƒ «! $# î' s!θ è= øótΒ...﴾ 1(را نازل كرد(.  

 ÏMs9$s%uρ﴿روايـت كـرده اسـت: ايـن آيـه       ب ابوشيخ از وجه ديگر از ابـن عبـاس   -421

ßŠθ åκ u ø9 $# ß‰ tƒ «! $# î' s!θ è= øótΒ﴾ ة فنحاص رئيس يهود بني قينقاع نازل گرديده است.ردر با  

$ *﴿: 67اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& šø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ y7Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅yèøs? $yϑsù 

|Møó̄= t/ … çμ tGs9$y™ Í‘ 4 ª! $# uρ šßϑÅÁ ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠ öθ s)ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∉∠∪﴾2.  
فرمود: ايزد تعالي مرا به رسـالت   ابوشيخ از حسن روايت كرده است: رسول خدا  -422

دانسـتم مشـركان تكـذيبم     ديـدم، زيـرا مـي    مبعوث كرد و من در خود توانايي اين كار را نمـي 
نند. پس خداي تعالي به من وحي كرد يا پيـام او را بـه مـردم برسـانم و يـا نـاگزير مـورد        ك مي

pκ$ *﴿آيـة   خشم و عذاب الهي قرار گيرم. همـين بـود كـه خـدا      š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& 

š ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘﴾... .را نازل كرد  

$ *﴿نگـامي كـه   ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كـرده اسـت: ه   -423 pκ š‰r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õÏk= t/ !$tΒ 

tΑÌ“Ρé& š ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ y7Îi/¢‘﴾  نازل شد. پيامبر     گفت: خدايا چگونه فرمان تـو را انجـام دهـم، در

                                           
 17/  7روايت كرده اسناد آن ضعيف است، به خاطر جهالت محمد بـن ابومحمـد. هيثمـي     12497طبراني  -1

  قه هستند.هاي آن ث گويد: راوي مي
] پروردگارت به سوى تو فرو فرستاده شده اسـت و اگـر    اى رسول، برسان آنچه را كه از [جانب«ترجمه:  -2

كنـد. خداونـد گـروه     اى. و خداوند تو را از [شرّ] مردم حفـظ مـى   [اين كار را] نكنى، رسالتش را نرسانده
 .»كند كافران را هدايت نمى
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βÎ) óΟ﴿شـوند. پـس    حالي كه من يكه و تنها هستم و همه برعليه من همدست مـي  ©9 ö≅yèøs? $yϑsù 

|Møó̄= t/ … çμ tGs9$y™ Í‘﴾ 1(نازل شد(.  

!ª﴿روايت كرده اند: نبي كريم تا نزول اين آيـه   لحاكم و ترمذي از عايشه  -424 $# uρ 

šßϑÅÁ ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 يـه  شد. پـس از نـزول ايـن آ    پاسباني مي با نگهبانان مسلح حراست و ﴾#$
پيامبر سرش را از خانه بيرون كرد و به پاسبانان گفت: شما بازگرديد كه خدا خودش مرا نگاه 

  .)2(اردد مي
در بستر بوده نازل  اين حديث دال بر اين است كه اين آيه در شب و هنگامي كه پيامبر 

  شده است.

                                           
مجاهد روايت كرده، اين مثل سابقش ضعيف است، با اين وصـف آيـه   از  12275جداً منكر است، طبري  -1

  مدني و قصه ظاهراً مكي است.
از عبداهللا بن شـقيق از عايشـه روايـت كـرده انـد، اسـناد آن        12279، طبري 313/  2، حاكم 3046ترمذي  -2

ق اسـت.  ا او موافـ قوي نيست، به خاطر حارث بن عبيد. حاكم اين حديث را صحيح گفته و ذهبـي هـم بـ   
رده انـد كـه   اي آن را از جريري به قسم مرسل روايت ك اين حديث غريب است، عده«گويد:  ترمذي مي

از ابن عليه از جريري از عبداهللا بن شقيق بـه قسـم مرسـل روايـت      12277طبري  »در آن عايشه ذكر نشده
اسـناد آن حسـن   «د: گويـ  مـي  »فتح البـاري «تر است. ابن حجر در  ز موصول قويكرده است، اسناد اين ا

از  12276اين حديث داراي شـاهد اسـت كـه طبـري      »بودن آن اختالف دارند موصول مرسلاست و در 
 »تفسـير بغـوي  «شـود. بـه    ل قوي مـي سعيد بن جبير روايت كرده. پس حديث موصول با اين حديث مرس

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 814
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روايت كـرده اسـت: عبـاس عمـوي پيـامبر در گـروة        طبراني از ابوسعيد خدري  -425
!ª﴿نگهبانان پيـامبر بـود، هنگـامي كـه      $# uρ š ßϑÅÁ ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 نـازل گرديـد پاسـباني را     ﴾#$

  .)1(رك گفتت
هـا از   ك: همچنان از عصمه بن مالك خطمي روايت كرده است: مـا همـواره شـب    -426

!ª﴿كرديم. تا اين كه  پيامبر باسباني مي $#uρ š ßϑÅÁ ÷ètƒ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 نازل شد. پيامبر دستو داد  ﴾#$
  .)2(اين كار را ترك كنيم

اسـت: زمـاني كـه    روايـت كـرده    خود از ابـوهريره   »صحيح«ك: ابن حبان در  -427
دارتـرين   رسـيديم، بزرگتـرين و سـايه    رفت اگر موقع صبح بـه جـايي مـي    رسول اهللا به سفر مي

آمـد. روزي در زيـر    كـرديم و او در پـاي آن درخـت فـرود مـي      درخت را برايش انتخاب مي
درختي نشست و شمشير خود را بـر شـاخة آن آويـزان كـرد. ناگـاه مـردي آمـد و شمشـير را         

دهد؟ پيامبر گفت: ايزد تعـالي   اي محمد چه كسي ترا از چنگ من نجات ميگرفت و گفت: 
! ﴿ªكند، شمشير را بگذار، آن مرد شمشير را انداخت. پس خدا  مرا از شر تو حفظ مي $# uρ 

šßϑÅÁ ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9   را نازل كرد. ﴾#$
رسـول   اني كهك: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از جابر بن عبداهللا روايت كرده اند: زم -428

اهللا غزوة بني انمار را به پايان رساند. به ذات الرقاع آمد. هنگامي كـه بـر سـر چـاهي نشسـته و      
شد. رفقايش گفتند:  پاهاي خود را دراز كرده بود، وارث از قبيلة بني نجار داوطلب قتل او 

تي شمشـيرش  گويم: شمشيرت را به من بده، وق رساني، گفت: به او مي چگونه او را به قتل مي

                                           
روايـت كـرده اسـت. هيثمـي در      3534 »عجـم اوسـط  م«و  814 »معجم صـغير «ضعيف است، طبراني در  -1

به تخريج  2708به ابن كثير  »در اين اسناد عطية عوفي ضعيف است«گفته است:  17/  7 »مجمع الزوائد«
  محقق نگاه كنيد.

بـه ابـن    579و  578/  2ذكـر كـرده اسـت، ابـن كثيـر       17/  7 »مجمع الزوائد«طبراني نيافتم. هيثمي در به  -2
  يق طبراني نسبت داده در اين اسناد فضل بن مختار متروك است.مردويه از طر
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كشم، پس به نزد رسول خدا آمد و گفت: اي محمد، شمشيرت را به من  را به من داد او را مي
بده، تا آن را ببويم، پيامبر شمشير را به او داد. دسـت او لرزيـد. پيـامبر گفـت: خـدا بـين تـو و        

pκ$﴿ات مانع ايجاد كرد. پس آية  خواسته š‰r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õÏk= t/﴾... 1(نازل شد(.  
  حديث غريب ديگري به سبب نزول اين آيه آمده كه آن را:

روايـت كـرده انـد: از رسـول اهللا بـه       بك: ابن مردويه و طبراني از ابـن عبـاس    -429
شد. ابوطالب هرروز چند نفـر از افـراد بنـي هاشـم را بـا       وسيلة پاسبانان حراست و نگهباني مي

!ª﴿فرستاد، تـا آن كـه آيـة     پيامبر جهت محافظت مي $# uρ š ßϑÅÁ ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 نـازل شـد.    ﴾#$
ابوطالب خواست بازهم نگهبان به نزد رسول اهللا بفرستد. پيامبر گفت: اي عمو، خدا مرا از شر 

  كند. ها و جن حفظ مي انسان
  به اين معني نقل كرده است. ابن مردويه از جابر بن عبداهللا  -430

  و ظاهراً خالف آن است.كند كه آيه مكي باشد  اين روايت اقتضا مي
'ö≅è% Ÿ≅÷δr﴿: 68اسباب نزول آية  ¯≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# ÷Λä⎢ó¡ s9 4’n?tã >™ó© x« 4©®Lym (#θßϑŠ É) è? sπ1u‘ öθ−G9 $# 

Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# uρ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹s9 Î) ⎯ ÏiΒ öΝä3În/§‘ 3 χ y‰ƒ Í”zs9 uρ # ZÏV x. Νåκ ÷] Ï iΒ !$̈Β tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ y7Îi/¢‘ $YΖ≈ u‹ øóèÛ 

# \øä. uρ ( Ÿξsù }̈ ù's? ’n?tã ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $# ∩∉∇∪﴾2.  
روايت كرده اند: رافـع، اسـالم بـن     بك: ابن جرير و ابن ابوحاتم از ابن عباس  -431

گـويي   آمدند و گفتند: اي محمـد! آيـا نمـي    مشكم و مالك بن صيف به حضور رسول اهللا 

                                           
به  2712اسناد اين ضعيف است كه در آن موسي بن عبيدة ربزي ضعيف متروك است. به تفسير ابن كثير  -1

  تخريج محقق نگاه كنيد.
آنچه را كـه  ] تورات و انجيل و  بگو: اى اهل كتاب، بر آيينى درست نيستيد مگر وقتى كه [حكم«ترجمه:  -2

]  ] پروردگارتان به سـوى شـما فـرو فرسـتاده شـده اسـت، بـر پـا داريـد و البتـه آنچـه از [جانـب             از [جانب
] بسيارى از آنان سركشى و كفر را خواهد افزود.  پروردگارت به سوى تو فرو فرستاده شده است [در حقّ

  .»پس بر گروه كافران اندوه مخور
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ه تـورات ايمـان داري؟ گفـت: آري، ولـي شـما      كه پيرو دين ابراهيم و از ملـت او هسـتي و بـ   
اسـت، انكـار و آنچـه را    چيزهاي تازه در آن وارد كرده ايد و حقايقي را كه در تـورات درج  

و بيان آن مأمور بوديد كتمان نموده ايد. گفتند: بـه آنچـه در دسـت ماسـت عمـل       كه به تبليغ
'ö≅è% Ÿ≅÷δr﴿آيـة   كنيم، از اين رو در راة راست و حق قرار داريـم. پـس خـدا     مي ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# 

÷Λä⎢ó¡ s9 4’n?tã >™ó© x«﴾... .را نازل كرد  

‰βy¨﴿: 83 – 82اسباب نزول آية  ÉftGs9 £‰x© r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Zοuρ≡ y‰tã t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θãΨtΒ# u™ yŠθ ßγ u‹ ø9$# š⎥⎪Ï% ©! $# uρ 

(#θ ä. uõ°r& ( χ y‰Éf tGs9 uρ Οßγ t/tø%r& Zο ¨Šuθ ¨Β z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#θãΨ tΒ#u™ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθ ä9$s% $Ρ̄Î) 3“t≈ |Á tΡ 4 š Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ 

óΟßγ ÷Ψ ÏΒ š⎥⎫ Å¡‹ Åb¡Ï% $ ZΡ$t7 ÷δâ‘ uρ óΟßγ ¯Ρ r&uρ Ÿω tβρçÉ9 ò6tGó¡tƒ ∩∇⊄∪﴾.  
روايت  ابن ابوحاتم از سعيد بن مسيب و ابوبكر بن عبدالرحمن و عروه بن زبير  -432

به حضور نجاشي فرستاد. نجاشي  اي عمرو بن امية ضمري را با نامه كرده است: رسول اهللا 
نامه را خواند، جعفر بن ابوطالب را با مهاجرين خواست، دنبال رهبانان و روحانيون مسيحي 

سورة  ان چند آيه از قرآن بخواند، جعفر يشنيز فرستاد و به جعفر بن ابوطالب دستور داد برا
دگانشان روايت گشت. ها به قرآن گرويدند و سيالب اشك از دي مريم را تالوت كرد. آن

‰βy¨﴿اين كالم عزيز  ÉftGs9 £‰ x© r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Zοuρ≡ y‰tã t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΨtΒ#u™ yŠθ ßγ u‹ ø9$# š⎥⎪Ï% ©! $# uρ (#θ ä. uõ°r& ( 

χ y‰Éf tGs9 uρ Οßγ t/tø%r& Zο ¨Šuθ ¨Β z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΨtΒ#u™ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθ ä9$s% $̄ΡÎ) 3“t≈ |Á tΡ 4 š Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ óΟßγ ÷Ψ ÏΒ 

š⎥⎫ Å¡‹ Åb¡Ï% $ZΡ$t7 ÷δâ‘ uρ óΟßγ ¯Ρr&uρ Ÿω tβρçÉ9 ò6tGó¡tƒ ∩∇⊄∪ # sŒÎ)uρ (#θ ãèÏϑy™ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& ’n< Î) ÉΑθ ß™ §9 $# #“ts? 

óΟ ßγ uΖ ãŠôãr& âÙ‹ Ïs? š∅ÏΒ ÆìøΒ ¤$! $# $£ϑÏΒ (#θèù z tä z⎯ ÏΒ Èd, ysø9 $# ( tβθ ä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ $̈Ψ tΒ# u™ $uΖ ö;çGø. $$sù yìtΒ 

t⎦⎪ Ï‰Îγ≈   ان نازل شد.در باره ش ،1﴾∪⊃∇∩ ¤±9$#

                                           
يابى و مهربانترين آنان را در حقّ مؤمنـان   ر حقّ مؤمنان يهود و مشركان مىترين مردم را د دشمن«ترجمه:  -1

] آنان دانشمندان و راهبان هستند  يابى كه گفتند: ما مسيحى هستيم. اين از آن است كه از [ميان كسانى مى
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ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: نجاشي سي نفـر از بزرگـان دربـار     -433
ها قراءت كـرد. بـا شـنيدن قـرآن      را براي آن »يس«سورة  خويش را نزد پيامبر فرستاد و او 

  .)1(ها اين آيه نازل شد ها اشكبار گرديد. پس در بارة آن چشمان آن
#﴿روايت كـرده اسـت: آيـة     ب بن زبير نسائي از عبداهللا -434 sŒÎ)uρ (#θ ãèÏϑy™ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& ’n< Î) 

ÉΑθß™ §9 $# #“ts? óΟ ßγ uΖ ãŠ ôãr& âÙ‹ Ïs? š∅ÏΒ ÆìøΒ ¤$!   .)2(در بارة نجاشي و ياران او نازل شده است ﴾#$
  .)3(طبراني از ابن عباس به اين معني اما مفصلتر روايت كرده است -435

‰pκš$﴿: 87اسباب نزول آية  r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θãΒÌhpt éB ÏM≈t6 Íh‹sÛ !$tΒ ¨≅ym r& ª!$# öΝä3s9 Ÿωuρ 

(# ÿρß‰ tG÷è s? 4 χ Î) ©! $# Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Ï‰tF÷èßϑø9 $# ∩∇∠∪﴾4.  
روايت كرده اند: مردي به حضـور رسـول اهللا    بترمذي و ديگران از ابن عباس  -434
  شـود و   خورم ميل من به زنان زيـادتر مـي   ميآمد و گفت: اي رسول خدا! هروقت گوشت

                                                                                                             
شـده   و چون آنچه را كه به سوى رسول [خـدا] فـرو فرسـتاده   . ورزند ] كه آنان كبر نمى و [نيز از آن روى

شـود.   انـد، اشـك ريـزان مـى     ] بينى كه به سبب آنچه از حـقّ شـناخته   است، بشنوند، چشمهايشان [را چنان
  .»ايم، پس ما را در زمره گواهان بنويس گويند: پروردگارا، ايمان آورده مى

كـرده و   از طريق محمد بن اسحاق از محمد بـن ابومحمـد روايـت    12287يف است، طبري عاسناد اين ض -1
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 455 »زاد المسير«ن محمد مجهول است. به اي

از عبـداهللا بـن زبيـر روايـت      12330و طبـري   »كشـف « 2758و بزار  168 »تفسير«حسن است، نسائي در  -2
گويـد:   مـي  419/  9 »مجمـع الزوائـد  «هاي آن ثقـه هسـتند. هيثمـي در     اويكرده اند، اسناد آن حسن و ر

 885 »فتح القدير«ن محمد بن عثمان كه ثقه است. به راويي صحيح هستند، بدو –بزار  يعني –هاي  راوي
  به تخريج محقق نگاه كنيد.

هاي آن ثقه هستند، اما بين ابن عباس و  از علي بن ابوطلحه از ابن عباس روايت كرده راوي 12320طبري  -3
  شوند. مجموع قوي مي ابن ابوطلحه ارسال است اين حديث داراي شواهد مرسل است كه به

اى مؤمنان، لذائذ چيزهايى را كه خداوند براى شما حالل نموده است حـرام مشـماريد و از حـد    «ترجمه:  -4
  .»دارد مگذريد. بى گمان خداوند از حد گذرندگان را دوست نمى
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كند به همين خاطر خوردن گوشت را بر خود حـرام كـردم. پـس خـدا      شهوت بر من غلبه مي
pκ$﴿آية  š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ ãΒÌhpt éB ÏM≈ t6 Íh‹sÛ !$tΒ ¨≅ym r& ª! $# öΝä3s9﴾... 1(را نازل كرد(.  

روايــت كــرده اســت: گروهــي از  بعبــاس  ابــن جريــر از طريــق عــوفي از ابــن -437
اصحاب از جمله عثمان بن مظعون معاشرت با زنان و خوردن گوشت را بر خود حرام كردنـد  

هـا دور   و كارد تيز تهيه كردند كه آلت تناسلي خود را قطع كنند، تا احساسات شهواني از آن
  گردد و با آرامش خيال به عبادت بپردازند. پس آيه نازل شد.

دي و       -438 و همچنين از عكرمه به قسم مرسل، ابو قالبـه، مجاهـد، ابومالـك، نخعـي، سـ
  ديگران به اين معني روايت كرده است.

  ها به شمول ابن مظعون و علي بن ابوطالب ده نفر بودند. گويد: آن سدي مي -439
الم گويد: ابن مظعون، علي بن ابوطالب، ابن مسعود، مقداد بن اسـود و سـ   عكرمه مي -440

  موالي ابو حذيفه از آن جمله اند.
  .)2(ها هستند و در روايت مجاهد: ابن مظعون و عبداهللا بن عمرو در ميان آن -441

                                           
ر ايـن  از ابن عبـاس روايـت كـرده انـد د     410و واحدي  170/  5، ابن عدي 12354، طبري 3054ترمذي  -1

حسـن غريـب   «گويـد:   آمده. ترمذي مـي  »تقريب«چنانچه در  اسناد عثمان بن سعد كاتب ضعيف است،
مـان  ابن عـدي ايـن حـديث را بـه سـبب ضـعف عث       »ن را به قسم مرسل روايت كرده انداي اي است، عده

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 889 »فتح القدير«داند. به  كاتب داراي علت مي
روايت كرده، در اين اسناد بين علي بن ابوطلحه و ابن عباس ارسال اسـت و از   12350ري حسن است، طب -2

از  12341از ابن عباس روايت كرده در اين اسناد عطيـة عـوفي واهـي اسـت و طبـري       12351وجه ديگر 
از  12345از ابومالك و طبـري   12340از سدي و طبري  12349از قتاده و طبري  12348عكرمه و طبري 

گوينـد   ين مـي رسـ به عبـارت مف  411 »اسباب نزول«در  قالبه به قسم مرسل روايت كرده است. واحديابو
روايت كرده. اين حديث به كلمات متقارب به همين معني روايت شده اين رويات مرسـل و موصـول بـه    

، نسـائي  1083، ترمذي 1402مسلم  5074و  5073شوند، پس حديث قوي است. بخاري  مجموع قوي مي
 8و بيهقـي   2237، بغوي 4027، ابن حبان 133/  2، دارمي 183و  175/  1، احمد 1848، ابن ماجه 58/  6
از سعد بن ابي وقاص به قسم صحيح بدون نزول آيه روايت كرده اند: رسول خدا عثمان بن مظعـون   97/ 
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خود از طريق سديي صغير از كلبي از ابوصالح از ابن عباس  »تاريخ«ابن عساكر در  -442
، علـي، ابـن   روايت كرده است: اين آيه در بـارة گروهـي از اصـحاب از جملـه ابـوبكر، عمـر      

نـازل گرديـده اسـت.     مسعود، عثمان بن مظعون، مقداد بن اسود و سالم مـوالي ابوحذيفـه   
ها باهم توافق كردند كه خود را اخته نمايند، از معاشرت با زنان اجتناب كننـد، گوشـت و    آن

ها استفاده نكنند، بـه جـز انـدكي بـراي      غذاي چرب نخورند، لباس خشن بپوشند، از خوردني
ماندن و مانند راهبان جهت عبادت در روي زمين سير و سياحت نمايند. بنابراين، اين آيه  زنده

  .)1(نازل شد
ابن ابوحاتم از زيد بن اسـلم روايـت كـرده اسـت: شخصـي از خـانوادة عبـداهللا بـن          -443
مهمان او شد. خود او نزد پيامبر رفته بود. چون بـه خانـه برگشـت متوجـه شـد كـه        رواحه 

تظر اوست و هنوز غذا نخورده. به همسر خود گفت: بـه خـاطر مـن بـه مهمـانم غـذا       مهمان من
ندادي، اين غذا بر من حرام است. همسرش گفت: اين غذا بر من نيز حـرام باشـد. مهمـان نيـز     

اين وضعيت را مشـاهده كـرد دسـت بـه سـوي غـذا دراز        غذا را تحريم كرد. چون عبداهللا 
سپس به نزد رسول اهللا آمد و موضـوع را گفـت. پـس خـداي     نمود و گفت: بسم اهللا بخوريد، 

pκ$﴿بزرگ  š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ ãΒ Ìhpt éB ÏM≈ t6 Íh‹sÛ !$tΒ ¨≅ym r& ª! $# öΝä3s9﴾ .را نازل كرد  

$﴿: 93 – 90اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΨtΒ# u™ $ yϑ̄ΡÎ) ãôϑsƒø: $# çÅ£ øŠyϑø9$# uρ Ü>$|ÁΡF{$# uρ 

ãΝ≈ s9 ø— F{$# uρ Ó§ ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅yϑtã Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥tGô_$$ sù öΝä3ª= yès9 tβθ ßs Î= øè? ∩®⊃∪﴾.  
به مدينه آمد مردم شراب  روايت كرده است: رسول اهللا  احمد از ابوهريره  -444

y7tΡθ﴿زدند، در اين باره از نبي كريم سؤال كردند. بنابراين  نوشيدند و قمار مي مي è= t↔ ó¡o„ 

Ç∅tã Ìôϑy‚ø9 $# ÎÅ£ ÷yϑø9 $# uρ...﴾  :نازل شد. مردم گفتند: ايزد تعالي شراب و قمار را 219(بقره (

                                                                                                             
كـرديم   خود را خصي مي داد ما ها منع كرد، اگر به او اجازه مي را از ترك تشكيل خانواده و بريدن از زن

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 460 »زاد المسير«به 
  اسناد آن جداً ضعيف است، بابت سدي و كلبي كه هردو متروكند و ابوصالح ضعيف است. -1
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نوشيدند. تا آن كه  تحريم نكرده بلكه گناة بزرگ خوانده است. آنان مثل هميشه شراب مي
 دار شد و موقع نمازخواندن روزي يكي از مهاجرين هنگام نماز شام امامت يارانش را عهده

$﴿اشتباه كرد. بنابراين آية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u™ Ÿω (#θ ç/tø)s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟ çFΡr&uρ 3“t≈ s3ß™ 4© ®Lym (#θ ßϑn= ÷ès? 

$ tΒ tβθ ä9θ à)s?﴾  :اى مؤمنان، در حالى كه مست باشيد به نماز نزديك نشويد تا آنكه «) 43(نساء

‰pκš$﴿ر از آن نازل شد. سپس آية شديدت »گوييد بدانيد چه مى r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΨtΒ# u™ $yϑ̄ΡÎ) ãôϑsƒø: $# 

çÅ£ øŠ yϑø9 $# uρ Ü>$|ÁΡF{$# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{$# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅yϑtã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥tGô_ $$sù öΝ ä3ª= yès9 tβθßs Î= øè? ∩®⊃∪ 

$yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷t/ nοuρ≡y‰yèø9 $# u™!$ŸÒ øót7 ø9 $# uρ ’Îû Ì÷Κsƒ ø:$# ÎÅ£ ÷yϑø9 $# uρ öΝ ä.£‰ ÝÁ tƒuρ ⎯ tã Ìø. ÏŒ 

«!$# Ç⎯tãuρ Íο4θ n= ¢Á9$# ( ö≅yγ sù Λä⎢Ρr& tβθ åκ tJΖ •Β ∩®⊇∪﴾1، نوشيدند، گفتند:  هايي كه شراب مي نازل شد. آن
اي رسول خدا! برخي از مسلمانان  ها گفتند: پروردگارا، از شراب دست برداشتيم. بعد مسلمان

مار و شراب اشتغال داشتند در راة خدا شهيد شدند تعدادي هم در بستر مرگ جان كه به ق
زشت دانسته و كردار شيطاني خوانده است  سپردند، حاال كه ايزد تعالي شراب و قمار را

§{﴿[تكليف آنان چيست] پس خداي بزرگ آية  øŠ s9 ’n?tã š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™﴾...  را نازل
  .)2(كرد

روايـت كـرده انـد: دو قبيلـه از انصـار شــراب       بهقـي از ابـن عبـاس    نسـائي و بي  -445
گرفتنـد. وقتـي كـه بـه حـال       شدند، گريبان يكـديگر را مـي   نوشيدند و زماني كه مست مي مي

                                           
] از عمـل شـيطان    اى مؤمنان، جز اين نيست كه شـراب و قمـار و انصـاب و از الم پليـد [و ناشـى     «ترجمه:  -1

خواهـد بـين شـما در     جز اين نيست كه شـيطان مـى  . راز كنيد باشد كه رستگار شويداست، پس از آن احت
] شراب و قمار دشمنى و كينه افكند و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. پس آيا دست بـر   [پرداختن به

  .»داريد؟ مى
ابووهـب  «گويـد:   مـي  8075 »مجمع الزوائـد «يره روايت كرده است، و هيثمي در از ابوهر 351/  2احمد  -2

داند و ابونجيح ضعيف است كه حفـظ خـوب نـدارد،     موالي ابوهريره را نه كسي جرح كرده و نه ثقه مي
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 899به فتح القدير  »دانند ياري از علما او را ثقه مياما بس
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ها متوجه آثار زخم و خراشيدگي در روي، سر و ريش خـود   گشتند، برخي از آن عادي برمي
ال را به سر من آورد، و در حـالي كـه پـيش از    گفت: برادرم (فالني) اين ب شد و با خود مي مي

گفـت: بـه    اي وجود نداشت، با خود مـي  هايشان هيچ كينه زيستند و در دل آن برادرانه باهم مي
كرد و بـه ايـن ترتيـب، كينـه و      خدا اگر نسبت به من مشفق و مهربان بود اين كار را با من نمي

pκ$﴿پـس خـداي متعـال آيـة     شـد.   هايشان جايگزين مهر و دوستي مي دشمني در دل š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# 

(# þθãΨ tΒ# u™ $yϑ̄ΡÎ) ãôϑsƒ ø:$# çÅ£ øŠ yϑø9 $# uρ﴾... هاي سـختگير   اي از آدم ها نازل كرد. پس عده را در بارة آن
گفتند: اگر شراب پليد و نوشيدنش گناه باشد، حكم فالن كه شراب نوشيده بود و در جنـگ  

§{﴿ها آية  ربان در پاسخ آناحد به شهادت رسيد چيست؟ خداي مه øŠ s9 ’n?tã š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

(#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9   .)1(را نازل كرد ...﴾#$

è% ω “Èθ≅﴿: 100اسباب نزول آية  tGó¡ o„ ß]ŠÎ7 sƒ ø:$# Ü= Íh‹ ©Ü9$# uρ öθs9 uρ y7 t7 yfôãr& äο uøYx. Ï]Š Î7sƒ ø: $# 4 

(#θ à)̈?$$sù ©! $# ’Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É=≈t6 ø9F{ $# öΝ ä3ª= yès9 šχθ ßs Î= øè? ∩⊇⊃⊃∪﴾2.  
 از جابر روايت كرده اند: وقتي كه رسـول خـدا    »ترغيب«واحدي و اصبهاني در  -446

حكم تحريم شراب را اعالم كرد، اعرابيي برخاست و گفت: كار و پيشة مـن تجـارت شـراب    
دي ام، حال اگر آن مال را در راة خدا خرج كـنم بـه مـن سـو     بود و از اين راه ثروتي اندوخته

كنـد. پـس    خواهد رساند؟ رسول خدا گفت: خدا تنها چيزهـاي پـاكيزه و طيـب را قبـول مـي     

                                           
از ابـن   12459، طبرانـي  285/  8، بيهقي 141/  4، حاكم 12526، طبري 171حسن است، نسائي در تفسير  -1

ه شرط مسـلم صـحيح دانسـته اسـت.     عباس روايت كرده اند، حاكم در باره سكوت كرده و ذهبي آن را ب
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 901 »فتح القدير«به 

] تـو را بـه شـگفتى وادارد. پـس اى      بگو: پليد و پاك يكسان نيست و اگر چـه فراوانـى پليـد [ى   «ترجمه:  -2
  .»ان، از خداوند پروا بداريد باشد كه رستگار شويدخردمند
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¡è% ω “ÈθtGó≅﴿خداي بزرگ تأييد گفتة پيـامبر آيـة    o„ ß]Š Î7 sƒ ø:$# Ü= Íh‹ ©Ü9 $# uρ öθs9 uρ y7t7 yfôãr&﴾...  را
  .)1(نازل كرد

$﴿: 101اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè= t↔ ó¡n@ ô⎯ tã u™!$u‹ ô© r& βÎ) y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä. ÷σ Ý¡n@ 

βÎ)uρ (#θ è= t↔ ó¡n@ $ pκ÷] tã t⎦⎫Ïm ãΑ̈”t∴ãƒ ãβ# u™öà)ø9 $# y‰ö7 è? öΝ ä3s9 $xtã ª! $# $pκ÷] tã 3 ª!$# uρ î‘θàxî ÒΟŠÎ= ym ∩⊇⊃⊇∪﴾2.  
روايت كرده اسـت: پيـامبر در حـال پنـد و انـدرز       ك: بخاري از انس بن مالك  -447

 Ÿω﴿ن بود كه مردي پرسيد: پدر من كيست؟ پيامبر گفت: فالني اسـت. بنـابراين   براي مسلمانا
(#θè= t↔ ó¡ n@ ô⎯tã u™!$ u‹ô© r& βÎ) y‰ö6 è? öΝä3s9﴾ 3(تا آخر نازل شد(.  

بـا تمسـخر    اي از رسـول اهللا   روايت كرده است: عده بهمچنين از ابن عباس  -448
خصي كه شترش را گـم كـرده بـود    پرسيدند. مردي پرسيد: پدر من كيست؟ و ش چيزهاي مي

pκ$﴿هـا آيـة    پرسيد: شتر من كجاست؟ پـس در بـارة آن   مي š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= t↔ó¡ n@ ô⎯ tã 

u™!$u‹ ô© r&...﴾ 4(نازل شد(.  

                                           
از جابر بن عبـداهللا روايـت كـرده انـد، اسـناد آن       1235 »ترغيب«و اصبهاني در  417طل است، واحدي با -1

ساقط است كه محمد بن يوسف بن يعقوب رازي احاديـث بسـيار وضـع كـرده. بـه ضـعفاي ابـن جـوزي         
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 476 »المسير زاد«و  72/  4 »ميزان اعتدال«و  3254

اى مؤمنان، از چيزهايى مپرسيد كه اگر براى شما آشكار شود، شـما را انـدوهگين كنـد، و اگـر     «ترجمه:  -2
] برايتـان آشـكار خواهـد شـد. خداونـد از       شود، از آن بپرسيد، [سختى آن وقتى كه قرآن فرو فرستاده مى

  .»آمرزنده بردبار استآنها (سؤاالت) در گذشت، و خداوند 
، ابـن  3056 ، ترمـذي 174 »تفسـير «، نسائي در 2359، مسلم 7295و  4362و  4621صحيح است، بخاري  -3

به تخريج محقق به الفـاظ متقـارب از چنـد طريـق از انـس روايـت        839 »تفسير«و بغوي در  6429حبان 
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 801 »احكام قرآن«ه كرده اند. ب

گـذاري   به شـماره  842و بغوي  418، واحدي 12695، طبراني 12798، طبري 4622يح است، بخاري صح -4
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 802 »احكام قرآن«از ابن عباس روايت كرده اند. به محقق همه 
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  .)1(مانند اين روايت را نقل كرده است ابن جرير از حديث ابوهريره  -449
روايـت كـرده انـد: هنگـامي كـه       ابـي طالـب   احمد، ترمذي و حاكم از علي بن  -450

﴿¬! uρ ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM øt7 ø9 ) نازل شد، تعدادي از مسلمانان پرسيدند: اي 97(آل عمران:  ﴾#$
شود؟ پيامبر سكوت كـرد، بـاز پرسـيدند.     رسول خدا! آيا در هرسال يكبار اداي حج فرض مي

اداي مراسـم حـج هرسـال يكبـار بـر       گفـتم، آري،  گفت: نه، و پس فرمود: اگـر مـي   پيامبر 
Ÿω (#θ﴿شد. در اين باره  مسلمين واجب مي è= t↔ó¡ n@ ô⎯ tã u™!$u‹ ô©r& βÎ) y‰ ö6 è? öΝä3s9 öΝä. ÷σÝ¡ n@﴾ .نازل شد  

  .)2(روايت كرده است ابن جرير مانند اين از ابوهريره، ابوامامه و ابن عباس  -451
ن آيـه در بـارة هـردو موضـوع نـازل      حافظ ابن حجر فرموده است: هيچ مانعي ندارد كه اي

  .)3(تر است شده باشد و اسناد حديث ابن عباس صحيح
pκ$﴿: 108 – 106اسباب نزول آية  š‰r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ äοy‰≈ pκy− öΝä3ÏΖ÷ t/ #sŒ Î) u|Øym ãΝä. y‰tn r& 

ßNöθ yϑø9 $# t⎦⎫ Ïm Ïπ §‹ Ï¹uθ ø9$# Èβ$uΖ øO$# # uρsŒ 5Αô‰tã öΝä3Ζ ÏiΒ ÷ρ r& Èβ# tyz#u™ ô⎯ ÏΒ öΝä. Îöxî ÷βÎ) óΟ çFΡr& ÷Λä⎢ö/uŸÑ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# Ν ä3÷Gt6≈ |¹r' sù èπ t6Š ÅÁ •Β ÏNöθ yϑø9 $# 4 $yϑßγ tΡθÝ¡ Î;øt rB .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ Íο 4θn= ¢Á9 $# Èβ$yϑÅ¡ø)ãŠ sù «! $$ Î/ ÈβÎ) óΟçGö6s?ö‘ $# 

Ÿω “ÎtIô± tΡ ⎯Ïμ Î/ $YΨ yϑrO öθ s9 uρ tβ%x. # sŒ 4’n1 öè%   Ÿωuρ ÞΟçFõ3tΡ nο y‰≈ pκ y− «! $# !$ ¯ΡÎ) # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ©9 t⎦⎫ÏϑÏO Fψ $# ∩⊇⊃∉∪﴾.  
از تميم داري روايت كرده  بترمذي به قسم ضعيف و ديگران از ابن عباس  -452

اند: جز من (تميم داري) و عدي بن بداء كسي مشمول سبب نزول اين آيات نيست. اين دو 
نصراني بودند و پيش از اسالم به شام رفت و آمد داشتند. يكبار اين دو به قصد تجارت به 

ان بني سهم به نام بديل ابن ابو مريم هم كه يك جام نقره با خود شام رفتند و يكي از بزرگ
تي كرد و مأمورشان يداشت براي تجارت با اين دو رفت و در راه مريض شد و به اين دو وص

                                           
از ابوهريره روايت كرده در اين اسـناد قـيس بـن ربيـع اسـت كـه حـديث او در متابعـات و          12806طبري  -1

  اهد حسن است.شو
  و حديث بعدي به تخريج محقق نگاه كنيد. 2829و حديث بعدي و تفسير ابن كثير  12808به طبري  -2
  .281/  8 فتح الباري -3
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چون او درگذشت، من و  گويد: اش برسانند. تميم مي انوادهساخت كه تمام دارايي او را به خ
و اين مبلغ را بين خود تقسيم كرديم. وقتي نزد خانوادة عدي جام را به هزار درهم فروختيم 

ها كه جام را بين اشياء  ها سپرديم. آن او آمديم هرچيز كه از بديل پيش ما امانت بود به آن
نيافتند از ما در بارة آن سؤال كردند. گفتيم: غير از اين چيزها كه به شما سپرديم چيز ديگري 

ها را به ما سپرده. وقتي كه مسلمان شدم و از آن گناه  نها هميناز او باقي نمانده است و بديل ت
ها پانصد درهم  توبه كردم، نزد خانوادة او آمدم و ايشان را از جريان آگاه ساختم و به آن

ها عدي را نزد رسول اهللا  پرداختم و يادآور شدم كه پانصد درهم ديگر به نزد عدي است. آن
ها  ي اثبات درستي ادعايشان شاهد و دليل خواست، اما آنها برا از آن آوردند. پيامبر 

ها امر كرد كه عدي را سوگند بدهند و او هم سوگند  نتوانستند شاهدي بياورند. پيامبر به آن
$﴿خورد. خداي بزرگ در اين باره آية  pκ š‰r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ äο y‰≈ pκy− öΝ ä3ÏΖ ÷t/ # sŒÎ) u|Øym ãΝä. y‰tn r& 

ßNöθ yϑø9 $# t⎦⎫ Ïm Ïπ §‹ Ï¹uθ ø9$# Èβ$uΖ øO$# # uρsŒ 5Αô‰tã öΝä3Ζ ÏiΒ ÷ρ r& Èβ# tyz#u™ ô⎯ ÏΒ öΝä. Îöxî ÷βÎ) óΟ çFΡr& ÷Λä⎢ö/uŸÑ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# Ν ä3÷Gt6≈ |¹r' sù èπ t6Š ÅÁ •Β ÏNöθ yϑø9 $# 4 $yϑßγ tΡθÝ¡ Î;øt rB .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ Íο 4θn= ¢Á9 $# Èβ$yϑÅ¡ø)ãŠ sù «! $$ Î/ ÈβÎ) óΟçGö6s?ö‘ $# 

Ÿω “ÎtIô± tΡ ⎯Ïμ Î/ $YΨ yϑrO öθ s9uρ tβ%x. # sŒ 4’n1 öè%   Ÿωuρ ÞΟ çFõ3tΡ nο y‰≈ pκ y− «! $# !$ ¯ΡÎ) #]Œ Î) z⎯ Ïϑ©9 t⎦⎫ÏϑÏO Fψ$# ∩⊇⊃∉∪ ÷βÎ*sù uÏYãã 

#’n?tã $yϑßγ ¯Ρ r& !$¤)ys tGó™ $# $VϑøO Î) Èβ# tyz$ t↔sù Èβ$tΒθ à)tƒ $yϑßγ tΒ$ s)tΒ š∅ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# ¨, ys tGó™$# ãΝÍκö n= tã Ç⎯≈ uŠs9 ÷ρF{$# 

Èβ$ yϑÅ¡ ø)ãŠ sù «! $$Î/ !$oΨ è?y‰≈ pκ y¶s9 Y ymr& ⎯ÏΒ $ yϑÎγ Ï?y‰≈ uηx© $tΒ uρ !$oΨ ÷ƒy‰ tFôã$# !$̄ΡÎ) # ]ŒÎ) z⎯Ïϑ©9 t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∠∪ 

y7Ï9≡sŒ #’oΤ ÷Šr& βr& (#θ è?ù'tƒ Íοy‰≈ pκ¤¶9 $$Î/ 4’n?tã !$ yγ Îγ ô_uρ ÷ρ r& (# þθ èù$ sƒ s† βr& ¨Štè? 7⎯≈ oÿ÷‡r& y‰÷èt/ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒr&﴾1،  را نازل

                                           
] مـرگ بـه    هاى چون [نشانه -] شهادت در ميان شما به هنگام وصيت اى مؤمنان، [حد نصابترجمه آيات:  -1

تان (مسلمان) و يا اگر در حال سفر در زمين باشيد، آن گاه دو شخص دادگر از خود -كسى از شما برسد
] شـك داشـته باشـيد،     مصيبت مرگ به شما رسد، دو تن از غير خودتان (اهل كتاب) است. اگر [بـه آنـان  

] هـيچ قيمتـى    ] آن [شـهادت  [جـاى  پس از نماز آنان را نگه داريد تا بـه خداونـد سـوگند خورنـد كـه بـه      
داريم، آن گاه ما از گناهكـاران خـواهيم    شاوند باشد و شهادت خدا را نهان نمىستانيم و هر چند خوي نمى
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س عمرو بن عاص و يك نفر ديگر برخاستند و قسم كردند. پس آن پانصد درهم از كرد. سپ
  .)1(عدي بن بداء هم گرفته شد

تذكر: ذهبي در اين باور است، تميمي كه در مورد او وحي نازل شد آن تميم نيست و اين 
  جريان را به مقاتل بن حيان نسبت داده است.

ست، زيرا در اين حديث تصريح شـده اسـت   گويد: اين ادعا درست ني حافظ ابن حجر مي
  كه او تميم داري بود.

***  

  سورة انعام

  آيه است 165اين سوره مكي و 
“‘ %ö≅è﴿: 19اسباب نزول آية  r& >™ó© x« çt9 ø. r& Zο y‰≈ pκy− ( È≅è% ª!$# ( 7‰‹ Íκ y− ©Í_ øŠt/ öΝä3oΨ ÷t/uρ 4 z© Çrρé&uρ ¥’n< Î) 

# x‹≈ yδ ãβ# u™öà)ø9 $# Νä. u‘ É‹ΡT{ ⎯Ïμ Î/ .⎯ tΒuρ xn= t/ 4 öΝä3§Ψ Î←r& tβρß‰pκ ô¶tFs9 χ r& yìtΒ «!$# ºπyγ Ï9#u™ 3“t÷z é& 4 ≅è% Hω 
ß‰pκ ô− r& 4 ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) uθ èδ ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ © Í_ ¯ΡÎ)uρ Ö™ü“Ìt/ $®ÿÊeΕ tβθ ä.Îô³ è@ ∩⊇®∪﴾1.  

                                                                                                             
اند [و]  اند دو شخص ديگر از كسانى كه ستم ديده پس اگر معلوم شد كه آن دو دستخوش گناه شده. بود

از خورند كه شهادت مـا   شوند. پس به خداوند سوگند مى ] نزديكترند، قائم مقام آن دو مى هر دو [به ميت
ايـن  . ايم، كه در آن صورت ما از ستمكاران خواهيم بـود  تر است و از حقّ نگذشته شهادت آن دو درست

] به آنكه گـواهى را بـه گونـه درسـتش در ميـان آرنـد و يـا بترسـند از آنكـه سـوگندهايى پـس از             [روش
  .»] برگردانده شود، نزديكتر است انسوگندهاى آنان [به وارث

غريب است، اسـنادش صـحيح   «گويد:  مفصل روايت كرده اند. ترمذي مي 12971 و طبري 3059ترمذي  -1
، 2780اصل خبر را بخـاري  » شمارند نيست، ابونضر محمد بن سائب [كلبي] را علماي حديث متروك مي

 10و بيهقي  17/  12، طبراني 12970، طبري 421، واحدي 169/  4، دار قطني 3060ترمذي  360ابوداود 
بـه تخـريج    850رده اند. از وجوه مختلف به قسـم مرسـل و موصـول آمـده. تفسـير بغـوي       روايت ك 65/ 

  محقق.



    

  243  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

روايـت كـرده    بابن اسحاق و ابن جرير از طريق سعيد يا عكرمه از ابـن عبـاس    -453
آمدنـد و گفتنـد:    بن زيد و قروم بن كعب و بحري بن عمرو به حضور رسول اهللا اند: نحام 
شـان فرمـود:    ، پيامبر در جوابداني كه جز اهللا، خدايي ديگر هم هست مگر تو نمي ،اي محمد
ام و بـه ايـن راه مـردم را     ال اهللا: جز خداي يگانه خدايي نيست. براي اين فرسـتاده شـده  ال إله إ

©ö≅è% ‘“r& >™ó﴿خـداي عزوجـل آيـة     كنم. پس دعوت مي x« çt9 ø.r& Zο y‰≈ pκ y−﴾...    را در بـارة سـخن
  .)2(ها نازل كرد آن

öΝ﴿: 26اسباب نزول آية  èδuρ tβöθ yγ ÷Ψtƒ çμ÷Ψ tã šχ öθt↔ ÷Ζtƒuρ çμ ÷Ζtã ( βÎ) uρ tβθä3Î= ôγ ãƒ Hω Î) öΝåκ|¦àΡr& $tΒ uρ 

tβρããèô± o„ ∩⊄∉∪﴾3.  
ت كرده اند: ابوطالـب مـانع آزار و اذيـت    رواي بحاكم و ديگران از ابن عباس  -454

جسـت.   شد، ولي خودش از آنچه رسول اكرم آورده بود دوري مـي  اهللا مي مشركين بر رسول
  .)4(اين آيه در شان او نازل شد

                                                                                                             
] بگو: خدا. بين من و شما گواه است. و  بگو: چه چيز در شهادت برتر و بزرگتر است؟ [در پاسخ«ترجمه:  -1

دهـم. آيـا شـما    ] بـه او برسـد، بـيم     اين قرآن به من وحى شده است تا با آن شما را و كسى را كه [پيامش
دهـم. بگـو: جـز ايـن      ] گواهى نمـى  دهيد كه با خداوند معبودانى ديگر هستند؟ بگو: [من چنين گواهى مى

  .»شويد، بيزارم نيست كه او معبود يگانه است و من از آنچه، شريك قايل مى
ت شيخ ابـن  از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كرده است. اسناد آن به خاطر جهال 13132طبري  -2

  اسحاق ضعيف است.
شوند و جـز   ] او دور مى دارند و [خود نيز] از [پيروى كردن ] او باز مى و آنان [مردم را] از [پيروى«ترجمه:  -3

  .»دانند كشانند و نمى ] را به نابودى نمى خويشتن [كسى
د، ن عباس روايت كرده انـ هردو از حبيب بن ابوثابت از سعيد بن جبير از اب 426و واحدي  315/  2حاكم  -4

از ثوري از حبيـب از   13175 – 13173/  3، طبري 785 »ر قرآنتفسي«حبيب مدلس است. عبدالرزاق در 
تر است در اين اسـناد يـك راوي    كسي كه از ابن عباس شنيده از ابن عباس روايت كرده اند، اين صحيح

وت كرده اسـت. بـه تفسـير شـوكاني     داند و ذهبي سك مجهون است با اين وصف حاكم اين را صحيح مي
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 940
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ك: ابن ابوحاتم از سعيد بن ابوهالل روايت كرده است: اين آيه در بـارة عموهـاي    -455
يد نازل شده است. آنان در برابر زورگويان و مشـركين از  رس پيامبر كه تعدادشان به ده نفر مي

  نمود. كردند و خود در نهان با او مخالفت مي به شدت دفاع مي او 
‰ô﴿: 33اسباب نزول آية  s% ãΝn= ÷ètΡ … çμ ¯ΡÎ) y7 çΡâ“ ósu‹s9 “Ï% ©! $# tβθä9θà)tƒ ( öΝåκ ¨ΞÎ* sù Ÿω š tΡθç/ Éj‹s3ãƒ 

£⎯Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «! $# tβρß‰ys øgs† ∩⊂⊂∪﴾1.  
روايت كرده اند: ابوجهل به سرور كائنات  ترمذي و حاكم از علي بن ابي طالب  -456

öΝåκ﴿اي باور نداريم. پس خدا  كنيم، ولي آنچه را آورده گفت: ما هرگز تو را تكذيب نمي ¨ΞÎ*sù 

Ÿω š tΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# tβρß‰ys øgs† ∩⊂⊂∪﴾ 2(را نازل كرد(.  

Ÿω﴿: 55 – 51اسباب نزول آية  uρ ÏŠ ãôÜs? t⎦⎪Ï% ©! $# tβθããô‰tƒ Ο ßγ −/u‘ Íο4ρ y‰tóø9 $$Î/ Äc© Å ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒ Ìãƒ 

… çμ yγ ô_ uρ ( $tΒ šø‹n= tã ô⎯ ÏΒ ΝÎγ Î/$|¡ Ïm ⎯ÏiΒ &™ó© x« $tΒ uρ ô⎯ ÏΒ y7 Î/$|¡ Ïm Ο Îγ øŠn= tæ ⎯ ÏiΒ &™ó© x« öΝèδyŠ ãôÜ tGsù 

tβθä3tFsù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊄∪﴾.  
ابن حبان و حاكم از سعد بن ابي وقاص روايت كرده اند: اين آيه در شان شش نفر  -457

گفتند:  نازل شده است، بزرگان كفار به پيامبر  من، عبداهللا بن مسعود و چهار نفر ديگر 
دارند از  ها هم وجود كشيم در گروهي كه آن ها را از خود دور كن، زيرا ما خجالت مي اين

Ÿω﴿تو اطاعت نماييم. سخنان آنان چنانچه خدا خواسته بود در دل پيامبر اثر گذاشت. پس  uρ 

                                           
] تـو را   سـازد. پـس آنـان [در حقيقـت     گويند، تو را اندوهگين مى دانيم كه آنچه مى به راستى مى«ترجمه:  -1

  .»كنند كنند بلكه اين ستمكاران آيات خدا را انكار مى تكذيب نمى
هـردو از   3230ح  315/  2، حـاكم  3064ده است، ترمذي اين حديث هم به قسم موصول و هم مرسل آم -2

ناحيه بن كعب از علي روايت كرده اند. حاكم اين حديث را به شرط شيخين صـحيح دانسـته، امـا ذهبـي     
گفته: بخاري و مسلم از ناجيه هيچ روايتي نكرده اند. بازهم ترمذي ايـن حـديث را از حاجيـه و همچنـان     

  به تخريج محقق. 507 سل روايت كرده اند. زاد المسيربه قسم مر 13198و  13197طبري 
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ÏŠãôÜs? t⎦⎪Ï%©! $# tβθ ããô‰ tƒ Οßγ −/u‘ Íο 4ρy‰ tóø9 $$Î/ Äc© Å ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒ Ìãƒ … çμ yγ ô_ uρ ( $ tΒ š ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ ΝÎγ Î/$|¡ Ïm ⎯ ÏiΒ 

&™ó© x« $tΒ uρ ô⎯ ÏΒ y7 Î/$|¡ Ïm ΟÎγ øŠ n= tæ ⎯ ÏiΒ &™ó© x« öΝ èδyŠãôÜtGsù tβθ ä3tFsù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊄∪ 

š Ï9≡x‹ Ÿ2uρ $̈Ψ tGsù Ν åκ |Õ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ (# þθ ä9θà)u‹ Ïj9 Ï™Iωàσ ¯≈ yδr&  ∅tΒ ª! $# Ο Îγ øŠn= tæ .⎯ÏiΒ !$uΖÏΨ ÷t/ 3 }§øŠ s9 r& ª!$# 

zΝn= ÷ær' Î/ t⎦⎪ÌÅ6≈ ¤±9$$ Î/ ∩∈⊂∪﴾ 1(نازل شد(.  
روايت كرده اند: بزرگان قريش از  از ابن مسعود احمد، طبراني و ابن ابوحاتم  -458

گذشتند، خَباب بن ارت، بالل، صهيب و عمار را در محضر پيامبر ديدند و  كنار رسول اهللا 
ها  داني و خدا از ميان ما تنها به اين تر مي ها را [از قوم خود] شايسته گفتند: اي محمد! آيا اين

ا را از خود دور كني ما از تو پيروي خواهيم كرد. پس ه فضل و احسان كرده است؟ اگر اين
‘ö﴿ها  در بارة آن É‹Ρr&uρ ÏμÎ/ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθèù$sƒ s† βr& (# ÿρãt± øt ä† 4’n< Î) óΟ Îγ În/u‘   }§ øŠ s9 Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ @’Í< uρ Ÿωuρ 

Óì‹ Ïx© öΝßγ ¯= yè©9 tβθà)−Gtƒ ∩∈⊇∪ Ÿω uρ ÏŠãôÜs? t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ ããô‰tƒ Οßγ −/ u‘ Íο 4ρy‰ tóø9 $$Î/ Äc©Å ýèø9$# uρ tβρß‰ƒ Ìãƒ … çμ yγ ô_uρ ( 

$ tΒ š ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ ΝÎγ Î/$|¡ Ïm ⎯ÏiΒ &™ó© x« $ tΒuρ ô⎯ ÏΒ y7Î/$ |¡Ïm Ο ÎγøŠ n= tæ ⎯ ÏiΒ &™ó© x« öΝèδyŠ ãôÜtGsù tβθä3tF sù z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊄∪ š Ï9≡x‹ Ÿ2uρ $̈ΨtG sù Νåκ|Õ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ (# þθ ä9θà)u‹ Ïj9 Ï™Iωàσ ¯≈ yδr&  ∅tΒ ª!$# Ο Îγ øŠ n= tæ .⎯ ÏiΒ 

!$ uΖÏΨ ÷ t/ 3 }§ øŠ s9 r& ª! $# zΝn= ÷ær' Î/ t⎦⎪ ÌÅ6≈ ¤±9$$Î/ ∩∈⊂∪ # sŒÎ)uρ x8 u™!% ỳ š⎥⎪Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ö≅à)sù íΝ≈ n= y™ 

öΝ ä3ø‹n= tæ ( |= tGx. öΝä3š/u‘ 4’n?tã Ïμ Å¡ øtΡ sπ yϑôm §9 $# ( …çμ ¯Ρr& ô⎯ tΒ Ÿ≅Ïϑtã öΝä3ΨÏΒ # L™þθ ß™ 7' s#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO z>$s? .⎯ ÏΒ 

                                           
، واحدي 13266، طبري 826، ابويعلي 4128، ابن ماجه 183» تفسير«، نسائي در 2413صحيح است، مسلم  -1

تخـريج محقـق نگـاه     950» تفح القـدير «از سعد بن ابي وقاص روايت كرده اند. به  319/  3و حاكم  431
  كنيد.
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⎯Íν Ï‰÷èt/ yx n= ô¹r&uρ …çμ̄Ρr' sù Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∈⊆∪ y7Ï9≡x‹ x.uρ ã≅Å_Á xçΡ ÏM≈tƒ Fψ$# t⎦⎫ Î7 oKó¡ oKÏ9 uρ ã≅‹ Î6y™ t⎦⎫ ÏΒÌôf ßϑø9 $# 

  .)2(نازل شد 1﴾∪∋∋∩
كند: عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، مطمعم بن عدي و  ابن جرير از عكرمه روايت مي -459

از اشراف بني عبد مناف از اهل كفر و ستيز نزد ابوطالب آمدند و  حرث بن نوفل با جمعي
هاي  ات اين بردگان را از خود دور كند، جايگاهي بسيار بزرگ در دل گفتند: اگر برادرزاده

سازيم.  شويم و پيروان خود را نيز به او نزديك مي ما خواهد داشت، ما فرمان بردار او مي
گفت: خواهش ايشان را  بيان داشت. عمر بن خطاب ابوطالب موضوع را براي پيامبر 

‘ö﴿خواهند. پس خداي بزرگ آية  برآورده كن تا ببينيم چه مي É‹Ρr&uρ ÏμÎ/ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ èù$sƒ s† βr& 

(# ÿρ ãt± øt ä† 4’n< Î) óΟ Îγ În/u‘   }§øŠ s9 Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ @’Í< uρ Ÿωuρ Óì‹Ïx© öΝ ßγ ¯= yè©9 tβθ à)−Gtƒ ∩∈⊇∪ Ÿωuρ ÏŠ ãôÜs? t⎦⎪Ï% ©! $# 

                                           
ترسند از آنكه به سوى پروردگارشان بر انگيخته  ا آن (قرآن) بيم ده كسانى را كه مىو ب«: ترجمه آيات -1

آنـان را كـه بـه بامـداد و     . ] آنان جز او دوست و شفيعى ندارند. باشد كه پرهيزگارى كنند شوند. [چرا كه
ن بـر  خوانند، [از خود] مران. چيـزى از حسـاب آنـا    مى -اش در طلب خشنودى -شامگاه پروردگارشان را

] آنـان نيسـت، تـا آنـان را برانـى. كـه آن گـاه از         ] چيـزى بـر [عهـده    ] تو نيست و از حساب تو [هم [عهده
آنان را با يكديگر اينچنين آزموديم تا بگويند: آيا اينانند، كسـانى كـه خداونـد از    . ستمكاران خواهى بود

و چون كسانى كه به آيات مـا  . تر نيست؟ميان ما بر آنان منّت نهاده است؟ آيا خداوند به سپاسگزاران دانا
] بگو: سالم بر شما باد. پروردگارتـان بخشـايش را بـر خـود مقـرّر       آورند به نزد تو آيند. [به آنان ايمان مى

كرده است. كـه هـر كـس از شـما از روى نـادانى كـارى بـد مرتكـب شـود، آن گـاه پـس از آن توبـه و             
كنـيم تـا راه    و آيات را بدينسان به روشنى بيـان مـى  . بان استدرستكارى كند، [بداند] كه او آمرزنده مهر

  .»مجرمان روشن شود
مسـعود روايـت كـرده انـد.     از ابـن   433و واحـدي   10520، طبرانـي  2209، بزار 3975حسن است، احمد  -2

هاي احمد راويي صـحيح هسـتند، بـدون كـردوس كـه ثقـه        راوي«گفته:  10997 هيثمي در مجمع الزوائد
بـه تخـريج محقـق نگـاه      516 »سـير زاد الم«ه پيش گذشت به اين شاهد است. بـه  يث سعد كو حد» است
  كنيد.
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tβθ ããô‰tƒ Οßγ −/u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ Äc©Å´ yèø9$# uρ tβρß‰ƒ Ìãƒ … çμ yγ ô_uρ ( $ tΒ š ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ ΝÎγ Î/$ |¡Ïm ⎯ ÏiΒ &™ó© x« $ tΒuρ ô⎯ ÏΒ 

y7Î/$ |¡Ïm ΟÎγ øŠ n= tæ ⎯ ÏiΒ &™ó©x« öΝ èδyŠãôÜtGsù tβθä3tFsù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊄∪ š Ï9≡x‹Ÿ2uρ $̈ΨtGsù Νåκ |Õ÷èt/ 

<Ù÷èt7 Î/ (# þθ ä9θà)u‹ Ïj9 Ï™Iωàσ ¯≈ yδr&  ∅tΒ ª! $# Ο Îγ øŠn= tæ .⎯ÏiΒ !$uΖ ÏΨ ÷t/ 3 }§ øŠ s9 r& ª!$# zΝn= ÷ær' Î/ t⎦⎪ ÌÅ6≈ ¤±9$$Î/ ∩∈⊂∪﴾  را
ها عبارت بودند از: بالل، عمار بن ياسر، سالم موالي ابوحذيفه، صالح موالي  نازل كرد. آن

اسيد، ابن مسعود، مقداد بن عبداهللا، واقد بن عبداهللا حنظلي و امثال ايشان. سپس عمر بن 
#﴿خطاب به محضر پيامبر آمد و از گفتار خويش پوزش خواست. پس آية  sŒ Î)uρ x8 u™!% ỳ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/...﴾ 1(نازل شد(.  
روايت كرده اند: اقـرع بـن حـابس و      ابابن جرير، ابن ابوحاتم و ديگران از خب -460

عيينه بن حصن متوجـه شـدند كـه رسـول خـدا بـا صـهيب، بـالل، عمـار، خبـاب و جمعـي از            
بـه ديـدة حقـارت بـه      ها را كنار رسول اهللا ديدنـد  مسلمانان كم بضاعت نشسته است. چون آن

خواهيم كه براي ما جايگاهي قرار دهـي   ها نگريستند و با پيامبر تنها نشستند و گفتند: ما مي آن
كه بيانگر قدر و منزلت ما در ميـان عـرب باشـد، زيـرا فرسـتادگان و هيـأت اعزامـي عـرب از         

هروقت  ا ببينندآور است كه ما را با اين بردگان يك ج آيند، شرم نواحي مختلف به نزد تو مي
ها را از مجلس ما دور كن وقتي ما از نزد تو رفتيم، بعـد اگـر دلـت     ما به حضور تو آمديم، آن

 ?Ÿωuρ ÏŠãôÜs﴿هـا را پـذيرفت. بنـابراين، وحـي الهـي       ها بنشين. پيـامبر پيشـنهاد آن   خواست با آن

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ããô‰ tƒ Ο ßγ −/ u‘﴾... او را متذكر گرديد و  نازل شد. سپس خداي عزوجل اقرع و همراة

šÏ9≡x‹Ÿ2uρ $̈Ψ﴿گفت:  tGsù Νåκ |Õ÷èt/ <Ù÷èt7Î/﴾... گويد، روش رسول خدا چنان بود  خباب مي
رفـت. بنـابراين آيـة     كرد و مـي  كرد ما را ترك مي نشست هرگاه ميل برخاستن مي كه با ما مي

﴿÷É9ô¹ $# uρ y7|¡ øtΡ yìtΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ããô‰ tƒ Ν æη−/u‘...﴾  :نـزول ايـن    نازل شـد. [پـس از  ) 28(كهف

                                           
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 517 »زاد المسير«به قسم مرسل روايت كرده است به  13267طبري  -1



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      248
 

 

رسيد، بـراي ايـن كـه او برخيـزد      مي نشست و وقتي كه زمان برخاستن او  آيه پيامبر با ما مي
  .)1(گفتيم] خاستيم و مجلس را ترك مي خست ما برمين

ابن كثير گفته است: اين حديث غريب است چـون كـه آيـه مكـي اسـت و اقـرع و عيينـه        
  مشرف شده اند.ها بعد از هجرت به اسالم  مدت

فريابي و ابن ابوحاتم از ماهان روايت كرده اند: گروهي نزد پيامبر آمدنـد و گفتنـد:    -461
#﴿آيـة   ها جواب نداد. پس خدا  ما مرتكب گناهان كبيره شده ايم، پيامبر به آن sŒ Î)uρ x8 u™!% ỳ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/...﴾ 2(را نازل كرد(.  

‘ö≅è% uθèδ â﴿: 67 – 65 اسباب نزول آية ÏŠ$s)ø9 $# #’n? tã βr& y] yèö7 tƒ öΝ ä3ø‹n= tæ $ \/# x‹tã ⎯ ÏiΒ öΝä3Ï%öθ sù ÷ρr& 

⎯ ÏΒ ÏM øt rB öΝä3Î= ã_ö‘ r& ÷ρ r& öΝä3|¡ Î6 ù= tƒ $ Yèu‹ Ï© t,ƒÉ‹ãƒuρ /ä3ŸÒ ÷èt/ }̈ ù' t/ CÙ÷èt/ 3 öÝàΡ$# y#ø‹x. ß∃ Îh|ÇçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 

öΝßγ ¯= yès9 šχθ ßγ s)øtƒ ∩∉∈∪﴾.  

‘ö≅è% uθèδ â﴿ابوحاتم از زيد بن اسلم روايت كرده است: چون آية  ك: ابن -462 ÏŠ$ s)ø9$# #’n?tã 

βr& y] yèö7tƒ öΝä3ø‹n= tæ $\/# x‹ tã ⎯ÏiΒ öΝ ä3Ï%öθ sù...﴾  نازل شد. رسول اهللا گفت: بعد از من به كفر و
، گفتند: زنيد ايماني بازنگرديد كه [اگر اينگونه رفتار كنيد، يقيناً] يكديگر را با شمشير مي بي

دهيم خدايي نيست جز خداي يگانه و توهم فرستادة خدايي. و برخي ديگر  ما شهادت مي
ö≅è% uθ﴿كشيم. پس خداي عزوجل  گفتند: ما مسلمانيم. بنابراين، هيچگاه يكديگر را نمي èδ 

â‘ ÏŠ$s)ø9$# #’n?tã βr& y] yèö7 tƒ öΝä3ø‹n= tæ $\/# x‹ tã ⎯ ÏiΒ öΝ ä3Ï%öθ sù ÷ρ r& ⎯ÏΒ ÏMøt rB öΝä3Î= ã_ ö‘ r& ÷ρr& öΝ ä3|¡ Î6 ù= tƒ $Yèu‹ Ï© 

t,ƒÉ‹ ãƒuρ / ä3ŸÒ ÷èt/ }̈ ù't/ CÙ÷èt/ 3 öÝàΡ$# y#ø‹x. ß∃Îh|ÇçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝßγ ¯= yès9 šχθßγ s)øtƒ ∩∉∈∪ z> ¤‹ x.uρ ⎯Ïμ Î/ 

                                           
  .201، ص 7تفسير طبري، همان منبع، ج  -1
 520» زاد المسـير «به قسم مرسل روايت كـرده.  از ماهان كه ابوصالح حنفي است  13295و  12394طبري  -2

  به تخريج محقق.
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y7ãΒöθs% uθ èδuρ ‘,ys ø9$# 4 ≅è% àMó¡ ©9 Νä3ø‹n= tæ 9≅‹ Ï.uθ Î/ ∩∉∉∪ Èe≅ä3Ïj9 :* t7tΡ @s)tGó¡•Β 4 t∃ ôθy™ uρ tβθ ßϑn= ÷ès? ∩∉∠∪﴾1  را
  .)2(نازل فرمود

!©%t⎦⎪Ï﴿: 82اسباب نزول آية  $# (#θ ãΖtΒ# u™ óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈yϑƒ Î) AΟù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ ßγ s9 ß⎯ øΒF{$# Νèδuρ 

tβρ ß‰tGôγ •Β ∩∇⊄∪﴾3.  
ك: ابن ابوحاتم از عبيداهللا بن زحر از بكر بن سواده روايت كرده است: در يكي از  -463
ور شـد و مسـلماني را بـه شـهادت      ي از صف دشمن بر مسـلمانان حملـه  هاي جنگ مرد ميدان

رساند، دوباره يورش برد و شخصي ديگر را به شهادت رساند، بار سوم بر سپاة اسالم تاخت و 
ديگري را به شهادت رساند. سپس از پيامبر پرسيد: اگر بعد از اين كشتار مسلمان شوم آيا اين 

گفـت: آري، آن شـخص پـس از     د داشت؟ رسـول اهللا  آوردن براي من سودي خواه اسالم
شنيدن ارشاد پيامبر بر اسب خود نهيب زد و به صف مسلمانان پيوسـت. پـس بـر صـف يـاران      
قبلي خويش هجوم برد و يكي را به قتل رساند. بار دوم و سوم هم اين عمل را انجام داد و هر 

د. بكر بن سواده گفتـه اسـت:   بار شخصي را گردن زد، تا اين كه خودش شربت شهادت نوشي

                                           
بگو: او تواناست بر آنكه عذابى از فرازتان يا از زير پاهايتان بر شما فرو فرستد يـا شـما را گـروه    «ترجمه:  -1

] جنگ برخى از شما را به برخى ديگر بچشاند. بنگر چگونه آيات را گوناگون  گروه به هم آورد و [طعم
و قومت آن را دروغ انگاشتند، حال آنكه آن حقّ است. بگو بر شما نگهبـان  . كنيم تا آنان دريابند مىبيان 
  .»هر خبرى سرانجامى دارد و خواهيد دانست. نيستم

روايت كرده اين مرسل است و همچنان در اسناد اين مؤمـل بـن اسـماعيل بصـري ضـعيف       13381طبري  -2
و پيش از اين نگاه كنيد، به هرحال ايـن خبـر    13382بعد حديث  است. منظور كفار قريش است به طبري

  به تخريج محقق. 1914مرسل و ضعيف است. ابن كثير 
] دارنـد و   كسانى كه ايمان آوردند و ايمانشان را به شرك نياميختند، آنانند كه امنيت [و آسايش«ترجمه:  -3

  .»آنان راهيافتگانند
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⎪⎦t﴿علما معتقدند كه آية  Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/﴾...   در بارة وي نازل شـده
  .)1(است

tΒ$﴿: 91اسباب نزول آية  uρ (#ρâ‘ y‰ s% ©! $# ¨,ym ÿ⎯ÍνÍ‘ ô‰ s% øŒÎ) (#θ ä9$s% !$tΒ tΑt“Ρr& ª! $# 4’n?tã 9|³ o0 ⎯ ÏiΒ &™ó©x« 3 

ö≅è% ô⎯ tΒ tΑt“Ρr& |=≈ tGÅ3ø9 $# “Ï% ©! $# u™!% ỳ ⎯Ïμ Î/ 4© y›θãΒ #Y‘θ çΡ “Y‰ èδuρ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ( … çμ tΡθ è= yèøgrB }§Š ÏÛ# ts% $pκ tΞρ ß‰ö6 è? 

tβθ àøƒ éBuρ # ZÏWx. ( Ο çFôϑÏk= ãæuρ $̈Β óΟ s9 (# þθçΗ s> ÷ès? óΟ çFΡr& Iωuρ öΝä. äτ !$t/# u™ ( È≅è% ª! $# ( ¢Ο èO öΝèδö‘ sŒ ’Îû öΝÍκ ÅÎöθ yz 

tβθç7 yèù= tƒ ∩®⊇∪﴾2.  
ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: مالك بن صيف دانشـمند يهـودي    -464

دعوا و مجادلـه كـرد. پيـامبر     آمد و با او  كه بسيار چاق و فربه بود به حضور رسول خدا 
نازل كرده است سوگند! آيـا در آن كتـاب    گفت: ترا به كسي كه تورات را براي موسي 

دانشمند فربه را دوست ندارد؟ مالك خشمگين شد و گفـت: خـدا هـيچ     نيامده كه پروردگار
tΒ$﴿چيز بر كسي فرو نفرستاده است. يارانش گفتند: واي به حالت حتي به موسي هـم؟ آيـة    uρ 

(#ρâ‘ y‰s% ©! $# ¨, ym ÿ⎯Íν Í‘ ô‰s%...﴾ .نازل شد. اين حديث مرسل است  
  .)3(ابن جرير به اين معني از عكرمه نقل كرده است -465

  گذشت. 156 – 153حديث ديگري نيز در سورة نساء در ذيل آيات 

                                           
ر اين اسناد عبيداهللا بن زحره ضعيف و متـروك اسـت. ايـن سـوره و     جداً ضعيف است، اين مرسل است د -1

  همچنان اين آيه مكي است در مكه كه جنگ نبود پس اين خبر ضعيف و منكر است.
و خداوند را چنان كه سزاوار ارج اوست، ارج نگذاشتند. چون گفتند: خداونـد بـر هـيچ بشـرى     «ترجمه:  -2

ل كرده است كتـابى را كـه موسـى آن را نـور و راهنمـا بـراى       چيزى نازل نكرده است. بگو: چه كسى ناز
آوريد، [بخشى از] آن را آشكار و بسـيارى [از آن   مردم آورده است كه آن را به صورت ورقهايى در مى

دانستيد. بگو: خدا [آن را  داريد؟ و چيزى آموزش داده شديد، كه شما و پدرانتان [آن را] نمى را] نهان مى
  .»]. آن گاه آنان را سرگرم كندوكاوشان واگذار نازل نموده است

  .267، ص 7تفسير طبري، همان منبع، ج  -3
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روايـت كـرده اسـت: يهـود      بابن جريـر از طريـق ابـن ابوطلحـه از ابـن عبـاس        -466
گفت: سوگند به خدا پررودگار از آسمان هيچ كتابي نفرسـتاده اسـت. بنـابراين، ايـن آيـه       مي

  .)1(نازل گرديد
ô⎯tΒ﴿: 93اسباب نزول آية  uρ ãΝn= øß r& Ç⎯ £ϑÏΒ 3“utIøù$# ’n?tã «! $# $¹/É‹x. ÷ρ r& tΑ$ s% z© Çrρé& ¥’n< Î) öΝ s9 uρ yyθ ãƒ 

Ïμ ø‹s9Î) Ö™ó© x« ⎯ tΒuρ tΑ$s% ãΑÌ“Ρé' y™ Ÿ≅÷W ÏΒ !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 3 öθs9 uρ #“ts? ÏŒ Î) šχθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# ’Îû ÏN≡tyϑxî ÏNöθpR ùQ $# 

èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ (# þθäÜÅ™$t/ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒr& (# þθã_ Ì÷z r& ãΝà6|¡ àΡr& ( tΠöθ u‹ ø9 $# šχ ÷ρt“ øgéB z>#x‹tã Èβθßγ ø9 $# $ yϑÎ/ öΝçFΖ ä. 

tβθ ä9θ à)s? ’n?tã «!$# uöxî Èd, pt ø:$# öΝçGΨ ä. uρ ô⎯tã ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ tβρçÉ9 õ3tFó¡ n@ ∩®⊂∪﴾2.  

ô⎯tΒ﴿ابن جرير از عكرمه [موالي ابن عباس] روايت كـرده اسـت: آيـة     -467 uρ ãΝn= øßr& Ç⎯ £ϑÏΒ 

3“utIøù $# ’n?tã «! $# $ ¹/É‹x. ÷ρr& tΑ$s% z© Çrρé& ¥’n< Î)...﴾   در بارة مسـيلمه﴿⎯tΒ uρ tΑ$s% ãΑÌ“Ρé' y™ Ÿ≅÷WÏΒ !$ tΒ tΑt“Ρr& 

ª!  سول خدا نازل گشته اسـت. پيـامبر   در بارة عبداهللا بن سعد بن ابو سرح كاتب وحي ر ﴾#$
نوشت غفـور رحـيم. پـس از اسـالم برگشـت و بـه        فرمود: بنويس عزيز حكيم، او مي به او مي

  .)3(قريش پيوست

                                           
هاي آن ثقه هستند. اما بين علي بن ابوطلحه و ابـن عبـاس انقطـاع     روايت كرده است، راوي 13544طبري  -1

  است.
شـده اسـت، حـال     و كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد يا گويد: به مـن وحـى  «ترجمه:  -2

آنكه چيزى به او وحى نشده است؟! و [از] كسى كه گويد: همانند آنچه را كه خداوند نازل كرده اسـت،  
انـد و فرشـتگان دسـتان خـود را      نازل خواهم كرد. و چون ببينى، آن گاه كه ستمكاران در سكرات مرگ

] آنچه به ناحق  ]. امروز به [سزاى وىش گويند:] جانهايتان را بيرون آوريد [شگفت زده مى اند [و مى گشاده
كرديد، بـه عـذاب خـوار كننـده كيفـر داده       ] از آياتش سركشى مى گفتيد و [به سزاى آنكه بر خداوند مى

  .»شويد مى
و واحـدي در   45/  3ده است، حاكم از سدي به قسم مرسل روايت كر 13560از عكرمه و  13559طبري  -3

هـا و   يل بـن سـعد روايـت كـرده انـد. پـس حـديث بـا همـين طريـق          از مرسل شرح ب 442 »اسباب نزول«



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      252
 

 

گفت: اگر بر محمـد وحـي    و از سدي به همين معني روايت كرده است: عبداهللا مي -468
اشد، من هم توانستم شـبيه آن  شده بر من نيز وحي آمده است و اگر قرآن را خدا نازل كرده ب

  گفتم: عليماً حكيماً. گفت: سميعاً عليماً و من مي را نازل كنم، محمد مي
‰ô﴿: 94اسباب نزول آية  s)s9 uρ $tΡθ ßϑçG÷∞ Å_ 3“yŠ≡tèù $yϑx. öΝä3≈ oΨ ø)n= yz tΑ̈ρr& ;ο §tΒ Ν çFø. ts?uρ $̈Β 

öΝ ä3≈ oΨ ø9§θ yz u™!# u‘ uρ öΝà2 Í‘θßγ àß ( $ tΒuρ 3“ttΡ öΝä3yètΒ ãΝä. u™!$yèx ä© t⎦⎪Ï% ©!$# öΝçGôϑtãy— öΝåκ ¨Ξr& öΝ ä3ŠÏù (# àσ ¯≈ x. uà° 4 

‰ s)s9 yì©Ü s)̈? öΝä3oΨ ÷t/ ¨≅|Êuρ Ν à6Ψ tã $̈Β öΝ çGΨ ä. tβθ ßϑãã÷“ s? ∩®⊆∪﴾1.  
ابن جرير و ديگران از عكرمه روايت كرده اند: نضر بن حارث گفت: الت و عزي  -469

‰ô﴿كنند. خدا آية  مرا شفاعت مي s)s9 uρ $tΡθ ßϑçG÷∞ Å_ 3“ yŠ≡tèù $yϑx. öΝä3≈ oΨø)n= yz tΑ̈ρr& ;ο §tΒ Ν çFø. ts?uρ $̈Β 

öΝ ä3≈ oΨ ø9§θ yz u™!# u‘ uρ öΝ à2Í‘θ ßγ àß ( $ tΒuρ 3“ttΡ öΝä3yètΒ ãΝä. u™!$yèx ä© t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝçGôϑtãy— öΝåκ ¨Ξr& öΝ ä3Š Ïù (# àσ ¯≈ x.uà°﴾  را
  .)2(نازل كرد

                                                                                                             
بـه   884هاي متعدد چه بسا كه قوي باشد، اما نه به اين حد كه با آن استدالل كرد. به تفسـير بغـوي    مخرج

  تخريج محقق نگاه كنيد.
يـد و آنچـه را كـه    ] يكّه [و تنها] چنان كه نخستين بار شما را آفريديم، به نزد ما آمد گوييم و [مى«ترجمه:  -1

] شـما   پنداشـتيد در [پـرورش   به شما بخشيده بوديم، پشت سرتان رهـا كرديـد و آن شـفيعانتان را كـه مـى     
پنداشتيد، از  بينيم. به راستى [پيوند] ميان شما گسسته شد. و آنچه مى شريكان [خداوند] هستند، با شما نمى

  .»] شما رفت [دست
  ل روايت كرده كه ضعيف است.از عكرمه به قسم مرس 13577طبري  -2
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Ÿω﴿: 108اسباب نزول آية  uρ (#θ™7 Ý¡ n@ š⎥⎪Ï% ©! $# tβθ ããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ™7 Ý¡ uŠ sù ©! $# # Jρô‰tã ÎötóÎ/ 

5Οù= Ïæ 3 y7Ï9≡x‹ x. $ ¨Ψ−ƒy— Èe≅ä3Ï9 >π ¨Βé& óΟßγ n= uΗ xå §ΝèO 4’n< Î) ΝÍκ Íh5u‘ óΟ ßγ ãèÅ_ ó£Δ Οßγ ã∞ Îm7 t⊥ã‹sù $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷è tƒ 

∩⊇⊃∇∪﴾1.  
م هـاي كفـار را دشـنا    بـت عبدالرزاق از معمر از قتاده روايت كرده اسـت: مسـلمانان    -470

Ÿωuρ (#θ™7﴿يــان را. پروردگــار عزوجــل آيــة ملدادنــد و كــافران پروردگــار عا مــي Ý¡ n@ š⎥⎪Ï% ©! $# 

tβθ ããô‰ tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!   .)2(را نازل كرد ...﴾#$

¡|θßϑ#)﴿: 111 – 109اسباب نزول آية  ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒ r& ⎦ È⌡s9 öΝåκ øEu™!% ỳ ×π tƒ#u™ ¨⎦ ä⎞ÏΒ ÷σãŠ ©9 $pκÍ5 4 

ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) àM≈ tƒFψ$# y‰Ζ Ïã «! $# ( $tΒ uρ öΝä. ãÏèô± ç„ !$yγ ¯Ρr& # sŒÎ) ôNu™!% ỳ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊇⊃®∪﴾.  
با قريش  ابن جرير از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است: رسول اهللا  -471

  اي كه معجزة موسي ها گفتند: اي محمد! تو خود ما را آگاه ساخته گفتگو كرد، آن
. و )3(عصايش بود كه با آن بر سنگ زد [و دوازده چشمة آب از آن به شدت جاري شد]

كه براي هدايت قوم ثمود  ها بود و معجزة صالح  زنده كرن مرده معجزة عيسي 
اي روشن بياور.  فرستاده شد، شتر بود. تو هم براي اين كه به تو ايمان بياوريم، معجزه و نشانه

اي برايتان بياورم، گفتند: كوة صفا را به طال تبديل  ست داريد چه معجزهرسول اهللا گفت: دو
آوريد؟ گفتند: آري به خدا! رسول اهللا  كن، گفت: اگر اين كار را انجام دادم به من ايمان مي

                                           
پرستند دشنام مدهيد [زيرا كـه آنـان نيـز] از روى سـتم ناآگاهانـه       جاى خدا مى و كسانى را كه به«ترجمه:  -1

دهند. بدينسان براى هر امتى عملكردشان را آراستيم، آن گـاه بازگشتشـان بـه سـوى      خداوند را دشنام مى
  .»دهد كردند خبر مى آنچه مى ] پروردگارشان است. پس به آنان از [حقيقت

رسل روايت كرده اند. زاد از قتاده به قسم م 445» اسباب نزول«و واحدي در  13743ضعيف است، طبري  -2
  به تخريج محقق. 574 المسير

  .312، ص 7تفسير طبري، همان منبع، ج  -3
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 به محضر ايشان آمد و گفت: اگر تو بخواهي خدا  برخاست كه دعا كند، جبرئيل 
ر بازهم ايمان نياوردند به رنج و عذاب شديد گرفتارشان كند، اما اگ كوة صفا را طال مي

شان، آنان كه  ها را به حال خودشان بگذار تا از ميان خواهي آن كنيم و اگر مي مي
θ#)﴿پذيرند به اسالم رو بياورند. خداي بزرگ  اصالح ßϑ|¡ ø%r&uρ «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝÍκ È]≈yϑ÷ƒr& ⎦ È⌡s9 öΝåκ øE u™!% ỳ 

×π tƒ# u™ ¨⎦ ä⎞ÏΒ÷σ ãŠ©9 $ pκÍ5 4 ö≅è% $ yϑ̄ΡÎ) àM≈ tƒ Fψ$# y‰ΖÏã «! $# ( $ tΒuρ öΝ ä.ãÏèô± ç„ !$yγ ¯Ρr& # sŒ Î) ôNu™!%y` Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇⊃®∪ 

Ü= Ïk= s)çΡuρ öΝ åκsE y‰ Ï↔øù r& öΝ èδt≈ |Á ö/r&uρ $ yϑx. óΟ s9 (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ÿ⎯Ïμ Î/ tΑ̈ρ r& ;ο §sΔ öΝèδâ‘ x‹ tΡuρ ’Îû óΟ Îγ ÏΖ≈ uŠ øóèÛ tβθ ßγ yϑ÷ètƒ ∩⊇⊇⊃∪ 

* öθ s9 uρ $ oΨ ¯Ρr& !$uΖø9 ¨“tΡ ãΝÍκö s9Î) sπ x6 Í×̄≈ n= yϑø9 $# ÞΟßγ yϑ̄= x. uρ 4’tAöθ pR ùQ $# $tΡ÷|³ ym uρ öΝÍκ ö n= tã ¨≅ä. &™ó© x« Wξç6 è% $̈Β (#θ çΡ%x. 

(# þθãΖ ÏΒ÷σ ã‹ Ï9 HωÎ) βr& u™!$t± o„ ª!$# £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδusYò2r& tβθ è= yγ øgs† ∩⊇⊇⊇∪﴾ 1(را نازل كرد(.  

θ#)﴿: 121 – 118اسباب نزول آية  è= ä3sù $£ϑÏΒ tÏ. èŒ ãΛ ôœ$# «!$# Ïμ ø‹n= tã βÎ) Λä⎢Ψ ä. ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ 

∩⊇⊇∇∪﴾.  
رسول اهللا  اي به حضور روايت كرده اند: عده بابوداود و ترمذي از ابن عباس  -472
 گوشت آنچه را كه خودمان كشته  آمدند و گفتند: اي رسول خدا! آيا اين درست است

باشيم بخوريم و از خوردن گوشت آنچه كه پروردگار آن را كشته است اجتناب كنيم؟ خدا 

                                           
يت كـرده انـد، بـا    از محمد بن كعب قرظي به قسم مرسل روا 447و واحدي  13750ضعيف است، طبري  -1

اين وصف در اسناد آن ابومعشر نجيح سندي ضعيف و خبر واهي است. و از كلبي هم روايـت شـده كـه    
   به تخريج محقق نگاه كنيد. 549 »المسيرزاد «ت زيرا وي متروك و متهم است. به ناچيز اس

اى براى آنـان   هترين سوگندهايشان به خداوند سوگند خوردند كه اگر معجز و به سخت«: ترجمه آيات
]  دانيـد كـه آن اگـر [هـم     آورند. بگو: معجزات فقط در نزد خداست و چـه مـى   بيايد، البته به آن ايمان مى

و چنان كـه نخسـتين بـار بـه آن ايمـان نياوردنـد دلهايشـان و چشمهايشـان را بـر          . آورند؟ بيايد، ايمان نمى
اگــر مــا بــه ســوى ايشــان فرشــتگان را  و . گــردانيم و آنــان را در سركشيشــان ســر گشــته واگــذاريم  مــى
كـرديم،   گفتند و همه چيز را گـروه گـروه فرارويشـان جمـع مـى      فرستاديم و مردگان با آنان سخن مى مى

  .»ورزند خواست. ولى بيشترشان جهل مى آوردند، مگر آنكه خداوند مى هرگز ايمان نمى
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﴿(#θ è=ä3sù $£ϑÏΒ tÏ. èŒ ãΛ ôœ$# «! $# Ïμ ø‹n= tã βÎ) Λä⎢Ψ ä. ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩⊇⊇∇∪ $tΒ uρ öΝ ä3s9 ωr& (#θ è= à2ù's? $£ϑÏΒ tÏ.èŒ 

ÞΟó™ $# «! $# Ïμø‹n= tã ô‰ s%uρ Ÿ≅¢Á sù Ν ä3s9 $̈Β tΠ §ym öΝ ä3ø‹n= tæ ωÎ) $tΒ óΟ è?ö‘ ÌäÜ ôÊ $# Ïμø‹s9 Î) 3 ¨βÎ) uρ # ZÏWx. tβθ= ÅÒã‹ ©9 

ΟÎγ Í←!# uθ ÷δr' Î/ ÎötóÎ/ AΟ ù= Ïæ 3 ¨βÎ) š −/u‘ uθ èδ ÞΟn= ÷ær& t⎦⎪Ï‰ tG÷èßϑø9 $$Î/ ∩⊇⊇®∪ (#ρâ‘ sŒuρ tÎγ≈ sß ÉΟøO M}$# ÿ… çμ oΨ ÏÛ$t/uρ 4 ¨βÎ) 

š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ç7Å¡ õ3tƒ zΟøO M}$# tβ÷ρt“ ôfã‹y™ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ èùÎtIø)tƒ ∩⊇⊄⊃∪ Ÿωuρ (#θ è= à2ù' s? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Ìx. õ‹ãƒ ÞΟó™ $# 

«!$# Ïμø‹n= tã …çμ ¯ΡÎ)uρ ×, ó¡Ïs9 3 ¨βÎ)uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# tβθ ãmθ ã‹s9 #’n< Î) óΟ ÎγÍ←!$u‹ Ï9 ÷ρr& öΝ ä.θ ä9Ï‰≈ yf ã‹Ï9 ( ÷βÎ)uρ 

öΝèδθ ßϑçG÷èsÛr& öΝ ä3̄ΡÎ) tβθä. Îô³ çR mQ ∩⊇⊄⊇∪﴾1، .را نازل كرد  
اي گفتند آنچـه   روايت كرده اند: عده بابوداود، حاكم و ديگران از ابن عباس  -473

⎫⎥βÎ)uρ š¨﴿خوريـد. پـس    خوريد و آنچه را خود كشته ايـد مـي   كشد نمي را خدا مي ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 

tβθ ãmθ ã‹s9 #’n< Î) óΟ Îγ Í←!$u‹ Ï9 ÷ρr& öΝä.θ ä9 Ï‰≈ yf ã‹ Ï9﴾  شد.تا آخر آيه نازل  
روايت كرده اند: هنگامي كه كـالم آسـمانيي    بطبراني و ديگران از ابن عباس  -474

﴿Ÿω uρ (#θ è= à2ù' s? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Ìx. õ‹ãƒ ÞΟ ó™ $# «! $# Ïμ ø‹n= tã﴾        نازل شد. مجـوس بـه قـريش پيـام فرسـتاد، بـا
كشـي حـالل    محمد بحث و جدل كنيد و به او بگوييد: آنچه را با دست خودت و با كارد مي

كشد حرام؟ منظورشان الشة مردار بود. پـس خـداي    ت و آنچه را خدا با شمشير طاليي مياس

                                           
و  ا بـر آن بـرده شـده اسـت، بخوريـد.     پس اگر به آيات خداوند مؤمنيد از آنچه نام خـد «: ترجمه آيات -1

اند، نخوريد. حال آنكه آنچه را بـر شـما حـرام     ] برده دليلى ندارد كه از آنچه نام خدا را [به هنگام ذبحش
هـاى   ] آن ناچار باشيد. و بسيارى با خواسته كرده، به روشنى برايتان بيان نموده است مگر آنچه به [خوردن

] تجـاوزگران دانـاتر    كنند. بى گمان پروردگارت به [حال م را] گمراه مى] خويش بدون علم [مرد [نفسانى
كننـد، بـر وفـق آنچـه      و گناه پيدا [و نيز] پنهان آن را ترك گوييـد، بـه راسـتى آنـان كـه گنـاه مـى       . است
و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده اسـت، مخوريـد. و بـه راسـتى آن گنـاه      . كردند، كيفر خواهند ديد مى

كنند تا با شما خصومت ورزند. و اگر از آنان پيروى كنيـد، بـى    شيطانها به دوستان خويش القا مىاست و 
  .»گمان مشرك خواهيد بود
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⎫⎥βÎ)uρ š¨﴿بزرگ  ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# tβθ ãmθ ã‹s9 #’n< Î) óΟ Îγ Í←!$u‹ Ï9 ÷ρr& öΝä.θ ä9 Ï‰≈ yf ã‹ Ï9﴾     .را تا آخر آيـه نـازل كـرد
  ها قريشند. پرستان و اولياي آن ابن عباس گفته است: مراد از كلمة شياطين آتش

⎯﴿: 122باب نزول آية اس tΒuρr& tβ%x. $\GøŠ tΒ çμ≈ oΨ ÷uŠôm r' sù $ oΨ ù= yèy_uρ …çμ s9 # Y‘θçΡ © Å´ ôϑtƒ ⎯Ïμ Î/ † Îû 

Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯ yϑx. … ã& é#sW ¨Β ’Îû ÏM≈ yϑè= —à9 $# }§ øŠs9 8lÍ‘$ sƒ¿2 $pκ ÷] ÏiΒ 4 š Ï9≡x‹ x. z⎯ Îiƒ ã— t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $tΒ (#θ çΡ%x. 

šχθè= yϑ÷ètƒ ∩⊇⊄⊄∪﴾1.  

ــن   -475 ــيخ از اب ــاس ابوش ــة     بعب ــدا آي ــت: خ ــرده اس ــت ك ⎯﴿رواي tΒ uρr& tβ%x. $\GøŠ tΒ 

çμ≈ oΨ ÷uŠ ôm r' sù...﴾  را در بارة عمر فاروق 2(و ابوجهل نازل كرد(.  
  .)3(ابن جرير نيز از ضحاك مانند اين روايت را نقل كرده است -476

uθ﴿: 141اسباب نزول آية  èδuρ ü“Ï% ©!$# r' t±Σr& ;M≈̈Ψy_ ;M≈x©ρá ÷è̈Β uöxîuρ ;M≈ x©ρ â÷êtΒ Ÿ≅÷‚̈Ζ9 $# uρ 

tíö‘ ¨“9 $# uρ $̧Î= tFøƒ èΧ … ã& é#à2 é& šχθ çG÷ƒ ¨“9 $# uρ šχ$ ¨Β”9$# uρ $\κ È:≈ t± tFãΒ uöxîuρ 7μÎ7≈ t±tF ãΒ 4 (#θè= à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ÍνÌyϑrO !# sŒÎ) 

tyϑøO r& (#θ è?# u™uρ … çμ ¤)ym uΘöθtƒ ⎯Íν ÏŠ$|Á ym ( Ÿωuρ (#þθ èù Îô£è@ 4 … çμ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† š⎥⎫ Ïù Îô£ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊇∪﴾4.  

                                           
]  آيا كسى كه مرده بود، آن گاه او را زنده كرديم و براى او نورى قرار داديم كه با آن در [ميـان «ترجمه:  -1

است كه او] در تاريكيهاست كه بيرون آينـده از آن   رود مانند كسى است كه وصفش [چنين مردم راه مى
  .»كردند آراسته شده است نيست؟ بدينسان براى كافران آنچه مى

مؤلف به ابن عباس نسبت كرده درست نيست، براي اين كـه ايـن حـديث را تنهـا ابوشـيخ روايـت كـرده         -2
  است. صحيح عموم آيه است در مورد هر كافر و مسلمان است.

 »نزول  اسباب«رده، پس اين ضعيف است. واحدي در از ضحاك به قسم مرسل روايت ك 13840طبري  -3
ني از زيد بن اسلم به قسم مرسل روايت كرده با اين وصف در اين اسناد مبشر بن عبيد از جملة كسـا  451

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 557 كنند. به زاد المسير است كه حديث وضع مي
] باغهايى استوار بر پايه و غير استوار بر پايه و درختان خرما و زراعت  ى كه [حاصلو اوست كس«ترجمه:  -4

هاى آن  هاى هر يك گوناگونند و زيتون و انار را، همگون و ناهمگون پديد آورد. پس از ميوه را كه ميوه
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ها بـدون زكـات چيزهـاي     ابن جرير از ابوعاليه روايت كرده است: برخي از مسلمان -477
  .)1(كردند. پس اين آيه تا آخر نازل شد روي مي ديگري را هم بخشش و در اين كار زياده

و از ابن جرَيج روايت كرده است: ثابت بـن قـيس بـن شـماس ميـوة يـك درخـت         -478
به ديگران بخشيد، شب كه شد يك دانه خرما هم براي خـودش  خرماي خود را تمام و كمال 

  .)2(باقي نماند
***  

  سورة اعراف

  آيه است 206اين سوره مكي و 
©û﴿: 32 – 31اسباب نزل آية  Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ (#ρ ä‹è{ ö/ä3tGt⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ä. 7‰Éf ó¡tΒ (#θ è= à2uρ (#θç/uõ°$# uρ 

Ÿωuρ (# þθ èùÎô£ è@ 4 … çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ït ä† t⎦⎫ Ïù Îô£ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪﴾.  
روايت كرده است: در جاهليت زني برهنه خانة كعبه را  بمسلم از ابن عباس  -479

گفت:  اي را آويزان كرده بود، و مي طواف كرد، در حالي كه تنها بر آلت تناسلي خود پارچه
 پوشانم. در شود و من قسمت آشكار آن را نمي امروز قسمتي از بدن يا تمام آن آشكار مي

_û©Í﴿اين باره  t6≈tƒ tΠyŠ# u™ (#ρä‹è{ ö/ ä3tGt⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ä. 7‰ Éfó¡ tΒ (#θè= à2uρ (#θç/uõ°$# uρ Ÿωuρ (# þθèù Îô£è@ 4 … çμ ¯ΡÎ) Ÿω 
=Ït ä† t⎦⎫ Ïù Îô£ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ ö≅è% ô⎯ tΒ tΠ§ym sπ oΨƒÎ— «! $# û© ÉL©9$# ylt÷z r& ⎯Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9 $#uρ z⎯ÏΒ É−ø— Ìh9 $# 4 ö≅è% }‘ Ïδ 

                                                                                                             
 -و اسـراف چون به بار نشاند، بخوريد و به روز درويدنش حق آن را بدهيد. و اسراف مكنيد. بـى گمـان ا  

  .»كنندگان را دوست ندارد
  از ابوعاليه به قسم مرسل روايت كرده است. 14042 – 14040ضعيف است، طبري  -1
روايت كرده و اين معضل اسـت و احـادثي را كـه ابـن جـريج بـه طـور         14043جداً ضعيف است، طبري  -2

  كند جداً واهي اند. مرسل روايت مي
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t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ |Á Ï9%s{ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 y7 Ï9≡x‹x. ã≅Å_Á xçΡ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθs)Ï9 tβθçΗ s> ôètƒ 

  نازل شد. ،1﴾∪⊅⊃∩

öΝs9﴿: 184اسباب نزول آية  uρr& (#ρã©3xtGtƒ 3 $tΒ Ν Íκ È:Ïm$|Á Î/ ⎯ ÏiΒ >π ¨ΖÅ_ 4 ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Öƒ É‹tΡ î⎦⎫ Î7 •Β 

∩⊇∇⊆∪﴾2.  
بر كوة صفا ايستاد  ك: ابن ابوحاتم و ابوشيخ از قتاده روايت كرده اند: نبي اكرم  -480

ها را شاخه به شـاخه مـورد خطـاب قـرار      و قريش را به يكتاپرستي دعوت نمود و تمام خاندان
مجـازات   هـا را از عـذاب سـخت پروردگـار و     داد: اي فرزندان فالن، اي فرزندان فـالن و آن 

خداي تعالي برحذر داشت. در اين ميان كسي از قريش گفـت: بـدون شـك ايـن رفيـق شـما       
öΝ﴿آيـة   زند. پس خـدا   ديوانه شده است كه اينگونه شب تا صبح نعره مي s9 uρr& (#ρã©3xtGtƒ 3 $tΒ 

ΝÍκ È:Ïm$ |Á Î/ ⎯ ÏiΒ >π ¨Ζ Å_ 4 ÷βÎ) uθ èδ ωÎ) Öƒ É‹ tΡ î⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇∇⊆∪﴾ 3(را نازل كرد(.  

                                           
نمازى زينت خود را برگيريد و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد. بـى   اى فرزندان آدم، در هر«ترجمه:  -1

بگو: چه كسـى آن زينـت خـدا را كـه بـراى بنـدگانش       . گمان خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد
هـا] در زنـدگانى دنيـا بـراى مؤمنـان       آن [پاكيزهپاكيزه را حرام كرده است؟ بگو:  پديد آورده و روزيهاى

داننـد بـه روشـنى     ] است. بدينسان آيات [خود] را براى گروهى كه مـى  ] ويژه [آنان ت [هماست. روز قيام
  .»كنيم بيان مى

اى آشـكار   اند كه اين همسخن آنان هـيچ ديـوانگى نـدارد؟ او جـز بـيم دهنـده       آيا انديشه نكرده«ترجمه:  -2
  .»نيست

سـل روايـت كـرده اسـت. قضـية رفـتن       از قتاده به قسم مر 15472به اين عبارت جداً ضعيف است، طبري  -3
هر شـب تـا   «آيه وهن است، كلمات  پيامبر به كوة صفا به روايت صحيح آمده، اما در اين خبر ذكر نزول

ها جمع شـدند، چـون    باطل است، زيرا پيامبر خدا مردم را هنگام صبح صدا كرد و آن »زند صبح نعره مي
بـه   596 »زاد المسـير «فـت و مـردم پراكنـده شـدند. بـه      را گگفتار پيامبر را شنيدند، ابولهب سخنان خود 

  تخريج محقق نگاه كنيد.
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y7﴿: 187آية  اسباب نزول tΡθè= t↔ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$¡¡9$# tβ$−ƒr& $yγ8 y™ó ßΔ ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) $yγãΚ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’În1 u‘ ( 

Ÿω $ pκÏk= pgä† !$pκÉJø%uθ Ï9 ωÎ) uθ èδ 4 ôMn= à)rO ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Ÿω ö/ ä3‹Ï?ù' s? ωÎ) Zπ tGøót/ 3 y7tΡθè= t↔ó¡ o„ y7̄Ρr( x. 

;’Å∀ym $ pκ ÷]tã ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) $yγ ßϑù= Ïæ y‰Ζ Ïã «!$# £⎯ Å3≈ s9 uρ usYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθßϑn= ôètƒ ∩⊇∇∠∪﴾1.  
ل بـن ابوقشـير و        بابن جرير و ديگـران از ابـن عبـاس     -481 مـروايـت كـرده انـد: ح

گفتند: اگر واقعاً پيغمبر هستي ما را آگاه كن كه قيامـت چـه    سموءل بن زيد به رسول خدا 
رسد. پس خداي بزرگ آيـة   دانيم كه قيامت چه زماني فرا مي د ميوقت است؟ اگرچه ما خو

﴿y7tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ïπ tã$¡¡9 $# tβ$ −ƒr& $yγ8 y™ ó ßΔ...﴾ .را نازل كرد  
[مـا و تـو    )2(همچنين از قتـاده روايـت كـرده اسـت: قـريش بـه پيغمبـر خـدا گفـت:          -482

ي بـزرگ فرمـود:   آيـد؟ خـدا   خويشاونديم، پس نهاني بـه مـا بگـو كـه قيامـت چـه وقـت مـي        
﴿y7tΡθ è= t↔ ó¡o„ y7̄Ρr(x. ;’Å∀ym $pκ ÷] tã﴾ »پرسند گويي كه تو در بارة قيامـت بسـيار پرسـش و     از تو مي

  .)3(]»اي سؤال كرده، و از وقت آمدن آن آگاه شده
sŒ#﴿: 204اسباب نزول آية  Î)uρ  Ì̃è% ãβ# u™öà)ø9$# (#θãèÏϑtGó™ $$sù … çμs9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yès9 tβθçΗ xq öè? 

∩⊄⊃⊆∪﴾4.  

                                           
پرسـند كـه اسـتقرارش كـى خواهـد بـود. بگـو: علمـش فقـط در نـزد            دربـاره قيامـت از تـو مـى    «ترجمه:  -1

سازد. علم آن از اهل آسمانها و زمين برنيايـد. جـز    پروردگارم است. آن را جز او به هنگامش آشكار نمى
كنى. بگـو: علـم آن فقـط     پرسند كه گويى تو از آن كاوش مى ] از تو مى به سوى شما نيايد. [چنانناگهان 

  .»دانند نزد خداوند است ولى بيشتر مردم نمى
به قسم مرسل روايت كرده اند. به از قتاده  459 »اسباب نزول«و واحدي در  15473ضعيف است، طبري  -2

  نگاه كنيد. 598 »زاد المسير«
  .140، ص 9ر طبري، همان منبع، ج تفسي -3
  .»و چون قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهيد و خاموش بمانيد تا مورد رحمت قرار گيريد«ترجمه:  -4
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هـا بـه امامـت رسـول      روايت كرده انـد: مسـلمان   ابن ابوحاتم و غيره از ابوهريره  -483
#﴿كردند. در ايـن بـاره آيـة     خواندند و در آن حال صداي خود را بلند مي نماز مي خدا sŒÎ)uρ 

 Ì̃è% ãβ# u™öà)ø9   .)1(نازل شد ...﴾#$
كردند. لـذا   ها در نماز باهم صحبت مي مانو نيز از او چنين روايت كرده است: مسل -484
#﴿اين آيه  sŒÎ)uρ  Ì̃è% ãβ# u™öà)ø9   .)2(نازل گرديد ...﴾#$
  و از عبداهللا بن مغفل نيز به اين معني روايت كرده است. -485
  .)3(همينگونه روايت كرده است ابن جرير نيز از ابن مسعود  -486
كرد جـواني   اي را قراءت مي خدا آيه و از زهري روايت كرده است: هروقت رسول -487

خوانـد. ايـن آيـه در بـارة او      آواز با پيامبر خدا] مـي  از انصار نيز همان آيه را با صداي بلند [هم
  .)4(نازل شد
خود از ابومعشر از محمد بن كعب روايت كرده اسـت:   »سنن«سعيد بن منصور در  -488

آموختنـد و همـراة    آن را بـه سـرعت مـي    ها كرد مسلمان اي را قراءت مي چون رسول خدا آيه
#﴿كردند تا آية  پيامبر قراءت مي sŒ Î)uρ  Ì̃è% ãβ# u™öà)ø9 $# (#θ ãèÏϑtGó™ $$sù … çμ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ﴾ .نازل گرديد  

  آيد كه اين آيه مدني است. به نظر من [مؤلف] از ظاهر حديث برمي
***  

                                           
روايت كرده اند. در اين سناد عبداهللا بن عـامر اسـلمي ضـعيف امـا حـديث       463و واحدي  15597طبري  -1

  داراي شواهد است.
  اسناد آن قوي نيست به خاطر ابراهيم هجري اما حديث داراي شواهد است. روايت كرده 15593طبري  -2
روايت كرده اسناد آن ضعيف است، به خاطر انقطاع بين مسيب و ابـن مسـعود. بـه حـديث      15592طبري  -3

 »ابـن كثيـر  «و  538و مسـلم   1199مسـعود بخـاري    و حديث ابن 539و مسلم  4534زيد بن ارقم بخاري 
  حقق نگاه كنيد.به تخريج م 3250

ي به صورت مرسـل روايـت كـرده    از زهر 465 »اسباب نزول«و واحدي در  15594عيف است، طبري ض -4
  به تخريج محقق. »زاد المسير«اند. 
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  سورة انفال

  آيه است 75اين سوره مدني و 
y7tΡθ﴿: 1ة اسباب نزول آي è= t↔ ó¡o„ Ç⎯ tã ÉΑ$xΡF{$# ( È≅è% ãΑ$xΡ F{ $# ¬! ÉΑθ ß™§9 $# uρ ( (#θ à)̈?$$sù ©!$# 

(#θ ßs Î= ô¹r&uρ |N# sŒ öΝ à6ÏΖ ÷t/ ( (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# ÿ… ã& s!θß™ u‘ uρ βÎ) ΟçFΖ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ•Β ∩⊇∪﴾1.  
ر خـدا  روايت كرده اند: پيغمب بابوداود، نسائي، ابن حبان و حاكم از ابن عباس  -489

خطاب به مسلمين گفت: كسي كه جنگجويي از سپاة دشمن را بكشد پاداش او چنين و چنان 
هاسـت. پـس    است، و كسي كه يك نفر از آنان را اسـير كنـد سـزاوار چنـين و چنـان پـاداش      

و  جويان جوان بـه ميـدان جنـگ بـه     ها ثبات و پايداري كردند و جنگ سالخوردگان زير بيرق
يم كوشيدند. سپس پيران خطاب به جوانـان گفتنـد: سـهم مـا را هـم از      پيكار و گردآوري غنا

غنايم بدهيد، چون ما يـار و يـاور و همكـار شـما بـوديم و اگـر بـا فشـار زيـاد دشـمن مواجـه            
مطرح كردند. خداي بزرگ  آورديد. مسأله را در حضور رسول خدا  شديد به ما پناه مي مي

y7tΡθ﴿در اين باره  è= t↔ ó¡o„ Ç⎯ tã ÉΑ$xΡF{$# ( È≅è% ãΑ$xΡF{ $# ¬! ÉΑθ ß™§9 $# uρ﴾ 2(را نازل كرد(.  
چنين روايت كرده است: برادرم عمير در بدر شهيد  احمد از سعد بن ابي وقاص  -490

شد و من از سپاة مشركان سعيد بن عاص را كشتم و شمشيرش را گـرفتم و بـه حضـور پيـامبر     

                                           
] انفـال از آن خـدا و رسـول [او]     پرسند. بگو [حكـم تقسـيم   درباره انفال (غنائم جنگى) از تو مى«ترجمه:  -1

ريد و آنچه را در بين شما جريان دارد به صالح آريد و اگر مؤمن هستيد از است. پس از خداوند پروا بدا
  .»خداوند و رسول او فرمان بريد

و  131/  2، حـاكم  356/  14، ابـن ابوشـيبه   217 »تفسـير «، نسـائي در  2739 – 2737حسن است، ابوداود  -2
روايـت كـرده انـد.     315و  291/  6، بيهقي 15664 – 15662، طبري 5093، ابن حبان 327و  326و  132

از وجـه ديگـر از    9483 »مصنف«با او موافق است. عبدالرزاق در  حاكم اين را صحيح گفته و ذهبي هم
ابن عباس به اين معني روايت كرده، اما اسناد آن ساقط است بابت محمد بن سائب كلبـي كـه متـروك و    

  خريج محقق نگاه كنيد.به ت 608 »زاد المسير«و  3181 »قرطبي«به تفسير متهم است. 
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آوري شـده بينـداز، از حضـور ايشـان     گفت: شمشير را بين غنايم گـرد  آوردم. رسول خدا 
دادن غنيمتـي كـه بـه زور از دشـمن گرفتـه بـودم        برگشتم و به سبب شهادت برادر و از دست
داند اندك زماني بيش سپري نشد كه سـورة انفـال    حالتي داشتم كه غير از خدا هيچكس نمي

  .)1(نازل گشت، پس رسول خدا فرمود: برو شمشيرت را از بين غنايم بردار
روايـت كـرده انـد: روز بـدر شمشـيري را بـه        ابوداود، ترمذي و نسـائي از سـعد    -491

حضور رسول خدا آوردم و گفتم: اي پيـامبر، بـه راسـتي كـه خـدا بـر جراحـات قلـبم مـرهم          
گذاشت، بدينگونه كه از مشركان انتقام گرفتم اينك اين شمشير را به من ببخش گفـت: ايـن   

آن تو، با خود گفتم: شايد اين شمشير به كسي داده شود كه  شمشير نه از آن من است و نه از
در ميدان امتحان و آزمون شهامتي را كه من نشان دادم هرگز انجام نداده است. سپس رسـول  

آمد و گفت: از من چيزي را مطالبه كردي كه مال من نيست، حال اگر مال من شد از  خدا 
y7tΡθ﴿آن تو باشد. پس آية  è= t↔ó¡ o„ Ç⎯tã ÉΑ$xΡF{$#﴾... 2(به اين سبب نازل شد(.  

ك: ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: مسلمانان از رسول خدا پرسيدند چهـار   -492
شود. در اين باره آيـة   شود، پس بخش پنجم آن چه مي پنجم غنايم در بين مسلمانان تقسيم مي

  .)3(فوق نازل شد

                                           
اسـباب  «، واحـدي در  2689، سعيد بن منصور 370/  12، ابن ابوشيبه 185و  180/  1صحيح است، احمد  -1

هـاي هـردو اسـناد ثقـه هسـتند. بـه        ياز دو طريق از سـعد بـن وقـاص روايـت كـرده انـد. راو       468 »نزول
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 409 »كشاف«

، 44و  43ح  1748به طور مختصـر و در كتـاب جهـاد و سـير بـه طـور مفصـل         1748صحيح است، مسلم  -2
 735، ابويعلي 24ادب مفردم «، بخاري در 216 »تفسير«، نسائي در 3189و  3079، ترمذي 2740ابوداود 

  به كلمات متقارب روايت كرده اند. 173و واحدي ص  291/  6، بيهقي 132/  2، حاكم 782و 
بـه تخـريج محقـق نگـاه      612 »زاد المسـير «روايت كرده است. بـه   15661و  15660مرسل است، طبري  -3

  كنيد.
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$!﴿: 5اسباب نزول آية  yϑx. y7y_ t÷z r& y7 •/u‘ .⎯ ÏΒ y7ÏG÷t/ Èd, ysø9 $$Î/ ¨βÎ)uρ $Z)ƒÌsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

tβθ èδÌ≈ s3 s9 ∩∈∪﴾1.  
ابن ابوحاتم و ابن مردويه از ابوايوب انصاري روايت كرده اند: در مدينه بوديم  ك: -493

گفت: به من خبر داده اند كه كاروان ابوسفيان نزديك است، شـما در ايـن    كه رسول خدا 
انديشيد، اميد است خدا اين كاروان را با همه امكاناتش در دسترس ما قـرار دهـد.    باره چه مي

هـا   پس از مدينه خارج شديم و يك يا دو روز راه پيوده بوديم كه پيامبر فرمـود: در بـارة ايـن   
مـا تـاب و تـوان     كنيد، گفتيم: اي رسول خـد!  [سپاة قريش كه از مكه آمده است] چه فكر مي

گرفتن اموال كـاروان از مدينـه بيـرون شـديم.      اريم و تنها براي به غنيمتجنگ با قريش را ند
چنين حرفـي بـر    گفت: اي مردم [از جنگ روگردان نشويد و] مثل قوم موسي  مقداد 

نت نبـرد كـن، امـا مـا اينجـا      خـودت همـراه بـا پروردگـارت بـرو و بـا دشـمنا       «زبان نياوريـد:  
ــي ــينيم م ــة  »نش yϑx. y7$!﴿آي y_t÷z r& y7 •/u‘ .⎯ ÏΒ y7 ÏG÷t/ Èd, ys ø9 $$Î/ ¨βÎ)uρ $Z)ƒ Ìsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# tβθèδÌ≈ s3s9 

  .)2(نازل شد ﴾∪∋∩
  .)3(به اين معني روايت كرده است بابن جرير نيز از ابن عباس  -494

øŒ﴿: 9اسباب نزول آية  Î) tβθ èW‹ ÉótGó¡ n@ öΝä3−/ u‘ z>$yf tFó™ $$sù öΝà6s9 ’ÎoΤ r& Νä. ‘‰ÏϑãΒ 7#ø9r' Î/ z⎯ ÏiΒ 

Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# š⎥⎫Ïù ÏŠ ó ßΔ ∩®∪﴾4.  

                                           
ات بيـرون آورد و بـه راسـتى گروهـى از مؤمنـان       چنان كه پروردگـارت بـه حـقّ تـو را از خانـه     «ترجمه:  -1

  .»ناخشنود بودند
مجمع «يثمي در ابن لهيعه، با اين وصف هروايت كرده است اسناد آن ضعيف است به خاطر  4056طبري  -2

  داند. ممكن به جهت شواهدش حسن بداند. اين را حسن مي 9950 »الزوائد
  .183، ص 9تفسير طبري، همان منبع، ج  -3
] كه:  ] شما را پذيرفت [با اين مضمون خواستيد، پس [دعاى آن گاه كه از پروردگارتان فرياد مى«ترجمه:  -4

  .»هستم من با هزار كس از فرشتگان پياپى ياريگر شما
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روايت كرده است: رسول خـدا [روز بـدر] انبـوة     ك: ترمذي از عمر بن خطاب  -495
رسيد و قلـت يـاران خـود را كـه تعدادشـان       سپاة مشركان را كه تعدادشان به هزار جنگجو مي

دست به دعـا برافراشـت و   مجاهد زيادتر بود مشاهده كرد و رو به قبله ايستاد و  310اندكي از 
اي وفـا كـن،    با پروردگارش به راز و نياز پرداخت: بـار خـدايا بـه آنچـه بـر مـن وعـده كـرده        

پروردگارا اگر اين گروه از پيروان اسالم به هالكت برسند ديگر هرگز روي زمـين كسـي تـو    
و  و نيـاز  را نخواهد پرستيد، خالصه رو به قبله دست به دعا آنقدر به درگـاة پروردگـارش راز  

به خدمت پيـامبر آمـد و ردا را    فرياد و زاري كرد تا رداي مبارك از دوشش افتاد. ابوبكر 
گرفت و بر شانة مبارك ايشان افكند، پس دست در گردن سرور كائنـات انـداخت و گفـت:    
اي محبوب رب العالمين، همينقدر دعا و نيايش و تضرع و خواهش كه به درگاة پروردگارت 

هايي كه به تو داده وفـا خواهـد كـرد. بـه      چاره ساز به همه وعدهايزد است، يقيناً  كردي كافي
øŒÎ) tβθ﴿اين سبب خداي بـزرگ آيـة    èW‹ ÉótGó¡n@ öΝä3−/u‘ z>$ yftFó™ $$sù öΝ à6s9 ’ÎoΤ r& Ν ä.‘‰ ÏϑãΒ 7# ø9 r' Î/ z⎯ ÏiΒ 

Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# š⎥⎫ Ïù ÏŠ ó ßΔ ∩®∪﴾ 1(كان كمك نمودرا نازل كرد. پروردگار مسلمانان را با فرشت(.  

öΝ﴿: 17اسباب نزول آية  n= sù öΝèδθ è= çFø)s?  ∅Å3≈ s9uρ ©!$# óΟ ßγ n= tGs% 4 $tΒ uρ |Mø‹tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹tΒu‘  ∅Å3≈ s9uρ 

©!$# 4’tΓu‘ 4 u’Í?ö7 ãŠ Ï9uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# çμ ÷ΖÏΒ ¹™Iξt/ $·Ζ |¡ym 4 χÎ) ©!$# ìì‹ Ïϑy™ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊇∠∪﴾2.  
روايت كرده است: در غـزوة احـد ابـي     و او از پدرش حاكم از سعيد بن مسيب  -496

حمله كرد [مردان مسلمان بر او هجوم آوردند و پيامبر خـدا دسـتور داد]    بن خلف به پيامبر 

                                           
و  3081، ترمـذي  52و  51/  3 »دالئـل «و در  321/  6، بيهقي 4793حبان  ، ابن1763صحيح است، مسلم  -1

بـه   974 »تفسير بغوي«گويد: اين حديث حسن صحيح است.  يروايت كرده اند. ترمذي م 15747طبري 
  تخريج محقق.

]  ت و هنگـامى كـه [بـه سـوى آنـان خـاك      ايد، بلكه خداوند آنان را كش پس شما آنان را نكشته«ترجمه:  -2
] خويش به مؤمنان عطايى نيك ببخشد. بى گمـان   افكندى، تو نيفكندى بلكه خداوند افكند و تا از [سوى

  .»خداوند شنواى داناست
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راة او را باز بگذاريد، مصعب بن عمير به رويارويي او شتافت [ولي اين دلير مرد سپاة اسالم به 
. رسـول خـدا قسـمتي از شـانة او را از     )1(يل آمـد] دست ابي بن خلف به درجة رفيع شهادت نا

شكاف ميان كاله خود و زره ديد و آنجا را با نيزه زد. ابي بن خلف از اسب افتاد، اما از زخـم  
هاي پهلويش شكسـت. در حـالي كـه مثـل      وي خون جاري نشد و فقط استخواني از استخوان

اين كه خراشيدگيي بـيش نيسـت، چـرا    زد يارانش او را بردند. پس به او گفتند:  گاو بانگ مي
اينقدر عاجز و ناتوانت ساخته است، ابي سخن رسول خدا را كه گفتـه بـود: مـن يقينـاً أبـي را      

كشم براي ياران خود نقل كرد و گفت: سوگند به آن كه جانم به اختيار اوسـت اگـر ايـن     مي
شـدند.   مـرگ مـي   زخم كه بر بدن من است بر بدن همة مردم ذي المجاز بود، جملگي طعمـة 

tΒuρ |M$﴿ابي قبل از رسيدن به مكه با بيچارگي و زبوني درگذشت. خـداي متعـال آيـة     ø‹tΒ u‘ øŒÎ) 

|M ø‹tΒ u‘  ∅Å3≈ s9 uρ ©! $# 4’tΓu‘﴾ 2(را تا آخر در اين باره نازل كرد(.  
  اسناد اين حديث صحيح و ليكن غريب است.

در غـزوة خيبـر    رسول خدا ابن جرير از عبدالرحمن بن جبير روايت كرده است:  -497
كماني خواست و با آن به سوي قلعه تيراندازي كرد، تيري باال رفت و ابن ابي حقيق در بسـتر  

$﴿خوابش كشته شد. پس  tΒuρ |Mø‹tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹tΒu‘﴾ .تا آخر آيه نازل شد  

                                           
  .517/  2خاتم پيامبران ترجمة حسين صابري:  -1
به ابن مسيب نسـبت داده انـد. در    317 / 3 »دار المنثور«و سيوطي در  370/  2و ابن كثير  998عربي الابن  -2

از موسي بـن عقبـه از زهـري از سـعيد بـن مسـيب از        471 »اسباب نزول«و  328و  327/  2 »مستدرك«
پدرش روايت شده. بنابراين، موصول و اسنادش به شرط بخاري صحيح است، حاكم و ذهبـي ايـن را بـه    

ايـن   370/  2بـن كثيـر   كرده. ابن عربي و ااز زهري روايت  15842شرط شيخين صحيح گفته اند. طبري 
 »زاد المسـير «به ايـن نظـر موافـق اسـت      339/  2ر دانند و شوكاني در فتح القدي زوة بدر ميقضيه را در غ

  به تخريج محقق. 619
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روز بدر يك مشت خاك برداشت و به سوي مشركين پرتاب كـرد. در   [... رسول خدا 
اي از آن خـاك در سـوراخ بينـي، چشـم و دهـنش       ركان كسي نبود مگر اين كـه ذره سپاة مش

  .)1(رفت، پس تارومار شدند و فرار كردند]
ابن جرير و ابن ابوحاتم و طبراني از حكيم بن حزام روايت كـرده انـد: در روز بـدر     -498

بـود كـه بـر     هـايي  آمد و مانند صداي سنگريزه آوازي شنيديم كه از آسمان به سوي زمين مي
  ها پرتاب كرد و ما تارومار شديم. مشتي از اين سنگريزه طشتي فرو افتد. رسول خدا 

  روايت كرده است. بابو شيخ نيز به اين معني از جابر و ابن عباس  -499
  .)2(ابن جرير از راة ديگر به اين معني به صورت مرسل روايت كرده است -500

βÎ) (#θ﴿: 19اسباب نزول آية  ßsÏGøtGó¡ n@ ô‰ s)sù ãΝà2u™!% ỳ ßx÷Gxø9$# ( βÎ)uρ (#θåκ tJΨ s? uθßγ sù ×öyz öΝä3©9 ( 

βÎ)uρ (#ρßŠθ ãès? ô‰ãètΡ ⎯ s9 uρ z© Í_ øóè? ö/ ä3Ζ tã öΝä3çG t⁄Ïù $\↔ ø‹x© öθ s9 uρ ôNuèYx. ¨βr&uρ ©!$# yìtΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇®∪﴾3.  
ست: چون در روز بدر دو سپاه حاكم از عبداهللا بن ثعلبه بن ابوصعير روايت كرده ا -501
آرايي كردند و رو در روي هم قرار گرفتند، ابوجهل گفت: پروردگارا! هركدام از ما  صف

اتحاد و پيوستگي بين خويشاوندان و نزديكان را به هم ريخته و آيين يگانه و ناآشنا آورده 
موفقيت  ي وفردا در ميدان جنگ پشت او را خم كن. ابوجهل با اين دعا درخواست پيروز

βÎ) (#θ﴿كرد. پس آية  ßsÏGøtGó¡ n@ ô‰s)sù ãΝ à2u™!% ỳ ßx÷Gxø9 $# ( βÎ)uρ (#θåκ tJΨs? uθßγ sù ×öyz öΝä3©9 ( βÎ)uρ (#ρßŠθ ãès? 

ô‰ãètΡ ⎯ s9 uρ z©Í_ øóè? ö/ ä3Ζ tã öΝä3çGt⁄Ïù $\↔ ø‹x© öθ s9 uρ ôNuèYx. ¨βr&uρ ©!$# yìtΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9   .)4(نازل شد ﴾∪®⊆∩ #$
                                           

  .205، ص 9تفسير طبري، همان منبع، ج  -1
  .205، ص 9تفسير طبري، همان منبع، ج  -2
] بـاز   ] برايتان آمـد، و اگـر [از جنـگ    وياى فتح بوديد، بى گمان فتح [مؤمنان] اگر ج [اى كافران«ترجمه:  -3

هـر چنـد    -گـرديم و گروهتـان   ] باز مـى  ايستيد، آن براى شما بهتر است و اگر [به كفر] باز گرديد [ما هم
  .»هيچ چيز را از شما باز ندارد و [بدانيد] كه خداوند با مؤمنان است -بسيار باشند

 74/  3 »دالئــل«و بيهقــي در  15860، طبــري 328/  2، حــاكم 221 »تفســير«، نســائي در 431/  5احمــد  -4
سـن و   روايت كرده اند. اسناد آن تا عبداهللا صحيح است اما او به صحنه موجود نبود، زيرا او صـحابي كـم  
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ابوحاتم از عطيه روايت كرده است: ابوجهل گفت: خدايا يار و ياور عزيزتـرين   ابن -502
  .)1(اين دو گروه باش و دستة برتر را نصرت عطا كن، پس اين آيه نازل شد

‰pκš$﴿: 27اسباب نزول آية  r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ çΡθèƒ rB ©! $# tΑθ ß™ §9 $# uρ (# þθçΡθ èƒ rBuρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& 

öΝ çFΡr&uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊄∠∪﴾2.  
سعيد بن منصور و غيره از عبداهللا بن ابوقتاده روايت كرده اند: در غزوة بنـي قريظـه    -503

يهود بني قريظه از ابو لبابه بن عبد المنذر پرسيدند كه عاقبت اين امر براي ما چگونه است؟ او 
ــوي خــود اشــاره كــرد يعنــي كشــتن و ســر بر    ــه گل ــب ــارة او ي Ÿω (#θçΡθ﴿دن. پــس در ب èƒ rB ©! $# 

tΑθ ß™ §9 $# uρ﴾ .گويد: از آنجا قدم بيرون نگذاشـته بـودم كـه دريـافتم بـه       ابولبابه مي نازل گرديد
. [چون حيرت و وحشت بني قريظه فزوني يافـت، از رسـول   )3(ام خدا و رسول او خيانت كرده

نهادن بـه   شدن و گردن ليمها بفرستد تا با او در بارة تس اهللا خواهش كردند كه ابولبابه را نزد آن
پيمـان بودنـد.    مشورت كنند، ابولبابه از قبيلة اوس بود و بني قريظه با اوس هـم  حكم پيامبر 

شـان از   ها وارد شـد. مـردان   پس رسول خدا ابولبابه را نزد آنان فرستاد. چون ابولبابه به قلعة آن
پرداختنـد. ابولبابـه بـر حـال     وي به گرمي استقبال كردند و زنان و كودكـان بـه گريـه و زاري    

ها رقت آورد. گفتند: اي ابولبابه! آيا تسليم شويم و به حكـم محمـد گـردن نهـيم؟ گفـت:       آن
زدن است.  آري، و در عين حال به حلق خود اشاره كرد يعني فرجام تسليم سر بريدن و گردن

                                                                                                             
ه آن كه ب سال است كه تنها پيامبر خدا را ديده و بس با اين وصف اين حديث داراي شواهد مرسل است

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1103 »فتح القدير«رسد. به  درجة صحيح مي
به تخريج محقق نگـاه   622 »زاد المسير«مرسل، عطية عوفي ضعيف است. حديث داراي شواهد است. به  -1

  كنيد.
كـه  اى مؤمنان، به خداوند و رسـول [او] خيانـت نكنيـد و بـه امانتهـاى همـديگر [نيـز] در حـالى         «ترجمه:  -2

  .»دانيد خيانت نورزيد مى
  از وي مختصراً از زهري به همين معني روايت كرده است. 15938مرسل است، طبري  -3
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 ا بـودم كـه متوجـه   هـ  پس اين آيه در اين مورد نازل شد. ابولبابه گفته است: هنوز در ديـار آن 
ام. لذا ابولبابه نزد رسول خدا نيامده از همانجا بـه مسـجد    شدم به خدا و رسول او خيانت كرده

رفت و خود را به ستون بست و گفت: تا مورد عفو پروردگار قـرار نگـريم، از اينجـا نخـواهم     
هـا  رفت، سحرگاة شـب ششـم ابولبابـه مـورد بخشـايش قـرار گرفـت و پيـامبر شخصـاً او را ر         

  .)1(كرد]
روايت كرده اند: هنگامي كـه ابوسـفيان    ك: ابن جرير و غيره از جابر بن عبداهللا  -504

آمد و گفت: ابوسـفيان بـه فـالن جـا      به حضور رسول خدا  از مكه خارج شد. جبرئيل 
به اصحاب بزرگوار گفت: لشكر ابوسفيان بـه فـالن جـا رسـيده اسـت،       رسيده است. پيامبر 

ارويي با او روانه شويد و اين راز را پوشيده داريد. يك نفر از منافقان جريـان را  پس براي روي
براي ابوسفيان نوشت: محمد قصد دارد به شما حمله كند، پس محتاط و آماده باشيد. در ايـن  

Ÿω (#θçΡθ﴿باره خداي تعالي اين آيه  èƒ rB ©! $# tΑθß™ §9 $# uρ﴾...     را نازل كرد. ايـن حـديث غريـب و
  و سياق آن نظر است.در سند 
شنيدند و آن  اي سخنان رسول خدا را مي ابن جرير از سدي روايت كرده است: عده -505

رسـيد، پـس ايـن آيـه      كردند، به اين ترتيب گفتار رسول خدا به گوش مشركان مي را افشا مي
  .)2(نازل شد

øŒ﴿: 30اسباب نزول آية  Î)uρ ãä3ôϑtƒ y7Î/ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#ρãxx. x8θçGÎ6 ø[ ãŠÏ9 ÷ρr& x8θè= çGø)tƒ ÷ρr& x8θã_ Ìøƒ ä† 4 

tβρãä3ôϑtƒuρ ãä3ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ çöyz t⎦⎪ÌÅ6≈ yϑø9 $# ∩⊂⊃∪﴾3.  

                                           
  .315هذا الحبيب، ص  -1
بـه تخـريج محقـق     634 »زاد المسـير «سدي به قسم مرسل روايت كرده. به از  15941مرسل است، طبري  -2

  نگاه كنيد.
]  ورزيدند تا تو را بند كشند يا تو را بكشند يا [از وطـن  ] تو مكر مى [باره و آن گاه كه كافران در«ترجمه:  -3

كـرد و خداونـد بهتـرين     ] تـدبير مـى   ورزيدند و خداونـد [هـم در قبـال مكرشـان     بيرونت كنند. و مكر مى
  .»تدبيركنندگان است
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روايــت كــرده اســت: گروهــي از قــريش و  بك: ابــن ابوحــاتم از ابــن عبــاس  -506
 بزرگان قبايل مختلف گرد آمدند تا به دار الندوه [محل برگزاري جلسـات بزرگـان مكـه كـه    

قصي بن كـالب آن را بنـا گذاشـته بـود] برونـد. ابلـيس نيـز بـه صـورت پيـر مـرد دانشـمند و             
ها آمد. چون او را ديدند گفتند: تو كيستي؟ گفت: پيرمردي از اهـل نجـد،    بزرگواري نزد آن

شنيدم براي كار مهمي اجتماع كرده ايد خواستم در جمع شما حاضر باشم تا از خيرانديشي و 
ها داخل شد و گفت:  بهره نمانيد. گفتند: بسيار خوب داخل شود، با آن ن بينصايح سودمند م

در كار اين مرد نيكو بينديشيد، يكي گفت: بـه بنـد و زنجيـرش بكشـيد و بـه چـاه و زنـدانش        
بيندازيد، آنگاه منتظر مرگ او باشيد تا مثـل همتايـان پيشـينش زهيـر و نابغـه شـاعران مشـهور        

ي به نفع شما نيست، سوگند به دي گفت: نه به خدا اين رأنج هالك شود. دشمن خدا پيرمرد
خدا جاسوسان او فرمان و پيغام او را از پشت ديوارهاي زندان به اصـحابش خواهنـد رسـاند و    

شما از او  ربايند و در برابر آسا او را از چنگال شما مي اي برق در اولين فرصت يارانش با حمله
هـا شـما را از    بخـش نيسـت، ممكـن آن    چنـدان اطمينـان   كنند. وضـع شـما   دفاع و حمايت مي

ديارتان اخراج نمايند پس تدبير نيكوتري ببينديشيد. يكي ديگر گفت: او را از ديارتان بيـرون  
بـار   كنيد تا از دست او راحت شويد وقتي از اين جا برود ديگـر حركـات او بـراي شـما زيـان     

ودي نخواهد بخشيد، آيـا شـيريني گفتـار،    نخواهد بود. شيخ نجدي گفت: اين تدبير به شما س
كند.  فصاحت زبان و تأثير سخنان دلنشين او را نديده ايد كه چگونه قلب شنونده را تسخير مي

هـا بـر گـرد او جمـع      كنـد، آن  قسم به خدا اگر اين كار را بكنيد او از قبايل عرب دعوت مـي 
كننـد و بزرگـان و    تـان مـي   نآورنـد و از شـهر و ديارتـان بيـرو     شوند و بر شما يـورش مـي   مي

گويـد، خـوب بينديشـيد و تـدبير ديگـري       كشند. گفتند: به خـدا راسـت مـي    تان را مي اشراف
كنم هرگز به  كنم كه فكر نمي مطرح كنيد. ابوجهل گفت: شما را به اجراي تدبيري توصيه مي

هـر قبيلـه    گفـت: از  آن انديشيده باشيد و راي برتر هم غير از اين نيست. گفتنـد: آن چيسـت؟  
يك جوان ورزيده، ماهر و داراي اصل و نسب شـريف و عـالي را برگزينيـد و بـه هركـدام از      

جمعي هجـوم آورنـد و يكبـاره بـر او ضـربت       ها دسته ها يك شمشير بران بدهيد. سپس آن آن
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كـنم قبيلـة    شود. گمان نمي بزنند، چون به قتلش رسانديد خونبهاي او بين همة قبايل تقسيم مي
پذيرد،  اشم بتواند با تمام قريش بجنگد و چون عجز خويش را ببيند ناگزير خونبها را ميبني ه

خاطر مي شـويم. نجـدي گفـت: بـه خـدا تـدبير        بدينسان آزار او را از خود دور ساخته آسوده
آرا به تصويب رسيد و براي اجراي توطئـه از   سالم نظر همين جوان است. اين پيشنهاد به اتفاق

آمد و دسـتور داد كـه آن شـب را در     آمدند. جبرئيل امين به حضور نبي كريم آنجا بيرون 
اطاق خواب خود سپري نكند و از حيلة قريش آگاهش ساخت. پس رسول خدا آن شـب در  
خانة خويش نخوابيد. و خداي متعال اجازة خروج از مكه را در آن هنگـام بـه او داد. پـس از    

øŒ﴿هاي خود را به او يادآور شـد و آيـة    ي نعمترسيدن رسول خدا به مدينه ايزد تعال Î)uρ ãä3ôϑtƒ 

y7 Î/ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#ρãxx.﴾... .را نازل فرمود  
ابن جرير از طريق عبيد بن عمير از مطلب بن ابووداعه روايت كرده است: ابو طالب  -507

زنـداني   خواهند مرا اي در سر دارند؟ گفت: مي گفت: مردم عليه تو چه توطئه به نبي كريم 
كنند يا بكشند و يا از اين شهر اخراجم نمايند. گفت: اين خبر را كه برايـت رسـانده؟ گفـت:    
پروردگارم. ابوطالب گفت: پروردگارت چه خداي خوبي است! نسبت به او خيرخواه باش و 
در حقش نيكي كن، پيامبر گفت: من نسـبت بـه او چنـين باشـم، بلكـه خـدايم مـرا بـه خيـر و          

øŒÎ)uρ ãä3ôϑtƒ y7﴿كند. آية  ت مينيكويي هداي Î/ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#ρãxx.﴾... .نازل شد  
ابن كثير گفته است: ذكر ابوطالب در اين حديث غريب بلكه منكر است، زيرا ايـن قضـيه   

  در شب هجرت سه سال بعد از درگذشت ابوطالب صورت گرفته است.
#﴿: 31اسباب نزول آية  sŒÎ)uρ 4‘ n= ÷Gè? óΟ Îγø‹n= tæ $ oΨçF≈ tƒ# u™ (#θä9$s% ô‰ s% $oΨ ÷èÏϑ y™ öθ s9 â™!$t± nΣ $oΨ ù=à)s9 Ÿ≅÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ 

  ïχÎ) !#x‹≈ yδ HωÎ) çÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊂⊇∪﴾1.  

                                           
ند اين توانيم گفـت، ايـن   و چون آيات ما بر آنان خوانده شود، گويند: شنيديم، اگر بخواهيم مان«ترجمه:  -1

  .»هاى پيشينيان نيست جز افسانه
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در روز بـدر عقبـه    ك: ابن جرير از سعيد بن جبير روايت كرده است: نبي اكـرم   -508
ها  پس دستور كشتن آنابن ابومعيط، طعيمه بن عدي و نضر بن حارث را به اسارت گرفت، س

را داد. مقداد كه نضر را به اسارت گرفته بود، گفت: اي رسـول خـدا! ايـن را مـن بـه اسـارت       
#﴿گفت. در بارة او آية  ام. رسول خدا گفت: او راجع به كتاب خدا سخنان ناروا مي گرفته sŒÎ)uρ 

4‘n= ÷Gè? óΟ Îγ ø‹n= tæ $oΨ çF≈ tƒ# u™ (#θ ä9$s% ô‰s% $oΨ ÷èÏϑy™﴾ 1(نازل شد(.  

øŒ﴿: 32اسباب نزول آية  Î)uρ (#θ ä9$s% ¢Ο ßγ ¯=9$# βÎ) šχ%x. # x‹≈ yδ uθèδ ¨,ys ø9$# ô⎯ÏΒ x8Ï‰Ζ Ïã öÏÜøΒr' sù 

$uΖ øŠ n= tã Zο u‘$yf Ïm z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# Íρr& $oΨ ÏKø $# A># x‹yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊄∪﴾2.  

øŒ﴿ابن جرير از سعيد بن جبيـر روايـت كـرده اسـت: آيـة       -509 Î)uρ (#θä9$s% ¢Ο ßγ ¯=9 $# βÎ) šχ%x. 

#x‹≈ yδ uθ èδ ¨, ys ø9   .)3(در مورد نضر بن حارث نازل شده است ...﴾#$

tΒ$﴿: 34 – 33اسباب نزول آية  uρ šχ%Ÿ2 ª!$# öΝßγ t/Éj‹ yèã‹ Ï9 |MΡr&uρ öΝ Íκ Ïù 4 $tΒuρ šχ%x. ª!$# 

öΝßγ t/ Éj‹yèãΒ öΝèδuρ tβρãÏøó tGó¡ o„ ∩⊂⊂∪﴾.  
ابوجهل بن هشام گفت: خدايا اگر روايت كرده است:  بخاري از انس بن مالك  -510

اين قرآن حق و از نزد تو آمده است، بر ما از آسمان سنگ ببار و يـا عـذابي دردنـاك بـر مـا      
%tΒuρ šχ$﴿نازل كن. پس خدا آية  Ÿ2 ª! $# öΝßγ t/Éj‹yèã‹ Ï9 |MΡr&uρ öΝ Íκ Ïù...﴾ 4(را نازل كرد(.  

                                           
  به صورت مرسل روايت كرده. 15993طبري  -1
] تو حقّ است، از آسمان سنگهايى بر ما  ] از [سوى و آن گاه كه گفتند: بار خدايا، اگر اين [قرآن«ترجمه:  -2

  .»بباران يا عذابى دردناك به ما برسان
  اين مرسل و داراي شواهد مرسل است.روايت كرده  15995طبري  -3
بـه   638 »زاد المسير«ند. همه از انس روايت كرده ا 997بغوي  479، واحدي 4649صحيح است، بخاري  -4

  تخريج محقق.
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ان حين طواف كعبـه  روايت كرده است: مشرك بك: ابن ابوحاتم از ابن عباس  -511
tΒ$﴿گفتند: ما را بيامرز و از گناهان ما درگـذر. آيـة    مي uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝßγ t/Éj‹ yèã‹ Ï9﴾...   نـازل

  شد.
ابن جرير از يزيد بن رومان و محمد بن قيس روايت كرده است: قريشيان به  -512

ردگارا! اگر اين گفتند: خدا تنها محمد را از بين ما اعزاز و اكرام كرده است؟ پرو يكديگر مي
قرآن برحق و از جانب تو آمده است، برما از آسمان سنگ ببار، شب كه شد از گفتار خود 

$﴿پشيمان شدند و گفتند: بار خدايا! از گناهان ما درگذر. پس خداي عزوجل  tΒuρ šχ% Ÿ2 

ª!$# öΝßγ t/Éj‹ yèã‹ Ï9 |MΡr&uρ öΝÍκÏù 4 $tΒ uρ šχ% x. ª!$# öΝßγ t/Éj‹yèãΒ öΝèδuρ tβρãÏøótGó¡ o„ ∩⊂⊂∪ $ tΒuρ óΟ ßγ s9 ωr& ãΝåκ u5Éj‹yèãƒ 

ª!$# öΝèδuρ šχρ ‘‰ÝÁ tƒ Ç⎯ tã Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# tys ø9$# $ tΒuρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ÿ… çν u™!$uŠÏ9 ÷ρr& 4 ÷βÎ) ÿ… çν äτ !$u‹ Ï9÷ρ r& ωÎ) tβθà)−Gßϑø9 $# 

£⎯Å3≈ s9 uρ öΝèδusYò2r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊂⊆∪﴾  1(كردرا نازل(.  
ير از ابن ابزي روايت كرده است: زماني كه رسول اهللا در مكه بود ك: و نيز ابن جر -513

tΒ$﴿خدا  uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝßγ t/Éj‹ yèã‹ Ï9 |MΡr&uρ öΝÍκ Ïù﴾       را نازل كرد و بـه مدينـه كـه آمـد خـدا 

﴿$tΒ uρ šχ%x. ª! $# öΝßγ t/Éj‹ yèãΒ öΝèδuρ tβρãÏøótGó¡ o„ ∩⊂⊂∪﴾   را نازل فرمود، زيرا مسلماناني كه در مكـه
كردند. چون بقية مسلمانان نيز از مكه خـارج شـدند خـدا     ي ماندند از خدا طلب مغفرت ميباق

                                           
و خداوند بر آن نيست كه آنان را در حالى كه تـو در  «: ترجمه آيات روايت كرده است. 16015طبري  -1

و . در حالى كه آنان آمرزش خواهند، خداوند عـذاب كننـده آنـان نيسـت    ميان آنانى عذاب كند. و [نيز] 
دارند،  سزاوارشان نيست كه خداوند آنان را عذاب نكند حال آنكه آنان [مردم را] از مسجد الحرام باز مى

] آنجا جـز پرهيزگـاران نيسـتند. ولـى بيشترشـان       ] آنجا نيستند، سزاوار [توليت در حالى كه سزاوار [توليت
  .»دانند نمى



    

  273  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

tΒuρ óΟ$﴿آية  ßγ s9 ωr& ãΝåκ u5 Éj‹yèãƒ﴾...     را نازل كرد. پس اجازة فتح مكه را داد و همـان عـذابي شـد
  .)1(كه بر مشركان وعده داده بود

$﴿: 35اسباب نزول آية  tΒuρ tβ%x. öΝåκ èEŸξ|¹ y‰Ψ Ïã ÏMø t7ø9 $# ωÎ) [™!%x6ãΒ Zπ tƒ Ï‰óÁ s?uρ 4 (#θ è%ρ ä‹ sù 

z># x‹yèø9 $# $yϑÎ/ óΟçFΖ ä. šχρ ãàõ3s? ∩⊂∈∪﴾2.  
روايت كرده است: در زمـان جاهليـت حـين طـواف      بك: واحدي از ابن عمر  -514

  .)3(كشيدند، پس خداي بزرگ اين آيه را نازل كرد زدند و فرياد مي كعبه كف مي
بن جبير] روايت كرده است: هرگاه قـريش در اثنـاي طـواف بـا     ابن جرير از سعيد [ -515

كشـيدند پـس    وت مـي زدند و ص ا تمسخر و استهزاء كف ميشدند ب رو به رو مي نبي كريم 
  .)4(اين آيه نازل شد

⎪⎥βÎ) š¨﴿: 36اسباب نزول آية  Ï% ©! $# (#ρãxx. tβθà)ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡uθøΒr& (#ρ ‘‰ÝÁ u‹ Ï9 ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «! $# 4 

$yγ tΡθ à)ÏΖ ãŠ |¡sù §ΝèO Üχθä3s? óΟÎγ ø‹n= tæ Zο tó¡ ym §Ν èO šχθç7 n= øóãƒ 3 z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ (# ÿρãxx. 4’n< Î) zΟ̈Ψ yγ y_ 

šχρ ç|³øt ä† ∩⊂∉∪﴾5.  

                                           
ين ضعيف است و متن غريب است. به قسم مرسل از ابن ابزي روايت كرده ا 16004ضعيف است، طبري  -1

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 639 »زاد المسير«به 
] كفر ورزيـدن   ] جز بانگ بر آوردن و كف زدن نيست. پس به [سزاى و نمازشان نزد خانه [كعبه«ترجمه:  -2

  .»بچشيد] عذاب را  [خود طعم
خبـر   از عطية عوفي از ابن عمر روايت كرده عطيه ضعيف است. امـا ايـن   480 »اسباب نزول«واحدي در  -3

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 640 شواهد دارد. به زاد المسير
  از سعيد به صورت مرسل روايت كرده است. 16049از سعيد بن جبير از ابن عباس و  16048طبري  -4
بخشند تا [مردم را] از راه خدا بـاز دارنـد. پـس بـه زودى آن را      استى كافران مالهايشان را مىبه ر«ترجمه:  -5

] پشيمانى بر آنان خواهد بود، سپس مغلوب گردند و كافران  كنند، آن گاه [آن خرج كردن مايه خرج مى
  .»شوند به سوى جهنم رانده مى
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زهري، محمد بن يحي بن حبان، عاصم بن عمير بن قتاده فرمايد كه:  ابن اسحاق مي -516
بدر دچار مصايب دردآور و حصين بن عبدالرحمن براي من گفته اند: چون قريش در جنگ 

گرديد و به مكه بازگشت، عبداهللا بن ابو عكرمه بن ابوجهل و صفوان بن ابو اُميه همراة 
شان در نبرد كفر و ايمان در معركة بدر هالك  گروهي از مردان قريش كه پدران و فرزندان
دند رفتند كر يروان تجارتي قريش را هدايت مشده بودند، نزد ابوسفيان و همراهان او كه كا

و اظهار داشتند: اي گروة قريش، محمد در حق شما ستم روا داشت و نخبگان شما را كشت. 
اينك شما با پرداخت اموال اين كاروان ما را در جنگ او مساعدت كنيد، اميد كه از وي 

 بها همچنان كه از ابن عباس  انتقام بگيريم. قريش اين كار را انجام داد. و در بارة آن
%βÎ) š⎥⎪Ï¨﴿ايت است آية رو ©! $# (#ρãxx. tβθ à)ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡uθ øΒr& (#ρ‘‰ ÝÁ u‹ Ï9 ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «! $# 4 

$yγ tΡθ à)ÏΖ ãŠ |¡sù §ΝèO Üχθä3s? óΟÎγ ø‹n= tæ Zο tó¡ ym §Ν èO šχθç7 n= øóãƒ 3 z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ (# ÿρãxx. 4’n< Î) zΟ̈Ψ yγ y_ 

šχρ ç|³øt ä† ∩⊂∉∪﴾ 1(نازل شد(.  
طـال بـراي    )2(بن عتيبه روايت كرده است: ابوسفيان چهل اوقيـه  ابن ابوحاتم از حكم -517

  .)3(تجهيز سپاة شرك خرج كرد و اين آيه در مورد او نازل گرديد
ابن جرير از ابن ابزي و سعيد بن جبير روايت كرده است: ابوسفيان در جنـگ احـد    -518

در ميـان   ان و رسـول خـدا   دو هزار نفر را از قبايل مختلف اجير كرد تا در نبرد عليه مسلمان
  .)4(سپاة شرك باشند. پس اين آيه در بارة او نازل شد

                                           
 1115 تح القـدير فمرسل به مجموع قوي هستند.  حاديثاز ابن اسحاق روايت كرده و اين ا 16077طبري  -1

  به تخريج محقق.
  اي است معادل هفت مثقال. اوقيه، وزنه -2
  روايت كرده و اين مرسل است. 16072طبري  -3
از سعيد بـن جبيـر    482 »اسباب نزول«از ابن ابزي و واحدي در  16071و از سعيد بن جبير  16070طبري  -4

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 643 »يرزاد المس«ايت كرده اند. به به قسم مرسل روو ابن ابزي 
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Ÿωuρ (#θ﴿: 47اسباب نوزول آية  çΡθä3s? t⎦⎪Ï% ©! $%x. (#θã_ tyz ⎯ ÏΒ ΝÏδÌ≈ tƒ ÏŠ # \sÜ t/ u™!$sÍ‘ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# 

šχρ ‘‰ÝÁ tƒuρ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# 4 ª! $# uρ $yϑÎ/ tβθè= yϑ÷è tƒ ÔÝ‹ Ït èΧ ∩⊆∠∪﴾1.  
ابن جرير از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است: در غزوة بـدر قـريش از   ك:  -519

بـارة   سرا به جنگ آمده بودند. پس پروردگـار در  مكه با دف و دايره، را مشگران و زنان نغمه
Ÿωuρ (#θçΡθ﴿ها آية  آن ä3s? t⎦⎪Ï% ©! $%x. (#θ ã_tyz ⎯ ÏΒ ΝÏδÌ≈ tƒ ÏŠ # \sÜt/﴾... 2(را نازل كرد(.  

øŒ﴿: 49 – 48اسباب نزول آية  Î)uρ z⎯−ƒ y— ÞΟßγ s9 ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# óΟ ßγ n=≈ yϑôãr& tΑ$s% uρ Ÿω |= Ï9$xî ãΝà6 s9 

tΠöθ u‹ ø9 $# š∅ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# †ÎoΤ Î)uρ Ö‘%ỳ öΝ à6©9 ( $£ϑn= sù ÏNu™!# ts? Èβ$tGt⁄Ïø9 $# }Ès3tΡ 4’n?tã Ïμ ø‹t7 É)tã tΑ$s%uρ ’ÎoΤ Î) 

Ö™ü“Ìt/ öΝà6Ζ ÏiΒ þ’ÎoΤ Î) 3“u‘ r& $tΒ Ÿω tβ÷ρts? þ’ÎoΤ Î) Ú’%s{r& ©!$# 4 ª! $#uρ ß‰ƒ Ï‰ x© ÅU$s)Ïèø9 $# ∩⊆∇∪﴾3.  
روايت كرده است:  با سند ضعيف از ابوهريره  »معجم اوسط«طبراني در  -520

“ãΠt﴿هنگامي كه پروردگار در مكه  öκß y™ ßìôϑpgø: $# tβθ—9 uθãƒ uρ tç/‘$!$# ∩⊆∈∪﴾  :را نازل كرد، 45(قمر (
ا! آن كدام جمع خواهند بود؟ اين پرسش پيش از غزوة عمر فاروق پرسيد: اي فرستادة خد

بدر بود. چون روز بدر قريش منهزم شد رسول خدا را ديدم كه با شمشير برهنه در پي آنان 
“ãΠt﴿گفت:  بود و مي öκ ß y™ ßìôϑpgø: $# tβθ —9 uθ ãƒuρ tç/ ‘$! بنابراين نزول آيه در بارة شكست سپاة  ﴾∪∋⊇∩ #$

L̈©#﴿. و خداي بزرگ آية مشركان در روز بدر بوده است ym !# sŒÎ) $tΡõ‹s{ r& ΝÍκ ÏùuøIãΒ 

                                           
و چون كسانى مباشيد كه از روى سركشى و خودنمايى به مردم از سرزمينشـان بيـرون آمدنـد و    «ترجمه:  -1

  .»كنند، احاطه دارد داشتند و خداوند به آنچه مى [مردم را] از راه خدا باز مى
  .16197طبري  -2
ن بود كه شيطان كارهايشان را بـراى آنـان بياراسـت و گفـت: امـروز هـيچ كـس از مـردم         و چني«ترجمه:  -3

تواند بر شما چيره گردد و من ياريگر شما هستم. پس چـون هـر دو گـروه رو بـه رو شـدند، آهنـگ        نمى
بينيـد، مـن    بينم كه شما نمـى  بازگشت كرد و گفت: بى گمان من از شما بيزارم، به راستى من چيزى را مى

  .»ترسم و خداوند سخت كيفر است خداوند مى از
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É># x‹ yèø9 $$Î/...﴾  :و 64(مؤمنون (﴿* öΝs9 r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (#θä9 £‰t/ |M yϑ÷èÏΡ «! $# # \øä....﴾  :ابراهيم)
در روز بدر يك مشت ريگ به سوي  نبي كريم بدر نازل كرده است. ) را در بارة روز 28

ها را پر كرد  ها را فرا گرفت و چشم و دهان آن كرد كه همه لشكرگاه آن مشركان پرتاب
ريخت. و خدا  شد از دهانش ريگ و خاك بيرون مي ها كشته مي آنگونه كه هركدام از آن

﴿$tΒ uρ |Mø‹tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹tΒ u‘  ∅Å3≈ s9 uρ ©!$# 4’tΓu‘﴾  :نازل كرد. و آية را در اين باب  )17(انفال

﴿$£ϑn= sù ÏNu™!# ts? Èβ$ tGt⁄ Ïø9 $# }Ès3tΡ 4’n?tã Ïμ ø‹t7 É)tã...﴾ بليس نازل كرد. [هنگامي كه را در بارة ا
حركت به سوي بدر شد، دشمني و جنگي را كه با بني بكر داشت به ياد آورد و مادة قريش آ

زند حركت خود را به تأخير انداخت. آنگاه  ها ضربه مي ترسيد كه اين قبيله از پشت به آن
ورت سراقه بن مالك يكي از سران بني كنانه در رأس سپاهي از شياطين ظاهر شد ابليس به ص

تواند شما را مغلوب كند من پناة شما هستم و شما را در برابر  و گفت: امروز هيچكس نمي
و فرشتگان به كمك مسلمانان  آرايي كردند كنم. چون دو سپاه صف بني بكر كمك مي

اي  يدان بدر فرار كردند]. در روز بدر عتبه بن ربيعه و عدهبرخاستند، ابليس و همراهانش از م
øŒ﴿شان مغرور ساخته است. پس  از همراهانش گفتند: مسلمانان را دين Î) ãΑθ à)tƒ tβθà)Ï≈ oΨ ßϑø9 $# 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ ’Îû ΝÎγ Î/θ è= è% íÚẗΒ §xî Ï™Iωàσ ¯≈ yδ óΟ ßγ ãΨƒÏŠ﴾ 1(نازل شد(.  

<βÎ) §Ÿ° Éb¨﴿: 55اسباب نزول آية  !# uρ£‰9 $# y‰Ψ Ïã «!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. ôΜßγ sù Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈∈∪﴾2.  

<βÎ) §Ÿ° Éb¨﴿ك: ابوشيخ از سعيد بن جبير روايت كرده است: اين كالم عزيـز   -521 !# uρ£‰9 $# 

y‰Ψ Ïã «! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãxx. ôΜßγ sù Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈∈∪﴾      در بارة شش گروه از يهود كـه ابـن تـابوت هـم
  هاست نازل شده است. آن شامل

                                           
روايت كرده در اسناد آن عبدالعزيز بن عمران متروك است پس اسـناد   9117 »معجم اوسط«طبراني در  -1

  جداً ضعيف است.
  .»آورند بدترين جنبندگان به نزد خداوند آنانند كه كفر ورزيدند، پس آنان ايمان نمى«ترجمه:  -2
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$ΒÎ)uρ  ∅sù̈$﴿: 58اسباب نزول آية  sƒ rB ⎯ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$ uŠ Åz õ‹Î7 /Ρ$$ sù óΟÎγ ø‹s9 Î) 4’n?tã >™!#uθ y™ 4 ¨βÎ) ©! $# Ÿω 
=Ït ä† t⎦⎫ÏΨ Í←!$ sƒ ø:$# ∩∈∇∪﴾1.  

نزد رسول خدا آمد و گفـت:   ابوشيخ از ابن شهاب روايت كرده است: جبرئيل  -522
اي و من هنوز در تعقيب دشمن هستم، حركت كن كه پروردگار  ن گذاشتهتو سالح را بر زمي

Β̈$﴿در بارة بني قريظه به تـو اختيـار عمـل داد. آيـة      Î)uρ  ∅sù$ sƒrB ⎯ ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$uŠ Åz﴾...   در بـارة
  ها نازل شده است. آن

pκ$﴿: 64اسباب نزول آية  š‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# š ç7 ó¡ym ª! $# Ç⎯ tΒuρ y7yèt7 ¨?$# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩∉⊆∪﴾.  
روايـت كـرده اسـت:     بك: بزار با سند ضعيف از طريق عكرمه از ابـن عبـاس    -523

ايمان آورد، مشركان گفتند: افسوس كه امروز نيمي از خلق از مـا جـدا شـدند،     چون عمر 
pκ$﴿پس خـداي بـزرگ آيـة     š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# šç7 ó¡ ym ª! $# Ç⎯tΒ uρ y7 yèt7 ¨?$# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 را  ﴾∪⊇∌∩ #$

  .)2(نازل كرد. اين سخن داراي شهود است
روايـت كـرده    بك: و نيز طبراني و غيره از طريق سعيد بن جبير از ابن عبـاس   -524

هـا   نيـز بـه آن   ايمان آوردند و عمـر   اند: وقتي كه سي و نه مرد و يك زن به رسول خدا 
pκ$﴿پيوست، آية  š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# š ç7 ó¡ ym ª! $# Ç⎯ tΒ uρ y7yèt7 ¨?$# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9   .)3(نازل شد ﴾∪⊇∌∩ #$

                                           
اى كه همه  خيانت گروهى انديشناك باشى، [پيمانشان را] به سوى آنان بيانداز [به گونهو اگر از «ترجمه:  -1

  .»دارد در آگاهى از نقض عهد] برابر شوند. به راستى كه خداوند خيانتكاران را دوست نمى
 / 9 »مجمع الزوائد«عمر متروك است، چنانچه هيثمي در روايت كرده است، در اين اسناد ابو 2495بزار  -2

  گفته است. 65
روايـت   484 »اسباب نزول«و واحدي در  12470 »معجم كبير«است، هيچ اصلي ندارد. طبراني در باطل  -3

 11032 »زوائـد مجمع ال«لي دروغگو است. چنانچه هيثمي در كرده اند. در اين اسناد اسحاق بن بشر كاه
در اين نظر است زيـرا  «فرموده:  403 / 2است. ابن كثير  گفته است. عالوه بر اين سوره مدني و خبر مكي
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سه  ك: ابن ابوحاتم با سند صحيح از سعيد بن جبير روايت كرده است: چون سي و -525
pκ$﴿آيـة   مرد و شش زن ايمان آوردند، عمر بن خطاب هـم مسـلمان شـد. خـدا      š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# 

š ç7ó¡ ym ª!   را نازل كرد. ...﴾#$
مسـلمان شـد.    بوشيخ از سعيد بن مسيب روايت كرده است: هنگـامي كـه عمـر    ا -526

pκ$﴿خدا در بارة وي آية  š‰ r' ¯≈ tƒ ©É< ¨Ζ9 $# š ç7 ó¡ym ª!   را نازل كرد. ...﴾#$

‰pκš$﴿: 65اسباب نزول آية  r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# ÇÚÌhym š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ’n?tã ÉΑ$tFÉ)ø9 $# 4 βÎ) ⎯ ä3tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ 

tβρçô³ Ïã tβρçÉ9≈ |¹ (#θç7 Î= øótƒ È⎦ ÷⎫tGs($ÏΒ 4 βÎ)uρ ⎯ ä3tƒ Νà6Ζ ÏiΒ ×π s($ÏiΒ (# þθç7 Î=øótƒ $ Zø9r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#ρãxx. 

óΟßγ ¯Ρr' Î/ ×Πöθ s% ω šχθ ßγ s)øtƒ ∩∉∈∪﴾1.  
روايت كرده اسـت: وقتـي كـه     بخود از ابن عباس  اسحاق بن راهويه در مسند -527

يف كرد كه يك نفر از آنان به نبرد ده نفر از مشركان برود. همتا بر مسلمانان تكل پروردگار بي
⎯ (βÎ﴿اين كالم عزيز  ä3tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ çô³ Ïã tβρçÉ9≈ |¹ (#θ ç7 Î= øótƒ È⎦ ÷⎫ tGs($ÏΒ﴾      تا آخر آيـه نـازل شـد. امـا

ها دشوار و سنگين بود، پس خـداي متعـال چنـين خواسـت كـه يـك تـن از         اين كار براي آن
  .)2(ر مشرك بجنگدسلمين تنها با دو نفم

                                                                                                             
مبر اين آيه مدني است و اسالم عمر به مكه بعد از هجرت عدة از مسلمانان به حبشه و قبـل از هجـرت پيـا   

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 657 »زاد المسير«به  »خدا به مدينه صورت گرفته است
يست نفر بردبار از شما باشـند بـر دويسـت نفـر چيـره      اى پيامبر، مؤمنان را به جهاد بر انگيز. اگر ب«ترجمه:  -1

از آن روى كه آنان گروهى هستند كه  -گردند و اگر صد نفر از شما [بردبار] باشند بر هزار نفر از كافران
  .»چيره گردند -يابند در نمى

از  11650و  11398آمده است. و همچنان طبراني  3633 »مطالب العاليه«اسحاق روايت كرده چنانچه در  -2
گويد: اين را طبراني در معجم كبيـر   مي 11033 »مجمع الزوائد«عباس روايت كرده است. هيثمي در  ابن

هاي معجم اوسط راويي صـحيح هسـتند، اصـل ايـن در بخـاري       روايت كرده است، راوي و معجم اوسط
  از ابن عباس روايت شده است. 4652
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$﴿: 68 – 67اسباب نزول آية  tΒ šχ%x. @c© É<oΨ Ï9 βr& tβθ ä3tƒ ÿ…ã& s! 3“uó r& 4© ®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# 4 šχρ ß‰ƒ Ìè? uÚttã $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ª!$# uρ ß‰ƒ Ìãƒ nοtÅz Fψ$# 3 ª!$# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉∠∪﴾1.  
اند: نبـي كـريم ضـمن مشـورت     روايت كرده  احمد و ديگران از انس بن مالك  -528

ها را زبون پنجة توانمند شـما كـرده اسـت،     با ياران خويش در بارة اسراي بدر گفت: خدا اين
شـان را   نظر شما در بارة ايشان چيست؟ عمر بن خطاب برخاست و گفت: اي رسول خدا همـه 

اسـت كـه    گردن بزن، پيامبر از وي رو برگرداند. ابوبكر صديق برخاست و گفت: نظر من اين
هـا فديـه بگيـري، پـس      شان صرف نظر كنـي] و از آن  ها را مورد عفو قرار بدهي [از كشتن آن

Ÿωöθ﴿ها را مورد عفو قرار داد. در اين خصوص خداي بـزرگ آيـة    پيامبر با پذيرش فديه آن ©9 

Ò=≈ tGÏ. z⎯ ÏiΒ «! $# t, t7 y™﴾ 2(را نازل كرد(.  
يت كرده اند: اسراي بدر را بـه حضـور   روا احمد، ترمذي و حاكم از ابن مسعود  -529

گوييـد، در ايـن روايـت     ها چه مـي  رسول خدا آوردند. پيامبر به ياران خود گفت: در بارة اين
©tΒ šχ%x. @c$﴿اينگونه آمده كه وحي الهي  É<oΨ Ï9 βr& tβθ ä3tƒ ÿ… ã& s! 3“uó r&﴾...     در ايـن بـاب موافـق

  .)3(نازل شده است گفتار عمر 

                                           
اشته باشد تا آنكه در زمين كشتار بسيار كند، [شما] متـاع دنيـا   هيچ پيامبرى را نرسد كه اسيرانى د«ترجمه:  -1

  .»خواهند. و خداوند پيروزمند فرزانه است ] آخرت را مى خواهيد. و خداوند [مصلحت را مى
از انس روايت كرده اسنادش حسن و راوهـايش ثقـه انـد و داراي شـاهد اسـت كـه مسـلم         243/  3احمد  -2

 16307، طبري 4793، ابن حبان 3081، ترمذي 2690ابوداود  265/  14يبه ، ابن ابوش30/  1، احمد 1763
  تخريج محقق. 1139 س از عمر فاروق روايت كرده اند. فتح القديراز ابن عبا

از ابوعبيده  487و واحدي  177/  10، طبراني 5188، ابويعلي 21/  3، حاكم 383/  1، احمد 3084ترمذي  -3
ش روايت كرده اند. بين اين دو انقطاع و اسناد ضعيف اسـت. بـا ايـن وصـف     بن عبداهللا بن مسعود از پدر

داند، با اين كه گفته ابوعبيده از پدرش نشنيده است، حاكم و ذهبـي ايـن    ترمذي اين حديث را حسن مي
مثلك يا ابابكر... و مثَلك يـا عمـر...: اي   «هاي اين حديث شواهد دارد. عبارت  داند. قسمت را صحيح مي
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گفـت: پـيش از اسـالم     روايـت كـرده اسـت: نبـي كـريم       بوهريره ترمذي از ا -530
آمد و اموال به جـا مانـده از كفـار     تصاحب غنايم بر هيچكس حالل نبود، آتشي از آسمان مي

آوري  سوزاند. مسلمانان در غزوة بدر پيش از وحي الهي در تعيين حكم غنايم، به جمـع  را مي
Ÿωöθ﴿داي بـزرگ آيـة   هاي جنگي پرداختند. پـس خـ   و تصاحب غنيمت ©9 Ò=≈ tGÏ. z⎯ ÏiΒ «! $# t, t7 y™ 

öΝä3¡¡ yϑs9 !$yϑ‹ Ïù öΝè? õ‹s{r& ë>#x‹ tã ×Λ⎧Ïà tã ∩∉∇∪﴾ 1(را در بارة ايشان نازل كرد(.  

$﴿: 70اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# ≅è% ⎯ yϑÏj9 þ’Îû Νä3ƒÏ‰÷ƒr& š∅ÏiΒ #“tó™ F{$# βÎ) ÄΝn= ÷ètƒ ª!$# ’Îû 

öΝ ä3Î/θè= è% # Zöyz öΝ ä3Ï?÷σ ãƒ # Zöyz !$£ϑÏiΒ x‹ Ï{é& öΝà6ΖÏΒ öÏ øótƒuρ öΝä3s9 3 ª!$# uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∠⊃∪﴾2.  
 روايــت كــرده اســت: عبــاس  باز ابــن عبــاس  »معجــم اوســط«طبرانــي در  -531

را از  گفــت كــه بــه خــدا ايــن آيــه در شــأن مــن نــازل گشــته اســت، وقتــي كــه پيــامبر  مــي
را كه [در روز بـدر] نـزد    )3(و خواهش نمودم همان بيست اوقيه آوردن خود آگاه كردم اسالم

                                                                                                             
نگـاه   1140 »قـدير فـتح ال «منكر و اما اصل خبر صحيح اسـت بـه    »و مانند... و اي عمر تو مانند...ت ابوبكر
  كنيد.

، 252/  2، احمـد  229تفسير و  11209 »الكبري«، نسائي در 3085مدرج است، ترمذي صحيح و آخرش  -1
و  3310، طحاوي 4806، ابن حبان 1071، ابن جارود 2906، سعيد بن منصور 388و  387/  14ابن ابوشيبه 

از  291و  290/  6و بيهقـي   1142، ابن زنجويـه  768 »اموال«، ابوعبيد در 16316و  16315طبري ، 3311
چند طريق از اعمش از ابوصالح از ابوهريره به طور مرفوع روايت كرده انـد. عبـارت از نسـائي، طبرانـي،     

خاري و مسلم هستند، اما اعمش مدلس است هاي ب ابن حبان و دگيران است، اعمش و باالتر از وي راوي
و به هيچكدام از كتب مخرج مذكور به تحديث تصريح نكرده است. اين حديث داراي شواهد است كه 

از سـخنان ابـوهريره   ظاهراً اين كلمـات   »چون روز بدر پيش آمد...«شود. بدون كلمات  ها قوي مي ا آنب
  اه كنيد.به تخريج نگ 1063 »احكام قرآن«مردج است. به 

اى پيامبر، به اسيرانى كه در دست شما هستند، بگو: اگر خداونـد خيـرى در دلهـاى شـما معلـوم      «ترجمه:  -2
بدارد بهتر از آنچه از شما گرفته شد به شـما خواهـد داد. و شـما را خواهـد آمرزيـد و خداونـد آمرزنـده        

  .»مهربان است
  اي است معادل هفت مثقال. اوقيه، وزنه -3
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بيسـت   بـه جـاي آن بـه مـن     و خدا  )1(من موجود بود به من حساب كند. [پيامبر ابا ورزيد]
هايي كه بـه   كنند، به اضافة اميدواري ها با سرماية شخصي من تجارت مي غالم داد كه همة آن
  دارم. مغفرت و آمرزش او 

⎪⎦t﴿: 73آية  اسباب نزول Ï% ©!$# uρ (#ρ ãx x. öΝåκ ÝÕ÷èt/ â™!$ uŠ Ï9÷ρr& CÙ÷èt/ 4 ωÎ) çνθè= yèøs? ⎯ä3s? ×π uΖ ÷GÏù † Îû 

ÇÚö‘ F{$# ×Š$|¡ sùuρ ×Î7 Ÿ2 ∩∠⊂∪﴾2.  
دي از ابومالـك روايـت كـرده انـد: شخصـي          -532 ك: ابن جرير و ابوشـيخ از طريـق سـ

همتـا آيـة    كنـيم، پـس پـاك بـي     گفت: ما خويشاوندان مشرك خـود را از ارث محـروم نمـي   
﴿t⎦⎪Ï% ©! $# uρ (#ρãxx. öΝåκ ÝÕ÷èt/ â™!$uŠ Ï9 ÷ρr& CÙ÷èt/﴾ 3(را نازل كرد(.  

!©%t⎦⎪Ï﴿: 75اسباب نزول آية  $#uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ -∅ÏΒ ß‰÷èt/ (#ρãy_$yδuρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ uρ öΝä3yètΒ y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù 

óΟä3Ζ ÏΒ 4 (#θ ä9'ρé&uρ ÏΘ%tn ö‘ F{$# öΝåκ ÝÕ÷èt/ 4’n< ÷ρ r& <Ù÷èt7 Î/ ’Îû É=≈tFÏ. «! $# 3 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ó© x« 7Λ⎧Î= tæ ∩∠∈∪﴾.  
اي مبنـي بـر    روايت كرده است: دو نفر باهم معاهده بك: ابن جرير از ابن زبير  -533

θ#)﴿بستند، در ايـن بـاره    بردن هريك از ديگري مي ارث ä9 'ρé&uρ ÏΘ%tn ö‘ F{$# öΝåκ ÝÕ÷èt/ 4’n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ’Îû 

É=≈ tFÏ. «!   .)4(نازل شد ﴾...#$
بين زبير بـن   ابن سعد از طريق هشام بن عروه از پدرش روايت كرده است: پيامبر  -534

گفـت: چـون كعـب در جنـگ احـد       پيمان برادري بست. زبير مـي  عوام و كعب بن مالك 
مجروح شد با خود گفتم: اگر دنيا را ترك گويد و به جوار رحمت ايزدي بپيونـدد، مـن از او   

                                           
  .49، ص 10طبري، همان منبع، ج تفسير  -1
] ايـن [كـار] را انجـام ندهيـد در      و آنان كه كفر ورزيدند، كارسازان همديگرند. اگر [اى مؤمنان«ترجمه:  -2

  .»گردد اين سرزمين فتنه و فسادى بزرگ برپا مى
  روايت كرده و اين مرسل است. 16357طبري  -3
  وايت كرده است.از طريق عيسي بن حارث ر 16369و  16368طبري  -4
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θä9#)﴿همتـا   خواهم برد، پس پاك بي ارث 'ρ é&uρ ÏΘ%tn ö‘ F{$# öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4’n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ’Îû É=≈ tFÏ. «! را  ﴾#$
ــد و ارث       ــدود ش ــان مح ــاوندان و نزديك ــه خويش ــس ارث ب ــد. از آن پ ــازل گرداني ــردن  ن ب

  .)1(ها از يكديگر پايان يافت برادرخوانده
***  

  سورة توبه

  آيه است 129اين سوره مدني و 
öΝèδθ﴿: 14سباب نزول آية ا è= ÏF≈ s% ÞΟßγ ö/Éj‹ yèãƒ ª!$# öΝà6ƒ Ï‰ ÷ƒr' Î/ öΝ ÏδÌ“øƒ ä† uρ öΝä. ÷ÝÇΖ tƒuρ óΟÎγ øŠ n= tæ 

É# ô±o„ uρ u‘ρß‰ß¹ 7Θöθs% š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊆∪﴾2.  
ك: ابوشيخ از قتاده روايت كرده است: خزاعه بني بكر را در مكه مورد كشتار قرار  -535

  .)3(زل شدها اين آيه نا داد، در بارة آن
  .)4(كند: اين آيه در بارة خزاعه نازل گشته است ك: و نيز از عكرمه روايت مي -536
#É﴿ك: و از سدي روايت كرده است:  -537 ô± o„uρ u‘ρß‰ ß¹ 7Θöθ s% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊆∪﴾  در بارة
هـاي   نازل شده است، خدا درد و رنجي را كه بني بكر بر سينه –هاي پيامبر  پيمان هم –خزاعه 

  .)5(ها گذاشته بود شفا داد آن

                                           
  نگاه كنيد. 373/  3 »زاد المنثور«مرسل و ضعيف است. به  -1
با آنان پيكار كنيد، تا خداوند آنان را با دستان شما عـذاب كنـد و رسواشـان سـازد و شـما را بـر       «ترجمه:  -2

  .»آنان پيروز گرداند و [درد] دلهاى گروهى از مؤمنان را شفا دهد
  دك روايت كرده و اين مرسل است.با اختالف ان 16511طبري  -3
به تخـريج محقـق نگـاه     1029از مجاهد مثل اين روايت كرده. به تفسير بغوي  16512مرسل است، طبري  -4

  كنيد.
  از مجاهد روايت كرده است. 16554از وي به قسم مرسل و بازهم  16555طبري  -5
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=Λä⎢ù÷ *﴿: 24 – 19اسباب نزول آية  yèy_r& sπtƒ$s)Å™ Ædl!$pt ø: $# nο u‘$yϑÏãuρ Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# tpt ø:$# ô⎯ yϑx. 

z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# y‰ yγ≈ y_ uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# 4 Ÿω tβ… âθ tFó¡tƒ y‰Ζ Ïã «!$# 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθ s)ø9$# 

t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇®∪﴾1.  
روايت كرده است: وقتـي   بابن ابوحاتم از طريق علي بن ابوطلحه از ابن عباس  -538

آوردن هجرت و  كه عباس در روز بدر اسير شد، خطاب به مسلمانان گفت: اگر شما در اسالم
يت جهاد از ما پيشي گرفتيد، در عوض ما هم مسجد الحرام را تعمير و نوسـازي كـرديم، سـقا   

=Λä⎢ù÷﴿كـرديم. پـس خـداي عزوجـل آيـة       دار بوديم و بردگان را آزاد مـي  حجاج را عهده yèy_r& 

sπ tƒ$s)Å™ Ædl !$pt ø:$#...﴾ 2(را نازل كرد(.  
مسلم، ابن حبان و ابوداود از نعمان بن بشـير روايـت كـرده انـد: بـا جمعـي از يـاران         -539

اگر  گفت: بعد از ايمان و اعتقاد به اسالم ها نشسته بوديم. يكي از آن رسول اهللا پاي منبر او 
رسـاندن بـه حاجيـان.     در راة خدا هيچ عملي را انجام ندهم باكي ندارم، به جـز سـقايت و آب  

تـر و بهتـر اسـت. ديگـري      ديگري گفت: به نظر من عمارت مسجد الحـرام عملـي بـا فضـيلت    
هـا را آرام كـرد و    آن گفت: جهاد در راة خدا از تمام اين اعمال برتر اسـت. عمـر فـاروق    

كنيد؟ امروز جمعـه اسـت، چـون نمـاز      تان را بلند مي گفت: در پيشگاة منبر رسول خدا صداي
روم و در بارة آنچه شما اخـتالف داريـد از ايشـان فتـوي      جمعه خوانده شود نزد رسول اهللا مي

=Λä⎢ù÷ *﴿خـواهم. آيـة    مي yèy_ r& sπ tƒ$ s)Å™ Ædl!$pt ø: $# nο u‘$yϑÏãuρ Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#tpt ø: $# ô⎯yϑx. z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ 

                                           
ايـد كـه بـه     را مانند [كـار] كسـى قـرار داده   آيا آب دادن به حاجيان و آباد ساختن مسجد الحرام «ترجمه:  -1

خداوند و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است [اينها] در نزد خداوند يكسان نيستند. و 
  .»كند خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى

بـين ابـن    از علي بن ابوطلحه از ابن عباس روايت كـرده اسـت در ايـن اسـناد     16572ضعيف است، طبري  -2
والبي از ابن عبـاس ذكـر كـرده. بـه     از  493 »اسباب نزول«ت. واحدي در ابوطلحه و ابن عباس انقطاع اس

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 673 »زاد المسير«
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ÌÅz Fψ$# y‰ yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 4 Ÿω tβ… âθ tFó¡ tƒ y‰Ζ Ïã «! $# 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s)ø9 $# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 نــازل  ﴾∪®⊆∩ #$
  .)1(شد

گفت:  به مكه رفت و به عباس  فريابي از ابن سيرين روايت كرده است: علي  -540
پيوندي؟ عباس در جوابش گفت: اينجا در  كني و به رسول خدا نمي عمو چرا هجرت نمي اي

 *﴿كنم. پس ايزد تعـالي آيـة    داري كعبه را مي كوشم و پرده آباداني و رونق مسجدالحرام مي

÷Λä⎢ù= yèy_ r& sπ tƒ$s)Å™ Ædl !$pt ø:$#...﴾   هـا را ذكـر    كـه فريـابي نـام آن    –را نازل كرد. و به گروة ديگـري
پيونديد؟ گفتند: با برادران و  كنيد و به پيامبر اكرم نمي گفت: چرا مهاجرت نمي –كرده است 

 .ö≅è% βÎ) tβ%x﴿بـريم. خـداي بـزرگ در ايـن بـاره آيـة        هايمان به سر مـي  خويشان خود در خانه

öΝä. äτ !$t/# u™...﴾ 2(را نازل كرد(.  
  .)3(عبدالرزاق از شعبي به اين معني روايت كرده است -541
ابن جرير از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است: طلحه بن شيبه عباس و علـي   -542

هركدام بر ديگري مباهات و اظهار فضل كردند. طلحه گفت: مـن نگاهبـان و    بن ابوطالب 
سـاالر اسـالم،    كنم. شير خدا سـپه  كليددار كعبه هستم. عباس گفت: من حاجيان را سيراب مي

 ام، من يار و ياور پيامبر شتر از تمام مردم رو به قبله نماز خواندهگفت: [شش ماه] پي علي 
Λ÷﴿در جهاد راة خدايم. پس آية  ä⎢ù= yèy_ r& sπ tƒ$s)Å™ Ædl!$ ptø:   .)4(نازل شد ﴾...#$

                                           
 492و واحـدي   269/  4احمد  275/  2، بغوي 4591، ابن حبان 16571، طبري 1879صحيح است، مسلم  -1

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1164 »فتح القدير«ده اند. به مان بن بشير روايت كراز نع
  از ابن سيرين و مرة همداني روايت كرده است. 495مرسل است، واحدي  -2
  به قسم مرسل روايت كرده اند. 16579و از طريق او طبري  17576عبدالرزاق  -3
  به قسم مرسل روايت كرده است. 16577طبري  -4



    

  285  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

ô‰s)s9 ãΝ﴿: 25اسباب نزول آية  à2u|ÇtΡ ª!$# ’Îû z⎯ÏÛ# uθ tΒ ;ο uÏW Ÿ2   tΠöθ tƒuρ A⎦ ÷⎫uΖ ãm   øŒÎ) 

öΝ à6÷Gt6yfôãr& öΝà6è?uøYx. öΝn= sù Ç⎯ øóè? öΝà6Ζ tã $\↔ø‹x© ôMs%$|Êuρ ãΝà6ø‹n= tæ Ù⇓ö‘ F{$# $yϑÎ/ ôMt6 ãmu‘ 

§ΝèO Ν çGøŠ ©9uρ š⎥⎪ ÌÎ/ô‰•Β ∩⊄∈∪﴾1.  
تعداد سـپاهيان   )2(از ربيع بن انس روايت كرده است: روز حنين  »دالئل«بيهقي در  -543

طر كمي افراد شكست نخواهيم اسالم دوازده هزار نفر بود. شخصي گفت: امروز مطمئناً به خا
tΠ﴿خــورد. ايــن ســخن بــر پيــامبر اكــرم دشــوار آمــد. پــس خــداي متعــال آيــة   öθ tƒuρ A⎦ ÷⎫ uΖ ãm   øŒÎ) 

öΝ à6÷Gt6yfôãr& öΝà6è?uøYx.﴾... 3(را نازل كرد(.  

yγ$﴿: 28اسباب نزول آية  •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ $yϑ̄ΡÎ) šχθä. Îô³ ßϑø9 $# Ó§ pgwΥ Ÿξsù (#θ ç/tø)tƒ 

y‰Éf ó¡yϑø9 $# tΠ#tys ø9$# y‰ ÷èt/ öΝÎγ ÏΒ$tã # x‹≈ yδ 4 ÷βÎ)uρ óΟçFøÅz \' s#øŠ tã t∃öθ |¡ sù ãΝä3‹ÏΖ øóãƒ ª! $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Î#ôÒ sù βÎ) 

u™!$x© 4 χ Î) ©! $# íΟŠ Î= tæ ÒΟŠÅ6 ym ∩⊄∇∪﴾4.  
آمدنـد   روايت كرده است: مشركان به مكه مـي  بك: ابن ابوحاتم از ابن عباس  -544

ها از ورود بـه   آوردند، پس زماني كه آن ني و تجارت مواد غذايي با خود ميو به قصد بازرگا
مسجدالحرام و زيارت كعبه منع شدند، مسلمانان گفتند: بعـد از ايـن مـواد غـذايي از كجـا بـه       

                                           
د شما را در ميدانهاى بسيارى پيروز گردانده اسـت و [نيـز در] جنـگ حنـين، آن     گمان خداون بى«ترجمه:  -1

گاه كه شمار بسيارتان شما را به شگفت آورد، پس آن [شمار بسيار] چيزى را از شما دفع نكـرد. و زمـين   
  .»كنان روى برتافتيد اش بر شما تنگ شد، آن گاه پشت ] فراخى با [تمامى

  و مكه. حنين واديي است بين طايف -2
  به قسم مرسل روايت كرده. 124و  123/  5 »دالئل«بيهقي در  -3
اى مؤمنان، جز اين نيست كه مشـركان پليدنـد، پـس نبايـد بعـد از امسالشـان بـه مسـجد الحـرام          «ترجمه:  -4

نزديك شـوند و اگـر از تنگدسـتى بيمناكيـد، خداونـد اگـر بخواهـد شـما را از فضـل خـويش، بـى نيـاز             
  .»گمان خداوند داناى فرزانه استگرداند. بى  مى
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βÎ)uρ óΟ÷﴿خدا رسد؟  دست ما مي çFøÅz \' s#øŠ tã t∃ öθ |¡sù ãΝä3‹ÏΖ øóãƒ ª! $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Î#ôÒ sù﴾    را در ايـن مقـام
  ل كرد.ناز

انـد: هنگـامي كـه پررودگـار      ابن جرير و ابوشيخ از سـعيد بـن جبيـر روايـت كـرده      -545
ــل  yϑ̄ΡÎ) šχθ$﴿عزوجـــ ä. Îô³ ßϑø9 $# Ó§ pgwΥ Ÿξsù (#θ ç/tø)tƒ y‰Éf ó¡ yϑø9 $# tΠ# tysø9 $# y‰÷èt/ öΝÎγ ÏΒ$tã # x‹≈ yδ﴾  را

توانـد مـواد    رگاني مينازل كرد، اين امر بر مسلمانان دشوار آمد و گفتند: حاال ديگر كدام باز
βÎ)uρ óΟ÷﴿غذايي و وسايل مورد نياز ما را وارد كنـد. پـس خـدا     çFøÅz \' s#øŠ tã t∃ öθ |¡ sù ãΝä3‹ÏΖ øóãƒ ª! $# 

⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Î#ôÒ sù﴾ .را نازل كرد  
به همين ترتيب از عكرمه، عطيـة عـوفي، ضـحاك، قتـاده و ديگـران روايـت كـرده         -546
  .)1(است

ÏM﴿: 30اسباب نزول آية  s9$s%uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# í÷ƒt“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «! $# ÏMs9$s%uρ “t≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡ yϑø9 $# Ú∅ö/$# «!$# 

( šÏ9≡sŒ Οßγ ä9 öθs% óΟÎγ Ïδ≡uθ øù r' Î/ ( šχθ ä↔Îγ≈ŸÒ ãƒ tΑöθ s% t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãxŸ2 ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% 4 ÞΟßγ n= tG≈ s% ª! $# 4 4’̄Τ r& 

šχθ à6sù ÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪﴾2.  
كرده است: سالم بن مشكم، نعمـان بـن    روايت بك: ابن ابوحاتم از ابن عباس -547

 آمدنـد و  اوفي، محمد بن دحيه، شاس بن قيس و مالك بن صيف به حضـور رسـول خـدا    

                                           
ــه قســم مرســل و   16614و  16613از ســعيد بــن جبيــر و  16615طبــري  -1 از  16621و  16620از عكرمــه ب

هـا اگرچـه    از عطية عوفي روايت كرده است. خالصه اين روايـت  16617از مجاهد و  16622ضحاك و 
  تخريج محقق. 690» زاد المسير« -واهللا اعلم  –مرسل هستند به مجموع قويند 

پسر خداست. ايـن سخنشـان    »مسيح«پسر خداست و مسيحيان گفتند كه  »عزير«و يهود گفتند: «ترجمه:  -2
جوينـد. خداونـد آنـان را بكشـد،      به زبانشان است. با سخن كسانى كه پيش از اين كفر ورزيدند، تشبه مى

  .»شوند؟ ] بر گردانده مى چگونه [از حقّ
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اي و بـاور نـداري كـه     كنيم، در حالي كه تو قبلة ما را ترك گفتـه  يوگفتند: چگونه از تو پير
ÏM﴿عزير پسر خداست. در اين باره آية  s9$s%uρ ßŠθßγ u‹ ø9   .)1(نازل شد ...﴾#$

©yϑ̄ΡÎ) â™û$﴿: 37اسباب نزول آية  Å¤̈Ψ9$# ×οyŠ$tƒ Î— ’Îû Ìøà6 ø9 $# ( ‘≅ŸÒ ãƒ Ïμ Î/ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. … çμ tΡθ =Ït ä† 

$ YΒ%tæ …çμ tΡθ ãΒÌhpt ä† uρ $YΒ%tæ (#θ ä↔ÏÛ#uθ ã‹ Ïj9 nο £‰Ïã $ tΒ tΠ §ym ª!$# (#θ = Ås ã‹sù $tΒ tΠ§ym ª! $# 4 š∅Îiƒ ã— óΟ ßγ s9 â™þθ ß™ 

óΟÎγ Î=≈ yϑôãr& 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ tΠöθ s)ø9 $# š⎥⎪ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊂∠∪﴾2.  
ك: ابن جرير از ابومالك روايت كرده است: در جاهليت اينگونه معمـول بـود كـه     -548

و كارهاي حرام پنداشتند  كردند، محرم را صفر مي مشركان يك سال را سيزده ماه حساب مي
©yϑ̄ΡÎ) â™û$﴿شـمردند. خـدا آيـة     و ناروا را در آن مـاه جـايز مـي    Å¤ ¨Ψ9 $# ×ο yŠ$tƒ Î— ’Îû Ìøà6ø9 را  ﴾...#$

  .)3(نازل كرد
yγ$﴿: 38اسباب نزول آية  •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ $tΒ ö/ ä3s9 # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3s9 (#ρ ãÏΡ$# ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 

óΟçFù= s%$̄O $# ’n< Î) ÇÚö‘ F{$# 4 ΟçF ÅÊ u‘ r& Íο 4θ u‹ysø9 $$Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9 $# š∅ÏΒ ÍοtÅz Fψ$# 4 $yϑsù ßì≈ tFtΒ Íο 4θ uŠys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’Îû 

ÍοtÅz Fψ$# ωÎ) î≅‹Î= s% ∩⊂∇∪﴾4.  
                                           

ن عباس روايت كرده در اين اسناد محمد بن ابومحمد مجهول و اسناد ضعيف است. به از اب 16635طبري  -1
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 692» زاد المسير«و  1057» تفسير بغوي«

شوند و  اى در كفر است كه كافران با آن به گمراهى كشيده مى فزونى »ء نسى«جز اين نيست كه ترجمه:  -2
دانند تا با شمار آنچه خداونـد حـرام    شمرند و سالى [ديگر] آن را حرام مى مى] را يك سال حالل  آن [ماه

شـمارند. بـدى    نموده است هماهنگ شـوند، پـس آنچـه را كـه خداونـد حـرام نمـوده اسـت، حـالل مـى          
  .»كند كارهايشان براى آنان آراسته شده است و خداوند گروه كافران را هدايت نمى

  ت كرده، پس ضعيف است.به قسم مرسل رواي 16730طبري  -3
اى مؤمنان، شما را چه شده است كه چون به شما گفته شود: در راه خـدا [بـراى جهـاد] رهسـپار     «ترجمه:  -4

ايـد؟ پـس [بدانيـد     شويد، با گرايش به دنيا كند شديد؟ آيا به جاى آخرت به زندگانى دنيا خشنود گشـته 
  .»ت] متاع زندگى دنيا در [برابر] آخرت جز اندكى نيس كه
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ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: بعـد از فـتح مكـه و غـزوة حنـين مسـلمانان        -549
مأموريت يافتند به شتاب رهسپار غزوة تبوك شـوند. در ايـن هنگـام كـه اوج گرمـاي شـديد       

ار زيـاده از  وهاي خوشگ وب رسيده و ميل و رغبت مردم به سايهتابستان بود و ميوة درختان خ
 tΒ$﴿نمود. پـس خـداي بـزرگ     ها سخت و دشوار مي حد، رفتن به طرف ميدان كارزار بر آن

ö/ ä3s9 # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3s9 (#ρãÏΡ$# ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# óΟ çF ù= s%$ ¯O$# ’n<Î) ÇÚö‘ F{$#﴾ 1(را نازل كرد(.  

ωÎ) (#ρãÏΖ﴿: 39اسباب نزول آية  s? öΝ à6ö/Éj‹ yèãƒ $¹/# x‹ tã $VϑŠ Ï9 r& öΑÏ‰ ö7oK ó¡o„ uρ $·Β öθs% öΝà2uöxî Ÿωuρ 

çνρ”àÒ s? $\↔ ø‹x© 3 ª! $# uρ 4’n?tã Èe≅à2 &™ó_ x« íƒ Ï‰ s% ∩⊂®∪﴾2.  
در بـارة   بك: ابن ابوحاتم از نجده بن نفيع روايت كرده اسـت: از ابـن عبـاس     -550

از برخـي قبايـل عـرب در جنـگ      ت: رسول خـدا  شأن نزول اين آيه پرسيدم، در پاسخ گف
ها نپذيرفتند و براي حمايت از مسلمين از جا نجنبيدند. به همين  [تبوك] ياري خواست، اما آن

ωÎ) (#ρãÏΖ﴿خاطر  s? öΝ à6ö/Éj‹yèãƒ $ ¹/# x‹tã $VϑŠ Ï9 r&﴾    نازل شد، زماني نگذشت كه قادر متعـال، آنـان
  د.سالي گرفتار كر را به رنج و عذاب خشك

ÏO(ρãÏΡ$# $]ù$xÅz Zω$s#)﴿: 41اسباب نزول آية  uρ (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ öΝà6Ï9≡uθøΒ r' Î/ öΝä3Å¡àΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ 

«!$# 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 βÎ) óΟçFΖ ä. šχθßϑn= ÷ès? ∩⊆⊇∪﴾3.  

                                           
  از وي به قسم مرسل روايت كرده است. 16735و  16734طبري  -1
اگر رهسپار نشويد [خداوند] شما را بـه عـذابى دردنـاك عـذاب كنـد [و] گروهـى جـز شـما را         «ترجمه:  -2

  .»جايگزين سازد و هيچ زيانى به او نرسانيد. و خداوند بر هر كارى تواناست
رانبار بيرون آييد و با مالهايتان و جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد. اگر ] گ ] سبكبار و [خواه [خواه«ترجمه:  -3

  .»بدانيد اين براى شما بهتر است
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اي از مـردم كـه    ابن جرير از حضرمي روايت كرده كه به او گفته شـده اسـت: عـده    -551
گفتنـد: مـا بـه خـاطر نـرفتن بـه جهـاد گناهكـار شـمرده           يل يا سالخورده بودنـد مـي  بيمار و عل

ÏO(ρãÏΡ$# $]ù$xÅz Zω$s#)﴿شويم. پروردگار آية  نمي uρ﴾ 1(را نازل كرد(.  

xtã ª!$# šΖ$﴿: 43اسباب نزول آية  tã zΝ Ï9 |MΡÏŒ r& óΟ ßγ s9 4© ®Lym t⎦ ¨⎫ t6tGtƒ š s9 š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ è%y‰ |¹ 

zΜn= ÷è s?uρ š⎥⎫ Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊆⊂∪﴾2.  
دو كـار را   ابن جرير از عمرو بن ميمون اودي روايت كرده اسـت: رسـول اكـرم     -552

ها مأمور نشـده بـود. يكـي ايـن كـه منافقـان و متخلفـين [از جنـگ          انجام داد كه به اجراي آن
!xtã ª$﴿آيـة   تبوك] را اجازه داد و ديگر اين كه از اسـيران [بـدر] فديـه گرفـت. خـدا       $# 

šΖ tã zΝÏ9 |MΡÏŒr& óΟ ßγ s9﴾ 3(را در اين خصوص نازل كرد(.  

Ν﴿: 49اسباب نزول آية  ßγ÷Ζ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ãΑθ à)tƒ βx‹ø$# ’Ík< Ÿωuρ û© Íh_ ÏGøs? 4 Ÿω r& ’Îû Ïπ uΖ÷GÏø9 $# (#θ äÜs)y™ 3 

χ Î)uρ zΟ ¨Ψ yγ y_ 8π sÜŠ Åsßϑs9 š⎥⎪ ÍÏ≈ x6 ø9$$Î/ ∩⊆®∪﴾4.  
روايـت كـرده انـد: هنگـامي كـه       بن عباس طبراني و ابونعيم و ابن مردويه از اب -553

قصد خروج به سمت تبوك را نمود به جد بن قـيس گفـت: اي جـد بـن قـيس،       رسول اهللا 
نهايت  نظرت در بارة جهاد با روميان چيست؟ گفت: اي رسول خدا! من معاشرت با زنان را بي

                                           
  از وي روايت كرده و اين مرسل است. 16768طبري  -1
خداوند از تو در گذرد، چرا تا وقتـى كـه راسـتگويان بـراى تـو معلـوم شـوند و دروغگويـان را         «ترجمه:  -2

 »] دادى؟ اجازه [باز ماندنبشناسى به آنان 

از عمـرو روايـت    573 »اسباب نـزول «عمرو بن ميمون اودي و سيوطي در  از 16780مرسل است، طبري  -3
به تخريج محقـق   705 »زاد المسير«و  419/  2 »تفسير شوكاني«و  139/  8 »تفسير قرطبي«كرده اند. به 

  نگاه كنيد.
انـد.   د: به من اجازه ده و مرا به فتنه مينداز، بدانكه در فتنه افتادهگوي و كسى از آنان هست كه مى«ترجمه:  -4

  .»و به راستى كه جهنّم فراگير كافران است
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لـذا بـه مـن اجـازة     هـا شـوم،    ترسم چون زنان روم را ببينم شيفته و مفتـون آن  دوست دارم، مي
Νßγ﴿ماندن بده و مرا در فتنه نينداز. پس  ÷Ζ ÏΒuρ ⎯ ¨Β ãΑθà)tƒ βx‹ ø$# ’Ík< Ÿω uρ û© Íh_ ÏGøs?﴾ 1(نازل شد(.  

  همينگونه روايت كرده اند. ابن ابوحاتم و ابن مردوه از قول جابر بن عبداهللا  -554
خطــاب بــه  روايــت كــرده اســت: پيــامبر بطبرانــي از راة ديگــر از ابــن عبــاس  -555

اي از منافقـان   ها را به غنيمت بگيريد. عده مسلمانان گفت: به جهاد روم برويد و دخترهاي آن
Νßγ﴿آيـة   انـدازد. پـس خـدا     ها به درد سر و سختي مي گفتند: شما را به خاطر زن ÷Ζ ÏΒuρ ⎯ ¨Β 

ãΑθ à)tƒ βx‹ø$# ’Ík< Ÿωuρ û© Íh_ ÏGøs?﴾ 2(را نازل كرد(.  

βÎ) š﴿: 50اسباب نزول آية  ö7 ÅÁ è? ×π uΖ |¡ym öΝ èδ÷σÝ¡ s? ( βÎ)uρ š ö7ÅÁ è? ×π t6ŠÅÁ ãΒ (#θ ä9θà)tƒ ô‰s% 

!$tΡõ‹ s{r& $tΡtøΒr& ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% (#θ ©9 uθ tGtƒuρ öΝ èδ̈ρ šχθãmÌsù ∩∈⊃∪﴾3.  
روايت كـرده اسـت: منافقـاني كـه در [غـزوة       ك: ابو ابوحاتم از جابر بن عبداهللا  -556

بـين مـردم    شايعات بد و ناگواري را در بارة نبي كـريم   تبوك نرفته در] مدينه مانده بودند،
هـا و مشـكالت زيـاد     گفتند: محمد و يارانش در اين سـفر بـه دشـواري    كردند و مي پخش مي

هـا را   گرفتار و عاقبت هالك گشته اند. سپس خبر سالمتي نبـي كـريم و يـارانش رسـيد و آن    
βÎ) š﴿دروغگو و اندوهگين ساخت. در اين باره آية  ö7 ÅÁ è? ×π uΖ |¡ ym öΝ èδ÷σÝ¡ s?﴾... .نازل شد  

                                           
 30/  7 »مجمـع الزوائـد  «بن عباس روايت كـرده. و هيثمـي در   از ا 12654و  2154طبراني در معجم كبير  -1

: بشـر بـن عمـار ضـعيف اسـت و      گويـد  محقـق مـي   »ر اين اسناد يحيي حماني ضعيف استد«گويد:  مي
بـه   707 »مسـير زاد ال«و  49/  3 »در المنثـور «شنيده، اين حديث شـواهد دارد. بـه   ضحاك از ابن عباس ن

  تخريج محقق نگاه كنيد.
گويد: در اين اسناد ابراهيم بن عثمان  مي 11044 »مجمع الزوائد«روايت كرده. هيثمي در  11052اني طبر -2

  ضعيف است.
اگر نعمتى به تو برسد، آنان را اندوهگين كند. و اگر مصيبتى به تو رسد، گويند: ما پـيش از ايـن   «ترجمه:  -3

  »] كار خود را به دست آورديم و شادمان برگردند [مصلحت
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ö≅è% (#θ﴿: 53اسباب نزول آية  à)ÏΡr& % ·æ öθsÛ ÷ρr& $ \δöx. ⎯©9 Ÿ≅¬6s)tGãƒ öΝä3Ζ ÏΒ ( öΝä3̄ΡÎ) óΟ çFΖ à2 $YΒ öθs% 

t⎦⎫ É)Å¡≈ sù ∩∈⊂∪﴾1.  
روايت كرده است: جد بن قيس [بـه پيـامبر اكـرم كـه      بابن جرير از ابن عباس  -557

هـا   ] گفت: من زنان [روم] را كه ببينم تـاب نيـاورده شـيفته و مفتـون آن    عازم غزوة تبوك بود
θ#)﴿كـنم. ايـن آيـه     شوم، ولي از دارايي خـود كمكـت مـي    مي à)ÏΡr& % ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $\δöx. ⎯ ©9 Ÿ≅¬6s)tGãƒ 

öΝä3Ζ ÏΒ﴾ 2(كنم نازل شده است در بارة او كه گفته بود تو را از نظر مالي حمايت مي(.  

Νåκ﴿: 58اسباب نزول آية  ÷] ÏΒuρ ⎯ ¨Β x8 â“ Ïϑù= tƒ ’Îû ÏM≈ s%y‰ ¢Á9 $# ÷βÎ*sù (#θ äÜôãé& $ pκ÷] ÏΒ (#θ àÊu‘ βÎ)uρ öΝ©9 

(# öθ sÜ÷èãƒ !$ pκ÷]ÏΒ # sŒ Î) öΝèδ šχθäÜy‚ ó¡ tƒ ∩∈∇∪﴾3.  
بخاري از ابوسعيد خدري روايت كـرده اسـت: زمـاني رسـول خـدا مشـغول تقسـيم         -558

و گفت: عادالنه تقسيم كن، پيامبر اكـرم  غنايم بود، ذو خويصره به حضور مبارك ايشان آمد 
كنـد؟   گفت: واي به حالت! اگر من عادالنه تقسيم نكنم ديگر چه كسي عدالت را رعايت مي

Νåκ﴿در اين باب آية  ÷] ÏΒ uρ ⎯̈Β x8 â“ Ïϑù= tƒ ’Îû ÏM≈ s%y‰¢Á9   .)4(نازل شد ﴾...#$
  ابن ابوحاتم نيز از جابر به اين معني روايت كرده است. -559

                                           
بگو: چه با رغبت و چه با بى ميلى انفاق كنيد، هرگز از شما پذيرفته نخواهد شد. بى گمـان شـما   «ترجمه:  -1

  .»تيدگروهى نافرمان هس
زاد «ا ابـن جـريج از ابـن عبـاس نشـنيده.      روايت كرده است، اسناد آن ضـعيف اسـت، زيـر    16818طبري  -2

  به تخريج محقق. 708 »المسير
گيـرد. و اگـر [خـود] از آن داده     ] صدقات از تو عيـب مـى   و از ايشان كسى هست كه در [تقسيم«ترجمه:  -3

  .»شوند د، آن گاه خشمگين مىشوند، خشنود گردند و اگر از آن به آنان ندهن
اجـه  ، ابـن م 240 »تفسـير «، نسـائي در  1064، مسلم 6931و  6163و  5058و  3610صحيح است، بخاري  -4

 »زاد المسـير «از ابوسعيد روايت كـرده انـد. بـه     همه 505/  2 »وسيط«و واحدي در  16832، طبري 169
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 709



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      292
 

 

[÷ãΝåκ﴿: 61ل آية اسباب نزو ÏΒuρ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρèŒ ÷σ ãƒ ¢© É<̈Ζ9$# šχθ ä9θà)tƒuρ uθèδ ×βèŒ é& 4 ö≅è% ãβèŒ é& 9öyz 

öΝà6 ©9 ß⎯ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ß⎯ÏΒ÷σ ãƒuρ š⎥⎫ ÏΨ ÏΒ÷σßϑù= Ï9 ×πuΗ ÷qu‘ uρ z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝä3Ζ ÏΒ 4 t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ tβρèŒ÷σ ãƒ tΑθ ß™ u‘ 

«!$# öΝçλm; ë># x‹ tã ×Λ⎧Ï9 r& ∩∉⊇∪﴾1.  
روايت كرده است: نبتل بن حارث به حضور پيـامبر   بابن ابوحاتم از ابن عباس  -560

نشست، نظرات و سخنان سودمند آن بزرگـوار را   آمد و در مجلس مبارك وي مي مي خدا 
ãΝåκ﴿داد. پس خداي بزرگ آية  شنيد و سپس گفتار او را به منافقان انتقال مي مي ÷] ÏΒuρ š⎥⎪Ï% ©! $# 

tβρ èŒ÷σ ãƒ ¢© É<̈Ζ9   .)2(را نازل كرد ﴾...#$

⎦﴿: 66 – 65اسباب نزول آية  È⌡s9 uρ óΟ ßγ tFø9 r' y™  ∅ä9θ à)u‹s9 $yϑ̄ΡÎ) $̈Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yèù= tΡuρ 4 ö≅è% 

«! $$Î/r& ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™uρ ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ â™Ì“öκ tJó¡ n@ ∩∉∈∪﴾3.  
ز مـردي  روايت كرده است: در غزوة تبـوك يـك رو   بابن ابوحاتم از ابن عمر -561

ها را نديده ايـم و نـه شـكم پرورتـر و      در ميان گروهي از مردم گفت: ما هرگز نظير قرآن اين
هـا   شود و در ميدان جنگ نيز، هيچكس بزدلتـر و ترسـوتر از ايـن    ها پيدا مي دروغگوتر از اين

 نيست. مردي در جوابش گفت: تو يك دروغگوي منافقي، سخنانت را به اطالع رسول اهللا 
گويد:  انم، و جريان را به آگاهي پيامبر رساند. پس وحي الهي نازل گرديد. ابن عمر ميرس مي

                                           
گويند او خوش بـاور اسـت. بگـو: او بـراى      رسانند و مى اند كه به پيامبر آزار مى انىو از آنان كس«ترجمه:  -1

پـذيرد   ] مؤمنان را مـى  دارد و [مشورت ] خداوند را باور مى هاى شما خوش باور نيك است. [آيات و نشانه
  .»ارند] د آزارند عذابى دردناك [در پيش و براى مؤمنانتان رحمتى است و كسانى كه رسول خدا را مى

نگـاه   457/  2 »تفسـير شـوكاني  «يف اسـت، بـه   محمد بن ابومحمد شيخ ابن اسحاق مجهول و اسـناد ضـع   -2
بـدون   508 »اسـباب نـزول  «قسم مرسل روايت كرده و واحـدي در  از ابن اسحاق به  16915كنيد. طبري 

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 712 »زاد المسير«اسناد آورده. به 
كرديم. بگو: آيا به خـدا و آيـات    گفتند] گويند: شوخى و بازى مى از آنان بپرسى [چه مىو اگر «ترجمه:  -3

  .»كرديد؟ او و رسولش ريشخند مى
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همان شخص را ديدم در حالي كه به زين اسب رسول اهللا آويزان بود و پوست بـدنش در اثـر   
گفت: اي فرستادة خـدا! مـا بـين     شد و در همان حال مي ها كنده و زخمي مي اصابت به سنگ

گفت:، آيا خـدا، پيغمبـر و    گفتيم و رسول اهللا مي ها را مي اح اين حرفخود براي شوخي و مز
  .)1(كنيد؟ احكام الهي را تمسخر و استهزا مي

و از طريق ديگر همين قضيه را به نقل از ابن عمر به همين معني روايت كـرده و آن   -562
  شخص را عبداهللا بن ابي دانسته است.

حاضـرم محاكمـه    :مخشي بن حمير گفت كه از كعب بن ماكل روايت كرده است: -563
مـان نجـات    شوم و هركدام از شما مرا صد ضربه تازيانه بزند در عوض از نزول وحـي در بـاره  

ها نيز آمدنـد و از حضـور سـرور     پيدا كنيم. پس گفتار منافقان به گوش رسول اهللا رسيد و آن
Ÿω (#ρ﴿كائنات پوزش خواستند. در اينجا خدا آية  â‘ É‹tG÷ès?...﴾  كه خـدا او  را نازل كرد. كسي

داد مخشي بن حميـر بـود كـه از آن بـه بعـد عبـدالرحمن ناميـده شـد، او از         را مورد عفو قرار 
شدنش بـر   خداي بزرگ استدعا كرد به درجة رفيع شهادت نايل آيد، در حالي كه محل كشته
چكس آگاه كسي معلوم نباشد، سپس در جنگ يمامه شهيد شد و از قاتل و محل شهادتش هي

  .)2(نيست
اي از منافقان در غزوة تبوك گفتند: ايـن   ابن جرير از قتاده روايت كرده است: عده -564

رسـد.   هاي شام را فتح كند، اما اين امر بسيار بعيد بـه نظـر مـي    مرد اميدوار است قصرها و قلعه
احضـار كـرد و   هـا را   آن ايزد تعالي فرستادة خويش را از گفتار آنان آگاه سـاخت. پيـامبر   

                                           
هـاي آن راويـي مسـلم هسـتند بـدون       از زيد بن اسلم از ابن عمر روايت كرده اسـت، راوي  16928طبري  -1

ل از زيد بن اسـلم بـه قسـم مرسـ     16927ي دانند. طبر هشام بن سعد مدني بسياري از علما او را ضعيف مي
  به تخريج محقق. 1194 »فتح القدير«تر است.  روايت كرده، اين صحيح

به ابن اسحاق، ابن منـذر و ابـن ابوحـاتم     456/  3 »در المنثور«اين واقف نشدم، مؤلف اين را در  به اسناد -2
  نسبت كرده است.
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كـرديم. دراينجـا بـود     گفت: شما چنين و چنان گفته ايد، در پاسخ گفتند: شوخي و مزاح مـي 
  .)1(كه اين كالم عزيز نازل شد

šχθ﴿: 74اسباب نزول آية  àÎ= øt s† «!$$ Î/ $tΒ (#θ ä9$s% ô‰s)s9 uρ (#θä9$s% sπ yϑÎ= x. Ìøä3ø9 $# (#ρãxŸ2uρ y‰÷èt/ 

ö/ÏSÏϑ≈ n= ó™ Î) (#θ‘ϑyδuρ $ yϑÎ/ óΟ s9 (#θ ä9$oΨ tƒ 4 $ tΒuρ (#þθßϑs)tΡ HωÎ) ÷βr& ãΝ ßγ9uΖøîr& ª!$# … ã& è!θß™ u‘ uρ ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù 4 βÎ*sù 

(#θç/θçGtƒ à7tƒ #Zöyz öΝçλ°; ( βÎ) uρ (# öθ ©9uθ tGtƒ ãΝ åκ ö5Éj‹ yèãƒ ª!$# $¹/# x‹tã $VϑŠ Ï9r& ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ$# uρ 4 $ tΒuρ öΝçλm; ’Îû 

Ä⇓ö‘ F{$# ⎯ ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ 9ÅÁ tΡ ∩∠⊆∪﴾2.  
روايت كرده است: جالس بن سويد بن صامت  بك: ابن ابوحاتم از ابن عباس  -565

سرپيچي كردنـد و گفتنـد: اگـر ايـن      از كساني بود كه در غزوة تبوك از دستور نبي كريم 
تريم. عمير بن سعيد اين سخن او را بـه رسـول    مرد راستگو باشد بدون ترديد ما از خران پست

حضور رسول اهللا سوگند ياد كرد كه اين سخن را نگفتـه اسـت. خـداي     اهللا رساند. جالس در
šχθ﴿متعال آية  àÎ= øt s† «! $$Î/ $tΒ (#θ ä9$ s%﴾...  را نازل كرد. گفته اند: او پشيمان شد و توبه كرد و

  ة خود پايبندي خوبي نشان داد.ببه تو
  .)3(ك: و از كعب بن مالك نيز به همين معني روايت كرده است -566
  .)1(از عروه به همين معني روايت كرده است »طبقات«و ابن سعد در  -567

                                           
  به طور مرسل روايت كرده است. 16931طبري  -1
اند و پس از اسالمشـان   اند. و به راستى سخن كفر را گفته خورند كه نگفته به خداوند سوگند مى«ترجمه:  -2

انـد و مگـر از آن روى كـه خداونـد و      ] نيافتـه  اند كه بـه [آن دسـت   اند و آهنگ چيزى را كرده كافر شده
گـر توبـه كننـد برايشـان بهتـر      اند، سر انكار بر نداشتند، پـس ا  رسولش آنان را از فضل خود توانگر ساخته

] رويگردان شوند، خداوند در دنيا و آخرت آنان را به عذابى دردناك عـذاب   است و اگر [از توبه كردن
  .»كند. آنان در اين سرزمين هيچ يار مددكارى ندارند

د گذاري محقق اسناد اين حـديث را تـا كعـب بـن مالـك بيـان كـرده، ايـن اسـنا          به شماره 3587ابن كثير  -3
  ضعيف است.
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مسـلمانان را پنـد و    كند: نبي اكـرم   ك: ابن ابوحاتم از انس بن مالك روايت مي -568
فرمود كه شخصي از منافقان گفت: اگر گفتار اين آدم راست باشد ما از خـران هـم    اندرز مي

ارقم شنيد و بـه گـوش پيـامبر رسـاند، امـا آن شـخص       تر و بدتريم. اين سخن را زيد بن  پست
šχθ﴿گفتار خويش را انكار كرد. همان وقت آية  àÎ= øt s† «! $$ Î/ $tΒ (#θ ä9$s%﴾... 2(نازل شد(.  

در سـاية   روايـت كـرده اسـت: روزي رسـول اهللا      بابن جريـر از ابـن عبـاس     -569
آيد كـه بـا چشـمان     شما ميدرختي در ميان گروهي از مسلمانان نشسته بود، گفت: كسي نزد 

آبي پديدار شد، رسول خدا او را به حضـور خواسـت    كند. سپس مردي چشم شيطاني نگاه مي
دهيد؟ آن شخص رفت و رفقاي خويش را به حضـور   و گفت: تو و يارانت چرا مرا دشنام مي

را عفـو  ها سوگند ياد كردند كه چنان سخني نگفته اند و پيامبر ايشان  مبارك پيامبر آورد. آن
šχθ﴿كرد. در اين باره آية  àÎ= øt s† «! $$ Î/ $tΒ (#θ ä9$s%﴾... 3(نازل شد(.  

 –يكي از قبيلة جهينه و ديگـري از بنـي غفـار     –از قتاده روايت كرده است: دو نفر  -570
پيمان بود و غفاري بر جهينـي غالـب شـد.     باهم درگيري و نزاع پيدا كردند. جهينه با انصار هم

هـا   به طايفة اوس گفت: برادر خود را ياري نماييد، به خدا سوگند مثَل ما و ايـن  عبداهللا بن ابي
بـه مدينـه برگـرديم     ات كنـد. اگـر   آنچنان است كه گفته اند سگ خود را فربـه كـن تـا پـاره    

                                                                                                             
از دو طريق از هشام بن عروه از پدرش روايت كرده است، احاديثي كه عروه بـه   16983و  16982طبري  -1

از ابـن اسـحاق بـه طـور      16984كند جيد هستند. پس اين مرسل جيد است. طبري  قسم مرسل روايت مي
بـه تخـريج محقـق     725 »زاد المسـير «داراي شواهد مرسل ديگري است. بـه  مختصر آورده آن معضل و 

  نگاه كنيد.
از موسي بن عقبه از عبداهللا بن فضل از انس روايت كرده اسناد اين قوي نيست  57/  4 »دالئل«بيهقي در  -2

بـه تخـريج    1202 رة منافقون مفصل بيان خواهد شد. به فـتح القـدير  از جهت اسماعيل بن ابواويس. به سو
  محقق نگاه كنيد.

عبـاس روايـت كـرده انـد. هيثمـي در مجمـع        از ابـن  3277و  2407، احمد 12307، طبراني 16988طبري  -3
هـا راوي صـحيح    هـاي آن  د، راوياين حديث را احمد و بزار روايت كرده انـ «گويد:  مي 11407الزوائد 
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1203 به فتح القدير »است
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مايگان آن ديار، زبونان و فرومايگان را از آنجا بيـرون خواهنـد كـرد. يكـي از      عزيزان و گران
ا در جريان ماوقع گذاشت. پيامبر ابن ابي را به حضور خواست و جريان را از مسلمانان پيامبر ر

šχθà﴿او جويا شد، ولي وي سوگند ياد كرد كه اين سخن را هرگز نگفتـه اسـت. آيـة     Î= øts† 

«! $$Î/ $tΒ (#θ ä9$s%﴾... 1(در آن مقام نازل شد(.  
قصد كشتن رسول روايت كرده است: مردي به نام اسود  بطبراني از ابن عباس  -571

θ#)﴿اهللا را كرد. پس  ‘ϑyδuρ $ yϑÎ/ óΟ s9 (#θä9$oΨtƒ﴾ نازل شد)2(.  
ابن جرير و ابوشيخ از عكرمه روايت كرده اند: يكي از بزرگان بني عدي بن كعب،  -572

يك نفر از انصار را كشت. رسول خدا دية خون او را دوازده هـزار تعيـين كـرد. در ايـن بـاره      
﴿$tΒ uρ (# þθßϑs)tΡ HωÎ) ÷βr& ãΝßγ9uΖ øîr& ª! $# … ã& è!θß™ u‘ uρ ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù﴾ .نازل گرديد  

Ν﴿: 77 – 75اسباب نزول آية  åκ÷]ÏΒ uρ ô⎯̈Β y‰yγ≈ tã ©! $# ï⎥È⌡ s9 $ oΨ9s?# u™ ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù £⎯ s%£‰ ¢Á oΨs9 

£⎯tΡθä3uΖ s9 uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9$# ∩∠∈∪﴾.  
با سند ضعيف از ابوامامه  »دالئل«مردويه، ابن ابوحاتم و بيهقي در طبراني، ابن  -573

پروردگار دعا كن كه مرا  ، به درگاهثعلبه بن حاطب گفت: اي رسول خدا روايت كرده اند:
مال فراوان نصيب گرداند. پيامبر گفت: واي بر تو اي ثعلبه! دارايي اندكي كه شكر آن را به 

ه باشي. ثعلبه گفت: كه توان به جاآوردن شكر آن را نداشت جا آوري بهتر است از ما فراواني
رسانم.  به يزدان پاك سوگند، اگر خدا روزيي مرا زياد كند حق هر صاحب حقي را به او مي

هاي  پيامبر او را دعا كرد. او گوسفند خريد و تعداد گوسفندانش چنان فزوني يافت كه كوچه
اي اداي نمازهاي ها تنگ شد. مدتي بعد، ثعلبه چنان فريفتة مال دنيا شد كه تنها بر مدينه بر آن

                                           
ما به اصل اين حدث شواهد اسـت در سـورة   از قتاده به صورت مرسل روايت كرده است، ا 16989طبري  -1

  منافقون خواهند امد.
روايت كرده است، در اين اسناد عطاء بن سائب شوريده خرد شـده و از   1780 »معجم اوسط«طبراني در  -2

  او شريك روايت كرده كه تغيير كرده پس اسناد ضعيف است.
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گشت،  آمد و پس از اقامة نماز دوباره به طرف گوسفندان خود برمي پنجگانه به مسجد مي
هاي اطراف مدينه گنجايش  تعداد گوسفندان او روز به روز بيشتر شد تا آنجا كه چراگاه

ها را نداشت و او آنقدر به مال و دارايي پرداخت و از مسلمانان كناره گرفت كه تنها  آن
شد و سپس به شتاب دنبال گوسفندانش  اي يكبار براي اداي نماز جمعه حاضر مي هفته
ها گرديد و نماز جمعه و  رفت. گوسفندان او زيادتر شدند و او تمام وقت متوجه آن مي

›õ﴿نمازهاي جماعت را نيز ترك گفت. در آن زمان  è{ ô⎯ ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒr& Zπs%y‰ |¹ öΝèδãÎdγ sÜè? 

ΝÍκÏj. t“ è?uρ $pκ Í5﴾  :آوري زكات كرد.  أمور جمعاي م ) نازل شد. پيامبر دو نفر را طي نامه103(توبه
زد ثعلبه آمدند و نامة فرستادة خدا را برايش خواندند. او گفت: فعالً پيش ديگران ها ن آن

برويد وقتي از كار بقيه فراغت حاصل كرديد نزد من بياييد، ايشان نيز چنان كردند. آنگاه 
ها به مدينه برگشتند، پس خدا آية  ت: زكات جز خواهر جزيه چيز ديگري نيست. آنثعلبه گف

﴿Νåκ ÷]ÏΒ uρ ô⎯ ¨Β y‰yγ≈ tã ©! $# ï⎥È⌡ s9 $oΨ9s?# u™ ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù £⎯ s%£‰ ¢Á oΨs9 £⎯tΡθ ä3uΖ s9uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈¢Á9 $# ∩∠∈∪ 

!$ £ϑn= sù Ο ßγ9s?# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù (#θ è= Ïƒ r2 ⎯Ïμ Î/ (#θ©9 uθs?uρ Ν èδ̈ρ šχθàÊ Ì÷è•Β ∩∠∉∪ öΝåκz: s)ôãr' sù $]%$xÏΡ ’Îû öΝÍκ Í5θè= è% 

4’n< Î) ÏΘ öθtƒ … çμ tΡöθ s)ù= tƒ !$ yϑÎ/ (#θ àn= ÷z r& ©! $# $tΒ çνρß‰tãuρ $yϑÎ/uρ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ç/É‹õ3tƒ ∩∠∠∪﴾1، .را نازل كرد  
  .)2(ابن جرير و ابن مردويه از عوفي از ابن عباس به اين معني روايت كرده اند -574

                                           
] بدهد،  اند كه اگر از فضل خويش به ما [چيزى و كسانى از آنان هستند كه با خداوند پيمان بسته«ترجمه:  -1

آن گاه وقتـى كـه خداونـد از فضـل خـويش بـه آنـان        . دهيم و از درستكاران خواهيم بود حتما صدقه مى
] آنكه با خداوند در آنچـه بـا او    پس به [سزاى. كنان روى برتافتند بخشيد، در آن بخل ورزيدند و اعراض

گفتند، [خداوند نيز] تا روزى كه بـه لقـاى او    ه [كيفر] آنكه دروغ مىوعده كرده بودند خالف كردند و ب
  .»رسند، نفاق را در دلشان [سرانجام اين كار] شان قرار داد

از ابن عباس روايت كرده اند، در اين اسـناد عطيـة عـوفي واهـي      289/  5 ، بيهقي در دالئل17001طبري  -2
ل اسـت و  هاي مجهول هستند، خبـر باطـ   تر از او راوي يناست و مناكر زيادي را روايت كرده است، و پاي

  به تخريج محقق. 1206 اصلي ندارد. فتح القدير
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⎪⎥š﴿: 79ل آية اسباب نزو Ï% ©! $# šχρ â“ Ïϑù= tƒ š⎥⎫ ÏãÈhθ©Ü ßϑø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# † Îû 

ÏM≈s%y‰ ¢Á9 $# š⎥⎪Ï% ©! $# uρ Ÿω tβρ ß‰Ågs† ω Î) óΟ èδy‰ ôγ ã_ tβρãy‚ ó¡ tsù öΝ åκ÷] ÏΒ   tÏ‚y™ ª! $# öΝåκ ÷]ÏΒ öΝ çλm;uρ ë># x‹tã 

îΛ⎧Ï9 r& ∩∠®∪﴾1.  
وايت كرده اند: هنگامي كـه آيـة   ر بخاري و مسلم از ابومسعود (عقبه بن عمرو]  -575

آورديـم. مـردي آمـد و     كرديم و مـي  صدقه نازل گرديد ما صدقات را بر پشت خود حمل مي
اموال فراواني را صدقه داد. برخي گفتند: او اين عمل را از روي ريا كرد. ديگري آمد و يك 

ــاع ــان   )2(ص ــدقه داد. هم ــا ص ــة      خرم ــس آي ــت. پ ــز اس ــاز گفت ــا ب %š⎥⎪Ï﴿ه ©! $# šχρ â“ Ïϑù= tƒ 

š⎥⎫ ÏãÈhθ ©Üßϑø9   .)3(در بارة آنان نازل شد ﴾...#$
و ابن مدويه از ابوهريره، ابوعقيل، ابوسعيد خدري، ابن عباس و عميره بنت سهل بن  -576

  .)4(رافع به همين معني روايت كرده است
yyÌsù šχθ﴿: 81اسباب نزول آية  à̄= y‚ ßϑø9 $# öΝÏδÏ‰yèø)yϑÎ/ y#≈n= Åz ÉΑθß™ u‘ «!$# (# þθèδÌx. uρ βr& 

(#ρß‰ Îγ≈ pgä† óΟÏλ Î;≡uθ øΒr' Î/ öΝ ÍκÅ¦àΡr&uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# (#θä9$s%uρ Ÿω (#ρãÏΖ s? ’Îû Ìhpt ø:$# 3 ö≅è% â‘$ tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ ‘‰x© r& # vym 4 

öθ ©9 (#θçΡ% x. tβθ ßγ s)øtƒ ∩∇⊇∪﴾1.  

                                           
]  ] صدقات و [نيز] بر آنان كه جز به اندازه تاب [و توان آنان كه بر افزون دهندگان مؤمن در [باره«ترجمه:  -1

]  گيرنـد [بداننـد كـه    را به ريشخند مـى  گيرند و آنان يابند [تا صدقه دهند] عيب مى ] را نمى خويش [چيزى
  .»] دارند ] ريشخندشان كرد. و عذابى دردناك [در پيش خداوند [به كيفر آن

  گرم. (فرهنگ دهخدا) 2948/  04معادل  -2
روايت كرده اند. فـتح   4155ابن ماجه  و 243» تفسير«، نسائي در 1018، مسلم 1415صحيح است، بخاري  -3

  محقق. به تخريج 1207 القدير
  و بعد به تخريج محقق نگاه كنيد. 3600و تفسير ابن كثير  476 ، كشاف739به زاد المسير  -4
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 روايت كرده است: رسـول خـدا در ايـام تابسـتان     بك: ابن جرير از ابن عباس  -577
ور داد مسلمانان بسيج شوند و با او به جنگ كفار بشتابند. چند نفر گفتند: اي رسول خدا! دست

گرما بسيار شديد است و ما توان رفتن به جنگ را نداريم، در اين گرماي شديد اعـالم جهـاد   
$‘ö≅è% â﴿نكن. پس خدا  tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ ‘‰ x© r& # vym﴾... 2(را نازل كرد(.  

قرظي روايت كرده است: رسول خدا در اوج گرمـاي هـوا    و نيز از محمد بن كعب -578
به سمت تبوك حركت كرد. مردي از بنـي سـلمه گفـت: در ايـن گرمـاي سـخت بـه جنـگ         

ö≅è% â‘$tΡ zΟ﴿نرويد. پس  ¨Ζ yγ y_ ‘‰x© r& # vym﴾... 3(نازل شد(.  
از طريق ابن اسحاق از عاصم بـن عمـرو بـن قتـاده و عبـداهللا بـن        »دالئل«بيهقي در  -579

وبكر بن حزم روايت كرده است: يكي از منافقان گفت: در گرماي سـوزان بـه نبـرد نرويـد.     اب
  پس اين آيه نازل شد.
Ÿωuρ Èe≅|Á﴿: 84اسباب نزول آية  è? #’n?tã 7‰tn r& Νåκ ÷]ÏiΒ |N$̈Β # Y‰t/r& Ÿωuρ öΝ à)s? 4’n?tã ÿ⎯Íν Îö9 s% ( öΝåκ ¨ΞÎ) 

(#ρãxx. «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (#θè?$ tΒuρ öΝèδuρ šχθà)Å¡≈ sù ∩∇⊆∪﴾4.  
روايت كرده اند: چون عبداهللا بن ابـي درگذشـت    ببخاري و مسلم از ابن عمر  -580

آمد و از ايشان خواهش كـرد پيـراهن خـود را بدهـد تـا آن را       پسرش به حضور رسول اهللا 
كفن پدرش كند، پيامبر پيراهن خود را به او داد. پس از پيامبر خواست كه بـر جنـازة پـدرش    

                                                                                                             
گذاشتگان به نشستن خويش بر خالف رسول خدا شادمان شدند و ناخوش داشـتند كـه بـا     واپس«ترجمه:  -1

: آتش جهـنّم سـوزانتر   مالهايشان و جانهايشان در راه خدا جهاد كنند و گفتند: در گرما بيرون نرويد، بگو
  .»كردند] يافتند [چنين نمى است. اگر در مى

  در اين اسناد عطية عوفي ضعيف و متروك است. 517048طبري  -2
  به قسم مرسل روايت كرده است. 17050طبري  -3
و هرگز بر هيچ كس از آنان چون بميرد نماز مگزار و بر قبرش مايست، حقّا كه آنان به خداونـد  «ترجمه:  -4

  .»و رسولش كفر ورزيدند و در حال نافرمانى مردند
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جامـة رسـول    ز بخواند. سرور كائنات برخاست تا بر او نماز بخواند، اما عمر بن خطاب نما
خواهي بر جنازة او نماز بخواني؟ با وجـود ايـن    اهللا را گرفت و گفت: اي فرستادة خدا! آيا مي

كه پروردگارت تو را از نمازخواندن بر منافقان منع فرموده است. پيامبر گفت: ايزد تعـالي در  
™öÏøótGó﴿اره مخيرم ساخته و گفتـه اسـت:   اين ب $# öΝçλ m; ÷ρ r& Ÿω öÏøótGó¡n@ öΝçλm; βÎ) öÏøótGó¡ n@ öΝçλm; t⎦⎫ Ïèö7y™ 

Zο § sΔ﴾  :كنم. عمر فاروق گفت: اما  بر ايشان طلب آمرزش ميفتاد بار ) و من بيش از ه80(توبه

Ÿωuρ Èe≅|Á﴿او منافق بود. سپس رسول اهللا بـر جنـاة او نمـاز خوانـد. آيـة       è? #’n?tã 7‰tn r& Νåκ ÷] ÏiΒ |N$̈Β 

# Y‰t/r& Ÿωuρ öΝà)s? 4’n?tã ÿ⎯ÍνÎö9 s%﴾ 1(نازل شد. از آن پس رسول خدا بر جنازة منافقان نماز نخواند(.  
  .)2(اين حديث از ابن عمر، انس، جابر و غيره نيز روايت شده است -581

§{﴿: 91اسباب نزول آية  øŠ ©9 ’n?tã Ï™!$xyè‘Ò9$# Ÿωuρ ’n?tã 4© yÌöyϑø9 $# Ÿωuρ ’n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# Ÿω 
šχρ ß‰Ågs† $tΒ šχθ à)ÏΨãƒ ël tym # sŒÎ) (#θßs|Á tΡ ¬! ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ 4 $ tΒ ’n?tã š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑø9 $# ⎯ÏΒ 9≅ŠÎ6 y™ 4 

ª!$# uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩®⊇∪﴾3.  
روايـت كـرده اسـت: مـن بـراي رسـول اهللا        ك: ابن ابوحـاتم از زيـد بـن ثابـت      -582

نوشتم، براي چند لحظه قلم را بر گوشم نهاده  شتم، در شب و روزي كه سورة توبه را مينو مي
انديشـيد كـه    بودم كه ايزد تعالي دستور جهاد عليه كفار را داد، سرور كائنات در آن بـاره مـي  

                                           
، 244 »تفسـير «، در 37/  4، نسائي 37/  4نسائي ، 3098، ترمذي 2774، مسلم 1269صحيح است، بخاري  -1

از ابن عمـر روايـت كـرده انـد. بـه       287/  5 »دالئل«و در  402/  3، بيهقي 520واحدي  ،1523ابن ماجه 
  حقق نگاه كنيد.به تخريج م 741 »زاد المسير«

و ابـن كثيـر    479 ، الكشـاف 1212 »تفسير شوكاني«، 1102و  1101، تفسير بغوي 1177 »ناحكام القرآ« -2
  به تخريج محقق. 3627و  3620

يابند كه [در اين سفر] خرج كنند، چون خير خدا  بر ناتوانان و بر بيماران و بر آنان كه چيزى نمى«ترجمه:  -3
] نيست. و خداوند آمرزنده مهربـان   ناهى نيست. بر نيكوكاران هيچ راه [سرزنشىو رسولش را بخواهند، گ

  »است
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ناگاه نابينايي به حضور مبارك ايشان آمـد و گفـت: مـن كـه نابينـايم، تكلـيفم چيسـت؟ آيـة         
﴿}§ øŠ ©9 ’n?tã Ï™!$ xyè‘Ò9   .)1(همان هنگام نازل شد ﴾...#$

%Ÿωuρ ’n?tã š⎥⎪Ï﴿: 92اسباب نزول آية  ©!$# # sŒÎ) !$tΒ x8 öθ s?r& óΟßγ n= ÏϑóstGÏ9 |M ù=è% Iω ß‰Å_ r& !$tΒ 

öΝà6è= ÏΗ ÷q r& Ïμ ø‹n= tã (#θ©9 uθ s? óΟßγ ãΖ ã‹ ôãr&̈ρ âÙ‹Ïs? z⎯ ÏΒ ÆìøΒ¤$! $# $ ºΡt“ym ωr& (#ρ ß‰Ågs† $tΒ tβθ à)ÏΖãƒ ∩®⊄∪﴾2.  
بـراي رفـتن    روايت كرده است: رسول خدا  بو از طريق عوفي از ابن عباس  -583

كه عبـداهللا بـن    –به ميدان جنگ با كفار دستور بسيج عمومي صادر كرد. گروهي از اصحاب 
آمدند و گفتند: اي رسول خدا براي همراهي با خودت، به وسيلة  –معقل مزني هم با آنان بود 
كنـان از   هـا گريـه   ن چيزي نيست كـه در اختيـار شـما گـذارم. آن    سواري ببخش. گفت: نزد م

حضور مبارك پيامبر بازگشتند. بازماندن از سپاة اسـالم بـه خـاطر نداشـتن امكانـات و وسـيلة       
%Ÿωuρ ’n?tã š⎥⎪Ï﴿ها بسيار گران آمد. آيـة   سواري، بر آن ©! $# # sŒÎ) !$tΒ x8 öθ s?r& óΟ ßγ n= ÏϑóstGÏ9﴾   در بـارة
  .)3(آنان نازل شد

ها هفت نفر بودند: سالم بن عمير از بني عمـرو بـن    . [آن)4(ام ها را در مبهمات آورده نام آن
سـلمان   عوف، حرمي بن عمرو از بني واقف، ابوليل عبدالحمن بن كعب از بني مازن بن نجـار 

                                           
گذاري محقق آمده روايت كـرده اسـت. اسـناد آن     به شماره 3630ابن ابوحاتم چنانچه در تفسير ابن كثير  -1

ه و جداً ضعيف است در اين اسناد اسحاق بن ابو فروه متروك است و از او راويي مجهـول روايـت كـرد   
  متن غريب است.

يـابم كـه    ] سوارشان كنى، گويى چيـزى نمـى   و [نيز] بر آنان كه چون به نزدت آيند تا [بر مركبى«ترجمه:  -2
يابند كه خرج [سـفر]   ]. در حالى كه چشمانشان از آنكه چيزى نمى شما را بر آن سوار كنم، [گناهى نيست

  .»كنند از اندوه سرشار از اشك است
  روايت كرده در اين اسناد عطية عوفي ضعيف است. 17094طبري  -3
  ها از ائمه نقل كرده است. هاي آن گذاري محقق نام به شماره 746و  745و  744 زاد المسير -4
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بن صخر از بني معلي، عبدالرحمن بن يزيد از بني حارثه، عمرو بن غنمه از بنـي سـلمه عبـداهللا    
  .)1(قل مزني]بن مع

#<š∅ÏΒuρ É﴿: 99اسباب نزول آية  tôãF{$# ⎯tΒ Ú∅ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ ÌÅz Fψ$# ä‹Ï‚ −Gtƒuρ $tΒ 

ß,ÏΖ ãƒ BM≈ t/ãè% y‰Ψ Ïã «!$# ÏN≡uθ n= |¹uρ ÉΑθ ß™ §9 $# 4 Iωr& $pκ̈Ξ Î) ×π t/öè% öΝçλ°; 4 ÞΟßγ è= Åz ô‰ã‹y™ ª! $# ’Îû ÿ⎯Ïμ ÏFuΗ ÷q u‘ 3 ¨βÎ) ©! $# 

Ö‘θ àxî ×Λ⎧Ïm §‘ ∩®®∪﴾2.  

Ÿω﴿ابن جرير از مجاهد روايت كرده اسـت: ايـن آيـه و آيـة      -584 uρ ’n?tã š⎥⎪Ï% ©! $# # sŒ Î) !$tΒ 

x8 öθ s?r& óΟ ßγ n= ÏϑóstGÏ9...﴾  :3() در بارة بني مقرن از مزينه نازل شده است92(توبه(.  
و عبدالرحمن بن معقل مزنـي روايـت كـرده اسـت: ايـن آيـه در بـارة مـا ده نفـر از           -585

  .)4(نوادة مقرن نازل شده استخا
tβρ﴿: 102اسباب نزول آية  ãyz#u™uρ (#θèù utIôã$# öΝÍκ Í5θçΡä‹Î/ (#θ äÜn= yz Wξyϑtã $[s Î=≈ |¹ tyz#u™ uρ $·⁄ÍhŠ y™ 

© |¤tã ª!$# βr& z>θçGtƒ öΝ Íκ ön= tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàxî îΛ⎧Ïm §‘ ∩⊇⊃⊄∪﴾5.  
روايـت كـرده انـد:     بعبـاس  ابن مردويه و ابن ابوحاتم از طريـق عـوفي از ابـن     -586

اسـالم   و پنج تن ديگر، از همراهي با سـپاه به غزوة [تبوك] رهسپار شد و ابولبابه  رسول اهللا 

                                           
  .213، ص 10تفسير طبري، همان منبع، ج  -1
ه انفـاق  آورد و آنچـه را كـ   نشينان كسى هست كه به خداوند و روز قيامـت ايمـان مـى    و از باديه«ترجمه:  -2

]  شمارد. بدان كـه آن برايشـان [مايـه    ] دعاى خير رسول [او] مى ] قربت در نزد خدا و [موجب كند [مايه مى
قربت است. خداوند آنان را به رحمـت خـويش در خواهـد آورد. بـى گمـان خداونـد آمرزنـده مهربـان         

  .»است
  به قسم مرسل روايت كرده است. 17112طبري  -3
  كرده اسناد آن منقطع و ضعيف است.روايت  17113طبري  -4

] ديگر كه بد اسـت   و ديگرانى [هستند] كه به گناهانشان اعتراف كردند. عمل نيك را با [عملى«ترجمه:  - 5
  .»اند. نزديك است كه خداوند از آنان در گذرد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است به هم آميخته
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خودداري كردند. ابولبابه و دو نفر ديگر از ياران او با خـود انديشـيده، و پشـيمان شـدند و بـه      
هـاي خوشـگوار آرام و    سايههالكت و نابودي خود يقين كردند و گفتند: ما اينجا با زنان زير 

بريم، در حالي كه رسول اهللا همراه با ياران صديقش در راة دين حق مشـغول   آسوده به سر مي
بنديم و تا خود پيامبر مـا را   ها مي جهاد و كارزار است. به يزدان پاك سوگند خود را به ستون

ديگر خود را به ستون نبستند، مانيم و اين كار را كردند. و سه نفر  باز نكند، همچنان در بند مي
هـا   هـا بسـته انـد كـدام     ها كه خـود را بـه سـتون    سپس رسول اهللا از جهاد بازگشت و گفت: آن

ها با  هستند؟ مردي گفت: ابولبابه و يارانش هستند كه از رفتن با شما سرپيچي كرده بودند. آن
هـا بـاز    خـود را از سـتون   ها را رها نسـازيد هرگـز   پيمان بسته اند كه تا شما شخصاً آن خدا 

كـنم. پـس    ها به من داده نوشـد هرگـز آزادشـان نمـي     نكنند. پيامبر گفت: تا دستور آزادي آن
tβρ﴿خداي بزرگ آية  ãyz#u™uρ (#θ èù utIôã$# öΝÍκ Í5θçΡä‹ Î/...﴾        را نـازل كـرد. چـون وحـي الهـي نـازل

نفر ديگـر كـه خـود را بـه     گرديد، پيامبر از بند رهايشان ساخت و عذرشان را پذيرفت، اما سه 
هـا   شان چيزي گفته نشده بود باقي ماندند. پس خداي بزرگ در بـارة آن  ستون نبسته و در باره

šχρ﴿فرمود:  ãyz#u™uρ tβöθ y_öãΒ Í öΔL{ «! تگـو  ها به گف ) پس مردم در بارة آن106(توبه:  ﴾...#$
هـا نـازل نشـود، يقينـاً      ايـن گفتند: اگر وحي الهي مبني بـر پـذيرش توبـة     اي مي پرداختند، عده

هـا را نيـز بپـذيرد. در     د است خدا توبة اينمياگفتند:  شوند و برخي ديگر مي هالك و نابود مي
n?tãuρ Ïπ’﴿اين خصوص  sW≈ n= ¨W9 $# š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ àÏk= äz﴾  :1() نازل شد118(توبه(.  

 از جـابر   از طريق ثوري از اعمش از ابوسـفيان  »الصحابه«ابوشيخ و ابن منده در  -587
روايت كرده اند: آنان كه به جنگ تبوك شركت نكردند شش نفرند: ابولبابه، اوس بن خزام، 

ه بن ربيع، هالل بن اميه. از آن ميان ابولبابه، اوس و ثعلبه علبه بن وديعه، كعب بن مالك، مرارث
ي فرسـتادة  آوردنـد و گفتنـد: ا   ها بستند و اموال خود را خدمت رسول اهللا  خود را به ستون

خدا اين اموال را كه مانع همراهي ما با شما در جنگ دشمنان گرديد از ما بگير، پيامبر گفت: 

                                           
  ناد عطية عوفي واهي است.روايت كرده و در اين اس 17152طبري  -1
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tβρãyz#u™uρ (#θ﴿تا جهاد و پيكاري در راه نباشد ايـن كـار جـايز نيسـت. پـس       èùutIôã$# öΝ Íκ Í5θ çΡä‹Î/﴾ 
  .)1(نازل شد. اسناد اين حديث قوي است

روايـت كـرده اسـت:     لآن واقدي است از ام سلمه  ابن مردويه با سندي كه در -588
وحي الهي مشتمل بر پذيرش توبة ابولبابه در خانة من نازل شد، سحرگاهي شنيدم كـه رسـول   

خندد. گفتم: چه چيز سبب خندة شما شده؟ پيـامبر گفـت: توبـة ابولبابـه قبـول شـد.        مي اهللا 
ست. به در حجـره رفـتم هنـوز    خواهيد از جريان آگاهش كنم، گفت: ميل خودت ا گفتم: مي

ات را  توبـه  دهـم كـه خـدا     حكم حجاب نازل نشده بـود. گفـتم: اي ابولبابـه بشـارتت مـي     
اي برخاستند تا او را از بند رها سازند. ابولبابه گفت: بايد سرور كائنـات شخصـاً    پذيرفت. عده

 tβρãyz#u™uρ﴿نگـاه  مرا رها سازد. چون رسول اهللا براي اداي نماز بامـداد آمـد، رهـايش كـرد. آ    

(#θ èù utIôã$# öΝÍκ Í5θçΡä‹ Î/﴾ 2(نازل شد(.  

›õ﴿: 103اسباب نزول آية  è{ ô⎯ ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒr& Zπ s%y‰ |¹ öΝ èδãÎdγ sÜè? ΝÍκÏj.t“ è?uρ $pκ Í5 Èe≅|¹uρ öΝ Îγ ø‹n= tæ ( ¨βÎ) 

y7 s?4θ n= |¹ Ö⎯ s3y™ öΝçλ°; 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊃⊂∪﴾3.  
بـه همـين معنـي روايـت كـرده و       بابوطلحه از ابن عبـاس   ابن جرير از علي بن -589

 افزوده اسـت: چـون ابولبابـه و يـارانش آزاد شـدند دارايـي خـود را بـه حضـور رسـول اهللا           
آوردند و گفتند: اي رسول خدا! دارايي ما را در استحكام دين حـق صـرف كـن و از درگـاه     

                                           
او ثقـه و مشـهور هسـتند.     محقق كسي را كه از ثوري روايت كرده نشـناخته اسـت، امـا ثـوري و بـاالتر از      -1

  اسناد اين حديث را قوي شمرده است. 490/  3 »در المنثور«مؤلف در 
  اسناد اين جداً ضعيف است، از جهت محمد بن عمر واقدي زيرا او متروك است. -2
از اموالشان زكات بگير تا آنان را با آن پاك دارى و رشدشان دهى و براى آنان دعاى خير كن. «رجمه: ت -3

  .»كه دعاى تو براى آنان مايه آرامش است. و خداوند شنواى داناست
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سـتور داده نشـده كـه از امـوال شـما      پروردگار براي ما آمرزش بخواه، پيامبر فرمود: بـه مـن د  
⎯õ‹è{ ô﴿چيزي بگريم. آنگاه خدا آية  ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒr& Zπ s%y‰|¹...﴾ 1(را نازل كرد(.  

  .)2(و از سعيد بن جبير، ضحاك، زيد بن اسلم و ديگران نيز روايت كرده است -590
ه و عبد از قتاده روايـت كـرده اسـت: ايـن آيـه در بـارة هفـت نفـري نـازل شـده كـ            -591

هـا بسـته    خود را بـه سـتون   ها ابولبابه، مرداس، اوس بن خزام و ثعلبه بن وديعه  چهارتاي آن
  .)3(بودند

%š⎥⎪Ï﴿: 108 – 107اسباب نزول آية  ©!$# uρ (#ρä‹sƒ ªB$# # Y‰Éf ó¡ tΒ # Y‘# uÅÑ # \øà2uρ $K)ƒ Ìøs?uρ 

š⎥÷⎫ t/ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# # YŠ$|¹ö‘ Î)uρ ô⎯ yϑÏj9 šU u‘%tn ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% 4 £⎯àÎ= ós uŠs9 uρ ÷βÎ) !$tΡ÷Š u‘ r& ωÎ) 

4© o_ ó¡ßs ø9$# ( ª!$# uρ ß‰pκô¶tƒ öΝåκ ¨ΞÎ) šχθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇⊃∠∪﴾4.  
ابن مردويه از طريق ابن اسحاق كه از ابن شـهاب زهـري شـنيده و او از ابـن اكيمـة       -592

هـاي   شنيده اسـت: آن كنندگان در بيعت رضوان بود  ليثي و او از ابورهم غفاري كه از شركت
كه آمادة حركت به قصد غزوة تبوك  –كه مسجد ضرار را آباد كردند به حضور رسول خدا 

هـاي بـاراني    آمدند و گفتند: اي رسول خدا! ما براي بيماران، نيازمندان و به خاطر شـب  –بود 
ري. يا سرد، مسجدي ساختيم و دوست داريم كه آنجا بيايي و با ما در آن مسـجد نمـاز بگـذا   

آيـم و بـا شـما در آن     گفت: من اينك قصد سفر دارم، انشاء اهللا وقتي برگشـتم نـزد شـما مـي    

                                           
رايت كرده اند بين ابن ابوطلحـه و ابـن عبـاس ارسـال      272و  271/  5 »دالئل«و بيهقي در  17168طبري  -1

  است.
  از زيد روايت كرده است. 17169از سعيد به قسم مرسل و  17172و  17170طبري  -2
  از قتاده به قسم مرسل روايت كرده است. 17171طبري  -3
و كسانى هستند كه براى زيان رساندن و كفر و تفرقـه افكنـدن بـين مؤمنـان و كمينگـاه سـاختن       «ترجمه:  -4

انـد. و سـوگند    نـگ كـرده اسـت مسـجدى سـاخته     براى كسى كه پيش از ايـن بـا خداونـد و رسـولش ج    
  .»دهد كه آنان دروغگو هستند ايم. و خداوند گواهى مى خورند كه جز نيكى مرادى نداشته مى
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خوانم چـون از سـفر برگشـت در ذي آوان كـه يـك سـاعت از مدينـه فاصـله          مسجد نماز مي
ــة   ــارة آن مجســد آي ⎪⎥š﴿داشــت اردو زد. خــدا همانجــا در ب Ï% ©! $# uρ (#ρä‹sƒ ªB$# # Y‰Éf ó¡ tΒ # Y‘# uÅÑ 

# \ø à2uρ﴾    را نازل فرمود. پس پيامبر مالك بن دخشن و معين بني عدي و يا بـرادرش عاصـم
بن عدي را به حضور خواست و گفت: به سوي آن مسجد كه اهل آن ستمگرانند برويد و آن 

  .)1(ها نيز طبق دستور پيغمبر عمل كردند را ويران و طعمة حريق سازيد. آن
روايـت كـرده انـد:     بوفي از ابـن عبـاس   ابن ابوحاتم و ابن مردويه از طريـق عـ   -593

هنگامي كه رسول خدا مسجد قبا را بنا كرد، گروهي از انصار كه يخدج با آنـان بـود مسـجد    
كـنم   ضرار را ساختند. رسول اهللا گفت: بدا بحالت اي يخدج، از ساختن آنچه من مشاهده مي

و قصـد ديگـري    چه نيتي داري، گفت: اي رسول خدا به جـز كـار خيـر و پـاداش نيكـو نيـت      
  .)2(اين آيه را نازل كرد نداريم. آنگاه پروردگار 

روايـت كـرده اسـت:     بابن مردويه از طريـق علـي بـن ابوطلحـه از ابـن عبـاس        -594
ها گفت: مسجدتان را آباد نماييـد و بـراي    گروهي از انصار مسجدي بنا كردند. ابوعامر به آن

در توان داريد، كمك و مساعدت كنيد، زيرا من  ساختن نيرو و سالح تا آنجا كه تهيه و آماده
كـنم. چـون    آورم و محمد و ياران او را بيـرون مـي   روم و از آنجا سپاهي مي نزد قيصر روم مي

آن گروه كار ساختن مسجد را به پايان رساندند، به حضور رسـول خـدا آمدنـد و گفتنـد: مـا      
Ÿω óΟ﴿خـواني. پـس   مسجدمان را آباد كرديم و حاال ميـل داريـم در آن نمـاز ب    à)s? Ïμ‹ Ïù # Y‰t/ r&﴾ 

  .)3(نازل شد
                                           

  .755و زاد المسير  17200، تفسير طبري 125و  124/  4سيرة ابن هشام  -1
است، اما طبري بـا اسـناد از   از ابن عباس روايت كرده است در اين اسناد عطية عوفي واهي  17202طبري  -2

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1228 است. به فتح القدير گروهي از تابعين بيان داشته
از ابن عباس روايت كرده در اين اسناد علي بن ابوطلحه از ابن عباس نشـنيده و تفسـير را از    17201طبري  -3

بـه تخـريج محقـق نگـاه      1227 »تح القديرف«ه، اما اين حديث شواهد دارد. به مجاهد از ابن عباس آموخت
  كنيد.
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روايت كرده است: منافقان خواستند در رقابت بـا   واحدي از سعد بن ابي وقاص  -595
مسجد قبا، براي ابوعامر راهب مسجدي بسازند كه هرگاه از سفر بازگشت، در آن مسجد امام 

آمدنـد و   ه حضـور نبـي اكـرم    ها باشد. چون از سـاختن آن فراغـت يافتنـد بـ     و پيشواي آن
گفتند: ما مسجد را ساختيم، اينك خودت تشريف بيـاور و در آن نمـاز بخـوان. همـان وقـت      

﴿Ÿω óΟ à)s? Ïμ‹ Ïù # Y‰ t/r&﴾ 1(نازل گرديد(.  
كردند.  ه با آب استنجا ميارروايت كرده است: اهل قبا همو ترمذي از ابوهريره  -596

›Ïμ﴿پس  Ïù ×Α% ỳ Í‘ šχθ™7 Ïtä† βr& (#ρ ã£γ sÜ tGtƒ 4 ª!$# uρ = Ït ä† š⎥⎪ÌÎdγ ©Üßϑø9 ها نازل  در شان آن ﴾∪∇⊂⊆∩ #$
  .)2(شد

از طريق وليد بن ابوسندر اسلمي از يحيي بن  »اخبار مدينه«ك: عمر بن شبه نيز در  -597
›Ïμ﴿سهل انصاري و او از پدرش روايت كرده است:  Ïù ×Α% ỳ Í‘ šχθ™7 Ït ä† βr& (#ρã£γ sÜtGtƒ﴾  تا آخر

  .)3(كردند شان اهل قبا نازل شده است كه همواره با آب استنجا مي آيه در
ك: ابن جرير از عطاء روايت كرده است: اولين كساني كـه بـا آب اسـتنجا كردنـد      -598

›Ïμ﴿هـا كـالم عزيـز     گروهي از اهل قبا بودند كـه در بـارة آن   Ïù ×Α% ỳ Í‘ šχθ ™7 Ït ä† βr& (#ρã£γ sÜtGtƒ 4 

ª! $# uρ = Ït ä† š⎥⎪ÌÎdγ ©Üßϑø9   .)4(نازل شد ﴾∪∇⊂⊆∩ #$

                                           
  روايت كرده در اين اسناد داود بن زربقان متروك است. 528واحدي  -1
و ديگران به قسم مرفوع روايـت كـرده انـد، ايـن      357، ابن ماجه 3100، ترمذي 44صحيح است، ابوداود  -2

بـه   758 و زاد المسـير  1214 »احكـام قـرآن  «سناد يونس بن حـارث ضـعيف اسـت. بـه     خطاست در اين ا
  تخريج محقق نگاه كنيد.

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1215و احكام القرآن  759به زاد المسير  -3
  به صورت مرسل روايت كرده است. 17257طبري  -4
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!© (βÎ¨ *﴿: 111اسباب نزول آية  $# 3“ utIô© $# š∅ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# óΟ ßγ |¡àΡ r& Νçλm;≡ uθ øΒr&uρ  χ r'Î/ 

ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψyfø9 $# 4 šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# tβθ è= çGø)uŠ sù šχθè= tFø)ãƒ uρ ( # ´‰ôãuρ Ïμø‹n= tã $ y)ym † Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# 

È≅‹ ÅgΥM} $# uρ Éβ# u™öà)ø9 $# uρ 4 ô⎯ tΒuρ 4† nû÷ρr& ⎯Íν Ï‰ôγ yèÎ/ š∅ÏΒ «!$# 4 (#ρçÅ³ ö6tFó™ $$sù ãΝä3Ïèø‹u;Î/ “ Ï% ©!$# Λä⎢÷ètƒ$t/ ⎯Ïμ Î/ 4 

š Ï9≡sŒ uρ uθ èδ ã— öθ xø9$# ÞΟŠÏà yèø9 $# ∩⊇⊇⊇∪﴾1.  
   ابن جرير از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است: عبداهللا بن رواحه به پيامبر -599

خواهي [با ما] پيمان بند، گفت: براي پروردگارم  ودت و پروردگارت هرچه ميگفت: براي خ
بندم كه تنها او را عبادت كنيد و ديگـري را بـا او شـريك نسـازيد. و بـه       با شما چنين عهد مي

گيرم كه ماننـد جـان و مـال خـود، از مـن حمايـت و دفـاع         خاطر خودم از شما چنين تعهد مي
مان چيست؟ فرمود: بهشت، گفتند: چه داد و سـتد   عمل كنيم پاداشكنيد، گفتند: اگر اينگونه 

كنيم و نه در آينده خواستار فسخ آن خواهيم شـد. آنگـاه    پر سودي، نه اين معامله را فسخ مي
!© (βÎ¨ *﴿آية  $# 3“utIô© $# š∅ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡr&﴾... .نازل شد  

$﴿: 113اسباب نزول آية  tΒ šχ%x. Äc© É<̈Ζ=Ï9 š⎥⎪Ï% ©! $#uρ (#þθ ãΖ tΒ# u™ βr& (#ρãÏøótGó¡ o„ t⎦⎫ Å2Îô³ ßϑù= Ï9 

öθs9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’Í< 'ρé& 2†n1 öè% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ š⎥̈⎫ t7 s? öΝçλm; öΝ åκ̈Ξr& Ü=≈ ysô¹ r& ÉΟŠ Åspgø: $# ∩⊇⊇⊂∪﴾2.  
از پدرش روايت كرده اند: چون هنگام  بخاري و مسلم از طريق سعيد بن مسيب  -600

سيد، پيامبر به عيادتش رفت. ابوجهل و عبداهللا بن ابواميـه نيـز نـزد او بودنـد.     مرگ ابوطالب ر
ال اهللا: خدايي نيست جز خـداي  ه ابوطالب گفت: اي عمو، بگو: ال إله إسرور كائنات خطاب ب

                                           
] آنكه بهشت آنان را باشد، خريده اسـت. در   خداوند از مؤمنان جانهايشان و اموالشان را به [بهاى«ترجمه:  -1

اى كه به راستى در تورات و انجيل  ] وعده شوند. [بر اساس كشند و كشته مى كنند و مى اه خدا جنگ مىر
اى كـه بـه آن    اش وفادارتر است؟ پس به معامله و قرآن بر او [مقرر] است. و چه كسى از خداوند به وعده

  .»ايد شاد باشيد. و اين همان كاميابى بزرگ است دست زده
، پـس از آنكـه   -و هـر چنـد خويشـاوند باشـند     -ر و مؤمنان را روا نيست كه بـراى مشـركان  پيامب«ترجمه:  -2

  .»اند، آمرزش خواهند برايشان روشن شد كه آنان دوزخى
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ايـن كلمـه را دليـل مسـلمانيت بگيـرم. ابوجهـل و عبـداهللا گفتنـد: اي          يكتا، تا نزد خـداي  
شان ادامه دادند كـه   ن دو آنقدر به سخنانداني؟ آگر بدالمطلب رو ميابوطالب، آيا از كيش ع

ها گفت: من بر آيين عبدالمطلب هستم. رسول خدا گفت: تا منع  ابوطالب در آخرين دم به آن
 tΒ$﴿خـواهم. پـس خـداي بـزرگ آيـة       نشوم براي تو از درگاة الهـي آمـرزش و مغفـرت مـي    

šχ%x. Äc© É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# þθãΖ tΒ# u™ βr& (#ρãÏøótGó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Îô³ ßϑù= Ï9﴾...  را نازل كرد و آية﴿y7̈ΡÎ) Ÿω 
“Ï‰öκ sE ô⎯ tΒ |M ö6t7 ômr&﴾  :در شان ابوطالب نازل شد. ظاهر حـديث بيـانگر آن اسـت    56(قصص (

  .)1(كه آيه در مكه نازل شده است
يدم روايت كرده اند: شـن  ك: ترمذي به وجه حسن و حاكم از علي بن ابوطالب  -601

كرد. به او گفتم: آيا بـراي پـدر    كه مردي براي پدر و مادر مشرك خويش، طلب آمرزش مي
نيز براي پدرش كـه مشـرك بـود     كني؟ گفت: ابراهيم  و مادر مشركت طلب آمرزش مي

نقل كردم. پس خـداي متعـال آيـة     طلب مغفرت كرده است. اين سخن او را به نبي اكريم 
﴿$tΒ šχ% x. Äc© É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï% ©! $#uρ (# þθ ãΖ tΒ#u™ βr& (#ρãÏøótGó¡ o„ t⎦⎫ Å2Îô³ ßϑù= Ï9﴾ 2(را نازل كرد(.  

روايـت كـرده انـد: روزي     و ديگـران از ابـن مسـعود     »دالئل«حاكم، بيهقي در  -602
به سوي قبرستان رفت و آنجا كنار قبري نشست و راز و نياز كرد و بعد به شدت  رسول اهللا 

                                           
» تفســير«و در  60/  4، نســائي 24، مســلم 6681و  3884و  4776و  4772و  1360صــحيح اســت، بخــاري  -1

و در  527/  2، واحـدي در وسـيط   982، ابن حبـان  1132 ، عبدالرزاق در تفسير قرآن433/  5، احمد 250
 1123 ، بغوي در تفسير343و  342/  2» دالئل«و در  195و  171» صفات«، بيهقي در 530 »اسباب نزول«

سـيب از پـدرش روايـت كـرده انـد. بـه زاد       گذاري محقق از چند طريق از زهري از سـعيد بـن م   به شماره
  كنيد.به تخريج محقق نگاه  762 المسير

از  17349و  17348، طبري 619و  335، ابويعلي 131و  130و  99/  1، احمد 91/  4، نسائي 3101ترمذي  -2
چند طريق از سفيان از ابواسحاق از ابوخليل عبداهللا بن خليل از علي روايت كرده انـد، ايـن اسـناد سسـت     

بـه تخـريج    765 به زاد المسير –اعلم  واهللا –ابوخليل مقبول است، معني اين حديث متابع دارد نه لفظ آن 
  محقق نگاه كنيد.
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ريستم. اندكي بعد گفت: قبري كه من كنار آن نشسـتم آرامگـاة   گريست. من نيز با گرية او گ
را نـداد.   مادرم بود، از پروردگار اجازه خواستم در حق او دعا كنم، اما به من اجازة ايـن كـار  

ــة  ©tΒ šχ%x. Äc$﴿خــدا آي É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï% ©! $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ βr& (#ρãÏøótGó¡ o„ t⎦⎫ Å2Îô³ ßϑù= Ï9﴾  ــاره را در ايــن ب
  .)1(نازل كرد

از بريـده روايـت كـرده انـد: بـا       –لفظ از ابـن مردويـه اسـت     –احمد و ابن مردويه  -603
رسول اهللا همراه بودم، زماني كه به عسفان توقف كـرد، قبـر مـادرش را نشـانش دادنـد. وضـو       
ساخت و نماز خواند و به سوز گريست و گفت: از خداي خود اجازة خواستم كه براي مادرم 

© ﴿$tΒ šχ%x. Äcولي پروردگار مرا از اين كار منع كـرد. پـس خـدا    طلب مغفرت كنم،  É<̈Ζ= Ï9 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#þθ ãΖ tΒ# u™ βr& (#ρ ãÏøótGó¡o„ t⎦⎫ Å2 Îô³ ßϑù= Ï9﴾... 2(را نازل كرد(.  
روايـت كـرده انـد: نبـي      بطبراني و ابن مردويه نيز به همين معني از ابن عبـاس   -604

ك، براي اداي عمره به مكه سفر كـرد و سـر راهـش بـر     بعد از بازگشت از غزوة تبو كريم 
  .)3(تپة عسفان پياده شد. آنگاه اين آيه نازل گرديد

حافظ ابن حجر گفته است: احتمال دارد اين آيه به چندين سبب نازل شده باشد، ابتـدا در  
علمـاي ديگـر نيـز بـه همـين نظـر        بارة ابوطالب و بعد به ترتيب در بارة آمنـه و قصـة علـي    

  تفقند.م

                                           
آورده اند اسناد آن ضعيف است. حـاكم ايـن حـديث را     532 »اسباب نزول«، واحدي در 236/  2حاكم  -1

امـا بـه اصـل ايـن      »شـمارد  هاني را ابن معين ضـعيف مـي   ايوب بن«صحيح گفته و ذهبي اعتراض نموده: 
  ه تخريج محقق نگاه كنيد.ب 3684 شواهد است. به ابن كثير

بـه همـين معنـي     357و  356/  5مؤلف به ابن مردويه نسبت داده اما محقق به اسناد آن مطلع نشده، احمـد   -2
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 764» زاد المسير«و  494» كشاف«روايت كرده است. به 

 459ي در مجمع الزوائـد  ست، هيثمروايت كرده در اسناد آن مجاهيل ا 12049جداً ضعيف است، طبراني  -3
بـه تخـريج    3686 »ابن كثير«به  »شناسم هاي اين حديث را نمي راوي به استثناي عكرمه ديگر«گويد:  مي

  محقق نگاه كنيد.
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‰﴿: 119 – 117اسباب نزول آية  s)©9 šU$̈? ª! $# ’n?tã Äc© É<̈Ζ9$# š⎥⎪ÌÉf≈ yγ ßϑø9 $# uρ Í‘$|ÁΡF{ $#uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# çνθ ãèt7 ¨?$# ’Îû Ïπ tã$y™ Íοtó¡ ãèø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àƒ Ì“ tƒ Ü>θ è=è% 9,ƒÌsù óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ ¢Ο èO z>$s? óΟÎγ øŠn= tæ 4 

… çμ ¯ΡÎ) óΟ Îγ Î/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠÏm §‘ ∩⊇⊇∠∪﴾.  
روايت كرده اند: به جز بدر، از هيچ  ك: بخاري و غيره از كعب بن مالك  -605

آخرين غزوة بني  –هاي پيامبر سرپيچي نكرده بودم، تا اين كه غزوة تبوك  كدام از جنگ
پيامبر دستور بسيج و حركت عمومي به ميدان جهاد داد. سپس حديث را به  –اكرم پيش آمد 

!s)©9 šU$̈? ª‰﴿اشته و در آن گفته است كه خداي تبارك و تعالي طور مفصل بيان د $# ’n?tã 

Äc© É<̈Ζ9$# š⎥⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑø9 $# uρ Í‘$|ÁΡF{ $#uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# çνθãèt7 ¨?$# ’Îû Ïπ tã$ y™ Íο tó¡ ãèø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àƒ Ì“ tƒ 

Ü>θè= è% 9,ƒÌsù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ¢ΟèO z>$s? óΟÎγ øŠ n= tæ 4 … çμ ¯ΡÎ) óΟÎγ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm §‘ ∩⊇⊇∠∪ ’n?tãuρ Ïπ sW≈ n= ¨W9$# š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ àÏk= äz 

#© ¨Lym #sŒ Î) ôM s%$|Ê ãΝÍκö n= tã ÞÚö‘ F{$# $yϑÎ/ ôMt6 ãm u‘ ôMs%$|Êuρ óΟÎγ øŠn= tæ óΟßγ Ý¡ àΡr& (# þθ ‘Ζsßuρ βr& ω r' yfù= tΒ z⎯ ÏΒ 

«!$# Hω Î) Ïμø‹s9 Î) ¢ΟèO z>$s? óΟÎγ øŠ n= tæ (# þθ ç/θ çFu‹ Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# uθèδ Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠÏm §9 را به نشانة پذيرش  ،1﴾∪∇⊆⊆∩ #$

θ#)﴿گويد:  توبة ما نازل كرد. كعب مي à)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ š⎥⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9 نيز در بارة ما  ﴾∪®⊆⊆∩ #$
  .)2(نازل شده

                                           
خداوند بر پيامبر و مهاجران و انصارى كه به هنگام تنگدستى بعد از آنكـه نزديـك بـود دلهـاى     «ترجمه:  -1

] بـه آنـان    د، رحمت آورد. سـپس از آنـان در گذشـت، بـى گمـان او [نسـبت      گروهى از آنان از كف برو
اش بر آنان  و بر آن سه كس كه باز پس داشته شدند تا آنكه زمين با همه گستردگى. رؤوف مهربان است

تنگ شد. و جانهايشان بر آنان تنگ آمد و دريافتند كه از خداوند جز به سـوى او پناهگـاهى نيسـت، آن    
  .»در گذشت تا توبه كنند. بى گمان خداوند است كه توبه پذير مهربان استگاه از آنان 

  ، احمـد  9744، عبـدالرزاق  252 ، نسائي در تفسير3102، ترمذي 2769سلم ، م4418صحيح است، بخاري  -2
، 17461، طبـري  532و  530/  2 »الوسـيط «، واحدي در 3370ن حبان ، اب540/  14، ابن ابوشيبه 387/  5



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      312
 

 

tΒ$ *﴿: 122اسباب نزول آية  uρ šχ% x. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#ρãÏΨuŠ Ï9 Zπ ©ù !$Ÿ2 4 Ÿωöθn= sù txtΡ ⎯ÏΒ Èe≅ä. 7πs%öÏù 

öΝåκ÷] ÏiΒ ×π xÍ←!$ sÛ (#θ ßγ ¤)xtGuŠ Ïj9 ’Îû Ç⎯ƒ Ïe$!$# (#ρ â‘ É‹ΨãŠ Ï9 uρ óΟ ßγ tΒöθ s% # sŒÎ) (# þθ ãèy_u‘ öΝ Íκ ö s9Î) óΟ ßγ ¯= yès9 šχρ â‘ x‹øt s† 

∩⊇⊄⊄∪﴾1.  

ωÎ) (#ρãÏΖ﴿ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: چون آية  -606 s? öΝà6 ö/Éj‹yèãƒ $¹/# x‹ tã 

$ VϑŠ Ï9 r&﴾  :ر باديه قوم خـود را احكـام شـرع و مسـائل اسـالم      ) نازل شد، گروهي كه د39(توبه
اي از مردم باديه  همراهي كنند. منافقان گفتند: حاال كه عده آموختند، نتوانستند با پيامبر  مي

tΒ$ ﴿نتوانستند در جهاد شركت نمايند، يقيناً ساكنان باديه هالك شدند. پس خداي عزوجل  uρ 

šχ%x. tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ρ ãÏΨ uŠ Ï9 Zπ ©ù!$ Ÿ2﴾ 2(را نازل فرمود(.  
و از عبداهللا بن عبيد بن عمير روايت كرده است: چون مسلمانان به جهاد عالقة زيـاد   -607

فرستاد همه با آن سپاه بـه طـرف ميـدان     اي مي مسلمين را به سريه داشتند، هرگاه رسول اهللا 
گذاشتند. پـس ايـن    توان مياي از ضعفا و نا شدند و رسول اهللا را در مدينه با عده نبرد روان مي

  .)3(آيه در آن خصوص نازل شد
***  

  

                                                                                                             
بـه   770 »زاد المسـير «كعب بن مالك روايت كرده انـد. بـه   از  1134و بغوي  273/  5 »دالئل« بيهقي در

  تخريج محقق نگاه كنيد.
و مؤمنان را نشايد كه همه يك جا بيرون آيند. پس چـرا از هـر جمعـى از آنـان گروهـى بيـرون       «ترجمه:  -1

از آيند، بيم دهند، باشد كه آنـان [از كيفـر   نيامدند تا در دين فقيه گردند و تا قومشان را چون به سويشان ب
  .»خدا] بيمناك شوند

  از عكرمه به طور مرسل روايت كرده، اين ضعيف است. 17491طبري  -2
  مرسل بلكه معضل است از جهت اسناد، اما معني آن متوجه است. -3



    

  313  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

سونُسورة ي  

  آيه است 109اين سوره مكي و 
.tβ%x﴿ :2اسباب نزول آية  r& Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $·6yf tã ÷βr& !$uΖ ø‹ym÷ρr& 4’n< Î) 9≅ã_u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ ÷βr& Í‘ É‹Ρ r& }̈ $ ¨Ζ9 $# ÎÅe³o0 uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖtΒ# u™ ¨βr& óΟ ßγ s9 tΠy‰ s% A−ô‰ Ï¹ y‰Ψ Ïã öΝÍκ Íh5 u‘ 3 tΑ$s% tβρ ãÏ≈ x6ø9$# χ Î) # x‹≈ yδ ÖÅs≈ |¡ s9 î⎦⎫Î7 •Β 

∩⊄∪﴾1.  
روايت كرده است: هنگامي كه  بابن جرير از طريق ضحاك از ابن عباس  -608

را به رسالت برانگيخت، عرب يا جماعتي از اعراب نبوت او را انكار  محمد  پروردگار 
آية  از اين است كه فرستادة او انسان باشد. خداي متعال كردند و گفتند: خدا بزرگوارتر

﴿tβ%x. r& Ä¨$̈Ζ= Ï9 $·6yf tã ÷βr& !$uΖ ø‹ym ÷ρr&...﴾  و آية﴿!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ∅ÏΒ y7 Î= ö6s% ωÎ) Zω% ỳ Í‘...﴾ 
ها داليل و شواهد را تكرار  خداي عزوجل بر آنچون ) را در آن هنگام نازل كرد. 43(نحل: 

ها باشد، ديگران از محمد به رسالت  م پيامبر ضروراً بايد از انسانكرد. گفتند: اگر ه
Ÿωöθ﴿سزاوارترند  s9 tΑÌh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™öà)ø9 $# 4’n?tã 9≅ã_ u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ tGtƒ ös)ø9 $# ?Λ⎧Ïà tã ∩⊂⊇∪﴾ » چرا اين قرآن

ر گفتند: از محمد بزرگوارت و همچنين مي »مردي از اين دو قرية بزرگ فرو فرستاده نشدبر 
نيز هستند، مرادشان وليد بن مغيره از مكه و مسعود بن عمرو ثقفي از طايف بود. پس خداي 

                                           
] كه: مـردم را   ا اين پيامايم [ب ] شگفتى است كه به مردى از آنان وحى كرده آيا براى مردم [جاى«ترجمه:  -1

]  هشدار ده و مؤمنان را مژده ده كه نزد پروردگارشان پيشينه راستين دارند. كـافران گفتنـد: ايـن [شـخص    
  .»جادوگرى آشكار است
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óΟ﴿بزرگ در اين خصوص آية  èδr& tβθßϑÅ¡ ø)tƒ |MuΗ ÷q u‘ y7În/u‘...﴾  :را براي رد 32(زخرف (
  .)1(سخنان آنان نازل كرد

***  

  هود سورة

  آيه است 123اين سوره مكي و 
Iωr& öΝåκ﴿: 5اسباب نزول آية  ¨ΞÎ) tβθ ãΖ ø[tƒ óΟèδu‘ρß‰ ß¹ (#θ à÷‚ tFó¡ u‹Ï9 çμ ÷ΖÏΒ 4 Ÿωr& t⎦⎫Ïm tβθà± øótGó¡ o„ 

óΟßγ t/$ uŠ ÏO ãΝn= ÷ètƒ $tΒ šχρ •Å£ ãƒ $tΒuρ tβθ ãΨ Î= ÷èãƒ 4 … çμ̄ΡÎ) 7ΟŠÎ= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρß‰ Á9$# ∩∈∪﴾2.  
هـا از ايـن كـه     روايت كرده است: برخي از مسلمان بك: بخاري از ابن عباس  -609
شـان بـر    شان يا در خلوت خود را برهنه نمايند شرم داشتند كـه بـدن   مقاربت با همسران هنگام

Iωr& öΝåκ﴿ها  گردد. در بارة آن اهل آسمان آشكار مي ¨Ξ Î) tβθãΖ ø[ tƒ óΟ èδu‘ρß‰ß¹﴾ 3(نازل شد(.  
ابن جرير و ديگران از عبداهللا بن شداد روايت كرده اند: هرگاه يكي [از منـافقين] از   -610

كرد تا رسول خدا او را نبينـد، پـس ايـن     گذشت، سينة خود را خم مي مي رسول خدا كنار 
  .)4(آيه نازل شد

                                           
از بشر بن عماره از ابوروق از ضحاك از ابن عباس روايت كرده، اسـناد آن جـداً ضـعيف     42 175طبري  -1

از  534شـمارة   »اسباب نـزول «بن عباس مالقات نكرده. واحدي در ك با ااست، زيرا بشر ضعيف و ضحا
  ابن عباس بدون اسناد روايت كرده است.

كوشند] تـا از او (خداونـد) پنهـان شـوند. بدانيـد       گردانند [و مى آرى آنان (كافران) دلشان را مى«ترجمه:  -2
دارنـد و آنچـه را آشـكار     ا نهـان مـى  دانـد آنچـه ر   هايشان را بر سـر كشـند، [خداونـد] مـى     وقتى كه جامه

  .»سازند. او به راز دلها داناست مى
  روايت كرده است. 4683 – 4681بخاري  -3
بـه تخـريج    3781» ابـن كثيـر  «به قسم مرسل روايت كرده، پس ضعيف اسـت بـه    17954و  17953طبري  -4

  محقق نگاه كنيد.
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⎦÷﴿: 8اسباب نزول آية  È⌡ s9uρ $tΡö̈z r& ãΝ åκ÷] tã z># x‹yèø9 $# #’n< Î) 7π ¨Βé& ;οyŠρß‰÷è̈Β  ∅ä9θ à)uŠ©9 $tΒ ÿ… çμ Ý¡ Î6 øt s† 3 

Ÿωr& tΠöθ tƒ óΟ ÎγŠ Ï?ù'tƒ š[ø‹s9 $̧ùρçóÇtΒ öΝåκ÷] tã šX%tn uρ ΝÍκ Í5 $ ¨Β (#θ çΡ%x. ⎯Ïμ Î/ šχρ â™Ì“ öκtJó¡o„ ∩∇∪﴾1.  

<z﴿ابن ابوحاتم از قتاده روايت كرده است: وقتي كه خداي متعال آيـة   -611 utIø%$# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

öΝßγ ç/$ |¡Ïm﴾  :اي گفتند: حتماً قيامت نزديك شده است از ارتكـاب   ) را نازل كرد. عده1(انبياء
ها نگشتند و پس از مدتي بازهم  اي اندك زماني گرد زشتي عدهمناهي خودداري نماييد، پس 

⎦÷﴿هاي خويش را ادامه دادند. پس خداي بزرگ آيـة   گري ها و حيله شرارت È⌡ s9 uρ $tΡ ö̈z r& ãΝåκ ÷] tã 

z># x‹yèø9 $# #’n< Î) 7π ¨Β é& ;οyŠρß‰÷è̈Β﴾... .را در اين خصوص نازل كرد  
  وايت كرده است.ابن جرير نيز از ابن جرَيج مانند او ر -612

ÉΟÏ%r&uρ nο﴿: 114اسباب نزول آية  4θ n= ¢Á9$# Ç’nûtsÛ Í‘$pκ ¨]9$# $Zs9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤Ïδõ‹ãƒ 

ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 3“tø. ÏŒ š⎥⎪ÌÏ.≡©%#Ï9 ∩⊇⊇⊆∪﴾2.  
، پـس نـزد   روايت كرده اند: مردي زنـي را بوسـيد   بخاري و مسلم از ابن مسعود  -613

ÉΟ﴿همتـا   آمد و عمل خود را به اطالع او رسـاند. آنگـاه پـاك بـي     رسول خدا  Ï%r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# 

                                           
دارد؟ بدانيـد   گويند: چه چيز آن را باز مـى  داريم، مىو اگر تا مدتى معدود عذاب را از آنان باز «ترجمه:  -1

كردنـد آنـان را فـرو     شود و آنچه ريشـخندش مـى   ] به آنان برسد، از آنان باز داشته نمى روزى كه [عذاب
  .»گيرد مى

برنـد.   ها بديها را از ميـان مـى   و در دو سوى روز و در ساعتى چند از شب نماز بگزار. آرى نيكى«ترجمه:  -2
  .»اى پند پذيران پندى استاين بر
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Ç’nûtsÛ Í‘$pκ ¨]9 $# $Zs9 ã— uρ z⎯ÏiΒ È≅øŠ ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø:$# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ ¡¡9 را نازل كرد. آن مرد گفت: آيا  ﴾#$
  .)1(آيه براي تمام امت من نازل شده است مخاطب اين آيه تنها منم؟ پيامبر گفت: اين

روايت كرده اند: زني براي خريد خرما نزدم آمد. به او  ترمذي و غيره از ابويسر  -614
ام آمد. دست خود را دراز كردم  گفتم: در خانه خرماي نيكوتر از اين دارم، پس با من به خانه
ه اطالع پيغمبر رساندم. گفت: در و او را بوسيدم. سپس نزد پيامبر آمدم و عمل خود را ب

اش چنين رفتار كردي و دير زماني خاموش ماند، تا غفار  غياب رزمندة راة خدا با خانواده
ÉΟÏ%r&uρ nο4θ﴿مهربان آية  n= ¢Á9$# Ç’nût sÛ Í‘$ pκ̈]9$# $Zs9ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ ©9$# 4 ¨βÎ) ÏM≈uΖ |¡pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ 

3“tø. ÏŒ š⎥⎪ÌÏ.≡©%#Ï9 ∩⊇⊇⊆∪﴾ 2(را نازل كرد(.  
و از ابوامامه، معاذ بن جبل، ابن عباس، بريده و ديگران نيز بـه همـين معنـي روايـت      -615

  ام. ها را در ترجمان القرآن ذكر كرده هاي آن . روايت)3(شده است
***  

  يوسفسورة 

  آيه است 111اين سوره مكي و 

                                           
، 1398، ابن ماجـه  3114و  3112، ترمذي 4468، ابوداود 2763، مسلم 4687و  526صحيح است، بخاري  -1

ز ابـن  از چنـد طريـق ا   594/  2 »وسـيط «، واحـدي در  18689تا  18681طبري  ،1730تا  1728ابن حبان 
  قق نگاه كنيد.به تخريج مح 1256 »احكام قرآن«مسعود روايت كرده اند. به 

اين «گويد:  روايت كرده اند. ترمذي مي 18698و  18697، طبري 268، نسائي 3115حسن است، ترمذي  -2
گويد: حـديث   محقق مي »ن قيس بن ربيع را ضعيف شمرده اندحديث حسن صحيح است وكيع و ديگرا

شـود.   ي قوي ميدشريك كه نسائي روايت كرده به اين حديث تابع است پس حديث حسن است و با بع
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 3831 »ابن كثير«به 

و تفســير  1170و تفســير بغــوي  3834و  3829و تفســير ابــن كثيــر  799 »زاد المســير«ايــن شــواهد را در  -3
  ] نگاه كنيد.483، ص 4و الدر المنثور، ج  21096به تخريج محقق [مسند احمد  1340و  1339شوكاني 
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⎯ß﴿: 3اسباب نزول آية  øtwΥ Èà)tΡ y7 ø‹n= tã z⎯ |¡ ômr& ÄÈ|Á s)ø9$# !$yϑÎ/ !$uΖ ø‹ym ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) # x‹≈ yδ 

tβ# u™öà)ø9 $# βÎ)uρ |MΨà2 ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ö7s% z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ Î= Ï≈ tóø9 $# ∩⊂∪﴾1.  
حاكم و ديگران از سعد بن ابي وقاص روايت كرده اند: چون قرآنكريم بر نبي  -616

تالوت كرد. پس جماعتي از نازل گرديد، مدتي آيات آن را براي مسلمانان  اكرم 
 #$!ª﴿كردي، در آن هنگام آية  مسلمانان گفتند: اي رسول خدا كاش براي ما داستاني بيان مي

tΑ̈“ tΡ z⎯|¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø:$#﴾...  :نازل گرديد.23(زمر (  
ابن ابوحاتم افزوده است: جمعي از اصحاب گفتند كه اي فرستادة خدا، اگر براي ما 

öΝ﴿شد. آنگاه آية  چه خوب ميكردي  اي نقل مي قصه s9 r& Èβù' tƒ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (# þθ ãΖ tΒ#u™ βr& yìt± øƒ rB 

öΝ åκæ5θè= è%...﴾  :2() نازل شد16(حديد(.  
اي گفتند: اي رسول خدا چـه   روايت كرده است: عده بابن جرير از ابن عباس  -617

⎯ß﴿گفتـي، آنگـاه خـدا     شد براي ما قصه مـي  مي øt wΥ Èà)tΡ y7ø‹n= tã z⎯ |¡ ômr& ÄÈ|Á s)ø9 را نـازل   ﴾#$
  .)3(كرد

  .)1(ابن مردويه نيز از ابن مسعود همينگونه روايت كرده است -618

                                           
كنيم و  حى كردن اين قرآن از سوى خويش به تو بهترين داستانسرايى را بر تو حكايت مىما با و«ترجمه:  -1

  .»بيگمان پيش از آن از بى خبران بودى
، واحـدي در  18789، طبـري  345/  2 ، حـاكم 6209، ابـن حبـام   740، ابـويعلي  3218صحيح است، بـزار   -2

مره از مصعب بن سعد از پدرش روايـت   از چند طريق از عمرو بن قيس از عمرو بن 544 »اسباب نزول«
كرده اند. اسناد اين به شرط مسلم صحيح است حاكم اين را صحيح گفته و ذهبي هم با او موافق است به 

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 803 »زاد المسير«عدي و به حديث ب
بـه قسـم    18787طبري روايت كرده منقطع است، عمرو بن قيس ابن عباس را نديده. بازهم  18786طبري  -3

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 3846 »ابن كثير«اين اصح است. به حديث بعدي و به مرسل روايت كرده، 
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***  

  سورة رعد

  آيه است 43اين سوره مدني و 
=ª!$# ãΝn﴿: 13 – 8اسباب نزول آية  ÷ètƒ $ tΒ ã≅Ïϑøt rB ‘≅à2 4© s\Ρé& $tΒuρ âÙ‹Éós? ãΠ$ym ö‘ F{$# $tΒ uρ ßŠ# yŠ ÷“s? 

( ‘≅à2uρ >™ó© x« …çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ø)ÏϑÎ/ ∩∇∪﴾.  
روايت كرده اند: اربد بن قيس و عامر بن طفيل به  بطبراني و ديگران از ابن عباس  -619

 دهي؟ آمدند. عامر گفت: اي محمد اگر ايمان بياورم به من چه مي مدينه نزد رسول خدا 
ن است پيامبر گفت: آنچه براي ديگر مسلمانان است براي تو هم هست و آنچه وظيفة ديگرا

سپاري؟ گفت:  تو نيز بر عهده خواهي داشت. گفت: آيا بعد از خودت ادارة امور را به من مي
اين كار نه تو را سزاوار است و نه قومت را. از حضور مبارك خارج شدند و عامر به اربد 

كنم، بعد تو با شمشير به او حمله كن دوباره نزد رسول خدا  گفت: من محمد را مشغول مي
عامر گفت: اي محمد بيا با تو حرف دارم، پيامبر همراهش رفت [تا اين كه كنار  آمدند،

كردن ايستاد. اربد خواست شمشير خود را آهسته از  ديواري تنها شدند] پيامبر با او به صحبت
نيام بركشد، ولي چون دست به قبضة شمشير برد دستش لرزيد. پيامبر متوجه اوضاع شد و از 

اي را فرستاد و  ها از مدينه بيرون رفتند و در رقم بودند كه خدا صاعقه آنها برگشت.  نزد آن
!ª﴿اربد را كشت. همان وقت خداي بزرگ  $# ãΝn= ÷ètƒ $tΒ ã≅Ïϑøt rB ‘≅à2 4©s\Ρé& $ tΒuρ âÙ‹ Éós? 

ãΠ$ym ö‘ F{$# $tΒ uρ ßŠ# yŠ ÷“s? ( ‘≅à2uρ >™ó© x« …çν y‰ΨÏã A‘# y‰ø)ÏϑÎ/ ∩∇∪ ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tóø9 $# Íοy‰≈ pκ¤¶9 $# uρ çÎ7 x6ø9$# 

ÉΑ$ yètFßϑø9 $# ∩®∪ Ö™!# uθy™ Οä3ΖÏiΒ ô⎯̈Β §| r& tΑöθ s)ø9 $# ⎯tΒ uρ tyγ y_ ⎯Ïμ Î/ ô⎯ tΒuρ uθèδ ¥# ÷‚tGó¡ãΒ È≅øŠ ©9$$Î/ 7>Í‘$ y™uρ 

                                                                                                             
از عون بن عبداهللا بن مسعود به قسم مرسل روايـت   18788بودن اين حديث صحيح نيست، طبري  موصول -1

قسم موصول روايت كرد نشـانة عـدم    كرده اين صحيح است. از اين كه تنها ابن مردويه اين حديث را به
  صحت آن است.
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Í‘$ pκ̈]9 $$Î/ ∩⊇⊃∪ … çμ s9 ×M≈t7 Ée)yèãΒ .⎯ÏiΒ È⎦ ÷⎫t/ Ïμ ÷ƒy‰ tƒ ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïμ Ïù= yz … çμ tΡθ Ýàxøt s† ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& «! $# 3 χ Î) ©! $# Ÿω çÉitóãƒ 

$ tΒ BΘöθ s)Î/ 4© ®L ym (#ρçÉitóãƒ $tΒ öΝÍκÅ¦àΡr' Î/ 3 !# sŒÎ)uρ yŠ# u‘ r& ª!$# 5Θöθ s)Î/ # [™þθ ß™ Ÿξsù ¨Š ttΒ … çμ s9 4 $tΒuρ Οßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ 

⎯ ÏΒ @Α# uρ ∩⊇⊇∪ uθ èδ “Ï% ©! $# ãΝà6ƒ Ìãƒ šX ÷y9 ø9$# $]ù öθ yz $YèyϑsÛuρ à⋅ Å´Ψ ãƒ uρ šU$ ys¡¡9 $# tΑ$s)ÏoW9 $# ∩⊇⊄∪ 

ßx Îm7 |¡ç„ uρ ß‰ôã§9 $# ⎯Íν Ï‰ôϑpt ¿2 èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ ô⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏGx‹ Åz ã≅Å™öãƒuρ t, Ïã≡uθ ¢Á9 $# Ü=ŠÅÁ ãŠ sù $pκÍ5 ⎯ tΒ â™!$t± o„ öΝèδuρ 

šχθ ä9Ï‰≈ pgä† ’Îû «!$# uθèδuρ ß‰ƒ Ï‰ x© ÉΑ$ ysÎR ùQ$# ∩⊇⊂∪﴾1، 2(را نازل كرد(.  

يكـي از يـاران خـويش را     رسول خدا روايت كرده اند:  نسائي و بزار از انس  -620
نزد شخصي از بزرگان جاهليت فرستاد كه او را به اسالم و ايمان به خدا دعوت كنـد. پـس او   

از چه جنسي است، آيا از آهـن   –كني  كه مرا به پرستش او دعوت مي –گفت: پررودگارت 
از است يا از مس يا از نقره و يا از طالست؟ صـحابي بزرگـوار نـزد رسـول خـدا بازگشـت و       

                                           
كاهنـد و   دارد و آنچـه را كـه رحمهـا مـى     داند آنچه را كه هر مادينه بـر مـى   خداوند مى«: ترجمه آيات -1

يكسـان   .به پنهان و پيدا داناست، بزرگ بلند مرتبـه اسـت  . افزايند. و هر چيزى به نزد او به اندازه است مى
[خود] را نهان دارد و كسى كه آن را آشكار سازد و كسى كه در شب نهـان  است كه كسى از شما سخن 

او از فـرارو و پشـت سـر خـويش فرشـتگانى       ] اسـت.  است و كسى كه در روز پيدا [و در پى كار خويش
كنند. خداوند آنچه را كه قومى در خـود دارنـد دگرگـون     پيايند دارد كه او را به حكم خداوند حفظ مى

ى كه آنچه را در ضمير خود دارند، دگرگون سازند. و اگر خداونـد بـراى قـومى بـدى را     سازد تا وقت نمى
او كسـى اسـت كـه بـراى [ايجـاد]      . اراده كند، آن بازگرداندنى ندارد و آنان جز او هيچ كارسازى ندارند

]  اكى [اشو رعد با سـتايش او بـه پـ   . آورد نماياند و ابرهايى گران پديد مى ترس و اميد، برق را به شما مى
فرستد، آن گاه آن را به هر كس كـه   ها مى كنند و صاعقه ] مى كند و فرشتگان [نيز] از بيمش [چنين ياد مى

  .»كنند و او بس سختگير است ] خداوند جدال مى رساند و آنان (كافران) در [باره خواهد، مى
 »مجمـع الزوائـد  «هيثمـي در   عباس روايت كـرده اسـت.   از ابن 37 »احاديث طوال«و در  10760طبراني  -2

 547 »اسباب نزول«و واحدي در  »عيف استدر اين دو اسناد عبدالعزيز بن عمران ض«گويد:  مي 91011
و  624/  2ابـن كثيـر    از ابن جريج روايت كرده كه معضل اسـت... بـه تفسـير    20272ذكر كرده و طبري 

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 824 »زاد المسير«
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فرستاد. پـس خـداي    جريان آگاهش ساخت، پيامبر او را براي بار دوم و سوم نزد آن سركش
ــاعقه ــزرگ صـ ــوزاند. پـــس   بـ ــتاد و او را سـ ,ã≅Å™öãƒuρ t﴿اي را فرسـ Ïã≡uθ ¢Á9 $# Ü=Š ÅÁ ãŠ sù $pκ Í5 ⎯ tΒ 

â™!$t± o„﴾... 1(تا آخر آيه در آن مقام نازل(.  

öθ﴿: 31اسباب نزول آية  s9uρ ¨βr& $ZΡ# u™öè% ôNuÉiß™ Ïμ Î/ ãΑ$t6 Éf ø9 $# ÷ρr& ôM yèÏeÜ è% ÏμÎ/ ÞÚö‘ F{$# ÷ρr& tΛÍj> ä. Ïμ Î/ 

4’tAöθ yϑø9 $# 3 ≅t/ °! ãøΒ F{$# $ ·èŠ ÏΗ sd 3 öΝn= sù r& Ä§t↔ ÷ƒ ($tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖtΒ# u™ βr& öθ ©9 â™!$ t±o„ ª! $# “y‰yγ s9 }̈ $ ¨Ζ9$# 

$YèŠÏΗ sd 3 Ÿω uρ ãΑ# t“ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãxx. Ν åκâ: ÅÁ è? $yϑÎ/ (#θ ãèoΨ |¹ îπ tãÍ‘$s% ÷ρr& ‘≅çt rB $ Y7ƒ Ìs% ⎯ ÏiΒ öΝ ÏδÍ‘# yŠ 4©®L ym u’ÎAù' tƒ 

ß‰ôãuρ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω ß# Î=øƒ ä† yŠ$yè‹ ÎR ùQ $# ∩⊂⊇∪﴾2.  
روايت كـرده انـد: [مشـركان قـريش] بـه نبـي        بطبراني و ديگران از ابن عباس  -621

گويي بزرگان ما را كه مرده اند به ما نشان بده، تا با ايشان گفتگـو   اكرم گفتند: اگر راست مي

                                           
از ديلم بن غزوان از ثابت از  3342و  3341، ابويعلي 2221، بزار 304/  1 »السنه«ابوعاصم در جيد است،  -1

» مجمـع الزوائـد  «هاي بزار و ابويعلي در روايـت اول ثقـه هسـتند، هيثمـي در      انس روايت كرده اند، راوي
در بـين   راوهاي بزار راويـي صـحيح هسـتند بـدون ديلـم بـن غـزوان كـه ثقـه اسـت و          « 42/  7گويد:  مي

، طبـري  546احـدي  ، و3468و  3342ابويعلي  »طبراني علي بن ابويسار ضعيف است هاي ابويعلي و راوي
از علي بن ابوساره روايت كرده اند، اين اسـناد   232/  3 و عقيلي در ضعفاء 279، نسائي در تفسير 20270

و ابوحـاتم   »نظـر اسـت  در حـديث ابـن ابوسـاره    «گويـد:   هت ابن ابوساره. بخاري مـي ضعيف است از ج
زاد «و  324/  7 »التهـذيب «و  130/  3 »ميـزان االعتـدال  «بـه   »ابـن ابوسـاره ضـعيف اسـت    «گويـد:   يم

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 826 »المسير
شـد يـا مردگـان     ها به آن روان يا زمين به آن پاره پاره مـى  شد] كه كوه و اگر قرآنى [فرستاده مى«ترجمه:  -2

] كـار، همگـى بـه دسـت      آوردند] حقّ اين است كـه [سررشـته   شدند [ايمان نمى آورده مىبه آن به سخن 
كرد؟ و كـافران   خواست، همه مردم را هدايت مى اند كه اگر خداوند مى خداوند است آيا مؤمنان ندانسته

خانـه   رسد يـا [آن كيفـر] نزديـك    اند، كيفرى سخت به آنان مى ] آنچه كرده پيوسته [چنينند] كه به [سزاى
  .»كند آيد تا آن گاه كه وعده خداوند در رسد. كه خداوند خلف وعده نمى آنها فرود مى
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öθ﴿هاي مكه را دورتر ببر كه عرصه را بر ما تنگ كـرده انـد. در اينجـا آيـة      كنيم و كوه s9 uρ ¨βr& 

$ ZΡ# u™öè% ôNuÉiß™ Ïμ Î/ ãΑ$t6 Éf ø9   .)1(نازل شد ﴾...#$
ك: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از عطية عوفي روايت كرده اند: [مشركين قريش] بـه   -622

هـاي مكـه را دور ببـر تـا در دشـت گسـترده كشـت و زرع كنـيم يـا           گفتند: كوه نبي اكرم 
بـراي قـومش بـه وسـيلة بـاد انجـام        كـه ايـن كـار را    ها را كوتاه كن، مانند سليمان  فاصله
كـرد. در   كه مردگان قوم خود را زنده مي داد، ياد مردگان ما را زنده كن مانند عيسي  مي

öθ﴿اين هنگام خدا آية  s9 uρ ¨βr& $ZΡ# u™öè%﴾... .را نازل كرد  

θ#)﴿: 39اسباب نزول آية  ßs ôϑtƒ ª!$# $tΒ â™!$t± o„ àM Î6÷Vãƒuρ ( ÿ…çν y‰Ψ Ïãuρ ‘Πé& É=≈tGÅ6ø9 $# ∩⊂®∪﴾2.  

tΒuρ tβ%x. @Αθ$﴿ك: ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرده اسـت: هنگـامي كـه     -623 ß™ tÏ9 βr& 

u’ÎAù' tƒ >π tƒ$t↔ Î/ ωÎ) ÈβøŒ Î*Î/ «! ) نازل شد، قريش گفت: اي محمد! ما تو را در هيچ چيـز  38(رعد:  ﴾#$
پـس خـداي مهربـان    از ايـن قضـيه نگـران و نـاآرام شـد.       بينـيم. پيـامبر    صاحب اختيار نمـي 

﴿(#θßs ôϑtƒ ª! $# $ tΒ â™!$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒuρ﴾ .را نازل كرد  
***  

  سورة ابراهيم

  آيه است 52اين سوره مكي و 

                                           
وطيبـان ضـعيف اسـت بـه     روايت كرده در اين اسناد قابوس بـن اب  12617اسناد اين ضعيف است، طبراني  -1

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1396 »فتح القدير«حديث بعدي و 
كند و ام الكتـاب   برد و [هر چه را كه بخواهد] ثابت مى كه بخواهد از ميان مى خداوند هر چه را«ترجمه:  -2

  .»(لوح محفوظ) به نزد اوست
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öΝ﴿: 28اسباب نزول آية  s9 r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ä9£‰ t/ |Myϑ÷èÏΡ «! $# # \øä. (#θ = ymr&uρ öΝßγ tΒöθ s% u‘# yŠ Í‘# uθ t7ø9 $# 

∩⊄∇∪﴾1.  

öΝ ﴿عطاء بن يسار روايت كرده است: كالم عزيـز   ابن جريراز -624 s9 r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ä9 £‰t/ 

|M yϑ÷èÏΡ «! $# # \øä.﴾... 2(شدگان قريش در جنگ بدر نازل شده در بارة كشته(.  
***  

  

  سورة حجر

  آيه است 99اين سوره مكي و 
ô‰s)s9﴿: 24اسباب نزول آية  uρ $oΨ ÷ΗÍ> tã t⎦⎫ ÏΒÏ‰ø)tGó¡ ßϑø9 $# öΝä3ΨÏΒ ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷Η Í> tã t⎦⎪ÌÏ‚ ø↔tGó¡çR ùQ$# ∩⊄⊆∪﴾3.  

روايت كرده اند: زن زيبايي از  بترمذي، نسائي، حاكم و ديگران از ابن عباس  -625
خواند. بعض مردان پيش آمده در صف اول  نماز مي خوبروترين زنان به امامت رسول خدا 

ماندند تا در صف آخر ايستاده هنگام  ر ميايستادند تا آن زن را نبينند و برخي پشت س نماز مي
‰ô﴿ركوع از زير بغل به او نگاه كنند. در ايـن بـاره آيـة     s)s9 uρ $oΨ ÷Η Í> tã t⎦⎫ ÏΒ Ï‰ø)tGó¡ßϑø9 $# öΝ ä3ΨÏΒ ô‰s)s9 uρ 

$oΨ ÷Η Í> tã t⎦⎪ÌÏ‚ ø↔tGó¡ çR ùQ   نازل شد. ﴾∪⊇⊅∩ #$

                                           
آيا به كسانى كه [شكر] نعمت خداوند را به ناسپاسى بدل كردند و قومشان را بـه سـراى نـابودى    «ترجمه:  -1

  .»اى؟ در آوردند، ننگريسته
  .20813طبري  -2
  .»ايم ] دانسته ن حال پيشينيان و پسينيانتان [را به خوبىو به يقي«ترجمه:  -3
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 صـاري  كند: از سـهل بـن حنيـف ان    ك: ابن مردويه از داود بن صالح روايت مي -626
ô‰s)s9﴿پرسيدم: آيـا آيـة    uρ $ oΨ ÷Η Í> tã t⎦⎫ ÏΒÏ‰ø) tGó¡ ßϑø9 $# öΝä3Ψ ÏΒ ô‰s)s9 uρ $oΨ ÷Η Í> tã t⎦⎪ÌÏ‚ ø↔tGó¡çR ùQ$# ∩⊄⊆∪﴾   در بـارة

  جهاد در راة خداست، گفت: نه بلكه در مورد صفوف نماز نازل شده است.
χ﴿: 45اسباب نزول آية  Î) t⎦⎫É)−Gßϑø9 $# ’Îû ;M≈ ¨Ζy_ AβθãŠ ããuρ ∩⊆∈∪﴾1.  

روايت كرده اسـت: هنگـامي كـه سـلمان فارسـي كـالم        ثعلبي از سلمان فارسي  -623
βÎ)uρ tΛ¨﴿عزيز  ©⎝yγ y_ öΝèδß‰Ïãöθ yϑs9 t⎦⎫ ÏèuΗ ødr& ∩⊆⊂∪﴾   :گـاه همگـى آنـان     و جهـنم وعـده  «) 43(حجـر
شـنيد سـه روز از تـرس گريخـت در حـالي كـه از حـال و روز خـود هـيچ آگـاهي           را  »است

بردند و ايشان شرح قضيه را از او پرسيد. سـلمان در   زد رسول خدا نداشت، سپس او را به ن
 43پاسخ گفت: اي فرستادة خدا، سوگند به ذاتي كه تو را به حق فرسـتاده اسـت، نـزول آيـة     

⎫⎦χÎ) t﴿سورة حجر دل مرا پاره پاره كرد. آنگاه خـداي عزوجـل    É)−Gßϑø9 $# ’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ AβθãŠ ããuρ 

  .)2(را فرستاد ﴾∪∋⊇∩

$﴿: 47ب نزول آية اسبا oΨôãt“tΡuρ $tΒ ’Îû ΝÏδÍ‘ρß‰ ß¹ ô⎯ ÏiΒ @e≅Ïî $ºΡ≡uθ÷z Î) 4’n?tã 9‘ ãß™ t⎦,Î#Î7≈ s)tG•Β 

∩⊆∠∪﴾3.  

ــين    -628 ــن حس ــي ب ــاتم از عل ــن ابوح ــة    اب ــرده اســت: آي ــت ك $﴿رواي oΨ ôãt“tΡuρ $tΒ ’Îû 

ΝÏδÍ‘ρß‰ ß¹ ô⎯ ÏiΒ @e≅Ïî $ºΡ≡ uθ÷z Î) 4’n?tã 9‘ ãß™ t⎦,Î#Î7≈ s)tG•Β ∩⊆∠∪﴾ ــا ــر  در شــ ــديق  و عمــ ــوبكر صــ ن ابــ
نازل شـده اسـت. از آن بزرگـوار سـؤال شـد: مقصـود كـدام كينـه اسـت، كينـة            بفاروق

                                           
  .»ساران باشند بى گمان پرهيزگاران در باغها و چشمه«ترجمه:  -1
مؤلف به ثعلي نسبت داده و محقق در جاي ديگر نديده و نه هم اين را پيشوايان تفسير با سـند و يـا بـدون     -2

سلمان در مدينه اسالم را پذيرفته است. اين را تنها ثعلبي  سند ذكر كرده اند. بازهم تمام اين سوره مكي و
  كند ذكر كرده. كه احاديث موضوعي را روايت مي

  .»اند هاى آنان است، بيرون كشيم. برادرانه بر تختها رو به روى هم نشسته اى را كه در سينه كينه«ترجمه:  - 3
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جاهليت، چون در دوران جاهليت ميان بني تيم، بني عدي و بني هاشـم كينـه و عـداوت بـود.     
بـه مـرض    هنگامي كه اين گروه ايمان آوردند باهم دوستان صميمي شدند، وقتـي ابـوبكر   

داد. در  كرد و پهلـوي او را مـالش مـي    دست خويش را گرم مي گرفتار شد علي  سينه پهلو
  بارة آنان اين آيه نازل شد.

⋅ø *﴿: 50 – 49اسباب نزول آية  Ém<tΡ ü“ÏŠ$ t6 Ïã þ’ÎoΤ r& $tΡr& â‘θàtóø9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩⊆®∪﴾.  
تي از بر جماع روايت كرده است: رسول خدا  ك: طبراني از عبداهللا بن زبير  -629

خنديد در حالي كه كيفيت بهشت  ها فرمود: آيا مي خنديدند گذشت و به آن اصحاب كه مي
⋅ø﴿و دوزخ به شما يادآوري گرديده است؟ پس اين دو آيه  Ém<tΡ ü“ÏŠ$ t6 Ïã þ’ÎoΤ r& $tΡ r& â‘θ àtóø9 $# 

ÞΟŠÏm §9 $# ∩⊆®∪ ¨βr&uρ ’Î1# x‹tã uθ èδ Ü># x‹yèø9 $# ÞΟŠÏ9 F{$# ∩∈⊃∪﴾ 1(نازل شد(.  
 روايت كرده است: رسول خـدا   ابن مردويه از وجه ديگر از يكي از اصحاب  -630

از در بنو شيبه پيش ما آمد و گفت: شما را خندان نبينم، سپس برگشت و رفت و دوباره آمـد  
سود ايستاده بودم كه جبرئيل امـين آمـد و گفـت: اي    فت: من بيرون رفتم و كنار حجر األو گ

⋅ø *﴿كنـي؟   ايت پيغام فرسـتاد كـه چـرا بنـدگان مـرا نوميـد مـي       محمد، پروردگار چنين بر Ém<tΡ 

ü“ÏŠ$t6 Ïã þ’ÎoΤ r& $tΡr& â‘θ àtóø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊆®∪ ¨βr&uρ ’Î1#x‹ tã uθèδ Ü># x‹yèø9 $# ÞΟŠ Ï9 F{$# ∩∈⊃∪﴾)2(.  

                                           
ده اسـت. هيثمـي   هللا بن زبير آمده روايت كـر از عبدا 1107 »مجمع«داً ضعيف است، طبراني چنانچه در ج -1

و مصـعب بـن ثابـت همچنانچـه گذشـت       »ين اسناد موسي بن عبيده ضعيف استدر ا«گويد:  در باره مي
    به تخريج محقق. 1439» فتح القدير«ضعيف است. 
  .»] آنكه عذابم عذاب دردناك است به بندگانم خبر ده كه منم آمرزنده مهربان. و [به« ترجمه آيات:

از عطاء از يكي ديگر روايت كرده، در اين اسناد مصعب بن ثابـت   21214اسناد اين ضعيف است، طبري  -2
بـه   1437 »فتح القدير«دانند. به  داهللا را نيز ضعيف ميشمارند و عاصم بن عبي را احمد و يحيي ضعيف مي

  تخريج محقق نگاه كنيد.
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Ρ̄$﴿: 95اسباب نزول آية  Î) y7≈ oΨ ø‹xx. š⎥⎪Ï™Ì“ öκ tJó¡ ßϑø9 $# ∩®∈∪﴾1.  
در مكـه از   روايت كرده اند: نبي كـريم   انس بن مالك ك: بزار و طبراني از  -631
ها با چشـم و ابـرو پشـت سـر آن بزرگـوار بـه ايشـان اشـاره كردنـد و           اي گذشت. آن نزد عده

بـا   اوسـت، جبرئيـل    پندارد پيغمبـر اسـت و جبرئيـل همـراه     گفتند: اين همان است كه مي
اشيدگي پيدا شد و كـرم گرفـت   ن خرها مثل جاي ناخ ها اشاره كرد. در بدن آن انگشت به آن

هـا نزديـك شـود. خـدا در همـان       توانست به آن وي متعفن گرديد، طوري كه كسي نميو بدب
≈ΡÎ) y7̄$﴿مقام آية  oΨ ø‹xx. š⎥⎪ Ï™Ì“öκ tJó¡ ßϑø9   .)2(را نازل كرد ﴾∪∋®∩ #$

***  

  سورة نحل

  آيه است 128اين سوره مكي و 
tAr& ãøΒ’#﴿: 1اسباب نزول آية  r& «!$# Ÿξsù çνθè= Éf÷ètGó¡ n@ 4 … çμ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’n?≈ yès? uρ $£ϑtã šχθä. Îô³ ç„ 

∩⊇∪﴾3.  
ك: ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده اسـت: هنگـامي كـه پروردگـار عزوجـل       -632

﴿#’tAr& ãøΒr& «!  Ÿξsù﴿خروشان شدند و ناله و زاري كردنـد. سـپس    را نازل كرد، اصحاب  ﴾#$

çνθ è= Éf ÷ètGó¡ n@﴾ ،خاموش و آرام شدند. نازل گرديد  
                                           

  .»كنيم نندگان حمايت مىبى گمان ما تو را از [شرّ] ريشخندك«ترجمه:  -1
گويـد:   روايت كرده اند. هيثمي مـي آمده از انس  11112 »مجمع الزوائد«و طبراني چنانچه در  2222بزار  -2

در ايـن اسـناد عـون     »دانـد  عيف مي شمارد و غالس ثقـه مـي  در اين اسناد يزيد بن درهم را ابن معين ض«
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 4068 »ابن كثير«ست. بنابراين، خبر ضعيف است. به مجهول ا

]  ] اسـت و [بسـى   آيد، پس به شتاب آن را مخواهيد، او پاك [و منـزّه  ] مى حكم خداوند [در ميان«ترجمه:  -3
  .»آورند برتر از آنچه شرك مى
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ابـن ابوحـاتم از ابـوبكر بـن      ، ابـن جريـر و  »زوائـد الزهـد  «بن امام احمد در عبداهللا  -633
tAr& ãøΒ’#﴿روايت كرده اند: هنگامي كه  ابوحفص r& «! اي مردم! امر خـدا بـه شـما نزديـك     « ﴾#$

نـد. آنگـاه   نازل گرديد. مسلمانان سراسيمه از جا برخاستند و به سوي آسـمان نگـاه كرد   »شد
﴿Ÿξsù çνθ è= Éf ÷ètGó¡ n@﴾ »1(نزول يافت »ظهور آن را به عجله و شتاب نخواهيد(.  

¡|θßϑ#)﴿: 38اسباب نزول آية  ø%r&uρ «! $$Î/ y‰ôγ y_ öΝÎγ ÏΖ≈yϑ÷ƒr&   Ÿω ß] yèö7 tƒ ª!$# ⎯ tΒ ßNθ ßϑtƒ 4 4’n?t/ # ´‰ôãuρ 

Ïμ ø‹n= tã $y)ym £⎯ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn= ôètƒ ∩⊂∇∪﴾2.  
ابن جرير و ابن ابوحاتم از ابوعاليه روايت كرده اند: يكي از مسلمانان مبلغي پـول از   -634

يك مشرك طلبكار بود. روزي حق خود را از وي مطالبه كرد و در اثناي گفتگو به او گفت: 
چنـين و چنـان اسـت.     –كه بعد از مرگ آمـدني اسـت    –من يقين دارم قيامت و روز حساب 

شوي! و به اصـرار و تاكيـد قسـم     كني پس از مرگ زنده مي واقعاً گمان ميمشرك گفت: تو 
  .)3(كند. آنگاه اين آيه نازل شد ميرد زنده نمي ياد كرد كه خدا كسي را كه مي

%t⎦⎪Ï﴿: 42 – 41اسباب نزول آية  ©!$# uρ (#ρ ãy_$yδ ’Îû «!$# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (#θçΗ Í> àß öΝßγ ¨Ζ sÈhθ t7 ãΨs9 ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

Zπ uΖ |¡ym ( ãô_ V{uρ Íο tÅz Fψ$# çt9 ø. r& 4 öθs9 (#θ çΡ%x. tβθßϑn= ôè tƒ ∩⊆⊇∪﴾.  

%t⎦⎪Ï﴿ابن جرير از داود بن ابوهند روايت كرده است: خداي بزرگ آية  -635 ©! $# uρ 

(#ρãy_$yδ ’Îû «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θ çΗ Í> àß öΝ ßγ ¨ΖsÈhθ t7 ãΨs9 ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ|¡ ym ( ãô_ V{uρ ÍοtÅz Fψ$# çt9 ø. r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. 

                                           
  .21449طبري  -1
ر ترين سوگندهايشـان بـه خداونـد سـوگند خوردنـد كـه خداونـد شـخص مـرده را بـ           و با سخت«ترجمه:  -2

  .»دانند اى راستين بر اوست [كه مردگان را برانگيزد] ولى بيشتر مردم نمى ] وعده انگيزد. آرى [اين نمى
  نگاه كنيد. 858» زاد المسير«از ابوعاليه به قسم مرسل روايت كرده. به  21487ضعيف است، طبري  -3
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tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊆⊇∪ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρçy9 |¹ 4’n?tãuρ óΟ Îγ În/u‘ tβθ è= 2uθ tGtƒ ∩⊆⊄∪﴾1،  را در شان ابوجندل بن سهيل
خواست به  [ابوجندل بن سهيل در اثناي انعقاد قرار داد حديبيه مي .)2(نازل كرده است

ه صورتش زد و گريبانش را گرفت و مسلمانان بپيوندد. پدرش او را ديد، سيلي محكمي ب
خواست او را كشان كشان پيش قريش ببرد. ابوجندل فرياد زد: اي مسلمانان! مرا به مشركان 
مي سپاريد، اين امر مسلمانان را مشوش ساخت. اما پيامبر خدا به او گفت: صبور باش، زيرا 

  آورد]. خدا براي تو و ساير ناتوانان راة نجات پديد مي
<z﴿: 75ول آية اسباب نز uŸÑ ª! $# ¸ξsV tΒ #Y‰ ö6tã % Z.θ è= ôϑ̈Β ω â‘Ï‰ø)tƒ 4’n?tã &™ó© x« ⎯ tΒuρ çμ≈ oΨø%y— §‘ $̈Ζ ÏΒ 

$»%ø— Í‘ $YΖ |¡ ym uθ ßγ sù ß, ÏΖãƒ çμ ÷Ψ ÏΒ # uÅ  # ·ôγ y_ uρ ( ö≅yδ šχ… âθ tGó¡ o„ 4 ß‰ôϑpt ø:$# ¬! 4 ö≅t/ öΝèδçsYò2r& Ÿω tβθ ßϑn= ôètƒ 

∩∠∈∪﴾3.  

<z ﴿روايـت كـرده اسـت: كـالم عزيـز       بس ابن جرير از ابن عبـا  -636 uŸÑ ª! $# ¸ξsVtΒ 

# Y‰ö6tã % Z.θ è= ôϑ̈Β﴾        در بارة مـردي از قـريش و غالمـش نـازل گشـته اسـت و﴿È⎦ ÷,s#ã_ §‘ !$yϑèδß‰tn r& 

ãΝ x6ö/r&﴾  :در بارة عثمان  )76(نحل  دانسـت و   كه اسالم را زشت و ناپسند مي –بردة او و
دادن و اجراي امور خير  كرد عثمان را از صدقه تالش ميورزيد و  از پذيرش آن خودداري مي

  نازل شده. –منع كند 

                                           
كردند، به يقين آنان را در دنيا [بـه  ] خداوند، پس از آنكه ستم ديدند، هجرت  و آنان كه در [راه«ترجمه:  -1

كسانى كه بردبـارى كردنـد و   . دانستند، پاداش آخرت بزرگتر است ] نيك جاى دهيم و اگر مى جايگاهى
  .»كنند بر پروردگارشان توكل مى

  روايت كرده كه معضل و ضعيف است. 21596طبري  -2
كه بر هيچ چيز توانا نيست و [نيز] كسـى را كـه    ] بنده مملوكى بيان نمود خداوند داستانى [درباره«ترجمه:  -3

بخشـد. آيـا [ايـن دو] برابرنـد؟      ايم. پس او پنهان و پيدا از آن مـى  ] خويش رزقى نيك به او داده از [سوى
  »دانند ستايش خداوند راست. آرى بيشترشان نمى
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tβθ﴿: 83اسباب نزول آية  èùÌ÷ètƒ |M yϑ÷èÏΡ «!$# ¢Ο èO $pκtΞρ ãÅ6Ζãƒ ãΝèδçsYò2r&uρ šχρãÏ≈ s3ø9 $# 

∩∇⊂∪﴾1.  
روايت كرده است: اعرابيي به حضور رسول خدا آمد و  ابن ابوحاتم از مجاهد -637

#$!ª﴿ح كرد. پيامبر پرسشي مطر uρ Ÿ≅yèy_ /ä3s9 .⎯ ÏiΒ öΝà6 Ï?θã‹ ç/ $YΖ s3y™﴾ »هايتان  و خداوند از خانه
كنم. پس  را بر او قراءت كرد. اعرابي گفت: تصديق مي »براى شما آرامگاه قرار داد

﴿Ÿ≅yèy_ uρ / ä3s9 ⎯ÏiΒ ÏŠθè= ã_ ÉΟ≈yè÷ΡF{$# $Y?θ ã‹ ç/ $yγ tΡθ ’Ï‚ tGó¡ n@ tΠ öθtƒ öΝ ä3ÏΨ ÷èsß tΠ öθtƒuρ öΝà6 ÏGtΒ$s%Î)﴾ » و از
هايى [پديد آورد] كه آن را روز سفرتان و روز حضرتان سبك  پوست چهارپايان خيمه

است. پيامبر به قراءت ادامه داد و او هم گفت: درست قراءت كرد. اعرابي را بر او  »يابيد مى
y7Ï9≡x‹x. Ο﴿آن آيات را تصديق كرد تا به  ÏFãƒ … çμ tGyϑ÷èÏΡ öΝà6 ø‹n= tæ öΝä3ª= yès9 šχθßϑÎ= ó¡ è@ ∩∇⊇∪﴾ 

tβθ﴿رسيد، آنگاه اعرابي روي خود را برگرداند. در اين باره  èùÌ÷è tƒ |M yϑ÷èÏΡ «! $# ¢ΟèO $pκ tΞρ ãÅ6Ζ ãƒ 

ãΝèδçsYò2r&uρ šχρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩∇⊂∪﴾ 2(شد نازل(.  

‰θèù÷ρr&uρ Ï#)﴿: 91اسباب نزول آية  ôγ yèÎ/ «!$# # sŒÎ) óΟ›?‰ yγ≈ tã Ÿωuρ (#θ àÒ à)Ζ s? z⎯≈ yϑ÷ƒ F{$# y‰÷è t/ 

$yδÏ‰‹ Å2öθ s? ô‰s%uρ ÞΟ çFù= yèy_ ©! $# öΝà6ø‹n= tæ ¸ξŠ Ïx. 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ šχθ è= yèøs? ∩®⊇∪﴾3.  
ك: ابن جرير از بريده روايت كرده است: ايـن آيـه در بـارة بيعـت بـا رسـول خـدا         -638

  .)4(كرد] نازل شده است آورد، با پيامبر بيعت مي [هركه ايمان مي

                                           
  .»شترشان كافر هستندكنند و بي شناسند، باز آن را انكار مى ] نعمت خداوند را مى [آنان«ترجمه:  -1
  اين مرسل و مرسل از قسم ضعيف است. -2
وفا كنيد و سوگندها را پس از استوار ساختنش مشكنيد و بـه   -چون عهد بستيد -و به پيمان خدا«ترجمه:  -3

  .»داند كنيد، مى ايد. خداوند آنچه را كه مى راستى خداوند را بر خود نگهبان ساخته
آمـده و   »بريـده «. در طبري، نزد مؤلـف و ابـن كثيـر    ز بريده روايت كرده استاز ابوليلي ا 21871طبري  -4

  آمده. 230/  3 »تفسير شوكاني«و  242/  4 »در المنثور«درست است چنانچه در  »مزيده بن جابر«
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Ÿωuρ (#θ﴿: 92ل آية اسباب نزو çΡθ ä3s? © ÉL©9 $%x. ôMŸÒ s)tΡ $yγ s9 ÷“xî .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ >ο §θ è% $ZW≈ x6Ρr& 

šχρ ä‹Ï‚ −Fs? óΟ ä3uΖ≈ yϑ÷ƒr& Kξyz yŠ öΝ ä3oΨ ÷t/ βr& šχθ ä3s? îπ ¨Β é& }‘Ïδ 4’n1 ö‘ r& ô⎯ ÏΒ >π̈Β é& 4 $yϑ̄ΡÎ) ÞΟ à2θè= ö7tƒ ª!$# 

⎯Ïμ Î/ 4 ¨⎦ s⎞Íh‹u;ã‹s9 uρ ö/ä3s9 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# $tΒ óΟçGΨ ä. ÏμŠÏù tβθ àÎ= tGøƒ rB ∩®⊄∪﴾.  
ك: ابن ابوحاتم از ابوبكر بن ابوحفص روايت كرده است: سعيدة اسديه ديوانه بود  -639

Ÿωuρ (#θ﴿كرد. خـدا آيـة    موي و پوست درخت خرما را جمع مي çΡθä3s? © ÉL©9 $%x. ôMŸÒ s)tΡ $ yγ s9 ÷“xî﴾ 
  را در بارة او نازل كرد.

‰ô﴿: 103اسباب نزول آية  s)s9 uρ ãΝ n= ÷ètΡ óΟßγ ¯Ρr& šχθ ä9θà)tƒ $ yϑ̄ΡÎ) … çμßϑÏk= yèãƒ Öt± o0 3 Üχ$|¡ Ïj9 “Ï% ©! $# 

šχρ ß‰Ås ù= ãƒ Ïμ øŠ s9Î) @‘ Ïϑyfôãr& # x‹≈ yδuρ îβ$ |¡Ï9 ?†Î1 ttã ê⎥⎫ Î7 •Β ∩⊇⊃⊂∪﴾1.  
روايت كرده است: در مكـه يـك    بك: ابن جرير به سند ضعيف از ابن عباس  -640

آموخت. مشركان كه آمد و شـد   امبر احكام دين را به او ميغالم عجمي بود به نام بلعام كه پي
كردند، گفتند: بدون شك تمـام ايـن چيزهـا را بلعـام بـه       پيشواي بشريت را نزد او مشاهده مي

ô‰s)s9﴿دهد. پس  محمد ياد مي uρ ãΝn= ÷ètΡ óΟ ßγ ¯Ρr& šχθä9θà)tƒ $yϑ̄ΡÎ) … çμ ßϑÏk= yèãƒ Öt± o0﴾ 2(نازل شد(.  
كنـد: دو غـالم    ريق حصين از عبداهللا بن مسلم حضرمي روايت مـي ابن ابوحاتم از ط -641
خواندنـد و   هـا كتـاب خـويش را مـي     هاي يسار و جبر از اهـالي صـقلي داشـتيم كـه ايـن      به نام

ايستاد و خوانش  گذشت، مي ها مي آموختند. پيامبر خدا گاه گاه كه بر آن دستورات آن را مي

                                           
آمـوزد. زبـان    گويند: جز اين نيست كه بشرى به او مى دانيم كه آنان (كافران) مى و به راستى مى«ترجمه:  -1

] زبـان عربـى روشـن     دهند، عجمى است و اين [قرآن به ] را به او نسبت مى ى كه [اين آموزش ادعايىكس
 .»است

ضـعيف   247/  4 »در المنثـور «ابـن عبـاس روايـت كـرده و سـيوطي در      از  21933ضعيف است، طبـري   -2
زاد «شمارند. بـه   ميجمهور او را ضعيف داند كه  شمرده، علت آن را مسلم بن كيسان ابوعبداهللا مالئي مي

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 868 »يرالمس
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گيـرد.   محمد همه چيز را از ايـن دو نفـر تعلـيم مـي     شك شنيد. مشركان گفتند: بي ها را مي آن
  .)1(همانگاه آيه نازل شد
⎯﴿: 106اسباب نزول آية  tΒ txŸ2 «! $$Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ⎯Ïμ ÏΖ≈yϑƒ Î) ωÎ) ô⎯tΒ oνÌò2é& …çμç6 ù= s%uρ B⎦ È⌡ yϑôÜãΒ 

Ç⎯≈ yϑƒ M} $$Î/ ⎯Å3≈ s9 uρ ⎯̈Β yyuŸ° Ìøä3ø9 $$Î/ # Y‘ ô‰ |¹ óΟ Îγ øŠ n= yèsù Ò= ŸÒ xî š∅ÏiΒ «! $# óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïàtã 

∩⊇⊃∉∪﴾2.  
روايت كرده است: چون رسـول خـدا خواسـت بـه      بابن ابوحاتم از ابن عباس  -642

مدينه هجرت نمايد مشركان بالل، خَباب و عمار بن ياسر را گرفتند. عمـار بـراي حفـظ جـان     
برگشت   ها گفت كه خرسندشان ساخت، پس هنگامي كه به نزد رسول خدا سخناني به آن

گفتي حالت قلبـت چگونـه بـود، آيـا      جريان را بيان كرد. پيامبر گفت: وقتي اين سخنان را مي
⎯ωÎ) ô﴿گفتي راضي بود، گفت: نـه. پـس خـدا     دلت به چيزي كه مي tΒ oνÌò2é& … çμ ç6 ù= s%uρ B⎦ È⌡ yϑôÜãΒ 

Ç⎯≈ yϑƒ M} $$Î/﴾ 3(را نازل كرد(.  

                                           
از عبـداهللا بـن مسـلم حضـرمي و      566 »اسباب نزول«و واحدي در  21940تا  21938طبري مرسل است،  -1

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 875 »زاد المسير«به قسم مرسل روايت كرده اند. به از مجاهد  21942طبري 
شود] مگر كسى كـه وادار [بـه    پس از ايمانش به خداوند كفر ورزد [بازخواست مى هر كس كه«ترجمه:  -2

] كفـر سـينه بگشـايند خشـمى از      كفر] شود و دلش به ايمان مطمئن باشد ولى كسانى كـه بـراى [پـذيرش   
  .»] دارند ] خداوند بر آنان است و عذابى سهمگين [در پيش [سوى

، 357/  2ده، حــاكم ف اســت از ابــن عبــاس روايــت كــراز طريــق عطيــة عــوفي كــه ضــعي 21944طبــري  -3
از عبيده بن محمد بن عمار بن ياسـر از پـدرش روايـت     21946و طبري  1509 عبدالرزاق در تفسير قرآن

از ابومالك و طبري  21947كرده اند. حاكم اين حديث را صحيح گفته و ذهبي با او موافق است، طبري 
شواهد ديگر هـم  كرده. خالصه: اين روايات به مجموع قوي هستند از قتاده به قسم مرسل روايت  21944

به تخريج محقق نگاه  877 »زاد المسير«روايت كرده است. به  249/  4 »در المنثور«دارد كه سيوطي در 
  كنيد.
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ل مكـه اسـالم را پذيرفتنـد. برخـي از     و از مجاهد روايت كرده است: گروهي از اهـ  -643
ها نيز بـه قصـد مدينـه     ها نوشتند كه رهسپار ديار هجرت شويد، آن از مدينه به آن اصحاب 

ها رسيدند، و مجبورشان ساختند كه از دين  خارج شدند، اما مشركان قريش در ميانة راه به آن
  .)1(ها نازل شد يه در بارة آنها هم از روي اكراه كفر را پذيرفتند. اين آ حق برگردند. آن

ΟèO χ¢﴿: 110اسباب نزول آية  Î) š −/u‘ š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρãy_$ yδ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θ ãΖÏFèù ¢ΟèO 

(#ρß‰yγ≈ y_ (# ÿρçy9 |¹uρ χ Î) š −/u‘ .⎯ ÏΒ $yδÏ‰ ÷èt/ Ö‘θà tós9 ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊇⊇⊃∪﴾2.  
 ،ار بـن ياسـر  از عمر بن حكم روايـت كـرده اسـت: عمـ     »طبقات«ك: ابن سعد در  -644

گوينـد. بـالل،    دانسـتند چـه مـي    شدند كه نمي آنقدر آزار و شكنجه مي صهيب و ابوفكيهه 
Ο¢﴿شـدند. آيـة    عامر بن فهيره و جماعتي ديگـر از مسـلمانان نيـز شـكنجه مـي      èO χÎ) š −/u‘ 

š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρãy_$yδ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ (#θ ãΖ ÏFèù﴾... ها نازل شده است. در بارة آن   

βÎ)uρ óΟ÷﴿: 128 – 126ب نزول آية اسبا çGö6s%%tæ (#θ ç7 Ï%$ yèsù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ ΟçFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïμ Î/ ( ⎦ È⌡s9 uρ ÷Λän÷y9 |¹ 

uθ ßγ s9 ×öyz š⎥⎪ ÎÉ9≈ ¢Á=Ïj9 ∩⊇⊄∉∪﴾3.  
و بزار از ابوهريره روايت كرده اند: هنگامي كه عمـوي   »دالئل«حاكم و بيهقي در  -645

جة رفيع شهادت نايل گرديد، كافران سينة او را دريدند به در سيد الشهداء حمزه  پيامبر 
هاي او را مثله كردند. رسـول خـدا بـاالي سـر او      و قلبش را بيرون آوردند. گوش، بيني و لب

                                           
 21952به اسناد حسن از ابن عباس روايت كرده، داراي شاهد است كه طبري  21953حسن است، طبري  -1

به تخريج محقـق   878 »زاد المسير«به قسم مرسل روايت كرده. به  21951و  21950از مجاهد از قتاده و 
  نگاه كنيد.

آن گاه پروردگارت براى كسانى كه پس از آنكه شكنجه ديدند، هجرت كردند سپس به جهـاد  «ترجمه:  -2
  .»] پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است پرداختند و بردبارى ورزيدند [بدانكه

ايد، كيفر دهيد. و اگـر صـبر كنيـد، قطعـا      ] آن كيفر يافته و اگر كيفر داديد، مانند آنچه به [وسيله«ترجمه:  -3
  .»آن براى بردباران بهتر است
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كـنم. پيـامبر خـدا     هـا را مثلـه مـي    ايستاد و به اندوه و درد گفت: به جـاي تـو هفتـاد نفـر از آن    
βÎ)uρ óΟ÷﴿همچنان ايستاده بود كه جبرئيل آية  çGö6 s%%tæ (#θ ç7 Ï%$ yèsù È≅÷V ÏϑÎ/ $ tΒ Ο çFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïμ Î/﴾  را تا آخر

سوره فرود آورد. پس رسول خدا از آن كار منصرف شد و از اجراي آنچـه اراده كـرده بـود    
  خودداري كرد.

روايـت كـرده انـد: در غـزوة احـد       ترمذي به قسم حسن و حاكم از ابي بن كعب  646
شـان بـود شـهيد     نيز در ميـان  و شش نفر از مهاجرين كه حمزه شصت و چهار نفر از انصار 

بيشـتر از   ها چيـره شـويم   شدند و مشركان شهدا را مثله كردند. انصار گفتند: اگر روزي بر آن
βÎ)uρ óΟ÷﴿كنيم. هنگامي كه مسلمانان مكه را فتح كردند، خداي بزرگ آية  ها مثله مي آن çGö6s%%tæ 

(#θ ç7 Ï%$ yèsù...﴾ 1(ردرا نازل ك(.  
دهد كه نزول آيه در روز فتح مكه صـورت گرفتـه و حـديث قبلـي      ظاهر حديث نشان مي

  بيانگر اين است كه در روز احد نازل شده است.
ابن حصار بين دو حديث اينطور جمع كرده است: اين آيه جهت پند و اندرز به مسـلمانان  

د و بار سـوم در روز فـتح مكـه    و يادآوري از جانب پروردگار بار اول در مكه، بار دوم در اح
  نازل شده است.

***  

  

                                           
 487و ابن حبـان   299» تفسير«، نسائي در 358و  359/  2، حاكم 135/  5، احمد 3129جيد است، ترمذي  -1

اسناد آن به خـاطر ربيـع بـن انـس حسـن اسـت، حـاكم ايـن را صـحيح           از ابي بن كعب روايت كرده اند.
 21996داند، اين حديث داراي شواهد است كه طبري  شمرده و ذهبي با او موافق است، ترمذي حسن مي

از ابـن جـريج بـه قسـم مرسـل       22000از قتـاده و   21999از عطاء بن يسار و  21998از شعبي و  21997و 
مرسل به حديث موصول پيش شاهد هستند به ايـن ترتيـب بـه درجـة جـودت      روايت كرده. اين احاديث 

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 887» زاد المسير«رسد. به  مي
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  سورة اسراء

  آيه است 111اين سوره مكي و 
⎯Ç﴿: 15اسباب نزول آية  ¨Β 3“y‰tF÷δ$# $yϑ̄ΡÎ* sù “Ï‰tGöκ u‰ ⎯Ïμ Å¡ øuΖÏ9 ( ⎯ tΒuρ ¨≅|Ê $ yϑ̄ΡÎ* sù ‘≅ÅÒ tƒ $ pκö n= tæ 4 

Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t÷z é& 3 $tΒuρ $ ¨Ζä. t⎦⎫ Î/Éj‹ yèãΒ 4© ®Lym y] yèö6tΡ Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪﴾1.  
در بارة  لروايت كرده است: خديجه  لابن عبدالبر به سند ضعيف از عايشه  -647

شان هستند. پس  ها با پدران پرسيد. پيامبر گفت: آن سرنوشت اطفال مشركان از رسول خدا 
تكب چه اعمـالي  ها مر از چندي اين سؤال را تكرار كرد. حضرت فرمود: خدا داناست كه آن

شدند. پس از استحكام بيشتر اسالم بازهم در ايـن مـورد از پيـامبر پرسـيد. خـداي بـزرگ        مي
﴿Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“t÷zé&﴾ ها بر فطرتند و يا گفـت آنـان    را نازل گردانيد. پيامبر فرمود: آن

  .)2(در بهشتند
#ÏN﴿: 26 اسباب نزول آية u™uρ # sŒ 4’n1öà)ø9 $# … çμ ¤)ym t⎦⎫Å3ó¡ Ïϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# Ÿωuρ ö‘Éj‹ t7 è? # ·ƒ É‹ö7 s? 

∩⊄∉∪﴾3.  

                                           
يابد، و هر كس كه گمراه شود، فقط به زيان  هر كس كه راه بيابد، فقط به [سود] خودش راه مى«ترجمه:  -1

دارد. و ما عذاب كننده نيستيم تا آنكه  ديگرى را بر نمى ] اى بار [گناه شود. و هيچ بردارنده خود گمراه مى
  .»رسولى فرستيم

شمرده است و حافظ ابـن حجـر   اسناد آن را ضعيف  304/  4 »در المنثور«جداً ضعيف است، سيوطي در  -2
داند، علت آن را سليمان بن ارقم گفته كه او متروك اسـت.   اين را ضعيف مي 291/  3 هم در فتح الباري

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1496 »فتح القدير«ه ب
  .»] و به هيچ وجه تبذير مكن ] بينوا و در راه مانده [را بده و به خويشاوند حقش را بده و [نيز حقّ«ترجمه:  - 3



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      334
 

 

روايت كرده اند: هنگامي كه خداي متعـال   طبراني و ديگران از ابوسعيد خدري  -648
# ÏN#u™uρ﴿آية  sŒ 4’n1 öà)ø9 $# …çμ ¤)ym﴾      را خواسـت و   لرا نازل كرد، رسـول خـدا فاطمـة زهـراء

  .فدك را به او بخشيد
دهد در حـالي   ابن كثير گفته است: در اين روايت مشكل است، زيرا آيه را مدني نشان مي

  بودن آيه مشهور است. كه مكي
  همينگونه روايت كرده است. بابن مردويه نيز از ابن عباس  -649

Β̈$﴿: 28اسباب نزول آية  Î)uρ £⎯|Ê Ì÷èè? ãΝåκ ÷]tã u™!$ tóÏGö/$# 7π uΗ÷qu‘ ⎯ ÏiΒ y7Îi/¢‘ $ yδθ ã_ ös? ≅à)sù öΝçλ°; Zωöθ s% 

# Y‘θÝ¡ øŠ ¨Β ∩⊄∇∪﴾1.  
سعيد بن منصور از عطاي خراساني روايت كرده است: مرداني از مزينـه بـه حضـور     -650

آمدند و مركب و وسـيلة حمـل و نقـل خواسـتند. آن بزرگـوار گفـت: سـتور و         رسول اهللا 
ند و از انـدوه و يـأس   كنم كه به شما بدهم. آنان از حضور نبي كـريم برگشـت   مركبي پيدا نمي

دريا دريا اشك ريختند و گمان كردند كه آن جواب، ناشي از خشم و غضب رسول خـدا بـر   
Β̈$﴿هاست. پس آية  آن Î)uρ £⎯|Ê Ì÷èè? ãΝåκ ÷] tã u™!$ tóÏGö/$# 7π uΗ ÷q u‘﴾... 2(نازل شد(.  

و ابن جرير از ضحاك روايت كرده است: اين آيه در مورد تنگدستاني نـازل شـده    -651
  .)3(از سرور كائنات نيازمنديهاي خويش را طلب كردند كه

                                           
و اگر براى كسب رحمتى از پروردگارت كه به آن اميدوارى از آنان رويگردان شوى، بـا آنـان   «ترجمه:  -1

  .»سخنى نرم بگو
به مراتب واهي است، اين مرسل است با اين وصف بخاري، ابن حبان و ديگران عطاء بن عبداهللا خراساني  -2

شمارند، متن جداً منكر است، زيرا قضية مزينه در غزوة تبوك بود و اين سوره مكـي اسـت    را ضعيف مي
  كنيد. به تخريج محقق نگاه 892 »زاد المسير«ل شده. به و يا در اوائل عهد مدني ناز

  به قسم مرسل روايت كرده است. 22266طبري  -3
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‰Ÿωuρ ö≅yèøgrB x8y﴿: 29اسباب نزول آية  tƒ »' s!θè= øótΒ 4’n< Î) y7É)ãΖ ãã Ÿωuρ $yγ ôÜ Ý¡ö6s? ¨≅ä. ÅÝó¡t6 ø9 $# 

y‰ ãèø)tF sù $YΒθè= tΒ # ·‘θ Ý¡ øt ¤Χ ∩⊄®∪﴾1.  
اي رسـول  ك: سعيد بن منصور از سيار ابوالحكم روايت كـرده اسـت: از عـراق بـر     -652

مردم تقسيم كرد.  هديه آوردند. پيامبر از آنجا كه جواد و بزرگوار بود تمام آن را بين خدا 
اندكي بعد گروهي به حضور مبارك وي آمدند و دريافتنـد كـه همـة آن را بخشـيده و از آن     

Ÿωuρ ö≅yèøgrB x8﴿فارغ شده است. پروردگـار متعـال در آن مقـام آيـة      y‰ tƒ »' s!θ è= øótΒ 4’n< Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿωuρ 

$yγ ôÜÝ¡ ö6s?﴾ 2(را نازل كرد(.  
ابن مردويه و ديگران از ابن مسعود روايت كرده اند: نوجواني به حضور رسول خدا  -653

آمد و گفت: مادرم مرا نزد تو فرستاد تا به ما كمك مالي نمايي. پيـامبر گفـت: امـروز چيـزي     
تن من بپوشاني، پيامبر پيراهن خـود   ندارم. گفت: مادرم خواهش كرده حد اقل پيراهنت را بر

  .)3(را به او داد و خود در خانه نشست. پس خدا اين آيه را نازل كرد
گفت: هرچـه كـه    لك: و نيز از ابوامامه روايت كرده است: نبي اكرم به عايشه  -654

 ماند. در همان مقام اين آيه دارم در راة خدا انفاق كن، گفت: در اين صورت چيزي باقي نمي
  دهد كه آيه مدني است. . ظاهر حديث نشان مي)4(نازل شد

                                           
و دستت را به گردنت بسته مدار و به تمامى [نيز] آن را مگشاى كه آن گاه مالمـت زده درمانـده   «ترجمه:  -1

  .»بازنشينى
  به تخريج محقق. 1506 فتح القدير -2
ده. در اين اسـناد سـليمان بـن    از ابن مسعود روايت كر 575 »اسباب نزول«جداً ضعيف است، واحدي در  -3

از جـابر بـدون    576 شبه موضوع است. بازهم واحدي در اسباب نزول سفيان جهني متروك، خبر ناچيز و
  به تخريج محقق. 894 »زاد المسير«اسناد روايت كرده. 

كـرده  ه در مدينـه ازدواج  خبر ضعيف و ناچيز است، زيرا آيه مكي است و خبر مدني و پيامبر خدا با عايش -4
بـه تخـريج محقـق     1508 »فتح القدير«كند. به  جاهيل روايت ميرها گفته شد كه ابن مردويه از ماست. با

  نگاه كنيد.



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      336
 

 

#﴿: 45اسباب نزول آية  sŒ Î)uρ šVù&ts% tβ# u™öà)ø9$# $ oΨ ù= yèy_ y7 uΖ÷t/ t⎦ ÷⎫ t/uρ t⎦⎪Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ Íο tÅzFψ $$Î/ 

$\/$pgÉo #Y‘θ çGó¡̈Β ∩⊆∈∪﴾)1(.  
قرآنكـريم را   خـدا  ابن منذر از ابن شهاب روايت كرده است: هنگامي كه رسول  -655

بخـش آن   هـا را بـه پيـروي از دسـتورهاي نجـات      كـرد و آن  براي مشركان قريش تـالوت مـي  
هاي ما نسبت بـه آنچـه مـا را بـه سـوي آن دعـوت        دلگفتند:  نمود، استهزاكنان مي دعوت مي

هاي تو] سنگين است و در بـين مـا و تـو     هاي ما [براي حرف كني پوشيده و پنهان و گوش مي
#﴿ها آية  و پرده است. پس خدا در مورد آنحجاب  sŒ Î)uρ šVù&ts% tβ# u™öà)ø9   را نازل كرد. ...﴾#$

È≅è% (#θãã÷Š﴿: 56اسباب نزول آية  $# t⎦⎪Ï%©! $# ΟçF ôϑtãy— ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Î= ôϑtƒ y#ô± x. Îh‘Ø9$# 

öΝä3Ψtã Ÿωuρ ¸ξƒ Èθ øt rB ∩∈∉∪﴾)2(.  
هـا   روايـت كـرده انـد: جمـاعتي از انسـان       ك: بخاري و ديگران از ابـن مسـعود   -656

ها همچنان آنان  كردند، مدتي بعد اجنه مسلمان شدند، اما انسان گروهي از اجنَّه را پرستش مي
⎪⎦È≅è% (#θãã÷Š$# t﴿پرستيدند. آنگاه خدا آية  را مي Ï% ©! $# Ο çFôϑtãy— ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ﴾ 3(را نازل كرد(.  

$﴿: 59اسباب نزول آية  tΒuρ !$oΨ yèuΖ tΒ βr& Ÿ≅Å™ öœΡ ÏM≈tƒ Fψ$$ Î/ HωÎ) βr& z> ¤‹Ÿ2 $pκ Í5 tβθ ä9 ¨ρF{$# 4 $oΨ ÷s?# u™uρ 

yŠθßϑrO sπ s%$̈Ζ9 $# ZοuÅÇö7 ãΒ (#θßϑn= sà sù $pκ Í5 4 $tΒuρ ã≅Å™ öçΡ ÏM≈tƒ Fψ $$Î/ ωÎ) $Zƒ Èθ øƒ rB ∩∈®∪﴾)1(.  

                                           
اى پوشـيده قـرار    آورند، پرده و چون قرآن بخوانى، در ميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان نمى«ترجمه:  -1

  .»دهيم مى
پنداريد، فرا خوانيد، پس به گرداندن باليى از شما و نـه   بود] مىبگو: كسانى را كه به جاى او [مع«ترجمه:  -2

  .»تغيير دادن، توانا نيستند
و  22376، طبـري  309تـا   307 »تفسـير «، نسـائي در  3030، مسـلم  4715خـاري  موقوف صـحيح اسـت، ب   -3

ه تخريج ب 889 »المسير زاد«و  4031 »قرطبي«ه قسم موقوف روايت كرده اند. به از ابن مسعود ب 22380
  محقق نگاه كنيد.
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روايت كـرده انـد: اهـل مكـه از      بحاكم و طبراني و كساني ديگر از ابن عباس  -657
هـاي   هـا بـه طـال تبـديل كنـد و كـوه       درخواست كردند كه كوة صفا را براي آن اكرم  نبي

سرور كائنـات   ها وسعت يابد. پروردگار  ديگر را به يك سوي ببرد تا زمين كشاورزي آن
ها را به آهستگي و آرامي بـه اسـالم دعـوت     تواني آن را چنين ارشاد فرمود: اگر بخواهي، مي

شود، اما پس از آن اگر بـازهم بـر كفـر     ي، آنچه ميل دارند برآورده ميكني، و نيز اگر بخواه
هاي پيشين هالك شـدند. پيـامبر گفـت: بلكـه      شوند، همچنان كه امت باقي ماندند، هالك مي

tΒ$﴿همتـا آيـة    كنم. آنگاه پـاك بـي   ها را به آرامي كم كم به اسالم دعوت مي آن uρ !$oΨ yèuΖ tΒ βr& 

Ÿ≅Å™ öœΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$Î/ HωÎ) βr& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκ Í5 tβθä9 ¨ρF{$#﴾... 2(را نازل كرد(.  
  طبراني و ابن مردويه از زبير به همين معني و مفصلتر، روايت كرده اند. -658

$ øŒÎ)uρ﴿: 60اسباب نزول آية  uΖ ù= è% šs9 ¨βÎ) š−/ u‘ xÞ%tn r& Ä¨$ ¨Ζ9 $$Î/ 4 $tΒ uρ $uΖ ù= yèy_ $tƒ ö™”9 $# û© ÉL©9$# 

y7≈ oΨ ÷ƒu‘ r& ωÎ) Zπ uΖ÷FÏù Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 nοtyf ¤±9$# uρ sπ tΡθãèù= yϑø9 $# ’Îû Èβ# u™öà)ø9 $# 4 öΝßγ èù Èhθ sƒ éΥuρ $yϑsù öΝ èδß‰ƒ Ì“ tƒ ω Î) $YΖ≈ u‹ øóèÛ 

# ZÎ7 x. ∩∉⊃∪﴾)3(.  

                                                                                                             
] باز نداشت جز آنكه پيشينيان آن را دروغ انگاشتند، و به ثمود  ما را از فرستادن معجزات [چيزى«ترجمه:  -1

اى روشن بود، پس به آن ستم (كفر) روا داشتند و معجزات را جز براى بيم  ] داديم كه نشانه شتر ماده [اى
  .»فرستيم دادن نمى

و  371/  2 »دالئـل «بيهقـي در   ،362/  2، حـاكم  22398، طبـري  258/  1، احمد 310 »يرتفس«نسائي در  -2
از چند طريق از جرير از اعمش از جعفر بن اياس از سعيد بن جبير از ابن  579 »اسباب نزول«واحدي در 

ر و بيهقـي د  2224عباس روايت كرده اند. حاكم اين را صحيح شمرده و ذهبي با آن موافـق اسـت. بـزار    
مجمـع  «در از سلمه بن كهيل از عمران سلمي از ابـن عبـاس روايـت كـرده انـد. هيثمـي        272/  2» دالئل«

 »مسند خود«و احمد شاكر هم در  »هاي هردو روايت راويي صحيح هستند راوي«گفته:  50/  7» الزوائد
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 901 »زاد المسير«اين حديث را صحيح گفته است به  2333

] در احاطـه دارد. و رؤيـايى را كـه [در     و چون به تو گفتيم: پروردگارت مردمان را [از هر جهت«ترجمه:  -3
] آزمونى براى مردم قرار نداديم و [نيز] درخـت نفـرين شـده در قـرآن را      ] به تو نموديم جز [مايه حقيقت



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      338
 

 

شـب هنگـام بـه     روايت كرده است: چـون پيـامبر اكـرم     لابويعلي از ام هاني  -659
هـا   بيـان كـرد. آن  از قـريش   اي معراج برده شد، صبحگاه جريان رفـتن خـويش را بـراي عـده    

هـا   آن دند و از پيامبر دليل و حجت خواستند. او نيز بيت المقدس را برايركتمسخر و استهزا 
ها يادآور گرديد. وليد بن مغيره گفت: اين جـادوگر   توصيف كرد و قصة كاروان را براي آن

tΒ$﴿است. آنگاه خدا  uρ $uΖ ù= yèy_ $tƒ ö™”9 $# û© ÉL©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒu‘ r& ωÎ) Zπ uΖ ÷FÏù Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9﴾ 1(را نازل فرمود(.  
  .)2(ابن منذر نيز از حسن به همين معني روايت كرده است -660
 روايت كرده است: يك روز صبح رسول خـدا   ابن مردويه از حسين بن علي  -661

خيلي غمگين بود، از آن حضرت پرسـيدند: اي رسـول خـدا! بـراي چـه غمگـين و دلتنگـي؟        
tΒ$﴿هـا فتنـه و ابـتال اسـت. آنگـاه خـدا        اش، زيرا رؤياي خـودت بـراي آن  هرگز غمگين مب uρ 

$uΖ ù= yèy_ $tƒ ö™”9 $# û© ÉL©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒu‘ r& ωÎ) Zπ uΖ ÷FÏù Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9﴾ .را نازل كرد  
  .)3(ابن جرير از سهل بن سعد به اين معني نقل كرده است -662
از مرسـل سـعيد بـن مسـيب بـه      و ابن ابوحاتم از عمرو بن عاص و از يعلي بن مره و  -663

  .)4(ها ضعيف است همين معني نقل كرده كه اسناد آن

                                                                                                             
] جـز سركشـى شـديد [را در     ترسـاندن ترسانيم، پس [ايـن   ] و آنان را مى [جز براى اين منظور قرار نداديم

  .»افزايد ] آنان نمى حقّ
  .11و  3/  2و سيرة ابن هشام  345/  4 در المنثور -1
  اين مرسل و مراسل حسن واهي هستند. -2
به قسم معلق روايت كرده، محمد بـن حسـن بـن زبالـه متـروك اسـت،        22433جداً ضعيف است، طبري  -3

بـه سـبب ضـعف ابـن     داند  اين را داراي علت مي 65/  3ت، ابن كثير عبدالمهين بن عباس جداً ضعيف اس
  به تخريج محقق. 1529 »تفسير شوكاني«زباله و استادش. 

هـا   يـت شـده اسـناد همـة آن    از جماعتي از صـحابه روا «گويد:  مي 398/  8حافظ ابن حجر در فتح الباري  -4
  د.به تخريج محقق نگاه كني 1530 به تفسير شوكاني »ضعيف است
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روايت كرده اند: خدا بـراي انـداز    باز ابن عباس  »البعث«ابن ابوحاتم و بيهقي در  -664
شـما را از  ) (دانيد زقـومي كـه محمـد     قريش از زقوم يادآوري كرد. ابوجهل گفت: آيا مي

نه، ابوجهل گفـت: نـان و قيمـاق اسـت، اگـر بـر آن دسترسـي         ترساند چيست؟ گفتند: آن مي
nο﴿خوريم. آنگـاه خـدا    يافتيم مثل كوچك او را مي tyf¤±9 $# uρ sπ tΡθ ãèù= yϑø9 $# ’Îû Èβ# u™öà)ø9 $# 4 öΝßγ èù Èhθ sƒ éΥuρ 

$ yϑsù öΝèδß‰ƒ Ì“ tƒ ωÎ) $YΖ≈ u‹ øóèÛ # ZÎ7 x. ∩∉⊃∪﴾  و﴿χ Î) |Ntyf x© ÏΘθ—%̈“9 $# ∩⊆⊂∪ ãΠ$yèsÛ ÉΟŠ ÏO F{$# ∩⊆⊆∪﴾ 
  .)1(را نازل كرد »خوراك [افراد] گنهكار است .گمان درخت زقّوم بى) 44 – 43(دخان: 

%βÎ)uρ (#ρßŠ﴿: 75 – 73اسباب نزول آية  Ÿ2 y7tΡθ ãΖÏFøu‹s9 Ç⎯ tã ü“ Ï%©! $# !$ uΖøŠ ym ÷ρr& š ø‹s9 Î) y“ÎtIøtFÏ9 

$uΖ øŠ n= tã … çν uöxî ( # ]ŒÎ)uρ x8ρä‹ sƒ ªB̂ω WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪﴾.  
 ببن مردويه و ابن ابوحاتم از طريق اسحاق از محمد از عكرمه از ابن عباس ا -665

 روايت كرده اند: اميه بن خلف، ابوجهل پسر هشام و گروهي از قريش به نزد رسول خدا 
آمدند و گفتند: اي محمد! تو خدايان ما را لمس كن تا ما در دين تو داخل شويم. پيغمبر 

ها نرمش نشان داد. پس آية  اسالم را بپذيرد به اين دليل به آن مند بود كه قومش بسيار عالقه
﴿βÎ)uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFøu‹s9 Ç⎯ tã ü“Ï% ©! $# !$uΖ øŠ ym ÷ρr& šø‹s9 Î) y“ÎtIø tFÏ9 $uΖøŠ n= tã … çν uöxî ( #]Œ Î)uρ x8ρä‹sƒ ªB̂ω 

WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪ Iωöθ s9uρ βr& y7≈oΨ ÷G¬; rO ô‰ s)s9 £N‰Ï. ß⎯Ÿ2 ös? óΟ Îγ øŠ s9Î) $\↔ ø‹x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]ŒÎ) š≈ oΨ ø%sŒ̀{ 

y#÷èÅÊ Íο4θ uŠys ø9$# y#÷èÅÊuρ ÏN$yϑyϑø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ÅgrB y7 s9 $uΖøŠ n= tã # ZÅÁ tΡ ∩∠∈∪﴾ 2(نازل شد(.  

                                           
از طريـق   22436به اسناد ضعيف روايت كرده در اين اسناد ابن اسحاق مدلس است، طبـري   580واحدي  -1

به تخـريج محقـق نگـاه     904 »زاد المسير«روايت كرده، عطيه متروك است. به عطية عوفي از ابن عباس 
  كنيد.

   .1539 »تفسير شوكاني« -2
ايم باز دارند تا غير آن را بر ما بر بندى  ه تو وحى كردهو نزديك بود كه تو را از آنچه ب«: ترجمه آيات

داشتيم، به راستى نزديك بود اندك ميزانى به آنـان   و اگر تو را استوار نمى. و آن گاه تو را دوست گيرند
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گويد: اين روايت صحيح ترين روايتي است كه به سبب نزول اين آيه  سيوطي صاحب مي
  آمده است و اين اسناد محكم و داراي شاهد است.

به حجر األسـود اسـتالم    ابوشيخ از سعيد بن جبير روايت كرده است: رسول خدا  -666
كنـيم. رسـول    كرد. مشركان گفتند: اگر به خدايان ما استالم نكني تو را از استالم منـع مـي   مي

داند مـن مخـالف ايـن     خدا با خود گفت: اگر اين كار را انجام دهم چه زيان دارد خدا كه مي
  .)1(نازل شد كار هستم. پس آيه

  و از ابن شهاب نيز به همين معني روايت كرده است. -667
و از جبير بن نفير روايت كرده است: قريش به نزد رسول خدا آمدند و گفتند: اگـر   -668

افتـاده و بردگـان هسـتند     اي آن عده از پيروانت را كه از فرومايگان عقب براي ما فرستاده شده
  .)2(ها متمايل شد. پس اين آيه نازل گرديد ورت شويم. پيامبر به آناز خود بران تا ما يار و يا

ÉΟôf﴿و از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است: رسول خدا اين كالم الهي  -669 ¨Ψ9 $#uρ 

# sŒÎ) 3“uθ yδ ∩⊇∪ $tΒ ¨≅|Ê ö/ ä3ç7Ïm$|¹ $tΒuρ 3“uθ xî ∩⊄∪ $tΒuρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯tã #“ uθoλù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ ωÎ) Ö© óruρ 

4© yrθãƒ ∩⊆∪ … çμ uΗ ©> tã ß‰ƒ Ï‰x© 3“uθà)ø9 $# ∩∈∪ ρèŒ ;ο §ÏΒ 3“ uθtGó™ $$sù ∩∉∪ uθ èδuρ È,èù W{$$Î/ 4’n?ôãF{$# ∩∠∪ §Ν èO $tΡyŠ 

4’̄< y‰tFsù ∩∇∪ tβ%s3sù z>$ s% È⎦ ÷⎫ y™ öθs% ÷ρr& 4’oΤ ÷Š r& ∩®∪ #© yr÷ρ r'sù 4’n< Î) ⎯Íν Ï‰ ö6tã !$tΒ 4© yr÷ρr& ∩⊇⊃∪ $tΒ z> x‹ x. ßŠ# xσ àø9 $# 

$ tΒ #“r&u‘ ∩⊇⊇∪ … çμ tΡρã≈ yϑçF sùr& 4’n? tã $tΒ 3“ttƒ ∩⊇⊄∪ ô‰s)s9 uρ çν# u™u‘ »' s! ÷“ tΡ 3“t÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰ΖÏã Íοu‘ ô‰ Å™ 4‘ yγ tFΖ çR ùQ$# 

∩⊇⊆∪ $ yδy‰Ψ Ïã èπ̈Ζ y_ #“uρù' pRùQ $# ∩⊇∈∪ øŒÎ) © ý øótƒ nο u‘ ô‰Åb¡9$# $ tΒ 4© ý øótƒ ∩⊇∉∪ $tΒ sø# y— ç|Çt7 ø9 $# $tΒ uρ 4© xö sÛ ∩⊇∠∪ 

                                                                                                             
] عـذاب را بـه تـو     آن گاه دو چندان در زندگانى و دو چندان [پـس از] مـرگ، [طعـم تلـخ    . گرايش يابى

  .»يافتى ى خود در برابر ما ياورى نمىچشانديم و برا مى
از سعيد به قسم مرسل روايـت كـرده و بـه مرسـل بـه مثـل ايـن مقـام اسـتدالل           22536باطل است، طبري  -1

  تخريج محقق نگاه كنيد. 1540 »تفسير شوكاني«شود، بلكه اين باطل است. به  نمي
شـايد از ايـن دو صـحيح نباشـد، بـه      اين و اثر ابن شهاب مرسل هسـتند، و مرسـل از قسـم ضـعيف اسـت،       -2

  خاطري كه تنها ابوشيخ اين را روايت كرده اند.
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ô‰ s)s9 3“r&u‘ ô⎯ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ Ïμ În/ u‘ #“uö9 ä3ø9$# ∩⊇∇∪ ãΛä⎢÷ƒu™ tsùr& |M≈ ¯=9$# 3“̈“ ãèø9 $#uρ ∩⊇®∪﴾  :سوگند «) 19/  1(نجم
و از روى .  كه هم روزگارتان گمراه نشده و به بيراه نرفته است. به ستاره چون فرو افتد

آن (قرآن) جز وحى نيست كه [بر پيامبر] فرستاده . گويد ] سخن نمى خواهش [نفسانى
]  ] نيرومند. آن گاه [فرارويش اى [فرشته .] بس توانمند آموزش داده است او را [فرشته. شود مى

آن گاه نزديك شد سپس فرود . و او در كناره بلند آسمان بود. راست و درست ايستاد
سپس به بنده او (خدا) آنچه را كه . ] رسيد ] دو كمان يا نزديكتر [از آن آن گاه به [فاصله.آمد
بيند با او  آيا شما در آنچه مى. دل [پيامبر] در آنچه ديد ناراستى نيفزود. رساند، رساند ىبايد م

 جنّة«كه . در نزد سدرة المنتهى. و به راستى او را بارى ديگر ديده بود. كنيد؟ جدال مى
ديده . را آنچه پوشاند، فرو پوشاند »سدره«]  هنگامى كه [درخت. نزديك آن است »المأوى
هاى بزرگ  ] از نشانه به راستى [برخى. منحرف نشد و [از حد] در نگذشت [پيامبر]

  را قراءت كرد. ، »ايد؟ نگريسته »عزّى«و  »الت«آيا به . پروردگارش را ديد
ى ن َشــَفاَعتُـُهنَّ تِْلــَك الَغرانيــُق الُعــَال وإ« شيطان بـر او القـا نمـود    هـاي زيباشـكل و    : آن بـت لَتُرْتَجـ

آنگاه اين كالم الهـي نـازل گرديـد. پيـامبر بعـد از ايـن        »ها اميد دارند آن بلندمرتبه به شفاعت
$!﴿آيـة   همواره اندوهگين بـود. تـا خـدا    tΒuρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Î= ö6s% ⎯ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ Ÿωuρ @c© É<tΡ HωÎ) #sŒ Î) #© ©_ yϑs? 

’s+ ø9 r& ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9 ديم مگـر  و هيچ رسولى و هـيچ پيـامبرى را پـيش از تـو نفرسـتا     «) 52(حج:  ﴾#$
را  »] در آرزوى او افكنـد  آنكه چون آرزويى در خاطر آورد، شـيطان [از سـوى خـود مـانعى    

  .)1(نازل كرد
ي هـايي كـه ايـن آيـات را مـدن      ند، و آناين احاديث دليل برآنند كه اين آيات مكي هسـت 

  كنند: دانند به اين حديث استدالل مي مي

                                           
تفسـير  «مشـهور و بـه سـورة حـج خواهـد آمـد.        مرسل است، متن باطل و فاقد اصـل اسـت قصـة غرانيـق     -1

  به تخريج محقق. 1542 »شوكاني
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روايت كـرده اسـت: قبيلـة ثقيـف بـه       بابن مردويه از طريق عوفي از ابن عباس  -670
رسول خدا گفتند: به ما يك سال مهلت بده تا براي خدايان ما هديه بياورند، هـدايا را كـه بـه    

ها را مهلت  خواست آن شويم، پيامبر  دست آورديم و ذخيره كرديم پس از آن مسلمان مي
  . سند اين روايت ضعيف است.)1(بدهد كه اين آيه نازل گرديد

%βÎ)uρ (#ρßŠ﴿: 77 – 76زول آية اسباب ن Ÿ2 š tΡρ–“ ÏtFó¡ ts9 z⎯ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# x8θ ã_Ì÷‚ ã‹ Ï9 $yγ ÷ΨÏΒ ( 

#]Œ Î)uρ ω šχθèWt7 ù= tƒ y7 x≈ n= Åz ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∠∉∪﴾)2(.  
از شهر بن حوشب از عبدالرحمن بن غنم روايت  »دالئل«ابن ابوحاتم و بيهقي در  -671

ند و گفتند: اگر واقعاً پيامبر باشي خود را به شام برسان آمد كرده اند: يهود نزد رسول اهللا 
ها را پذيرفت و غزوة تبوك را به قصد  چون شام سرزمين محشر و انبياء است. پيامبر سخن آن

 βÎ)uρ﴿شام به راه انداخت، چون به تبوك رسيد. خدا عزوجل آياتي از سورة بني اسرائيل 

(#ρßŠ% Ÿ2 š tΡρ–“ ÏtFó¡t s9 z⎯ÏΒ ÇÚö‘ F{$# x8θã_Ì÷‚ ã‹ Ï9 $ yγ ÷ΨÏΒ﴾ د و به او امر كرد كه به را نازل فرمو
مدينه بازگردد. جبرئيل امين به پيغمبر خدا گفت: از پروردگارت خواهش كن چون كه هر 

 è%uρ≅﴿دهي از پروردگارم چه بطلبم. گفت:  پيغمبري را حاجتي است، گفت: چه دستور مي

Éb> §‘ © Í_ ù= Åz÷Š r& Ÿ≅yz ô‰ãΒ 5− ô‰Ï¹ © Í_ ô_Ì÷z r&uρ yltøƒ èΧ 5− ô‰Ï¹ ≅yèô_$# uρ ’Ík< ⎯ ÏΒ y7Ρà$ ©! $YΖ≈ sÜù=ß™ # ZÅÁ ¯Ρ 

پسنديده بيرون آور و براي من از نزد خودت پسنديده وارد كن و به طرز به طرزمرا « ﴾∪⊂∇∩

                                           
مجهولنـد، پـس خبـر    عد از او از ابن عباس روايت كرده، در اين اسناد عطية عوفي واهي و ب 22540طبري  -1

  به تخريج محقق. 1543 »تفسير شوكاني«جداً واهي است. 
و به راستى نزديك بود كه تو را از آن سرزمين بلغزانند تا تو را از آن بيرون كننـد، كـه آن گـاه    «ترجمه:  -2

  .»ماندند پس از تو جز اندكى نمى
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هنگام برگشت پيغمبر خدا از تبوك تزول ) اين آيات 80(اسراء:  »نيرو و ياوري قرار بده
  ل، اسنادش ضعيف و داراي شاهد است:. اين حديث مرس)1(يافت

ابن ابوحاتم به صورت مرسل از سعيد بـن جبيـر روايـت كـرده اسـت: مشـركان بـه         -672
رسول خدا گفتند: پيغمبران پيشين همـه در شـام سـاكن بودنـد، بـه چـه دليـل در مدينـه بـاقي          

يـن آيـه نـازل    خواست از قوم و ديار خويش جدا شود و به شام برود كـه ا  اي؟ پيامبر  مانده
  گرديد.
ابن جرير اين حديث را از طريق ديگر به قسم مرسل روايت كرده اسـت: بعضـي از    -673
  .)2(ي پيامبر گفتنديهود برا

[... در اسناد حديث شهر بن حوشب نظر است، روشن و آشكار است كه اين درست 
اي به جاآوردن نيست، زيرا رسول خدا به خاطر سخنان يهود به غزوة تبوك نرفته، بلكه بر

$﴿دستور عالي پروردگار عالم:  pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Νä3tΡθ è= tƒ š∅ÏiΒ Í‘$¤à6 ø9 $# 

(#ρß‰Éf u‹ ø9 uρ öΝä3ŠÏù Zπ sàù= Ïñ 4 (# þθßϑn= ÷æ $# uρ ¨βr& ©!$# yìtΒ š⎥⎫ É)−Gßϑø9 ان اي مسلمانان! با كافر« ﴾∪⊃⊅⊆∩ #$
ها در شما استواري و خشم احساس نمايند و بدانيد خدا بدون  آنكنيد تا نزديك خود پيكار 

θ#)﴿) و آية 123(توبه:  »شك با پرهيزگاران است è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï%©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ Ÿωuρ 

ÏΘöθu‹ ø9 $$Î/ ÌÅzFψ $# Ÿωuρ tβθ ãΒÌhpt ä† $tΒ tΠ§ym ª! $# … ã& è!θß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ÏŠ Èd,ys ø9$# z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï% ©! $# 

(#θ è?ρé& |=≈ tFÅ6ø9$# 4© ®Lym (#θ äÜ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éfø9$# ⎯tã 7‰ tƒ öΝèδuρ šχρ ãÉó≈ با كساني از اهل « ﴾∪®⊅∩ ¹|

                                           
آورده به صحابي بودن عبـدالرحمن   254/  5 »لنبوهدالئل ا«ضعيف و متن باطل است، بيهقي در  سند جداً -1

گويـد: بسـياري    مي 443 »ميزان االعتدال«داند، ذهبي در  را تابعي ثقه مي بن غنم اختالف است عجلي او
گويد: قـوي   دانند، ابن عدي گفته: علما بر ضعف آن متفقند، دار قطني مي از علما عطاردي را ضعيف مي

بـدون اسـناد آورده، قرطبـي     585واحـدي   »بـن عقـده مـتهم كـرده اسـت     تكـذيب و ا  نيست، مطين او را
  .431 »ابن كثير«يش است. قرطبي تفسير همين آيه و گويد: آيه مكه و محل خطاب قر مي

  .132، ص 15تفسير طبري، همان منبع، ج  -2
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دارند و نه به روز قيامت و نه چيزهاي را كه خدا و ب پيكار كنيد كه نه به خدا ايمان كتا
ا زماني كه به دست كنند ت دانند و نه از دين حق پيروي مي رسولش تحريم كرده اند حرام مي
) اين غزوه را به راه انداخت و هم براي گرفتن 29(توبه:  »خود به خشوع و تسليم جزيه بدهند

قصاص و انتقام آن عده از سپاهيان و سپهساالران اسالم كه در موته به شهادت رسيدند اين 
  .)1(تصميم را گرفته بود]
<è%uρ Éb≅﴿: 80اسباب نزول آية  §‘ © Í_ ù=Åz ÷Šr& Ÿ≅yz ô‰ãΒ 5−ô‰ Ï¹ © Í_ ô_ Ì÷z r&uρ yltøƒ èΧ 5− ô‰Ï¹ ≅yèô_ $# uρ 

’Ík< ⎯ ÏΒ y7Ρà$ ©! $YΖ≈sÜù= ß™ # ZÅÁ ¯Ρ ∩∇⊃∪﴾.  
زيسـت سـپس    در مكه مـي  روايت كرده است: پيامبر  بترمذي از ابن عباس  -674

  .)2(خدا به وي دستور داد كه به مدينه هجرت نمايد. آنگاه اين كالم عزيز نازل گرديد
  كند كه اين آيه مكي است. شخص ميهمين حديث م

  ابن مردويه اين حديث را روشنتر و صريحتر روايت كرده است. -675
š﴿: 85اسباب نزول آية  tΡθ è= t↔ó¡ o„uρ Ç⎯ tã Çyρ”9 $# ( È≅è% ßyρ”9$# ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& ’În1 u‘ !$tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ 

ÉΟù= Ïèø9 $# ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪﴾)3(.  
روايت كرده است: مـن بـا سـرور كائنـات كـه عصـايي از         بخاري از ابن مسعود -676

اي از يهـودان   كردم، پيامبر از نزد عـده  شاخ درخت خرما به دست داشت در مدينه گردش مي
ها باهم گفتند: چه خوب است كه از او در مورد برخي مسائل سـؤال كنـيم، پـس     گذشت. آن

                                           
  .76تفسير ابن كثير، اسراء:  -1
شـمارد و   يت كرده اند، حـاكم صـحيح مـي   روا 3/  3و حاكم  22644، طبري 1948، احمد 3139ترمذي  -2

اسـت. آيـه   قابوس بـن ابوظبيـان ضـعيف     »حسن صحيح است«گويد:  است، ترمذي ميذهبي با او موافق 
  .1559 »تفسير شوكاني«پيش از هجرت نازل شده. 

ت ] پروردگار مـن اسـ   پرسند. بگو: [آگاهى از] روح شأنى از [شؤون ويژه و از تو درباره روح مى«ترجمه:  -3
  .»اند و از دانش جز اندكى به شما نداده
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اي سكوت كـرد، پـس    شواي عالم لحظهگفتند: اي محمد! به ما در بارة روح اطالعاتي بده، پي
سر خود را بلند نمود. من دانستم كه به آن حضرت وحي نـازل شـد. حالـت نـزول وحـي كـه       

È≅è% ßyρ”9﴿مرتفع شد ايـن كـالم عزيـز     $# ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& ’În1 u‘ !$ tΒuρ Ο çF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪﴾  را
  .)1(قراءت كرد

روايت كرده است: قريش به يهود گفـت: بـه مـا چيـزي      بترمذي از ابن عباس  -677
بگوييد تا از اين مرد سؤال كنيم. يهود گفت: از او در بارة روح سـؤال نماييـد، قـريش سـؤال     

štΡθ﴿كرد. آنگاه خدا آية  è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ”9 $# ( È≅è% ßyρ”9 $# ô⎯ ÏΒ ÌøΒr& ’În1u‘﴾ 2(را نازل فرمود(.  
  شود كه نزول آيه متعدد است. اين دو حديث معلوم ميابن كثير گفته است: از 

همچنان حافظ ابن حجر گفته است: ممكن آيه دو بار نازل شده باشد به ايـن احتمـال كـه    
حين سؤال يهود راجع به روح پيامبر براي دريافت شرح و بيان بيشتر از جانب پروردگار چنـد  

شـده باشـد آنچـه در صـحيح بخـاري      لحظه سكوت اختيار كرده است. اگر آيه دو بار نـازل ن 
  آمده صحيح است.

گويد: آنچه در صحيح بخاري آمده به ساير روايات برتري دارد، زيرا  سيوطي صاحب مي
راوي آن حديث در اثنايي كه موضوع اتفاق افتاده در آنجا حضور داشته است. برخالف ابـن  

  عباس كه هنگام وقوع قضيه حاضر نبوده است.
⎦è% È≅﴿: 88اسباب نزول آية  È⌡©9 ÏM yèyϑtGô_$# ß§ΡM} $# ⎯ Éfø9 $# uρ #’n?tã βr& (#θ è?ù' tƒ È≅÷VÏϑÎ/ # x‹≈ yδ 

Èβ# u™öà)ø9 $# Ÿω tβθ è?ù' tƒ ⎯Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9uρ šχ%x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù÷è t7 Ï9 # ZÎγ sß ∩∇∇∪﴾)1(.  

                                           
 »تفسـير «، نسـائي در  3141، ترمذي 2152/  4، مسلم 7456و  7297و  4721و  125صحيح است، بخاري  -1

  تخريج محقق. 1561 »كانيتفسير شو«از ابن مسعود روايت كرده اند.  2501و ابويعلي  319
روايـت كـرده انـد. حـاكم ايـن را صـحيح        531/  2، حـاكم  99، ابن حبـان  255/  1، احمد 3140ترمذي  -2

  شمارد و ذهبي با او موافق است، اسنادش قوي است. در سورة كهف مفصل بيان خواهد شد. مي
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روايـت كـرده    بابن اسحاق و ابن جرير از طريق سعيد يا عكرمه از ابـن عبـاس    -678
ير ذكر كـرده انـد   ها را ابن اسحاق و ابن جر مشكم با جمعي از يهوديان كه اسامي آناند: ابن 

 )2(عمر بن أضا، بحري بن عمرو، عزيز بـن ابـو عزيـز و سـالم بـن مشـكم]       [محمود بن سبحان،
آمدند و گفتند: چگونه از تو پيروي نمايم در حالي كه قبلة ما را تـرك   حضور رسول خدا 

اي (قرآن) مانند تورات كه از نظم و اسلوب خاصـي برخـوردار اسـت،     اي و آنچه آورده گفته
منظم و به يك اسلوب ادا نشده است، براي مـا كتـابي بيـاور كـه بتـوانيم مطالـب آن را درك       

⎦è% È≅﴿كنمـي. در ايـن جـا آيـة      كنيم در غير ايـن صـورت كتـابي ماننـد قـرآن حاضـر مـي        È⌡ ©9 

ÏM yèyϑtGô_$# ß§Ρ M} $# ⎯Éf ø9 $# uρ #’n?tã βr& (#θ è?ù' tƒ È≅÷VÏϑÎ/ # x‹≈ yδ﴾... .نازل شد  

θ#)﴿: 93 – 90باب نزول آية سا ä9$s%uρ ⎯ s9 š∅ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4©®L ym tàf øs? $uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# % ·æθç7 .⊥ tƒ 

∩®⊃∪﴾.  
 بابن جرير از ابن اسحاق از شيخي از اهالي مصر از عكرمه از ابن عباس  -679

ان ربيعه، ابوسفيان بن حرب، مردي از بني عبدالدار روايت كرده است: عتبه و شيبه فرزند
ابوالبختري، اسود بن مطلب، ربيعه بن اسود، وليد بن مغيره، ابوجهل، عبداهللا بن اميه اميه بن 
خلف، عاصي بن وائل، نبيه و منبه پسران حجاج دور هم جمع شدند و گفتند: اي محمد! ما نه 

ت به قوم خود انجام دادي كس ديگر انجام داده ديده ايم و نه شنيده ايم كه آنچه تو نسب
ها را ناقص و فاسد شمردي، خردمندان صبور را كه  باشد: گذشتگان را ناسزا گفتي، دين آن

به عفو و گذشت هنگام قدرت و جود و كرم مشهور بودند سفيه و نادان خواندي، خدايان را 
ساختي و هيچ كار زشت و دشنام دادي، وحدت ما را برهم زدي، اجتماع ما را متفرق 

اي  ناپسندي نبود، مگر اين كه در بين ما انجام دادي، اگر به سبب اين كيش جديد كه آورده

                                                                                                             
توانند مانندش آورند و  بگو: اگر انس و جن گرد آيند بر آنكه مانند اين قرآن آورند، هرگز نمى«ترجمه:  -1

  .»] باشنداگر چه برخى از آنان ياور برخى [ديگر
  .158، ص 15تفسير طبري، همان منبع، ج  -2
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خواهي آنقدر مال برايت جمع آوري نماييم كه ثروتمندترين ما شوي اگر جوياي  مال مي
آيد  يگذاريم، اگر آن كه به نزدت م بزرگي و رياست هستي رياست خود را در اختيارات مي

دورش سازي ما با  تواني از خود آورد پري است و بر تو چيره شده و نمي و قرآن را برايت مي
گفت: به جاه و مقام و  يابيم تا تو را معالجه كنيم. رسول خدا  بذل مال دانشمندي را مي

 فرمانروايي آرزومند نيستم و طبيب هم نياز ندارم و ليكن خداي توانا مرا براي نجات بشريت
از هالكت و گمراهي فرستاده و برايم كتاب آسماني نازل كرده است و دستورم داده 
نيكوكاران را به بهشت بشارت دهم و مشركان را از عذاب درناك بترسانم. گفتند: حال كه 

پذيري، خودت آگاه هستي كه هيچ شهري تنگتر از شهر ما و هيچ  پيشنهادهاي ما را نمي
تر از ما نيست. بنابراين، از پروردگارت كه تو را فرستاده  يشتتر و سخت مع مردمي تهيدست

ها را كه عرصه را بر ما تنگ ساخته اند دور ببرد و سرزمين ما را توسعه  است بخواه تا اين كوه
هاي پرآب جاري سازد و نياكان ما را  بدهد و مانند سرزمين شام و عراق در اينجا هم رودخانه

اي را بخواه تا پيش چشم ما سخنانت را  كني از پروردگرات فرشته زنده كند. اگر اين را نمي
و نقره بنا كند تا به تو براي  هايي از طال ها و كاخ ها، گنج اغتصديق كند و خدايت براي ما ب

آوردن وسائل  بينيم كه خودت براي به دست رسيدن به خواسته هايت كمك نمايم، زيرا ما مي
دهي پس آسمان را بر  كني. اگر اين كارها را انجام نمي ميسادة زندگي در بازارها گردش 

تواند اين كار  كني پروردگارت هروقت بخواهد مي زمين فرود بياور، همانگونه كه گمان مي
آوريم، مگر آن كه يكي از اين اعمال را انجام دهي. پس  را بكند. زيرا هرگز به تو ايمان نمي

برخاست و  شد. عبداهللا بن ابواُميه نيز با رسول خدا ها برخاست و روان رسول خدا از نزد آن
ها را نپذيرفتي،  گفت: اي محمد! قومت آنچه را شنيدي بر تو عرضه داشت و تو پيشنهاد آن

بار ديگر براي منافع مردم چيزهايي از تو درخواست كردند تا از مقام و منزلت تو نزد 
، سپس از تو خواستند هرچه زودتر عذابي ها را هم انجام ندادي پروردگارت آگاه شوند آن

ترساني بياوري تو نخواستي، به خدا سوگند هرگز به  بودن آن مي ها را از دردناك را كه تو آن
آورم تا در پيش چشمانم با نردبان به آسمان باال بروي و از آنجا با نامة سر  تو ايمان نمي
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ند كه تو همانگونه كه ادعا داري ها شهادت بده گشاده و چهار فرشته پايين بيايي و آن
θ#)﴿آية  غمگين و اندوهناك از آنجا برگشت. آنگاه خدا  پيغمبري. رسول خدا  ä9$s%uρ 

⎯ s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ y7s9 4© ®Lym tàføs? $uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# % ·æθ ç7 .⊥tƒ ∩®⊃∪ ÷ρr& tβθä3s? š s9 ×π ¨Ψy_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ̄Υ 5= uΖ Ïãuρ 

tÉdf xçGsù t≈ yγ ÷ΡF{$# $yγ n=≈ n= Åz # ·Éføs? ∩®⊇∪ ÷ρr& xÝÉ)ó¡ è@ u™!$yϑ¡¡9 $# $yϑx. |Môϑtãy— $uΖ øŠ n= tã $̧|¡ Ï. ÷ρ r& u’ÎAù' s? «!$$ Î/ 

Ïπ x6Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ ¸ξ‹ Î6s% ∩®⊄∪ ÷ρr& tβθä3tƒ y7s9 ×MøŠt/ ⎯ ÏiΒ >∃ ã÷z ã— ÷ρr& 4’n∋ös? ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ s9 uρ š∅ÏΒ÷σ œΡ 

y7 ÍhŠÏ%ãÏ9 4©®Lym tΑÍi”t∴è? $ uΖ øŠn= tã $Y7≈ tFÏ. … çν äτtø) ¯Ρ 3 ö≅è% tβ$ ysö7 ß™ ’În1 u‘ ö≅yδ àMΖä. ωÎ) # Z|³o0 Zωθ ß™ را  ﴾∪⊃®∩ ‘§
  .)1(نازل كرد

θ#)﴿خود از سعيد بن جبير روايت كرده است: آيـة   »سنن«سعيد بن منصور در  -680 ä9$s%uρ 

⎯ s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 s9﴾    ايـن حـديث   )2(در مورد عبداهللا بن ابواميه برادر ام سلمه نازل شـده اسـت .
ماقبل آن مرسل و صحيح و براي حديث ماقبل خود شاهد است و ابهامي كه در اسناد حديث 

  كند. وجود دارد جبران مي

                                           
تن با آيات كريمه تأييـد  روايت كرده، م 22720، در اسنادش راويي ناشناس است، و طبري 22719طبري  -1

   .4339 »ابن كثير«شود.  مي
يا آنكه . اى را براى ما روان كنى آوريم تا آنكه از زمين چشمه و گفتند: به تو ايمان نمى«: ترجمه آيات

يا آنكه آسمان را . باغى از خرما و انگور داشته باشى، آن گاه در ميان آن جويباران را به خوبى روان كنى
اى  يا خانه. برى پاره پاره بر ما فرود آرى يا خداوند و فرشتگان را روياروى [ما] آورى چنان كه گمان مى

] بـاور نكنـيم مگـر آنكـه كتـابى از       رفتنت را [هـم  از زر و زيور داشته باشى يا در آسمان باال روى. و فرار
آسمان بر ما فرود آرى كه آن را بخوانيم. بگو: پروردگارم پاك اسـت. آيـا چيـزى فراتـر از بشـرى پيـام       

  .»آوردم؟
  .27221طبري  -2
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È≅è% (#θ﴿: 110اسباب نزول آية  ãã÷Š $# ©!$# Íρr& (#θãã÷Š$# z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ( $wƒr& $̈Β (#θããô‰s? ã& s#sù â™!$yϑó™ F{$# 

4© o_ ó¡ çt ø:$# 4 Ÿωuρ öyγ øgrB y7Ï?Ÿξ|Á Î/ Ÿωuρ ôMÏù$sƒ éB $pκ Í5 ÆtFö/$# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡sŒ Wξ‹ Î6y™ ∩⊇⊇⊃∪﴾)1(.  
روايت كرده انـد: يـك روز رسـول خـدا در      ببن مردويه و غيره از ابن عباس ا -681

مكه نماز خواند و دعا كرد و در اثناي دعا گفت: اي خدا، اي بخشـنده، مشـركان گفتنـد: بـه     
سـازد، و خـودش    اين از دين برگشته نگاه كنيد، ما را از عبادت و دعا براي دو خـدا منـع مـي   

È≅è% (#θ﴿كند. در اينجا خدا آية  براي دو خدا دعا و نيايش مي ãã÷Š$# ©! $# Íρr& (#θ ãã÷Š$# z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ( $ wƒr& $̈Β 

(#θ ããô‰s? ã& s#sù â™!$ yϑó™ F{$# 4© o_ ó¡ çtø:   .)2(را نازل كرد ﴾#$
روايت كرده اند: رسول خدا در اوايـل اسـالم در    ببخاري و غيره از ابن عباس  -682

كرد آيات قرآن را به  و هرگاه با اصحاب اقامة نماز ميداد.  مكه امور عبادي را پنهان انجام مي
، قرآنكـريم و  شـنيدند، خـدا    نمود. چون مشركان كالم خـدا را مـي   صداي بلند قراءت مي

Ÿωuρ öyγ﴿دادند. اين كالم عزيز  پيامبر را دشنام مي øgrB y7 Ï?Ÿξ|Á Î/ Ÿω uρ ôM Ïù$sƒ éB $pκ Í5﴾ 3(نازل شد(.  
  .)4(كرده: اين آيه در بارة دعا نازل شده استروايت  لبخاري از عايشه  -683
 . و روايت اول را كه سند آن)1(مانند اين روايت كرده بابن جرير از ابن عباس  -684

  صحيحتر است ترجيح داده است. نووي و غيره نيز روايت اولي را ترجيح داده اند.

                                           
 ] كه خداونـد نامهـاى نيكـو    را بخوانيد. هر كدام [نيك است» رحمن«بگو: خداوند را بخوانيد يا «ترجمه:  -1

  .»] بجوى ] راهى [ميانه ] بلند مخوان و آن را آهسته [نيز] مخوان و ميان اين [و آن دارد. و نمازت را [چنين
تفسـير  «ضـعيف اسـت.    »سـنيد « روايت كرده، سندش به خاطر حسـين بـن داود ملقـب بـه     22810طبري  -2

  .167 »شوكاني
و  23/  1، احمـد  320ائي در تفسـير  ، نسـ 3146، ترمـذي  446، مسلم 7490و  4722صحيح است، بخاري  -3

  .1571 »تفسير شوكاني«روايت كرده اند.  596و واحدي  22826، طبري 25

 405/  8 »فتح الباري«روايت كرده اند.  321 »تفسير«، نسائي در 146، مسلم 4723بخاري صحيح است،  -4
  .406و 
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شـكل كـه آيـه     حافظ ابن حجر گفته است: احتمال دارد هردو روايت درست باشد به اين
  هنگام نماز نازل شده باشد. در بارة دعاي رسول خدا 

روايت كرده است: رسول خدا هر وقت در كنار  ابن مردويه از حديث ابوهريره  -685
  كرد، آنگاه اين آيه نازل گرديد. خواند با صداي بلند دعا مي كعبه نماز مي

ين آيه در مورد تشهد در نمـاز  روايت كرده اند: ا لابن جرير و حاكم از عايشه  -686
  .)2(نازل گرديده است

  كند. اين روايت منظور ام المؤمنين را در روايت قبلي بيان مي
روايت كرده است: مسـلمانان همـواره    بخود از ابن عباس  »مسند«ابن منيع در  -687

ل و بـه  كردند: خدايا! رحمـت بفرمـا و مـا را بـبخش. آنگـاه ايـن آيـه نـاز         به آواز بلند دعا مي
  .)3(مسلمانان دستور داده شد كه صداي خود را نه بسيار آهسته نمايند و نه بسيار بلند

‰È≅è%uρ ß﴿: 111اسباب نزول آية  ôϑpt ø: $# ¬! “Ï% ©!$# óΟ s9 õ‹Ï‚ −Gtƒ # V$ s!uρ óΟ s9 uρ ⎯ä3tƒ … ã& ©! Ô7ƒÎŸ° ’Îû 

Å7ù=ßϑø9 $# óΟs9 uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! @’Í< uρ z⎯ ÏiΒ ÉeΑ—%! $# ( çν ÷Éi9 x. uρ #MÎ7 õ3s? ∩⊇⊇⊇∪﴾)4(.  
ابن جرير از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است: يهود و نصاري مدعي بودند  -688
گفتنـد:   فرزند دارد و مشركان عـرب بـراي خـدا شـريك قـرار داده بودنـد و مـي        كه خدا 

ايا! تــو را فرمــان بــرداريم تــو را خــد« »لَبـَّْيــَك الَ َشــرِْيَك لَــَك ِإالَّ َشــرِْيكاً ُهــَو لَــَك تُِملُِّكــُه َوَمــا َملَــكَ «
آنچـه در اختيـار دارد از آن    شريكي نيسـت مگـر شـريكي كـه در تسـلط توسـت، خـود او و       

هاي خدا وجود نداشت، خدا حقير و ناتوان  گفتند: اگر شريك . صابئين و مجوس مي»توست

                                                                                                             
  ضعيف است. روايت كرده و اسناد آن به خاطر ضعف اشعث بن سوار 22809طبري  -1
  از عايشه به سند صحيح روايت كرده است. 22839طبري  -2
گويـد: اسـنادش    مي 173/  2به احمد بن منيع نسبت داده است، بوصيري  3671 »مطالب العاليه«حافظ در  -3

  حسن است.
و بگو: ستايش خداوندى راسـت كـه فرزنـدى بـر نگرفتـه و در فرمـانروايى او را هـيچ شـريكى         «ترجمه:  -4

  .»ست. و از ناتوانى كارسازى ندارد. و چنان كه سزاوار است او را به بزرگى ياد كنني
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È≅è%uρ ß‰ôϑpt﴿بود. آنگاه آية  ø:$# ¬! “Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚−Gtƒ # V$ s! uρ óΟ s9 uρ ⎯ ä3tƒ … ã& ©! Ô7ƒÎŸ° ’Îû Å7ù= ßϑø9 نـازل   ﴾#$
  .)1(شد

***  
  

  سورة كهف

  آيه است 110اين سوره مكي و 
ß‰÷Κpt﴿: 2 – 1اسباب نزول آية  ø: $# ¬! ü“Ï% ©! $# tΑt“Ρr& 4’n?tã Íν Ï‰ ö7tã |=≈ tGÅ3ø9 $# óΟ s9uρ ≅yèøg s† … ã& ©! 2% ỳ uθ Ïã 

∩⊇∪﴾)2(.  
 بي مصر از عكرمـه از ابـن عبـاس    ابن جرير از قول ابن اسحاق از شيخي از اهال -689

روايت كرده است: قريش نضر بن حارث و عقبه بن ابومعيط را نزد دانشمندان يهود در مدينـه  
فرستادند و به آن دو گفتند: يهود را از سجايا، صفات و سخنان محمد آگاه سازيد و در مورد 

شـان در مـورد انبيـاء     گـاهي ها اهل كتاب هستند و آ او حقايق را از ايشان جويا شويد، زيرا آن
ها روانه شدند و به مدينه رسيدند و از دانشمندان يهود در  نسبت به معلومات ما بيشتر است. آن

ها توصـيف كردنـد.    را به آن هاي او  بارة رسول خدا سؤال كردند و احوال و برخي از گفته
را آگـاه سـاخت پيـامبر    دانشمندان يهود گفتند: از او در مورد سه چيز سؤال كنيـد، اگـر شـما    

مــردان  شــرح حــال آن دســته از جــوان -مرســل اســت و گرنــه دروغگــويي بــيش نيســت. اول
هـا چـه گذشـت؟     زيستند از او بپرسيد كه بـر آن  [اصحاب كهف] را كه در روزگار پيشين مي

گـردي   از او در بارة شـخص جهـان   -انگيز و عجيب است. دوم ها شگفت چون سرگذشت آن
شرق و غرب عالم را گردش كرد بپرسـيد كـه داسـتان او از چـه قـرار اسـت؟       [ذوالقرنين] كه 

                                           
  روايت كرده مرسل است. 22854طبري  -1
  .»] فرو فرستاد و در آن كجى ننهاد اش كتاب [آسمانى ستايش خداوندى راست كه بر بنده«ترجمه:  -2
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در بارة روح از او سؤال كنيد كه روح چيست؟ نضر بن حـارث و عقبـه بـه نـزد قـريش       -سوم
برگشتند و گفتند: اي جماعت قريش، چيزي برايتان آورديم كه قضاياي شـما و محمـد را بـه    

ل خدا آمدنـد و از او در بـاره پرسـيدند، پيـامبر     كند. قريش نزد رسو طور قطع حل و فصل مي
دهم. آنان  هاي شما را فردا پاسخ مي ها گفت: پرسش اكرم بدون اين كه انشاء اهللا بگويد به آن

در ايـن بـاره وحـي نفرسـتاد و      برگشتند. رسول خدا پـانزده شـب و روز صـبر كـرد، خـدا      
سـرايي گشـودند.    ان مكـه لـب بـه يـاوه    جبرئيل نيز در اين مدت به نزد پيامبر نيامد، پس مشرك

گويي اهل مكه، ناجي و پيشواي بشريت را انـدوهگين سـاخت و بـر     نشدن وحي و بيهوده نازل
هاي آن بزرگوار افزود. سپس جبرئيل امين سورة كهف را فـرود آورد كـه    ها و مشقت سختي

و غمگـين شـده   در آن پررودگار سرور كائنات را بابت اين كه از گفتار زشت قريش افسرده 
سرگذشت ذوالقرنين را نيز بيان كـرد. و   بود مورد سرزنش قرار داد، داستان اصحاب كهف و

š﴿آية  tΡθ è= t↔ó¡ o„uρ Ç⎯ tã Çyρ ”9   .)1() را هم نازل فرمود85(اسراء:  ...﴾#$

y7﴿: 6اسباب نزول آية  ¯= yèn= sù ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ ø̄Ρ #’n?tã öΝ ÏδÌ≈ rO#u™ βÎ) óΟ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ # x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒ Ï‰y⇔ø9 $# 

$̧y™ r& ∩∉∪﴾)2(.  
روايت كرده است: عتبه و شيبه پسران ربيعه ابوجهل  بابن مردويه از ابن عباس  -690

بن هشام، نضر بن حارث، اميه بن خلف، عاصي بن وائل، اسود بن مطلب، ابوالبختري و جمـع  
هـاي قـومش    ها و سركشي مخالفت ديگري از قريش دور هم گرد آمده بودند. رسول خدا 

هـا را نسـبت بـه كتـاب خـدا و نصـايح پنـدآميز و         هـاي آن  را نسبت به خود و انكار و ناباوري
شـد و حركـات زشـت     كرد و بسيار غمگين و دلتنـگ مـي   اندرزهاي سودمند آن، مشاهده مي

                                           
كرده انـد. اسـنادش صـعيف و در ايـن اسـناد      روايت  271و  269/  2 »دالئل«، و بيهقي در 22861طبري  -1

 »زاد المسـير «كـرده.  ذكـر   244و  235/  1 »سـيرت نبـي  «كه نامش بيان نشده. ابن هشـام در  كسي است 
  هاي اين حديث شواهد دارد و باقي غريب است. . قسمت930

] آنـان، تبـاه    ىپس اگر به اين سخن ايمان نياورند. چه بسا تو جان خـويش را بـس از [رويگردانـ   «ترجمه:  -2
  .»كنى
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y7﴿ها برايش دشوار و سـنگين بـود. پـس خـدا آيـة       آن ¯= yèn= sù ÓìÏ‚≈ t/ y7|¡ ø̄Ρ #’n?tã öΝÏδÌ≈ rO# u™﴾  را
  نازل كرد.

±Ÿωuρ £⎯s9θà)s? >™ô“($t﴿: 23اسباب نزول آية  Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã$ sù šÏ9≡sŒ # ´‰xî ∩⊄⊂∪﴾)1(.  
روايت كرده است: رسول خدا بـه چيـزي وعـده     بابن مردويه نيز از ابن عباس  -691

Ÿω﴿گذاشت و مدت چهل روز از آن گذشت. پس خـدا   uρ £⎯ s9θ à)s? >™ô“($t± Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã$sù š Ï9≡sŒ 

# ´‰xî ∩⊄⊂∪ Hω Î) βr& u™!$ t±o„ ª!   را نازل كرد. ﴾#$

θ#)﴿: 25اسباب نزول آية  èW Î6s9 uρ ’Îû óΟÎγ Ïôγ x. y]≈ n=rO 7π s($ÏΒ š⎥⎫ ÏΖÅ™ (#ρ ßŠ# yŠø— $# uρ $Yèó¡Î@ ∩⊄∈∪﴾)2(.  

θèW#)﴿روايت كـرده اسـت: وقتـي كـه      بابن مردويه از ابن عباس  -692 Î6s9 uρ ’Îû óΟ Îγ Ïôγ x. 

y]≈ n= rO 7π s($ÏΒ﴾ اي گفتند: اي رسول خدا! سه صد سال است و يا سه صد ماه؟ پس  نازل شد. عده

⎫⎥š﴿خداي بزرگ  ÏΖ Å™ (#ρ ßŠ# yŠø— $# uρ $Yèó¡ Î@ ∩⊄∈∪﴾ 3(را نازل كرد(.  
  اين حديث را ابن جرير از ضحاك روايت كرده است. -693

É9÷﴿: 28اسباب نزول آية  ô¹$# uρ y7|¡ øtΡ yìtΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθããô‰tƒ Ν æη−/ u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ Äc© Å ýèø9 $# uρ 

tβρ ß‰ƒ Ìãƒ … çμ yγô_uρ ( Ÿωuρ ß‰ ÷ès? x8$uΖøŠ tã öΝåκ ÷] tã ß‰ƒ Ìè? sπ oΨƒÎ— Íο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( Ÿω uρ ôìÏÜè? ô⎯ tΒ $uΖ ù= xøîr& … çμ t7 ù= s% 

⎯tã $tΡÌø. ÏŒ yìt7 ¨?$# uρ çμ1uθ yδ šχ%x. uρ … çνãøΒr& $WÛãèù ∩⊄∇∪﴾)4(.  

                                           
  .» ] هيچ چيزى مگو كه من فردا آن را انجام خواهم داد و [درباره«ترجمه:  -1
  .»] افزودند و سيصد سال در غارشان ماندند و نه [سال بر آن«ترجمه:  -2
گويد: ابن مردويه از ضحاك از ابـن عبـاس روايـت كـرده. راويـي ايـن از ضـحاك         مي 341/  3شوكاني  -3

  سعيد متروك است، تنها ابن مردويه دليل وهن آن است. جوبير بن
و خودت را در همراهى با كسانى كه پروردگارشان را به صبح و شام در حالى كـه خشـنودى او   «ترجمه:  -4

خوانند] پايبند كن. و نبايد در طلب آرايش زندگانى دنيا از آنان ديده برگيرى. و  جويند، به [دعا مى را مى
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  .)1(در سورة انعام گذشت  خباب بن ارت ب نزول اين آيه، حديثسب
ابن مردويه از طريق جويبر از ضحاك از ابن عبـاس روايـت كـرده اسـت: اميـه بـن        -694

را بـه كـاري دعـوت كـرد كـه خـدا از آن بيـزار اسـت، از وي          خلف جمحي رسول خـدا  
گردانـد.   خواست تا فقرا و تهيدستان را طرد كند و بزرگان و دالوران مكه را به خود نزديـك 

  پس در بارة اميه اين آيه نازل شد.
ابن ابوحاتم از ربيع روايت كرده است: سرور كائنات پـيش اميـه بـن خلـف آمـد و       -695

تـوجهي و غفلـت    هاي سودمند اسالم را براي او بيان داشت، اما او با بـي  دستورات و راهنمايي
  به رسول خدا نگريست. آنگاه اين كالم خدا نازل گرديد.

 روايت كرده است: عيينه بن حصن نزد پيامبر آمد. سلمان فارسي  از ابوهريره  -696
نيز در آنجا حضور داشت، عيينه به پيامبر گفت: وقتي مـا نـزدت آمـديم سـلمان را از مجلـس      

  .)2(بيرون كن و سپس ما را راه بده. در آن وقت اين آيه نازل شد
è% öθ≅﴿: 109اسباب نزول آية  ©9 tβ%x. ãós t7 ø9$# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈yϑÎ= s3Ïj9 ’În1 u‘ y‰ÏuΖ s9 ãós t6 ø9$# Ÿ≅ö7 s% βr& y‰xΖ s? 

àM≈ yϑÎ= x. ’În1 u‘ öθs9 uρ $uΖ ÷∞Å_ ⎯Ï& Î#÷WÏϑÎ/ # YŠy‰tΒ ∩⊇⊃®∪﴾)3(.  

                                                                                                             
] خـود پيـروى كـرده     ايـم و از هـواى [نفـس    بر كه ما دل او را از ياد خويش غافل سـاخته از كسى فرمان م

  .»است و كارش از حد در گذشته است
  .641حديث شماره  52 – 51آية  -1
محقق به اسنادش دست نيافته، اين باطل است زيرا آيه مكي و اسالم سلمان بعـد از هجـرت و عيينـه سـال      -2

، بيهقـي در  600 »اسـباب نـزول  «واحـدي در   345/  1، ابـونعيم  23، 22ري نهم هجـري آمـده اسـت. طبـ    
از سلمان فارسي روايت كرده اند. اسنادش جداً ضعيف است كه بخاري سـلمان   10494 »شعب االيمان«
  به تخريج محقق. 931 »زاد المسير«داند.  ن عطاء را منكر الحديث ميب

ارم جـوهر باشـد، بـى شـك دريـا پـيش از آنكـه سـخنان         بگو: اگر دريـا بـراى سـخنان پروردگـ    «ترجمه:  -3
  .»پروردگارم پايان پذيرد، تمام خواهد شد. و اگر چه مددى مانند آن [دريا نيز] در ميان آوريم
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چيزهايي  روايت كرده اند: قريش به يهود گفت:  بحاكم و غيره از ابن عباس  -697
ا] سؤال نمايم، يهوديان گفتند: در بارة جع به آن از اين شخص [رسول خدابه ما بگوييد تا ر

ها از پيامبر راجع به روح پرسيدند. پس اين كالم عزيز نازل شد:  روح از او سؤال كنيد آن
﴿š tΡθ è= t↔ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã Çyρ”9$# ( È≅è% ßyρ”9 $# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ !$tΒuρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪﴾ » از

پرسند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است و به شما بجز اندكي علم و  ميوح تو در بارة ر
) يهود گفت: به ما تورات داده شده است كه در آن همة 85(اسراء:  »دانش داده نشده است

صاحب خير بسيار  هاي گوناگون موجود است و كسي كه تورات را داشته باشد علوم و دانش
è% öθ≅﴿است. آنگاه آية  ©9 tβ% x. ãóst7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑÎ= s3Ïj9 ’În1u‘﴾... .نازل گرديد  

ö≅è% !$yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& ×|³﴿: 110اسباب نزول آية  o0 ö/ ä3è= ÷W ÏiΒ #© yrθãƒ ¥’n< Î) !$yϑ̄Ρr& öΝ ä3ßγ≈s9 Î) ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( ⎯ yϑsù 

tβ%x. (#θã_ ötƒ u™!$s)Ï9 ⎯Ïμ În/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ ù= sù WξuΚtã $[s Î=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Îô³ç„ Íο yŠ$t7 ÏèÎ/ ÿ⎯Ïμ În/u‘ # J‰tn r& ∩⊇⊇⊃∪﴾)1(.  
از طاوس روايت كـرده انـد: مـردي     »اخالص«بوحاتم و ابن ابوالدنيا در كتاب ابن ا -698

ام در  كـنم و دوسـت دارم كـه جايگـاه     گفت: اي رسول خدا! من براي رضاي خدا جهـاد مـي  
⎯﴿او را نداد تا  به من نشان داده شود. پيامبر جواببهشت  yϑsù tβ%x. (#θ ã_ötƒ u™!$s)Ï9 ⎯Ïμ În/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ ù= sù 

WξuΚtã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Îô³ ç„ Íο yŠ$t7 ÏèÎ/ ÿ⎯Ïμ În/u‘ # J‰tn r& ∩⊇⊇⊃∪﴾ 2(تا آخر آيه نازل شد(.  
به قسم موصول از طاوس از ابن عباس روايت  »مستدرك«حاكم اين حديث را در  -699

  .)3(نسته استكرده و به شرط بخاري و مسلم اين حديث را صحيح دا
                                           

شود كـه معبودتـان، معبـودى يكتاسـت.      بگو: من فقط بشرى مانند شما هستم كه به من وحى مى«ترجمه:  -1
اى انجـام دهـد و در پرسـتش     ار اسـت بايـد كـه كـار پسـنديده     پس كسى كه به لقاى پروردگارش اميـدو 

  .»پروردگارش كسى را شريك نياورد
  از طاوس به قسم مرسل روايت كرده اند. 23428و طبري  1728عبدالرزاق  -2
از ابن عباس روايت كرده اند، حاكم ايـن را بـه شـرط     6854 »شعب االيمان«و بيهقي در  111/  2حاكم  -3

داند و ذهبي با او موافق است. با ايـن وصـف در ايـن اسـناد نعـيم بـن حمـاد را         حيح ميبخاري و مسلم ص
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كـرد و   ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرده اسـت: مسـلماني در راة خـدا جهـاد مـي      -700
_yϑsù tβ%x. (#θã⎯﴿مند بود جايگاة خود را در بهشت ببينـد. آنگـاه خـدا     عالقه ötƒ u™!$s)Ï9 ⎯Ïμ În/u‘﴾  را

  نازل كرد.
كلبي از ابوصـالح از   خود از طريق سديي صغير از »تاريخ«ابونعيم و ابن عساكر در  -701

گرفـت و يـا    خواند يا روزه مي روايت كرده اند: جندب بن زهير اگر نماز مي بابن عباس 
گرديـد و ايـن    شد از شهرت خود شاد مي داد در بين مردم نامش به نيكويي برده مي صدقه مي

را سـرزنش   داد تا مردم هرچه بيشتر از اعمال او ياد كننـد. پـس خـدا او    كار را بيشتر انجام مي
_yϑsù tβ%x. (#θã⎯﴿كرد، و اين آيه  ötƒ u™!$ s)Ï9 ⎯Ïμ În/u‘﴾ 1(تا آخر در اين باره نازل شد(.  

***  

                                                                                                             
ها را حافظ ابـن   اكثر آن دانند و گروهي ضعيف، زيرا بسيار احاديث منكر روايت كرده كه اي ثقه مي عده

تفسـير  «اسناد عبدالكريم جزري ضـعيف اسـت.   ذكر كرده است. در اين  »الكامل في الضعفاء«عدي در 
  به تخريج محقق. 1639 »شوكاني

كـرده اسـت. ابـن    از ابن عباس بدون سـند روايـت    604 »اسباب نزول«به مراتب واهي است، واحدي در  -1
در «ابوصالح از ابن عباس چنانچه در  و ابن عساكر از سدي صغير از كلبي از »الصحابه«منده، ابونعيم در 

اسـناد جـداً ضـعيف اسـت، زيـرا محمـد بـن مـروان سـدي          آمده روايت كرده اند، اين  459/  4 »المنثور
به  948 »زاد المسير«روك و متهم به دروغگويي است. به متروك متهم است و محمد بن سائب كلبي مت

  تخريج محقق نگاه كنيد.
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  سورة مريم

  آيه است 98اين سوره مكي و 
$﴿: 64اسباب نزول آية  tΒuρ ãΑ̈”t∴tGtΡ ωÎ) ÌøΒr' Î/ y7În/u‘ ( … çμ s9 $tΒ t⎦ ÷⎫ t/ $uΖƒÏ‰÷ƒ r& $tΒ uρ $oΨxù= yz $ tΒuρ š⎥÷⎫ t/ 

y7Ï9≡sŒ 4 $ tΒuρ tβ%x. y7•/ u‘ $ |‹Å¡ nΣ ∩∉⊆∪﴾)1(.  
به جبرئيل امين گفت:  روايت كرده است: رسول خدا  ببخاري از ابن عباس  -702

اي حامل وحي ديرتر به ديدرا من آمدي، چه چيزي باعث شده تا نتـواني بيشـتر بـه ديـدار مـا      
tΒuρ ãΑ̈”t∴tGtΡ ωÎ) ÌøΒ$﴿بيايي؟ پس  r' Î/ y7 În/u‘﴾ 2(گرديد نازل(.  

ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: جبرئيل امين مدت چهـل روز بـه حضـور     -703
  .)3(رسول خدا نيامد. سپس مانند روايت فوق بقية حديث را بيان كرده است

روايت كرده است: رسول خدا از جبرئيل امين پرسيد: كـدام   ابن مردويه از انس  -704
كدام سرزمين ناپسـندتر اسـت؟ جبرئيـل امـين گفـت: تـا از        تر و محبوب سرزمين نزد خدا 

دانم. و جبرئيل امين پس از مدتي تأخير به حضور رسـول خـدا فـرود     خداي تعالي نپرسم نمي
اي. پـس   آمد. پيامبر گفت: آنقدر دير به نزد من آمـدي پنداشـتم كـه بـر مـن خشـمگين شـده       

tΒuρ ãΑ̈”t∴tGtΡ ωÎ) ÌøΒ$﴿جبرئيل امين آية  r' Î/ y7 În/u‘﴾... .را تالوت كرد  
روايت كرده است: زماني قريش راجـع بـه اصـحاب     بابن اسحاق از ابن عباس  -705

كهف از رسول خدا سؤال كردند. پيـامبر مـدت پـانزده روز در انتظـار وحـي صـبر كـرد. امـا         

                                           
] آينده و گذشـته   آييم. [آگاهى از وقايع و [فرشتگان گفتند:] جز به فرمان پروردگارت فرود نمى«ترجمه:  -1

  .»ال ما ويژه اوست و پروردگارت فراموشكار نيستو ح
و  189/  3 »الوسـيط «واحـدي در  ، 23805، طبـري  3158، ترمذي 7455و  4731و  3218صحيح بخاري  -2

  به تخريج محقق. 962 »زاد المسير«ابن عباس روايت كرده اند.  از چند طريق از 606 »اسباب نزول«در 
  ست.اين مرسل و به حديث قبلي شاهد ا -3
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در اين باره وحي نفرستاد. هنگامي كه جبرئيل امين حضور مبارك پيامبر فـرود آمـد.    خدا
  .)1(بر گفت: دير آمدي، جبرئيل امين اين آيه را خواندپيام

M÷ƒu™tsù|﴿: 77اسباب نزول آية  r& “ Ï% ©!$# txŸ2 $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tΑ$s%uρ ⎥y⎫ s?ρ_{ Zω$tΒ # µ$ s! uρuρ 

∩∠∠∪﴾)2(.  
 روايت كرده انـد: بـه نـزد عـاص بـن      بخاري، مسلم و ديگران از خباب بن ارت  -706

از او مطالبه كردم. گفت: تا به دين محمد كافر نشـوي حقـت    وائل سهمي رفتم و حق خود را
ورزم و حق خـود را وقتـي كـه بميـري و      دهم. گفتم: من هرگز به دين محمد كفر نمي را نمي

شـوم؟ گفـتم: آري،    گيريم. او گفت: آيا من بعد از مردن زنده مـي  دوباره زنده شوي از تو مي
M÷ƒ|﴿دهـم. پـس آيـة     در آنجـا مـي  گفت: آن جا مال و فرزند زياد دارم حقـت را   u™tsù r& “Ï% ©! $# 

txŸ2 $uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ tΑ$s%uρ ⎥y⎫ s?ρ_{ Zω$tΒ # µ$ s! uρuρ ∩∠∠∪ ﴾ 3(نازل شد(.  

%βÎ) š⎥⎪Ï¨﴿: 96اسباب نزول آية  ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ã≅yèôf u‹y™ ãΝßγ s9 ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# 

# tŠ ãρ ∩®∉∪﴾)4(.  

                                           
  نگاه كنيد. 1398 »تفسير بغوي«به تخريج محقق و  964 »زاد المسير«اسنادش ضعيف است، به  -1
اى كه به آيات ما كفر ورزيد و گفت: قطعا بـه مـن مـال و فرزنـد داده      آيا در كار كسى نگريسته«ترجمه:  -2

  .»خواهد شد
، ابـن حبـان   110/  5، احمـد  3162، ترمـذي  2795، مسـلم  4733و  4732و  2275صحيح اسـت، بخـاري    -3

، مسـلم  4735و  4734و  2425و  2091از چند طريق از سفيان از اعمش روايت كرده اند. بخـاري   5010
، 611و  610 »اسـباب نـزول  «، واحدي در 4885، ابن حبان 111/ 1، احمد 342 »تفسير«نسائي در  2795

  به تخريج محقق. 967 »زاد المسير«روايت كرده اند.  3654و  3652و  3651طبراني 
اند، خداوند برايشان دوستى مقـرر خواهـد    اند و كارهاى شايسته انجام داده آنان كه ايمان آورده«ترجمه:  -4

  .»نمود
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هنگـام مهـاجرت بـه     بدالرحمن بن عوف روايـت كـرده اسـت: او    ابن جرير از ع -707
هگين بـود. پـس   ومدينه از دوري دوستان از جمله شيبه و عتبه پسران ربيعه و اميه بن خلف اند

ــة  ⎪⎥βÎ) š¨﴿آي Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ã≅yèôfu‹y™ ãΝßγ s9 ß⎯≈ oΗ ÷q§9 $# #tŠ ãρ ∩®∉∪﴾  .ــازل شــد ن
  .)1(گوياست: دل مسلمان سرشار از محبت و صميميت استزبان قرآن 

***  

  سورة طه

  آيه است 135اين سوره مكي و 
$! ∪⊆∩ μÛ﴿: 2 – 1اسباب نزول آية  tΒ $uΖ ø9t“Ρr& y7 ø‹n= tã tβ# u™öà)ø9 $# #’s+ ô± tFÏ9 ∩⊄∪﴾)2(.  

روايت كرده است: در اوايل نزول وحي هنگام اداي  بابن مردويه از ابن عباس  -708
$! ∪⊆∩ μÛ﴿ايسـتاد. پـس خـداي بـزرگ      رسول خدا بر سينة كف پاهاي خود مـي  نماز tΒ $uΖ ø9 t“Ρr& 

y7ø‹n= tã tβ#u™öà)ø9 $# #’s+ô± tFÏ9 ∩⊄∪﴾ 3(را نازل كرد(.  
روايت كرده اسـت: سـرور    خود از ربيع بن انس  »تفسير«عبد بن عبدالحميد در  -709

ايسـتاد تـا خـداي بـزرگ آيـة       بر آن پا مـي كائنات [هنگام اداي نماز] گاهي بر اين پا و گاهي 
﴿!$tΒ $uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹n= tã tβ#u™öà)ø9 $# #’s+ô± tFÏ9 ∩⊄∪﴾ 1(را نازل كرد(.  

                                           
از عبدالرحمن بن عوف روايت كرده است، اسناد آن جداً ضعيف است از جهت عبدالعزيز  23970طبري  -1

د و متن باطل است، زيرا تمـام ايـن سـوره بـه اتفـاق علمـا       هاي مجهول هستن بن عمران در اين اسناد راوي
  .305/  4مكي است. ابن كثير 

  »تيكه به رنج آف رآن را بر تو نازل نكرديمقطه. «ترجمه:  -2
زيـاد بشـكري   از ابن عباس روايت كرده است، در اين اسناد محمـد بـن    1497 »شعب االيمان«بيهقي در  -3

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1696 »تفسير شوكاني«و  7547 »عتدالميزان اال«ميموني كذاب است. به 
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كند: گفتند: محمد بـه اثـر    روايت مي بابن مردويه از طريق عوفي از ابن عباس  -710
$ tΒ$!﴿خداپرستي بيچاره و بـدبخت شـده اسـت. پـس      uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹n= tã tβ# u™öà)ø9 $# #’s+ ô± tFÏ9 ∩⊄∪﴾ »  مـا

  .)2(نازل شد »قرآن را به تو نفرستاديم تا خود را به رنج و زحمت بيندازي
y7﴿: 105اسباب نزول آية  tΡθè= t↔ ó¡ o„uρ Ç⎯ tã ÉΑ$t7 Ågø: $# ö≅à)sù $yγ àÅ¡Ψtƒ ’În1 u‘ $Zó¡ nΣ ∩⊇⊃∈∪﴾)3(.  

تـو روز  كنـد: قـريش پرسـيد اي محمـد! خـداي       ابن منذر از ابن جريج روايـت مـي   -711
7tΡθ﴿كند؟ آيـة   ها چه مي قيامت با اين كوه è= t↔ó¡ o„ uρ Ç⎯tã ÉΑ$t7 Ågø:$# ö≅à)sù $ yγ àÅ¡Ψ tƒ ’În1 u‘ $Zó¡ nΣ ∩⊇⊃∈∪﴾ 

  نازل شد. »كند ها را كامالً پراكنده مي پرسند، بگو: خداي من آن ها از تو مي در باره كوه«
≈?n’﴿: 114اسباب نزول آية  yètGsù ª! $# à7Î= yϑø9 $# ‘, ysø9 $# 3 Ÿωuρ ö≅yf÷è s? Èβ# u™öà)ø9 $$Î/ ⎯ ÏΒ È≅ö6s% βr& 

#© |Óø)ãƒ š ø‹s9 Î) … çμ ã‹ ômuρ ( ≅è%uρ Éb> §‘ ’ÎΤ ÷Š Î— $ Vϑù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪﴾)4(.  
آورد پيغمبـر   ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده اسـت: وقتـي جبرئيـل آيـات را مـي      -712

از حفـظ آيـه   ترسـيد قبـل    انـداخت. چـون مـي    براي حفظ آن، خود را به زحمت و مشقت مي
#Ÿωuρ ö≅yf÷ès? Èβ﴿جبرئيل امين صعود كند. پس خدا  u™öà)ø9 $$Î/﴾... .را نازل كرد  

  تر است. سبب ديگري آمده است كه صحيح 34در سورة نساء آية 

                                                                                                             
پـس مرسـل اسـت، امـا بـزار       »عياض از ربيع بن انس روايت كـرده  [قاضي]«گويد:  مي 149/  3ابن كثير  -1

گويد:  مي 11165 »مجمع الزوائد«ل روايت كرده است. هيثمي در از علي به طور موصو »كشف« 2232
دانـد و ابـن معـين     يد بن بالل نظر است و كيسان بـن عمـرو را ابـن حبـان ثقـه مـي      بخاري گفته كه در يز«

 »تفسير شوكاني«پس اسناد ضعيف است. به  »هاي اين حديث راويي صحيح هستند يضعيف و باقي راو
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1695

  اسناد اين ضعيف است به خاطر اين كه عطية عوفي ضعيف متروك است. -2
  .»پرسند، بگو: پروردگارم آن را سخت خواهد پراكند ها از تو مى و درباره كوه«: ترجمه -3
] قـرآن پـيش از آنكـه وحـى      پس خداوند، فرمانرواى راستين بزرگ و برتر است. و در [خواندن«ترجمه:  -4

  .»آن بر تو انجام پذيرد، شتاب مكن. و بگو: پروردگارا، به من دانشى بيفزاى
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‰£Ÿωuρ ¨β﴿: 131اسباب نزول آية  ßϑs? y7ø‹t⊥ ø‹tã 4’n< Î) $tΒ $uΖ ÷è−GtΒ ÿ⎯Ïμ Î/ %[`≡ uρø— r& öΝåκ ÷]ÏiΒ nο t÷δy— Íο 4θuŠ pt ø:$# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ôΜåκ s] ÏGø uΖ Ï9 ÏμŠÏù 4 ä− ø—Í‘ uρ y7În/ u‘ ×öyz 4’s+ ö/r&uρ ∩⊇⊂⊇∪﴾)1(.  
روايت كرده اند: به رسـول خـدا    ابن ابوشيبه، ابن مردويه، بزار و ابويعلي از رافع  -713

مقـداري آرد   مهمان آمد، آن بزرگوار مرا به نزد يهودي فرستاد و گفت: تا مـاة رجـب از وي  
دهم، مگر اين كه چيـزي گـرو بگـذارد.     ض بگير، يهود گفت: هرگز به او قرض نميبرايم قر

آمدم و جريان را عرض كردم. گفت: به ذات اقـدس الهـي سـوگند كـه مـن       حضور پيامبر 
 Ÿωuρ﴿مورد اعتماد ملكوتيان و امين زمين هستم. هنوز از خدمت پيغمبر دور نرفته بودم كه آية 

¨β£‰ßϑs? y7 ø‹t⊥ø‹tã 4’n< Î) $tΒ $uΖ ÷è−GtΒ ÿ⎯Ïμ Î/ % [`≡uρø— r& öΝåκ ÷] ÏiΒ﴾... .نازل شد  
***  

  سورة انبياء

  آيه است 112اين سوره مكي و 
tΒ ôM$!﴿: 6اسباب نزول آية  uΖtΒ#u™ Ν ßγ n=ö6s% ⎯ÏiΒ >π tƒ ös% !$yγ≈ oΨ õ3n= ÷δr& ( öΝßγ sù r& šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∉∪﴾)2(.  

ه رسول خدا گفتند: اگر سـخنانت  ابن جرير از قتاده روايت كرده است: اهالي مكه ب -714
شوي كوة صفا را براي مـا بـه كـوة طـال تبـديل       حق است و از گرايش ما به اسالم خرسند مي

كن، جبرئيل امين خدمت پيامبر آمد و گفت: اگر دوسـت داشـته باشـي آنچـه قـوم تـو از تـو        
مان نياوردند ها برآورده شد و بازهم اي شود، اما اگر خواست آن درخواست كرده اند واقع مي

                                           
ايـم تـا آنـان را     مند ساخته هايى از آنان را به آن بهره دوز به زينت زندگى دنيا كه گروهو چشم م«ترجمه:  -1

  .»در آن بيازماييم. و روزى پروردگارت بهتر و ماندگارتر است
] آن را نابود كـرديم، ايمـان نيـاورده بودنـد. آيـا اينـان        ] هيچ شهرى كه [اهل پيش از آنان [مردم«ترجمه:  -2

  .»آورند؟ ايمان مى
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ها با تأني و آهستگي كار كن. آيـة   شود. اگر خواسته باشي در برابر آن به آنان مهلت داده نمي
﴿!$tΒ ôM uΖ tΒ# u™ Ν ßγ n= ö6s% ⎯ ÏiΒ >π tƒ ös% !$yγ≈ oΨ õ3n= ÷δr& ( öΝßγ sù r& šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∉∪﴾ .نازل شد  

tΒ$﴿: 34اسباب نزول آية  uρ $uΖ ù= yèy_ 9|³ t6 Ï9 ⎯ ÏiΒ š Î= ö6s% t$ ù#ã‚ø9$# ( ⎦ '⎪Î* sù r& ¨MÏiΒ ãΝßγ sù tβρà$ Î#≈ sƒ ø:$# 

∩⊂⊆∪﴾)1(.  
اطالع داده شد كه زمان  ابن منذر از ابن جريج روايت كرده است: به پيامبر اكرم  -715

كنـد؟ آنگـاه    مرگت فرا رسيده است. گفت: پروردگارا! پس چه كسي امت مرا راهنمايي مـي 
$﴿خدا آية  tΒuρ $uΖ ù= yèy_ 9|³ t6 Ï9 ⎯ÏiΒ š Î= ö6s% t$ ù#ã‚ ø9   .)2(را نازل كرد ﴾#$

#﴿: 36اسباب نزول آية  sŒÎ)uρ x8#u™u‘ t⎦⎪Ï%©! $# (# ÿρ ãxŸ2 χ Î) y7tΡρä‹ Ï‚−Gtƒ ωÎ) # ·ρâ“èδ # x‹≈ yδr& 

” Ï%©! $# ãà2 õ‹tƒ öΝä3tG yγ Ï9# u™ Νèδuρ Ìò2É‹Î/ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# öΝèδ šχρ ãÏ≈ Ÿ2 ∩⊂∉∪﴾)3(.  
سرور كائنات از كنار ابوجهـل و ابوسـفيان    ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده است: -716

را ديـد، خنديـد و بـه ابوسـفيان      گذشت. چون ابوجهـل او   –كردند  كه باهم صحبت مي –
اين پيامبر خاندان عبد منـاف اسـت، ابوسـفيان خشـمگين شـد و گفـت: آيـا بـه بعثـت           گفت:

شـنيد و برگشـت و   هـا را   پيامبري از خاندان عبد مناف باور نداريد سرور كائنـات سـخنان آن  
هاي ابوجهل را بيان كرد و با تهديد گفـت: عاقبـت تـو را بـه جـز رنـج و        ها و ناشايستي زشتي

                                           
ايـم. آيـا اگـر بميـرى ايشـان جاودانـه        و پيش از تـو بـراى هـيچ بشـرى جـاودانگى مقـرّر نداشـته       «ترجمه:  -1

  .»مانند؟ مى
كند، ماننـد حـديث    گويد: احاديثي كه ابن جريج به صورت مرسل روايت مي معضل است، امام احمد مي -2

بن عباس و علمـاي تفسـير بعـد از او،    موضوع هستند. تفرد ابن جريج به اين روايت بدون ائمة ديگر مثل ا
  دليل بر وهن اين است.

] اسـت   گويند] آيـا ايـن [شـخص    گيرند. [مى و چون كافران تو را ببينند فقط تو را به ريشخند مى«ترجمه:  -3
  .»] رحمان را منكرند كند؟ و آنان ياد [خداى ] ياد مى كه معبودانتان را [به بدى
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باري خواهي شد كه ديگر عهدشـكنان   هاي مشقت ها و محنت بينم تو گرفتار سختي اندوه نمي
sŒ#﴿دچار آن شدند. پس  Î)uρ x8# u™u‘ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ÿρ ãx Ÿ2 χ Î) y7 tΡρä‹Ï‚ −Gtƒ ωÎ) # ·ρâ“ èδ﴾ 1(نازل شد(.  

⎪⎥βÎ) š¨﴿: 101اسباب نزول آية  Ï% ©! $# ôMs)t7 y™ Νßγ s9 $̈ΨÏiΒ #© o_ó¡ ßsø9 $# y7 Í×̄≈ s9 'ρé& $ pκ÷] tã tβρß‰yèö6 ãΒ 

∩⊇⊃⊇∪﴾)2(.  

öΝà6﴿روايت كرده است: چون آيـة   بحاكم از ابن عباس  -717 ¯ΡÎ) $ tΒuρ šχρ ß‰ç7 ÷ès? ⎯ ÏΒ 

Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡr& $yγ s9 šχρ ßŠ Í‘≡uρ ∩®∇∪﴾  به يقـين شـما و آنچـه بـه     «) 98(انبياء
نـازل   »پرستيد، آتش افروز جهنّم [خواهيد بود]. شما بر آن وارد خواهيد شد جاى خداوند مى

زبعري گفت: پرستندگان آفتاب، مهتاب، فرشتگان و عزير همه باهم همراه با خدايان شد. ابن 
⎪⎥ ﴿¨βÎ) šما در دوزخند. پـس خـدا    Ï% ©! $# ôMs)t7 y™ Νßγ s9 $̈Ψ ÏiΒ #© o_ ó¡ ßsø9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $pκ ÷] tã tβρß‰yèö6 ãΒ 

ϑs9£$﴿و  ﴾∪⊆⊂⊆∩ uρ z> ÎàÑ ß⎦ø⌠ $# zΟ tƒ ötΒ ¸ξsWtΒ # sŒÎ) y7ãΒ öθs% çμ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$s%uρ $ uΖ çFyγ Ï9≡r&u™ îöyz 

ôΘr& uθèδ 4 $ tΒ çνθ ç/uŸÑ y7s9 ωÎ) Kωy‰ỳ 4 ö≅t/ ö/ ãφ îΠöθ s% tβθ ßϑÅÁ yz ∩∈∇∪﴾  :و چــون «) 58 – 57(زخــرف
و . ] فرزند مريم مثل زده شـد، آن گـاه قومـت از آن بانـگ [بـه ريشـخند] برداشـتند        [آفرينش

گفتند: آيا معبودان ما بهترند يا او. [آن مثل را] براى تو جز از روى جدال نزدند حقّ اين است 
  .)3(را نازل كرد »كه آنان گروهى ستيزه جويند

                                           
داننـد، اگـر حـديث را بـه صـورت موصـول        علما سدي را ضـعيف مـي   مرسل و ضعيف است، بسياري از -1

بـه تخـريج    1730 »تفسـير شـوكاني  «ت مرسل روايت كنـد چـه خواهـد بـود.     روايت كند و اگر به صور
  محقق.

] ما نيكويى برايشـان مقـرّر شـده اسـت، آنـان از آن دور داشـته        به راستى آنان كه پيشتر از [سوى«ترجمه:  -2
  .»شوند مى

از ابن عباس روايت كرده اند. در اسناد طبري عطاء بن سائب راستگوست  24838و طبري  385/  2م حاك -3
مگر شوريده خرد شده، اين حديث متابع دارد كه حـاكم روايـت كـرده و صـحيح شـمرده و ذهبـي هـم        
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***  

  سورة حج

  آيه است 78اين سوره مدني و 
⎯z﴿: 3اسباب نزول آية  ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’Îû «! $# ÎötóÎ/ 5Ο ù= Ïã ßìÎ6 ®Ktƒ uρ ¨≅à2 9⎯≈ sÜø‹x© 7‰ƒ Ì̈Β 

∩⊂∪﴾)1(.  

z⎯ÏΒ﴿ابن ابوحاتم از ابومالك روايت كرده است: آيـة   -718 uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’Îû «! $#﴾ 
  زل گرديده است.در بارة نضر بن حارث نا

z⎯ÏΒ﴿: 11اسباب نزول آية  uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ ©! $# 4’n?tã 7∃ öym ( ÷βÎ*sù … çμ t/$|¹r& îöyz ¨βr' yϑôÛ$# 

⎯Ïμ Î/ ( ÷βÎ)uρ çμ ÷Ft/$|¹ r& îπ uΖ ÷FÏù |= n= s)Ρ$# 4’n?tã ⎯Ïμ Îγ ô_uρ uÅ£ yz $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# nοtÅz Fψ$# uρ 4 y7 Ï9≡sŒ uθ èδ ãβ#uô£ ã‚ø9 $# 

ß⎦⎫Î7 ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪﴾)2(.  
آمد و دين اسـالم   روايت كرده است: مردي به مدينه مي ببخاري از ابن عباس  -719
كـرد.   هـايش زاد و ولـد مـي    آورد و گلة اسـب  پذيرت، پس اگر همسرش پسر به دنيا مي را مي
هـايش زاد   زاييد و گلة اسـب  گفت: اسالم دين نيكو و شايسته است. اگر همسرش پسر نمي مي

                                                                                                             
م بـن  هم از ابن عباس روايت كرده اند. در اسناد اين عاص 153/  12و طبراني  616موافق است و واحدي 

بـه صـورت مرسـل روايـت كـرده       از ابن اسحاق 24835كند. طبري  بهدله صدوق است و گاهي خطا مي
  به تخريج محقق. 1817و  1747 »تفسير شوكاني«است. 

] دانشى مجادله و از هر شيطان سركشى  ] خداوند بدون [هيچ و از مردمان كسى هست كه [درباره«ترجمه:  -1
  .»كند پيروى مى

پرستد. پس اگر خيرى بـه او برسـد از آن آرام    و از مردم كسى هست كه با دودلى خداوند را مى«ترجمه:  -2
گرداند. در دنيـا و آخـرت زيانكـار شـده اسـت. ايـن همـان زيـان          گيرد و اگر باليى به او برسد، روى مى

  .»آشكار است
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⎯z﴿گفت: اسالم آيين شر و آفت است. پس خدا آية  . ميكرد و ولد نمي ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ 

©! $# 4’n?tã 7∃ öym﴾... 1(را نازل كرد(.  
ابن مردويه از قول عطيه از ابوسعيد روايت كرده: مردي از يهود ايمان آورد پس  -720

بد گرفت و گفت: از  خودش نابينا شد، فرزندش مرد و اموالش از بين رفت. اسالم را به فال
اين دين براي من خيري نرسيد پسرم مرد، مال و ثروتم تباه گشت و چشمانم نابينا گرديد. 

z⎯ÏΒ﴿پس آية  uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ß‰ ç7÷ètƒ ©! $# 4’n?tã 7∃öym...﴾ .نازل شد  

#Èβ﴿ :22 – 19اسباب نزول آية  x‹≈ yδ Èβ$yϑóÁ yz (#θßϑ|Á tG÷z $# ’Îû öΝÍκ Íh5u‘ ( t⎦⎪Ï% ©! $$sù (#ρãxŸ2 

ôMyèÏeÜè% öΝ çλm; Ò>$uŠ ÏO ⎯ÏiΒ 9‘$̄Ρ = |Á ãƒ ⎯ÏΒ É− öθsù ãΝÍκ Åρâ™â‘ ãΝ‹ Ïϑpt ø: $# ∩⊇®∪﴾.  

#Èβ﴿روايـت كـرده انـد: آيـة      بخاري، مسلم و ديگـران از ابـوذر    -721 x‹≈ yδ Èβ$yϑóÁ yz 

(#θ ßϑ|Á tG÷z $# ’Îû öΝÍκ Íh5 u‘﴾...       بـن  در بارة [شش نفر از قريش سـه مسـلمان] علـي، حمـزه و عبيـده]
حارث و سه نفر مشرك] وليد بن عتبه، عتبه بن ربيعه و شيبه بن ربيعه [كـه روز بـدر حمـزه بـا     
عتبه و عبيده با شيبه و علي كرم اهللا وجهه با وليد بـه جنـگ تـن بـه تـن پرداختنـد] نـازل شـده         

  .)2(تاس
#Èβ﴿روايت كرده است: اين كالم الهي  حاكم از علي  -722 x‹≈ yδ Èβ$yϑóÁ yz 

(#θ ßϑ|Á tG÷z $# ’Îû öΝ ÍκÍh5 u‘ ( t⎦⎪ Ï%©! $$sù (#ρãxŸ2 ôMyèÏeÜè% öΝçλm; Ò>$uŠÏO ⎯ ÏiΒ 9‘$̄Ρ = |Á ãƒ ⎯ÏΒ É−öθ sù ãΝÍκ Åρâ™â‘ 

ãΝ‹ Ïϑpt ø:$# ∩⊇®∪ ãyγ óÁ ãƒ ⎯Ïμ Î/ $ tΒ ’Îû öΝ Íκ ÍΞθäÜç/ ßŠθ è= ègø:$# uρ ∩⊄⊃∪ Νçλm;uρ ßìÏϑ≈ s)̈Β ô⎯ ÏΒ 7‰ƒ Ï‰tn ∩⊄⊇∪ !$yϑ̄= à2 

                                           
  .4742صحيح است، بخاري  -1
، 2835اجـه  ، ابـن م 361 »تفسـير «، نسـائي در  3033، مسـلم  3966و  3969و  3968صحيح است، بخـاري   -2

» زاد المسـير «از ابـوذر روايـت كـرده انـد.      2701و بغوي  619 »اسباب نزول«، واحدي در 24979طبري 
  تخريج محقق. 1005
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(# ÿρßŠ# u‘ r& βr& (#θã_ ãøƒ s† $pκ ÷]ÏΒ ô⎯ÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹Ïãé& $pκÏù (#θ è%ρèŒuρ z># x‹tã È,ƒ Ípt ø: در ارة نبرد ما در ب ﴾ ∪⊅⊅∩ #$
  .)1(بدر نازل شده است

ه، علـي و عبيـده بـن    روايت كـرده اسـت: در روز بـدر حمـز     از وجه ديگر از او  -723
در ميدان نبرد آمدند و با عتبه پسر ربيعه، وليد پسر عتبه و شيبه پسر ربيعه جنگيدند.  حارث 

  .)2(ها نازل شده است اين آيه در بارة آن
روايت كرده است: ايـن آيـه در مـورد     باز طريق عوفي از ابن عباس ابن جرير  -724

اهل كتاب نازل شده است كـه خطـاب بـه مسـلمانان گفتنـد: مـا در نـزد خـدا از شـما برتـر و           
تـر از كتـاب شماسـت و پيـامبر مـا از پيـامبر شـما پيشـتر اسـت.           سزاوارتريم، كتاب ما قـديمي 

و پيـامبران پيشـين و بـه     تريم. زيرا بـه محمـد    ستهمسلمانان گفتند: ما در نزد خدا از شما شاي
  .)3(همه كتب آسماني ايمان داريم

  ابن ابوحاتم نيز از قتاده همين روايت را نقل كرده است. 725

                                           
   روايت كرده اسنادش حسن است. 386/  2حاكم  -1

رشـان دشـمنى ورزيدنـد. پـس     ] پروردگا ] دشمن [همديگر] اند. در [بـاره  اين دو [گروه«: ترجمه آيات
كـه  . اند. از باالى سرشان آب داغ ريخته شود اند، برايشان لباسهايى از آتش بريده آنان كه كفر پيشه كرده

] آنـان گرزهـاى آهنـين     و براى [عذاب كـردن . شود آنچه در درونشان است و [نيز] پوستها از آن تافته مى
شـوند و [گفتـه    از آنجا بيرون آيند، به آنجا باز گردانده مـى  ] اندوه هر گاه كه خواهند از [شدت. مهياست

  .»] عذاب آتش را بچشيد شود: طعم تلخ
و  4744و  3965از علي روايت كرده اسناد آن به خاطر ابوجعفر رازي قوي نيست. بخاري  386/  2حاكم  -2

  از قيس بن عباده از علي روايت كرده اند از زبان قيس. 620واحدي 
و از او مجاهيل از عوفي از ابن عباس آورده، عطيه بن سعد عوفي واهي  24984عيف است، طبري جداً ض -3

  به تخريج محقق. 1006 »زاد المسير«روايت كرده اند. 
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⎪⎥βÎ) š¨﴿: 25اسباب نزول آية  Ï% ©! $# (#ρãxx. tβρ ‘‰ÝÁ tƒuρ ⎯tã È≅‹ Î6y™ «! $# Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# uρ ÏΘ# tysø9 $# 

“Ï% ©!$# çμ≈uΖ ù= yèy_ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ¹™!# uθ y™ ß#Å3≈ yèø9 $# ÏμŠ Ïù ÏŠ$ t7ø9 $#uρ 4 ⎯ tΒ uρ ÷ŠÌãƒ ÏμŠÏù ¥Š$ys ø9 Î*Î/ 5Ο ù= Ýà Î/ çμ ø%É‹œΡ ô⎯ÏΒ A># x‹tã 

5ΟŠ Ï9 r& ∩⊄∈∪﴾)1(.  
عبـداهللا بـن    روايت كـرده اسـت: سـرور كائنـات      بابن ابوحاتم از ابن عباس  -726

ز انصار بـود فرسـتاد. و ايـن دو بـه     ها مهاجر و ديگري ا انيس را با دو نفر ديگر كه يكي از آن
كردند. در آن حال عبداهللا بن انيس خشـمگين شـد و انصـاري را بـه قتـل       نياكان خود فخر مي

tΒ⎯﴿رساند، مرتد شد و به مكه گريخت. در بـارة او   uρ ÷ŠÌãƒ ÏμŠ Ïù ¥Š$ysø9 Î*Î/ 5Ο ù= Ýà Î/﴾     تـا آخـر نـازل
  .)2(شد

βÏiŒ﴿: 27اسباب نزول آية  r&uρ ’Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædk pt ø:$$Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’n?tãuρ Èe≅à2 9ÏΒ$|Ê 

š⎥⎫ Ï?ù' tƒ ⎯ ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,ŠÏϑtã ∩⊄∠∪﴾)3(.  
ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: مسلمانان در ابتدا [وقتـي بـراي اداي مراسـم     -727
š‚θ﴿شـدند. پـس خـداي بـزرگ      آمدند] سوار مركب نمـي  حج مي è?ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’n?tãuρ Èe≅à2 

                                           
كـه آن را بـراى    -بى شك آنان كه كفر ورزيدند و [مـردم را] از راه خـدا و [از] مسـجد الحـرام    «ترجمه:  -1

]. و كسـى كـه از روى    دارنـد [كيفرشـان دهـيم    باز مى -ايم نشين قرار داده مردم چه مقيم در آنجا چه باديه
  .»چشانيم ستم در آنجا كجروى خواهد، به او از عذاب دردناك مى

آورده در ايـن   271/  3 »تفسير«روايت كرده چنانچه ابن كثير در  ضعيف است، ابن ابوحاتم از ابن عباس -2
تخـريج   1779 »تفسـير شـوكاني  «دينار از سعيد بن جبير نشـنيده.   اسناد ابن لهيعه ضعيف است و عطاء بن

  محقق.
] مردم به حج نـدا درده تـا پيـاده و [سـوار] بـر هـر شـتر الغـرى كـه از هـر راه دورى            و در [ميان«ترجمه:  -3

  .»رهسپارند به سوى تو آيند
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9ÏΒ$|Ê﴾ ها دستور داد كه آنچه را در سفر الزم دارند با خـود بياورنـد    ش را نازل كرد و به آن
  .)1(آنان دادو اجازة سواري و تجارت را هم به 

⎯﴿: 37اسباب نزول آية  s9 tΑ$ uΖ tƒ ©! $# $yγ ãΒθ çt é: Ÿωuρ $ yδäτ !$tΒÏŠ ⎯ Å3≈ s9uρ ã& è!$uΖ tƒ 3“uθø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 

y7 Ï9≡x‹x. $yδt¤‚ y™ ö/ä3s9 (#ρ çÉi9 s3çGÏ9 ©!$# 4’n?tã $tΒ ö/ä31y‰ yδ 3 ÎÅe³ o0uρ š⎥⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9 $# ∩⊂∠∪﴾)2(.  
ابن ابوحاتم از ابن جريج روايت كرده است: اهـل جاهليـت كعبـه را بـه گوشـت و       -728

گفتند: آيا شايسته است كه ما هم كعبه را بـه خـون    كردند. ياران پيامبر  خون شتر آلوده مي
⎯﴿قرباني] بياالييم. پس آية و گوشت [ s9 tΑ$ uΖ tƒ ©! $# $yγ ãΒθçt é:﴾... .نازل شد  

%tβÏŒé& t⎦⎪Ï﴿: 39اسباب نزول آية  ©#Ï9 šχθè= tG≈ s)ãƒ öΝ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ßϑÎ= àß 4 ¨βÎ)uρ ©!$# 4’n?tã óΟ ÏδÎóÇtΡ íƒ Ï‰s)s9 

∩⊂®∪﴾)3(.  
يت روا باحمد و ترمذي به صورت حسن و حاكم به قسم صحيح از ابن عباس  -729

هايي كـه   گفت: آن كرده اند: هنگامي كه سرور كائنات از مكه خارج شد، ابوبكر صديق 
ــد هــالك مــي    ــدون تردي ــد ب ــرون كردن ــامبر خــويش را بي ــة   پي %tβÏŒé& t⎦⎪Ï﴿شــوند. پــس آي ©#Ï9 

šχθ è= tG≈ s)ãƒ öΝßγ ¯Ρr' Î/ (#θßϑÎ= àß 4 ¨βÎ)uρ ©! $# 4’n?tã óΟ ÏδÎóÇtΡ íƒ Ï‰s)s9 ∩⊂®∪﴾ 4(نازل شد(.  
                                           

  به قسم مرسل روايت كرده است. 25057طبري  -1
رسـد بلكـه پرهيزگاريتـان بـه او      قربانيها] و نيز خونهايش به خداونـد نمـى  [هرگز] گوشتهاى آن [«ترجمه:  -2

رسد. بدينسان آن [قربانيها] را برايتان تسخير كرد تا خداوند را به شكرانه آنكـه شـما را هـدايت كـرده      مى
  .»است به بزرگى ياد كنيد و به نيكوكاران نويد ده

انـد، اجـازه [جهـاد] داده شـد و      از آن روى كه ستم ديـده شود،  ] جنگ مى به كسانى كه [با آنان«ترجمه:  -3
  .»خداوند بر يارى كردن آنان تواناست

و  946و  66/  2، حـاكم  216/  1، احمـد  365 »تفسير«و  52/  6 »سنن الكبري«، نسائي در 3171ترمذي  -4
ق از ثـوري از  از چند طريـ  294/  2 »دالئل«و بيهقي در  123/  17، طبراني 25255و  25254، طبري 390

اعمش از مسلم بطين از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده اند. اين اسناد بـه شـرط بخـاري و مسـلم     
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tΒ$!﴿: 52ب نزول آية اسبا uρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7Î= ö6s% ⎯ ÏΒ 5Αθ ß™§‘ Ÿωuρ @c© É<tΡ HωÎ) # sŒÎ) #©©_ yϑs? ’s+ ø9 r& 

ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# þ’Îû ⎯Ïμ ÏG̈ ÏΖ øΒé& ã‡|¡Ψ u‹sù ª! $# $tΒ ’Å+ ù= ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# ¢Ο èO ãΝÅ6 øtä† ª! $# ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ 

ÒΟŠ Å3ym ∩∈⊄∪﴾)1(.  
ابن جرير و ابن منذر از يك طريق با سند صحيح از سعيد بن جبير  ابن ابوحاتم، -730

ÉΟ﴿روايت كرده اند: نبي كريم در مكه  ôf̈Ψ9$# uρ #sŒ Î) 3“uθ yδ ∩⊇∪ $tΒ ¨≅|Ê ö/ä3ç7 Ïm$|¹ $ tΒuρ 3“uθ xî 

∩⊄∪ $tΒ uρ ß,ÏÜΖ tƒ Ç⎯tã #“uθoλù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ ωÎ) Ö©ór uρ 4©yrθãƒ ∩⊆∪ …çμ uΗ ©>tã ß‰ƒ Ï‰x© 3“uθ à)ø9$# ∩∈∪ ρèŒ ;ο §ÏΒ 

3“uθ tGó™ $$sù ∩∉∪ uθèδuρ È, èùW{$$ Î/ 4’n?ôãF{$# ∩∠∪ §ΝèO $tΡyŠ 4’̄< y‰tF sù ∩∇∪ tβ%s3sù z>$ s% È⎦ ÷⎫y™ öθs% ÷ρr& 4’oΤ ÷Š r& ∩®∪ 

#© yr ÷ρr'sù 4’n< Î) ⎯Íν Ï‰ö6tã !$ tΒ 4© yr÷ρ r& ∩⊇⊃∪ $ tΒ z> x‹ x. ßŠ# xσ àø9 $# $ tΒ #“r&u‘ ∩⊇⊇∪ … çμ tΡρã≈ yϑçFsùr& 4’n?tã $tΒ 3“ttƒ ∩⊇⊄∪ 

ô‰ s)s9 uρ çν# u™u‘ »' s! ÷“ tΡ 3“t÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰ΖÏã Íοu‘ ô‰ Å™ 4‘yγ tFΖ çRùQ $# ∩⊇⊆∪ $yδy‰Ψ Ïã èπ̈Ζ y_ #“ uρù'pR ùQ$# ∩⊇∈∪ øŒÎ) © ý øótƒ 

nο u‘ ô‰Åb¡9 $# $tΒ 4© ý øótƒ ∩⊇∉∪ $tΒ sø# y— ç|Çt7ø9 $# $tΒ uρ 4© xösÛ ∩⊇∠∪ ô‰ s)s9 3“r&u‘ ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ# u™ ÏμÎn/u‘ #“uö9 ä3ø9 $# ∩⊇∇∪ 

ãΛä⎢÷ƒu™tsù r& |M≈̄=9$# 3“̈“ ãèø9 $# uρ ∩⊇®∪ nο4θ uΖ tΒuρ sπ sW Ï9$̈W9 $# #“t÷z W{$# ∩⊄⊃∪﴾  :را تالوت كرد. 20 – 1(نجم (
آن « »ن شفاعتهن لترتجىتِْلَك الغرانيق العال وإ«ان اين كلمات را به او القا كرد: شيط

                                                                                                             
از شعبه از اعمش روايت كرده،  7/  3از قيس بن ربيع از اعمش روايت كرده. حاكم  25256است. طبري 

 25253و طبـري   3172مذي پس اين خبر به سه طريق از اعمش به صورت موصول روايت شده است. تر
از ثوري از اعمش از مسلم بطين از سعيد بن جبير به قسم مرسـل روايـت كـرده انـد. حـديث موصـول را       

از  25260و  25259شمارند، اين حديث شواهد مرسل ديگر هم دارد كه طبري  حاكم و ذهي صحيح مي
تخـريج   1009 »زاد المسـير «و  1513ابـن عربـي    »احكـام قـرآن  «از قتاده روايت كـرده.   25262اهد مج

  محقق.
و هيچ رسولى و هيچ پيامبرى را پيش از تو نفرستاديم مگر آنكه چون آرزويـى در خـاطر آورد،   «ترجمه:  -1

بـرد   افكند از بين مى ] در آرزوى او افكند. پس خداوند آنچه را كه شيطان مى شيطان [از سوى خود مانعى
  .»خداوند داناى فرزانه استدارد و  سپس خداوند آياتش را استوار مى
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امبر تاكنون مشركان گفتند: پي »شان اميد است بلندمرتبه به شفاعتهاي زيباشكل و  بت
[آية سجده را در آخر سورة نجم  خدايان ما را به خوبي و نيكي ياد نكرده بود، پيامبر 

tΒ$!﴿خواند] و سجده كرد. مشركان نيز همراة با پيغمبر سجده كردند. آنگاه آية  uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ 

y7Î= ö6s% ⎯ÏΒ 5Αθß™ §‘ Ÿωuρ @c© É<tΡ﴾... .نازل شد  
 بعبـاس   وجه ديگر از سعيد بن جبير از ابنابن مردويه از  همين مورد را بزار و -731

گويد: اين حديث به قسم موصول روايت نشده، مگر به همـين سـند    روايت كرده اند: بزار مي
اميه بن خالد كه ثقة مشهور است يگانه كسي است كه اين حديث را به قسم موصول روايـت  

  .)1(كرده است
  .)2(ي كه در آن واقدي است روايت كردهبه سند ببخاري از ابن عباس  -732
  .)3(صالح از ابن عباس روايت كرده استابن مردويه از طريق كلبي از ابو -733
  .)4(روايت كرده استبابن جرير از طريق عوفي از ابن عباس  -734
  .)5(ابن اسحاق در كتاب سيره از محمد بن كعب [قرظي] روايت كرده است -735

                                           
 »ميـزان االعتـدال  «دانند، اما ذهبـي در   علما ثقه مي، در اين سند اميه بن خالد را بسياري از 12450طبراني  -1

 »الضعفاء«و تمجيدش نكرد و عقيلي او را در در خصوص او از احمد پرسيدند تحسين «گويد:  مي 1029
  .»كر كرده است] ذ129، ص 1بيروت، ج [درا الكتب العلميه 

كند و از واقـدي و   ها چنين آمده اين عجيب و غريب است، زيرا بخاري اين باطل را روايت نمي در نسخه -2
خ خود روايت نكـرده  هاي تاري امثال او كه متروك و متهم به كذب هستند هم در صحيح و هم در كتاب

  اين روايت را نيافته است. 661/  4 »در المنثور«است. محقق در 
اين اسناد ساقط و مصنوع است، كلبي و ابوصالح كتابي را به تفسير قرآن وضـع كـرده و بـه دروغ بـه ابـن       -3

  عباس نسبت داده اند. كلبي خود به اين كار اقرار نموده است.
به سندي كه در آن مجاهيل است از عطية عوفي كـه ضـعيف اسـت از ابـن عبـاس روايـت        25333طبري  -4

  توان به آن دل خوش كرد. ساقط است و نمي كرده پس اين سند هم
. اين داراي سه علت است: مرسل است، در اين عنعنة ابن اسحاق است، در ايـن سـند يزيـد    25328طبري  -5

  توان از حديث او پيروي كرد. گويد: نمي بن زياد مدني است كه بخاري در خصوص او مي
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  .)1(ابن شهاب روايت كرده استموسي بن عقبه از  -736
  .)2(ابن جرير از محمد بن قيس روايت كرده است 737
  .)3(ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده است -738

ها يا ضعيفند يا منقطع بدون اولي كه طريـق سـعيد بـن     ها يك معني دارند، كل آن همة آن
  .)4(جبير است

وايـت شـده. بنـابراين، داراي اصـل و     گويد: اين قضيه از چند طريـق ر  حافظ ابن حجر مي
اساس است با اين وصف دو طريق صحيح مرسـل نيـز دارد؛ يكـي را ابـن جريـر از زهـري از       
ابوبكر بن عبدالرحمن بن حارث بـن هشـام و ديگـري را از داود بـن هنـد از ابوعاليـه روايـت        

اساسـند   بـي  ات باطـل و كه گفته اند: ايـن روايـ   )6(و عياض )5(كرده است. پس سخن ابن عربي
  ناسنجيده است.

                                           
  ناشر دارالفكر بيروت. 66/  6 »در المنثور« -1
از ابومعشر از محمد بن كعب و محمد بن قيس روايت كرده است. اين نيـز مرسـل اسـت و     25327ري طب -2

كنـد   گويد: احاديث منكر را روايت مـي  دانند و بخاري مي ابومعشر نجيح را نسائي و دار قطني ضعيف مي
  داند. و يحيي بن سعيد جداً ضعيفش مي

  آمده روايت كرده است. 633/  4 »در المنثور«ابن ابوحاتم چنانچه در  -3
، ترمـذي  4862و  1071بخـاري   -در قضية سورة نجم و سجده در آن دو حديث صحيح آمده اسـت. اول  -4

از ابن عباس روايت كرده اند: رسول خدا سورة نجم را قراءت  409/  1و دار قطني  2763، ابن حبان 575
و  1070و  1067بخـاري   -سجده كردنـد. دو كرد در آن هنگام مسلمانان، مشركين، جنيان يكجا با پيامبر 

از ابــن  2764و ابــن حبــان  342/  1، دارمــي 160/  2، نســائي 1406، ابــوداود 576، مســلم 3972و  3853
مسعود روايت كرده اند: پيامبر سورة نجم را خواند و سجده كرد مسلمانان و مشـركين همـه بـا او سـجده     

برداشت و به پيشاني خود گذاشت و گفت: براي من  كردند به جز يك نفر كه از زمين يك مشت خاك
  گويد: بعد از مدتي در حالت كفر كشته شد. همين كافي است. ابن مسعود مي

  .83، ص 12تفسير قرطبي، دار الشعب القاهره، ج  -5
  .125، ص 2عياض قاضي ابوالفضل، الشفاء بتعريف حققو المصطفي، دارالفكر بيروت، ج  -6
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كرد. چون به اين قسمت از كـالم خـدا    در كنار كعبه سورة نجم را قراءت مي [رسول خدا 
﴿ãΛ ä⎢÷ƒu™tsù r& |M≈ ¯=9 $# 3“̈“ ãèø9 $# uρ ∩⊇®∪ nο 4θ uΖ tΒuρ sπ sW Ï9$ ¨W9 $# #“t÷z W{$# ∩⊄⊃∪﴾ » ــه ــا بــ ــزّى«و  »الت«آيــ  »عــ

رسيد. شيطان به گوش مشركان اين  »[چه؟] ارزش ] بى سومين [بت »منات«و به . ايد؟ نگريسته
هـا بزرگـان    اين بـت « »إن شفاعتهن لترجىو  تلك الغرانيق العلى«سخنان شيطاني را رساند: 

مشـركان گمـان كردنـد كـه      »توان اميد داشت به شفاعت آنان ميقوم يا مرغان بلندپروازند و 
ش كرد. همين كه آن حضرت ها را ستاي هاي آن اين سخنان را رسول خدا به زبان آورد و بت

سورة نجم را تا آخر قرآئت كرد براي اداي سجدة تالوت به سجده رفـت مشـركان نيـز بـا او     
سجده كردند، حتي وليد پسر مغيره كه پير و سالمند بود يك مشت ريـگ برداشـت و بـر آن    

كـه   سجده كرد، سپس متفرق شدند. به پيامبر اطالع دادند كه سجدة مشركان به دليل آن بـود 
هـاي آنـان يعنـي الت و عـزي را سـتايش كـرد.        بت شيطان به گوش آنان رساند كه پيامبر 

رسول خدا از اين بابت بسيار اندوهگين شد و اين خبـر او را سـخت غمگـين كـرد. در همـين      
سورة حج را نازل كرد.  52حال خدا براي آرامش قلب پيامبر و كاستن اين اندوة دردآور آية 

آيه اندوه و هراسي كه به وجود آن حضرت راه يافته بـود دور گرديـد و آن    پس از نزول اين
بزرگوار شاد و خرسند شد. به اين ترتيب پروردگارش او را آگاه ساخت كه اين امـر رسـمي   

بـرد و از   است كه خداي بزرگ در مورد انبياء پيامبران از روي حكمت و آگاهي به كـار مـي  
س آنچه مهم اسـت در اينجـا ذكـر شـود، ايـن اسـت كـه        اين حكمت تنها خدا آگاه است و ب

رسول خدا كلمة الغرانيق و كلمات بعد از آن را به زبان نياورده است، بلكه شيطان اين سخنان 
را گفته و صدا خود را به گوش دوستان مشركش رسانده است تا آنان بـه اعتقـاد فاسـد خـود     

  .)1(باقي بمانند]

                                           
  .123هذا الحبيب، ص  -1
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≡šÏ9﴿: 60اسباب نزول آية  sŒ ô⎯tΒ uρ |=s%$tã È≅÷VÏϑ Î/ $tΒ |=Ï%θãã ⎯ Ïμ Î/ §ΝèO z©Èö ç/ Ïμ ø‹n= tã 

çμ ¯Ρu ÝÇΨuŠs9 ª!$# 3 χÎ) ©!$# ;θà yès9 Ö‘θà xî ∩∉⊃∪﴾)1(.  
اي از سـپاة اسـالم را    دسـته  ابن ابوحاتم از مقاتل روايت كرده است: رسول خـدا   -739

اقي مانـده بـود كـه آنـان بـا      هاي جنگ] فرستاد. دو شب به پايان ماة محرم بـ  [به يكي از ميدان
هـا در مـاة    مشركان رودررو شدند. مشركان به هم گفتند: با اصـحاب محمـد بجنگيـد كـه آن    

زنند] مسلمانان خدا را به آنان يـادآور شـدند    دانند [دست به نبرد نمي محرم جنگ را حرام مي
مـاة حـرام    ها خواستند كه براي جنگ پـيش قـدم نشـويد چـون مسـلمانان در      و با اصرار از آن

دانند. مشركان نپذيرفتنـد و جنـگ را آغـاز كردنـد. مسـلمانان نيـز حملـه         جنگ را حالل نمي
  .)2(ها پيروز شدند. پس اين آيه نازل شد كردند و بر آن

***  

  سورة مؤمنون

  آيه است 118اين سوره مكي و 
%t⎦⎪Ï﴿: 2اسباب نزول آية  ©! $# öΝ èδ ’Îû öΝÍκ ÍE Ÿξ|¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪﴾)3(.  

خواند  نماز مي روايت كرده است: هنگامي كه پيامبر اكرم  حاكم از ابوهريره  -740
%t⎦⎪Ï﴿كرد. پس آيـة   نگاهة خود را به سوي آسمان بلند مي ©! $# öΝèδ ’Îû öΝÍκ ÍE Ÿξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪﴾ 

  كرد. هميشه به زمين نگاه مي نازل شد. بعد از آن پيامبر 
                                           

] اين است. و هر كس كه [ديگرى را] مانند آنچه خود به آن عقوبت ديده است، عقوبـت   [حكم«ترجمه:  -1
گمـان خداونـد او را يـارى خواهـد داد. بـه راسـتى خداونـد بخشـاينده          دهد، آن گاه بر او سـتم رود، بـى  

  .»آمرزگار است
  به تحقق محقق آمده. 455/  4مرسل است، مقاتل بن حبان است چنانچه در تفسير ابن كثير  -2
  .»همان كسانى كه در نمازشان فروتنند«ترجمه:  -3
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  كرد. روايت كرده است: پيامبر در نماز نگاه ميابن مردويه اين حديث را چنين  -741
سعيد بن منصور از ابن سيرين به صورت مرسل روايت كرده است: پيامبر نگاة خود  -742
  گرداند. پس اين آيه نازل شد. را مي

$ ΟèO¢﴿: 14اسباب نزول آية  uΖ ø)n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ $ uΖø)n= y‚ sù sπ s)n= yèø9 $# Zπ tóôÒ ãΒ $uΖø) n= y‚sù sπ tóôÒ ßϑø9 $# 

$Vϑ≈ sà Ïã $tΡöθ |¡ s3sù zΟ≈ sàÏèø9 $# $Vϑøtm: ¢ΟèO çμ≈ tΡù't±Σr& $̧)ù= yz tyz#u™ 4 x8u‘$ t7tFsù ª!$# ß⎯ |¡ ômr& t⎦⎫É)Î=≈ sƒ ø: $# ∩⊇⊆∪﴾)1(.  
روايت كرده است: در چهار چيز بـا پروردگـار خـود     ابن ابوحاتم از عمر فاروق  -744

ô‰s)s9﴿ام، هنگامي كه آية  موافقت كرده uρ $ oΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪﴾ »  ما انسـان
فَـَتَبــاَرَك اللَّــُه َأْحَســُن «نــازل شــد. مــن گفــتم: ) 12(مؤمنــون:  »را از خالصــة از گــل آفريــديم

  .»خداي كه نيكوترين آفرينندگان استپس بزرگ است « »اْلَخاِلِقْينَ 
t⎦⎪ÎÉ9﴿: 67اسباب نزول آية  õ3tGó¡ ãΒ ⎯Ïμ Î/ # \Ïϑ≈ y™ tβρãàfôγ s? ∩∉∠∪﴾. » در حالى كه به آن كبر

  »گفتيد كرديد، [آن را] ترك مى ] مى ورزيديد و افسانه سرايى [شبانه مى
ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: قـريش در اطـراف كعبـه جلسـات      -745

بـه طـواف   كردنـد و بـه دور كع   دادنـد، بـه يكـديگر فخرفروشـي مـي      نشـيني تشـكيل مـي    شب
⎪⎦t﴿كردند. پس آية  نمي ÎÉ9 õ3tGó¡ ãΒ ⎯Ïμ Î/ # \Ïϑ≈ y™ tβρãàfôγ s? ∩∉∠∪﴾ .نازل شد  

ô‰s)s9﴿: 76اسباب نزول آية  uρ Νßγ≈ tΡõ‹ yz r& É># x‹yèø9 $$Î/ $yϑsù (#θ çΡ%s3tGó™ $# öΝÍκ Íh5 tÏ9 $tΒuρ tβθãã§|ØtGtƒ 

∩∠∉∪﴾)2(.  

                                           
اى در  ] گوشـت پـاره   ] خون بسته را [به صـورت  سپس نطفه را خون بسته گردانيديم، آن گاه [آن«ترجمه:  -1

آن ] گوشت پاره را استخوانهايى ساختيم. سپس بر آن استخوانها گوشت پوشـانديم.   آورديم. آن گاه [آن
  .»] آفرينشى ديگر آفريديم. بزرگ است خداوند، بهترين آفرينندگان گاه او را [به

  .»و آنان را به عذاب گرفتار ساختيم، آن گاه براى پروردگارشان فروتنى و زارى نكردند«ترجمه:  -2
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آمـد و   فيان نـزد پيـامبر   روايت كرده اند: ابوس بنسائي و حاكم از ابن عباس  -746
دهم، مـا پشـم و كـرك شـتر را بـا       گفت: اي محمد! تو را به خدا و خويشي و قرابت قسم مي

ô‰s)s9﴿خون يـك جـا كوبيـده خـورديم. آيـة       uρ Νßγ≈ tΡõ‹ yzr& É># x‹ yèø9 $$Î/ $yϑsù (#θ çΡ%s3tGó™$# öΝÍκ Íh5 tÏ9 $tΒ uρ 

tβθ ãã§|ØtGtƒ ∩∠∉∪﴾ 1(نازل شد(.  
روايت كرده است: ابن اثال حنفي به اسارت سپاة اسالم درآمـد،   »ئلدال«بيهقي در  -747

او را به حضور پيامبر آوردند و آن حضرت آزادش ساخت. ابن اثـال اسـالم را پـذيرفت و بـه     
مكه سپس از آنجا خارج شد و مسير رفت و آمد بين مكه و ميره را كه از توابع يمامه به شمار 

قريش از گرسنگي دست به خوردن كرك كوبيده و خـون  آمد مسدود ساخت. تا اين كه  مي
گويي كه مـن دلسـوز    زد. آنگاه ابوسفيان به خدمت سرور كائنات شتافت و گفت: آيا تو نمي

و ماية رحمت براي جهانيان هستم، پيامبر گفت: بله، ابوسفيان گفت: تو پدران را بـا شمشـير و   
  زل شد.ها را از گرسنگي كشتي. پس اين آيه نا فرزندان آن

***  

  

                                           
، 12038ح  370/  11، طبرانـي  629، واحدي 25632، طبري 372 »تفسير«و  11352 »الكبري«نسائي در  -1

از چند طريق از يزيد نحوي از عكرمه از ابـن عبـاس روايـت     90/  2 »دالئل«و بيهقي در  394/  2حاكم 
تفسـير  «بعدي شـاهد اسـت. بـدون نـزول آيـه.       كرده اند. اين حديث با طرقش حسن و به اصلش حديث

  به تخريج محقق. 1816 »شوكاني



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      376
 

 

  سورة نور

  آيه است 64اين سوره مدني و 
#ÎΤ’﴿: 3اسباب نزول آية  ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ# y— ÷ρr& Zπ x.Îô³ ãΒ èπ u‹ ÏΡ#̈“9$# uρ Ÿω !$yγ ßs Å3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρr& 

Ô8Îô³ ãΒ 4 tΠ Ìhãmuρ y7 Ï9≡sŒ ’n?tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊂∪﴾)1(.  
خواسـت بـا    روايت كرده است: مردي از يـاران پيـامبر   نسائي از عبداهللا بن عمرو  -748

èπ﴿يك زن خود فروش مشهور بـه ام مهـزول ازدواج كنـد. آنگـاه خـداي بـزرگ        u‹ ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω 
!$yγ ßs Å3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρr& Ô8 Îô³ ãΒ 4 tΠÌhãmuρ y7Ï9≡sŒ ’n?tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9   .)2(را نازل كرد ﴾∪⊃∩ #$
حاكم از عمرو بن شعيب از پدرش از پدركالنش روايـت   ابوداود، ترمذي، نسائي و -749

برد. در مكـه زنـي بـه نـام      بردگان را از انبار به سوي مكه مي )3(كرده اند: شخصي به نام مرثد 
عناق با او رفيق بود. از رسول خدا اجازه خواست كه با عناق ازدواج كند پيامبر هـيچ نگفـت.   

#ÎΤ’﴿تا اين كه آية  ¨“9 $# Ÿω ßx Å3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠ ÏΡ# y— ÷ρr& Zπ x. Îô³ ãΒ﴾...   نازل شد. رسول خدا آيـه را بـرايش 

                                           
كند و زن زناكـار، او را جـز مـرد زناكـار يـا       اج نمىمرد زناكار مگر با زن زناكار يا مشرك ازدو«ترجمه:  -1

  .»گيرد. اين [امر] بر مؤمنان حرام شمرده شده است مشرك به زنى نمى
و طبـري   153/  7، بيهقـي  632، واحـدي  193/  2، حـاكم  125و  159/  2، احمد 379 »تفسير«نسائي در  -2

ي هـم بـا او   دانـد و ذهبـ   ن را صـحيح مـي  از عبداهللا بن عمرو بن عاص روايت كرده اند، حاكم ايـ  25742
از  396/  2حاكم  »هاي احمد ثقه هستند راوي«گويد:  مي 47/  7 »مجمع الزوائد«موافق است. هيثمي در 

افتـاده، پـس    »حضـرمي «بن عمرو روايـت كـرده و از آن سـند    سليمان تيمي از قاسم بن محمد از عبداهللا 
تفسـير  «شـمارند.   ا بـه شـرط شـيخين صـحيح مـي     يـن ر ظاهر آن صحيح شده و بنـابراين حكـم و ذهبـي ا   

  تخريج محقق. 1833 »شوكاني
  تصحيف شده است. »مزيد«به  -3
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[... عمــرو بــن شــعيب از پــدرش از  )1(تــالوت كــرد و گفــت: هرگــز بــا عنــاق ازدواج نكــن، 
بن ابومرثد بردگان  ] نقل كرده است: مردي به نام مرثدپدربزرگش [عبداهللا بن عمرو بن عاص

كـرد كـه در    زنـي خـودفروش بـه نـام عنـاق زنـدگي مـي       بـرد. در مكـه    را از مكه به مدينه مي
ها با او رفيق بود. مرثد با يكي از بردگان مكه قـرار گذاشـته بـود كـه او را ببـرد. مرثـد        گذشته

گويد: در يك شب مهتابي به ساية ديواري از ديوارهاي مكه رسـيدم. ناگـاه عنـاق آمـد و      مي
مرا شناخت و گفت: مرثدي؟ گفتم: مرثـدم.  ساية مرا به كنار ديوار ديد چون به نزديكم رسيد 
زنـا را   ا ما سپري كن، گفتم: اي عناق، خـدا گفت: به ديار دوست خوش آمدي، بيا امشب را ب
هـا ايـن مـرد را بگيريـد كـه بردگـان شـما را         تحريم كرده است. فرياد كرد اي ساكنان خيمـه 

هـا   اي شـدم. آن  ل مغـاره برد. هشت نفر مرا دنبال كردند، من به سوي خندمـه رفـتم و داخـ    مي
آمدند و باالي سر من ايستادند... به لطف خدا مرا نديدند و برگشتند. من هـم بـه نـزد دوسـت     
خود كه مرد سنگيني بود برگشتم و بارش كردم و به اذخر كه رسـيدم بنـدهاي گـران را از او    

ول خـدا! مـن بـا    بازكردم... باآلخره به مدينه رسيدم و به نزد رسول خدا رفتم و گفـتم: اي رسـ  
#ÎΤ’﴿سكوت كرد و بـه مـن هـيچ نگفـت. تـا آيـة        كنم. رسول خدا  عناق ازدواج مي ¨“9 $# Ÿω 

ßx Å3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠ ÏΡ# y—﴾...    نازل شد. پيامبر خدا آيه را قراءت كرد و به من دستور داد كه هرگـز بـا
  .)2(عناق ازدواج نكنم]

                                           
از عبــداهللا بــن  153/  7و بيهقــي  166/  2حــاكم  3228، نســائي بــه شــمارة 3177، ترمــذي 2051ابــوداود  -1

هـاي   پدرانش و راويعمروبن عاص روايت كرده اند. اسنادش حسن است به خاطر اختالف مشهور او با 
 25747شمارد و ذهبي هم با او موافق است. طبري  بعد او ثقه اند. ترمذي اين را حسن و حاكم صحيح مي

از عمرو بن شعيب به قسم مرسل روايت كرده، در اين اسناد كسي است كه نامش معلوم نيسـت، حـديث   
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1834 »تفسير شوكاني«به  -واهللا اعلم-تنهايي حسن است موصول قبلي به 

  .3101سنن ترمذي كتاب تفسير قرآن  -2
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زنـا را تحـريم    مي كـه خـدا   سعيد بن منصور از مجاهد روايت كرده است: هنگا -750
كرد، بعضي از زنان زناكار از وجاهت و جمـال برخـوردار بودنـد. تعـدادي از مـردان گفتنـد:       

  زنان زناكار بايد شوهر بگيرند. پس اين آيه نازل گرديد.
%t⎦⎪Ï﴿: 6 – 9اسباب نزول آية  ©! $#uρ tβθãΒ ötƒ öΝßγ y_≡uρø— r& óΟs9 uρ ⎯ä3tƒ öΝ çλ°; â™!#y‰ pκ à− HωÎ) öΝßγ Ý¡ àΡr& 

äο y‰≈ yγ t±sù óΟÏδÏ‰ tn r& ßìt/ö‘ r& ¤N≡y‰≈ uηx© «! $$Î/   … çμ̄ΡÎ) z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∉∪﴾.  
روايت كرده است: هالل بن اميه نزد  ببخاري از قول عكرمه از ابن عباس  -751

سرور كائنات آمد و زن خود را [با شريك بن سحماء] متهم به زنا كرد. پيغمبر گفت: يا 
شود. گفت: اي رسول خدا! چگونه وقتي يكي از ما  يا بر تو حد قذف جاري مي شاهد بياور

زن خود را با شخصي ببيند در جستجوي شاهد برود؟ بازهم رسول خدا گفت: يا شاهد بياور 
شود. هالل گفت: قسم به ذاتي كه تو را به حق فرستاده من  يا حد قذف بر تو جاري مي

فرستد. آنگاه جبرئيل امين با وحي  ر براءت من وحي ميصادقم و يقين دارم كه خدا به خاط
%t⎦⎪Ï﴿آسماني  ©!$# uρ tβθ ãΒötƒ öΝßγ y_≡uρø— r& óΟ s9uρ ⎯ä3tƒ öΝçλ°; â™!# y‰pκ à− HωÎ) öΝßγ Ý¡ àΡr& äοy‰≈ yγ t± sù óΟ ÏδÏ‰tn r& ßìt/ö‘ r& 

¤N≡y‰≈ uηx© «! $$Î/   … çμ ¯ΡÎ) z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∉∪ èπ |¡ Ïϑ≈ sƒø: $# uρ ¨βr& |M uΖ÷ès9 «!$# Ïμ ø‹n= tã βÎ) tβ%x. z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9 $# ∩∠∪ (# äτu‘ ô‰tƒuρ $pκ ÷] tã z># x‹yèø9 $# βr& y‰ pκô¶s? yìt/ö‘ r& ¤N≡y‰≈ pκy− «! $$Î/   … çμ̄ΡÎ) z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ Î/É‹≈ s3ø9 $# 

∩∇∪ sπ |¡Ïϑ≈ sƒ ø: $# uρ ¨βr& |=ŸÒ xî «!$# !$pκö n= tæ βÎ) tβ%x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9   .)1(آمد ﴾∪®∩ #$

                                           
و  393/  7، بيهقـي  2067، ابـن ماجـه   3179، ترمـذي  2254، ابـوداود  4747و  2671صحيح است، بخاري  -1

   به تخريج محقق. 1837 »تفسير شوكاني«روايت كرده اند.  2370بغوي 
دهند و جز خـود گواهـان [ديگـر] نداشـته باشـند،       زنا مىو كسانى كه به زنانشان نسبت «: ترجمه آيات
] كه چهار بار به نام خداوند سـوگند يـاد كننـد كـه او از      ] شهادت هر يك از آنان [اين است [بدانيد حكم

و از  .] كه لعنت خدا بر او بـاد اگـر از دروغگويـان باشـد     و پنجمين [گواهى چنين است راستگويان است.
دارد آن كه چهـار بـار [بـا سـوگند] بـه خـدا گـواهى دهـد كـه او (شـوهرش) از            مى] عذاب را بر  آن [زن
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ز عباد بن منصور از عكرمه از ابن عباس] روايت كرده است: هنگامي كه احمد [ا -752
﴿t⎦⎪Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒötƒ ÏM≈oΨ |Á ósßϑø9$# §ΝèO óΟ s9 (#θè?ù' tƒ Ïπyèt/ ö‘ r' Î/ u™!# y‰ pκ à− óΟ èδρß‰Î= ô_ $$sù t⎦⎫ÏΖ≈ uΚrO Zο t$ ù#y_ Ÿωuρ 

(#θ è= t7 ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκy− # Y‰ t/r&﴾  :رئيس انصار گفت: اي رسول خدا!  ) نازل شد. سعد بن عباده4(نور
اي جماعت انصار! آيا گفتار بزرگتان را  آيا اينچنين نازل گرديده است؟ رسول خدا گفت:

شنويد، گفتند: اي رسول خدا! او را سرزنش نكن، زيرا او مردي غيور است، سوگند به  نمي
غيرت او كسي  خدا [به جز از دوشيزگان عذراء] با هيچ زني ازدواج نكرده است و از شدت

هم جرأت ازدواج [با مطلقة او را] نداشته است. سعد گفت: اي رسول خدا! به خدا سوگند، 
دانم كه اين حق است و از جانب پروردگار اما در شگفتم از اين كه زني كثيف  من يقين مي

 و نادان را در حالي ببينم كه مردي ران او را بر ران خود گذاشته است و من اجازه نداشته
باشم كه او را از جايش دور كنم و يا تكانش بدهم تا آن كه بروم چهار شاهد بياورم صورت 
را مشاهده كنند، قسم به خدا تا من بخواهم بروم و شاهد بياورم او كار خود را تمام كرده 

گويد: اندك زماني نگذشت كه هالل پسر اميه آمد، وي از جملة  مي باست. ابن عباس 
شان پذيرفته شد. وي سر شب از مزرعة خود به خانه آمد مردي را نزد  توبهسه نفري بود كه 

همسرش ديد سخنان او را به گوش خود شنيد تا صبح، واقعه را آشكار نكرد صبح زود 
شتافت و گفت: من شبانگاه به خانه آمدم و در نزد همسرم مردي را به  حضور پيامبر خدا 

دا سخنان او را نپذيرفت و بر او سخت گرفت. رسول خ چشم ديدم و سخنانش را شنيدم.
انصار جمع شدند و گفتند: به آنچه سعد بن عباده گفته بود گرفتار شديم حاال رسول خدا او 

كند. هالل گفت: سوگند به حق دادگر  زند و شهادت او را در بين مردم باطل مي را حد مي
م به خدا پيامبر خواست دستور اميدوارم كه خدا مرا از اين حادثه سالمت بيرون آرد. قس

اجراي حد را بر هالل صادر كند كه هماندم حالت نزول وحي پديدار گرديد و اصحاب 

                                                                                                             
]  و پنجمين [گواهى آن زن بايد چنين باشد] كه خشم خداوند بر او باد اگـر [شـوهرش  . دروغگويان است
  .»از راستگويان باشد
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⎪⎦t﴿خاموش شدند تا پيامبر از وحي فارغ شد. و آية  Ï% ©!$# uρ tβθ ãΒötƒ öΝ ßγ y_≡uρ ø— r&﴾...  نزول
  .)1(يافت

  .)2(و ابويعلي مانند او از انس روايت كرده است -753
روايت كرده اند: عويمر نزد عاصم بـن   خاري، مسلم و ديگران از سهل بن سعد ب -754

اي  عدي آمد و گفت: از طرف من از پيامبر در بارة مردي سؤال كن كه زنش را با مرد غريبـه 
شـود و يـا    در يك جا ببينيد و آن مرد را به قتل برساند، آيا با اين عمل خود او هـم كشـته مـي   

كـردن   شود؟ پس عاصم از رسول خدا پرسيد. آن بزرگـوار عنـوان   ار ميطور ديگري با او رفت
كننده عيـب گرفـت. سـپس عـويمر بـا عاصـم        اين مسائل را زشت و ناپسند دانست و بر سؤال

كردم تو به مـن كـار خيـر و نيكـويي را      مالقات كرد و پرسيد: چه كار كردي؟ گفت: چه مي
زرگوار بر من عيب گرفت. عويمر گفـت: بـه   سفارش نكرده بودي، از پيامبر سؤال كردم آن ب

كـنم. سـپس از    مي شتابم و در اين مورد سـؤال مـي   خدا سوگند خودم خدمت رسول خدا 
پيامبر سـؤال كـرد. آن بزرگـوار گفـت: همـين دم در بـارة تـو و همسـرت وحـي الهـي نـازل            

  .)3(گشت
هـا   د، بعضـي از آن حافظ ابن حجر گفته است: ائمة بزرگوار در اين باره اختالف نظر دارنـ 

عقيده دارند كه اين آيه در شان عويمر نازل گرديـده اسـت و تعـدادي معتقدنـد كـه در بـارة       
اي ديگر اين دو واقعه را جمع كرده، و گفته اند: اولـين كسـي كـه     هالل نازل شده است. عده

                                           
انـد. اسـناد ايـن    از عباد بن منصور از عكرمه از ابـن عبـاس روايـت كـرده      25828و طبري  238/  1احمد  -1

ري و ديگران هم روايـت كـرده انـد.    ضعيف است به خاطر عباد بن منصور اما اصل آن محفوظ است بخا
  به تخريج محقق. 1024 »زاد المسير«و  1555 »رآناحكام ق«

از انس با اختالف بعض كلمات روايت كرده اند. اسنادش صحيح  2824و ابويعلي  173و  172/  6نسائي  -2
  يش ثقه اند.ها و راوي

، 2245، ابـوداود  336/  5، احمد 44/  2، شافعي 566/  2، مالك 1492، مسلم 5308صحيح است، بخاري  -3
بـه   1839 »تفسـير شـوكاني  «از سهل بن سعد روايت كرده انـد.   4285و  4284، ابن حبان 143/  6نسائي 

  تخريج محقق.



    

  381  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

سول خـدا  اين حادثه براي او اتفاق افتاد هالل بوده و در آن هنگام عويمر برحسب اتفاق نزد ر
هـا يكجـا نـازل گشـته اسـت. نـووي و بـه پيـروزي از او          آمده بوده و آيه در شان هـردوي آن 

ها در  خطيب اين نظر را بيشتر قبول دارند، نووي گفته است: شايد اين حادثه براي هردوي آن
  يك زمان پيش آمده باشد.

ده باشد و عـويمر  گويد: احتمال دارد كه آيه به خاطر هالل نازل گردي حافظ ابن حجر مي
حكم را بر او بيان داشـته اسـت. و بـراي همـين بـه       خبر از واقعة هالل آمده و نبي كريم  بي

فرود آمد) و در قصة عويمر آمده است (خدا در بـارة تـو    قصة هالل آمدهاست (جبرئيل 
ي وحي فرستاده است) تأويل و معني دقيق اين سخن اين است: خداي دانا و توانا در بارة كسـ 

ايـن نظـر را    »الشامل«د وحي فرستاده است. ابن صباغ در كه بر او نيز اين حادثه روي داده بو
  پذيرفته، قرطبي عقيده دارد كه اين آيه دو مرتبه نازل شده است.

 به ابوبكر  بزار از طريق زيد بن مطيع از حذيفه روايت كرده است: پيامبر خدا  -755
كـنم. پيـامبر از    كني؟ گفت: نـابودش مـي   يكجا ديدي چه ميگفت: اگر مردي را با ام رومان 

ام خدا كسـي را كـه از    كني؟ گفت: من همواره گفته پرسيد تو چه كار مي عمر بن خطاب 
  .)1(پس آيه نازل شدخود ناتواني نشان دهد لعنت كند، زيرا او خبيث و نجس است. 

چنـدين سـبب، نـزول يافتـه     ه بـه  حافظ ابن حجر گفته است: هيچ مانعي ندارد كه ايـن آيـ  
  .)2(باشد

%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿: 21 – 11اسباب نزول آية  ©! $# ρâ™!% ỳ Å7 øùM} $$Î/ ×π t6óÁ ãã ö/ä3ΨÏiΒ 4 Ÿω çνθç7|¡ øt rB # uŸ° Νä3©9 ( 

ö≅t/ uθ èδ ×öyz ö/ ä3©9 4 Èe≅ä3Ï9 <› Í öΔ$# Ν åκ÷]ÏiΒ $ ¨Β |= |¡ tFø.$# z⎯ ÏΒ ÉΟ øOM}$# 4 “ Ï% ©!$# uρ 4† ¯< uθs? …çν uö9 Ï. öΝåκ ÷] ÏΒ … çμ s9 

ë># x‹tã ×Λ⎧Ïà tã ∩⊇⊇∪﴾)1(.  

                                           
هـاي ايـن ثقـه هسـتند.      گويـد: راوي  مـي  74/  7 »مجمع الزوائد«روايت كرده است. هيثمي در  2237 بزار -1

  به تخريج محق. 4857 »تفسير ابن كثير«
  .450و  449/  8 »فتح الباري« -2
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روايت كرده اند: هرگاه رسول خدا ارادة  لبخاري، مسلم و ديگران از عايشه  -756
افتاد او را با خود  انداخت و هركه قرعه به نامش مي كرد ميان زنان خود قرعه مي سفر مي

ه به نام من افتاد. من برد، در يكي از غزوات بعد از نزول آية حجاب بين ما قرعه زد، قرع مي
داشتند و  روانة جنگ و پيكار در راة خدا و همسفر پيامبر شدم در آن سفر مرا با هودجم برمي

دشمنان دين فارغ  گذاشتند. به راة خود ادامه داديم تا كه پيامبر از جنگ با با آن نيز پايين مي
كه همان جا شب را شد و بازگشت. نزديك مدينه رسيديم، پيامبر در دل شب اعالن كرد 

بمانيم [وقتي كه اعالن حركت شد] من برخاستم و كمي قدم زدم تا اين كه از سپاه دور شدم 
و بعد از رفع ضرورت به طرف منزل برگشتم، سينة خويش را لمس كردم ناگاه متوجه شدم 

 بندم را جستجو كردم. هاي يماني بود بازشده است، برگشتم و گردن بندم كه از مهره گردن
كردند به  بند مشغول بودم كه گروة مؤظف كه هودج مرا حمل مي من به جستجوي گردن

ام بر شتر سواريم  طرف محمل من آمده و هودج را به گمان اين كه من در آن قرار گرفته
وزن بودند  ها كم گويد: در آن روزگار زن مي –نهادند و شتر را به راه انداختند و روان شدند 

ها كم و اندك بود [در حالي كه من در سنين نوجواني قرار  ند، زيرا غذاي آنچاق و فربه نبود
من وقتي  –داشتم] بنابراين، مؤظفين محمل هنگام باركردن متوجه سنگيني هودج نشدند 

بندم را يافتم سپاه رفته بود، به منازل سپاه رسيدم در آنجا نه فريادي و نه فريادرسي به  گردن
شوند به  مطمئن بودم همراهانم به محض اين كه متوجه غنيمت ميمحل نخست خود آمدم و 

آيند، اندكي كه نشستم خواب بر من غلبه كرد به خواب رفتم. صفوان بن معطل به  دنبالم مي
دنبال سپاة اسالم براي استراحت فرود آمده بوده و شبگير حركت كرده و سحرگاه به محل 

كه در حال استراحت است، وقتي كه مرا ديده  من رسيده بود و از دور شخصي را ديده بود
ما از « »ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعْون«شناخته بود، چون قبل از نزول آية حجاب مرا ديده بود و 

                                                                                                             
به راستى كسانى كه تهمت در ميان آوردند گروهى از شـما هسـتند. ايـن [تهمـت زدن را] بـراى      «ترجمه:  -1

كسى از آنان سهمى از گناه است كه مرتكـب  خود شرّ ميپنداريد. بلكه آن برايتان خير است. بر عهده هر 
  .»] را انجام داده است، عذابى بزرگ دارد ] عمده آن [تهمت شده است و كسى از آنان كه [بخش
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را گفت. من از شنيدن صداي او بيدار شدم و روي  »گرديم ا هستيم و به سوي او بازميخد
به خدا! يك كلمه سخن با او نگفتم از او نيز سخني  خود را با چادرم پنهان كردم، قسم

نشنيدم، به جز اين كه وقتي شترش را خوابند إنا هللا وإنا اليه راجعون را به زبان آورد و شترش 
را آماده كرد، من سوار شدم پس جلو شتر را گرفت و روان شد و بعد از فرودآمدن سپاه در 

ايي كه در بارة من چيزها گفتند هالك شدند، ه ها رسيديم و آن گرماي سوزان ظهر به آن
كسي كه بخش مهم اين تهمت بزرگ را به عهده داشت عبداهللا بن ابي بن سلول بود، به 

اي از مردم نيز تهمتي را كه به من زده شده بود  مدينه كه رسيديم يك ماه بيمار شدم و عده
ه دوران بيماري من به سر رسيد، شايع كردند و من از اين ماجرا هيچ اطالعي نداشتم تا اين ك

فت: تباه شوي اي رفتم پاي او لغزيد و به زمين افتاد و گ با ام مسطح به سوي مستراح مي
گويي،  رفي زدي، تو به كسي كه در جنگ بدر شركت داشت ناسزا ميمسطح، گفتم: بدح

سازي  ز شايعهاي؟ گفتم: چه گفته است؟ مرا ا گفت: اي دختر ابوبكر! آيا سخنان او را نشنيده
اهل افك آگاه كرد. اضطراب و رنج ديگري بر بيمارييم افزوده شد. خواستم راست و دروغ 

 آنچه را كه مادر مسطح گفت از زبان پدر و مادرم بشنوم، براي همين وقتي كه رسول خدا 
ه خانة پدر و مادرم دهي كه ب نزدم آمد و [گفت: اين تان چگونه است] گفتم: آيا اجازه مي

گويند،  م، [گفت: آري] به خانة پدر و مادرم رفتم و به مادرم گفتم: اي مادر مردم چه ميروب
گفت: دختركم، بر خود سخت نگير و به اين چيزها اهميت نده، به خدا سوگند خيلي كم زن 

شود كه مورد عالقه و محبوب شوهري باشد كه چند زن ديگر هم  زيبا و پاكيزه يافت مي
جا و دروغ نگويند. گفتم: سبحان اهللا: خدا پاكيزه و منزه است. آيا  و سخنان بيدارد و در بارة ا

زنند و اين تهمت به گوش رسول خدا رسيده است؟  هاي مي مردم در بارة من چنين حرف
گفت: بله، آن شب تا صبح گريه كردم سيالب سرشك از چشمانم پايان نيافت و خواب بر 

نزول وحي در  ام شدت گرفت. چون با محاسبة پيامبر  ديدگانم راه نداشت، سحرگاه گريه
اين باره طول كشيد، پيامبر علي بن ابي طالب و اسامه بن زيد را خواست و نظر آنان را در 

اش كه من باشم جويا شد، اسامه به مستواي آگاهي خود از براءت  بارة جدايي از خانواده
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رسول خدا! خانوادة توست و ما در بارة خاندان نبوت از عيب و تهمت، نظر داد و گفت: اي 
دانيم. اما علي كرم اهللا وجهه گفت: خدا به تو توانايي بخشيده غير از  او جز خير و خوبي نمي

گويد. رسول خدا برِيرَه را خواست  او زن فراوان است، اگر از كنيزك سؤال كني راست مي
به شك و گمان اندازد، گفت: قسم  اي كه تو را و گفت: اي بريره! آيا از عايشه حركتي ديده

ام، جز اين كه او  به ذاتي كه تو را به حق فرستاده است من هرگز عيب و كوتاهي در او نديده
رفت و گوسفند  سن و سال است، هنگام مراقبت از خمير خانواده به خواب مي دختر كم

هاي نارواي عبداهللا خورد. سپس رسول خدا به منبر رفت و اشاره به كار آمد و خمير را مي مي
كند در برابر كسي  بن ابي كرد و گفت: اي جماعت مسلمانان! كداميك از شما مرا كمك مي

او را به جزاي  ام به من رسيده است. و يا اگر من خودم كه آزار و اذيت او در رابطه با خانواده
يي و خير چيزي ام جز نيكو اعمال بدش برسانم مالمت و سرزنشم نكند، به خدا من از خانواده

گويد: آن روز تا شب و شب تا سحر به سوز و داغ گريستم سيالب  مي لام. عايشه  نديده
سرشكم پايان نيافت و خواب به ديدگانم راه نداشت پدر و مادرم گمان كردند كه شدت 

كردم،  گريه جگرم را خواهد شكافت، هنگامي كه پدر و مادرم نشسته بودند و من گريه مي
ريخت كه رسول خدا داخل شد و  صار اجازه خواست و آمد او نيز با من اشك ميزني از ان

سالم داد و نشست يك ماه چشم انتظار بود در بارة من وحي نيامد، پيامبر شهادتين را به زبان 
راند و گفت: اي عايشه در بارة تو چيزهايي به من رسيده است، اگر پاك و مبرا باشي خدا 

اي از خدا طلب  ظاهر خواهد كرد، و اگر مرتكب گناه و خطا شده پاكي و بيگناهي تو را
بخشش كن و توبه نما، زيرا هرگاه بنده به گناه اعتراف كند و سپس توبه نمايد خدا توبة او را 

پذيرد، چون سخنان او تمام شد به پدرم گفتم: تو از جانب من جواب پيامبر خدا را بگو،  مي
جواب بده،  گويم، پس به مادرم گفت: به رسول خدا دانم كه چه ب گفت: به خدا نمي
سن و سال هستم [از  دانم كه چه بگويم، پس خودم گفتم: من دختر كم گفت: به خدا نمي

ام] قسم به داناي اسرار من مطمئن هستم آنچه را كه شنيده ايد در  قرآن شريف بسيار نخوانده
كنيد، خدا  ام باور نمي بگويم پاك و منزه نهادتان جا گرفته است و آن را باور كرده ايد، اگر

آاليش، و درستكارم. در روايت ديگر آمده است: اگر به كاري  داناست كه عفيف، بي
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كنيد من براي خودم و شما مثَلي  اعتراف كنم كه خدا داناست من از آن منزه و بيزام باور مي
ö9×﴿بگويم:  كنم، مگر اين كه مانند پدر يوسف  پيدا نمي |Á sù ×≅Š ÏΗ sd ( ª!$# uρ ãβ$yètGó¡ ßϑø9 $# 4’n?tã 

$ tΒ tβθàÅÁ s? ∩⊇∇∪﴾ » داريد  جميل خواهم داشت و خدا در آنچه بيان ميمن شكيبايي و صبر
) پس حالم تغيير كرد و به بستر خويش به پلهو افتادم، 18(يوسف:  »يار و ياور من است

و يك نفر از اعضاي فاميل  سوگند به داناي راز هنوز رسول خدا از جاي خود دور نشده
بيرون نرفته بود كه آثار نزول وحي بر رسول خدا ظاهر شد و سختي و شدت هميشگي حالت 
نزول وحي بر او هويدا گشت، هنگامي كه از آن حالت بيرون آمد، اولين سخني كه بر زبان 

ادرم گفت: راند. گفت: اي عايشه! بشارت باد بر تو كه خدا پاكي و عفاف تو را بيان كرد. م
براي سپاسگزاري از او برخيز، گفتم: به جز خدا كه براءتم را نازل كرد ديگري را سپاس و 

!©%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿كنم. آنگاه خداي بزرگ  ستايش نمي $# ρâ™!% ỳ Å7 øùM} $$Î/ ×πt6 óÁ ãã ö/ ä3ΨÏiΒ﴾  را تا آية دهم
سخنان  لايشه شد، بعد از اين كه در بارة ع نازل كرد. مصارف و هزينة داشت تأمين مي

جا گفت. ابوبكر صديق سوگند ياد كرد كه بعد از اين به مسطح انفاق نكند.  گزاف و بي
'Ÿωuρ È≅s?ù﴿آنگاه خداي بزرگ آية  tƒ (#θ ä9'ρ é& È≅ôÒ xø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè¡¡9 $#uρ βr& (# þθè?÷σ ãƒ ’Í< 'ρé& 4’n1 öà)ø9 $# 

t⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ š⎥⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑø9 $# uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# ( (#θà÷èu‹ ø9 uρ (# þθ ßsxóÁ u‹ ø9 uρ 3 Ÿωr& tβθ ™7 ÏtéB βr& tÏøótƒ ª! $# 

óΟ ä3s9﴾ » و دارندگان و توانمندانتان نبايد سوگند خورند بر آنكه به خويشاوندان و بينوايان و
داريد كه  مهاجران در راه خدا چيزى ندهند، و بايد كه ببخشند و در گذرند. آيا دوست نمى

گفت: به خدا بسيار دوست  . ابوبكر )1(كرد) را نازل 22(نور:  »رزد؟خداوند شما را بيام

                                           
اود ، ابـود 2770، مسـلم  6679بـه كلمـات همـين روايـت و      4750و  4171و  2661صحيح است، بخـاري   -1

و  4027، ابـويعلي  197/  6، احمـد  9748الرزاق ، عبـد 45 »النساء ةعشر«، نسائي در 3180، ترمذي 4735
از چند طريق همه از عايشه در  302 7و بيهقي  134/  7و بيهقي  134/  23، طبراني 4212، ابن حبان 4933

  تخريج محقق. 1565 »احكام القرآن«به صورت طوالني بيان كرده اند.  قصة افك
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دارم كه مورد مغفرت و آمرزش پروردگار قرار بگيرم. پس خرجي دادن به مسطح را مثل 
  هميشه از سر گرفت.

  در اين باره طبراني از ابن عباس و ابن عمر روايت كرده است. -757
  ست.و بزار از ابوهريره روايت كرده ا -758
  و ابن مردويه از ابويسر روايت كرده است. -759

!©%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿: 26 – 23اسباب نزول آية  $# šχθ ãΒ ötƒ ÏM≈ uΖ|Á ós ãΚ ø9$# ÏM≈ n= Ï≈ tóø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# (#θ ãΖÏèä9 

’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $# uρ öΝçλ m;uρ ë>#x‹ tã ×Λ⎧Ïà tã ∩⊄⊂∪﴾.  
سعيد بن جبير پرسـيدم كـه گنـاة زنـا      ك: طبراني از خصيف روايت كرده است: از -760

گويـد:   بيشتر است و يا قذف، اتهام زنان عفيف و پاكدامن به زنا؟ گفت: زنا. گفـتم: خـدا مـي   
﴿¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©! $# šχθ ãΒötƒ ÏM≈ uΖ |Á ós ãΚ ø9 خبر از همه جا را به زنـا   كساني كه زنان پاكدامن و بي« ﴾#$

شـوند و   شود و مورد نفرت واقـع مـي   ستاده ميكنند در دنيا و آخرت بر آنان لعنت فر متهم مي
 لگفت: اين سخن خدا خـاص در مـورد عايشـه     »ها عذاب سختي در پيش است براي آن

  .)1(نازل گشته است. در اسناد اين روايت يحيي حماني ضعيف است
 (βÎ¨﴿ك: و همچنين از ضحاك بن مزاحم روايت كرده است: خـداي بـزرگ آيـة     -761

t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãΒ ötƒ ÏM≈ uΖ |Á ós ãΚ ø9   .)2(به طور خاص در بارة زنان پيامبر نازل كرده است ...﴾#$
روايت كرده است: اين  بك: ابن ابوحاتم از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس  -762

  .)1(نازل شده است لآيه خاص در شان عايشه 

                                           
رده اند. اسناد اين به خاطر يحياي حماني ضـعيف  از خصيف روايت ك 151/  23و طبراني  25881طبراني  -1

  است.
  اين مرسل است. 152/  23و طبراني  25883طبري  -2
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قرار روايت كرده است: هدف تير اتهامات ناشايست  لابن جرير از عايشه ك:  -763
خبر بودم و بعد از مدتي از جريان آگاه شدم. روزي رسول  گرفتم در حالي كه از همه چيز بي

خدا نزد من بود كه ناگاه وحي نازل شد. رسول خدا راست نشست و عرق خود را پاك كرد 
دهم شاد باش، گفتم: فقط خدا را سپاسگزارم و بس. آنگاه  و گفت: اي عايشه، نويدت مي

%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿رسول خدا  ©!$# šχθ ãΒötƒ ÏM≈ uΖ |Á ósãΚ ø9$# ÏM≈ n= Ï≈ tóø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θ ãΖÏèä9 ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ $#uρ 

öΝçλm; uρ ë>#x‹ tã ×Λ⎧Ïà tã ∩⊄⊂∪ tΠ öθtƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκö n= tã öΝ ßγ çFt⊥Å¡ ø9 r& öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr&uρ Νßγ è= ã_ ö‘ r&uρ $yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθ è= yϑ÷ètƒ ∩⊄⊆∪ 

7‹Í≥ tΒöθ tƒ ãΝÍκÏjùuθ ãƒ ª!$# ãΝ ßγ oΨƒÏŠ ¨, ysø9 $# tβθ ßϑn= ÷ètƒuρ ¨βr& ©! $# uθ èδ ‘, ysø9 $# ß⎦⎫Î7 ßϑø9 $# ∩⊄∈∪ àM≈sW Î7sƒ ø: $# t⎦⎫ ÏW Î7 y‚ ù= Ï9 

šχθ èWÎ7 y‚ ø9 $# uρ ÏM≈sW Î7 y‚ù= Ï9 ( àM≈t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ t⎦⎫ Î6 Íh‹ ©Ü= Ï9 tβθ ç7 ÍhŠ ©Ü9$# uρ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü= Ï9 4 y7 Í×̄≈ s9'ρé& šχρ â™§y9 ãΒ $£ϑÏΒ 

tβθ ä9θ à)tƒ﴾ 2(را قراءت كرد(.  

                                                                                                             
از وجه ديگـر از ابـن عبـاس روايـت كـرده كـه يكـي از         25885محقق به اسناد اين آگاه نشده. اما طبري  -1

عطيـة عـوفي واهـي     به همين معني روايت كرده كه در ايـن  25887هاي آن مجهول است. و طبري  راوي
  است.

از عمر بن ابوسلمه از پدرش روايت كرده است. اسناد اين بـه خـاطر عمـر ضـعيف اسـت و       25882طبري  -2
متن به همين عبارت صحيح نيست و آنچه را بخاري، مسلم و ديگران از عايشه روايت كـرده انـد حجـت    

   است.
دهنـد، در دنيـا و    رى و] مؤمن نسبت زنا مىكسانى كه به زنان پاكدامن بى خبر [از بدكا«: ترجمه آيات

روزى كه زبانهايشان و دستهايشـان و پاهايشـان بـه    . ] دارند آخرت نفرين شدند. و عذابى بزرگ [در پيش
آن روز خداوند سزاى راستينشان را بـه تمـام و كمـال بـه     . دهند ] آنان گواهى مى كردند بر [زيان آنچه مى
زنان ناپاك سزاوار مـردان ناپاكنـد   . خداوند است كه حقّ آشكار استدهد و خواهند دانست كه  آنان مى

اند و زنان پـاكيزه سـزاوار مـردان پاكنـد و مـردان پـاك سـزاوار زنـان          و مردان ناپاك سزاوار زنان ناپاك
  .»اند گويند، برى ] مى آنچه [مردماند. اينان از  پاكيزه
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ك: طبراني به سندي كه راويان آن ثقه اند از عبدالرحمن بن زيد بن اسـلم روايـت    -764
هدف تير اتهامات و افتراي منافقان قرار گرفت، خـدا او   لكرده است: هنگامي كه عايشه 

≈àM﴿را از آن بهتان عظيم براءت داد و آية  sW Î7 sƒ ø:$# t⎦⎫ ÏW Î7 y‚ù= Ï9﴾ 1(و نازل كردرا در بارة ا(.  
 بهـا ضـعف اسـت از ابـن عبـاس       ك: طبراني به دو سندي كـه در هـردوي آن   -765

اي در شان زوج پاكيزة پيامبر سخنان افتراء آميز گفتند. در بـارة آنـان    روايت كرده است: عده
≈àM﴿آية  sW Î7 sƒ ø: $# t⎦⎫ ÏW Î7 y‚ ù= Ï9...﴾ 2(نازل شد(.  

به  لرده است: چون مردم در بارة عايشه ك: طبراني از حكم بن عتيبه روايت ك -766
شخصي را بـه نـزد او فرسـتاد و گفـت: اي عايشـه! مـردم چـه         گفتگو پرداختند رسول خدا 

كنم تا اين كه بيگناهي من از آسمان نازل شـود. پـس    گويند؟ گفت: هيچ عذرخواهي نمي مي
ل خدا آيات را تا به آية خداي بزرگ پانزده آيه از سورة نور را در رابطه با او نازل كرد. رسو

﴿àM≈ sW Î7sƒ ø: $# t⎦⎫ ÏW Î7y‚ ù= Ï9﴾... 3(قراءت كرد. اين روايت مرسل و داراي اسناد صحيح است(.  

$﴿: 27اسباب نزول آية  pκ š‰r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ è=äz ô‰s? $·?θ ã‹ ç/ uöxî öΝà6Ï?θ ã‹ ç/ 4_ ®Lym 

(#θ Ý¡ ÎΣù'tGó¡ n@ (#θ ßϑÏk= |¡ è@ uρ #’n?tã $ yγ Î= ÷δr& 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝ ä3©9 öΝä3ª= yès9 šχρ ã©. x‹s? ∩⊄∠∪﴾)4(.  
فريابي و ابن جرير از عدي بن ثابت روايت كرده اند: زنـي از انصـار آمـد و گفـت:      -767

اي رسول خدا! در خانه حالتي دارم كه دوست ندارم مرا در آن حالت كسـي ببينـد و هميشـه    

                                           
  اين مرسل و ابن زيد ضعيف است.روايت كرده اند،  25905و طبري  156/  23طبراني  -1
  گويد: در هردو سند راويي ضعيف است. مي 11222 »مجمع الزوائد«ثمي در . هي159و  157/  23طبراني  -2
  اين مرسل است. 160/  23طبراني  -3
هاى خود مشويد مگر آنكـه اجـازه گيريـد و بـر اهـل آن       هايى غير از خانه اى مؤمنان، وارد خانه«ترجمه:  -4

  .»] سالم گوييد. اين برايتان بهتر است، باشد كه پند پذيريد [خانه
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pκ$﴿آيـد. مـن چـه كـار كـنم؟ پـس آيـة         دم مييكي از افراد خانواده در آن حال نز š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= äz ô‰s? $·?θ ã‹ç/ uöxî öΝ à6Ï?θ ã‹ ç/ 4_ ®Lym (#θÝ¡ ÎΣù' tGó¡ n@﴾ 1(نازل گرديد(.  

§{﴿: 29اسباب نزول آية  øŠ ©9 ö/ä3ø‹n= tæ îy$oΨ ã_ βr& (#θè= äz ô‰ s? $ ·?θã‹ ç/ uöxî 7π tΡθ ä3ó¡ tΒ $pκÏù Óì≈ tFtΒ ö/ ä3©9 4 

ª!$# uρ ÞΟn= ÷ètƒ $ tΒ šχρ ß‰ö6 è? $ tΒuρ šχθ ßϑçGõ3 s? ∩⊄®∪﴾)2(.  
خواسـتن   ابن ابوحاتم از مقاتل بن حيان روايت كرده است: چون آية استئذان، اجازه -768

گفت: اي رسول خـدا! تجـار قـريش     ها نازل گرديد. ابوبكر صديق  براي واردشدن به خانه
هاي شخصي براي خود سـاخته   ها خانه دارند در اين راه كه بين مكه، مدينه و شام رفت و آمد

اي كه خالي از سكنه است اجازه بگيرند؟ آنگاه آية  اند، پس چگونه هنگام واردشدن در خانه
﴿}§ øŠ ©9 ö/ä3ø‹n= tæ îy$oΨ ã_ βr& (#θè= äz ô‰ s? $·?θ ã‹ ç/﴾... .نازل شد  

è%uρ ÏM≈uΖ≅﴿: 31اسباب نزول آية  ÏΒ÷σ ßϑù= Ïj9 z⎯ ôÒ àÒøótƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ ÏδÌ≈ |Á ö/r& z⎯ôà xøts† uρ £⎯ ßγ y_ρãèù Ÿωuρ 

š⎥⎪ Ï‰ö7 ãƒ £⎯ ßγ tFt⊥ƒ Î— ωÎ) $tΒ tyγ sß $yγ ÷ΨÏΒ ( t⎦ ø⌠ ÎôØu‹ ø9 uρ £⎯ ÏδÌßϑèƒ ¿2 4’n?tã £⎯Íκ Í5θãŠã_ ( Ÿωuρ š⎥⎪ Ï‰ö7 ãƒ £⎯ ßγ tFt⊥ƒ Î— 

ωÎ)  ∅Îγ ÏF s9θãèç7 Ï9 ÷ρr&  ∅Îγ Í←!$ t/#u™ ÷ρr& Ï™!$ t/# u™  ∅Îγ ÏGs9θ ãèç/ ÷ρr&  ∅Îγ Í←!$oΨ ö/r& ÷ρ r& Ï™!$oΨ ö/r&  ∅Îγ ÏG s9θ ãèç/ ÷ρr& 

£⎯Îγ ÏΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& û© Í_ t/  ∅Îγ ÏΡ≡ uθ÷z Î) ÷ρr& û© Í_ t/ £⎯ Îγ Ï?≡uθ yzr& ÷ρr& £⎯ Îγ Í←!$|¡ÎΣ ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ £⎯ ßγ ãΖ≈yϑ÷ƒr& Íρr& 

š⎥⎫ ÏèÎ7≈ −F9 $# Îöxî ’Í< 'ρé& Ïπ t/ö‘M} $# z⎯ ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh9$# Íρr& È≅øÏeÜ9 $# š⎥⎪Ï% ©! $# óΟ s9 (#ρãyγ ôà tƒ 4’n?tã ÏN≡u‘ öθ tã Ï™!$|¡ ÏiΨ9$# ( 

                                           
هردو از اشعث بن سوار از عدي بن ثابت روايت كرده انـد.   25921از طريق فريابي و طبري  638واحدي  -1

كلمـات مـن چـه     اسنادش به خاطر اشعث بن سوار ضعيف است. اين مرسل است كه عدي تـابعي اسـت.  
  تخريج محقق. 1033 »لمسيرزاد ا«كنم در طبري نيست. 

هـايى غيـر مسـكونى در آييـد كـه در آنجـا كـااليى داريـد و          و بر شما گناهى نيست كه به خانـه «ترجمه:  -2
  .»داريد كنيد و آنچه را پنهان مى داند آنچه را آشكار مى خداوند مى
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Ÿωuρ t⎦ ø⌠ÎôØo„ £⎯Îγ Î= ã_ ö‘ r'Î/ zΝn= ÷èã‹ Ï9 $tΒ t⎦⎫ Ïøƒ ä† ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ ÏFt⊥ƒ Î— 4 (# þθ ç/θ è?uρ ’n< Î) «! $# $·èŠÏΗ sd tμ •ƒ r& šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

÷/ä3ª= yès9 šχθ ßs Î= øè? ∩⊂⊇∪﴾)1(.  
اسماء دختر مرثد در باغ  ابن ابوحاتم از مقاتل از جابر بن عبداهللا روايت كرده است: -769

شدند بـه طـوري كـه     كرد، زنان ديگر در آن باغ نيمه برهنه داخل مي خرماي خود زندگي مي
چقدر زشـت   شان نمايان بود. اسماء گفت: اين وضع ها و گيسوان هاشان آشكار و سينه خلخال

≈è%uρ ÏM≅﴿و ناخوشايند است. پس خداي بزرگ آية  uΖ ÏΒ ÷σßϑù= Ïj9 z⎯ ôÒ àÒ øótƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ÏδÌ≈ |Á ö/ r&﴾...  را
  نازل كرد.

هـاي يمـاني را    ابن جرير از حضرمي روايت كرده است: زني دو خلخال نقره و مهره -770
گذشت پاهاي خود را محكم بر زمـين كوبيـد    به ساق پاهاي خود انداخت. از نزد گروهي مي

Ÿω﴿هـاي يمـاني برخـورد كـرد و آواز داد. پـس       خلخال بـه مهـره   uρ t⎦ø⌠ ÎôØo„ £⎯ Îγ Î= ã_ö‘ r' Î/﴾   نـازل
  .)2(شد

#É﴿: 33اسباب نزول آية  Ï÷ètGó¡uŠ ø9 uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω tβρß‰ Ågs† % ·n% s3ÏΡ 4© ®Lym ãΝåκ uÏΖ øóãƒ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù 3 

t⎦⎪Ï% ©! $# uρ tβθ äótGö6tƒ |=≈tGÅ3ø9 $# $£ϑÏΒ ôMs3n= tΒ öΝä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& öΝ èδθç7 Ï?%s3sù ÷βÎ) öΝ çGôϑÎ= tæ öΝÍκÏù # Zöyz ( Ν èδθè?# u™uρ ⎯ ÏiΒ 

                                           
و پاكـدامنى ورزنـد و    ] فـرو پوشـند   و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را [از نگريسـتن بـه نـامحرم   «ترجمه:  -1

هايشــان را بــر  زينــت خــود را آشــكار نكننــد مگــر آنچــه از آن كــه آشــكار اســت و بايــد كــه روســرى  
گريبانهايشان فروگذارند و زينت خود را آشكار نسازند مگر بر شوهرشان يا پدرانشان يا پدران شوهرشان 

]  ن يا پسران خواهرانشان يا زنان [هم آيـين يا پسرانشان يا پسران شوهرشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشا
] كه پيرو شمايند يـا كودكـانى كـه بـر شـرمگاه زنـان        شان يا ملك يمينهايشان يا مردان بى رغبت [به زنان

داشـتند، آشـكار    ] را با پاهايشان بكوبند تا آنچه از زينتشـان را كـه نهـان مـى     اند. و نبايد [زمين اطّالع نيافته
  .»] خداوند توبه كنيد. باشد كه رستگار شويد همگى، به [درگاه شود. و اى مؤمنان،

  از حضرمي بن الحق روايت كرده اين مرسل و ضعيف است. 26010طبري  -2
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ÉΑ$ ¨Β «!$# ü“Ï%©! $# öΝ ä38 s?# u™ 4 Ÿωuρ (#θèδÌõ3è? öΝä3ÏG≈ uŠtGsù ’n?tã Ï™!$tóÎ7 ø9 $# ÷βÎ) tβ÷Šu‘ r& $YΨ Á pt rB (#θäótGö;tGÏj9 uÚttã 

Íο 4θuŠ pt ø:$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 ⎯ tΒuρ £⎯‘γδÌõ3ãƒ ¨βÎ*sù ©!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ £⎯ Îγ Ïδ≡tø.Î) Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊂∪﴾)1(.  
از عبـداهللا بـن صـبيح و او از پـدرش روايـت كـرده        »ةبالصحا فةرمع«ن سكن در اب -771

است: من بردة حوطيب بن عبدالعزي بودم از او تقاضاي مكاتبه براي آزادي خود كردم. پـس  
﴿t⎦⎪Ï% ©! $# uρ tβθ äótGö6tƒ |=≈ tGÅ3ø9   .)2(تا آخر آيه نازل شد ﴾#$

روايت كرده است: عبـداهللا بـن ابـي بـه      مسلم از قول ابوسفيان از جابر بن عبداهللا  -772
گري و زنا كند و از آن طريق پول و كـاال بـراي او كسـب     داد فاحشه كنزيك خود دستور مي

≈Ÿωuρ (#θèδÌõ3è? öΝä3ÏG﴿نمايد. پس خدا  uŠ tGsù ’n?tã Ï™!$tóÎ7 ø9   .)3(تا آخر آيه را نازل كرد ﴾#$
هـاي   ابي كنيزكان خود را بـه نـام   و نيز از همين طريق روايت كرده است: عبداهللا بن -773

شـكايت   كرد. هـردو از آن بابـت بـه پيـامبر اكـرم       مسيكَه و اُميمه مجبور به خودفروشي مي
≈Ÿωuρ (#θèδÌõ3è? öΝä3ÏG﴿كردند. آنگاه خدا  uŠ tGsù ’n?tã Ï™!$tóÎ7 ø9   .)4(تا آخر آيه را نازل كرد ﴾#$

كرده است: مسيكه كنيز يكـي از انصـار   روايت  حاكم از طريق ابوالزبير از جابر  -774
كند. به اين سبب ايـن كـالم عزيـز نـازل      بود گفت: مواليم مرا مجبور به خودفروشي و زنا مي

  .)1(شد

                                           
يابند بايد پاكدامنى پيشه كنند تا آنكه خداوند آنان را از فضل  ] ازدواج نمى و كسانى كه [اسباب«ترجمه:  -1

اگـر در آنـان    -يمينهايتـان كـه در پـى بـاز خريـد خـود هسـتند       خويش تـوانگر كنـد. و كسـانى از ملـك     
باز خريدشان كنيد و از مال خداوند كه بر شما ارزانى داشته است، به آنـان بدهيـد و    -اى بدانيد شايستگى

كنيزان خود را اگر پرهيزگارى خواهند به زنا وادار مكنيد تا بهره زندگانى دنيا به دست آريد. و هر كـس  
  .»ر سازد، خداوند پس از واداركردن آنها [نسبت به آنها] آمرزگار مهربان استآنان را وادا

  آورده است. 4037شرح زندگاني  176/  2 »االصابه«حافظ ابن حجر در  -2
  .640و واحدي  385، نسائي 2311، ابوداود 3029مسلم  -3
  .27ح  3029مسلم  -4
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روايت كرده انـد: عبـداهللا بـن ابـي      ببزار و طبراني به سند صحيح از ابن عباس  -775
اسـالم زنـا را تحـريم    زد. هنگـامي كـه    كنيزي داشت كه در جاهليت دست به خودفروشي مي

Ÿωuρ (#θ﴿كـنم. پـس    كرد كنيزك گفت: به خدا هرگز زنا نمي èδÌõ3è? öΝä3ÏG≈ uŠ tGsù ’n?tã Ï™!$tóÎ7 ø9 تـا   ﴾#$
  .)2(آخر آيه نازل شد

به همين معني روايت كرده نام كنيـز را معـاذه گفتـه     بزار به سند ضعيف از انس  -776
  است.

عمـرو بـن دينـار از عكرمـه روايـت كـرده اسـت:        سعيد بن منصور از سفيان و او از  -777
كـرد.   ها را مجبور به خودفروشـي و زنـا مـي    عبداهللا بن ابي دو كنيز داشت، مسيكه و معاذه آن

ام و اگـر زشـت باشـد پـس      ها گفت: اگر اين عمل خوب باشد زياد انجـامش داده  يكي از آن
≈Ÿωuρ (#θèδÌõ3è? öΝä3ÏG﴿سزاوار است كه اين كار را ترك كنم. بنـابراين خـدا    uŠ tGsù ’n?tã Ï™!$tóÎ7 ø9 را  ﴾#$

  .)3(تا آخر آيه نازل كرد
#﴿: 48اسباب نزول آية  sŒ Î)uρ (# þθããßŠ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ zΝä3ós uŠÏ9 öΝ æηuΖ ÷t/ #sŒ Î) ×,ƒÌsù Νåκ ÷]ÏiΒ 

tβθ àÊ Ì÷è•Β ∩⊆∇∪﴾)4(.  
ه بـا كسـي نـزاع    ابن ابوحاتم از مرسل حسن روايت كرده است: شخصي بـود هرگـا   -778

شد كه به نزد رسـول خـدا    دانست حق جانب خودش است. اگر از او دعوت مي كرد و مي مي
                                                                                                             

از ابن جريج از ابوزبير روايت كرده انـد، حـاكم    26075و طبري  397/  2، حاكم 385 »تفسير«نسائي در  -1
  شمارد و ذهبي موافق است. اين را به شرط مسلم صحيح مي

 11231هاي اين ثقه اند، هيثمي  از ابن عباس روايت كرده اند راوي 11748و طبراني  »كشف« 2239بزار  -2
  هاي طبراني راويي صحيح هستند. گويد: راوي مي

جريج از عمرو بن دينار از عكرمه روايت كرده اين مرسل امـا حـديث جـابر بـه ايـن      از ابن  26075طبري  -3
  شاهد است.

و چون به راه خداوند و رسولش فراخوانده شـوند تـا بـين آنـان حكـم كنـد، آن گـاه اسـت كـه          «ترجمه:  -4
  .»گروهى از آنان رويگردانند
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دانسـت كـه داوري پيغمبـر بـه حـق       كرد، چون مـي  ها داوري كند قبول مي بروند تا در بين آن
داشـت وقتـي از او    شود. و اگر قصد ظلم و تجاوز بر ديگـري را مـي   است و به نفع او تمام مي

روم.  گفت: بـه نـزد فـالن مـي     كرد و مي شد كه به نزد رسول خدا برود اعتراض مي مي دعوت
#﴿پس خدا آية  sŒ Î)uρ (# þθããßŠ ’n< Î) «! $# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ...﴾ 1(را نازل كرد(.  

‰y﴿: 55اسباب نزول آية  tãuρ ª! $# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ óΟ ä3ΖÏΒ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# óΟßγ ¨Ζ xÎ=ø⇐tGó¡ uŠ s9 

’Îû ÇÚö‘ F{$# $yϑŸ2 y# n= ÷‚tGó™$# š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝÎγ Î= ö6s% £⎯uΖ Åj3uΚ ã‹s9 uρ öΝ çλm; ãΝ åκ s]ƒÏŠ ” Ï%©! $# 4© |Ó s?ö‘ $# öΝçλm; 

Νåκ̈] s9Ïd‰t7 ãŠ s9 uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÎγ Ïù öθ yz $YΖøΒ r& 4 © Í_ tΡρß‰ ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθä. Îô³ ç„ ’Î1 $\↔ø‹x© 4 ⎯ tΒ uρ txŸ2 y‰ ÷èt/ y7Ï9≡sŒ 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9 $# ∩∈∈∪﴾)2(.  
 روايت كـرده انـد: هنگـامي كـه     حاكم به نوع صحيح و طبراني از ابي بن كعب  -779

شـان كـرد    هـا جـا داد و پـذيرايي    و اصحاب كبار به مدينه آمدند و انصار به آن پيامبر اكرم 
خوابيدنـد و صـبح بـا     هدف تير دشمني و عداوت همة عرب قرار گرفتند، شب بـا سـالح مـي   

گفتند: آيا روزي خواهد رسيد كه ما هم با اطمينان و آرامـش   به خود ميخاستند.  سالح برمي
!y‰tãuρ ª﴿زندگي كنيم و جز از خدا از هيچكس نترسيم. پس آية  $# t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾... 

  .)3(نازل شد

                                           
  تخريج محقق. 1883 »تفسير شوكاني« -1
اند، وعده داده است كه بى  اند و كارهاى شايسته كرده انى از شما كه ايمان آوردهخداوند به كس«ترجمه:  -2

شك آنان را در اين سرزمين جانشين سازد، چنان كه كسانى را كه پيش از آنان بودند، جانشـين سـاخت.   
را ] دينشان را كه برايشـان پسـنديده اسـت برايشـان اسـتوار دارد و برايشـان پـس از بيمشـان ايمنـى           و [آن

سـازند. و كسـانى كـه پـس از      كنند و چيزى را با من شريك نمى ] مرا پرستش مى جايگزين كند. [چرا كه
  .»اين ناسپاسى كنند، اينانند كه فاسقند

 3 »ئـل دال«، بيهقي در 647 »اسباب نزول«، واحدي در 7025 »معجم اوسط«، طبراني در 401/  2حاكم  -3
انـد و ذهبـي موافـق اسـت.     د روايت كرده اند. حاكم اين را صحيح مياز ابوعاليه از ابي بن كعب  7و  6/ 
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روايت كرده است: اين آيه در مورد ما كه در ترس و هراس  ابن ابوحاتم از براء  -780
  كرديم نازل شده است. دگي ميشديد زن

§{﴿: 61اسباب نزول آية  øŠ ©9 ’n?tã 4‘yϑôãF{$# Óltym Ÿωuρ ’n?tã ÆltôãF{$# Óltym Ÿω uρ ’n?tã 

ÇÙƒ Ìyϑø9 $# Óltym Ÿωuρ #’n?tã öΝ à6Å¡ àΡr& βr& (#θ è= ä. ù's? .⎯ ÏΒ öΝà6 Ï?θ ã‹ç/ ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6Í←!$t/# u™ ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ 

öΝä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6 ÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6Ï?≡uθ yz r& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6Ïϑ≈ uΗ ùår& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ 

öΝà6 ÏG≈ ¬Η xå ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝä3Ï9≡uθ÷z r& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6ÏG≈ n=≈ yz ÷ρ r& $ tΒ ΟçFò6 n= tΒ ÿ… çμ pt ÏB$ẍΒ ÷ρr& öΝ à6É)ƒ Ï‰|¹ 4 

š[ø‹s9 öΝ à6ø‹n= tæ îy$oΨ ã_ βr& (#θè= à2ù' s? $ ·èŠ Ïϑy_ ÷ρr& $Y?$tGô© r& 4 # sŒÎ* sù ΟçFù= yz yŠ $Y?θ ã‹ç/ (#θ ßϑÏk= |¡ sù #’n?tã 

öΝä3Å¡ àΡr& Zπ ¨Š Ït rB ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# Zπ Ÿ2t≈ t7 ãΒ Zπt6 ÍhŠsÛ 4 šÏ9≡x‹Ÿ2 Ú⎥Îi⎫ t7 ãƒ ª!$# ãΝ à6s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# 

öΝ à6̄= yès9 šχθ è= É)÷ès? ∩∉⊇∪﴾)1(.  
عبدالرزاق گفته است كه معمر از ابن ابونجيح از مجاهد براي مـا نقـل كـرده اسـت:      -781

آمدند، چـون چيـزي بـراي     اش مي شخصي كور، لنگ و بيمار را [كه براي صرف غذا به خانه
به خانة پدر خود يا برادر خود يا خواهر خود يـا عمـة خـود و يـا خالـة       )2(ها نداشت] اطعام آن

                                                                                                             
زاد «و  1610/  0 »احكـام قـرآن  «دانـد.   هـاي ايـن را ثقـه مـي     راوي 11237 »مجمـع الزوائـد  «هيثمي در 

  به تخريج محقق. 1038 »المسير
نيست و نيز بر خودتـان  ] گناهى نيست و بر بيمار [نيز] گناهى  بر نابينا گناهى نيست و بر لنگ [هم«ترجمه:  -1

هاى برادرانتان يا  هاى مادرانتان يا خانه هاى پدرانتان يا خانه هاى خود يا خانه گناهى نيست در آنكه از خانه
هـاى   هايتـان يـا خانـه    هاى دايـى  هايتان يا خانه هاى عمه هاى عموهايتان يا خانه هاى خواهرانتان يا خانه خانه
] دوستتان چيزى بخوريد. بـر شـما    هاى كليدهايش [به روا] دست يابيد يا [خانهاى كه به  هايتان يا خانه خاله

] خـويش بـه    ها در آييـد بـر [قـوم    در آنكه دستجمعى بخوريد يا پراكنده، گناهى نيست. پس چون به خانه
درودى مبارك [و] پاكيزه كه رسمى است الهى، سالم گوييد. خداوند بدينسـان آيـات [خـود] را برايتـان     

  .»سازد تا خرد ورزيد مى روشن
  .217، ص 18روح المعاني، همان منبع، ج  -2
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گفتند: ما را به خانة ديگران  كردند و مي . ناتوانان از پا افتاده از اين امر اجتناب ميبرد خود مي
§{﴿برند. آية  مي øŠ ©9 ’n?tã 4‘ yϑôãF{$# Óltym﴾... 1(براي اجازة آنان نازل شد(.  

yγ$﴿آية  روايت كرده است: هنگامي كه خدا  بابن جرير از ابن عباس  -782 •ƒr' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (# þθ è= à2ù' s? Ν ä3s9≡uθ øΒr& Μà6oΨ ÷t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/﴾  :اى مؤمنان، مالهايتان «) 29(نساء
طعام است پس گفتند: خوبترين مال را نازل كرد. مسلمانان  »را در ميان خود به ناروا مخوريد

اجازه نداريم كه از غذاي ديگران تناول كنيم. لذا از خوردن غذاي يكديگر پرهيز كردند. 
§{﴿آنگاه  øŠ ©9 ’n?tã 4‘yϑôãF{$# Óltym Ÿωuρ ’n?tã ÆltôãF{ $# Óltym Ÿωuρ ’n?tã ÇÙƒ Ìyϑø9 $# Óltym Ÿωuρ #’n?tã 

öΝà6Å¡ àΡr& βr& (#θè= ä.ù' s? .⎯ ÏΒ öΝà6Ï?θã‹ ç/ ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6Í←!$t/# u™ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ 

öΝà6ÏΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6Ï?≡uθ yz r& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6 Ïϑ≈ uΗ ùår& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6ÏG≈ ¬Η xå ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ 

öΝä3Ï9≡uθ ÷z r& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6 ÏG≈ n=≈ yz ÷ρr& $tΒ Ο çFò6 n= tΒ ÿ…çμ pt ÏB$ ẍΒ﴾ 2(نازل شد(.  
در بين اهل مدينـه رسـم    از ضحاك روايت كرده است: قبل از بعثت پيغمبر خدا  -783

بينـد   خوردند. چون كور غذاي لذيذ و گوارا را نمي يشان غذا نميبود كور، مريض و لنگ با ا
توانـد نزديـك نشسـته و بـه      تواند مثل آدم سالم درست غذا بخورد و لنگ نمـي  و مريض نمي

  .)3(خوبي غذا بخورد. اين آيه نازل شد و به آنان اجازه داد كه باهم غذا بخورند

                                           
  .26222و  26221از طريق او طبري  2067عبدالرزاق  -1
هاي او ثقه اند اما بين علي و ابـن   از علي بن ابوطلحه از ابن عباس روايت كرده است. راوي 26219طبري  -2

به تخريج  1042 »زاد المسير«و  421/  3 »قرآناحكام «قطاع است و حديث بعدي ارجح است. عباس ان
  محقق.

  .26220طبري  -3
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آيه نـازل  كور و لنگ غذا نخورند. اين و از مقسم روايت كرده است: معمول بود با  -784
  .)1(شد

روايت كرده است: حارث همراة رسول  بخود از ابن عباس  »تفسير«ثعلبي در  -785
خدا براي جنگ و پيكار با دشمنان دين روان شـد و خالـد بـن زيـد را بـه سرپرسـتي خـانوادة        

رث خودداري دست بود از خوردن غذاي خانوادة ح خويش گماشت. و او در حالي كه تنگ
  .)2(كرد پس اين آيه نازل شد مي

روايت كرده است: مسلمانان با رغبت زياد  لبزار به سند صحيح از عايشه  -786
شتافتند و كليد اموال خود را به  به جنگ و پيكار با دشمنان اسالم مي همراه با پيامبر 

راي شما بخشيديم. گفتند: هرچه ميل داريد بخوريد كه ب دادند و مي شان مي درماندگان
ها روا نيست، زيرا كه با رضايت خاطر اجازه  هاي آن گفتند: خوردن خوراكي ناتوانان مي

§{﴿نداده اند. آية  øŠ©9 ’n?tã 4‘yϑôãF{$# Óltym Ÿωuρ ’n?tã ÆltôãF{$# Ól tym Ÿωuρ ’n?tã ÇÙƒ Ìyϑø9 $# Óltym 

Ÿωuρ #’n? tã öΝà6Å¡ àΡr& βr& (#θ è= ä.ù' s? .⎯ ÏΒ öΝà6 Ï?θã‹ ç/ ÷ρr& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6Í←!$ t/# u™ ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ÷ρr& 

ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6ÏΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6Ï?≡uθ yz r& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6 Ïϑ≈ uΗ ùår& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6 ÏG≈ ¬Η xå ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ 

öΝä3Ï9≡uθ ÷z r& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6 ÏG≈ n=≈ yz ÷ρr& $tΒ Ο çFò6 n= tΒ ÿ…çμ pt ÏB$ ẍΒ﴾  3(شد نازل(.  

§{﴿ابن جرير [از معمر] روايت كرده است: از زهـري در بـارة ايـن كـالم الهـي       -787 øŠ ©9 

’n?tã 4‘yϑôãF{$# Ól tym﴾  شـوند.   پرسيدم، كور، شل و بيمار چه ارزش دارند كه در قرآن ياد مـي
رفتنــد  جــواب داد: عبيــداهللا بــن عبــداهللا بــرايم گفــت: هروقــت مســلمانان بــه ســفر جهــاد مــي 

                                           
  ها به مجموع قوي هستند. اين روايت 26226طبري  -1
  به تخريج محقق از ابن عباس بدون اسناد ذكر كرده اند. 1044 »زاد المسير«و  1549بغوي  -2
 »هاي اين راويي صحيح هستند اوير«گويد:  مي 11238 »مجمع الزوائد«. هيثمي در »كشف« 2241بزرا  -3

حاديـث مرسـل ابـن مسـيب جيـد      از ابن مسيب روايـت كـرده ا   653داراي شاهد مرسل است كه واحدي 
  به تخريج محقق. 1895 »تفسير شوكاني«هستند. 
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هـا   بـه آن  هاي خود را گماشتند و كليد خانه و ناتوانان خويش را به سرپرستي مي اندگانم هبجا
هاي ماست بخوريد كـه بـراي شـما حـالل اسـت.       گفتند: از آنچه كه در خانه سپردند و مي مي
هاشـان داخـل    گفتند: چـون حضـور ندارنـد بـه خانـه      كردند و مي ها از خوردن اجتناب مي آن
  .)1(ها اين آيه نازل شد جازة آنشويم. پس براي ا نمي

اي از عرب عادت داشـتند كـه غـذاي خـود را      و از قتاده روايت كرده است: عشيره -788
كرد تا كسي را بيابـد و بـا او غـذا     ها نصف روز راه غذا را حمل مي تنها نخورند هريك از آن

]š﴿بخورد. در ايـن خصـوص    ø‹s9 öΝà6 ø‹n= tæ îy$oΨ ã_ βr& (#θè= à2 ù' s? $ ·èŠ Ïϑy_ ÷ρr& $Y?$tGô© r&﴾   نـازل
  .)2(شد

و از عكرمه و ابوصالح روايت كرده است: رسم انصار چنين بود كـه هرگـاه كسـي     -789
زدنـد، پـس ايـن آيـه      خورد به طعام دست نمـي  شد تا مهمان با ايشان غذا نمي ها مي مهمان آن

  .)3(ها نازل شد براي اجازة آن
yϑ̄ΡÎ) šχθãΖ$﴿: 64 – 62اسباب نزول آية  ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ «! $$Î/ ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ # sŒÎ)uρ 

(#θçΡ$ Ÿ2 … çμ yètΒ #’n?tã 9 öΔr& 8ìÏΒ% ỳ óΟ ©9 (#θ ç7 yδõ‹tƒ 4© ®Lym çνθ çΡÉ‹ø↔ tGó¡ o„ 4 ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©! $# y7tΡθ çΡÉ‹ø↔ tFó¡ o„ š Í×̄≈ s9'ρé& 

t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ 4 # sŒ Î*sù x8θçΡx‹ ø↔tGó™$# ÇÙ÷è t7 Ï9 öΝÎγ ÏΡù' x© βsŒ ù' sù ⎯ yϑÏj9 |M ø⁄Ï© öΝßγ ÷Ψ ÏΒ 

öÏøótGó™ $# uρ ãΝ çλm; ©! $# 4 χ Î) ©! $# Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∉⊄∪﴾.  
 از عروه و محمد بن كعب قرظي و ديگران  »دالئل«ابن اسحاق و بيهقي در  -790

سيال رومه به سركردگي ابوسفيان در مجمع األ روايت كرده اند: در غزوة خندق قريش
كنار كوة احد جابجا  »نعمي«ه زد. و غطفان افراد خويش را به چاهي نزديك مدينه اردوگا

ه پيامبر رسيده بود و آن بزرگوار با كمك ديگر مسلمانان در ها قبالً ب كرد. خبرآمدن آن
                                           

  اين مرسل است. 26224طبري  -1
  اين مرسل است. 26237طبري  -2
  از هردو روايت كرده است. 26238طبري  -3
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كردند و بدون  اطراف مدينه خندق كند، اما برخي از منافقان آهسته و خيلي اندك كار مي
رفتند. اگر براي يكي از مسلمانان ضرورتي  هاي خويش مي اجازة رسول خدا مخفيانه به خانه

 د ضرورت كار خويش را نزد رسول خدا بو آمد كه از اجراي آن ناگزير مي پيش مي
داد  خواست. پيامبر اكرم اجازه مي شد و براي رسيدگي به نيازمندي خود اجازه مي يادآور مي

ها  گشت. آنگاه خداي پاك در شان آن داد برمي هاي خويش را انجام مي و او چون نيازمندي
yϑ̄ΡÎ) šχθãΖ$﴿آية  ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ «! $$Î/ ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ # sŒ Î)uρ (#θçΡ$Ÿ2 … çμyètΒ #’n?tã 9öΔr& 8ìÏΒ% ỳ óΟ©9 

(#θ ç7 yδõ‹tƒ 4©®L ym çνθçΡÉ‹ ø↔tGó¡o„ 4 ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# y7 tΡθ çΡÉ‹ø↔ tFó¡o„ šÍ× ¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï%©! $# šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ 4 

#sŒ Î*sù x8θçΡx‹ø↔ tGó™ $# ÇÙ÷èt7 Ï9 öΝÎγ ÏΡù' x© βsŒù' sù ⎯ yϑÏj9 |Mø⁄Ï© öΝßγ ÷Ψ ÏΒ öÏøótGó™ $# uρ ãΝ çλm; ©! $# 4 χ Î) ©! $# Ö‘θàxî 

ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∉⊄∪ ω (#θ è= yèøgrB u™!$ tãßŠ ÉΑθß™ §9 $# öΝà6 oΨ ÷t/ Ï™!%tæ ß‰x. Νä3ÅÒ ÷èt/ $ VÒ÷èt/ 4 ô‰s% ãΝn= ÷ètƒ ª! $# š⎥⎪Ï% ©! $# 

šχθ è=̄= |¡ tFtƒ öΝä3Ζ ÏΒ # ]Œ# uθ Ï9 4 Í‘ x‹ ósuŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ àÏ9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯Íν Í öΔr& βr& öΝåκz:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝåκ z: ÅÁ ãƒ 

ë># x‹tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ Iωr& χ Î) ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( ô‰ s% ãΝ n= ÷ètƒ !$tΒ óΟ çFΡr& Ïμø‹n= tã uΘöθ tƒ uρ 

šχθ ãèy_ öãƒ Ïμø‹s9 Î) Νßγ ã∞ Îm7 t⊥ ã‹sù $ yϑÎ/ (#θ è= ÏΗ xå 3 ª!$# uρ Èe≅ä3Î/ >™ó© x« 7Λ⎧Î= tæ ∩∉⊆∪﴾  1(نازل كرد را(.  

                                           
، اين مرسل اسـت و احـاديثي را كـه عـروه بـه قسـم مرسـل روايـت         409و  408/  3 »دالئل نبوت«بيهقي  -1

 1896 »تفسـير شـوكاني  «و  94/  4يه و النهايه ابن كثير ، البدا169/  3كند قوي هستند. سيرة ابن هشام  مي
   به تخريج محقق.
ند و چـون در كـارى همـراه بـا او     ا مؤمنان تنها آنانند كه به خدا و رسولش ايمان آورده«: ترجمه آيات

] نروند مگر وقتى كه از او اجازه خواهند. بى گمان آنان كـه   باشند كه نيازمند همداستانى است، [به جايى
] برخـى   اند كه به خداوند و رسول او ايمان دارند. و اگر براى [انجـام  خواهند، اينان كسانى از تو اجازه مى

به هر كس از آنان كه خواهى اجازه بده و از خداونـد برايشـان آمـرزش     از كارشان از تو اجازه خواستند،
فراخوانـدن رسـول [خـدا] را در ميـان خـود همچـون       . بخواه. بى گمان خداونـد آمرزگـار مهربـان اسـت    

رونـد،   فراخواندن همديگر مشماريد. به يقين خداوند كسانى از شما را كه پناه جويان و پنهانى بيـرون مـى  
كنند از آن بر حذر باشند كه باليى به آنان برسد  ايد آنان كه بر خالف فرمان او رفتار مىشناسد. پس ب مى
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روايـت كـرده اسـت: در     باز طريق ضحاك از ابن عبـاس   »دالئل«ابونعيم در  -791
براي  كردند. پس اهللا  ابتداي اسالم مسلمانان پيامبر خدا را اي محمد، اي ابوالقاسم صدا مي

ω (#θ﴿هـــدايت مســـلمانان آيـــة  è= yèøgrB u™!$ tãßŠ ÉΑθ ß™ §9 $# öΝà6 oΨ ÷t/ Ï™!%tæß‰ x. Νä3ÅÒ ÷èt/ $VÒ ÷èt/...﴾  را
  گفتند: اي نبي اهللا، اي رسول خدا. نازل فرمود. سپس مي

***  
  

  سورة فرقان

  آيه است 77اين سوره مكي و 
x8﴿: 10اسباب نزول آية  u‘$t6s? ü“Ï% ©!$# βÎ) u™!$ x© Ÿ≅yèy_ y7 s9 # Zöyz ⎯ ÏiΒ y7Ï9≡sŒ ;M≈̈Ζ y_ “ÌøgrB ⎯ ÏΒ 

$yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# ≅yèøgs† uρ y7 ©9 # I‘θ ÝÁ è% ∩⊇⊃∪﴾)1(.  
و ابن جرير و ابن ابوحاتم از خيثمه روايت كرده انـد:   »مصنف«ك: ابن ابوشيبه در  -792

هـا را بـه تـو     هـاي روي زمـين و كليـدهاي آن    خدا به پيامبر گفت: اگر خواسته باشـي گنجينـه  
كنـد و اگـر خواسـته     هاي آخرتت را كه نزد ما موجود است كـم نمـي   ببخشم، اين كار نعمت

هردو را يك جا در آخرت به تو بدهم. پيامبر گفت: هردو را در آخرت به من عطا نمـا.  باشي 
x8﴿پس آية  u‘$ t6s? ü“Ï% ©! $# βÎ) u™!$x© Ÿ≅yèy_ y7s9 # Zöyz ⎯ ÏiΒ y7Ï9≡sŒ﴾ .نازل شد  

                                                                                                             
هان، بى شك آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است.  يا عذابى دردناك گريبانگيرشان شود.

آنان را به آنچـه   شوند، آن گاه داند و روزى كه به سوى او باز گردانده مى اى را كه شما بر آنيد، مى شيوه
  .»دهد. و خداوند به همه چيز داناست اند خبر مى كرده

خجسته است كسى كه اگر بخواهد برايت بهتـر از ايـن مقـرر كنـد، باغهـايى كـه از فرودسـتش        «ترجمه:  -1
  .»جويباران روان است و [در دنيا] برايت قصرها قرار دهد
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tΒ$!﴿: 20اسباب نزول آية  uρ $oΨ ù= y™ ö‘ r& š n=ö6s% z⎯ÏΒ š⎥⎫ Î= y™ ößϑø9 $# HωÎ) öΝßγ ¯ΡÎ) šχθ è=ä.ù' u‹s9 tΠ$ yè©Ü9 $# 

šχθ à± ôϑtƒuρ ’Îû É−# uθ ó™F{$# 3 $oΨ ù= yèy_ uρ öΝà6 ŸÒ ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 ºπ uΖ ÷FÏù šχρçÉ9 óÁ s?r& 3 tβ%Ÿ2 uρ y7 •/u‘ # ZÅÁ t/ 

∩⊄⊃∪﴾)1(.  
روايـت كـرده اسـت: چـون      بواحدي از طريق جويبر از ضحاك از ابن عباس  -793

تند: چگونه پيغمبر اسـت  كان رسول خدا را به خاطر فقر و نيازمندي سرزنش كردند و گفرمش
انـدوهگين   را هـا پيـامبر    كنـد. گفتـار آن   خورد و در بازارها گردش مي كه غذاي ناچيز مي

ــة   ــس آيــ ــاخت. پــ $ tΒuρ$!﴿ســ oΨ ù= y™ ö‘ r& š n= ö6s% z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Î= y™ ößϑø9 $# HωÎ) öΝßγ ¯ΡÎ) šχθ è= ä. ù' u‹s9 tΠ$ yè©Ü9 $# 

šχθ à± ôϑtƒuρ ’Îû É−# uθó™ F{$#...﴾ 2(نازل شد(.  
  .)3(ن جرير از طريق سعيد و عكرمه از ابن عباس به اين معني روايت كردهاب -794

tΠöθ﴿: 29 – 27اسباب نزول آية  tƒuρ Ùyètƒ ãΝ Ï9$©à9$# 4’n?tã Ïμ ÷ƒy‰tƒ ãΑθà)tƒ © Í_ tFø‹n=≈ tƒ ßNõ‹ sƒ ªB$# yìtΒ 

ÉΑθß™ §9 $# Wξ‹ Î6y™ ∩⊄∠∪﴾.  
سرور كائنات  روايت كرده است: ابي بن خلف نزد ب ابن جرير از ابن عباس -795

tΠöθ﴿كرد. پس خدا آية  مي آمد، ولي عقبه بن ابومعيط او را سرزنش و از اين كار منع مي tƒ uρ 

Ùyè tƒ ãΝÏ9$ ©à9$# 4’n?tã Ïμ÷ƒy‰tƒ ãΑθà)tƒ © Í_ tFø‹n=≈ tƒ ßNõ‹sƒ ªB$# yìtΒ ÉΑθ ß™§9 $# Wξ‹ Î6y™ ∩⊄∠∪ 4© tLn= ÷ƒuθ≈tƒ © Í_ tFø‹s9 óΟ s9 

                                           
خوردنـد و در   ] خـوراك مـى   كـه [آنهـا هـم ماننـد همـه     و پيش از تو رسوالنى نفرستاديم مگر آن«ترجمه:  -1

] آزمـونى سـاخته ايـم. آيـا شـكيبايى       رفتنـد و برخـى از شـما را بـراى برخـى [ديگـر مايـه        بازارها راه مـى 
  .»ورزيد؟ و پروردگارت بيناست مى

از اسحاق بن بشر از جويبر مفصل ذكر كرده است. ايـن اسـناد جـداً ضـعيف اسـت اسـحاق        655واحدي  -2
  روك و جويبر و ضحاك با ابن عباس مالقات نكرده اند.مت

  .26315طبري  -3
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õ‹Ïƒ ªBr& $ºΡŸξèù WξŠ Î= yz ∩⊄∇∪ ô‰ s)©9 © Í_ ¯= |Êr& Ç⎯ tã Ìò2Ïe%! $# y‰÷èt/ øŒÎ) ’ÎΤ u™!$ y_ 3 šχ% Ÿ2uρ ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 Zωρ ä‹s{ ∩⊄®∪﴾ 1(را نازل كرد(.  
  .)2(و از شعبي و مقسم نيز مثل اين روايت كرده است  -796

%tΑ$s﴿: 32اسباب نزول آية  uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. Ÿωöθs9 tΑÌh“ çΡ Ïμø‹n= tã ãβ# u™öà)ø9 $# \'s#÷Η äd Zοy‰ Ïn≡uρ 4 y7Ï9≡x‹Ÿ2 

|MÎm7 s[ãΖ Ï9 ⎯Ïμ Î/ x8 yŠ# xσ èù ( çμ≈oΨ ù= ¨?u‘ uρ Wξ‹ Ï?ö s? ∩⊂⊄∪﴾)3(.  
 باز ابن عبـاس   »المختاره«م و حاكم به قسم صحيح و ضياء در ك: ابن ابوحات -797

كند پيـامبر باشـد پـس چـرا      روايت كرده اند: مشركان گفتند: اگر محمد آنگونه كه گمان مي
كند، بلكه يك آيـه و   كند و قرآن را به او به يك باره نازل نمي رش او را شكنجه ميپروردگا

⎪⎦tΑ$s%uρ t﴿فرستد. پس خداي عزوجـل آيـة    دو آيه مي Ï% ©! $# (#ρãxx. Ÿωöθ s9 tΑÌh“çΡ Ïμ ø‹n= tã ãβ# u™öà)ø9 $# \' s#÷Η äd 

Zο y‰Ïn≡uρ﴾ 4(را نازل كرد(.  

%t⎦⎪Ï﴿: 70 – 68اسباب نزول آية  ©! $# uρ Ÿω šχθ ããô‰ tƒ yìtΒ «!$# $·γ≈s9 Î) tyz#u™ Ÿωuρ tβθè= çFø)tƒ 

}§ø̈Ζ9$# © ÉL©9$# tΠ §ym ª! $# ω Î) Èd, ysø9$$ Î/ Ÿωuρ šχθçΡ ÷“tƒ 4 ⎯ tΒuρ ö≅yèø tƒ y7 Ï9≡sŒ t,ù= tƒ $ YΒ$rO r& ∩∉∇∪﴾.  
                                           

   .26347طبري  -1
گويـد: اى كـاش مـن     گـزد. مـى   ] دستانش را مـى  و روزى كه ستمكار [از روى حسرت«: ترجمه آيات

واى بـر مـن، اى كـاش فالنـى را دوسـت      . گـرفتم  ] مـى  ] همراه رسول [خدا] راهـى [راسـت در پـيش    [هم
به راستى مرا از پند، پس از آنكه به سوى من آمد، گمراه ساخت و شـيطان تنهـا گـذار انسـان     . گرفتم نمى
  .»است

بـه   1050و  1049 »زاد المسـير «ز مقسم به طور مرسـل روايـت كـرده.    ا 26349از شعبي و  26348طبري  -2
  تخريج محقق.

] تـا بـا آن    ؟ بدينسان [آن را نازل كرديمو كافران گفتند: چرا قرآن يكباره بر او فرو فرستاده نشد«ترجمه:  -3
  .»دلت را استوار داريم و آن را آرام [و شيوا] بخوانيم

  به حاكم، ضياء و ابوحاتم نسبت داده است. 128و  127/  5 »در المنثور« -4
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 پرســيدم روايــت كــرده انــد: از رســول خــدا  بخــاري و مســلم از ابــن مســعود  -798
گفت: براي خالق جهان همتا و مانند قايـل شـوي، گفـتم: پـس از      بزرگترين گناه كدام است،

خـورد بكشـي، گفـتم:     آن كدام گناه است؟ گفت: فرزندت را از ترس اين كه طعامت را مـي 
پس از اين كدام گناه است، گفت: زنا با زن همسايه. پس خـدا بـراي تصـديق سـخنان پيـامبر      

⎪⎦t﴿خـــود آيـــة  Ï%©! $# uρ Ÿω šχθããô‰ tƒ yìtΒ «! $# $·γ≈ s9 Î) tyz#u™ Ÿω uρ tβθè= çFø)tƒ }§ ø̈Ζ9 $# © ÉL©9 $# tΠ§ym ª! $# ωÎ) 

Èd, ysø9 $$Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ÷“tƒ﴾... 1(را نازل كرد(.  
اي از اهل شرك مرتكب  روايت كرده اند: عده ببخاري و مسلم از ابن عباس  -799

مودند، سپس روي كردند، زنا كردند و در اين عمل افراط ن قتل شدند و در اين كار زياده
كني بسيار  گويي و ما را به آن راه دعوت مي آمدند و گفتند: آنچه مي خدمت رسول خدا 

خوب است كاش ما را آگاه كني، آيا براي اعمالي كه انجام داده ايم بايد كفاره بپردازيم؟ 
%t⎦⎪Ï﴿آية   وندپس خدا ©! $#uρ Ÿω šχθ ããô‰ tƒ yìtΒ «! $# $ ·γ≈ s9Î) tyz#u™ Ÿωuρ tβθ è= çFø)tƒ }§ø ¨Ζ9$# © ÉL©9$# 

tΠ §ym ª! $# ω Î) Èd, ysø9 $$Î/ Ÿωuρ šχθ çΡ÷“tƒ 4 ⎯ tΒ uρ ö≅yèøtƒ y7Ï9≡sŒ t, ù= tƒ $ YΒ$rO r& ∩∉∇∪ ô#yè≈ ŸÒ ãƒ ã& s! Ü># x‹yèø9 $# tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# ô$ é#øƒ s† uρ ⎯ÏμŠ Ïù $ºΡ$yγ ãΒ ∩∉®∪ ωÎ) ⎯ tΒ z>$s? š∅tΒ# u™uρ Ÿ≅Ïϑtãuρ Wξyϑtã $[s Î=≈|¹ š Í×̄≈ s9'ρé' sù 

                                           
و  431و  380/  1، احمـد  90/  7، نسـائي  3182، ترمذي 86، ح 90/  1، مسلم 7520صحيح است، بخاري  -1

  به تخريج محقق. 4720 »تفسير شوكاني«و  1054 »زاد المسير«ز روايت كرده اند. ا 434
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ãΑÏd‰ t6 ãƒ ª!$# ôΜÎγ Ï?$t↔Íh‹y™ ;M≈ uΖ |¡ ym 3 tβ%x. uρ ª! $# #Y‘θàxî $VϑŠÏm “ö≅è% y﴿و  )1(﴾∪⊂∠∩ ‘§ ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# 

(#θèù uó r&...﴾  :2(كرد) را نازل 53(زمر(.  

#ωÎ) ⎯tΒ z>$s? š∅tΒ﴿: 70اسباب نزول آية  u™uρ Ÿ≅Ïϑtãuρ Wξyϑtã $ [sÎ=≈ |¹ šÍ× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΑÏd‰t6 ãƒ ª! $# 

ôΜÎγ Ï?$t↔Íh‹y™ ;M≈ uΖ|¡ ym 3 tβ%x. uρ ª! $# # Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩∠⊃∪﴾.  

⎪⎦t﴿غيره از ابن عباس روايت كرده اند: وقتي كه آية بخاري و  -800 Ï%©! $# uρ Ÿω šχθããô‰ tƒ 

yìtΒ «! $# $·γ≈ s9 Î) tyz#u™ Ÿωuρ tβθ è= çFø)tƒ }§ø̈Ζ9$#...﴾  :نازل شد. مشركان مكه گفتند: 68(فرقان (
ها را شريك و همتا قرار داديم و دست به  ها را به ناحق ريختيم، براي خداي يكتا بت خون

⎯ (ωÎ﴿و زنا زديم. پس ذاتي كه جز در بارگاهش پناهي نيست آية فواحش  tΒ z>$s?...﴾  را
  .)3(نازل كرد

***  

                                           
خوانند و جانى را كه خداوند [كشتنش را]  ] نمى و آنان كه با خداوند معبودى ديگر را [به نيايش«ترجمه:  -1

بـر  ] دشـوار   كننـد. و هـر كـس چنـين كنـد بـه [كيفـرى        كشند و زنا نمـى  حرام كرده است جز به حق نمى
مگر كسى كـه  . ] جاودان ماند روز قيامت عذاب برايش دو چندان شود و در آنجا خوار [و زبون خورد مى

توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد، پس اينانند كه خداونـد بديهايشـان را بـه نيكيهـا تبـديل      
  .»كند و خداوند آمرزنده مهربان است مى

 2و حـاكم   98/  9، بيهقي 469 »تفسير«، نسائي در 4274، ابوداود 122لم مس 4810صحيح است، بخاري  -2
  به تخريج محقق. 1913 »تفسير شوكاني«مه از ابن عباس روايت كرده اند. ه 403/ 

هردو از طريق منصـور   26512و طبراني  403/  2گويد: اين حديث را نزد بخاري نديدم. حاكم  محقق مي -3
درست نيست، زيـرا ايـن سـوره و آيـه      »اهل مكه«ايت كرده اند. و عبارت ن جبير روبن معمتر از سعيد ب

خواسته اين را به طبري نسـبت بدهـد كـه اشـتباه قلـم شـده. [ايـن حـديث را          مدني هستند شايد مؤلف مي
كتـاب   3023، مسـلم  3855شمارة  بمكةبخاري در كتاب مناقب باب مالقي البني و اصحابه من المشركين 

  از ابن عباس روايت كرده اند. مترجم] 4273كتاب الفتن تفسير و ابوداود 
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  شعراءسورة 

  آيه است 220اين سوره مكي و 
M÷ƒu™tsù|﴿: 207 – 205اسباب نزول آية  r& βÎ) óΟ ßγ≈ oΨ ÷è−G̈Β t⎦⎫ÏΖ Å™ ∩⊄⊃∈∪﴾)1(.  

سرور كائنات متحير به نظر  ابن ابوحاتم از ابوجهضم روايت كرده است: گويي -801
رسيد. پرسيدند چرا متحير هستي؟ فرمود: چرا متحير نباشم؟ ديدم بعد از من دشمنم از امتم  مي
%!™ΟèO Νèδu¢﴿شود. پس  مي ỳ $̈Β (#θçΡ%x. šχρ ß‰tãθãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$tΒ 4© o_ øîr& Ν åκ÷] tã $̈Β (#θ çΡ%x. šχθãè−Fyϑãƒ 

  د.نازل گرديد. و پيامبر خوشحال ش ،)2(﴾∪∠⊂⊅∩

ôÙÏ÷z﴿: 215اسباب نزول آية  $# uρ y7yn$uΖ y_ Ç⎯yϑÏ9 y7yèt7 ¨?$# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊄⊇∈∪﴾)3(.  
اين كالم آسماني  ابن جرير از ابن جريج روايت كرده است: وقتي كه خدا  -802

﴿ö‘ É‹Ρr&uρ y7s?uÏ± tã š⎥⎫ Î/tø%F{$# ∩⊄⊇⊆∪﴾ »214(شعراء:  »و خاندان خويشاوندت را هشدار ده( 
گردانيد. پيامبر از خانواده و قوم و خويش خود آغاز كرد. اين كار بر ديگر مسلمانان را نازل 

ôÙÏ÷z﴿سخت و دشوار آمد. پس خدا آية  $# uρ y7yn$ uΖy_ Ç⎯yϑÏ9 y7 yèt7 ¨?$# z⎯ÏΒ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 

  .)4(را نازل كرد ﴾∪∋⊆⊅∩

#!™â﴿: 226 – 224اسباب نزول آية  tyè’±9 $#uρ ãΝßγ ãèÎ7®K tƒ tβ… ãρ$tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪﴾)5(.  

                                           
  .»مندشان سازيم بنگر كه اگر سالها بهره«ترجمه:  -1
منديشان چـه چيـزى را از [سـر] آنـان      بهره. يابند به آنان خواهد رسيد آن گاه آنچه از آن بيم، مى«ترجمه:  -2

  .»كند؟ دفع مى
  .»كنند، مهربان و فروتن باش ىو براى مؤمنانى كه از تو پيروى م«ترجمه:  -3
  .26812طبري  -4
  .»كنند و شاعرانند كه گمراهان از آنان پيروى مى«ترجمه:  -5



    

  405  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

در  روايت كرده اند: بابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق عوفي از ابن عباس  -803
كردند و  و نفر يكي از انصار و ديگري از دستة مقابل يكديگر را هجو ميزمان رسول خدا د

 ها و گمراهان نيز داشتند. در اين خصوص خدا  هركدام از قوم خود پيرواني از احمق
﴿â™!# tyè’±9 $# uρ ãΝßγ ãèÎ7®K tƒ tβ… ãρ$tóø9   .)1(اآليات را نازل كرد ﴾∪⊇⊅⊅∩ #$

  ابن ابوحاتم از عكرمه به همين معني روايت كرده است. -804
%ωÎ) t⎦⎪Ï﴿: 227اسباب نزول آية  ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# (#ρãx. sŒuρ ©!$# # ZÏVx. (#ρã|Á tFΡ$# uρ 

.⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θ ßϑÎ= àß 3 ÞΟ n=÷èu‹ y™ uρ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθßϑn= sß £“r& 5= n= s)Ζ ãΒ tβθ ç7 Î= s)Ζtƒ ∩⊄⊄∠∪﴾)2(.  

#!™â﴿ابن ابوحاتم از عروه روايت كرده است: هنگامي كه  -805 tyè’±9 $# uρ ãΝ ßγ ãèÎ7 ®Ktƒ tβ…ãρ$tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ 

óΟ s9 r& ts? öΝßγ ¯Ρr& ’Îû Èe≅à2 7Š#uρ tβθ ßϑ‹ Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪ öΝåκ ¨Ξ r&uρ šχθ ä9θ à)tƒ $tΒ Ÿω šχθ è= yèøtƒ ∩⊄⊄∉∪﴾ »و 
اى كـه آنـان در هـر ميـدانى سـر       آيـا ننگريسـته  . كنند شاعرانند كه گمراهان از آنان پيروى مى

) نـازل  226 – 224(شعراء:  »دهند گويند كه [خود] انجام نمى و آنكه آنان چيزى مى. گردانند
 (ωÎ﴿ة شاعران هستم. پس خدا دانست كه من از زمر مي بن رواحه گفت: خدا  شد. عبداهللا

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™﴾ .را تا آخر سوره نازل كرد  
ــة           -806 ــامي كــه آي ــد: هنگ ــن بــراد روايــت كــرده ان ــن جريــر و حــاكم از ابوحس اب

﴿â™!# tyè’±9 $# uρ...﴾   نازل شد. عبداهللا بن رواحه، كعب بن مالك و حسان بن ثابت [در حالي كـه
آمدنـد و گفتنـد: بـه خـداي توانـا قسـم        د] نـزد پيـامبر   شـ  شان سرازير مـي  اشك از چشمان

كه ما از جمع شعرا هستيم و اين آيه را نازل كرد و ما تباه و نابود  كردگار جهان خود داناست

                                           
تر از او مجاهيلند و هم آيـه مكـي و    . اسناد اين جداً ضعيف است، عطية عوفي واهي و پايين26838طبري  -1

  به تخريج محقق. 1931خبر مدني است. تفسير شوكاني 
انـد و پـس    اند و خداوند را بسيار ياد كـرده  اند و كارهاى شايسته كرده گر آنان كه ايمان آوردهم«ترجمه:  -2

  .»اند و ستمكاران خواهند دانست به كدامين بازگشتگاه باز خواهند گشت اند، انتقام گرفته آنكه ستم ديده
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%ωÎ) t⎦⎪Ï﴿شديم. آنگاه خدا آية  ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™﴾ ها را دعوت و آيه را بـراي   را نازل كرد. پيامبر آن
  ايشان تالوت كرد.

***  

  ة قصصسور

  آيه است 88اين سوره مكي و 
ô‰s)s9﴿: 51اسباب نزول آية  uρ $uΖù= ¢¹uρ ãΝßγ s9 tΑöθ s)ø9$# öΝßγ ¯= yès9 šχρ ã©.x‹ tGtƒ ∩∈⊇∪﴾)1(.  

ô‰s)s9﴿آيـة   روايـت كـرده انـد: خـدا      ابن جرير و طبرانـي از رفاعـة قرظـي     -807 uρ 

$uΖ ù= ¢¹uρ ãΝßγ s9 tΑöθ s)ø9   .)2(ها هستم است كه من يكي از آن را در بارة ده نفري نازل كرده ﴾#$

z⎯ƒ﴿: 52اسباب نزول آية  Ï% ©! $# ãΝßγ≈ uΖ ÷s?# u™ |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î#ö7 s% Νèδ ⎯Ïμ Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪﴾)3(.  
ابن جرير از علي بن رفاعه روايت كرده است: ده گروه از اهل كتاب به اتفاق پدرم  -808

د و مورد آزار و اذيت قرار گرفتند. پـس آيـة   آمدند و اسالم را پذيرفتن خدمت رسول خدا 
﴿z⎯ƒ Ï%©! $# ãΝßγ≈ uΖ ÷s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9   نازل شد. ...﴾#$

 شـد: گروهـي از اهـل    و از قتاده روايت كرده كه فرموده است: بـراي مـا گفتـه مـي     -809
 كتاب به اتفاق سلمان و عبداهللا بن سالم همـواره پيـرو حـق بودنـد و پـس از بعثـت محمـد        

  .)4(ها نازل شده است م را پذيرفتند. اين آيه در شان آنقرآن و اسال
                                           

  .»د پذيرند] سخن را براى آنان پياپى در ميان آورديم باشد كه پن و [اين«ترجمه:  -1
قرظـه روايـت كـرده انـد.      از يحيي بن جعده از رفاعه بن 27505و  27504و طبري  4564و  4563طبراني  -2

گويد: اين را طبراني به دو اسناد روايت كرده يكي متصل اسـت و   مي 11244 »مجمع الزوائد«هيثمي در 
  ديگري منقطع.

  .»آورند ايم به آن ايمان مى اب داده] به آنان كت كسانى كه پيش از اين [قرآن«ترجمه:  -3
  مرسل است. 27509طبري  -4
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  آيد. سورة حديد مي 28سبب نزول ديگري هم به اين آيه در ضمن نزول آية 
y7﴿: 56اسباب نزول آية  ¨ΡÎ) Ÿω “ Ï‰öκsE ô⎯ tΒ |Mö6 t7ôm r& £⎯Å3≈ s9 uρ ©! $# “Ï‰öκ u‰ ⎯tΒ â™!$t± o„ 4 uθ èδuρ ãΝn= ÷ær& 

š⎥⎪Ï‰ tFôγ ßϑø9 $$Î/ ∩∈∉∪﴾)1(.  
بـه عمـوي خـود     روايت كرده انـد: پيـامبر اكـرم     مسلم و ديگران از ابوهريره  -810
را به زبان بياور تا من در روز قيامت براي تو شهادت بدهم. گفت: اگـر   »ال إله إال اهللا«گفت: 

گويند: او را ترس بر اين كار مجبور ساخت، با گفتن ايـن   بود كه مي سرزنش زنان قريش نمي
‰y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï﴿كردم. آنگاه خداي بزرگ آيـة   مي سخن خوشنودت öκ sE ô⎯ tΒ |Mö6t7 ôm r& £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# 

“Ï‰öκ u‰ ⎯ tΒ â™!$t± o„﴾ 2(را نازل كرد(.  
به سند محكم و دقيـق از ابوسـعيد بـن رافـع      »تاريخ دمشق«نسائي و ابن عساكر در  -811

y7﴿سؤال كـردم آيـا ايـن آيـه      بروايت كرده اند: از ابن عمر  ¨ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκ sE ô⎯ tΒ |M ö6t7 ômr&﴾ 
  در بارة ابوجهل و ابوطالب نازل گرديده است؟ گفت: بلي.

                                           
توانى هدايت كنى. بلكه خداوند هر كس را كه  دارى، نمى [اى پيامبر] هر كس را كه دوست مى«ترجمه:  -1

  .»شدگان داناتر است كند و او به هدايت بخواهد هدايت مى
از ابـوهريره   662 »اسباب نـزول «، واحدي در 434/  2، احمد 3188، ترمذي 42و  41صحيح است، مسلم  -2

روايت كرده اند. تنها مسلم اين حديث را به طور اختصار روايت و اين كلمـه را   »زنان«بدون ذكر كلمة 
  به تخريج محقق. 1078 »زاد المسير«گذشت.  113ورة توبه: آورده است. به س
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#)﴿: 57اسباب نزول آية  þθä9$s%uρ βÎ) ÆìÎ6 ®K̄Ρ 3“y‰ çλù;$# y7yètΒ ô#©Üy‚ tGçΡ ô⎯ ÏΒ !$uΖ ÅÊö‘ r& 4 öΝs9 uρr& ⎯ Åj3yϑçΡ 

óΟ ßγ ©9 $·Β tym $ YΖÏΒ# u™ #© t<øgä† Ïμ ø‹s9 Î) ßN≡tyϑrO Èe≅ä. &™ó© x« $ ]%ø— Íh‘ ⎯ ÏiΒ $ ¯Ρà$ ©! £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝèδusYò2r& Ÿω šχθßϑn= ôètƒ 

∩∈∠∪﴾)1(.  
اي از قـريش بـه    روايت كرده است: عده بابن جرير از قول عوفي از ابن عباس  -812

كننـد،   گفتند: اگر از تو پيروي كنيم مردم ما را از سـرزمين خودمـان بيـرون مـي     نبي كريم 
  .)2(آنگاه اين آيه نازل شد

روايت كرده است: ايـن سـخنان را حـارث بـن عـامر بـن        بائي از ابن عباس نس -813
  .)3(نوفل گفته است

≈yϑsùr& çμ⎯﴿: 61اسباب نزول آية  tΡô‰tãuρ #́‰ ôãuρ $ YΖ|¡ ym uθßγ sù Ïμ‹ É)≈ s9 ⎯ yϑx. çμ≈uΖ ÷è−G̈Β yì≈ tFtΒ Íο 4θuŠ ysø9 $# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9 $# §Ν èO uθ èδ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪Î|Øós ßϑø9 $# ∩∉⊇∪﴾)4(.  

⎯﴿همتا آية  ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: خداي بي -814 yϑsù r& çμ≈ tΡô‰tãuρ﴾...  را
  در بارة سرور كائنات و ابوجهل بن هشام نازل كرده است.

                                           
شـويم. آيـا    ] مـى  از سرزمين خود ربـوده [و رانـده  و گفتند: اگر همراه تو از هدايت پيروى كنيم، «ترجمه:  -1

] از نزد ما به آن رسـانده   هاى هر چيزى براى روزى [آنان آنان را در حرمى ايمن جاى نداديم كه فرآورده
  .»دانند شود؟ بلكه بيشترشان نمى مى

  .27532طبري  -2
شـعيب از ابـن عبـاس روايـت      از ابـن ابومليكـه از عمـرو بـن     405 »تفسير«و  11385 »الكبري«نسائي در  -3

از ابن ابومليكه روايت و  27531گويد: عمرو بن شعيب از ابن عباس نشنيده است. طبري  كرده، نسائي مي
  عمرو بن شعيب را نام نبرده است. اين منقطع است.

د ] در يابنـده آن اسـت ماننـ    ايـم كـه او [بـى شـك     اى نيك وعده داده آيا كسى كه او را به وعده«ترجمه:  -4
ايم، آن گاه او روز قيامت از احضار شـدگان [در   مند ساخته كسى است كه او را از بهره زندگانى دنيا بهره

  .»] خواهد بود؟ عذاب



    

  409  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

  و ابوجهل نازل گشته است. از وجه ديگر روايت كرده: اين آيه در مورد حمزه  -815
%βÎ) “Ï¨﴿: 85اسباب نزول آية  ©!$# uÚtsù šø‹n= tã šχ# u™öà)ø9 $# š‚–Š !# ts9 4’n< Î) 7Š$yètΒ 4 ≅è% þ’În1 §‘ 

ãΝn= ÷ær& ⎯ tΒ u™!% ỳ 3“y‰çλ ù;$$ Î/ ô⎯ tΒuρ uθèδ ’Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7 •Β ∩∇∈∪﴾)1(.  
از مكـه [بـه    ابن ابوحاتم از ضحاك روايت كرده است: هنگامي كـه نبـي كـريم     -816

ق مكه به دلش افتاد. آنگـاه خـداي بـزرگ    قصد هجرت] خارج شد، به جحفه كه رسيد اشتيا
﴿¨βÎ) “Ï% ©! $# uÚtsù š ø‹n= tã šχ# u™öà)ø9 $# š‚–Š !#ts9 4’n< Î) 7Š$yètΒ﴾ .را نازل كرد  

***  
  

  سورة عنكبوت

  آيه است 69اين سوره مكي و 
=| ∪⊆∩ Ο!9#$﴿: 2 – 1اسباب نزول آية  Å¡ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# βr& (# þθ ä.uøIãƒ βr& (# þθä9θà) tƒ $̈ΨtΒ#u™ öΝèδuρ Ÿω 

tβθãΖ tFøãƒ ∩⊄∪﴾)2(.  
كردند و اسالم  اي در مكه زندگي مي ابن ابوحاتم از شعبي روايت كرده است: عده -817

را پذيرا شده بودند. اصحاب رسول خدا از مدينه به آنان نوشتند، اگر رهسپار ديار هجرت 
شان  ما مشركان دنبالشود. آنان عازم مدينه شدند، ا نشويد [اقرارتان به اسالم] پذيرفته نمي

ها را دوباره به مكه بازگرداندند. پس اين آيه نازل شد. پس مسلمانان از مدينه  كردند و آن
در مكه  ها نوشتند كه در بارة شما اين كالم الهي نازل گرديده است. مسلماناني كه براي آن

                                           
به راستى كسى كه قرآن را بر تو واجب كرد، قطعا تو را بـه بازگشـتگاهى بـاز خواهـد گردانـد.      «ترجمه:  -1

  .»سى كه در گمراهى آشكار است، داناتر استبگو: پروردگارم به كسى كه هدايت پيش آورد و ك
ايـم و آنـان    شـوند بـه [مجـرد] آنكـه بگوينـد: ايمـان آورده       پندارند كه رهـا مـى   آيا مردم مىالم. «ترجمه:  -2

  .»شوند؟ آزموده نمى
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ا بيايد دست به كنيم و هركه دنبال م زيستند به يكديگر گفتند: به سوي مدينه حركت مي مي
ها آمدند و در ميانة  جنگيم، آنگاه عازم مدينه شدند. مشركان دنبال آن شمشير برده با او مي

ها به درجة رفيع  ها رسيدند. مسلمانان دست به نبرد و پيكار زدند بعضي از آن راه به آن
ΟèO χÎ) š¢﴿شهادت نايل شدند و گروهي نجات يافتند. پس خدا آية  −/u‘ š⎥⎪Ï% ©#Ï9 

(#ρãy_$yδ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θ ãΖÏFèù﴾ » آن گاه پروردگارت براى كسانى كه پس از آنكه شكنجه
  .)1(نازل كرد) را 110(نحل:  »ديدند، هجرت كردند

ك: و از قتاده روايت كرده است: جماعتي از مسلمانان مكه به قصد ديدار رسول  -818
ها دوباره به  ها گرديدند و آن ت آنرجهدينه رهسپار شدند، مشركان مانع به سوي م خدا 

Ο$﴿ها  مكه مراجعت كردند. در بارة آن !9# ∩⊇∪ |= Å¡ ymr& â¨$ ¨Ζ9 شان  نازل شد. پس برادران ...﴾#$
اي در  ها دوباره از مكه خارج شدند، عده ها نوشتند. آن [از مدينه] اين كالم الهي را براي آن

z⎯ƒ﴿آية  ن اساس خدا اي نجات يافتند. بر همي راه شهيد شدند و عده Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $uΖŠ Ïù 

öΝåκ̈] tƒ Ï‰öκs] s9 $uΖ n= ç7ß™﴾...  :را نازل كرد.69(عنكبوت (  

=﴿ابن سعد از عبداهللا بن عبيد بن عمير روايت كرده است: آية  -819 Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9 در  ﴾#$
  .)2(شد، نازل گرديده است بارة عمار بن ياسر كه در راة خدا شكنجه و عذاب مي

$﴿: 8اسباب نزول آية  uΖ øŠ ¢¹uρuρ z⎯≈ |¡ΣM}$# Ïμ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ $YΖ ó¡ãm ( βÎ)uρ š‚# y‰yγ≈ y_ x8Îô³ çFÏ9 ’Î1 $tΒ 

}§øŠ s9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝù= Ïã Ÿξsù !$ yϑßγ ÷èÏÜè? 4 ¥’n< Î) öΝä3ãèÅ_ötΒ /ä3ã⁄ Îm;tΡé' sù $yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβθ è= yϑ÷ès? ∩∇∪﴾)1(.  

                                           
زاد «ي روايـت كـرده انـد. پـس ضـعيف اسـت.       از شـعب  666 »اسباب نـزول «و واحدي در  27693طبري  -1

  تخريج محقق.به  1082 »المسير
  به تخريج محقق. 1083 »زاد المسير«. 27692طبري  -2
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روايـت كـرده انـد: مـادر سـعد       ابـي وقـاص   مسلم، ترمذي و ديگران از سعد بن  -820
هـا خوشـرفتاري    گفت: آيا خدا امر نكرده كه از پدر و مادرتان اطاعـت كنيـد و نسـبت بـه آن    

نوشم تا اين كه مرگ بـه سـراغم بيايـد و     م و نه آب ميخور يد، به خدا سوگند، نه غذا مينماي
ــة     ــو اســالم را تــرك نمــايي. پــس آي ــا ايــن كــه ت uΖ$﴿ي øŠ ¢¹uρuρ z⎯≈ |¡ΣM} $# Ïμ ÷ƒy‰Ï9≡ uθÎ/ $YΖ ó¡ãm ( βÎ)uρ 

š‚# y‰yγ≈ y_ x8 Îô³ çFÏ9﴾... 2(نازل شد(.  

⎯z﴿: 10اسباب نزول آية  ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨ΨtΒ# u™ «! $$Î/ !# sŒÎ*sù y“ÏŒρé& ’Îû «! $# Ÿ≅yèy_ sπ uΖ ÷FÏù 

Ä¨$ ¨Ψ9$# É>#x‹ yèx. «! $# ⎦ È⌡ s9uρ u™!%y` ×óÇtΡ ⎯ÏiΒ š Îi/¢‘ £⎯ä9θà)u‹s9 $̄ΡÎ) $̈Ζ à2 öΝä3yètΒ 4 }§ øŠ s9uρ r& ª!$# zΝn= ÷ær' Î/ 

$yϑÎ/ ’Îû Í‘ρß‰ß¹ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇⊃∪﴾)3(.  
  گذشت. 350سورة نساء شمارة  97سبب نزول اين آيه در آية 

óΟ﴿: 51اسباب نزول آية  s9uρr& óΟ Îγ Ïõ3tƒ !$̄Ρ r& $uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈tFÅ6ø9$# 4‘n= ÷Fãƒ óΟ Îγ øŠn= tæ 4 χ Î) ’Îû 

šÏ9≡ sŒ Zπ yϑôm ts9 3“tò2ÏŒ uρ 5Θöθ s)Ï9 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊇∪﴾)4(.  

                                                                                                             
] فرمان داديم. و اگر بخواهند تو را وا دارند تا  و انسان را نسبت به پدر و مادرش به نيك [رفتارى«ترجمه:  -1

] آن دانشى ندارى، به من شرك آورى، از آنان اطاعت، مكن. باز گشت شما بـه   چيزى را كه به [حقيقت
  .»كرديد، خبر دهم ] آنچه مى ى من است، آن گاه شما را به [حقيقتسو

 »تفسير شـوكاني «ل بيان داشته است. ، مسلم مفص3189و ترمذي  1748ح  1877صحيح است، مسلم ص  -2
  به تخريج محقق. 1996

آزار  ايم، پس چـون در راه خداونـد   گويد: به خداوند ايمان آورده و از مردم كسى هست كه مى«ترجمه:  -3
] آيـد   ] پروردگـارت [در ميـان   بيند، آزردن مردم را مانند عذاب خداوند شـمارد. و اگـر فتحـى از [سـوى    

  .»گويند: به راستى كه ما با شما بوديم. آيا خداوند به آنچه در دلهاى جهانيان است، داناتر نيست؟ مى
ايم كه بر آنـان خوانـده    ] نازل كرده ىآيا آنان را كفايت نكرده است آنكه ما بر تو كتاب [آسمان«ترجمه:  -4

  .»دارند رحمت و پندى هست شود. بى گمان در اين [كار] براى گروهى كه باور مى مى
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خود از قول عمرو بن دينار از يحيي بن  »مسند«ن جرير، ابن ابوحاتم و دارمي در اب -821
هاي خـود از يهـود را    ها شنيده جعده روايت كرده اند: برخي از مسلمانان اوراقي را كه در آن

دند. پيامبر اكـرم گفـت: بـراي ضـاللت و گمراهـي قـومي       آور نگاشته بودند حضور پيامبر 
ها از آنچه پيامبرشان براي هدايت ايشان آورده اسـت روي برتابنـد و    همين كافي است كه آن

óΟ﴿به آنچه غير آن براي ديگران آورده اسـت متمايـل شـوند. پـس خـدا آيـة        s9 uρr& óΟ Îγ Ïõ3tƒ !$̄Ρr& 

$ uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹n= tã |=≈ tF Å6ø9 $# 4‘ n= ÷Fãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ﴾ 1(را نازل كرد(.  

⎦﴿: 60اسباب نزول آية  Éi⎪ r( Ÿ2uρ ⎯ ÏiΒ 7π −/!# yŠ ω ã≅Ïϑøt rB $yγ s%ø— Í‘ ª!$# $ yγ è%ã— ötƒ öΝ ä.$ −ƒ Î)uρ 4 uθ èδuρ 

ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ãΛ⎧Î= yèø9 $# ∩∉⊃∪﴾)2(.  
عبد بن حميد، ابن ابوحاتم، بيهقي و ابن عساكر با سند ضعيف از ابـن عمـر روايـت     -822

هاي مدينه داخل شـد   بيرون رفتم و آن بزرگوار در يكي از بوستان با رسول خدا  كرده اند:
خوري؟ گفتم: ميـل   خورد و براي من گفت: اي ابن عمر، چرا خرما نمي چيد و مي و خرما مي

به خرما ندارم. گفت: ليكن من بـه خرمـا ميـل دارم، ايـن صـبح چهـارم اسـت كـه نـه غـذا را           
ام، اگر از خداي خود بخواهم همتاي سلطنت كسـري و قيصـر    ردهام و نه غذاي پيدا ك چشيده

كند. حال تو چگونه خواهد بود، اي پسر عمر وقتي با كسـاني روبـرو شـوي كـه      برايم عطا مي
كننـد. بـه خـدا قسـم!      شان ضعيف و سست بوده و روزييي يك سالة خويش را پنهان مـي  يقين

⎪Éi⎦﴿آيـة   هنوز در آنجا قرار داشتيم و دور نشده بوديم كه r( Ÿ2uρ ⎯ÏiΒ 7π −/!# yŠ ω ã≅Ïϑøt rB $yγ s%ø— Í‘ ª! $# 

$yγ è%ã— ötƒ öΝä.$−ƒ Î)uρ 4 uθ èδuρ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ãΛ⎧Î= yèø9 ــامبر    ﴾∪⊂∌∩ #$ ــس پي ــد. پ ــازل ش ــه    ن ــرا ب ــدا م ــت: خ گف

                                           
از يحيي بن جعده به قسم مرسل روايت كـرده   416 »مراسيل«، ابوداود در 27838، طبري 124/  1دارمي  -1

بـه تخـريج    2012 »تفسـير شـوكاني  «ت. دهد كه مخاطب كفار اسـ  نشان مياند. ضعيف است. روش بيان 
  محقق.

دهد. و  كشند. خداوند به آنها و شما روزى مى شان را بر دوش نمى و چه بسا جانورانى كه روزى«ترجمه:  -2
  .»او شنواى داناست



    

  413  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

هاي غريزة شهواني دستور نـداده اسـت.    كردن دارايي و ثروت دنيا و پيروي از خواهش ذخيره
دارم و غـذاي   درهم و يك دينار افزون از ضرورت خـود را نگـاه نمـي   كه من يك  آگاه باش

  .)1(كنم فرداي خويش را ذخيره نمي
öΝs9﴿: 67اسباب نزول آية  uρr& (# ÷ρttƒ $̄Ρr& $ uΖù= yèy_ $ ·Βtym $YΖÏΒ# u™ ß#©Üy‚ tGãƒ uρ â¨$ ¨Ζ9$# ô⎯ÏΒ öΝÎγ Ï9 öθ ym 4 

È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î6sù r& tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ Ïπ yϑ÷èÏΖ Î/uρ «!$# tβρ ãàõ3tƒ ∩∉∠∪﴾)2(.  
روايت كـرده اسـت: [اهـل مكـه] گفتنـد: اي       بجويبر از ضحاك از ابن عباس  -823

ترسيم مردم ما را برباينـد و بـه    شود به جز اين كه مي شدن ما نمي محمد! هيچ چيز مانع مسلمان
سرعت نابود كنند چون مشركان عرب تعدادشان از ما به مراتب بيشتر است به محض اين كـه  

ها هستمي. پس  ربايند، همة ما ناشتايي يك نفر آن ايم ما را مي شوند ما دين تو را پذيرفتهآگاه 
öΝ﴿خداي عزوجل  s9 uρr& (# ÷ρttƒ $̄Ρr& $ uΖ ù= yèy_ $ ·Βtym $YΖ ÏΒ# u™﴾ .را نازل كرد  

***  

                                           
گـذاري محقـق از    به شماره 163و بغوي  673 »اسباب نزول«و در  425/  3ر وسيط باطل است، واحدي د -1

ل از زهري از عطاء از ابن عمر روايت كرده اند. اين سند ضعيف اسـت بـه خـاطر ايـن كـه      جراح بن منها
تفسير ابن «و ابن ابوحاتم چنانچه در  816 »منتخب«تهم است. اين را عبد بن حميد در جراح متروك و م

كـرده  آمده از يزيد بن هارون از جراح بن منهال از زهري از مردمي از ابـن عمـر روايـت     318/  3 »ركثي
تخـريج   1653 »تفسير بغـوي «هايش معلوم نيست.  م يكي از راوياند. اين طريق علت ديگري دارد كه نا

  محقق.
شـوند؟ آيـا    ايم حال آنكه مردم از پيرامونشان ربوده مـى  اند كه حرمى ايمن مقرر داشته آيا نديده«ترجمه:  -2

  .»كنند؟ گروند و نعمت خداوند را ناسپاسى مى به باطل مى
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  سورة روم

  آيه است 60اين سوره مكي و 
Ο$﴿: 5 – 1اسباب نزول آية  !9# ∩⊇∪   ÏM t7 Î= äñ ãΠρ ”9 $# ∩⊄∪﴾.  

روايت كرده است: همزمان با روز بدر روم بر فارس غلبه  ترمذي از ابوسعيد  -824
Ο$﴿حاصل كرد و آن پيروزي مسلمانان را خرسند ساخت. پس  !9# ∩⊇∪ ÏM t7 Î= äñ ãΠρ ”9$# ∩⊄∪ þ’Îû 

’oΤ ÷Šr& ÇÚö‘ F{$# Νèδuρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟ Îγ Î6n= yñ šχθ ç7 Î= øóu‹y™ ∩⊂∪ ’Îû ÆìôÒ Î/ š⎥⎫ ÏΖ Å™ 3 ¬! ãøΒF{$# ⎯ÏΒ ã≅ö6s% 

.⎯ÏΒ uρ ß‰÷èt/ 4 7‹ Í≥ tΒöθ tƒuρ ßy tøtƒ šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊆∪ ÎóÇuΖ Î/ «!   به فتح غين. –نازل شد  )1(﴾#$
  .)2(ابن جرير از ابن مسعود به همين معني روايت كرده است -825
كنـد: در مكـه قبـل از هجـرت رسـول خـدا        ابن ابوحاتم از ابـن شـهاب روايـت مـي     -826
ها يقين دارند كه اهل كتابند، مجـوس   گفتند: رومي كردند و مي ا مسلمانان بحث ميمشركان ب

كنيد با كتابي كه به پيغمبرتان نازل شده اسـت بـر مـا پيـروز      ها پيروز شد، شما گمان مي بر آن
شويد. پس همانگونه كه مجوس روم را كه اهـل كتابنـد مغلـوب سـاخت، مـا هـم شـما را         مي

Ο$﴿خداي عزوجل دهيم. آنگاه  شكست مي !9# ∩⊇∪ ÏMt7 Î= äñ ãΠρ ”9   را نازل كرد. ﴾#$
ابن جرير از عكرمه و از يحيي بـن يعمـر و از قتـاده بـه همـين معنـي روايـت كـرده          -827
  .)1(است

                                           
. در نزديكترين سرزمين. و آنان پس از شكستشان پيـروز خواهنـد شـد   . روميان شكست خوردند«ترجمه:  -1

ز مؤمنـان بـه يـارى خـدا     در عرض چند سال. پيش از اين و پـس از ايـن، حكـم از آن خداسـت و آن رو    
  .»د. به نصرت و ياري خداوندشادمان شون

  ارسال است.در اين اسناد ميان شعبي و ابن عباس  27876طبري  -2
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ها همزمـان   روايت اولي با قراءت غلبت به فتح غين است، چون آيه در روز پيروزي رومي
  با روز بدر نازل شده است.

هـا   شـود: رومـي   قراءت غلبت به ضم غين است، پس معني آيه چنين مي و روايت دومي با
شان بر فارس به زودي مغلوب مسلمانان خواهند شـد. تـا ايـن كـه معنـي كـالم        بعد از پيروزي

  شود. درست گردد، و گرنه بهتر از اين معني نمي
uθ﴿: 27اسباب نزول آية  èδuρ “Ï% ©!$# (#äτ y‰ö7 tƒ t, ù= y⇐ø9 $# ¢ΟèO … çνß‰‹Ïèãƒ uθ èδuρ Üχ uθ÷δr& Ïμø‹n= tã 4 ã&s! uρ 

ã≅sVyϑø9 $# 4’n?ôãF{$# ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 uθ èδuρ â“ƒ Í•yèø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9$# ∩⊄∠∪﴾)2(.  
هـا بـه    شـدن مـرده   ك: ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده اسـت: مشـركان از زنـده    -828

uθ﴿قدرت كردگار تعجب كردند. پس خدا  èδuρ “Ï% ©! $# (# äτy‰ö7 tƒ t, ù= y⇐ø9 $# ¢Ο èO …çν ß‰‹Ïèãƒ uθ èδuρ Üχ uθ÷δr& 

Ïμ ø‹n= tã﴾  3(را نازل كرد(.  

<z﴿: 28اسباب نزول آية  uŸÑ Ν ä3s9 WξsV̈Β ô⎯ ÏiΒ öΝä3Å¡ àΡr& ( ≅yδ Νä3©9 ⎯ÏiΒ $̈Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 

⎯ ÏiΒ u™!% Ÿ2uà° ’Îû $ tΒ öΝ à6≈ oΨø% y— u‘ óΟ çFΡr' sù ÏμŠ Ïù Ö™!# uθ y™ öΝ ßγ tΡθèù$sƒ rB öΝà6 ÏGxŠ Ï‚x. öΝä3|¡ àΡr& 4 y7Ï9≡x‹Ÿ2 

ã≅Å_Á xçΡ ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θöθ s)Ï9 šχθ è= É)÷ètƒ ∩⊄∇∪﴾)4(.  

                                                                                                             
ده بـه الفـاظ متقـارب روايـت كـرده.      از قتـا  27874از يحيي بن يعمر و  27873از عكرمه و  27872طبري  -1

تفسـير  «و  1639 »تفسير بغوي«و  2022 »نيتفسير شوكا«و  1097 »زاد المسير«و  1737 »آناحكام قر«
  به تخريج محقق. 5175 »ابن كثير

] بر او  گرداند و آن [باز گرداندن كند، سپس آن را باز مى آغاز مى و اوست كسى كه آفرينش را«ترجمه:  -2
  .»آسانتر است و وصف واالتر در آسمانها و زمين از آن اوست. و او پيروزمند فرزانه است

  اين مرسل و ضعيف است. 27943و  27942طبري  -3
ايـم   در آنچـه بـه شـما روزى داده   زنـد. آيـا از ملـك يمينهايتـان      برايتان از حال خودتان مثلى مى«ترجمه:  -4

] باشيد. در حالى كه همچون ترس از خودتـان (افـراد آزاد)    شريكانى داريد تا شما در آن برابر [و يكسان
  .»كنيم ورزند، به روشنى بيان مى ها را براى گروهى كه خرد مى از آنان بترسيد. بدينسان نشانه
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لبيــك «گفتنـد:   روايت كرده است: اهل شـرك مـي   بك: طبراني از ابن عباس  -829
خـدايا تنهـا تـو را    « »اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك تملكــه ومــا ملــك

 ي براي تو نيسـت مگـر شـريكي كـه خـاص توسـت تـو او را مالـك        بردارم، هيچ شريك فرمان
⎯ yδ Νä3©9≅﴿بنـابراين خـداي بـزرگ آيـة      »يدي او مالـك هـيچ چيـز نبـود    گردان ÏiΒ $̈Β ôMs3n= tΒ 

Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ⎯ÏiΒ u™!% Ÿ2 uà° ’Îû $tΒ öΝ à6≈ oΨ ø%y— u‘﴾ 1(را تا آخر آيه نازل كرد(.  
ن ابوهند از ابوجعفر محمد بن علي از پدرش جويبر نيز مانند اين روايت را از داود ب -830

  .)2(نقل كرده است
***  

  سورة لُقمان

  آيه است 34اين سوره مكي و 
⎯z﴿: 6اسباب نزول آية  ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯ tΒ “ÎtIô± tƒ uθôγ s9 Ï]ƒÏ‰ ysø9 $# ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9 ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$# ÎötóÎ/ 

5Οù= Ïæ $ yδx‹Ï‚ −Gtƒuρ # ·ρâ“ èδ 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝçλm; Ò># x‹ tã ×⎦⎫Îγ •Β ∩∉∪﴾)3(.  
روايت كـرده اسـت: شخصـي از قـريش      بابن جرير از قول عوفي از ابن عباس  -831

⎯z﴿يك كنيز آوازخوان خريـد. ايـن كـالم عزيـز      ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ “ÎtIô± tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9 در  ﴾#$
  .)1(مورد او نازل شد

                                           
بـه   5188 »ابـن كثيـر  «حمـاد بـن شـعيب ضـعيف اسـت.       به خـاطر روايت كرده اسناد اين  12348طبراني  -1

  تخريج محقق.
  مرسل است، در اين اسناد جويبر بن سعيد متروك پس اسناد جداً ضعيف است. -2
] دانـش [مـردم را] از راه    و از مردم كسى هست كه خريـدار سـخنان بيهـوده اسـت تـا بـى [هـيچ       «ترجمه:  -3

  .»] دارند د. همينانند كه عذاب خوار كننده [در پيشخداوند گمراه سازد. و آن را به ريشخند گير
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يك كنيـز آوازخـوان    روايت كرده است: نَضر بن حارث بجويبر از ابن عباس  -832
شنيد كه شخصي قصـد دارد اسـالم را بپـذيرد او را بـه نـزد       و رامشگر خريده بود و هرگاه مي
مان غذاهاي لذيذ تهيـه كـن از    گفت: براي مهمان برد و مي كنيز آوازخوان و رامشگر خود مي
ان، [و هاي دلنشين برايش بخو هاي زيبا و شورانگيز و آهنگ شراب ناب سيرابش گردان، نغمه

كند، از نمـاز، روزه و از   گفت] اين بهتر است از آنچه كه محمد دعوتت مي به آن شخص مي
اين كه پيشاپيش او به جنگ و خونريزي بپردازي و زار كشته شوي. پس ايـن كـالم عزيـز در    

  مورد او نازل شد.
öθs9﴿: 27اسباب نزول آية  uρ $yϑ̄Ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ ÏΒ >ο tyfx© ÒΟ≈n= ø%r& ãóst7 ø9 $# uρ …çν ‘‰ßϑtƒ .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷èt/ 

èπ yèö7 y™ 9çt ø2r& $̈Β ôNy‰ÏtΡ àM≈ yϑÎ= x. «! $# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒ Ì“tã ÒΟŠ Å3ym ∩⊄∠∪﴾)2(.  
در بـارة روح   ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: اهل كتاب از رسـول خـدا    -833

štΡθ﴿ســؤال كردنــد. پــس خــداي پــاك آيــة  è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ”9 $# ( È≅è% ßyρ”9 $# ô⎯ÏΒ ÌøΒr& ’În1u‘ !$tΒ uρ 

Ο çF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪﴾ »پرســند. بگــو: [آگــاهى از] روح  و از تــو دربــاره روح مــى
) 85(اسراء:  »اند ] پروردگار من است و از دانش جز اندكى به شما نداده شأنى از [شؤون ويژه

كني بهرة ما از علم خيلـي انـدك اسـت در حـالي كـه       را نازل كرد. يهود گفتند: تو گمان مي

                                                                                                             
با كلمات بيشتر به فريابي، طبري و ابن مردويـه نسـبت كـرده اسـت. ايـن       307/  5 »در المنثور«مؤلف در  -1

آمده كه نزول آيه در آن نيست اين كلمات يا از چـاپ   »در المنثور«به عبارت  28050طبري  حديث در
مؤلف به قريابي و ابن مردويه نسبت دهد نه بـه طبـري. بـه هرحـال اسـناد واهـي        مانده و يا مناسب بود كه

هاي مجهول روايـت كـرده    است به خاطر اين كه عطيه بن سعد عوفي ضعيف متروك است و از او راوي
  اند.

و اگر همه درختان زمين قلم شوند و دريا [جـوهر.] آن گـاه هفـت دريـا [ى ديگـر] يـاريگر آن       «ترجمه:  -2
  .»ا] شوند، سخنان خداوند پايان نپذيرند. بى گمان خداوند پيروزمند فرزانه است[دري



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      418
 

 

براي ما تورات نازل شـده كـه سراسـر حكمـت اسـت و كسـي كـه بـه او حكمـت داده شـود           
öθ﴿آية شمار است.  صاحب خير بي s9 uρ $ yϑ̄Ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ÏΒ >ο tyfx© ÒΟ≈ n= ø%r&﴾... 1(نازل شد(.  

$!﴿ايـن كـالم خـدا    ابن اسحاق از عطاء بن يسار روايت كرده اسـت:   -834 tΒuρ Ο çF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ 

ÉΟ ù= Ïèø9 $# ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪﴾      در مكه نازل شده بود. چون پيامبر به مدينـه هجـرت كـرد. دانشـمندان
گـويي، بهـرة شـما از دانـش بسـيار       يهود آمدند و گفتند: براي ما خبر رسيده است كه تـو مـي  

مـرادم همـة شـما هسـتيد. دانشـمندان       اندك است. منظور تو ما هستيم يا قومت؟ پيامبر گفت:
خواني كه براي ما تورات عطا شده است كه همـة معلومـات و    يهود گفتند: خود به كتابت مي

ها در آن درج شده است. پيامبر گفت: معلوماتي كه در تورات آمده است نسبت به علم  دانش
öθ﴿خــدا بســيار انــدك اســت. پــس خــدا آيــة   s9 uρ $ yϑ̄Ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ ÏΒ >ο tyfx© ÒΟ≈ n= ø%r&﴾  را نــازل

  .)2(كرد
ابن ابوحاتم اين حديث را با همين عبارت از سعيد يا عكرمـه از ابـن عبـاس روايـت      -835

  .)3(كرده است
و ابن جرير از قتاده روايت كـرده انـد: مشـركان گفتنـد:      »عظمه«ابوشيخ در كتاب  -836

öθs9﴿ة بدون شك سخنان محمد نزديك به تمام شدن است. پس خـدا آيـ   uρ $yϑ̄Ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{$#﴾ 
  .)4(را نازل كرد

                                           
  روايت كرده اين مرسل است. 28401طبري  -1
  مرسل است. 28150طبري  -2
از ابن اسحاق از ابن عباس روايت كرده است در اين اسناد راويي اسـت كـه    28148ضعيف است، طبري  -3

مد گفته كه مجهـول اسـت چنانچـه    نام اين راوي را محمد بن ابومح 557/  3نامش ذكر نشده و ابن كثير 
فـتح  «الكتـب العلميـه بيـروت] آمـده اسـت.      ناشـر دار   130/  2[ »تقريب التهذيب«و  »ميزان اعتدال«در 

  تخريج محقق. 2054 »القدير
  از قتاده روايت كرده است. 28147طبري  -4
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… #$!© (βÎ¨﴿: 34اسباب نزول آية  çν y‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ú Í̂i”t∴ãƒuρ y] ø‹tóø9 $# ÞΟn= ÷ètƒuρ $ tΒ ’Îû ÏΘ%tnö‘ F{$# ( 

$tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§ øtΡ #sŒ$̈Β Ü= Å¡ ò6s? # Y‰xî ( $ tΒuρ “Í‘ ô‰ s? 6§øtΡ Äd“r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑs? 4 ¨βÎ) ©!$# íΟŠ Î= tæ 

7Î6yz ∩⊂⊆∪﴾)1(.  
ابن جرير و ابن ابوحاتم از مجاهـد روايـت كـرده انـد: مـردي از اهـل باديـه آمـد و          -834

زايد يـا دختـر؟ و در سـرزمين مـا خشـك       گفت: زن من حامله است به من بگو كه او پسر مي
اران سالي آمده و هيچ چيز در آن جا نروييـده اسـت، آگـاهم كـن كـه چـه وقـت در آنجـا بـ         

رسـد؟ پـس    دانم تو برايم بگو كه چه وقت مـرگم فـرا مـي    بارد؟ خودم زمان والدتم را مي مي
!© (βÎ¨﴿خداي بزرگ  $# … çν y‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# Ú Í̂i”t∴ãƒuρ y] ø‹tóø9   .)2(را نازل كرد ﴾#$

***  

  سورة سجده

  آيه است 30اين سوره مكي و 
nû$yf’4﴿: 16اسباب نزول آية  tFs? öΝßγ ç/θ ãΖ ã_ Ç⎯tã ÆìÅ_$ŸÒ yϑø9 $# tβθ ããô‰tƒ öΝåκ ®5 u‘ $]ù öθyz $YèyϑsÛuρ 

$ £ϑÏΒ uρ öΝßγ≈uΖ ø%y— u‘ tβθ à)ÏΖ ãƒ ∩⊇∉∪﴾)3(.  

                                           
فرسـتد و   روز قيامت به نزد خداوند است. و باران را فـرو مـى   ] به راستى دانش [زمان و چگونگى«ترجمه:  -1

دانـد   آورد. و هـيچ كسـى نمـى    داند فردا چه به دست مى داند. و هيچ كس نمى آنچه را در رحمهاست مى
  .»ميرد، بى گمان خداوند دانا [و] آگاه است كه در كدام سرزمين مى

بـه   1107» زاد المسـير «يـت كـرده اسـت. بـه     از مجاهد به صورت مرسـل روا  28173ضعيف است، طبري  -2
  تخريج محقق نگاه كنيد.

خوانند و از آنچـه بـه آنـان     شود. با بيم و اميد پروردگارشان را مى پهلوهايشان از بسترها جدا نمى«ترجمه:  -3
  .»كنند ايم انفاق مى روزى داده
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نشستيم و جماعتي از ياران  روايت كرده است: ما در مسجد مي ك: بزار از بالل  -838
$nû’4﴿خواندنـد. پـس آيـة     بعد از اداي نمـاز شـام تـا نمـاز عشـاء نمـاز مـي        رسول خدا  yftFs? 

öΝßγ ç/θ ãΖ ã_ Ç⎯tã ÆìÅ_$ŸÒ yϑø9   نازل شد. در اسناد اين روايت عبداهللا بن شبيب ضعيف است. ...﴾#$

nû$yf’4﴿روايت كرده است: اين آيـه   ترمذي به گونة صحيح از انس  -839 tFs? öΝßγ ç/θ ãΖ ã_ 

Ç⎯tã ÆìÅ_$ŸÒ yϑø9   .)1(در بارة انتظار به نماز عشاء نازل شده است ﴾#$

yϑsù⎯﴿: 18 اسباب نزول آية r& tβ%x. $YΖÏΒ ÷σ ãΒ ⎯ yϑx. šχ%x. $Z)Å™$sù 4 ω tβ… âθtFó¡ o„ ∩⊇∇∪﴾)2(.  
روايت كـرده انـد:    بواحدي و ابن عساكر از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس  -840

گفـت: سـالحم در نبـرد و روز كـارزار از      وليد بن عقبه بن ابومعيط به علـي بـن ابوطالـب    
است، در سخنوري از تو باالترم. در امالء و نويسندگي به مراتـب از  تر  سالح تو تيزتر و برنده

اي. پـس   تو بهترم. شير يزدان علي گفت: خاموش اي فاسد تو از راة حق و صالح بيـرون رفتـه  
yϑsù⎯﴿آية  r& tβ%x. $YΖ ÏΒ ÷σãΒ ⎯yϑx. šχ%x. $Z)Å™$sù 4 ω tβ… âθtFó¡ o„ ∩⊇∇∪﴾ .نازل شد  

  .)3(مينگونه روايت كرده استابن جرير از عطاء بن يسار ه -841
خود از طريق كلبـي از ابوصـالح از ابـن عبـاس نيـز       »تاريخ«ابن عدي و خطيب در  -842

  همينگونه روايت كرده اند.
خطيب و ابن عساكر از طريق ابن لهيعه از عمرو بن دينار از ابن عباس روايـت كـرده   -843

ومعيط كه يكديگر را ناسزا گفتند، نـازل  و عقبه بن اب اند: اين آيه در بارة علي بن ابوطالب 
گشته است. همچنان در اين روايت آمده است كه اين آيه در مورد عقبه بن وليد نـازل گشـته   

  است نه وليد.
                                           

بـه تخـريج    1109 »اد المسـير ز«از انس روايـت كـرده انـد     28222ري و طب 1322، ابوداود 3196ترمذي  -1
  محقق.

  .»شوند آيا كسى كه مؤمن است مانند كسى است كه فاسق است. [هرگز] برابر نمى«ترجمه:  -2
  .107، ص 21تفسير طبري، همان منبع، ج  -3
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šχθ﴿: 28اسباب نزول آية  ä9θà)tƒuρ 4© tLtΒ # x‹≈ yδ ßx÷Gxø9 $# βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ à2 t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊄∇∪﴾)1(.  
گفتنـد: بـه زودي روزگـاري     مـي  است: اصحاب ابن جرير از قتاده روايت كرده  -944

هاي فراوان زندگي كنيم. مشـركان گفتنـد:    خواهد رسيد كه همة ما در آن با آسايش و نعمت
گوييد چه وقت آن فتح و ظفر صورت خواهد گرفت. پس اين آيـه نـازل    اگر شما راست مي

  .)2(شد
***  

  

  سورة احزاب

  آيه است 73اين سوره مدني و 
pκ$﴿: 1ية اسباب نزول آ š‰r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9$# È, ¨?$# ©!$# Ÿωuρ ÆìÏÜè? t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $# t⎦⎫É)Ï≈ uΖßϑø9$# uρ 3 χ Î) ©!$# 

šχ% Ÿ2 $̧ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å3ym ∩⊇∪﴾)3(.  
روايت كـرده اسـت: مشـركان مكـه از جملـه       بجويبر از ضحاك از ابن عباس  -845

يـن خـود برگـردد و در عـوض     خواسـتند از د  وليد بن مغيره و شيبه بن ربيعه از نبـي كـريم   
از ديـن   ها قسمتي از اموال خود را به او بدهند. منافقان و يهود مدينه تهديدش كردند اگـر  آن

pκ$﴿آيـة   خود برنگردد او را به قتل خواهند رسـاند، پـس خـدا     š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# È, ¨?$# ©! $# Ÿωuρ ÆìÏÜè? 

t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $# t⎦⎫ É)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# uρ﴾ .را نازل كرد  

                                           
  »گويند: اگر راستگوييد، اين فتح كى خواهد بود؟ و مى«ترجمه:  -1
  روايت كرده اين مرسل است. 28313طبري  -2
اى پيامبر، از خداوند پروا بدار و از كافران و منافقان اطاعـت مكـن، كـه خداونـد دانـاى فرزانـه       «رجمه: ت -3

  .»است
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Β Ÿ≅yè̈$﴿: 4اسباب نزول آية  y_ ª!$# 9≅ã_tÏ9 ⎯ÏiΒ É⎥÷⎫ t7 ù= s% ’Îû ⎯Ïμ Ïùöθ y_ 4 $tΒ uρ Ÿ≅yèy_ ãΝä3y_≡uρø— r& 

‘Ï↔ ¯≈ ©9$# tβρãÎγ≈ sà è? £⎯åκ ÷] ÏΒ ö/ä3ÏG≈ yγ ¨Βé& 4 $ tΒuρ Ÿ≅yè y_ öΝ ä.u™!$ uŠ Ïã÷Šr& öΝ ä. u™!$oΨ ö/r& 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä3ä9 öθs% öΝä3Ïδ≡uθ øùr' Î/ ( ª! $# uρ 

ãΑθ à)tƒ ¨, ysø9$# uθ èδuρ “ Ï‰ôγ tƒ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩⊆∪﴾)1(.  
 روايت كرده است: روزي رسـول خـدا    بترمذي به نحو حسن از ابن عباس  -846
خواند چيزي را به ياد آورد كه آن را فراموش كرده بود. منافقاني كه بـا آن بزرگـوار    نماز مي
شما و دلـي بـا خـودش. پـس     بينيد كه او دو دل دارد، ولي با  خواندند، گفتند: آيا نمي نماز مي

!Β Ÿ≅yèy_ ª̈$﴿آية  $# 9≅ã_ tÏ9 ⎯ ÏiΒ É⎥÷⎫ t7 ù= s% ’Îû ⎯Ïμ Ïùöθ y_﴾ .نازل شد  
ك: ابن ابوحاتم از طريق خصيف از سعيد بن جبير، مجاهد و عكرمه روايت كـرده   -847

گفتند: اين مرد دوتا دل دارد. پس ايـن آيـه نـازل     است: در آن روزگار مردي بود كه همه مي
  .)2(شد

چنـين روايتـي را نقـل كـرده و افـزوده       ك: ابن جرير نيز از طريق قتاده از حسن  -848
  .)3(كند  گفت: من دو نفس دارم، يكي بر من امر و ديگري نهي مي است: آن مرد مي

و از طرطق ابن ابونجيح از مجاهد روايت كرده است: ايـن آيـه در مـورد مـردي از      -849
هـا بهتـر از    ت: در سـينة خـود دو دل دارم بـا هريكـي از آن    گف بني فهم نازل شده است كه مي

  .)4(كنم عقل محمد درك مي

                                           
دهيد  خداوند براى هيچ شخصى در درونش دو دل ننهاده و آن زنانتان را كه مورد ظهار قرار مى«ترجمه:  -1

دانده است. اين سخن شما به زبانتان است مادرانتان قرار نداده است. و پسر خواندگانتان را پسران شما نگر
  .»شود ] رهنمون مى ] راه [راست گويد. و او [به و خداوند سخن حقّ مى

  .118، ص 21تفسير طبري، همان منبع، ج  -2
  به قسم مرسل روايت كرده است. 28322و  28321طبري  -3
  به قسم مرسل روايت كرده است. 28320طبري  -4
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ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده است: اين آيه در بارة جميل بـن معمـر مـردي از     -850
  قريش از بني جمع نازل شده است.

öΝèδθ﴿: 5اسباب نزول آية  ãã÷Š$# öΝÎγ Í←!$ t/Kψ uθ èδ äÝ|¡ ø%r& y‰Ζ Ïã «! $# 4 βÎ*sù öΝ©9 (# þθßϑn= ÷ès? öΝèδu™!$ t/# u™ 

öΝà6çΡ≡uθ ÷z Î*sù ’Îû È⎦⎪ Ïe$!$# öΝ ä3‹Ï9≡ uθtΒ uρ 4 }§ øŠ s9 uρ öΝà6 ø‹n= tæ Óy$uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Ο è?ù' sÜ÷z r& ⎯Ïμ Î/ ⎯ Å3≈ s9uρ $̈Β 

ôNy‰ £ϑyès? öΝä3ç/θ è= è% 4 tβ% Ÿ2 uρ ª!$# # Y‘θàxî $̧ϑŠ Ïm §‘ ∩∈∪﴾)1(.  
ا همواره زيـد بـن حارثـه را زيـد بـن      روايت كرده است: م ببخاري از ابن عمر  -851

öΝèδθ﴿گفتيم. تا اين كه آية  محمد مي ãã÷Š $# öΝ Îγ Í←!$ t/Kψ uθ èδ äÝ|¡ ø%r& y‰Ζ Ïã «!   .)2(نازل شد ﴾#$

‰pκš$﴿: 9اسباب نزول آية  r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρãä. øŒ$# sπ yϑ÷èÏΡ «!$# ö/ ä3ø‹n= tæ øŒ Î) öΝä3ø?u™!% ỳ ×Šθ ãΖ ã_ 

$ uΖù= y™ ö‘ r' sù öΝ Íκö n= tã $ \t†Í‘ #YŠθ ãΖã_ uρ öΝ ©9 $ yδ÷ρt s? 4 tβ% Ÿ2uρ ª!$# $ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷ès? # ·ÅÁ t/ ∩®∪﴾)3(.  
روايـت كـرده اسـت: شـبي در جنـگ خنـدق [در        از حذيفه  »دالئل«بيهقي در  -852

شوال سال پنجم هجري بنا بر قول صحيح مشهور] متوجه شدم كه ما سپاهيان اسالم در نظـم و  
ها بـاالي سـر مـا     سته ايم. ابوسفيان با همراهانش از احزاب مختلف در بلنديترتيب خاصي نش

ها در بـارة فرزنـدان و خـانوادة     مستقر بودند و بني قريظه در پايين قرار داشتند كه از طرف آن
تـر از آن بـر مـا نگذشـته اسـت. منافقـان        خويش نگران بوديم، هرگز شبي تـاريكتر و طوفـاني  

                                           
تر اسـت، و   واندگان) را به پدرانشان نسبت دهيد، اين [كار] در نزد خداوند دادگرانهآنان (پسر خ«ترجمه:  -1

اگر پدرانشان را نشناسيد، برادران دينى شما، و آزاد كردگانتان هستند. و در آنچه كه اشتباه كرده باشـيد،  
  .»هربان است] كه دلهاى شما قصد كند. و خداوند آمرزنده م گناهى بر شما نيست. بلكه [گناه آن است

، 77/  2، احمـد  416 »تفسير«، نسائي در 3814و  3209، ترمذي 2425، مسلم 4782صحيح است، بخاري  -2
از ابـن   691 »اسـباب نـزول  «، واحدي در 161/  7، بيهقي 1317 طبراني 7042، ابن حبان 43/  3ابن سعد 

  تخريج محقق. 1120 »زاد المسير«عمر روايت كرده اند. 
مؤمنان، نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد، هنگامى كه لشكرهايى به سوى شما آمدنـد، كـه    اى«ترجمه:  -3

  .»كنيد، بيناست فرستاديم. و خداوند به آنچه مى -كه آنها را نديد -بر آنان توفانى و لشكرهايى
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كردند كه  ها بهانه مي هايشان برگردند آن رفتن از نبي كريم كه به خانهگ شروع كردند به اجازه
هـا   هاشان تأمين بـود. هريكـي از آن   هاي ما عاري از پاسبان است در حالي كه امنيت خانه خانه

گفتنـد.   داد بازهم پنهاني محل را ترك مي گرفت برايش اجازه مي كه از پيامبر اجازة رفتن مي
ر بوديم، ناگاه رسول خدا به سوي ما آمد و متوجه يكايـك مـا شـد بـه     ما در حدود سه صد نف

ها رفـتم آنجـا بـاد بـه      من كه رسيد گفت: اخبار سپاة دشمن را براي من بياور، به لشكرگاه آن
هـا   ها و بارهـاي آن  هايي را كه باد و طوفان بر فرش وزيد به خدا سوگند آواز سنگ شدت مي

برگشـتم و از   : كـوچ كنيـد كـوچ كنيـد، نـزد پيـامبر اكـرم        گفتند ها مي شنيدم آن زد مي مي
pκ$﴿احوال دشمن آگاهش ساختم. آنگاه خـداي عزوجـل آيـة     š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρãä. øŒ$# sπ yϑ÷èÏΡ 

«! $# ö/ ä3ø‹n= tæ øŒ Î) öΝä3ø?u™!% ỳ ×ŠθãΖ ã_﴾ 1(را نازل كرد(.  

øŒÎ)uρ ãΑθ﴿: 12اسباب نزول آية  à)tƒ tβθ à)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ † Îû ΝÍκÍ5θè= è% ÖÚẗΒ $̈Β $tΡy‰tãuρ ª!$# 

ÿ… ã& è!θß™ u‘ uρ ωÎ) # Y‘ρá äî ∩⊇⊄∪﴾)2(.  
از طريق كثير بن عبداهللا بن عمرو منزلي از پـدرش   »دالئل«ابن ابوحاتم و بيهقي در  -853

 از پدربزرگش روايت كرده اند: در غزوة احزاب رسول خدا با تـدبير درسـت اقـدام بـه حفـر     
خندق كرد. و خداي عزوجل در عمق خندق يك سنگ سفيد سخت و مدور را پديدار كرد. 
رسول خدا كلنگ را گرفت و با شدت به آن سنگ ضـربه زد سـنگ شكسـت و از آن برقـي     

هاي مدينه را روشن كرد. رسول خدا و مسلمانان تكبير گفتند. بـار دوم   جهيد كه بين سنگالخ

                                           
و  31/  3روايـت كـرده انـد. حـاكم      433 »دالئل«و ابونعيم در  454/  3 »دالئل«صحيح است، بيهقي در  -1

از طريق بالل بن يحيي عيسي از حذيفه به همين معني روايت كرده اند. اسـناد ايـن حسـن     450/  3بيهقي 
م است كه آن را حاكم صحيح شمرده و ذهبـي هـ   1788است به خاطر بالل. و اصل اين در صحيح مسلم 

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 5320 »ابن كثير«با او موافق است. به 
گفتنـد: خداونـد و رسـولش جـز از روى فريـب بـه مـا وعـده          و چون منافقـان و بيمـار دالن مـى   «ترجمه:  -2

  .»اند نداده
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فته شد و درخششي از آن پديدار گشت كه فاصـلة ميـان   سنگ را با كلنگ كوبيد سنگ شكا
دو سنگالخ مدينه را روشن كرد، پيامبر صداي تكبير را بلند كرد و اصحاب بزرگوار نيز بـا او  

آواز شدند. بار سوم سنگ را كوبيد، سنگ شكست و برقي از آن درخشيد كه فاصلة ميان  هم
ها نيز در فضا طنين  ت و آواز تكبير مسلمانهاي مدينه را روشن كرد. پيامبر تكبير گف سنگالخ

انداخت. از پيامبر اكرم در اين باره پرسـيدند، گفـت: بـا ضـربة اول قصـرهاي حيـره و مـداين        
آگاهم ساخت كه امت مـن در آن سـرزمين پيـروز     كسري برايم آشكار گرديد. جبرئيل 

شـد. جبرئيـل خبـرم داد     هاي حمر از سرزمين روم برايم نمايـان  خواهند شد. با ضربة دوم كاخ
كه امتم در آن ديار چيره خواهند شد. ضربة سوم را كه وارد كردم قصرهاي صنعا برايم ظاهر 
گرديد و جبرئيل برايم بيان داشت كه امت من آنجا را نيز فتح خواهند كرد. منافقان خطاب به 

كنيـد اظهـار    تعجـب نمـي  ها و اميدهاي بيهـودة او   ها، وعده سرايي ها گفتند: آيا از ياوه مسلمان
كند و شما هـم آن قصـرها و    دارد كه از يثرب قصرهاي حيره و مداين كسري را تماشا مي مي

رفتن  كنيد. در حالي كه شما از ترس به حفر خندق پرداخته ايد و توان بيرون شهرها را فتح مي
øŒÎ)uρ ãΑθ﴿براي قضاي حاجت را نداريد. پس آية  à)tƒ tβθ à)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©! $# uρ † Îû Ν Íκ Í5θ è= è% ÖÚẗΒ $̈Β 

$ tΡy‰tãuρ ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ ωÎ) # Y‘ρá äî ∩⊇⊄∪﴾ 1(نازل شد(.  
بـن قشـير    )2(روايت كرده است: ايـن آيـه در بـارة معتـب     بجويبر از ابن عباس  -854

  .)3(انصاري كه اين سخنان را گفته بود نازل شده است

                                           
گذاري محقق از كثيـر   به شماره 1682و بغوي  28370، طبري 418/  3» دالئل«، بيهقي در 98/  4ابن سعد  -1

است. قسـمتي از ايـن    روايت كرده اند. اسناد اين از جهت همين كثير واهي است زيرا او ضعيف متروك
  به تخريج محقق. 1682 »تفسير بغوي«ث شواهد دارد و قسمتي منكر است. حدي

  ها به متعب تصحيف شده. در نسخه -2
اسناد اين جداً ضعيف است به خاطر جويبر كه متروك متهم است و از ضحاك كه ابـن عبـاس را نديـده     -3

  كند. روايت مي
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و محمـد بـن كعـب قرظـي و ديگـران روايـت       ابن اسحاق و بيهقي از عروه بن زبير  -855
هـاي كسـري و قيصـر را     دهـد كـه گـنج    كرده اند: معتب بن قشير گفت: محمد به ما وعده مي

تواند با آرامش خاطر بـه مسـتراح بـرود. و     كنيم، در حالي كه هيچكدام از ما نمي تصاحب مي
قـرار دارد كـه بـيم    هاي ما در خـارج مدينـه    اوس بن قيظي با گروهي از قوم خود گفت: خانه

  .)1(رود به ما اجازه بده كه به نزد زنان و فرزندان خود برويم نفوذ دشمن در آنجا مي
z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ﴿: 23اسباب نزول آية  ÏΒ÷σßϑø9 $# ×Α%y Í̀‘ (#θè%y‰|¹ $tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©! $# Ïμø‹n= tã ( Νßγ ÷ΨÏϑsù ⎯ ¨Β 

4© |Ós% … çμ t6 øt wΥ Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β ãÏà tF⊥ tƒ ( $tΒ uρ (#θ ä9£‰t/ Wξƒ Ï‰ö7 s? ∩⊄⊂∪﴾)2(.  
روايـت كـرده انـد: عمـويم انـس بـن نضـر در         مسلم، ترمذي و ديگران از انـس   -856

جنگ بدر حضور نداشت و اين امر بر او سخت و گران تمام شد و گفت: در اولين كارزاري 
كـارزار و نبـرد    حضور داشت مـن نتوانسـتم شـركت نمـايم، اگـر خـدا        كه رسول خدا 

يش بياورد و من بتوانم با رسول خدا در آن شركت نمايم البته خداي دانـا و توانـا   ديگري را پ
هـا بكـنم، در غـزوة احـد حضـور       نثـاري  ها و جـان  به بندگان خود نشان خواهد داد چه فعاليت

يافت مردانه جنگيد تا جام شهادت نوشيد و در پيكرش هشتاد و چند ضربة شمشير، اثر نيـزه و  
%Α×﴿اه آية تير مشاهده شد. آنگ ỳ Í‘ (#θè%y‰|¹ $ tΒ (#ρß‰ yγ≈ tã ©! $# Ïμ ø‹n= tã﴾ 3(تا آخر آيه نازل شد(.  

                                           
  .28369طبري  -1
ان كسانى هستند كه آنچه را كه با خداوند بر آن پيمان بسـته بودنـد، تحقّـق بخشـيدند، و     از مؤمن«ترجمه:  -2

كسى از آنان هست كه قرارش را به انجام رسانده است و از آنان كسى هست كه چشم به راه اسـت و بـه   
  .»اند هيچ وجه تبديلى [در پيمان خود] نياورده

 422 »تفسير«، نسائي در 194/  3، احمد 3200ي ترمذ، 1903، مسلم 4048و  2805صحيح است، بخاري  -3
تخـريج   2100 »تفسـير شـوكاني  «يت كرده انـد. بـه   از انس به كلمات متقارب روا 692و واحدي  423و 

  محقق.
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$﴿: 28اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# ≅è% y7Å_≡uρø—X{ βÎ) £⎯ çFΖ ä. šχ÷Š Îè? nο4θ uŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

$yγ tFt⊥ƒ Î— uρ š⎥÷⎫ s9$ yètFsù £⎯ä3÷èÏnGtΒ é&  ∅ä3ôm Îh| é&uρ % [n# u|  WξŠ ÏΗ sd ∩⊄∇∪﴾)1(.  
روايت كـرده انـد: ابـوبكر صـديق      مسلم، احمد و نسائي از طريق ابوزبير از جابر  -857

آمد و از پيامبر اكرم اجازة ورود خواست اجازه داده نشد، سپس عمر بن خطاب آمد و اجازة 
ها اجازة ورود داده شد. خـدمت   ورود خواست به او هم اجازه داده نشد، سپس به هردوي آن

قرار داشتند. عمـر فـارق    رسيدند كه آن بزرگوار ساكت نشسته و زنان او در كنار او  پيامبر
گفت: اي رسـول   با خود گفت: با رسول خدا بايد طوري صحبت كنم كه خرسند گردد. پس

زنـم.   خدا، اگر دختر زيد همسر عمر را ببيني كه از من با عجله نفقه بخواهـد بـه گـردنش مـي    
هـاي آخـري آن بزرگـوار معلـوم شـد و گفـت:        كـه حتـي دنـدان   رسول خدا تا حدي خنديد 

برخاسـت تـا     خواهند. ابـوبكر صـديق   هايي كه در پيرامون من نشسته اند از من نفقه مي اين
هــا  را بزنــد. هــردوي آن لبرخاســت تــا حفصــه   را بزنــد و عمــر فــاروق لعايشــه

، پـس ايـزد تعـالي آيـة     خواهيد كه در نزدش موجود نيست گفتند: از رسول خدا چيزي مي مي
شوم  آغاز كرد و گفت: من به تو امري را يادآور مي لخيار را نازل فرمود. پيامر از عايشه 

گفت:  لميل ندارم بدون اجازة پدر و مادرت به شتاب و عجله در آن اقدام نمايي، عايشه 
pκ$﴿آن امر كدام است؟ پيامبر آية  š‰ r' ¯≈ tƒ ©É< ¨Ζ9 $# ≅è% y7 Å_≡uρø— X{﴾ الوت كرد. عايشه گفت: آيا را ت

  .)2(كنم در مورد تو از پدر و مادرم دستور بگيرم، بلكه من خدا و رسول او را اختيار مي

                                           
اى پيامبر، به زنانت بگو: اگر زندگانى دنيا و تجمل آن را خواسته باشـيد، پـس بياييـد تـا شـما را      «ترجمه:  -1

  .»ه رها كردنى نيك رهاتان سازممند كنم و ب بهره
همـه از ابـوزبير از    38/  7بيهقي  2253، ابويعلي 2253، ابويعلي 328/  3، احمد 1478صحيح است، مسلم  -2

 1776 »احكام قرآن«روايت كرده است. به  از ابوزبير به قسم مرسل 28459جابر روايت كرده اند. طبري 
  تخريج محقق.
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⎫⎥βÎ) š¨﴿: 35اسباب نزول آية  ÏϑÎ= ó¡ ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ= ó¡ ßϑø9 $# uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 

t⎦⎫ ÏGÏΖ≈ s)ø9 $# uρ ÏM≈ tF ÏΖ≈s)ø9 $# uρ t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# uρ ÏM≈s%Ï‰≈ ¢Á9$# uρ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$# uρ ÏN≡uÉ9≈ ¢Á9$# uρ t⎦⎫ ÏèÏ±≈ y‚ø9$# uρ 

ÏM≈ yèÏ±≈ y‚ ø9 $# uρ t⎦⎫Ï%Ïd‰|Á tFßϑø9 $# uρ ÏM≈s%Ïd‰|Á tFßϑø9 $# uρ t⎦⎫ÏϑÍ×̄≈ ¢Á9 $# uρ ÏM≈yϑÍ× ¯≈ ¢Á9 $# uρ š⎥⎫ Ïà Ï≈pt ø: $# uρ öΝßγ y_ρãèù 

ÏM≈ sà Ï≈ ys ø9$# uρ š⎥⎪ ÌÅ2≡©%! $# uρ ©! $# # ZÏV x. ÏN≡ tÅ2≡©%! $# uρ £‰tãr& ª! $# Μçλm; Zο tÏøó̈Β # ·ô_ r&uρ $Vϑ‹ Ïà tã 

∩⊂∈∪﴾)1(.  
روايـت كـرده    لك: ترمذي به نحو حسن از طريق عكرمه از ام عمارة انصاري  -858

بينم و  آمد و گفت: همه چيز را فقط براي مردان مي است: آن بزرگوار خدمت رسول خدا 
⎫⎥βÎ) š¨﴿آيــة  مــن هــيچ نديــدم كــه از زنــان هــم يــاد شــده باشــد. پــس خــدا    ÏϑÎ= ó¡ ßϑø9 $# 

ÏM≈ yϑÎ= ó¡ ßϑø9 $# uρ...﴾ 2(را نازل كرد(.  
كند: زنان گفتند: اي رسول خدا! شأن و  روايت مي بك: طبراني از ابن عباس  -859

كند.  حالت قرآن چگونه است، مردان مسلمان را يادآور شده و از زنان مسلمان هيچ ياد نمي
⎫⎥βÎ) š¨﴿آية  پس خدا  ÏϑÎ= ó¡ ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ= ó¡ ßϑø9 $# uρ...﴾ 3(را نازل گردانيد(.  

  گذشت. 257در آخر سورة آل عمران  لحديث ام سلمه 
                                           

لمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راسـتگو و  مردان و زنان مس«ترجمه:  -1
دار و مردان  مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه

رزش و پاداشـى  كنند، خداوند براى آنـان آمـ   و زنان پاكدامن و مردان و زنانى كه خداوند را بسيار ياد مى
  .»بزرگ فراهم ديده است

سلمان بـن كثيـر    و »اين حديث حسن غريب است«م عماره روايت كرده و گفته است: از ا 3211ترمذي  -2
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1138 »زاد المسير«ضعيف است. به در 

ر قـابوس بـن ابوظيبـان    از ابن عباس روايت كرده اند. اسـنادش بـه خـاط    108/  12و طبراني  28510طبري  -3
ننـد و بـاقي   دا اي او را ثقـه مـي   قابوس ضعيف است، اما عده«گويد:  مي 91/  7ضعيف است، زيرا هيثمي 

  به تخريج محقق. 1136 »زاد المسير«اين وصف به حديث بعدي شاهد است. با  »هاي اين ثقه اند راوي
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ابن سعد از قتاده روايت كرده است: هنگامي كه در قـرآن از زنـان پيـامبر نـام بـرده       -860
شد. پـس خـدا    بود ما را هم متذكر مي شد، زنان ديگر گفتند: اگر خير و نيكويي نصيب ما مي

⎫⎥βÎ) š¨﴿آية  ÏϑÎ= ó¡ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ= ó¡ ßϑø9 $#uρ﴾... 1(را نازل كرد(.  

tΒ$﴿: 36اسباب نزول آية  uρ tβ%x. 9⎯ ÏΒ ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ # sŒ Î) ©|Ó s% ª! $# ÿ… ã&è!θß™ u‘ uρ # ·øΒr& βr& tβθä3tƒ 

ãΝ ßγ s9 äο uzÏƒ ø: $# ô⎯ ÏΒ öΝÏδÌøΒ r& 3 ⎯ tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅|Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖÎ7•Β ∩⊂∉∪﴾)2(.  
بـه خواسـتگاري زينـب     طبراني با سند صحيح از قتاده روايت كـرده اسـت: نبـي     -861

نكاح كند، اما زينب پنداشت كـه رسـول خـدا خـودش      رفت قصد داشت كه او را به زيد 
كنــد  قصــد ازدواج بــا او را دارد. هنگــامي كــه دانســت پيــامبر او را بــه زيــد خواســتگاري مــي

⎯tΒuρ tβ%x. 9$﴿آيـة   خودداري كرد. پس خـدا  ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ÷σ ãΒ...﴾     را نـازل كـرد. پـس از آن
  .)3(زينب به ازدواج با زيد راضي شد 

روايت كرده است: رسول خدا زينـب   بابن جرير از طريق عكرمه از ابن عباس  -862
دختر جحش را براي زيد بن حارثه خواسـتگاري كـرد، زينـب ايـن كـار را ننـگ پنداشـت و        

tΒ$﴿آيـة   من از لحاظ اصل و تبار، بزرگي و شرف بر زيد برتري دارم. پس خـدا   گفت: uρ 

tβ%x. 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9...﴾ 4(را نازل كرد(.  

                                           
  از قتاده روايت كرده، مرسل است. 28505طبري  -1
و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و رسولش كارى را مقرر نماينـد، آنكـه خـود    «ترجمه:  -2

] در گمراهـى   در كارشان اختيار داشته باشند. و كسى كه از خداوند و رسول او نافرمانى كند، [بدانـد كـه  
  .»آشكارى گرفتار آمده است

  كرده اند، مرسل است.به سند صحيح از وي روايت  45/  24و طبراني  28515طبري  -3
از زينب بـن جحـش    301/  3روايت كرده، در اين اسناد ابن لهيعه ضعيف است، دار قطني  28516طبري  -4

  به همين معني روايت كرده. اسناد اين هم ضعيف است.
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  .)1(ابن جرير از طريق عوفي از ابن عباس مانند اين روايت كرده است -863
بـه بـن   ابن ابوحاتم از ابن زيد روايت كرده است: اين آيه در بارة ام كلثوم دختر عق -864

ابومعيط نازل شده است، او اولين زني بود كه رهسپار ديار هجـرت شـد او خواهـان حضـرت     
بود، اما آن بزرگوار براي زيد بن حارثه نكاحش كرد، بـراي همـين خـودش و     رسول خدا 

برادرش از اين كار ناخشنود شدند و گفتند: ما خواهان رسول خدا بـوديم، امـا او مـا را بـراي     
  .)2(اح كرد. پس اين آيه نازل شدبردة خود نك

øŒÎ)uρ ãΑθ﴿: 37اسباب نزول آية  à)s? ü“Ï% ©#Ï9 zΝ yè÷Ρr& ª! $# Ïμø‹n= tã |Môϑyè÷Ρ r&uρ Ïμø‹n= tã ô7Å¡ øΒ r& y7ø‹n= tã 

y7y_ ÷ρy— È,̈?$# uρ ©!$# ’Å∀øƒ éB uρ ’Îû š Å¡øtΡ $tΒ ª! $# Ïμƒ Ï‰ö7 ãΒ © ý øƒ rBuρ }̈ $ ¨Ζ9 $# ª! $# uρ ‘, ymr& βr& çμ9t± øƒ rB ( $£ϑn= sù 

4© |Ós% Ó‰ ÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ # \sÛuρ $yγ s3≈ oΨô_ ¨ρy— ö’s5Ï9 Ÿω tβθ ä3tƒ ’n?tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# Óltym þ’Îû Æl≡uρø— r& öΝ Îγ Í←!$ u‹Ïã÷Š r& # sŒ Î) 

(#öθ ŸÒ s% £⎯ åκ÷] ÏΒ #\sÛuρ 4 šχ%x. uρ ãøΒ r& «! $# ZωθãèøtΒ ∩⊂∠∪﴾)3(.  

ــاري از ا -865 ــبخ ــه      سن ــن آي ــت: اي ــرده اس ــت ك Å∀øƒ’﴿رواي éBuρ ’Îû š Å¡ øtΡ $tΒ ª! $# 

Ïμƒ Ï‰ ö7 ãΒ﴾ 4(در خصوص زينب دختر جحش و زيد بن حارثه نازل شده است(.  
                                           

زاد «و  1791 »احكـام القـرآن  «ايـن اسـناد عطيـة عـوفي ضـعيف اسـت.        روايت كـرده در  28513طبري  -1
  به تخريج محقق. 1141 »المسير

  تخريج محقق. 2128 »تفسير شوكاني«من بن زيد روايت كرده معضل است. از عبدالرح 28517طبري  -2
گفتـى:   اى، مـى  و به ياد آر، چون به كسى كه خداوند بر او انعام نموده و تو [نيز] بر او انعام كرده«ترجمه:  -3

اش  در دل خود آنچه را كه خداوند پديدار كنندههمسرت را براى خود نگاه دار و از خداوند پروا كن و 
ساختى و از مردم بيمناك بودى. و خداوند به آنكـه از او بيمنـاك باشـى سـزاوارتر اسـت.       است، نهان مى

پس چون زيد پايان حاجت خويش را از او بيان داشت (طالقش داد) او را به ازدواج تو در آورديم تا بـر  
واج با] همسران پسر خواندگانشان نباشد، چون پايان حاجت خويش را از مؤمنان هيچ حرجى در [باره ازد

  .»آنان بيان دارند. و امر خداوند انجام يافتنى است
/  3و احمد  7045، ابن حبان 427 »تفسير«، نسائي در 3221، ترمذي 7420و  4787صحيح است، بخاري  -4

  خريج محقق.به ت 5399 »تفسير ابن كثير«روايت كرده اند.  150و  149
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آمـد و از زينـب دختـر جحـش      حاكم از انس روايت كرده است: زيد بن حارثه مي -866
گفـت: همسـرت را بـراي خـودت      كرد. سرور كائنات مـي  شكايت مي خدمت رسول خدا 

  .)1(نگهدار. پس اين آيه نازل شد
ـ     -867 ر] روايـت كـرده انـد: چـون عـدة      مسلم، احمد و نسائي [از انس بـن مالـك بـن نَضْ
به زيد گفت: برو او را براي من خواستگاري كن، زيـد   سپري شد، رسول خدا  لزينب

كنم تـا پروردگـارم    رفت و او را در جريان گذاشت. زينب گفت: من به هيچ كاري اقدام نمي
ه نماز ايستاد. كالم الهي كه نازل گشت پيامبر آمد و بـدون اجـازة   به من دستور بدهد. سپس ب

فرمايد] به چشم خود مشاهده كـردم، هنگـامي    زينب به اطاق او داخل شد. [انس بن مالك مي
گرفت، رسول خدا در جشن عروسي وي براي مردم نـان   صورت مي لكه عروسي زينب 

و تنها چند نفـر بـاقي ماندنـد كـه در      و گوشت تهيه كرد، بعد از صرف غذا همه خارج شدند،
كردند. رسول خدا از آنجا بيرون رفـت، مـن هـم بـه دنبـال       داخل خانة زينب باهم صحبت مي

كرد، به ايشان خبر داده شد كه  هاي زنان خود ديدن مي ايشان روان شدم، آن بزرگوار از خانه
ا آن بزرگوار داخل خانه شـوم  آن گروه بيرون رفتند. او آمد و وارد خانه شد. من هم رفتم تا ب

Ÿω (#θ﴿اما بين من و خودش پـرده افكنـد. در اينجـا خـداي بـزرگ آيـة حجـاب         è= äz ô‰s? |Nθã‹ ç/ 

Äc© É< ¨Ζ9 $# HωÎ) χ r& šχ sŒ ÷σãƒ öΝ ä3s9﴾... 2(را نازل كرد و ماية پند و هدايت مسلمانان شد(.  

%Β tβ̈$﴿: 40اسباب نزول آية  x. î‰ £ϑpt èΧ !$t/r& 7‰tn r& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9%ỳ Íh‘ ⎯ Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ 

                                           
از انس روايت كرده اند. حاكم و ذهبي به شرط بخـاري و مسـلم ايـن را     417/  2و حاكم  150/  3احمد  -1

  شمارند. صحيح مي
و ابـن   3332، ابـويعلي  195/  3، احمـد  79/  6و نسـائي   430، نسائي در تفسـير  1428صحيح است، مسلم  -2

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1146 »مسيرزاد ال«از انس روايت كرده اند. به  82/  8سعد 
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z⎯↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9$# 3 tβ%x. uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ >™ó© x« $ VϑŠ Î= tã ∩⊆⊃∪﴾)1(.  
روايت كرده است: چون رسول خدا با زينـب ازدواج كـرد.    لترمذي از عايشه  -868

 .Β tβ%ẍ$﴿مردم او را سرزنش كردند و گفتند: با همسر پسر خود ازدواج كرد. پـس خـدا آيـة    

î‰£ϑpt èΧ !$t/r& 7‰tn r& ⎯ÏiΒ öΝ ä3Ï9% ỳ Íh‘﴾... 2(را نازل كرد(.  

uθ﴿: 43اسباب نزول آية  èδ “Ï% ©! $# ’Ìj?|Á ãƒ öΝä3ø‹n= tæ … çμ çGs3Í×̄≈ n= tΒuρ / ä3y_Ì÷‚ ã‹Ï9 z⎯ ÏiΒ ÏM≈yϑè= —à9 $# ’n< Î) 

Í‘θ–Ψ9$# 4 tβ% Ÿ2uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ $VϑŠÏm u‘ ∩⊆⊂∪﴾)3(.  

!© (βÎ¨﴿روايــت كــرده اســت: چــون آيــة عبــد بــن حميــد از مجاهــد  -869 $# … çμ tGx6 Í×̄≈ n= tΒuρ 

tβθ = |Á ãƒ ’n?tã Äc© É<̈Ζ9 ) نازل شد. ابوبكر صديق گفت: اي منجي عالم، خـدا هـيچ   56(احزاب:  ﴾#$
كـرد، مگـر ايـن كـه همـة مسـلمانان را نيـز در آن شـريك          خير و نيكويي را بر تـو نـازل نمـي   

uθ﴿ساخت. پس خدا  مي èδ “Ï% ©! $# ’Ìj?|Á ãƒ öΝä3ø‹n= tæ … çμ çGs3Í× ¯≈ n= tΒ uρ﴾  4(را نازل كرد(.  

ÎÅe³﴿: 47اسباب نزول آية  o0uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¨βr' Î/ Μçλm; z⎯ ÏiΒ «! $# WξôÒ sù # ZÎ7 x. ∩⊆∠∪﴾)5(.  

                                           
) پدر هيچ كس از مردان شما نيست، بلكه رسول خدا و خاتم پيامبران است و خداوند محمد («ترجمه:  -1

  .»به همه چيز داناست
از داود بن زربقان از داود بن ابوهند از شعبي از عايشه روايت كرده است. اسناد اين حديث  3207ترمذي  -2

ايشـه منقطـع اسـت.    ضعيف است، داود بن زبرقان متروك است، عامر بن شراحيل شـبعي از ع  به دو علت
  تخريج محقق. 1148 رزاد المسي »اين حديث غريب است«گويد:  ترمذي مي

فرستند] تـا شـما را    فرستد، فرشتگانش [نيز بر شما رحمت مى اوست كسى كه بر شما رحمت مى«ترجمه:  -3
  .»ورد. و به مؤمنان مهربان استاز تاريكيها روشنايى بر آ

  اين مرسل و مرسل از قسم ضعيف است، تفرد عبد بن حميد به اين روايت نشانة وهن اين است. -4
  .»] خداوند فضلى بزرگ دارند و به مؤمنان بشارت به آن ده كه از [سوى«ترجمه:  -5
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ابن جرير از عكرمه و حسن بصري روايت كرده است: چون خداي بزرگ آية  -870
﴿tÏøóu‹ Ïj9 y7s9 ª! $# $tΒ tΠ£‰ s)s? ⎯ÏΒ š Î7/ΡsŒ $tΒ uρ ẗz r' s?...﴾  :گروهي از ) را نازل كرد. 2(فتح

كند. با ما چه  مسلمانان گفتند: مباركت باد اي رسول خدا! دانستيم كه خدا با تو چه مي
‰Ÿ≅Åzô﴿خواهد كرد؟ پس خدا آية  ã‹ Ïj9 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ ;M≈̈Ζ y_﴾  :سورة ) و در 5(فتح

ÎÅe³o0﴿احزاب آية  uρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ¨βr' Î/ Μçλm; z⎯ ÏiΒ «! $# WξôÒ sù # ZÎ7x. ∩⊆∠∪﴾ .را نازل كرد  

tΒ$!﴿از ربيع بن انس روايت كرده است: چون آية  »ةدالئل النبو«بيهقي در  -871 uρ “Í‘ ÷Š r& 

$ tΒ ã≅yèøãƒ ’Î1 Ÿωuρ ö/ä3Î/﴾  :شد. و بعد از آن نيز آية ) نازل 9(احقاف﴿tÏøóu‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $tΒ tΠ£‰ s)s? 

⎯ ÏΒ š Î7 /ΡsŒ $ tΒuρ ẗz r' s?﴾  :نازل گرديد. گفتند: اي رسول خدا! به خوبي آگاه شديم 2(فتح (
كند، پس براي ما چه پاداش خواهد داد؟ در اين خصوص  با خود تو چه مي كه پروردگار 

ÎÅe³﴿آية  o0uρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ¨βr' Î/ Μçλm; z⎯ ÏiΒ «!$# WξôÒ sù #ZÎ7 x. ∩⊆∠∪﴾  گويد: منظور از فضل  شد. مينازل
  كبير بهشت است.

yγ$﴿: 51 – 50اسباب نزول آية  •ƒr' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9$# !$̄ΡÎ) $oΨ ù= n= ôm r& y7s9 y7 y_≡uρ ø— r& û© ÉL≈ ©9$# |MøŠ s?# u™ 

 ∅èδ u‘θã_ é& $tΒuρ ôMs3n= tΒ y7 ãΨ‹Ïϑtƒ !$£ϑÏΒ u™!$sù r& ª!$# š ø‹n= tã ÏN$ oΨt/uρ y7ÏiΗ xå ÏN$oΨ t/uρ y7 ÏG≈ £ϑtã ÏN$oΨt/ uρ 

y7 Ï9%s{ ÏN$oΨt/ uρ y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈©9 $# tβöy_$yδ šyètΒ Zο r&zöΔ$# uρ ºπ oΨÏΒ÷σ •Β βÎ) ôM t7 yδuρ $ pκ|¦øtΡ Äc© É<̈Ζ= Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘ r& 

© É<̈Ζ9$# βr& $uηysÅ3Ζ tF ó¡o„ Zπ |Á Ï9%s{ y7©9 ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 3 ô‰s% $uΖ ÷Κ Î= tæ $tΒ $oΨ ôÊ tsù öΝÎγ øŠ n= tæ þ’Îû öΝÎγ Å_≡uρø— r& 

$tΒ uρ ôM x6n= tΒ öΝßγ ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ŸξøŠ s3Ï9 tβθä3tƒ š ø‹n= tã Óltym 3 šχ%x. uρ ª!$# #Y‘θ àxî $VϑŠ Ïm §‘ ∩∈⊃∪﴾)1(.  
                                           

ايم و [نيز] ملك يمينـت   ايت حالل كردهاى بر ] همسرانت را كه مهرشان را داده اى پيامبر، ما [آن«ترجمه:  -1
ات و  هايـت و دختـران دايـى    از آنچه خداوند به تو باز گردانده است و دختران عمويـت و دختـران عمـه   

اند و زنى مؤمن را كه اگر خود را براى پيامبر ببخشد [و] اگـر   هايت را كه با تو هجرت كرده دختران خاله
ايـم   . به طور ويژه براى تو نه [ديگر] مؤمنـان اسـت. بـه راسـتى دانسـته     پيامبر بخواهد كه او را به زنى گيرد
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ترمذي به قسم حسن و حاكم به نحو صحيح از طريق سدي از ابوصالح از ابن  -872
روايت كرده اند: رسول خدا از من خواستگاري كرد، و من از آن  )1(عباس از ام هاني

$!﴿ بزرگوار معذرت خواستم، عذرم را پذيرفت. پس خدا  ¯ΡÎ) $ oΨ ù= n= ôm r& y7s9 y7y_≡uρø— r& û© ÉL≈ ©9 $# 

|M øŠs?# u™  ∅èδu‘θ ã_ é& $ tΒuρ ôMs3n= tΒ y7ãΨ‹Ïϑtƒ !$£ϑÏΒ u™!$ sùr& ª! $# šø‹n= tã ÏN$oΨ t/uρ y7 ÏiΗxå ÏN$oΨt/ uρ y7ÏG≈ £ϑtã 

ÏN$oΨ t/uρ y7 Ï9%s{ ÏN$oΨ t/uρ y7ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈©9 $# tβöy_$yδ šyètΒ﴾  را نازل كرد. چون مهاجرت نكرده
  بودم قرآن پاك ازدواج پيامبر اكرم را با من مجاز و مشروع نشمرد.

روايت كرده  لابن ابوحاتم از طريق اسماعيل بن ابوخالد از ابوصالح از ام هاني  -873
ن بزرگـوار  است: رسول خدا خواست با من ازدواج كند، چون من هجرت نكرده بودم خدا آ

ــارة مــن   ــا مــن نهــي كــرد. و در ب ÏN$oΨ﴿را از ازدواج ب t/uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$oΨt/uρ y7ÏG≈ £ϑtã ÏN$oΨt/ uρ y7Ï9%s{ 

ÏN$oΨ t/uρ y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈ ©9 $# tβöy_$ yδ š yètΒ﴾ .نازل شد  

 ﴿Zοابن سعد از عكرمه روايت كرده است: اين گفتة خدا  -874 r&z öΔ$# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ•Β﴾   تا آخـر
  ر خصوص ام شريك دوسيه نازل گرديده است.آيه د

ابن سعد از منير بن عبداهللا دوسي روايت كرده است: ام شريك غزيه دختر جابر بـن   -875
حكيم دوسيه از وجاهت و جمال برخوردار بود و از رسول خدا تقاضا كـرد كـه بـا او ازدواج    

رد ببخشد خير نيسـت. ام  كند، آن بزرگوار هم پذيرفت. عايشه گفت: در زني كه خود را به م
Zο﴿شريك گفت: من همانم. خدا ام شريك را در كتاب عزيز مؤمنه ياد كـرد و فرمـود:    r&z öΔ$# uρ 

ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β βÎ) ôMt7 yδuρ $pκ |¦øtΡ Äc© É<̈Ζ= Ï9﴾       چون اين آيه نازل گرديد، عايشـه خطـاب بـه پيـامبر گرامـي
  سازد. مي گفت: پروردگار همه آمال و آرزوهايت را به سرعت برآورده

                                                                                                             
ايم تا بـر تـو هـيچ حرجـى نباشـد. و       ] زنانشان و ملك يمينهايشان واجب كرده آنچه را كه بر آنان در [باره

  .»خداوند آمرزنده مهربان است
  فاخته دختر ابوطالب. -1
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روايت كرده اند: [خوله بنت حكـيم از جملـة زنـاني     لبخاري و مسلم از عايشه  -876
كند كه خود را بـه   بود كه خود را به رسول خدا بخشيدند پس] عايشه گفت: آيا زن شرم نمي

© *﴿بخشد، براي همين خداي عزوجـل آيـة    مرد مي Åe öè? ⎯tΒ â™!$t± n@﴾...     را نـازل كـرد. پـس
  .)1(كند بينم كه خدايت به خوشنودي تو مبادرت مي پيامبر اكرم گفت: ميعايشه به 
ابن سعد از ابورزين روايت كرده است: رسول خدا قصد كرد برخي از زنان خود را  -877

را صاحب اختيار دانستند و حقوق خود را به او  ها خبردار شدند پيامبر  طالق دهد. چون آن
ا خواسته باشد بر ديگري ترجيح بدهد. پس خداي بزرگ بخشيدند و اجازه دادند، هركه ر

﴿!$ ¯ΡÎ) $oΨù= n= ôm r& y7s9 y7y_≡uρø— r& û© ÉL≈©9 $# |M øŠs?# u™  ∅èδ u‘θã_ é& $tΒuρ ôM s3n= tΒ y7 ãΨ‹Ïϑtƒ !$£ϑÏΒ u™!$ sùr& ª!$# š ø‹n= tã 

ÏN$oΨ t/uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$oΨt/uρ y7ÏG≈ £ϑtã ÏN$oΨ t/uρ y7 Ï9%s{ ÏN$ oΨt/uρ y7ÏG≈ n=≈ yz ©ÉL≈ ©9$# tβöy_$yδ š yètΒ Zο r&z öΔ$# uρ 

ºπ oΨÏΒ ÷σ •Β βÎ) ôMt7 yδuρ $pκ |¦øtΡ Äc©É<̈Ζ= Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘ r& © É<̈Ζ9 $# βr& $uηys Å3Ζ tFó¡ o„ Zπ |Á Ï9%s{ y7©9 ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 3 

ô‰s% $ uΖ÷Κ Î= tæ $tΒ $ oΨ ôÊtsù öΝÎγ øŠ n= tæ þ’Îû öΝ Îγ Å_≡uρ ø— r& $ tΒuρ ôM x6n= tΒ öΝ ßγ ãΖ≈yϑ÷ƒr& ŸξøŠ s3Ï9 tβθ ä3tƒ šø‹n= tã Óltym 3 

šχ%x. uρ ª! $# # Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩∈⊃∪ * © Åeöè? ⎯ tΒ â™!$t± n@ £⎯åκ ÷]ÏΒ﴾  2(را تا آخر نازل كرد(.  

ω ‘≅Ït﴿: 52اسباب نزول آية  s† šs9 â™!$|¡ ÏiΨ9$# .⎯ ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ£‰ t7s? £⎯ ÍκÍ5 ô⎯ÏΒ 8l≡uρø— r& öθ s9 uρ 

š t7 yfôãr& £⎯ åκ ß]ó¡ ãm ωÎ) $tΒ ôM s3n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑtƒ 3 tβ%x. uρ ª! $# 4‘n= tã Èe≅ä. &™ó©x« $Y7ŠÏ%§‘ ∩∈⊄∪﴾.  

                                           
 436/  2و حـاكم   704، واحدي 6367، ابن حبان 54 / 6، نسائي 1464، مسلم 4788صحيح است، بخاري  -1

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 2149 »شوكاني تفسير«مه از عايشه روايت كرده اند. به ه
اين مرسل و  از منصور از ابو رزين روايت كرده اند. 28572و  28569و  28567، طبري 158/  8ابن سعد  -2

تـابعي كبيـر    –يره از ابورزين مسعود بن مالـك اسـدي   از مغ 456/  1 »مشكل«ضعيف است. طحاوي در 
  تخريج محقق. 1157 »زاد المسير«روايت كرده است. 
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ابن سعد از عكرمـه روايـت كـرده اسـت: پيـامبر زنـان خـود را مخيـر سـاخت و آن           -878
ω ‘≅Ït﴿بزرگواران خدا و رسول او را اختيار كردنـد. پـس خـدا آيـة      s† šs9 â™!$|¡ ÏiΨ9 $# .⎯ ÏΒ ß‰÷èt/ 

Iωuρ βr& tΑ£‰t7 s? £⎯Íκ Í5 ô⎯ÏΒ 8l≡uρø— r&﴾ 1(را نازل كرد(.  

pκ$﴿: 53اسباب نزول آية  š‰r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè= äz ô‰ s? |Nθã‹ ç/ Äc© É<̈Ζ9$# HωÎ) χ r& šχ sŒ÷σ ãƒ 

öΝä3s9 4’n<Î) BΘ$ yèsÛ uöxî t⎦⎪ÌÏà≈tΡ çμ9tΡÎ) ô⎯Å3≈ s9 uρ # sŒ Î) ÷Λä⎢ŠÏãßŠ (#θ è= äz ÷Š $$sù # sŒÎ* sù óΟ çFôϑÏèsÛ (#ρ çÅ³ tFΡ$$sù Ÿωuρ 

t⎦⎫ Å¡Ï⊥ ø↔tGó¡ ãΒ B]ƒ Ï‰ pt Î: 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 “ÏŒ÷σ ãƒ ¢© É<̈Ζ9$# ⎯Ä© ÷∏tFó¡ uŠ sù öΝ à6ΖÏΒ ( ª!$# uρ Ÿω ⎯Ä© ÷∏tF ó¡o„ z⎯ ÏΒ 

Èd,ys ø9 $# 4 # sŒÎ)uρ £⎯ èδθ ßϑçGø9 r' y™ $Yè≈ tFtΒ  ∅èδθ è= t↔ ó¡ sù ⎯ ÏΒ Ï™!#u‘ uρ 5>$pgÉo 4 öΝà6Ï9≡sŒ ãyγ ôÛr& öΝä3Î/θ è= à)Ï9 

£⎯Îγ Î/θ è= è%uρ 4 $tΒ uρ šχ%x. öΝà6 s9 βr& (#ρèŒ÷σ è? š^θ ß™u‘ «! $# Iωuρ βr& (# þθßs Å3Ζ s? … çμ y_≡uρø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯Íν Ï‰÷è t/ 

# ´‰t/r& 4 ¨βÎ) öΝ ä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 y‰ΖÏã «!$# $ ¸ϑŠ Ïà tã ∩∈⊂∪﴾)2(.  
  .)3(گذشت 125در سورة بقره به آية  حديث عمر 

                                           
ترجمـه   اين مرسل و از قسم ضعيف است، در اين اسناد واقـدي متـروك اسـت.    62و  161/  8ابن سعد  -1

] آنكـه زنـانى ديگـر     ست] زنان براى تو حالل نيستند. و نه [حالل ا و بعد از اين [موارد پيش گفته«: آيت
جايگزين آنها كنى. و هر چند زيبايى آنان تو را به شگفت آرد مگر آنچه ملك يمينـت شـود. و خداونـد    

  .»بر همه چيز نگهبان است
] خـوراكى بـه شـما اجـازه داده      هاى پيامبر نشويد مگر آنكه بـراى [صـرف   اى مؤمنان، وارد خانه«ترجمه:  -2

اده شدنش باشيد. ولى چون دعوت شويد، در آييد و چـون غـذا خورديـد،    شود، بى آنكه چشم به راه آم
رنجانـد و   پراكنده شويد. و نه اينكه براى شنيدن سخنى سرگرم شويد. به راستى كه اين [كار] پيامبر را مى

دارد. و چون از زنان پيامبر متاعى خواهيد، آن  ] حق شرم نمى كند و خداوند [از سخن [او] از شما شرم مى
تر است. و شما را نسزد كه رسول خـدا   ا از آن سوى پرده بطلبيد. اين براى دلهايتان و دلهاى آنان پاكيزهر

]  به زنى گيريـد كـه ايـن [كـار] نـزد خداونـد [گنـاهى        -هرگز -را برنجانيد و نه آنكه زنانش را پس از او
  .»بزرگ است

  .125: مراد مؤلف حديث موافقات عمر با قرآنكريم است سورة بقره -3
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با زينب  امي كه رسول خدا روايت كرده اند: هنگ بخاري و مسلم از انس  -879
ها بعد از  ازدواج كرد، مسلمانان را به مهماني عروسي دعوت نمود و آن لدختر جحش 

غذا تا دير وقت آنجا نشستند و به صحبت مشغول شدند، پيامبر چنان وانمود كرد كه انگار 
ها برنخاستند. چون آن حالت را مشاهده كرد خودش  آمادة برخاستن است بازهم آن

ها نيز بيرون  اي از مسلمانان نيز با او برخاستند و تنها سه نفر نشستند و سپس آن رخاست و عدهب
ها پيامبر را آگاه ساختم. پيامبر آمد تا كه داخل خانه  رفتند. پس من آمدم و از رفتن مهمان

خواستم داخل خانه شوم كه بين من و خودش پرده را افكند. آنگاه خدا  شد، من هم آمدم مي
$﴿آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖtΒ# u™ Ÿω (#θ è= äz ô‰s? |Nθ ã‹ ç/ Äc© É<̈Ζ9$# HωÎ) χr& šχ sŒ ÷σãƒ öΝä3s9 4’n< Î) BΘ$yèsÛ uöxî 

t⎦⎪ ÌÏà≈ tΡ çμ9tΡÎ) ô⎯Å3≈ s9 uρ # sŒÎ) ÷Λä⎢Š ÏãßŠ (#θ è= äz ÷Š $$sù # sŒÎ* sù óΟ çFôϑÏèsÛ (#ρçÅ³tFΡ$$sù Ÿωuρ t⎦⎫ Å¡ Ï⊥ø↔ tGó¡ ãΒ B]ƒÏ‰pt Î: 4 ¨βÎ) 

öΝä3Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 “ÏŒ ÷σ ãƒ ¢© É<̈Ζ9$# ⎯Ä© ÷∏tFó¡ uŠ sù öΝà6Ζ ÏΒ ( ª!$# uρ Ÿω ⎯Ä© ÷∏tFó¡ o„ z⎯ÏΒ Èd, ysø9 $# 4 # sŒ Î)uρ £⎯ èδθßϑçGø9 r' y™ 

$ Yè≈ tF tΒ  ∅èδθ è= t↔ ó¡sù ⎯ ÏΒ Ï™!# u‘ uρ 5>$ pgÉo 4 öΝà6Ï9≡sŒ ãyγ ôÛr& öΝ ä3Î/θè=à)Ï9 £⎯ Îγ Î/θ è=è%uρ 4 $ tΒuρ šχ%x. öΝà6s9 βr& 

(#ρèŒ÷σ è? š^θß™ u‘ «! $# Iω uρ βr& (# þθßs Å3Ζs? …çμy_≡uρø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯Íν Ï‰÷èt/ # ´‰ t/r& 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «!$# 

$̧ϑŠ Ïàtã ∩∈⊂∪﴾ 1(را نازل كرد(.  
روايت كرده است: با رسول خدا يكجا بودم بـه در   ترمذي به قسم حسن از انس  -880

شسـته بودنـد. رفـت و    خانة زني كه تـازه بـا او عروسـي كـرده بـود، آمـد در آنجـا گروهـي ن        
را انجام داد] وقتي برگشت كه مهمانان رفته بودند. به خانـه داخـل شـد و بـين      ت خود[ضرور

من و خودش پرده را انداخت. جريان را براي ابوطلحه نقل كردم. گفت: اگـر جريـان از ايـن    
جـاب نـازل   قرار باشد كه گفتي يقيناً در اين باره كالم آسماني نازل خواهدشد. بنابراين آية ح

                                           
 »الكبـري «، نسـائي در  3219و  3217، ترمـذي  1428، مسلم 6271و  6239و  4721صحيح است، بخاري  -1

تخريج  1163 »زاد المسير«از انس روايت كرده اند.  706 »اسباب نزول«واحدي در  و 11420و  11416
  محقق.
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  .)1(گرديد
روايت كرده است: من با رسول خدا در يـك   لطبراني به سند صحيح از عايشه  -881

او را بـه غـذا دعـوت كـرد، در      آمد. پيـامبر اكـرم    خوردم كه عمر فاروق  كاسه غذا مي
 اثناي تناول غذا انگشتان او به انگشتان من رسيد. پيامبر خدا گفت: آه، اگر در بارة شـما زنـان  

ديـد. بنـابراين، آيـة حجـاب نـازل       داشتم هرگز كسي شما را بـه چشـم نمـي    حكم و فرمان مي
  .)2(شد

روايـت كـرده اسـت: مـردي نـزد رسـول خـدا         بك: ابن مردويه از ابن عبـاس   -882
شرفياب گرديد و دير وقت نشست. پيامبر سه بار از خانه خارج شد تـا او بيـرون بـرود، امـا او     

مـد و اثـر ناخوشـي را در چهـرة رسـول خـدا مشـاهده كـرد و بـه آن          برنخاست. عمر فاروق آ
شده باشي، رسول خـدا گفـت: سـه     شخص گفت: شايد تو باعث آزار و اذيت رسول خدا 

بار از خانه خارج شدم، تا دنبال من بيايد، اما او اين كار را نكرد. عمر فاروق گفت: اي رسول 
هـا بـا ديگـر زنـان قابـل       كردي، زيرا اين ميخدا، چه خوب بود زنان خويش را امر به حجاب 

تر و بهتر است. آنگـاه آيـة حجـاب     هاي آنان پاكيزه نشيني براي قلب مقايسه نيستند و اين پرده
  نازل شد.

حافظ ابن حجر گفته است: امكان جمع بين اين روايات وجود دارد به اين ترتيب كه ايـن  
گرفته باشد، پس از جهت نزديكي اين دو  واقعه اندكي قبل از قصة ام المؤمنين زينب صورت

باهم سبب نزول آية حجاب را به اين واقعه مربوط دانسته اند. و هيچ مانعي وجـود نـدارد كـه    
  اين آيه چندين سبب نزول داشته باشد.

                                           
  از انس روايت كرده اند. 28613و طبري  3217ترمذي  -1
/  3» تفسـير ابـن كثيـر   «و ابن ابوحاتم چنانچـه در   1053» الكبري«، نسائي در 1053» مفردادب «بخاري در  -2

آمده از طريق مجاهد از عايشه روايت كرده اند. اين اسناد منقطع و ضـعيف اسـت، چـون مجاهـد از      621
شـمارد   از مجاهد به قسم مرسل روايت كـرده. دار قطنـي ايـن را درسـت مـي      709عايشه نشنيده. واحدي 

و  5056» تفسـير قرطبـي  «و  904» الكشـاف «نقـل كـرده. بـه     555/  3» تخريج الكشاف«چنانچه حافظ در 
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1830» احكام القرآن«
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 روايت كرده است: چون رسول خدا به سوي خانة ابن سعد از محمد بن كعب  -883
نشستند [اين كار موجب آزار  رفتند و مي با شتاب به آنجا مياي از مسلمانان  رفت عده خود مي
داشت  ها شرم مي شد] و اين حالت از سيماي مبارك هم مشخص نبود. پيامبر از آن پيامبر مي

كرد. مسلمانان به سبب ارتكاب اين عمل مورد سرزنش قرار گرفتند.  و به غذا دست دراز نمي
pκ$﴿و آية  š‰r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= äz ô‰s? |Nθ ã‹ ç/ Äc© É<̈Ζ9$# HωÎ) χr& šχ sŒ÷σ ãƒ öΝä3s9 4’n< Î) BΘ$yèsÛ 

uöxî t⎦⎪ÌÏà≈tΡ çμ9tΡÎ) ô⎯Å3≈ s9uρ # sŒÎ) ÷Λ ä⎢Š ÏãßŠ (#θè= äz ÷Š $$sù # sŒÎ*sù óΟ çF ôϑÏè sÛ (#ρçÅ³tFΡ$$sù Ÿωuρ t⎦⎫Å¡ Ï⊥ø↔tGó¡ ãΒ B]ƒ Ï‰ pt Î: 4 

¨βÎ) öΝ ä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 “ÏŒ ÷σãƒ ¢© É< ¨Ζ9$# ⎯Ä© ÷∏tFó¡uŠ sù öΝ à6Ζ ÏΒ ( ª!$# uρ Ÿω ⎯Ä© ÷∏tFó¡ o„ z⎯ ÏΒ Èd, ysø9 $# 4 # sŒÎ)uρ 

£⎯ èδθßϑçGø9 r' y™ $Yè≈ tFtΒ  ∅èδθ è= t↔ó¡ sù ⎯ÏΒ Ï™!# u‘ uρ 5>$pgÉo 4 öΝ à6Ï9≡sŒ ãyγ ôÛr& öΝä3Î/θ è= à)Ï9 £⎯ Îγ Î/θè= è%uρ 4 $tΒ uρ 

šχ%x. öΝà6s9 βr& (#ρèŒ ÷σè? š^θ ß™u‘ «!$# Iωuρ βr& (# þθ ßsÅ3Ζ s? … çμ y_≡uρø— r& .⎯ÏΒ ÿ⎯Íν Ï‰÷èt/ # ´‰t/r& 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡ sŒ 

tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «!$# $̧ϑŠ Ïà tã ∩∈⊂∪﴾... .نازل شد  

  تا آخر آيه. ﴾tΒuρ šχ%x. öΝà6s9$﴿اسباب نزول: كالم او تعالي 
ك: ابن ابوحاتم از ابن زيد روايت كرده اسـت: بـه پيـامبر اكـرم اطـالع دادنـد كـه         -884

كـنم. پـس    ن رفـت بـا فـالن همسـرش ازدواج مـي     از جها گويد: اگر نبي اكرم  شخصي مي
﴿$tΒ uρ šχ%x. öΝà6 s9 βr& (#ρèŒ÷σ è? š^θß™ u‘ «!   .)1(تا آخر آيه نازل شد ﴾#$

روايت كرده است: مردي با خود عزم كرد كه بعد از وفات نبي  باز ابن عباس  -885
گويد: ياد كرده  يكند. در بارة او اين آيه نازل شد. سفيان م اكرم با يكي از زنان او ازدواج مي

  .)2(بوده است لاند كه مقصد آن مرد عايشه 

                                           
  از عبدالرحمن بن زيد روايت كرده اين مرسل و ضعيف است. 28623طبري  -1
تفسـير  «وصـاً در روايـاتش از ثـوري.    سـت، خص . در اين اسناد مهـران بـن ابـوعمر ضـعيف ا    69/  7بيهقي  -2

  تخريج محقق. 2159 »شوكاني
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گفت كـه محمـد دختـران     ك: و از سدي روايت كرده است: طلحه بن عبيداهللا  -886
گيـرد. اگـر    كند، خودش زنان ما را [بعد از وفات ما] بـه نكـاح مـي    عموي ما را از ما پنهان مي

  .)1(آوريم. پس اين آيه نازل شد اح درمياي پيش آمد زنان او را به عقد نك برايش حادثه
ك: ابن سعد از ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم روايت كـرده اسـت: طلحـه بـن      -887

كـنم. پـس در بـارة او ايـن      عبيد اهللا گفت: اگر رسول خدا از جهان برود با عايشه ازدواج مـي 
  .)2(كالم الهي نازل شد
ه بـن عبيـداهللا درسـت نيسـت. قرطبـي گفتـه       فرمايد: نسبت اين سخن به طلح [ابن عطيه مي

فرمايد: اين سخن را از بعضي بزرگان صحابه حكايـت كـرده    است: استاد ما امام ابوالعباس مي
ها بعيد اسـت چـون كـه     ها از اين سخنان مبرا هستند، زيرا اظهار امثال اين گفتار از آن اند، آن

[شـخص   )3(روغ نقـل شـده اسـت]   اين گفتار مناسب منافقان جاهل است، پس اين سخن بـه د 
tΒ$﴿ديگري هم به اين اسم و اسم پدر و نسب موجود بوده كه در بارة او  uρ šχ% x. öΝà6 s9 βr& 

(#ρèŒ÷σ è?﴾... .گويد: من در صحت اين خبر شـديداً در شـك    حافظ سيوطي مي نازل شده است
ايـن سـخنان را   بودم، چرا طلحه يكي از عشرة مبشره اسـت و مقـام او بـاالتر از آن اسـت كـه      

                                           
معضل است، سدي بسيار احاديث منكر روايت كرده. اگر مقصود سدي طلحه به عبيداهللا [بن عثمان] يكي  -1

بود احتمال داشت به جاهاي ديگر هـم   از ده يار بهشتي باشد باطل و افتراء است و اگر يكي از منافقين مي
بن عبيداهللا بن مسـافع   به شرح حال طلحه 230/  2 »اإلصابه«يان شده است: حافظ ابن حجر در ب همينگونه

tΒ$﴿شود در بارة اين  گفته مي«گويد:  مي uρ šχ% x. öΝ à6 s9 βr& (#ρ èŒ ÷σ è?﴾...  ه اسـت ايـن سـخن را    نازل شـد
ز مفسرين بـه خطـا   از ابن شاهين بدون اسناد روايت كرده و گفته است: گروهي ا »الزيل«[ابو] موسي در 

  تخريج محقق. 2156 »تفسير شوكاني« »شخص، طلحه يكي از عشرة مبشره استگمان كرده اند كه اين 
زاد «روك و ايـن اسـناد جـداً ضـعيف اسـت.      ، اين مرسل است. در اين اسناد واقدي متـ 162/  8ابن سعد  -2

  تخريج محقق. 1170 »المسير
  .299، ص 4ر، ج محمد بن علي شوكاني، تفسير فتح القدي -3
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بگويد، تا اين كه دانستم كسي كه اين سخن را گفته شخص ديگري است، اما اسم او و اسـم  
  .)1(پدر و نسبش با اين مشترك بوده]

روايت كرده است: پسر عموي يكي از زنان پيامبر آمـده   بجويبر از ابن عباس  -888
ينجـا نايسـتي، آن مـرد گفـت: اي     گفت. پيامبر گفت: از امروز به بعد در ا بود و با او سخن مي

رسول خدا! اين دختر عموي من است ما باهم سخن زشت و ناپسند نگفتيم. پيامبر گفت: ايـن  
دانم، بدون شك هيچكس از خدا غيورتر نيسـت و بعـد از او هـيچكس از مـن غيـورتر       را مي

بعد از كند  گفتن با دختر عمويم منع مي نيست. آن شخص كمي دور شد و گفت: مرا از سخن
كنم. بنابراين، خداي عزوجل ايـن آيـه را نـازل     مرگ او حتماً با دختر عموي خود ازدواج مي

گفته است: آن مرد يـك غـالم را آزاد كـرد و ده شـتر را در راة خـدا       بكرد. ابن عبا س 
  .)2(صدقه داد و مناسك حج را پياده به جا آورد. تا خدا توبة او را از بابت اين سخن بپذيرد

⎪⎦βÎ) t¨﴿: 57ب نزول آية اسبا Ï% ©!$# šχρ èŒ÷σ ãƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ ãΝåκ s] yès9 ª! $# ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅzFψ $#uρ 

£‰tãr&uρ öΝçλm; $\/#x‹ tã $YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪﴾.  
روايت كرده است: چون رسول خدا بـا   ابن ابوحاتم از طريق عوفي از ابن عباس  -889

سـرايي   اي در بارة ايـن پيونـد، بـدگويي و يـاوه     هصفيه دختر حيي بن اخطب ازدواج كرد. عد
%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿كردند. اين آيه  ©! $# šχρ èŒ÷σ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ﴾... 3(ها نازل شد در بارة آن(.  

جويبر از ضحاك از ابن عباس روايت كرده است: عبداهللا بن ابـي و همراهـانش بـه     -890
فت: كداميك از شما مـرا كمـك   ضمن ايراد خطبه گ بهتان زدند، رسول خدا  لعايشه 

                                           
  .1400علي بن برهان الدين حلبي، سيرة حلبيه، دار المعرفه، بيروت، سال نشر  -1
اسناد اين جداً ضعيف است از جهت جويبر بن سعيد زيرا او متروك و مـتهم بـه كـذب اسـت و عادتـاً از       -2

» ر شـوكاني تفسي«كند و ضحاك با ابن عباس مالقي نشده است. پس متن باطل است.  ضحاك روايت مي
  به تخريج محقق نگاه كنيد. 2160

هاي مجهول  از عطية عوفي از ابن عباس، عوفي واهي است و از او راوي 28641جداً ضعيف است، طبري  -3
  تخريج محقق. 1173» زاد المسير«روايت كرده اند. 
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نمايد و كساني را كـه در صـدد اذيـت مـن      كند در برابر كسي كه آزار و اذيتم مي و ياري مي
  .)1(كند. اين آيه نازل شد هستند در خانة خود جمع مي

$﴿: 59اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# ≅è% y7Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï™!$|¡ ÎΣuρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# š⎥⎫ ÏΡô‰ãƒ 

£⎯ Íκö n= tã ⎯ ÏΒ £⎯Îγ Î6 Î6≈n= y_ 4 y7Ï9≡sŒ #’oΤ ÷Šr& βr& z⎯ øùt÷èãƒ Ÿξsù t⎦ ø⎪sŒ ÷σ ãƒ 3 šχ%x. uρ ª!$# # Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩∈®∪﴾)2(.  
روايت كرده اسـت: بعـد از نـزول آيـة حجـاب ام المـؤمنين        لبخاري از عايشه  -891

ه بيرون رفت، چون قد بلنـد و  هاي خود از خان با لباس حجاب براي رفع نيازمندي لسوده 
او  شـناخت. عمـر    تومند بود كسي كه با او آشنايي داشت در چادر و روپوش هم او را مي

مـاني نيـك بينـديش چگونـه از خانـه پـا        را ديد و گفت: اي سوده! از ما پوشيده و پنهان نمـي 
مـن شـام   در خانة  پريده برگشت. و رسول خدا  گذاري، سوده ديگرگون و رنگ بيرون مي

خورد يك قطعه گوشت به دسـت داشـت. سـوده داخـل شـد و گفـت: مـن بـراي اجـراي           مي
گويـد: حالـت    مـي  لرفتم عمر برايم چنين و چنان گفت. عايشـه   حوايج خويش بيرون مي

نزول وحي بر رسول خدا پديدار شد. هنوز گوشت را تمام نكرده بـود كـه آن حالـت مرتفـع     
هــا و  هــا اجــازه داد كــه بــراي رفــع نيازمنــدي ما زنگرديــد. گفــت: كردگــار جهــان بــراي شــ

  .)3(ضروريات خويش از خانه بيرون برويد
ج يوارده است: زنان پيامبر براي رفع حـ از ابومالك روايت ك »طبقات«ابن سعد در  -892

هـا آزرده   گرديدنـد، آن  هـا رويـاروي مـي    اي از منافقان با آن رفتند و عده خود شب بيرون مي
اين بابت شكايت كردند، اين موضوع به منافقان گفته شد در جواب گفتنـد: مـا   شدند و از  مي

                                           
عبـاس مالقـي   اسناد اين جداً ضعيف است از جهت جويبر، زيرا او متروك متهم است و ضـحاك بـا ابـن     -1

  نشده است.
اى پيامبر، به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسريهايشـان را بـر خـود فـرو پوشـند. ايـن       «ترجمه:  -2

  .»نزديكتر است و به آنكه شناخته شوند، و آزار نبينند. و خداوند آمرزنده مهربان است
  تخريج محقق. 2174 »نيتفسير شوكا« 2170ح  1709/  4م و مسل 5237صحيح است، بخاري  -3
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pκ$﴿دهـيم. پـس آيـة     با كنيزها اين عمل را انجـام مـي   š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# ≅è% y7 Å_≡ uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/uρ Ï™!$|¡ ÎΣuρ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# š⎥⎫ ÏΡô‰ ãƒ £⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ £⎯Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7Ï9≡sŒ #’oΤ ÷Šr& βr& z⎯ øùt÷èãƒ Ÿξsù t⎦ ø⎪sŒ ÷σãƒ﴾  1(نازل شد(.  
  .)2(به همين معني روايت كرده است و از حسن و محمد بن كعب قرظي  -893

***  

  سورة سبا

  آيه است 54اين سوره مكي و 
%ô‰s)s9 tβ﴿: 15اسباب نزول آية  x. :* t7 |¡Ï9 ’Îû öΝÎγ ÏΨ s3ó¡ tΒ ×π tƒ# u™ ( Èβ$ tG̈Ψ y_ ⎯ tã &⎦⎫ Ïϑtƒ 5Α$yϑÏ© uρ ( (#θ è= ä. 

⎯ ÏΒ É− ø— Íh‘ öΝ ä3În/ u‘ (#ρãä3ô©$# uρ … çμ s9 4 ×ο t$ ù#t/ ×π t6 Íh‹sÛ ;>u‘ uρ Ö‘θ àxî ∩⊇∈∪﴾)3(.  
فـروه بـن    :ابن ابوحاتم از علي بن رباح روايت كرده اسـت: يكـي بـرايم گفـت كـه      -894

آمد و گفت: اي نبي خدا! اهل سباء مردمي اند كـه در   مسيك غطفاني خدمت رسول خدا 
از بودند، من بيم دارم كه آنان از اسالم برگردند، آيا در آن حال من بـا  جاهليت عزيز و سرافر

ها تاكنون به من هيچ دستوري داده نشـده اسـت. پـس     ها بجنگم؟ پيامبر فرمود: در بارة آن آن
ô‰s)s9 tβ%x. :*t7﴿آية  |¡ Ï9 ’Îû öΝ Îγ ÏΨs3ó¡ tΒ﴾... .نازل شد  

$!﴿: 34اسباب نزول آية  tΒuρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ’Îû 7π tƒ ös% ⎯ÏiΒ @ƒ É‹̄Ρ ωÎ) tΑ$s% !$yδθ èùuøIãΒ $̄ΡÎ) !$yϑÎ/ Ο çFù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïμ Î/ 

tβρãÏ≈ x. ∩⊂⊆∪﴾)1(.  

                                           
ن اسـناد واقـدي متـروك اسـت. كلمـات      روايت كرده مرسل است با اين وصـف در ايـ   141/  8ابن سعد  -1

  تخريج محقق. 2175 »تفسير شوكاني«نكر است. م »همسران پيامبر«
  روايت كرده در اين سند واقدي متروك است. 141/  8ابن سعد  -2
ا در مسكنهاى آنان مايه عبرتى بود. دو باغ از راست و چپ. [گفتـيم:] از  ] سب بى گمان براى [قوم«ترجمه:  -3

  .»روزى پروردگارتان بخوريد و براى او شكر گزاريد. شهرى پاكيزه و پروردگارى آمرزنده [داريد]
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رزين روايت كرده انـد: دو  )2(ابن منذر و ابن ابوحاتم از طريق سفيان از عاصم از ابو -895
 ها به سوي شام سفر كرد و ديگري ماند، چون نبي اكرم نفر باهم شريك بودند، يكي از آن

مبعوث شد، آن شخص به رفيق خود نامـه نوشـت و از او راجـع بـه اسـالم و ارشـادات پيـامبر        
سؤال كرد. دوستش در جواب او نوشت: هـيكس از او پيـروي نكـرده اسـت، مگـر مشـتي از       
فرومايگان و تنگدستان قريش. آن مرد تجارت خود را ترك كرد و به نزد دوست خـود آمـد   

ها را هم خوانده بود پس نزد پيامبر آمد و  ايي كن، و بعضي كتابو گفت: مرا به نزد او راهنم
گفـت:   ي؟ پيامبر هدايت نوربخش اسالم را برايشان بيان كرد.نك پرسيد: به چه چيز دعوت مي

گفـت:   دهم كه فرستادة خدا هستي، پيامبر گفت: چه چيز سبب هدايتت گرديـد؟  يشهادت م
پيروانش ضعفا و تهيدستان بـوده انـد. پـس آيـة     هيچ پيغمبري مبعوث نشده است مگر اين كه 

﴿!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ’Îû 7π tƒ ös% ⎯ÏiΒ @ƒ É‹ ¯Ρ ωÎ) tΑ$s% !$yδθ èùuøIãΒ $̄ΡÎ) !$yϑÎ/ Ο çFù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïμ Î/ tβρãÏ≈ x. ∩⊂⊆∪﴾  .نازل شد
  .)3(رسول خدا به دنبال او فرستاد كه كردگار عالم به تصديق گفتارت وحي نازل كرد

***  

  طرسورة فا

  آيه است 45اين سوره مكي و 

                                                                                                             
اى نفرستاديم مگر آنكه متنعمان آن [شهر] گفتند: بى شك منكـر   و در هيچ شهرى هشدار دهنده«ترجمه:  -1

  .»ايد] هستيم كه شما يافتهرسالتى 
  تصحيف شده. »ابن«ها به  در نسخه -2
رده كـه صـدوق   اسناد مرسل و ضعيف است چون ابورزين تابعي است از وي عاصم بن بهدلـه روايـت كـ    -3

  به تخريج محقق. 2185 »تفسير شوكاني«كند  است اما خطا مي
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⎯﴿: 8اسباب نزول آية  yϑsùr& t⎦ Éi⎪ ã— … çμ s9 â™þθ ß™ ⎯Ï& Î#uΗ xå çν# u™tsù $ YΖ |¡ ym ( ¨βÎ* sù ©!$# ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 

“Ï‰öκu‰ uρ ⎯tΒ â™!$t± o„ ( Ÿξsù ó= yδõ‹ s? y7Ý¡ øtΡ öΝÍκ ön= tã BN≡uy£ ym 4 ¨βÎ) ©!$# 7Λ⎧Î= tæ $yϑÎ/ tβθ ãèoΨ óÁ tƒ ∩∇∪﴾)1(.  
فرمـود:   جويبر از ضحاك از ابن عبـاس روايـت كـرده اسـت: زمـاني نبـي اكـرم         -896

پروردگارا! دين خود را به عمر بن خطاب و يا ابوجهل بن هشام عزيز و نيرومند گردان، پـس  
را هدايت كرد و ابوجهل به گمراهي و جهالت باقي ماند. سپس در بـارة آن   عمر  خدا 

yϑsù⎯﴿دو آية  r& t⎦Éi⎪ ã— … çμ s9 â™þθ ß™ ⎯Ï& Î#uΗ xå çν# u™tsù﴾... 2(نازل شد(.  

⎪⎦βÎ) t¨﴿: 29اسباب نزول آية  Ï% ©!$# šχθ è= ÷Gtƒ |=≈ tGÏ. «!$# (#θ ãΒ$ s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ à)xΡr&uρ $£ϑÏΒ 

öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ # uÅ  ZπuŠ ÏΡŸξtãuρ šχθã_ ötƒ Zο t≈ pgÏB ⎯©9 u‘θ ç7 s? ∩⊄®∪﴾)3(.  
خود از ابـن عبـاس روايـت كـرده اسـت: ايـن        »فسيرت«عبدالغني بن سعيد ثقفي در  -897

%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿گفتة خـدا   ©! $# šχθ è= ÷Gtƒ |=≈ tGÏ. «! $# (#θãΒ$s%r&uρ nο 4θ n= ¢Á9 در بـارة حصـين بـن حـرث بـن       ﴾#$
  .)4(عبدالمطلب بن عبدالمناف قريشي نازل شده است

                                           
بيند [چـون كسـى    ه شده، لذا آن را نيك مىآيا كسى كه كردار زشتش براى او آراسته جلوه داد«ترجمه:  -1

گذارد و هر كس را كه بخواهد  است كه چنين نيست؟] بى شك خداوند هر كس را كه بخواهد بيراه مى
كند. پس نبايد وجودت از حسرت خوردن بر آنان از بين بـرود. بـى گمـان خداونـد بـه آنچـه        هدايت مى

  .»كنند داناست مى
به خاطر جويبر زيرا او متروك است و ضحاك با ابن عبـاس مالقـات نكـرده    اسناد اين جداً ضعيف است  -2

هـا بـه مجمـوع قـوي      صحيح عموم آيه است اما از چند وجه آمده كه پيامبر خدا به اين چيز دعا كرد، اين
  .546و  184و  183/  1 »كشف الخفا««هستند. 

انـد و از   كننـد] و نمـاز بـر پـا داشـته      عمل مىخوانند [و به آن  به راستى آنان كه كتاب خدا را مى«ترجمه:  -3
  .»پذيرد بخشند، اميد به سودايى دارند كه [هرگز] كاستى نمى ايم پنهان و پيدا مى آنچه روزيشان كرده

متن باطل است و سندش تباه. در اين سند عبدالغني ضـعيف و تفسـير را از موسـي بـن عبـدالرحمن ثقفـي        -4
تحقيق محمـود ابـراهيم زايـد]     242/  2كند. ابن حبان [ ث وضع ميكند او دروغگوست و حدي روايت مي

گويد: دجال است كتابي را در تفسير جمع و به ابـن جـريج از عطـا از ابـن عبـاس       در خصوص موسي مي
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%ü“Ï﴿: 35اسباب نزول آية  ©!$# $oΨ ¯= ymr& u‘# yŠ Ïπ tΒ$s)ßϑø9 $# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù Ÿω $ uΖ¡ yϑtƒ $ pκÏù Ò= |Á tΡ Ÿωuρ 

$uΖ¡ yϑtƒ $pκÏù Ò>θäóä9 ∩⊂∈∪﴾)1(.  
و ابن ابوحاتم از طريق نفيع بـن حـرث از عبـداهللا بـن ابـي اوفـي        »البعث«بيهقي در  -898

است كه ايزد تعـالي  گفت: اي رسول خدا! خواب چيزي  روايت كرده اند: شخصي به نبي 
كند آيا در جنت هم خواب است؟ گفت: نه، زيرا خواب  ميدر دنيا ما را با آن خرسند و شاد 

ت؟ هـا در چيسـ   فـت: پـس نشـاط و آرامـش آن    قرين مرگ است و در جنت مرگ نيست. گ
اين سخن را بس بزرگ شمرد و گفت: در بهشت سستي و رنج رواني نيست در همه  پيامبر 

Ÿω $uΖ﴿ها شاد و راحتند. پس خـدا   احوال آن ¡ yϑtƒ $ pκ Ïù Ò= |Á tΡ Ÿωuρ $uΖ ¡yϑtƒ $ pκ Ïù Ò>θ äóä9 ∩⊂∈∪﴾  را
  نازل كرد.

θ#)﴿: 42اسباب نزول آية  ßϑ|¡ ø%r&uρ «! $$Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒr& ⎥È⌡ s9 öΝèδu™!% ỳ Öƒ É‹ tΡ ¨⎦ äðθ ä3u‹©9 3“y‰÷δr& 

ô⎯ ÏΒ “y‰÷n Î) ÄΝtΒ W{$# ( $£ϑn= sù öΝèδu™!%y` Öƒ É‹tΡ $ ¨Β öΝèδyŠ# y— ωÎ) # ·‘θ àçΡ ∩⊆⊄∪﴾)2(.  
گفتند: اگر پروردگار  بوحاتم از ابن ابو هالل روايت كرده است: قريش همواره ميابن ا -899

بردارتر و منقادتر به دستورات الهي  از بين ما پيامبري مبعوث كند. در ميان همة امم از ما فرمان
و همچنان هدايت پذيرتر و استوارتر به تمسك و پيروي از كتاب او نخواهـد بـود. پـس خـدا     

﴿βÎ)uρ (#θçΡ% x. tβθ ä9θ à)u‹s9 ∩⊇∉∠∪ öθ s9 ¨βr& $ tΡy‰Ζ Ïã # [ø. ÏŒ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{$# ∩⊇∉∇∪﴾  :ــافات و ) 168 – 167(صـــ

                                                                                                             
نگاه كنيد. و متن  45/  4 »لسان الميزان«و  212و  211/  4و  642/  2 »ميزان االعتدال«دهد. به  نسبت مي
  كند. و اين كه تنها ثقفي اين را روايت كرده دليل وهن اين است. ضع تهديد ميهاي و را نشانه

] فضل خويش ما را به سراى پايدار در آورد. در آنجا به ما رنجـى نرسـد و در    كسى كه از [روى«ترجمه:  -1
  .»آنجا ما هيچ خستگى نبينيم

اى بـه نـزد آنـان     ه اگر هشدار دهنـده ترين سوگندهايشان به خدا سوگند ياد كردند ك و به سخت«ترجمه:  -2
] آنان آمد، در حقّ آنان جز  اى به [سوى تر خواهند بود. پس چون هشدار دهنده بيايد، از هر امتى راه يافته

  .»گريز نيفزود
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öθ﴿و  »اگر در نـزد مـا خبـرى از پيشـينيان بـود     : گفتند ] مى [عربهاى ناگرويده s9 !$̄Ρr& tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠ n= tã 

Ü=≈ tFÅ3ø9 $# !$̈Ζ ä3s9 3“y‰÷δr& öΝåκ ÷] ÏΒ﴾  :شـد، از آنـان راه    بر ما فرو فرستاده مـى  اگر كتاب«) 157(انعام

ــه ــوديم  يافت ــر ب θ#)﴿و  »ت ßϑ|¡ ø%r&uρ «! $$Î/ y‰ôγ y_ öΝ Íκ È]≈ yϑ÷ƒr& ⎥È⌡ s9 öΝ èδu™!% ỳ Öƒ É‹ tΡ ¨⎦ äðθ ä3u‹ ©9 3“y‰÷δr& ô⎯ ÏΒ 

“y‰ ÷n Î) ÄΝtΒ W{$#﴾       را نازل كرد. يهود همواره به واسطة بعثت نبـي كـريم بـر نصـاري نصـرت و
  شود. ند: ما دريافته ايم كه پيامبري برانگيخته ميگفت جستند و مي پيروزي مي

***  
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  سورة يس

  آيه است 83اين سوره مكي و 
#û§ƒ ∩⊇∪ Éβ﴿: 10 – 1اسباب نزول آية  u™öà)ø9$# uρ ÉΟ‹Å3pt ø:$# ∩⊄∪﴾.  

در  روايت كرده است: رسول خدا  باز ابن عباس  »دالئل«ك: ابونعيم در  -900
رنجيدند  كرد. مشركان قريش از اين امر بلند قراءت ميمسجد الحرام قرآنكريم را به صداي 

شان پيچيد و بينايي  ها به گردن هاي آن و به دستگيري آن بزرگوار اقدام نمودند. ناگاه دست
خود را از دست دادند. خدمت رسول خدا آمدند و عرض كردند، اي محمد! تو را به خدا و 

 û§ƒ﴿ها دور شد. پس  رد و آن حالت از آندهيم. پيامبر دعا ك پيوند خويشاوندي سوگند مي

∩⊇∪ Éβ# u™öà)ø9 $# uρ ÉΟ‹Å3pt ø:$# ∩⊄∪ y7̈ΡÎ) z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Î= y™ ößϑø9 $# ∩⊂∪ 4’n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β ∩⊆∪ Ÿ≅ƒ Í”∴s? Í“ƒ Í• yèø9 $# 

ËΛ⎧Ïm §9 $# ∩∈∪ u‘ É‹ΖçFÏ9 $YΒ öθs% !$̈Β u‘ É‹Ρé& öΝ èδäτ !$t/# u™ ôΜßγ sù tβθ è= Ï≈ xî ∩∉∪ ô‰s)s9 ¨, ym ãΑöθs)ø9 $# #’n?tã öΝÏδÎsYø. r& 

ôΜßγ sù Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∠∪﴾)1( گويد: از آن گروه يك نفر هم مسلمان  نازل شد. ابن عباس مي
  .)2(نشد

عكزمه روايت كرده است: ابوجهل گفت: اگر محمد را ديدم ك: ابن جرير از  -901
ΡÎ) $uΖ̄$﴿كنم. پس آية  چنين و چنان مي ù= yèy_ þ’Îû öΝÎγ É)≈ oΨ ôãr& Wξ≈ n= øîr& }‘Îγ sù † n< Î) Èβ$s%øŒF{$# Νßγ sù 

tβθßs yϑø)•Β ∩∇∪ $ uΖù= yèy_uρ .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& # t‰y™ ô⎯ ÏΒuρ óΟ Îγ Ïù= yz # t‰y™ öΝßγ≈ oΨ øŠt± øîr' sù ôΜßγ sù Ÿω tβρçÅÇö7 ãƒ 

                                           
]  [كتـاب   .] بر راه راست [استوارى . كه تو از رسوالنى. سوگند به قرآن [سرشار از] حكمتيس. «ترجمه:  -1

انـد و خـود    تا گروهى را كه پدرانشان هشدار نيافتـه  ]. [خداوند] پيروزمند مهربان [را مراد دارم فروفرستاده
  .»آورند بى گمان وعده [كيفر] بر بيشتر آنان تحّقق يافته است پس آنان ايمان نمى. غافلند، هشدار دهى

روك و اسناد جـداً ضـعيف   روايت كرده است، در اين اسناد نضر بن عبدالرحمن مت 153 »دالئل«ابونعيم  -2
  است.
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گفت:  ديد و مي گفتند: محمد اينجاست اما ابوجهل نمي نازل شد. مشركان مي )1(﴾∪®∩
  )2(كجاست؟ كجاست؟

⎯ΡÎ) ß̄$﴿: 12اسباب نزول آية  øt wΥ Ì© ÷∏çΡ 4† tAöθ yϑø9 $# Ü= çGò6 tΡ uρ $tΒ (#θ ãΒ £‰s% öΝèδt≈ rO# u™uρ 4 ¨≅ä. uρ >™ó© x« 

çμ≈ uΖøŠ|Á ôm r& þ’Îû 5Θ$tΒ Î) &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇⊄∪﴾)3(.  
ترمذي به نحو حسن و حاكم به قسم صحيح از ابوسعيد خدري روايـت كـرده انـد:     -902

كردند و تمايل داشتند كه به نزديك مسجد نبـوي انتقـال    مي بنو سلمه در كرانة مدينه زندگي
ΡÎ) ß⎯øt̄$﴿يابند. پس آية  wΥ Ì© ÷∏çΡ 4† tAöθ yϑø9 $# Ü= çGò6tΡuρ $ tΒ (#θ ãΒ £‰s% öΝèδt≈ rO# u™uρ﴾    نازل شـد. و رسـول

  شود به جاي خود باشيد. تان به اعمال خيرتان نوشته مي خدا گفت: آثار قدم
  .)4(همينگونه روايت كردهطبراني از ابن عباس نيز  -903

óΟs9﴿: 77اسباب نزول آية  uρr& ttƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $̄Ρr& çμ≈ oΨø)n= yz ⎯ ÏΒ 7πxõÜœΡ # sŒ Î*sù uθèδ ÒΟ‹ÅÁ yz ×⎦⎫Î7 •Β 

∩∠∠∪﴾)5(.  
روايـت كـرده اسـت: عاصـي بـن وائـل        بحاكم به قسم صـحيح از ابـن عبـاس     -904

رد و گفت: اي محمد! آيا ايـن  اي را آورد و ريزريز ك استخوان پوسيده حضور رسول خدا 

                                           
ايـم در نتيجـه سـر افراشـته [و ديـده       ها افكنده حقّا كه ما در گردنهاى آنان طوقهايى تا [زير] چانه«ترجمه:  -1

] آنـان را   ايـم. آن گـاه [چشـمان    و پيشاروى آنان سدى و پشت سرشان [نيز] سدى قرار داده. ] اند فروهشته
  .»چيز] نتوانند ديدايم، پس آنان [هيچ  فرو پوشانده

  .29064طبري  -2
گـردانيم و آنچـه [از كارهـاى نيـك و بـد] كـه از پـيش         بى گمان ماييم كه مردگان را زنده مـى «ترجمه:  -3

  .»ايم نويسيم. و همه چيز را در كتابى روشنگر بر شمرده ] را مى ] رد [گامهايشان اند و [حتّى فرستاده
  تخريج محقق. 1197 »زاد المسير«روايت كرده اند.  29070و  29069و طبري  785ابن ماجه  -4
جـويى آشـكار شـده     ايم، آن گاه او ستيزه اى آفريده آيا انسان نينديشيده است كه ما او را از نطفه«ترجمه:  -5

  .»است
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ميرانـد و   كنـد، و تـو را هـم مـي     شود؟ رسول خدا گفت: آري، خدا اين را زنـده مـي   زنده مي
óΟ﴿كند. پس آيـة   كند و هم به آتش سوزان جهنم واردت مي دوباره زنده مي s9 uρ r& ttƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# 

$̄Ρr& çμ≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏΒ 7π xõÜœΡ﴾ 1(تا آخر سوره نازل شد(.  
ابن ابوحاتم از چند طريق از مجاهد، عكرمه، عروه بن زبير و سدي بـه همـين معنـي     -905

  .)2(روايت كرده است كه آن شخص را أبي بن خلف گفته اند
***  

  سورة صافَّات

  آيه است 182اين سوره مكي و 
yγ$﴿: 64اسباب نزول آية  ¯Ρ Î) ×οtyf x© ßlãøƒ rB þ’Îû È≅ô¹r& ÉΟŠ Ås pgø: $# ∩∉⊆∪﴾)3(.  

گفت: اين رفيـق شـما گمـان     ابن جرير از قتاده روايت كرده است: ابوجهل مي ك: -906
سوزاند. به خدا  كند كه در بين آتش دوزخ درخت است. در حالي كه آتش درخت را مي مي

ها از وجود درخـت در قعـر جهـنم     دانيم. چون آن سوگند ما زقوم را به جز خرما و مسكه نمي

                                           
داننـد. طبـري    روايت كرده، حاكم و ذهبي بـه شـرط بخـاري و مسـلم ايـن را صـحيح مـي        429/  2حاكم  -1

 1204 »زاد المسـير «و  1882 »حكام القرآنا«ير به قسم مرسل روايت كرده است. بن جب از سعيد 20243
  به تخريج محقق.

از قتـاده و   29242طبـري  از مجاهد به قسم مختصر روايت كرده است و اين مرسل است و  29240طبري  -2
چنـد وجـه آمـده     از ابومالك به قسم مرسل روايت كرده اند. خالصه: از 721 »اسباب نزول«واحدي در 

كه اين آيه به شان عاصي و ابن خلف است. بناء اصل محفوظ است، اگرچـه مفسـرين در تعيـين يكـي از     
 »زاد المسير«و  2103 »فتح القدير«، 5181/  0 »الجامع ألحكام القرآن«به  -واهللا اعلم-اين دو مضطربند 

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1208

  .»آيد ر ژرفاى دوزخ بر مىآن درختى است كه د«ترجمه:  -3
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ــة    ــد. خــداي عزوجــل آي yγ$﴿تعجــب كردن ¯ΡÎ) ×ο tyfx© ßl ãøƒrB þ’Îû È≅ô¹r& ÉΟŠ Ås pgø:$# ∩∉⊆∪﴾  ــازل را ن
  .)1(كرد

  .)2(و از سدي به همين معني روايت كرده است -907
θ#)﴿: 158اسباب نزول آية  è= yèy_uρ … çμ uΖ ÷t/ t⎦ ÷⎫t/uρ Ïπ ¨Ψ Ågø:$# $Y7 |¡ nΣ 4 ô‰ s)s9 uρ ÏMyϑÎ= tã èπ ¨Ψ Ågø:$# öΝåκ ¨ΞÎ) 

tβρç|Øósßϑs9 ∩⊇∈∇∪﴾)3(.  

θ#)﴿روايت كرده است: آية  بجويبِر از ضحاك از ابن عباس  -908 è= yèy_uρ … çμ uΖ ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/uρ 

Ïπ ¨Ψ Ågø:$# $Y7 |¡nΣ﴾... .در بارة سه قبيله از قريش: سليم، خزاعه و جهينه نازل شده است  
گفتنـد:   مـي  از مجاهد روايت كرده است: بزرگان قريش »شعب االيمان«بيهقي در  -909

هـا   خدا هسـتند. ابـوبكر صـديق گفـت: پـس مادرشـان كيسـت؟ گفتنـد: آن         فرشتگان دختران
‰ô﴿دختران بزرگان جن هستند. پـس خـدا    s)s9 uρ ÏMyϑÎ= tã èπ ¨Ψ Ågø:$# öΝåκ ¨Ξ Î) tβρç|Øósßϑs9 ∩⊇∈∇∪﴾   را نـازل

  كرد.
⎯ΡÎ)uρ ß̄$﴿: 165اسباب نزول آية  ósuΖ s9 tβθ—ù !$¢Á9 $# ∩⊇∉∈∪﴾)4(.  

روايت كرده است: مردم در ابتدا پراكنده نمـاز   مالك ابن ابوحاتم از يزيد بن ابو -910
$﴿خواندند. پس آية  مي ¯ΡÎ)uρ ß⎯ ósuΖ s9 tβθ —ù !$¢Á9 نـازل شـد و بـه مسـلمانان دسـتور داد بـه        ﴾∪∋∌⊆∩ #$

  صفوف منظم نماز بخوانند.
  ابن منذر نيز از ابن جريج به همين معني نقل كرده است. -911

                                           
  روايت كرده مرسل و ضعيف است. 29398طبري  -1
  .63، ص 23تفسير طبري، همان منبع، ج  -2
انـد كـه    ] خويشاوندى مقرّر كردند. حال آنكه جنّيان دانسـته  ] بين او و جنّيان [رابطه و [آن كافران«ترجمه:  -3

  .»] احضار خواهند شد آنان [براى بازخواست
  .»ايم و ما به صف ايستاده«ه: ترجم -4
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uΖ$﴿: 176اسباب نزول آية  Î/# x‹yèÎ7 sùr& tβθ è= Éf÷ètGó¡ o„ ∩⊇∠∉∪﴾)1(.  
روايت كرده است: مشركان گفتند: اي محمد! عذابي كه  بجويبر از ابن عباس  -912

uΖ$﴿ترساني نشان بده و به شتاب بياور، پس خداي بزرگ آيـة   همواره ما را از آن مي Î/# x‹yèÎ7 sùr& 

tβθ è= Éf ÷ètGó¡ o„ ∩⊇∠∉∪﴾... 3(اري و مسلم صحيح است. اين روايت به شرط بخ)2(را نازل كرد(.  
***  

  سورة ص

  آيه است 88اين سوره مكي و 
#üÉ 4 Éβ﴿: 8 – 1اسباب نزول آية  u™öà)ø9 $# uρ “ÏŒ Ìø. Ïe%!$# ∩⊇∪﴾.  

روايت كرده اند:  باحمد، ترمذي، نسائي و حاكم به قسم صحيح از ابن عباس  -913
نيز در آن وقت به عيادت  ابوطالب بيمار شد بزرگان قريش به عيادتش رفتند و نبي كريم 

ها از پيامبر به نزد ابوطالب شكوه و شكايت كردند. گفت: اي برادرزاده! از قومت  او رفت. آن
خواهم كه يك كلمه را به زبان بياورند تا در پرتو آن تمام  ها مي خواهي، گفت: از آن چه مي

لمه. ابوطالب برداري كند و عجم خراجگزارشان گردد فقط يك ك ها فرمان عرب از آن
ها  ال اهللا: خدايي نيست جز خداي يكتا. آنكلمه كدام است؟ پيامبر گفت: ال إله إ گفت: آن

üÉ 4 Éβ#u™öà)ø9﴿انگيز و عجيب است. آنگاه آية  گفتند: تنها يك خدا، اين يك امر شگفت $# uρ 

                                           
  .»طلبند؟ آيا عذاب ما را به شتاب مى«ترجمه:  -1
اسناد اين جداً ضعيف است، از جهت جويبر بن سعيد زيرا او متروك اسـت و او تفسـير را از اسـتاد خـود      -2

 كند كه با ابن عباس مالقات نكرده است. محقق ايـن خبـر را در هيچكـدام از تفاسـير     ضحاك روايت مي
  نديده پس به مراتب واهي است.

اضافه شده زيرا مؤلف خود آگـاه و چنـين اشـتباهي از او     »ح استبه شرط بخاري و مسلم صحي«كلمات  -3
  بعيد است.
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“ ÏŒ Ìø. Ïe%!$# ∩⊇∪ È≅t/ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρãxx. ’Îû ;ο ¨“Ïã 5−$ s)Ï© uρ ∩⊄∪ ö/ x. $ uΖõ3n= ÷δr& ⎯ ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% ⎯ ÏiΒ 5βös% (#ρyŠ$ oΨsù 

|NŸω¨ρ t⎦⎫Ïm <É$uΖ tΒ ∩⊂∪ (#þθ ç6 Ågx” uρ βr& Μèδu™!%y` Ö‘ É‹Ζ •Β öΝ åκ÷]ÏiΒ ( tΑ$s%uρ tβρãÏ≈ s3ø9$# # x‹≈ yδ ÖÅs≈ y™ ë>#¤‹ x. 

∩⊆∪ Ÿ≅yèy_r& sπ oλÎ;Fψ$# $Yγ≈s9 Î) # ´‰ Ïn≡uρ ( ¨βÎ) # x‹≈ yδ í™ó©ý s9 Ò>$ yfãã ∩∈∪ t,n= sÜΡ$# uρ _|yϑø9 $# öΝ åκ÷]ÏΒ Èβr& (#θ à±øΒ $# 

(#ρçÉ9 ô¹$# uρ #’n?tã ö/ ä3ÏGyγ Ï9# u™ ( ¨βÎ) # x‹≈ yδ Ö™ó© ý s9 ßŠ#tãƒ ∩∉∪ $tΒ $ uΖ÷èÏÿxœ # x‹≈ pκÍ5 ’Îû Ï' ©#Ïϑø9 $# Íο tÅz Fψ$# ÷βÎ) !#x‹≈ yδ ω Î) 

î,≈ n= ÏG÷z $# ∩∠∪ tΑÌ“Ρâ™r& Ïμø‹n= tã ãø. Ïe%! $# .⎯ÏΒ $uΖ ÏΨ÷t/ 4 ö≅t/ öΛèε ’Îû 7e7 x© ⎯ ÏiΒ “Ìø. ÏŒ ( ≅t/ $£ϑ©9 (#θ è%ρ ä‹tƒ É>#x‹ tã 

  .)2(نازل شدها  در بارة آن )1(﴾∪∇∩
***  

  

  

                                           
چه بسيار نسـلها را پـيش از   . آرى كافران در سركشى و ستيزند. (صاد) سوگند به قرآن پند آموز«ترجمه:  -1

اى  و شگفت زده شدند كه هشدار دهنـده . ] رهايى نبود ند و زمان [زمانآنان نابود كرديم كه فرياد خواست
]  آيـا [همـه  . از [خود] آنان به [نزد] شان آمده است و كافران گفتند: اين [فـرد] جـادوگرى دروغگوسـت   

]  و اشرافشـان [بـا ايـن دعـوت    . معبودان را يك معبود قرار داده است؟ بى گمان اين چيزى شگفت اسـت 
] مورد  اى ] معبودانتان شكيبا باشيد. بى گمان اين [دعوت جديد فتنه ه: برويد و بر [پرستشرهسپار شدند ك

. ] نيسـت  ايم. اين جز افترايى [بـيش  ] نشنيده اين را در آيين اخير [مسيحيت. ] است[عزم و] اراده [محمد 
انـد.   ن از قرآن من در شـك گويند] بلكه آنا آيا از ميان ما قرآن بر او نازل شده است؟ [چنين نيست كه مى

  .»اند ] عذاب مرا نچشيده بلكه هنوز [طعم
، 188/  9، بيهقـي  432/  2، حـاكم  456» تفسـير «، نسـائي در  3232، ترمذي 2583، ابويعلي 227/  1احمد  -2

دانند. ايـن   از ابن عباس روايت كرده اند. حاكم و ذهبي اين را صحيح مي 722» اسباب نزول«واحدي در 
روايـت كـرده و بـه     432/  2آورده اند. حـاكم   362/  2و احمد  457اراي متابع است كه نسائي حديث د

  تخريج محقق. 1212» زاد المسير«شمارد و ذهبي هم با او موافق است.  شرط مسلم صحيح مي
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  سورة زمر

  آيه است 75اين سوره مكي و 
Ÿωr& ¬! ß⎯ƒ﴿: 3اسباب نزول آية  Ïe$! $# ßÈÏ9$sƒ ø: $# 4 š⎥⎪ Ï%©! $# uρ (#ρä‹sƒ ªB$# ∅ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρßŠ u™!$ uŠ Ï9÷ρr& $tΒ 

öΝèδß‰ç6 ÷ètΡ ωÎ) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹ Ï9 ’n< Î) «!$# #’s∀ø9 ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝä3øt s† óΟ ßγ oΨ ÷t/ ’Îû $ tΒ öΝèδ Ïμ‹ Ïù šχθ àÎ= tGøƒs† 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω 
“Ï‰ ôγ tƒ ô⎯tΒ uθ èδ Ò> É‹≈x. Ö‘$¤Ÿ2 ∩⊂∪﴾)1(.  

روايت كرده است: سـه قبيلـه، عـامر، كنانـه و بـين سـلمه        بجويبر از ابن عباس  -914
ها را جـز بـراي    گفتند: ما اين بت دانستند و مي ميپرست بودند و فرشتگان را دختران خدا  بت

هـا   كنيم. پس اين آيه در بـارة آن  اين كه هرچه بيشتر ما را به خدا نزديكتر نمايند پرستش نمي
  نازل شد.

ô⎯̈Β﴿: 9اسباب نزول آية  r& uθèδ ìM ÏΖ≈s% u™!$tΡ# u™ È≅ø‹©9 $# # Y‰É`$y™ $ VϑÍ←!$ s%uρ â‘ x‹øt s† nο tÅz Fψ$# (#θ ã_ötƒuρ 

sπ uΗ ÷q u‘ ⎯Ïμ În/u‘ 3 ö≅è% ö≅yδ “ ÈθtGó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ çΗ s>ôètƒ t⎦⎪ Ï%©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ 3 $yϑ̄ΡÎ) ã©. x‹tGtƒ (#θ ä9'ρé& É=≈ t7ø9 F{$# 

∩®∪﴾)2(.  

ô⎯̈Β﴿روايت كرده است: آية  بابن ابوحاتم از ابن عمر  -915 r& uθ èδ ìMÏΖ≈ s%﴾...  در بارة
  .)1(عثمان بن عفان نازل شده

                                           
ا بدان كه پرستش ناب از آن خداست. و كسانى كه به جاى او دوستانى گرفتند [گويند:] آنـان ر «ترجمه:  -1

] آنچـه   پرستيم جز براى آنكه ما را گامى به خدا نزديك سازند. بى گمان خداوند بـين آنـان در [بـاره    نمى
كند. خداوند كسى را كه او دروغگويى ناسپاس است، هدايت  ورزند، داورى مى آنان در آن اختالف مى

  .»كند نمى
كنـان و   و در لحظه لحظـه شـب سـجده   ] يا كسى كه ا آيا [كسى كه شرحش را گفتيم، بهتر است«ترجمه:  -2

دارد؟  ترسد و به بخشايش پروردگـارش اميـد مـى    پردازد. در حالى كه از آخرت مى ايستاده به عبادت مى
  .»پذيرند دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند مى دانند و آنان كه نمى بگو: آيا آنان كه مى
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روايت كرده است: اين آيـه   بن سعد از طريق كلبي از ابوصالح از ابن عباس اب -916
  .)2(در مورد عمار بن ياسر نازل گشته است

روايت كرده است: اين آيه در شان ابن مسـعود، عمـار    بو جويبر از ابن عباس  -917
  .)3(نازل گرديده است بن ياسر و سالم موالي ابوحذيفه 

  يت كرده است: اين آيه در شان عمار بن ياسر نازل شده است.جويبر از عكرمه روا -918
%t⎦⎪Ï﴿: 18 – 17اسباب نزول آية  ©! $# uρ (#θ ç7t⊥ tGô_ $# |Nθ äó≈ ©Ü9 $# βr& $yδρß‰ ç7÷ètƒ (# þθ ç/$tΡr&uρ ’n< Î) «!$# ãΝßγ s9 

3“uô³ ç6ø9 $# 4 ÷Åe³ t6sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪﴾)4(.  
كرده است: چون خداي متعال آية  جويبر به سند خود از جابر بن عبداهللا روايت -919

﴿$oλm; èπ yèö7 y™ 5>≡uθ ö/r& Èe≅ä3Ïj9 5>$t/ öΝåκ÷] ÏiΒ Ö™÷“ ã_ ìΘθÝ¡ø)̈Β ∩⊆⊆∪﴾ » دوزخي كه داراي هفت در است و
) را نازل كرد. مردي از انصار حضور 44(حجر:  »ها تقسيم شده اند بر هر دري تعدادي از آن

دارم و در برابر هر در آن يكي از  ت بردهآمد و گفت: اي رسول خدا! من هف نبي كريم 
Åe³t6÷﴿بردگان خود را آزاد كردم. پس در بارة او  sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9 $# 

tβθ ãèÎ6 −Fu‹sù ÿ… çμ uΖ |¡ôm r&﴾  و﴿t⎦⎪Ï% ©! $#uρ (#θ ç7 t⊥tGô_$# |Nθäó≈ ©Ü9$#﴾ .نازل شد  
ده است: زيد بن عمرو بن نفيل، ابوذر غفاري ابن ابوحاتم از زيد بن اسلم روايت كر -920

يكتاپرست بودند. ايـن آيـه در شـان ايـن سـه نفـر نـازل شـده           و سلمان فارس در جاهليت هم
  .)1(است

                                                                                                             
ناد ابن ابوحاتم بيـان داشـته در ايـن اسـناد عبـداهللا بـن       به تحقيق محقق به اس 400/  5 »تفسير«ابن كثير در  -1

  عيساي خزاز متروك است. پس اسناد جداً ضعيف است.
  اسنادش جداً ضعيف است، به خاطر كلبي زيرا او متهم به دروغگويي و ابوصالح ضعيف است. -2
  ته شد.اسناد اين جداً ضعيف است به خاطر جويبر، زيرا او متروك است، چنانچه بارها گف -3
اند، مـژده   اند از آنكه آن را بپرستند و رو به سوى خدا آورده و آنان كه از طاغوت دورى گزيده«ترجمه:  -4

  .»] بندگانم مژده ده دارند. پس به [آن
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“ª!$# tΑ̈﴿: 23اسباب نزول آية  tΡ z⎯ |¡ ômr& Ï]ƒÏ‰pt ø: $# $Y6≈ tGÏ. $YγÎ6≈ t± tF•Β u’ÎΤ$sW ¨Β ”Ïèt± ø)s? çμ ÷ΖÏΒ ßŠθè= ã_ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# šχ öθ t± øƒ s† öΝ åκ®5 u‘ §Ν èO ß⎦, Î#s? öΝèδßŠθ è= ã_ öΝ ßγ ç/θ è= è%uρ 4’n< Î) Ìø. ÏŒ «!$# 4 y7 Ï9≡sŒ “y‰èδ «!$# “Ï‰öκ u‰ ⎯Ïμ Î/ 

⎯ tΒ â™!$t± o„ 4 ⎯ tΒuρ È≅Î= ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑsù …çμ s9 ô⎯ÏΒ >Š$yδ ∩⊄⊂∪﴾)2(.  
  نزول اين آيه در اول سورة يوسف گذشت. بسب

øŠ§{﴿: 36اسباب نزول آية  s9r& ª!$# >∃$ s3Î/ … çν y‰ö6tã ( š tΡθ èùÈhθ sƒ ä† uρ š⎥⎪Ï% ©! $$Î/ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ 4 ⎯ tΒuρ 

È≅Î= ôÒ ãƒ ª!$# $yϑ sù … çμ s9 ô⎯ ÏΒ 7Š$ yδ ∩⊂∉∪﴾)3(.  
عبدالرزاق از معمر روايت كرده كه بيان داشته است مردي برايم گفت: مشركان بـه   -921

ابود سـازند. پـس   دهيم تو را ن گفتند: خدايان ما را ناسزا نگو و گرنه دستور مي رسول اكرم 
﴿štΡθèù Èhθ sƒ ä† uρ š⎥⎪Ï% ©! $$Î/ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ﴾ 4(تا آخر آيه نازل شد(.  

#﴿: 45اسباب نزول آية  sŒÎ)uρ tÏ. èŒ ª!$# çν y‰ ÷n uρ ôN̈— r' yϑô© $# Ü>θ è=è% t⎦⎪Ï%©! $# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ Íο tÅz Fψ $$Î/ 

( # sŒÎ)uρ tÏ. èŒ z⎯ƒ Ï% ©! $# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ #sŒ Î) öΝèδ tβρçÅ³ ö;tGó¡ o„ ∩⊆∈∪﴾)1(.  

                                                                                                             
از ابن وهب روايت كرده اين مرسل است. عبدالرحمن بن زيد بن اسـلم   30108جداً ضعيف است، طبري  -1

 95/  4 »تفسير«ذكر كرده و ابن كثير در  724 »اسباب نزول«ست. واحدي در و متن جداً منكر ا متروك
ها اجتناب كردند و خـاص خـدا را    گويد: اين آيه همه كساني را كه از عبادت بت بدون سند آورده و مي
  به تخريج محقق. 1224 »زاد المسير«ها بشارت است.  يا و آخرت به آنپرستيدند شامل و به دن

اوند بهترين سخن را نازل كرده است. كتابى همگون [و] مشـتمل مكـرّرات. پوسـتهاى آنـان     خد«ترجمه:  -2
افتد. آن گاه پوستها و دلهايشان بـا يـاد خـدا نـرم      ] آن به لرزه مى ترسند از [شنيدن كه از پروردگارشان مى

بيـراه   كند و هـر كـس را كـه خـدا     شود. اين هدايت خداست كه هر كس را بخواهد با آن هدايت مى مى
  .»بگذارد، او را هدايتگرى ندارد

دانسـتند   ] خوارى را در زندگانى دنيا به آنان چشاند. و بـى گمـان اگـر مـى     آن گاه خداوند [طعم«ترجمه:  -3
  .»تر است عذاب آخرت سخت

  .2634عبدالرزاق  -4
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كنار كعبه سورة نجم را قراءت كرد،  ابن منذر از مجاهد روايت كرده است: نبي  -922
هاي مشركان ياد كرد به مشركان خرسندي و شادماني دسـت داد. آنگـاه آيـة     وقتي كه از بت

﴿# sŒ Î)uρ tÏ. èŒ ª!   .)2(نازل شد ﴾...#$

ö≅è% y“ÏŠ$t7﴿: 53اسباب نزول آية  Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’n?tã öΝÎγ Å¡ àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖ ø)s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «! $# 4 

¨βÎ) ©!$# ãÏøótƒ z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ ÏΗ sd 4 … çμ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θàtóø9 $# ãΛ⎧Ïm §9 $# ∩∈⊂∪﴾)3(.  
  .)4(حديث بخاري و مسلم در سورة فرقان گذشت

يه در مورد روايت كرده است: اين آ بابن ابوحاتم به سند صحيح از ابن عباس  -923
  .)5(مشركان مكه نازل گرديده است

گفتـيم: كسـي كـه     كنند: ما هميشه مـي  روايت مي بحاكم و طبراني از ابن عمر  -924
شـود. وقتـي    اش پذيرفته نمي بعد از شناخت حقايق و پذيرش اسالم از دين حق برگردد و توبه

ö≅è% y“ÏŠ$t7 ﴿ها آية  كه رسول اهللا به مدينه آمد. در بارة آن Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ èùuó r&﴾... 6(نازل شد(.  

                                                                                                             
شود و  ند متنفّر مىآور و چون خداوند به تنهايى ياد شود، دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان نمى«ترجمه:  -1

  .»شوند چون كسانى جز او ياد شوند، آن گاه است كه آنان شاد مى
  اين حديث مرسل است. -2
ايـد، از رحمـت خـدا نااميـد      ] بگو: اى بندگانى كه بر خود اسراف كـرده  [اى پيامبر، از سوى من«ترجمه:  -3

  .»مرزگار مهربانبخشد. بى گمان اوست آ نشويد. به راستى خداوند همه گناهان را مى
  .70 – 68سبب نزول آيات  -4
گوينـد بهتـر    با سند صحيح از ابن عباس روايت كرده است. اما آنچـه بخـاري و مسـلم مـي     26512طبري  -5

  است در نزد آن دو مشركين مكه تخصيص نشده بلكه در بارة همة مشركين است.
ن اسحاق از نافع از ابن عمر از عمر روايت از دو طريق از اب 730و واحدي  435/  2، حاكم 30182طبري  -6

هاي آن ثقه اند در روايت حاكم ابن اسحاق به اخبار تصـريح كـرده اسـت، پـس شـبهت       كرده اند: راوي
آمـده از طريـق ابـن     11315 »مجمـع الزوائـد  «و طبراني چنانچه در  30183شود. طبري  تدليس منتفي مي

  تر است. در اين ذكري از عمر نيست، همين صحيحاسحاق از نافع از ابن عمر روايت كرده اند. 



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      458
 

 

به نزد  روايت كرده است: رسول خدا  بطبراني به سند ضعيف از ابن عباس  -925
مبارك  كسي را فرستاد و او را به اسالم دعوت كرد. وحشي به حضور وحشي قاتل حمزه 

يي كسي كه قتل كند گو كني؟ در حالي كه مي پيامبر فرستاد: چگونه مرا به اسالم دعوت مي
كار و در روز قيامت به عذاب سخت  و يا زنا نمايد و يا براي خدا شريك قرار بدهد گناه

ام،  ماند. من همة اين اعمال را انجام داده شود و هميشه در آن خواري و رنج مي گرفتار مي
⎯ (ωÎ﴿آيا براي من راة آسان و سبكتر سراغ نداري؟ آنگاه آية  tΒ z>$s? š∅tΒ# u™uρ Ÿ≅Ïϑtãuρ 

Wξyϑtã $[s Î=≈ كسي كه وحشي گفت: اين شرايط، مگر براي ) نازل شد. پس 70(فرقان:  ﴾¹|
توبه كند و ايمان بياورد و اعمال نيكو انجام بدهد بسيار دشواراست ممكن من توان انجام اين 

!© (βÎ¨﴿اعمال را نداشته باشم. پس خدا  $# Ÿω ãÏøótƒ βr& x8 uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøótƒ uρ $tΒ šχρßŠ š Ï9≡sŒ 

⎯ yϑÏ9 â™!$t± o„﴾  :بخشد كه به او شرك آورده شود و جز آن را براى  خداوند نمى«) 116(نساء
بينم كه مغفرت و  ميهنوز  را نازل كرد. بازهم وحشي گفت: »آمرزد هر كس كه بخواهد، مى

شش قرار دانم كه مورد عفو و بخ آمرزش به مشيت و ارادة الهي واگذار شده است و من نمي
y“ÏŠ$t7﴿گيرم يا نه، آنگاه خدا عزوجل آية  مي Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’n?tã öΝÎγ Å¡ àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖ ø)s? ⎯ ÏΒ 

Ïπ uΗ ÷q §‘ «!   .)1(را نازل كرد. وحشي گفت: اين نيكوست و اسالم را پذيرفت ﴾...#$

!» &ö≅è% uötósùr﴿: 66 – 64اسباب نزول آية  $# þ’ÎoΤÿρããΒù' s? ß‰ ç7ôãr& $pκš‰ r& tβθè= Îγ≈ pgø:$# ∩∉⊆∪﴾.  
  آيد. مي 123سبب نزول اين آيه در سورة كافرون حديث 

از حسن بصري روايت كرده است: مشركان به نبي كريم  »دالئل«ك: بيهقي در  -926
 دهي؟ پس  گفتند: اي محمد! آيا به پدران و نياكان خود نسبت گمراهي و ضاللت مي

!» &ö≅è% uötósùr﴿خداي عزوجل  $# þ’ÎoΤ ÿρããΒ ù' s? ß‰ç7 ôãr& $ pκš‰r& tβθè= Îγ≈ pgø: $# ∩∉⊆∪ ô‰s)s9 uρ z© Çrρé& y7ø‹s9 Î) ’n< Î)uρ t⎦⎪Ï% ©! $# 

                                           
  شمارند. روايت كرده در اين اسناد ابين بن سفيان را ابن عدي و ابن حبان ضعيف مي 11480طبراني  -1
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⎯ ÏΒ š Î= ö6s% ÷⎦ È⌡ s9 |M ø. uõ°r& £⎯sÜ t6 ósu‹s9 y7è= uΗ xå £⎯ tΡθä3tGs9 uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈sƒ ø: $# ∩∉∈∪ È≅t/ ©!$# ô‰ç7 ôã$$sù ⎯ ä.uρ 

š∅ÏiΒ t⎦⎪ ÌÅ3≈   .)1(زل كردرا نا ﴾∪∌∌∩ ¤±9$#

$﴿: 67اسباب نزول آية  tΒuρ (#ρâ‘ y‰s% ©! $# ¨,ym ⎯Íν Í‘ ô‰s% ÞÚö‘ F{$# uρ $ Yè‹ Ïϑy_ … çμ çGŸÒ ö6s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# 

ÝV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜtΒ ⎯Ïμ ÏΨŠÏϑu‹ Î/ 4 … çμ oΨ≈ys ö7 ß™ 4’n?≈ yès?uρ $£ϑtã šχθ ä. Îô³ç„ ∩∉∠∪﴾)2(.  
يت كرده است: يهودي نزد نبي كريم روا بترمذي به قسم صحيح از ابن عباس  -927

هـا را بـر ايـن [بـه انگشـت       آمد و گفت: اي ابوالقاسم، در بارة روزي كه خدا عزوجل آسمان
هـا را بـر ايـن [هـر بـار بـر انگشـتان         اش اشاره كرد] زمين را بر اين آب را بر ايـن و كـوه   سبابه

$﴿گــويي؟ پــس خــدا آيــة  كــرد] قــرار بدهــد چــه مــي خــويش اشــاره مــي tΒuρ (#ρ â‘ y‰s% ©! $# ¨, ym 

⎯Íν Í‘ ô‰s%﴾... 3(را نازل كرد(.  
  .)4(اين حديث در صحيح بخاري به عبارت پس تالوت كرد آمده نه پس نازل كرد

                                           
   كند واهي هستند. پس خبر ضعيف است. مرسل و احاديثي را كه حسن به قسم مرسل روايت مي -1

و [اى پيـامبر] بـه   . دهيد كه غير خدا را بندگى كـنم  ن فرمان مىبگو: اى نادانان، آيا به م«: ترجمه آيات
راستى كه به تو و بـه كسـانى كـه پـيش از تـو بودنـد، وحـى كـرده شـد: اگـر شـرك آورى، بـى گمـان              

  .»بلكه خدا را بندگى كن و از سپاسگزاران باش. عملكردت نابود شود. و به يقين از زيانكاران شوى
كه سزاوار بزرگى اوست، ارج ننهادند. و روز قيامت زمين، يك جا در قبضـه   و خداوند را چنان«ترجمه:  -2

] او درهم نورديده شـوند. او پـاك و منـزّه اسـت و از آنچـه       ] اوست. و آسمانها در دست [قدرت [قدرت
  .»آورند برتر است شرك مى

اسـناد آن ضـعيف    ه خـرد شـده و  روايت كرده اند. عطاء بن سائب شوريد 3240و ترمذي  251/  1احمد  -3
  تخريج محقق. 5808 »تفسير ابن كثير«است. 

 471و  470 »تفسير«سائي در ، ن3238، ترمذي 2786، مسلم 7513و  7415و  4811صحيح است، بخاري  -4
بـه تخـريج محقـق نگـاه      2312 »تفسير شـوكاني «از ابن مسعود روايت كرده اند.  5160و ابويعلي  572و 

  عود روايت شده چنانچه در كتب مخرج است.كنيد. اين حديث از ابن مس
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ك: ابن ابوحاتم از حسن روايت كرده است: زماني يهود در آفرينش آسمان زمـين   -928
ة عظمـت و جـالل   و فرشتگان انديشيد و بعد در شناخت پروردگار چيزهاي گفت كـه شايسـت  

‘tΒuρ (#ρâ$﴿خداي متعال نبود پس  y‰s% ©! $# ¨, ym ⎯ÍνÍ‘ ô‰s%﴾ .نازل شد  
ك: از سعيد بن جبير روايت كرده است: يهود در بارة صفات پروردگـار ناآگاهانـه    -929

  و نابخردانه چيزهايي را بيان داشتند. پس خدا اين آيه را نازل كرد.
ــن انــس روا  -930 ــع ب ــذر از ربي ــن من ــد: هنگــامي كــه   يــت مــيك: اب ™yìÅ﴿كن uρ çμ •‹ Å™ öä. 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ﴾  :نازل شد. گفتند: اي رسول خـدا! ايـن كرسـي كـه چنـين      255(بقره (

$﴿است پس عرش چگونه است؟ پس آية  tΒuρ (#ρâ‘ y‰s% ©!   نازل شد. ...﴾#$
***  

  

  سورة غافر

  آيه است 85اين سوره مكي و 
≈‰tΒ ãΑÏ$﴿: 4اسباب نزول آية  pgä† þ’Îû ÏM≈tƒ#u™ «! $# ωÎ) t⎦⎪Ï%©! $# (#ρ ãxx. Ÿξsù x8 ö‘ ãøótƒ öΝåκ â:= s) s? ’Îû Ï‰≈ n= Î7ø9 $# 

∩⊆∪﴾)1(.  

≈‰tΒ ãΑÏ$﴿ابن ابوحاتم از سدي از ابومالك روايت كرده است: ايـن قـول خـدا     -931 pgä† þ’Îû 

ÏM≈ tƒ# u™ «! $# ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãxx.﴾  شده است.در بارة حرث بن قيس سهمي نازل  

                                           
كنند. پس آمد و شد آنان در شهرها نبايد تـو را فريفتـه    جز كافران در آيات خداوند مجادله نمى«ترجمه:  -1

  .»سازد
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⎪⎥βÎ) š¨﴿: 56اسباب نزول آية  Ï% ©! $# šχθ ä9Ï‰≈ pgä† þ’Îû ÏM≈ tƒ# u™ «! $# ÎötóÎ/ ?⎯≈ sÜ ù= ß™ öΝ ßγ9s? r&   βÎ) ’Îû 

öΝÏδÍ‘ρß‰ ß¹ ωÎ) ×ö9 Å2 $̈Β Νèδ ÏμŠÉóÎ=≈ t6 Î/ 4 õ‹ ÏètGó™ $$sù «! $$Î/ ( …çμ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# çÅÁ t7 ø9$# ∩∈∉∪﴾)1(.  
آمدند و از  اي از يهوديان نزد نبي كريم  ه است: عدهاز ابوعاليه روايت كرد -932

خيزد. او را ستودند  دجال سخن به ميان آوردند و گفتند: در آخر زمان دجال از ميان ما برمي
و شان و شوكت و امورات او را بس مهم و بزرگ جلوه دادند و گفتند: چنين و چنان كارها 

⎪⎥βÎ) š¨﴿دهد. پس خداي عزوجل  را انجام مي Ï% ©! $# šχθ ä9Ï‰≈ pgä† þ’Îû ÏM≈tƒ# u™ «! $# ÎötóÎ/ ?⎯≈ sÜù= ß™ 

öΝßγ9s?r&   βÎ) ’Îû öΝ ÏδÍ‘ρß‰ß¹ ωÎ) ×ö9 Å2 $̈Β Νèδ ÏμŠÉóÎ=≈ t6 Î/ 4 õ‹ÏètGó™ $$sù «! $$Î/﴾  را نازل كرد و به فرستادة
خود دستور داد كه از فتنة دجال به كردگار جهان پناه ببرد. و گفت: بدون شك آفرينش 

  .)2(ها بزرگتر است. يعني از خلقت دجال زمين از آفرينش انسان آسمان و
و از كعب االحبار روايت كرده است اين سخن خدا در مورد يهود كه انتظار ظهور  -933

  دجال را داشتند نازل گرديده است.
ö≅è% ’ÎoΤÎ) àMŠ﴿: 66اسباب نزول آية  Îγ çΡ ÷βr& y‰ç6 ôãr& š⎥⎪Ï% ©! $# tβθ ããô‰s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $£ϑs9 u’ÎΤ u™!% y` 

àM≈oΨ Éi t6 ø9$# ⎯ÏΒ ’În1 §‘ ßNöÏΒé&uρ ÷βr& zΝÎ= ó™ é& Éb> tÏ9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩∉∉∪﴾)3(.  

                                           
در آيـات خـدا جـدل     -بى هيچ حجتـى كـه برايشـان [از سـوى خداونـد] آمـده باشـد        -آنان كه«ترجمه:  -1

كبرى كه خود به آن نخواهند رسيد، وجود ندارد. پس به خداوند پنـاه بـر. [و   ورزند. در سينه آنان جز  مى
  .»] هموست كه شنواى بيناست بدان

  تخريج محقق. 2335 »تفسير شوكاني«مرسل و ضعيف است.  -2
 -هاى روشنگر از سوى پروردگارم براى من آمده است وقتى نشانه -ام از آنكه بگو: من منع شده«ترجمه:  -3

ام كـه بـراى پروردگـار جهانيـان فرمـانبردار       خوانيد و فرمان يافتـه  ] مى بپرستم كه شما [به نيايش كسانى را
  .»شوم
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روايت كرده است: وليد بن مغيره و شيبه بن ربيعه گفتند:  بجويبر از ابن عباس  -934
ö≅è% ’ÎoΤ﴿اي محمد! از گفتار خود برگرد و به دين پدران و نياكان خود متوسل شو آنگاه آية  Î) 

àMŠ Îγ çΡ ÷βr& y‰ç6 ôãr& š⎥⎪Ï% ©! $# tβθããô‰s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!   .)1(نازل شد ...﴾#$
***  

  سورة فصلت

  آيه است 54اين سوره مكي و 
tΒuρ óΟçFΖ$﴿: 22اسباب نزول آية  ä. tβρçÏItGó¡n@ βr& y‰pκ ô¶tƒ öΝä3ø‹n= tæ ö/ ä3ãèøÿxœ Iωuρ öΝä. ã≈ |Á ö/r& Ÿωuρ 

öΝä. ßŠθè= ã_ ⎯ Å3≈ s9uρ óΟçF⊥ oΨsß ¨βr& ©! $# Ÿω ÞΟ n=÷ètƒ #ZÏWx. $ £ϑÏiΒ tβθè= yϑ÷è s? ∩⊄⊄∪﴾)2(.  
روايـت كـرده انـد: در     بخاري، مسلم، ترمذي، احمـد و ديگـران از ابـن مسـعود      -935

نزديك كعبه سه نفر باهم منازعه كردند، يكي ثقفي و دو ديگر قرشي و يـا يـك قرشـي و دو    
هـا   كنيـد خـداي عزوجـل هرچـه مـا انسـان       فكـر مـي   ها گفت: آيا نفر ثقفي بودند، يكي از آن

شـنود و گفتـار پنهـان مـا را      شنود، ديگري گفت: اگر آشكارا سخن بگوييم مـي  گوييم مي مي
شنود. آنگـاه   شنود. ديگري گفت: اگر گفتار آشكارا ما را بشنود سخنان پنهام ما را نيز مي نمي

$﴿خدا آية  tΒuρ óΟ çFΖ ä. tβρçÏItGó¡ n@﴾ 3(را نازل كرد(.  

                                           
كنـد كـه بـا ابـن عبـاس       اسناد اين جداً ضعيف است، زيرا جويبر متروك است و از ضـحاك روايـت مـي    -1

  مالقي نشده.
يشان بـه زيـان شـما گـواهى دهنـد.      شديد كه [مبادا] گوش و چشمان و پوستها و در حجاب نمى«ترجمه:  -2

  .»داند كنيد نمى بلكه گمان برديد كه خداوند بسيارى از آنچه را كه مى
، احمد 488 »تفسير«، نسائي در 3248، ترمذي 2775سلم ، م7521و  4817و  4816صحيح است، بخاري  -3

  تخريج محقق. 2348 »تفسير شوكاني«از ابن مسعود روايت كرده اند.  444/  1
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⎪⎦βÎ) t¨﴿: 40اسباب نزول آية  Ï% ©!$# tβρß‰Ås ù= ãƒ þ’Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ Ÿω tβöθ xøƒs† !$ uΖø‹n= tã 3 ⎯yϑ sùr& 4’s+ ù= ãƒ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# 

îöyz Π r& ⎯̈Β þ’ÎAù' tƒ $YΖÏΒ# u™ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9$# 4 (#θè= uΗ ùå$# $tΒ ôΜçGø⁄Ï© ( …çμ̄ΡÎ) $yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷ès? îÅÁ t/ ∩⊆⊃∪﴾)1(.  

⎯﴿ابن منذر از بشر بن تميم روايت كرده است: اين كـالم عزيـز    -936 yϑsù r& 4’s+ ù= ãƒ ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# 

îöyz Π r& ⎯̈Β þ’ÎAù' tƒ $YΖ ÏΒ# u™ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9   .)2(نازل شده است  در بارة ابوجهل و عمار بن يسار  ﴾#$

öθ﴿: 44اسباب نزول آية  s9uρ çμ≈oΨ ù= yèy_ $ºΡ# u™öè% $|‹ Ïϑygõƒr& (#θ ä9$s)©9 Ÿωöθs9 ôMn=Å_Á èù ÿ… çμ çG≈ tƒ# u™ ( @‘ Ïϑygõƒ−# u™ 

@’Î1ttãuρ 3 ö≅è% uθ èδ š⎥⎪Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ ” W‰ èδ Ö™!$ xÏ© uρ ( š⎥⎪Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ þ’Îû öΝ Îγ ÏΡ#sŒ# u™ Öø%uρ 

uθ èδuρ óΟÎγ øŠ n= tæ ‘ ¸ϑtã 4 š Í×̄≈ s9'ρé& šχ ÷ρyŠ$ uΖãƒ ⎯ ÏΒ ¥β%s3̈Β 7‰‹ Ïèt/ ∩⊆⊆∪﴾)3(.  
گفت: چرا قرآن هم به  بن جرير از سعيد بن جبير روايت كرده است: قريش ميا -937

θ#)﴿هاي ديگري نازل نشد، به همين سبب خدا  زبان عربي و هم به زبان ä9$s)©9 Ÿωöθs9 ôMn= Å_Á èù 

ÿ…çμ çG≈ tƒ# u™﴾ »را تا آخر آيه  »گفتند: چرا آيات قرآن واضح و روشن بيان نشد كافران عرب مي

›ΝÎγ﴿. [در )4(خداي متعال به هر زبان نازل كرد از اين آيهنازل كرد. بعد  ÏΒös? ;ο u‘$y∨Ït ¿2 ⎯ ÏiΒ 

                                           
گرايند بر ما پوشـيده و پنهـان نيسـتند. آيـا      ] مى ] ما به كژى [و باطل هاى [حقّ كسانى كه در نشانه«ترجمه:  -1

خواهيـد، بكنيـد،    كسى كه در آتش انداخته شود بهتر است يا كسى كه روز قيامت ايمن بيايد؟ هر چه مى
  .»كنيد بيناست او به آنچه مى

بشر بن تميم روايت كرده اين مرسل و ضعيف، صحيح عمـوم آيـه   از  2717 »نتفسير قرآ«عبدالرزاق در  -2
  است.

هايش تفصيل [و  گفتند: چرا آيه داديم، به يقين مى و اگر آن را قرآنى به زبانى غير عربى قرار مى«ترجمه:  -3
] عربى است؟ بگو آن بـراى مؤمنـان هـدايت و     ] به زبان غير عربى و [مخاطب اند؟ آيا [قرآن ] نشده روشن

] بـر آنـان مايـه بـى      آورنـد در گوشهايشـان سـنگينى اسـت. و آن [قـرآن      فاست. و كسانى كه ايمان نمىش
  .»شوند بصيرتى است. اينان از جايى دور ندا داده مى

  اين مرسل است. 30581طبري  -4
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9≅Š Åd∨Å™ ∩⊆∪﴾  :سجل]. –) سنگ و گل فارسي است كه معرب شده 4(فيل  
  .)1(بدون همزة استفهام است »اعجمي«گويد: بنابراين سبب نزول آية  ميابن جرير 

***  
  

  سورة شُوري

  آيه است 53اين سوره مكي و 
%t⎦⎪Ï﴿: 16اسباب نزول آية  ©! $#uρ šχθ •_!$ pt ä† ’Îû «! $# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ |=ŠÉf çFó™ $# … ã& s! öΝßγ çF̄gèo 

îπ ŸÒÏm# yŠ y‰Ζ Ïã öΝÍκ Íh5 u‘ öΝÍκ ö n= tãuρ Ò=ŸÒ xî öΝ ßγ s9uρ Ò># x‹tã î‰ƒÏ‰x© ∩⊇∉∪﴾)2(.  

#﴿كنـد: هنگـامي كـه آيـة      ابن منذر از عكرمه روايت مي -938 sŒÎ) u™!$y_ ãóÁ tΡ «! $# ßx ÷Gxø9 $# uρ 

نازل شد. مشركان به مسلماناني كه در مكه ساكن بودند گفتند: مردم گروه گـروه ديـن    ﴾∪⊆∩

%t⎦⎪Ï﴿خدا را پذيرفتند، شما براي چه در بين مـا قـرار داريـد، از نـزد مـا برويـد. پـس آيـة          ©! $#uρ 

šχθ •_ !$pt ä† ’Îû «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ |=Š ÉfçFó™ $# … ã& s!﴾... .نازل شد  
گفتند: كتاب ما قبـل   ك: عبدالرزاق از قتاده روايت كرده است: يهود و نصاري مي -939

از كتاب شما و پيغمبر ما قبل از پيغمبر شماست و خود ما در خير و فضيلت از شما برتريم. در 

                                           
 گويد: در اين كلمه قراءت درست در نزد مـا قـراءت قاريـان    است چنانچه مي »اعجمي«در نزد ابن جرير  -1

تفسـير   127ص  24شهرهاست، به ثبوت همزة استفهام به خاطر اجمـاع حجـت بـر آن. تفسـير طبـري، ج      
  همين آيه.

ورزنـد، جـدال    ] او پذيرفته شد، احتجاج مـى  ] خداوند، پس از آنكه [فرمان و كسانى كه در [باره«ترجمه:  -2
]  نـان عـذابى سـخت [در پـيش    آنان در نزد پروردگارشان باطل است و خشم [خداوند] بر آنـان اسـت و آ  

  .»دارند
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⎪⎦t﴿اين مورد آية  Ï% ©! $# uρ šχθ •_ !$pt ä†﴾... 1(نازل شد(.  

%y7Ï9≡sŒ “Ï﴿: 26 – 23اسباب نزول آية  ©!$# çÅe³ t6 ãƒ ª!$# çνyŠ$t7 Ïã t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑtãuρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 3 ≅è% Hω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïμ ø‹n= tã # ·ô_r& ω Î) nο ¨Šuθ yϑø9 $# ’Îû 4’n1 öà)ø9 $# 3 ⎯ tΒuρ ô∃ ÎtIø)tƒ ZπuΖ |¡ ym ÷Š Ì“̄Ρ …çμ s9 $pκ Ïù 

$·Ζ ó¡ãm 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θ àxî î‘θ ä3x© ∩⊄⊂∪﴾)2(.  
روايت كرده است: انصار گفتند: كاش  بضعيف از ابن عباس  طبراني با سند -940

/è% Hω ö≅﴿كرديم. آنگاه خدا  براي رسول خدا مال جمع مي ä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã # ·ô_r& ωÎ) nο ¨Šuθ yϑø9$# ’Îû 

4’n1 öà)ø9 اي گفتند: اين سخن را محض براي كمك به خانوادة خود و  را نازل كرد. پس عده ﴾#$

“Πr& tβθä9θà)tƒ 3÷﴿ت. پس خدا ها گف دفاع از آن utIøù $# ’n?tã «! $# $\/É‹ x. ( βÎ*sù Î* t±o„ ª!$# óΟÏFøƒ s† 4’n?tã 

y7 Î7ù= s% 3 ßx ôϑtƒuρ ª!$# Ÿ≅ÏÜ≈ t6 ø9 $# ‘,Ït ä† uρ ¨, pt ø:$# ÿ⎯Ïμ ÏG≈ yϑÎ= s3Î/ 4 … çμ̄ΡÎ) 7ΟŠÎ= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρß‰ Á9$# ∩⊄⊆∪ uθ èδuρ “Ï% ©! $# 

ã≅t7 ø)tƒ sπ t/öθ −G9 $# ô⎯ tã ⎯ÍνÏŠ$t7 Ïã (#θ à÷ètƒ uρ Ç⎯ tã ÏN$t↔Íh‹ ¡¡9 $# ãΝ n= ÷ètƒ uρ $tΒ šχθ è= yèøs? ∩⊄∈∪ Ü=‹ ÉftGó¡ o„uρ t⎦⎪Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θ è=ÏΗ xåuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# Ν èδß‰ƒ Ì“ tƒuρ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù﴾)3(  را نازل كرد. و يادآور گرديد كه خدا
  .)1(پذيرد ها و ساير بندگان خويش را مي توبة آن

                                           
  اين مرسل است. 2733عبدالرزاق  -1
انـد   اند و كارهاى شايسـته كـرده   ] است كه خداوند به آن بندگانش كه ايمان آورده اين [پاداشى«ترجمه:  -2

كـنم، ولـى بايـد در ميـان خويشـاوندان       ] آن مزدى از شما درخواست نمى دهد. بگو: بر [رساندن مژده مى
ى پيشه كنيد [و حقّ خويشاوندى من بـه جـاى آوريـد] و هـر كـس كـه نيكـى كنـد، بـرايش در آن          دوست

  .»افزاييم. بى گمان خداوند آمرزگار قدرشناس است پاداشى نيك مى
نهـد. و   گويند [پيامبر] بر خداوند دروغ بسته است؟ پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر مـى  آيا مى«ترجمه:  -3

سـازد. بـى گمـان او بـه راز دلهـا       برد و بـا سـخنان خـويش حـقّ را محقّـق مـى       ان مىخداوند باطل را از مي
كنيـد،   گذرد و آنچه را كـه مـى   پذيرد و از گناهان در مى و اوست كسى كه از بندگانش توبه مى. داناست
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öθ﴿: 27اسباب نزول آية  s9uρ xÝ|¡ o0 ª!$# s− ø— Îh9$# ⎯Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 (#öθ tót7 s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯Å3≈ s9 uρ ãΑÍi”t∴ãƒ 9‘ y‰s)Î/ 

$ ¨Β â™!$t± o„ 4 … çμ ¯ΡÎ) ⎯Íν ÏŠ$ t7 ÏèÎ/ 7Î7 yz ×ÅÁ t/ ∩⊄∠∪﴾)2(.  
هـاي دنيـا    روايت كرده است: اصحاب صفه نعمت حاكم به قسم صحيح از علي  -941

öθ ﴿آورد. اين كالم عزيـز   ش ثروت و مكنت به ما نيز روي ميرا آرزو كردند و گفتند: كا s9 uρ 

xÝ|¡ o0 ª! $# s− ø— Îh9 $# ⎯Íν ÏŠ$ t7ÏèÏ9 (# öθ tót7s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$#﴾ ها نازل شد. در مورد آن  
  .)3(طبراني از عمرو بن حريث همچنان روايت كرده است -942

***  

                                                                                                             
ان از كنـد و بـه آنـ    اند، اجابت مى اند و كارهاى شايسته كرده ] كسانى را كه ايمان آورده و [دعاى. داند مى

  .»] دارند دهد. و كافران عذابى سخت [در پيش فضل خود افزون مى
از حسين اشقر از نصير بن زياد از عثمان ابويقظان از سعيد بن جبيـر از ابـن عبـاس روايـت      12384طبراني  -1

كرده است. حسين اشقر متروك، عثمان بن عمير ضعيف و اسناد واهي اسـت. چـون تمـام ايـن سـوره بـه       
  شده ذكر انصار دليل بطالن خبر است.مكه نازل 

كردند. ولـى   گرداند، به يقين در زمين تباهى مى و اگر خداوند روزى را براى بندگانش فراخ مى«ترجمه:  -2
  .»فرستد. كه او به بندگانش داناى بيناست به اندازه آنچه بخواهد فرو مى

از طريق ابوهـانيء از عمـرو بـن حريـث      738است و واحدي  11329 »مجمع الزوائد«طبراني چنانچه در  -3
روايت كرده اند. اين اسناد مرسل و ضعيف است، زيرا عمرو از اهل مصر و تابعي است و ايـن عمـرو بـن    
حريث مخزومي نيست و ابوهانيء كه اسمش حميد بن هانيء مصري است به دوران صحابه نبوده. با ايـن  

  نيست.كه مرسل است راي و اجتهاد خود عمرو است و درست 
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  سورة زخرُف

  آيه است 89اين سوره مكي و 
θ#)﴿: 19اسباب نزول آية  è= yèy_ uρ sπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©! $# öΝèδ ß‰≈ t6 Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# $·W≈ tΡÎ) 4 (#ρß‰ Îγ x© r& öΝ ßγ s)ù= yz 4 

Ü= tGõ3çGy™ öΝåκèE y‰≈ yγ x© tβθ è= t↔ ó¡ç„ uρ ∩⊇®∪﴾)1(.  
گفتند: خدا بـا جـن    ك: ابن منذر از قتاده روايت كرده است: گروهي از منافقان مي -943

θ#)﴿وصـلت فرشـتگان پيـدا شـدند. پـس خـداي بـزرگ آيـة         خويشاوندي كرد، از اين  è= yèy_ uρ 

sπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©! $# öΝèδ ß‰≈ t6 Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# $·W≈ tΡÎ)﴾ .را نازل كرد  

θ#)﴿: 32 – 31اسباب نزول آية  ä9$s%uρ Ÿωöθ s9 tΑÌh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ#u™öà)ø9 $# 4’n?tã 9≅ã_u‘ z⎯ÏiΒ È⎦ ÷⎫ tGtƒ ös)ø9 $# 

?Λ⎧Ïà tã ∩⊂⊇∪﴾)2(.  
  سبب نزول اين دو آيه در سورة يونس گذشت.

ك: ابن منذر از قتاده روايت كرده است: وليد بن مغيـره گفـت: اگـر آنچـه محمـد       -944
شـد. پـس ايـن آيـه نـازل       نازل مـي  )3(بود قرآن به من و يا به ابن مسعود ثقفي گويد حق مي مي

  .)4(گرديد

                                           
و فرشتگان را كه بندگان [خداوند] رحمان هستند، دختر انگاشتند. آيـا بـه هنگـام آفريـدن آنـان      «ترجمه:  -1

  .»شوند حاضر بودند. گواهى آنان نوشته خواهد شد و بازخواست مى
  .»] اين دو شهر فروفرستاده نشد؟ و گفتند چرا اين قرآن بر مردى بزرگ از [مردم«ترجمه:  -2
  قفي از طايف و نامش عروه است.مسعود ث -3
از ابن عباس بـا سـند    30829از قتاده روايت كرده، اين مرسل و ضعيف است. بازهم طبري  39831طبري  -4

  ضعيف روايت كرده است.



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      468
 

 

⎯﴿: 36اسباب نزول آية  tΒuρ ß· ÷ètƒ ⎯tã Ìø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# ôÙÍh‹s)çΡ … çμ s9 $YΖ≈ sÜø‹x© uθ ßγ sù …çμ s9 Ö⎯ƒ Ì s% 

∩⊂∉∪﴾)1(.  
 ك: ابن ابوحاتم از محمد بن عثمان مخزومي روايـت كـرده اسـت: قـريش گفـت:      -945

مردي را آماده كنيد و پيشش بفرسـتيد تـا او را از ايـن راه     براي هركدام از اصحاب محمد 
در  فرستادند. طلحه در حـالي كـه ابـوبكر     يق مانع شود. پس طلحه را به نزد ابوبكر صد

كنـي؟   ميان گروهي از مردم بود آمد. ابوبكر صديق به او گفت: مرا بـه چـه چيـز دعـوت مـي     
كنم. ابوبكر صديق گفت: الت چيست؟ گفت:  گفت: تو را به عبادت الت و عزي دعوت مي

هسـتند. گفـت:   هاي ديگـر] دختـران خـدا     پروردگار ماست. گفت: عزي چيست؟ گفت: [بت
ها كيست؟ طلحه خاموش ماند و نتوانست جواب بدهد و به رفقاي خـود گفـت:    پس مادر آن

ها خاموش ماندند. طلحه گفت: اي ابـوبكر! برخيـز مـن شـهادت      جواب اين مرد را بدهيد، آن
دهم كه محمد فرستادة اوسـت. پـس    دهم كه خدايي نيست جز خداي يگانه و شهادت مي مي

⎯﴿آية  خدا  tΒuρ ß· ÷ètƒ ⎯tã Ìø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ôÙÍh‹s)çΡ … çμ s9 $YΖ≈ sÜø‹x©﴾ .را نازل كرد  

ϑs9£$﴿: 57اسباب نزول آية  uρ z> ÎàÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟtƒ ötΒ ¸ξsWtΒ # sŒ Î) y7ãΒöθ s% çμ ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪﴾)2(.  
 روايت كرده اند: رسول خـدا   باحمد به سند صحيح و طبراني از ابن عباس  -946

فت: بدون عبادت خداي عزوجل به عبادت هيچ مخلوقي خير نيسـت، گفـت: آيـا    به قريش گ
اي او را پرسـتش   گفتي كه عيسي پيغمبر و بندة صالح خداست، ما يقين داريم كه عـده  تو نمي

$ ﴿كرده اند. آنگاه خداي عزوجل آية  £ϑs9 uρ z> ÎàÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ötΒ ¸ξsWtΒ﴾... 3(را نازل كرد(.  

                                           
]  گمـاريم، و آن [شـيطان   و هر كس كه از ياد [خداوند] رحمان غافل شود برايش شيطانى بر مـى «ترجمه:  -1

  .»همنشين او گردد
  .»] فرزند مريم مثل زده شد، آن گاه قومت از آن بانگ [به ريشخند] برداشتند و چون [آفرينش«ترجمه:  -2
مجمـع  «عباس روايت كرده اند. هيثمـي در   از ابن 740، واحدي 12740، طبراني 2921ح  317/  1احمد  -3

و بـاقي  وب نـدارد  در اين اسناد عاصـم بـن بهدلـه ثقـه اسـت، امـا حفـظ خـ        «گويد:  مي 104/  7 »الزوائد
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Πr& tβθç7÷﴿ :80اسباب نزول آية  |¡ øt s† $̄Ρr& Ÿω ßìyϑó¡ nΣ öΝèδ§Å  Ο ßγ1uθ øgwΥuρ 4 4’n?t/ $uΖè= ß™ â‘ uρ öΝÍκ ö‰y‰s9 

tβθ ç7 çFõ3tƒ ∩∇⊃∪﴾)1(.  
هـاي   ابن جرير از محمد بن كعب قرظي روايت كرده است: سه نفر بين كعبه و پرده -947

شي بـود. يكـي از آن   آن قرار داشتند. دو نفر قريشي و يكي ثقفي و يا دو نفر ثقفي و يكي قري
شنود؟ ديگري گفت: اگر آشكار سـخن   كنيد كه خدا سخنان ما را مي ميان گفت: آيا فكر مي

Π÷﴿شنود. پس خداي بزرگ آية  شنود و اگر نهان سخن گفتيد نمي گفتيد مي r& tβθ ç7 |¡ øt s† $̄Ρr& Ÿω 
ßìyϑó¡ nΣ öΝ èδ§Å  Ο ßγ1uθ øgwΥuρ﴾... 2(را نازل كرد(.  

***  

  سورة دخَان

  آيه است 59سوره مكي و  اين
=ó﴿: 10اسباب نزول آية  É)s? ö‘ $$sù tΠöθ tƒ ’ÎAù' s? â™!$yϑ¡¡9 $# 5β%s{ß‰ Î/ &⎦⎫Î7 •Β ∩⊇⊃∪﴾)3(.  

 روايـت كـرده اسـت: چـون قـريش از نبـي كـريم         ك: بخاري از ابن مسعود  -948
 سالي و قحطيي شديد مثل درخواست كرد كه به خشك از خدا  نافرماني كردند. پيامبر 

هـا بـه قحطـي و گرسـنگي شـديد گرفتـار        دچارشـان كنـد. آن   گرسنگيي دوران يوسف 
كـرد از   ها به سوي آسمان نگـاه مـي   ها را خوردند. هرگاه شخصي از آن شدند، حتي استخوان

                                                                                                             
 »تفسـير شـوكاني  «سخن ابن عباس است.  »پس نازل شد...«و آخر اين  »هاي احمد صحيح هستند راوي
  تخريج محقق. 2380

] و فرشـتگان مـا    شنويم شنويم. آرى [مى برند كه ما راز گويى و نجواى آنان را نمى آيا گمان مى«ترجمه:  -1
  .»نويسند در نزد آنان مى

  اين مرسل و ضعيف است. و 31002طبري  -2
  .»آورد ] مى پس چشم به راه روزى باش كه آسمان دودى آشكار [در ميان«ترجمه:  -3
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ديـد. آنگـاه خـداي عزوجـل آيـة       فرط گرسنگي بين خود و آسمان فضا را به شـكل دود مـي  
﴿= É)s?ö‘ $$sù tΠ öθtƒ ’ÎAù' s? â™!$yϑ¡¡9 $# 5β%s{ ß‰Î/ &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇⊃∪﴾  [ابوسـفيان] بـه حضـور    )1(را نازل كرد. يكي

ها هـالك   رسول خدا آمد و گفت: اي رسول خدا! از خدا براي مضريان باران بخواه، زيرا آن
 ﴾∪∋⊆∩ ö/ä3̄ΡÎ) tβρß‰Í←!%tæ﴿سالي نجات يافتند. پس  ها از خشك شدند. پيامبر طلب باران كرد و آن

ها آسودگي و آسايش دسـت داد. بـه حالـت قبلـي خـود       . چون به آن)2(زل شد) نا15(دخان: 
tΠöθ﴿برگشتند. پس آية  tƒ ß· ÏÜö7 tΡ sπ t±ôÜ t7ø9 $# #“uö9 ä3ø9 $# $̄ΡÎ) tβθ ßϑÉ)tFΖ ãΒ ∩⊇∉∪﴾  :نازل شد. 16(دخان (

  (در روز بدر)
χ﴿: 44 – 43اسباب نزول آية  Î) |Ntyf x© ÏΘθ —%̈“9 $# ∩⊆⊂∪ ãΠ$ yèsÛ ÉΟŠÏO F{$# ∩⊆⊆∪﴾)3(.  

ك: ســعيد بــن منصــور از ابومالــك روايــت كــرده اســت: ابوجهــل خرمــا و مســكه  -949
ترسـاند. پـس آيـة     گفت: بخوريد اين زقومي است كه محمد شما را از آن مـي  آورد و مي مي
﴿χ Î) |Ntyfx© ÏΘθ —%̈“9 $# ∩⊆⊂∪ ãΠ$yèsÛ ÉΟŠ ÏO F{$# ∩⊆⊆∪﴾ .نازل شد  

−ø﴿: 49اسباب نزول آية  èŒ š ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“ yèø9 $# ãΛqÌx6ø9 $# ∩⊆®∪﴾)4(.  
بـا ابوجهـل مالقـات     اموي در مغازي از عكرمه روايت كرده است: رسـول خـدا    -950

كرد و گفت: خداي عزوجل به من دستور داده است تا به تو خبر بـدهم: واي برتـو واي برتـو    
تواني  نه تو مي بازهم واي برتو واي برتو. ابوجهل لباس خود را از دست پيامبر كشيد و گفت:

تـرين و اسـتوارترين مـرد     داني كه من قـوي  بر ضد من كاري بكني و نه خداي تو، تو خود مي
اهل بطحاء هستم، كسي تاكنون بر من پيروز نشـده اسـت و در كـرم و سـخاوت همتـا نـدارم.       

                                           
  فتح الباري شرح همين حديث. -1
كنيم، اما شما بعد از اين كه به آرامش رسيديد كفر و سـتيز را از   ما عذاب را اندك زماني از شما دور مي -2

  ين حديث.گيريد. فتح الباري شرح هم سر مي
  .»خوراك [افراد] گنهكار است. گمان درخت زقّوم بى«ترجمه:  -3
  .»] عزيز [و] ارزشمندى ] بچش. كه تو [به گمان خويش گوييم [مى«ترجمه:  -4
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خداي عزوجل او را به سبب اين سخن در جنگ بدر به قتل رساند و خوار و ذليلش سـاخت.  
−ø﴿و آية  èŒ š ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“ yèø9 $# ãΛqÌx6ø9   .)1(در بارة او نازل گرديده است ﴾∪®⊇∩ #$

  .)2(ابن جرير از قتاده به همين معني روايت كرده است -951
***  

  سورة جاثيه

  14آيه است بجز آية  37اين سوره مكي و 
⎯M÷ƒu™tsùr& Ç|﴿: 23اسباب نزول آية  tΒ x‹sƒ ªB$# … çμ yγ≈ s9Î) çμ1uθ yδ ã&©# |Ê r&uρ ª! $# 4’n?tã 5Οù= Ïæ tΛs⎢yz uρ 4’n?tã 

⎯Ïμ Ïèøÿxœ ⎯Ïμ Î7 ù= s%uρ Ÿ≅yè y_ uρ 4’n?tã ⎯Íν Î|Çt/ Zοuθ≈ t± Ïî ⎯ yϑsù Ïμƒ Ï‰ öκu‰ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ «!$# 4 Ÿξsùr& tβρã©.x‹ s? ∩⊄⊂∪﴾)3(.  
ك: ابن منذر و ابن جرير از سعيد بن جبيـر روايـت كـرده انـد: قـريش مـدتي يـك         -952

آوردند، اولي را بـه   ردند و چون سنگ خوبتر از سنگ اول به دست ميك سنگ را عبادت مي
آيــة  پرداختنــد. در ايــن خصــوص خــدا  انداختنــد و بــه عبــادت ســنگ برتــر مــي دور مــي

﴿|M÷ƒu™tsù r& Ç⎯ tΒ x‹ sƒªB$# … çμ yγ≈ s9 Î) çμ1uθ yδ﴾... .را نازل كرد  

θä9$#)﴿: 24اسباب نزول آية  s%uρ $tΒ }‘ Ïδ ωÎ) $uΖ è?$uŠ ym $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ßNθ ßϑtΡ $ u‹øt wΥuρ $ tΒuρ !$uΖ ä3Î= öκ ç‰ ωÎ) 

ã÷δ¤$! $# 4 $tΒuρ Μçλ m; y7Ï9≡x‹Î/ ô⎯ ÏΒ AΟ ù= Ïæ ( ÷βÎ) öΛ èε ω Î) tβθ ‘ΖÝà tƒ ∩⊄⊆∪﴾)4(.  

                                           
  گذاري محقق اسناد اموي از عكرمه را بيان كرده كه مرسل است. به شماره 6005ابن كثير  -1
  .134، ص 25تفسير طبري، همان منبع، ج  -2
] اش را معبـود خـود گرفـت و خداونـد بـا وجـود        اى كسى را كه خواسته [هاى نفسانى آيا ديده«ترجمه:  -3

اش پرده قرار داد؟ پس چـه كسـى پـس از     دانش او را بيراه گذارد و بر گوش و دل او مهر نهاد و بر ديده
  .»گيريد؟ خدا او را هدايت كند؟ آيا پند نمى

شويم و جـز زمانـه    ميريم و زنده مى دگى) جز زندگانى اين جهانى ما نيست. مىو گفتند: آن (زن«ترجمه:  -4
  .»پردازند سازد. و آنان به اين [امر] هيچ علمى ندارند. آنان جز گمان نمى ما را هالك نمى
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گفتنـد: ايـن شـب و     روايت كرده است: مشركان مـي  ك: ابن جرير از ابوهريره  -953
θ#)﴿شـوند. آنگـاه خـدا     روز است كـه باعـث هالكـت مـا مـي      ä9$s%uρ $tΒ }‘Ïδ ωÎ) $ uΖ è?$uŠ ym $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

ßNθ ßϑtΡ $u‹ øt wΥuρ $ tΒuρ !$ uΖ ä3Î= öκ ç‰ ωÎ) ã÷δ¤$!   .)1(را نازل كرد ﴾#$
***  

  

  سورة احقاف

  ايه است 35اين سوره مكي و 
ö≅è% óΟ﴿: 10اسباب نزول آية  çF÷ƒu™u‘ r& βÎ) tβ%x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# Λänöxx.uρ ⎯Ïμ Î/ y‰Íκ y− uρ Ó‰Ïδ$ x© .⎯ÏiΒ û© Í_ t/ 

Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó Î) 4’n?tã ⎯Ï& Î#÷V ÏΒ z⎯ tΒ$ t↔sù ÷Λän÷y9 õ3tGó™ $#uρ ( χÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪﴾)2(.  
روايت كرده اسـت: نبـي    ك: طبراني به سند صحيح از عوف بن مالك اشجعي  -954

كنيسـة يهـودان داخـل    روز عيد يهوديان در حالي كه من نيز همراة مبارك بـودم بـه    كريم 
ها از ورود ما به كنيسه نفرت كردند. رسول خدا گفت: اي گروة يهود، دوازده نفـر را   شد. آن

از جمع خود به من نشان بدهيد، شهادت بدهند كه خدايي جـز خـداي يكتـا نيسـت و محمـد      
براي همه يهودياني كه در زير سقف آسمان زنـدگي دارنـد غضـب     فرستادة اوست. خدا 

ها ساكت شدند و هيچكس جواب نداد. پيامبر برگشت، نزديـك   كند. همة آن ا كم ميخود ر
بود از آنجا خارج شود كه يكي از يهودان گفت: اي محمد همين جا بمان، پيامبر اكرم رو بـه  

دانيـد،   ها كرد. آن يهودي گفت: اي گروة يهـود، مـرا در بـين خـود چـه مـردي مـي        سوي آن

                                           
  .6017و ابن كثير  31207، طبري 758/  5در المنثور  -1
] باشد و آن را انكار كنيد و گـواهى از   اوند [نازل شده] از نزد خد بگو: خبرم دهيد كه اگر [قرآن«ترجمه:  -2

بنى اسراييل بر هماننـد آن گـواهى داده، آن گـاه ايمـان آورده باشـد و شـما سركشـى كـرده باشـيد [آيـا           
  .»كند ستمكار نيستيد؟] حقّا كه خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى
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ه تـر بـ   كسي را سراغ نداريم كه از تو و از پدر و پدر بزرگت آگاهگفتند: به خدا در بين خود 
دهم اين همان رسـول موعـود    باشد. گفت: من شهادت مي كتاب خدا و عالمتر به احكام شرع

گـويي، سـخنان او را رد    است كه صفاتش را در تورات خوانده ايد. يهودان گفتند: دروغ مـي 
ö≅è% óΟ﴿تـا آيـة   هم كردند و ناسزاش گفتند. آنگاه خداي بي çF÷ƒu™u‘ r& βÎ) tβ%x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# Λänöxx. uρ 

⎯Ïμ Î/﴾ 1(را نازل كرد(.  

y‰Íκ﴿روايت كرده اند: اين كالم رباني  بخاري و مسلم از سعد بن ابي وقاص  -955 y− uρ 

Ó‰Ïδ$x© .⎯ÏiΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó Î) 4’n?tã ⎯Ï& Î#÷VÏΒ﴾ 2(در بارة عبداهللا بن سالم نازل شده است(.  
كند كه فرموده: اين آيه در مـورد مـن نـازل     ابن جرير از عبداهللا بن سالم روايت مي -956

  .)3(شده است

                                           
بن مالك روايت كرده انـد. حـاكم و ذهبـي ايـن      از عوف 415/  3، حاكم 46/  18، طبراني 25/  6احمد  -1

گويـد:   مـي  11337 »مجمـع الزوائـد  «صـحيح شـمرده انـد. هيثمـي در     حديث را به شرط بخاري و مسلم 
صحيح گفته اسـت.   »در المنثور«سيوطي نيز اين حديث را در  »هاي طبراني راويي صحيح هستند اوير«

  .2404 »سير شوكانيتف«حديث چنانچه گفته اند صحيح است. اسناد اين 
از سعد بـن وقـاص روايـت كـرده انـد. در صـحيح        2483ح  1930/  4. مسلم 3812صحيح است، بخاري  -2

مسلم نزول آيه ذكر نشده است و نزول آيه در صحيح بخاري آمده امـا بـه شـك طـوري كـه عبـداهللا بـن        
را خـود گفتـه و يـا در     هدانم كه مالك نزول آي نمي«گويد:  مي –راوي همين حديث از مالك  –يوسف 

از چند طريق از مسروع  31248تا  31245از قرطبي نقل كرده. طبري  16/  5 »فتح القدير« »حديث بوده
و او به مدينه مسلمان شـده اسـت.    و شعبي روايت كرده كه اين آيه به شان ابن سالم نيافته، زيرا آيه مكي

  به تخريج محقق. 1027 »كشاف«
بن يوسف بن عبداهللا بن سالم روايت كرده، اسناد ايـن ضـعيف اسـت، چـون بـين       از محمد 31250طبري  -3

روايـت كـرده انـد، در ايـن      31251و طبـري   3256محمد و جدش ابن سالم ارسال است. اين را ترمذي 
  اسناد راويي است كه نامش معلوم نيست.
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%tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï﴿: 11اسباب نزول آية  ©! $# (#ρãxŸ2 t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (#θ ãΖtΒ# u™ öθs9 tβ%x. # Zöyz $̈Β !$tΡθ à)t7 y™ Ïμ ø‹s9Î) 4 

øŒ Î)uρ öΝs9 (#ρß‰tFôγ tƒ ⎯Ïμ Î/ tβθ ä9θ à)uŠ|¡ sù !# x‹≈ yδ Ô7øù Î) ÒΟƒ Ï‰s% ∩⊇⊇∪﴾)1(.  
ابن جرير همچنـين از قتـاده روايـت كـرده اسـت: گروهـي از مشـركان گفتنـد: مـا           -957
بود فـالن و فـالن    آوردن به قرآن خير و نكيو مي تر و عزيزتريم و ما... و ما... اگر ايمان گرامي

$tΑ﴿جست. پس  در اين كار از ما سبقت نمي s%uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãxŸ2﴾ 2(نازل شد(.  
ك: ابن منذر از عون بن ابوشداد روايت كرده است: عمر فاروق كنيزي به نام زنيره  -058

تا كه توان داشت او را مورد  داشت كه قبل از آن بزرگوار به اسالم مشرف شده بود. عمر 
در  گفتند: اگر در پذيرش اسالم خير و صالحي بود زنـين  داد. كفار قريش مي شكنجه قرار مي

%tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï﴿در خصـوص زنـين آيـة     گرفت. پس خدا  اين كار از ما پيشي نمي ©! $# (#ρãxŸ2 

t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ öθ s9 tβ%x. #Zöyz﴾... .را نازل كرد  
  ابن سعد از ضحاك و حسن به همين معني روايت كرده است. -959

%Ï“﴿: 17اسباب نزول آية  ©! $# uρ tΑ$ s% Ïμ ÷ƒt$ Î!≡uθ Ï9 7e∃ é& !$yϑä3©9 û© Í_ ÏΡ# y‰ Ïès?r& ÷βr& ylt÷z é& ô‰ s%uρ ÏMn= yz 

ãβρãà)ø9 $# ⎯ ÏΒ ‘ Î= ö7 s% $yϑèδuρ Èβ$sWŠ ÉótGó¡ o„ ©! $# y7 n= ÷ƒuρ ô⎯ ÏΒ#u™ ¨βÎ) y‰ôãuρ «! $# A, ym ãΑθ à)u‹sù $tΒ !# x‹≈ yδ HωÎ) 

çÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫Ï9 ¨ρF{ $# ∩⊇∠∪﴾)3(.  

                                           
] بـه آن از مـا پيشـى     در گرويـدن ] بهتـر بـود، [   و كافران در حقّ مؤمنـان گفتنـد: اگـر [ايـن ديـن     «ترجمه:  -1

  .»گرفتند و چون به آن راه نيافتند، خواهند گفت: اين دروغى ديرين است نمى
  اين مرسل است. 31261و  31260طبري  -2
دهيـد كـه [از گـور] بيـرون      و كسى كه به پدر و مادرش گفت: اف بر شما. آيا به من وعـده مـى  «ترجمه:  -3

انـد و آن دو (پـدر و مـادر) از خداونـد فريـاد       ها پـيش از مـن گذشـته   آورده خواهم شد. حـال آنكـه نسـل   
] جـز   ] گويد: ايـن [وعـده   خواستند: واى بر تو ايمان آر. به يقين وعده خداوند حقّ است. و [در نهايت مى

  .»هاى پيشينيان نيست افسانه
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و همسرش پسر خود  ك: ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده است: ابوبكر  -960
ها  كرد دستور دادند كه ايمان بياورد اما او سخن آن عبدالرحمن را كه از اسالم سركشي مي

ها قبل مرده اند كجا  گفت: بزرگان قريش كه سال كرد و مي شان مي پذيرفت و تكذيب را نمي
%Ï“﴿هستند. آنگاه در بارة او آية  ©!$# uρ tΑ$s% Ïμ ÷ƒt$Î!≡uθ Ï9 7e∃é& !$yϑä3©9﴾  نازل شد. پس از مدتي اسالم

 9e≅à6Ï9uρ﴿پذيرش توبة او را در آية  آورد و به اسالم پابندي خوبي نشان داد. خدا 

×M≈y_ u‘ yŠ $ −ΙÊeΕ (#θ è= ÏΗ xå...﴾  :نازل كرد.19(احقاف (  
  .)1(بن عباس همينگونه روايت كرده استابن جرير از طريق عوفي از ا -961
روايت كرده است: مـروان در مـورد    )2(ف بن مالكك: ليكن بخاري از طريق يوس -962

%Ï“﴿اش آيـة   گفت: اين همان كسي اسـت كـه خـدا در بـاره     عبدالرحمن پسر ابوبكر  ©! $# uρ 

tΑ$s% Ïμ ÷ƒt$ Î!≡uθ Ï9 7e∃ é& !$yϑä3©9﴾  از پشت پرده گفت: خدا  لرا نازل كرد. عايشه    در مـورد مـا
  .)3(عزيز خود بيان فرمودهوحي نفرستاده است، مگر آن كه عذر مرا در كتاب 

گفـت:   شنيدم كـه مـي   لروايت كرده است: از عايشه  )4(عبدالرزاق از طريق مينا -963
اين آيه در مورد عبدالرحمن بن ابوبكر صديق نازل نشده، بلكـه در مـورد مـرد ديگـري نـازل      

  .)5(گرفت نام آن مرد را هم مي –شده است 

                                           
صـحيح   »وبكر اسـت ايـن پسـر ابـ   «گويـد:   بن عباس روايت كرده كه مياز عطية عوفي از ا 31275طبري  -1

به  1265 »زاد المسير«ته نشده است.نيست، زيرا عطية عوفي ضعيف و كسي كه از وي روايت كرده شناخ
  تخريج محقق.

  تصحيف شده است. »ماهان«ها به  در نسخه -2
  از يوسف بن ماهك روايت كرده است. 4827بخاري  -3
  زاز موالي عبدالرحمن بن عوف است.تصحيف شده و اين يمنا بن ابوميناي خ »مكي«ها  در نسخه -4
  از مينا روايت كرده است، اسناد اين به خاطر يمنا واهي است زيرا او متروك است. 2860عبدالرزاق  -5
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ايـن موضـوع قابـل قبـول و داراي اسـناد      در  لگويد: سخن عايشـه   حافظ ابن حجر مي
  تر است. صحيح

øŒ﴿: 32 – 29اسباب نزول آية  Î)uρ !$oΨ øùu|À y7ø‹s9Î) #\xtΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Éfø9 $# šχθ ãèÏϑ tGó¡ o„ tβ# u™öà)ø9 $# $£ϑn= sù 

çνρ ç|Øym (# þθ ä9$s% (#θçF ÅÁΡr& ( $£ϑn= sù z©ÅÓ è% (# öθ©9 uρ 4’n< Î) Ο Îγ ÏΒöθ s% z⎯ƒ Í‘ É‹Ψ•Β ∩⊄®∪﴾.  
در حال قراءت  روايت كرده است: رسول اهللا  ابن ابوشيبه از ابن مسعود  -964

قرآنكريم بود كه نه نفر از جنيان كه زوبعه نيز در ميان آنان بود، خدمت آن حضرت رسيدند. 
هنگامي كه جنيان آيات روح پرور قرآن را شنيدند به يكديگر گفتند: خاموش باشيد و 

øŒ﴿آية  بشنويد، پس خدا  Î)uρ !$oΨ øùu|À y7 ø‹s9Î) # \xtΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯Éf ø9$# šχθ ãèÏϑ tGó¡ o„ tβ# u™öà)ø9$# $£ϑn= sù 

çνρ ç|Øym (# þθ ä9$s% (#θ çFÅÁΡr& ( $£ϑn= sù z© ÅÓ è% (# öθ©9 uρ 4’n< Î) Ο Îγ ÏΒöθ s% z⎯ƒ Í‘ É‹Ψ •Β ∩⊄®∪ (#θ ä9$ s% !$oΨ tΒöθ s)≈ tƒ $̄Ρ Î) $oΨ ÷èÏϑy™ 

$ ·7≈ tFÅ2 tΑÌ“Ρé& .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ 4©y›θãΒ $]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ Ïμ÷ƒy‰ tƒ ü“Ï‰ öκu‰ ’n< Î) Èd, ysø9$# 4’n< Î)uρ 9,ƒÌsÛ 8Λ⎧É)tGó¡ •Β ∩⊂⊃∪ 

!$uΖ tΒöθ s)≈ tƒ (#θç7Š Å_r& z© Åç# yŠ «! $# (#θ ãΖ ÏΒ# u™uρ ⎯Ïμ Î/ öÏøó tƒ Ν à6s9 ⎯ ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡèŒ Νä. öÅgä† uρ ô⎯ÏiΒ A># x‹ tã 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊇∪ 

⎯tΒ uρ ω ó= Ågä† z© Åç# yŠ «! $# }§ øŠ n= sù 9“Éf ÷èßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# }§ øŠs9 uρ … çμ s9 ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ â™!$u‹ Ï9 ÷ρ r& 4 š Í× ¯≈ s9'ρé& ’Îû 

9≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β ∩⊂⊄∪﴾ 1(را نازل كرد(.  

                                           
از عاصم بن بهدله از زر بـن حبـيش از ابـن مسـعود روايـت       228/  2 »دالئل«و بيهقي در  456/  2حاكم  -1

و چون گروهى از جنّيان را متوجه تـو  «: ترجمه آيات اند. كرده اند. حاكم و ذهبي اين را صحيح گفته
شنيدند. آن گاه چون [در نزد] او (پيامبر اكرم) حضور يافتند، گفتند: خاموش باشـيد.   ساختيم، قرآن را مى

گفتنـد: اى قـوم مـا، بـه     . كنان به سوى قومشان بازگشـتند  ] به پايان آمد، بيم پس چون [تالوت قرآن كريم
]  ] كتابى را شنيديم كه پس از موسى فرو فرستاده شده اسـت. تصـديق كننـده [كتابهـاى     الوتراستى ما [ت

] دعوتگر الهـى را بپذيريـد    اى قوم ما، [دعوت. شود پيش از خود است. به حقّ و به راه راست رهنمون مى
. دناك در امـان دارد و به او ايمان آوريد. تا برخى از گناهانتان را براى شما بيامرزد و شما را از عذاب در
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***  

  سورة محمد

  آيه است 38اين سوره مدني و 
%t⎦⎪Ï﴿: 2 – 1اسباب نزول آية  ©! $# (#ρãxx. (#ρ‘‰ |¹uρ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «! $# ¨≅|Êr& öΝßγ n=≈ uΗ ùår& ∩⊇∪﴾)1(.  

%t⎦⎪Ï﴿روايت كرده است: آية  بك: ابن ابوحاتم از ابن عباس  -965 ©! $# (#ρ ãxx. (#ρ‘‰|¹ uρ 

⎯tã È≅‹ Î6y™ «! $# ¨≅|Êr& öΝßγ n=≈ uΗ ùår& ∩⊇∪﴾    در بـــارة مشـــركان مكـــه و﴿š⎥⎪Ï% ©! $#uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏΗ xåuρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9   در شان انصار نازل شده است. ﴾#$

#﴿: 4اسباب نزول آية  sŒÎ* sù ÞΟçF‹É)s9 t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρãxx. z> ÷|Øsù É>$s%Ìh9 $# #© ¨Lym !# sŒ Î) ó/ èφθ ßϑçFΖ sƒ ùRr& 

(#ρ‘‰ à±sù s−$rO uθ ø9$# $̈ΒÎ* sù $CΖ tΒ ß‰÷èt/ $̈ΒÎ)uρ ¹™!# y‰Ïù 4© ®Lym yìŸÒ s? Ü> öpt ø:$# $yδu‘# y— ÷ρr& 4 y7Ï9≡sŒ öθ s9uρ â™!$t± o„ ª! $# 

u|ÇtGΡ]ω öΝåκ ÷] ÏΒ ⎯ Å3≈ s9 uρ (# uθè= ö6 u‹Ïj9 Νà6 ŸÒ ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ 3 t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ (#θè= ÏF è% ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# ⎯ n= sù ¨≅ÅÒ ãƒ ÷Λàι n=≈ yϑôãr& 

∩⊆∪﴾)2(.  

                                                                                                             
] گريـزى نداشـته و او در برابـر خـدا دوسـتانى       ] دعوتگر خدا را نپذيرد، در زمين [راه و كسى كه [دعوت

  .»ندارد. اينان در گمراهى آشكارند
  .»كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند [خداوند] اعمال آنان را تباه كرد«ترجمه:  -1
] را بزنيـد. تـا هنگـامى كـه [بسـيارى از] آنـان را        پس چون با كافران برخورديد، گردنها [ى شان«ترجمه:  -2

]  اى رها كنيد. تا [اهل ] را استوار داريد، آن گاه پس از آن آنان را به احسان يا به فديه كشتيد، بند [اسارت
گرفـت   ت از آنان انتقـام مـى  خواس ] اين است. و اگر خداوند مى ] بنهد. [حكم جنگ سالحش را [بر زمين

خواهد] برخى از شما را با برخى ديگر بيازمايد و كسانى كه در راه خدا كشته شدند اعمال آنـان   ولى [مى
  .»كند را نابود نمى
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در گردنة كـوه قـرار    كند: در روز احد رسول اهللا  ابن ابوحاتم از قتاده روايت مي -966
اي از يارانش زخمي و شهيد شـده بودنـد. مشـركان در آن روز بـه صـداي بلنـد        داشت و عده

فتند: اعل هبل، مسلمانان فرياد زدند، اهللا اعلي و اجل: خدا برتر و بزرگوارتر است. مشركان گ
گفتند: ما عزي داريم و شما عزي نداريد. رسول اهللا به مسلمانان دستور داد بگوييد: اهللا موالنـا  
 وال مولي لكم: پروردگـار يـار و يـاور ماسـت شـما خـدا و يـاور نداريـد. بنـابراين در آن روز         

﴿t⎦⎪Ï% ©! $# uρ (#θ è= ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!   .)1(نازل شد ﴾#$

⎦﴿: 13اسباب نزول آية  Éi⎪r' x.uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒös% }‘ Ïδ ‘‰ x© r& Zο §θ è% ⎯ ÏiΒ šÏGtƒ ös% û©ÉL ©9$# y7÷Fy_t÷z r& 

óΟ ßγ≈ oΨ õ3n= ÷δr& Ÿξsù uÅÀ$tΡ öΝçλm; ∩⊇⊂∪﴾)2(.  
بـه قصـد    سول خدا روايت كرده است: هنگامي كه ر بابويعلي از ابن عباس  -967

هجرت خـارج شـد و مقابـل غـار رسـيد بـه سـوي مكـه نگـاه كـرد و گفـت: تـو در نـزد مـن               
كردند هرگز از مكه  ترين شهر خدا هستي، اگر فرزندانت به زور و ستم مرا بيرون نمي محبوب

ــي  ــارج نمــ ــدا   خــ ــس خــ ــدم. پــ ⎦﴿ شــ Éi⎪r' x. uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒ ös% }‘Ïδ ‘‰x© r& Zο §θ è% ⎯ ÏiΒ š ÏGtƒ ös% û© ÉL©9 $# 

y7 ÷Fy_t÷z r&﴾... 3(را نازل كرد(.  

                                           
  و اين مرسل است. 31358طبري  -1
دتر بودنـد،  انـد، توانمنـ   ] شهر تـو كـه اخراجـت كـرده     ] آنها از [اهل و چه بسيار شهرها كه [مردم«ترجمه:  -2

  .»نابودشان كرديم. و آنان ياورى نداشتند
 2419 »تفسير شوكاني«آمده روايت كرده اند.  3737 »مطالب عاليه«و ابويعلي چنانچه در  31372طبري  -3

  تخريج محقق.
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Νåκ﴿: 16اسباب نزول آية  ÷] ÏΒuρ ⎯̈Β ßìÏϑ tGó¡ o„ y7 ø‹s9 Î) #©̈L ym # sŒÎ) (#θ ã_tyz ô⎯ÏΒ x8 Ï‰Ψ Ïã (#θä9$s% t⎦⎪Ï% ©#Ï9 

(#θ è?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# # sŒ$tΒ tΑ$s% $ ¸ÏΡ#u™ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρé& t⎦⎪Ï% ©! $# yìt6sÛ ª!$# 4’n?tã öΝÍκÍ5θè= è% (# þθ ãèt7 ¨?$# uρ óΟèδu™!# uθ÷δr& ∩⊇∉∪﴾)1(.  
ابن منذر از ابن جريج روايت كرده است: مسلمانان و منافقان با هم دور نبـي كـريم    -968
 شـنيدند و بـه آن قلبـاً توجـه      شدند. مسلمانان سخنان پيغمبر را به گـوش جـان مـي    جمع مي
كردنـد چـون از حضـور     يشنيدند، اما توجه قلبـي نمـ   كردند. منافقان نيز گفتار پيامبر را مي مي

پرسيدند كه پيامبر همين اكنون چـه گفـت؟ پـس آيـة      شدند از مسلمانان مي مبارك خارج مي
﴿Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ßìÏϑtGó¡o„ y7 ø‹s9 Î)﴾... .نازل شد  

‰pκš$﴿: 33اسباب نزول آية  r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u™ (#θ ãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9 $# Ÿωuρ (# þθ è=ÏÜö7 è? 

ö/ä3n=≈ uΗ ùår& ∩⊂⊂∪﴾)2(.  
از ابوعاليـه روايـت كـرده     »ةكتاب الصال«ابوحاتم و محمد بن نصر مروزي در ابن  -969

كردند، هركسي كه بـه ذات اقـدس الهـي ايمـان داشـته باشـد        فكر مي اند: ياران رسول اهللا 
بخشـد.   نمـي ارتكاب گناهان برايش ضرر و زيان ندارد، چنانچه با كفر انجام اعمال نيكو سود 

θ#)﴿پس  ãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9 $# Ÿωuρ (# þθè= ÏÜö7 è? ö/ä3n=≈ uΗ ùår& ∩⊂⊂∪﴾      نازل شـد. پـس ترسـيدند كـه
  كند. ارتكاب گناه اعمال نيك را باطل مي

***  

                                           
دهند تا وقتى كه از نزدت بيرون رونـد، بـه دانـش     و از آنان كسانى هستند كه به تو گوش فرا مى«ترجمه:  -1

هـاى   اند كه خداوند بر دلهايشان مهـر نهـاده و از خواسـته    تگان گويند: همينك چه گفت؟ اينان كسانىياف
  .»اند ] خود پيروى كرده [نفسانى

  .»اى مؤمنان، از خداوند فرمان بريد و از رسول [او نيز] فرمان بريد و اعمالتان را باطل مكنيد«ترجمه:  -2
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  تحسورة فَ

  آيه دارد 29اين سوره مدني و 
اند: سـورة فـتح از   حاكم و غيره از مسور بن مخرمه و مروان بن حكم روايت كرده  -970

  .)1(اول تا آخر در مسير راة مكه تا مدينه در شان حديبيه نازل شده است
‰Ÿ≅Åzô﴿: 5اسباب نزول آية  ã‹ Ïj9 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ ;M≈̈Ζ y_ “ÌøgrB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã≈ pκ÷ΞF{ $# 

t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz $pκÏù tÏex6 ãƒuρ óΟ ßγ ÷Ζtã öΝÍκÌE$t↔ ÍhŠy™ 4 tβ% x.uρ y7Ï9≡sŒ y‰Ζ Ïã «!$# # ·— öθ sù $VϑŠ Ïàtã ∩∈∪﴾)2(.  
كنند: وقت بازگشت از  روايت مي بخاري، مسلم، ترمذي و حاكم از انس  -971

›tÏøóu﴿حديبيه اين كالم عزيز  Ïj9 y7s9 ª! $# $ tΒ tΠ £‰s)s? ⎯ ÏΒ š Î7/ΡsŒ $tΒ uρ ẗz r' s?﴾  :به رسول 2(فتح (
ازل شده است كه در نزد من از همه دارايي و اي ن گشت. پيامبر گفت: برايم آيه خدا نازل

تر است و آيه را براي مسلمانان قراءت كرد. گفتند: گوارايت باد  ثروت روي زمين محبوب
اي محبوب خدا! خدا گفته است كه به تو چه عطا خواهد كرد. پس به ما چه خواهد داد؟ 

Ÿ≅Åz﴿آنگاه آية  ô‰ã‹ Ïj9 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ ;M≈̈Ζ y_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκ ÉJøt rB ã≈ pκ ÷ΞF{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $pκÏù 

tÏex6 ãƒuρ óΟ ßγ ÷Ζ tã öΝÍκÌE$t↔ÍhŠ y™ 4 tβ%x. uρ y7Ï9≡ sŒ y‰ΖÏã «!$# #·— öθsù $VϑŠ Ïà tã ∩∈∪﴾ 3(نازل شد(.  

                                           
  .459/  2حاكم  -1
جام مردان و زنان مؤمن را به باغهايى در آورد كه از فرودسـت آن جويبـاران روان اسـت    تا سران«ترجمه:  -2

كه جاودانه در آنجا خواهند بود. و بديهايشان را از آنان بزدايد و اين [دست آورد] در نزد خـدا پيـروزى   
  .»بزرگى است

روايـت كـرده انـد.     31/  1و احمـد   519 »تفسـير «، نسائي در 3262، ترمذي 4177اري صحيح است، بخ -3
  تخريج محقق. 6122تفسير ابن كثير 
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_ô‰s)©9 š﴿: 18اسباب نزول آية  ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) štΡθ ãèÎƒ$t7 ãƒ |Møt rB Íο tyf¤±9$# 

zΝ Î= yèsù $tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θ è= è% tΑt“Ρr' sù sπ uΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκ ö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $[s ÷Gsù $ Y6ƒ Ìs% ∩⊇∇∪﴾)1(.  
ك: ابن ابوحاتم از سلمه بن اكوع روايت كرده است: هنگام خواب نيمـروزي بـود    -972

يـد كـه   صدا كرد: اي مردم، بياييد بيعت كنيد بياييـد بيعـت كن   كه ناگاه مناديي رسول خدا 
روح القدوس آمده است، به نزد رسول خدا كه زير درخت موز قرار داشت شـتافتيم و بـا آن   

!ô‰s)©9 š_ÅÌu‘ ª﴿بزرگوار تجديد بيعت كرديم. آنگـاه خـدا آيـة     $# Ç⎯tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 را  ...﴾#$
  .)2(نازل كرد

uθ﴿: 24اسباب نزول آية  èδuρ “Ï% ©!$# £#x. öΝ ßγ tƒ Ï‰÷ƒr& öΝä3Ψtã öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ Νåκ ÷] tã Ç⎯ ôÜt7 Î/ sπ ©3tΒ .⎯ ÏΒ 

Ï‰÷èt/ ÷βr& öΝä. txøßr& óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 tβ%x.uρ ª!$# $ yϑÎ/ tβθè= yϑ÷è s? # ·ÅÁ t/ ∩⊄⊆∪﴾)3(.  
روايت كرده اند: هنگام غزوة حديبيه هشـتاد نفـر    مسلم، ترمذي و نسائي از انس  -973

پـايين آمدنـد. همـة آن مشـركان      گيري رسول اهللا و ياران او از كوة تنعيم مسلح به قصد غافل
uθ﴿ها را آزاد كرد. پس خـداي بـزرگ آيـة     اسير و گرفتار شدند. پس پيامبر خدا تمام آن èδuρ 

“Ï% ©! $# £# x. öΝ ßγ tƒ Ï‰÷ƒr& öΝ ä3Ψtã öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ Ν åκ ÷] tã﴾... 4(را نازل كرد(.  

                                           
كردند خشـنود شـد، و معلـوم     به راستى خداوند از مؤمنان هنگامى كه زير درخت با تو بيعت مى«ترجمه:  -1

داشت كه در دلهايشان چيست، در نتيجه بر آنان آرامش فرود آورد و فتحى نزديـك را بـه آنـان پـاداش     
  .»داد

  .1291 »زاد المسير«آمده روايت كرده است. تفسير  225/  4 »تفسير ابن كثير«انچه در ابن ابوحاتم چن -2
و اوست كسى كه دست آنان را از شما و دست شما را از آنان در ميان مكّه پس از آنكه شـما را  «ترجمه:  -3

  .»كنيد بيناست بر آنان پيروز گرداند، بازداشت و خداوند به آنچه مى
از انـس   751حـدي  ، وا530 »تفسـير «، نسائي در 3264، ترمذي 2688اود ، ابود1808 صحيح است، مسلم -4

  تخريج محقق. 2447 »تفسير شوكاني«روايت كرده اند. 
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  .)1(ك: مسلم از حديث سلمه بن [عمرو] اكوع، به همين معني روايت كرده -974
ك: احمد و نسائي از حديث عبداهللا بن مغفل مزني بـه همـين معنـي روايـت كـرده       -975

  .)2(اند
  .)3(به همين معني روايت كرده است بك: ابن اسحاق از ابن عباس  -976

ãΝ﴿: 25اسباب نزول آية  èδ š⎥⎪Ï% ©! $# (#ρãxx. öΝ à2ρ‘‰ |¹uρ Ç⎯ tã Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#ty⇔ø9 $# y“ô‰oλ ù;$# uρ 

$ ¸ùθ ä3÷ètΒ βr& xè= ö7 tƒ … ã&©#Ït xΧ 4 Ÿωöθ s9 uρ ×Α% ỳ Í‘ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ•Β Ö™!$|¡ ÎΣuρ ×M≈ uΖ ÏΒ÷σ •Β óΟ©9 öΝèδθ ßϑn= ÷ès? βr& öΝèδθ ä↔sÜ s? 

Ν ä3t7 ÅÁ çGsù Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ 8ο §yè̈Β ÎötóÎ/ 5Ο ù= Ïæ ( Ÿ≅Åz ô‰ã‹ Ïj9 ª! $# ’Îû ⎯Ïμ ÏFuΗ ÷q u‘ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 4 öθ s9 (#θè= −ƒt“ s? $uΖ ö/¤‹yès9 š⎥⎪Ï% ©! $# 

(#ρãxx. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¹/# x‹tã $̧ϑŠ Ï9r& ∩⊄∈∪﴾)4(.  
طبراني و ابويعلي از ابوجمعه جنبذ بن سبع روايـت كـرده انـد: در اول يـك روز در      -977

حالي كه كافر بودم با رسول اهللا جنگيدم و در آخر همان روز به دين اسالم مشرف شدم و در 

                                           
  تخريج محقق. 2448 »تفسير شوكاني«. 1807صحيح است، مسلم  -1
ــت، ن  -2 ــائي در صــحيح اس ــري«س ــير«، در 11511 »الكب ــاكم 531 »تفس ــد 460/  2، ح  87و  86/  4، احم

از عبداهللا بن مغفل روايت كرده اند. حاكم و ذهبي بـه شـرط بخـاري و مسـلم      319/  6] و بيهقي 16198[
دانـد و هيثمـي در    اين را صـحيح مـي   351/  5 »فتح الباري«نان حافظ ابن حجر در دانند. همچ صحيح مي

 2449 »شـوكاني تفسـير  «هـاي احمـد راوي صـحيح هسـتند.      راويگويـد:   مـي  145/  6 »ع الزوائـد مجم«
  تخريج محقق.

  .96، ص 26تفسير طبري، همان منبع، ج  -3
اى كـه موقـوف    آنانند كه كفر ورزيدند و شما را از مسجد الحرام باز داشتند و نگذاشتند قربـانى «ترجمه:  -4

] نبودنـد كـه آنـان را     داشته شده بود، به جايگاهش برسد و اگر مردان و زنانى مؤمن [و مستضعف در مكّه
رسـيد. [فرمـان    شناسيد [و ممكن بود] پايمالشان كنيد آن گاه نادانسته درباره آنان رنجـى بـه شـما مـى     مىن

] تا خداوند هر كه را خواهد به جوار رحمت خـود در آورد.   داديم. پيروزى را به تأخير انداخت حمله مى
  .»كرديم اگر از هم جدا بودند كافرانشان را به عذابى دردناك عذاب مى
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Ÿωöθ﴿. اين كالم حـق  جهاد و پيكار كردم. ما سه مرد و هفت زن بوديم ركاب او  s9 uρ ×Α% ỳ Í‘ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ •Β Ö™!$|¡ ÎΣuρ ×M≈ uΖ ÏΒ ÷σ•Β﴾ 1(در بارة ما نازل شده است(.  

ô‰s)©9 šX﴿: 27اسباب نزول آية  y‰|¹ ª!$# ã& s!θß™u‘ $ tƒ ö™”9 $# Èd, ys ø9$$ Î/ ( £⎯ è= äz ô‰tGs9 y‰Éf ó¡ yϑø9 $# 

tΠ#tys ø9 $# βÎ) u™!$ x© ª!$# š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ t⎦⎫ É)Ïk= pt èΧ öΝä3y™ρâ™â‘ z⎯ƒ ÎÅ_Çs)ãΒ uρ Ÿω šχθèù$sƒ rB ( zΝÎ= yèsù $tΒ öΝs9 (#θ ßϑn= ÷ès? 

Ÿ≅yèy∨sù ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ š Ï9≡sŒ $[s÷Gsù $·6ƒ Ìs% ∩⊄∠∪﴾)2(.  
ت كرده اند: رسـول خـدا   از مجاهد رواي »دالئل«فريابي، عبد بن حميد و بيهقي در  -978

مـان بـه مكـه داخـل     واب ديد كه خـودش و يـاران پاكبـازش در نهايـت امـن و ا     در حديبيه خ
كننـد. چـون آن بزرگـوار     تراشـند و يـا كوتـاه مـي     شـوند و مـوي سرشـان را در آنجـا مـي      مي

هاي خود را در حديبيه ذبح كرد. يارانش گفتند: اي رسول خدا! خواب و رويـاي شـما    قرباني
‰ô﴿كجا شد؟ پس آية  s)©9 šX y‰|¹ ª! $# ã& s!θ ß™ u‘ $tƒ ö™”9   .)3(نازل شد ...﴾#$

***  

                                           
گويـد:   مـي  11346 »مجمع الزوائد«وجمعه روايت كرده اند. هيثمي در از اب 2204، طبراني 1560ابويعلي  -1

در «سـيوطي در   »ي يكـي از ايـن دو اسـناد ثقـه هسـتند     هـا  طبراني به دو اسناد روايت كرده اسـت راوي «
  تخريج محقق. 2450 »تفسير شوكاني«جيد گفته است.  76/  6 »المنثور

گمان خداوند به حقّ رؤيـاى رسـولش را راسـت گردانـد: [بـا ايـن مضـمون كـه:] اگـر خـدا           بى «ترجمه:  -2
ايـد، بـى آنكـه بيمنـاك باشـيد وارد       بخواهد ايمن [و] در حالى كه موى سرتان را تراشيده و كوتاه كـرده 

ر دانست، كه پيش از اين فتحـى نزديـك را مقـرّ    دانستيد مى مسجد الحرام خواهيد شد. و آنچه را كه نمى
  .»داشت

  از مجاهد روايت كرده مرسل و ضعيف است. 31601طبري  -3



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      484
 

 

  جراتسورة ح

  آيه است 18اين سوره مدني و 
$﴿: 5 – 1اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ Ÿω (#θãΒ Ïd‰s)è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“y‰ tƒ «!$# ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ ( (#θ à)̈?$# uρ 

©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ×Λ⎧Î= tæ ∩⊇∪﴾.  
روايت كرده  ير بخاري و غيره از طريق ابن جريج از ابن ابومليكه از عبداهللا بن زب -979

آمدند. ابوبكر صديق پيشنهاد كرد  اند: سواراني به نمايندگي از بني تميم نزد رسول خدا 
كه قعقاع بن معبد را فرماندار بني تميم تعيين كن، عمر فاروق گفت: اقرع بن فاروق گفت: 

آنگاه در  قصد من مخالفت با تو نبود، باهم مجادله كردند تا اين كه صداشان بسيار بلند شد.
pκ$﴿باره كالم عزيز  š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θãΒÏd‰s)è? t⎦ ÷⎫t/ Ä“y‰tƒ «! $# ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ ( (#θ à)̈?$# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# 

ìì‹ Ïÿxœ ×Λ⎧Î= tæ ∩⊇∪ $pκ š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (# þθãèsù ös? öΝä3s?≡uθ ô¹r& s− öθsù ÏNöθ |¹ Äc© É<̈Ψ9 $# Ÿωuρ (#ρãyγ øgrB … çμ s9 

ÉΑöθs)ø9 $$Î/ Ìôγ yfx. öΝ à6ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 βr& xÝt7øt rB öΝä3è=≈ yϑôãr& óΟçFΡr& uρ Ÿω tβρ â ßêô± s? ∩⊄∪ ¨βÎ) z⎯ƒ Ï% ©!$# 

tβθ ‘Ò äótƒ öΝßγ s?≡uθ ô¹r& y‰Ζ Ïã ÉΑθß™ u‘ «!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪Ï% ©! $# z⎯ ys tGøΒ $# ª!$# öΝ åκu5θè= è% 3“uθ ø)−G= Ï9 4 Ο ßγ s9 ×ο tÏøó̈Β 

íô_ r&uρ íΟŠÏà tã ∩⊂∪ ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# y7 tΡρßŠ$ uΖãƒ ⎯ ÏΒ Ï™!# u‘ uρ ÏN≡ tàf çt ø:$# öΝ èδçsYò2 r& Ÿω šχθè= É)÷ètƒ ∩⊆∪ öθ s9 uρ 

öΝ åκ̈Ξr& (#ρ çy9   .)1(نازل شد ،)1(﴾¹|

                                           
اى مؤمنان، فراروى خداوند و رسولش پيشدسـتى نكنيـد و از خداونـد پـروا بداريـد. بـى گمـان        «ترجمه:  -1

ماننـد بلنـد سـخن     -اى مؤمنان، صداى خود را بلندتر از صـداى پيـامبر مكنيـد و   . خداوند شنواى داناست
. اعمالتـان از بـين بـرود    -دانيد در حالى كه شما نمى -با او بلند سخن مگوييد. كه مبادا -گفتن با همديگر

كاهند، اينانند كه خداونـد دلهايشـان را بـراى تقـوى      كسانى كه صداى خود را در نزد رسول خدا فرو مى
خواننـد   هـا تـو را فـرا مـى     آنان كه از آن سوى حجـره . پرورده است. آنان آمرزش و پاداشى بزرگ دارند

  .»كردند و اگر آنان صبر مى. يابند بيشترشان در نمى
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اي از مردم روز دهم ذي الحجـه   روايت كرده است: عده ك: ابن منذر از حسن  -980
ها دستور داد كـه دوبـاره قربـاني     ر بريدند. پيامبر به آنهاي خود را پيش از رسول اهللا س قرباني

pκ$﴿كنند. پس آية  š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰s)è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“y‰ tƒ «! $# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ﴾ 2(نازل شد(.  
روايت كرده است: يك نفر قبل از نماز عيد قربان  »اضاحي«ابن ابوالدنيا در كتاب  -981

  بح كرد پس اين آية نازل گرديد.قرباني خود را ذ
اي پـيش از مـاة    روايت كرده است: عـده  لاز عايشه  »معجم اوسط«براني در ط -982

pκ$﴿رمضان قبل از رسول خدا روزه گرفتند. [روزة رمضان] بنـابراين آيـة    š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω 
(#θ ãΒ Ïd‰s)è? t⎦÷⎫ t/ Ä“y‰ tƒ «! $# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ﴾ 3(نازل شد(.  
گفتند: كـاش در بـارة    اي از مردم مي ك: ابن جرير از قتاده روايت كرده است: عده -983

Ÿω (#θãΒ﴿شد. آنگاه خـدا   چنين و چنان چيزها وحي نازل مي Ïd‰s)è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“y‰tƒ «! $# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ﴾  را
  .)4(نازل كرد

                                                                                                             
 »لاسـباب نـزو  «، واحـدي در  6816، ابـويعلي  534 »تفسـير «و در  226/  8، نسائي 4847و  4367بخاري  -1

ر به تخريج محقق همه از ابن جريج از ابن ابومليكه از عبداهللا بن زبيـ  1990 »معالم التنزيل«بغوي در  752
  تخريج محقق. 1985 »احكام القرآن«ند. روايت كرده ا

از حسن به قسم مرسل روايت كرده است. در ايـن   2923 »تفسير قرآن«جداً ضعيف است، عبدالرزاق در  -2
سند بين معمر و حسن انقطاع است با اين وصف مراسيل حسن واهي هستند، چنانچـه بـه علمـاي ايـن فـن      

وع حديث بخاري اسـت  كرده صحيح در اين موضاز حسن روايت  41661و  31660روشن است. طبري 
  تخريج محقق. 1305 »زاد المسير«چنانچه گذشت. 

  . در اين سند جبال بن رفيده مجهول و اسناد ضعيف است.2734 »معجم اوسط«طبراني در  -3
  تخريج محقق. 1306 »زاد المسير«ده به قسم مرسل روايت كرده است. از قتا 31661طبري  -4
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رسـول اهللا  ك: و از او روايت كرده است: مرسوم بود كه صداي خود را در حضور  -984
#) Ÿω﴿آيـة   گفتنـد، پـس خـدا     كردند و بلند سـخن مـي   بلند مي þθãèsù ös? öΝä3s?≡uθ ô¹r&﴾   را نـازل

  .)1(كرد
ك: و همچنين از محمد بن ثابت بن قيس بن شماس نيز روايت كرده اسـت: وقتـي    -985

#) Ÿω﴿اين كالم جليل  þθ ãèsù ös? öΝ ä3s?≡ uθô¹ r& s− öθ sù ÏNöθ |¹ Äc© É<̈Ψ9 ثابت بن قيس در سـر   شت،نازل گ ﴾#$
كرد. عاصم بن عدي بن عجالن از كنار او گذشت و گفت: علت گرية تو  راه نشسته گريه مي

ترسم اين آيه در حق مـن نـازل شـده باشـد. عاصـم       چيست؟ گفت: صداي من بلند است، مي
شـوي كـه بـه     ثابت را خواست و گفـت: آيـا خوشـنود نمـي     سخن او را به پيامبر رساند. او 

ي و پسنديدگي زندگي كني و به راة خـدا شـهيد و وارد بهشـت كـردي، گفـت: خـوش       خوب
βÎ) z⎯ƒ¨﴿كـنم. پـس خـدا آيـة      حالم اما صداي خويش را هرگز از صداي پيامبر بلنـد نمـي   Ï% ©! $# 

tβθ ‘Ò äótƒ öΝßγ s?≡uθ ô¹r&﴾... 2(را نازل كرد(.  
اند: مرداني از عرب روايت كرده  طبراني و ابويعلي با سند حسن از زيد بن ارقم  -986

هاي نبي اكرم آمدنـد و بـا صـداي بلنـد گفتنـد: اي محمـد، اي محمـد. آنگـاه          نزديك حجره
%βÎ) š⎥⎪Ï¨﴿آية  وندخدا ©! $# y7tΡρßŠ$uΖ ãƒ ⎯ ÏΒ Ï™!# u‘ uρ ÏN≡tàfçt ø:   .)3(را نازل كرد ...﴾#$

و  ك: عبدالرزاق از معمر از قتاده روايت كرده است: مردي خدمت نبي اكـرم آمـد   -987
منزلت من  ن مقام ودگفت: اي محمد! بدون شك مدح و ستايش من زينت است و پايين آور

                                           
  .31666طبري  -1
  تخريج محقق. 1309 »زاد المسير«، 131669طبري  -2
 »مطالـب عاليـه  «ن ارقم روايت كرده اند. حـافظ در  از زيد ب 757و واحدي  5123، طبراني 31678طبري  -3

حسن  »در المنثور«سبت داده. اين حديث را سيوطي در اين را به ابوعاليه، مسدد و ابن اسحاق هم ن 3743
  به تخريج محقق. 2461 »تفسير شوكاني«گفته است 
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گفت: آن ذات پاك يكتاست كه ستودنش زينت و نكوهشش ناپسـند   زشت و ناپسند. نبي 
⎪⎥βÎ) š¨﴿است. پس آية  Ï% ©! $# y7tΡρ ßŠ$uΖ ãƒ﴾... 1(نازل شد(.  

  حديث.اين حديث مرسل است و داراي شواهد مرفوع از قبيل 
  .)2(ترمذي از براء و ديگران اين حديث را بدون نزول آيه روايت كرده است -988
  .)3(ك: ابن جرير به همين معني از حسن روايت كرده است -989
روايت كرده است: او [اقرع] رسـول   ك: احمد با سند صحيح از اقرع بن حابس  -990

د. پس گفت: اي محمـد سـتايش مـن    ها صدا كرد. كسي جوابش را ندا خدا را از پشت حجره
  .)4(زينت و نكوهش من زشت است. پيامبر گفت: اين صفات خاصة خداست

ك: ابن جرير و ديگران از اقرع همينگونه روايت كرده اند: او نزد رسول اهللا آمـد و   -991
  گفت: اي محمد، به حضور ما بيا، پس اين آيه نازل گرديد.

$﴿: 8 – 6اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä.u™!% ỳ 7, Å™$sù :* t6t⊥Î/ (# þθ ãΨ ¨t6tGsù βr& (#θ ç7Š ÅÁ è? 

$JΒ öθs% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θ ßs Î6 óÁçG sù 4’n?tã $tΒ óΟçFù= yèsù t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪﴾.  
روايت كرده اند:  احمد و ديگران به سند قوي از حارث بن ضرار خُزاعي  -992

اسالم دعوتم كرد، گفتارش را پذيرفتم و اسالم آوردم به  آمدم، به خدمت رسول خدا 

                                           
تحقيق دكتر مصطفي محمد مسـلم] از قتـاده بـه قسـم      231/  3 »تفسير قرآن«[و عبدالرزاق  31681طبري  -1

  مرسل روايت كرده اند.
قـه هسـتند بـه    هـايش ث  روايت كرده اند. اسناد ايـن حسـن و راوي   535 »تفسير«و نسائي در  3267 ترمذي -2

  تخريج محقق نگاه. 2460 »انيتفسير شوك«حديث پيش شاهد است. 
  اين مرسل است. 31684طبري  -3
مجمــع «روايــت كــرده انــد. هيثمــي در  878ي و طبرانــ 31679، طبــري 394و  393/  6و  488/  3احمــد  -4

رع هاي يكي از سندهاي احمد راويي صحيح هستند، اگر ابوسلمه از اق راوي«گويد:  مي 108/  7 »الزوائد
گويد: ايـن منقطـع اسـت     تخريج محقق. محقق مي 1311 »زاد المسير« »مرسل استشنيده باشد و اگر نه 

  بنابر روايت صحيح. –زيرا ابوسلمه به دوران اقرع نبوده است 
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پرداخت زكات دستورم داد با اداي زكات موافقت كردم و گفتم: اي رسول خدا! به نزد قوم 
كنم، هركه دعوتم را پذيرفت  ها را به اسالم و اداي زكات دعوت مي روم و آن خودم مي

به نزدم بفرست تا زكات  كنم، خودت در فالن وقت شخصي را زكاتش را جمع مي
آوري شده را برايت بفرستم، چون حارث زكات را جمع كرد و موقع معين فرا رسيد  جمع

كرد  هاي پيش آمد و نزد او كسي را نفرستاد، حارث گمان براي رسول خدا گرفتاري
اي پيش آمده و رسول اهللا خشمگين شده است. بنابراين، سران قوم خود را جمع كرد و  حادثه
آوري شده  وقت تعيين كرده بود تا كسي را براي گرفتن زكات جمع ت: رسول خدا گف

كند. براي نيامدن نمايندة او هيچ  به نزد من بفرستد. هيچگاه رسول خدا خالف وعده كار نمي
دانم، مگر اين كه بر ما خشم گرفته است خودمان برويم و زكات را به رسول خدا  علتي نمي

آوري شده در نزد حارث را از او بگيرد  د بن عقبه را فرستاد تا زكات جمعبرسانيم. پيامبر ولي
چون وليد آنجا رفت ترسيد و برگشت و به رسول خدا گفت: حارث زكات را به من نداد و 

گروهي از سپاة اسالم را آماده كرد و به سوي حارث  خواست مرا بكشد. رسول اهللا 
آمدند كه ناگاه با لشكر اعزامي پيامبر روبرو  ينه ميفرستاد. حارث با بزرگان قوم به سوي مد

شدند. حارث به لشكر اسالم گفت: به كجا اعزام شده ايد، گفتند: به جنگ تو، گفت: براي 
چه، گفتند: پيامبر وليد بن عقبه را به نزدت فرستاده بود. او برگشت و براي پيامبر گفت: تو 

داشتي. حارث گفت: قسم به خدايي كه محمد را زكات را به او نپرداختي و قصد كشتن او را 
به حق فرستاده من نه فرستادة او را ديدم و نه او به نزد من آمده است. چون خدمت رسول 
خدا شرفياب شد. پيامبر گفت: از پرداخت زكات خودداري كردي و تصميم داشتي نمايندة 

فرستاده من اين كار را  . گفت: سوگند به ذات اقدس كه تو را به حق؟مرا به قتل برساني
pκ$﴿نكردم. آنگاه آية  š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (# þθ ãΖtΒ# u™ βÎ) óΟ ä.u™!% ỳ 7,Å™$sù :*t6 t⊥Î/ (# þθãΨ ¨t6tGsù βr& (#θ ç7ŠÅÁ è? $JΒöθs% 7' s#≈ yγ pg¿2 

(#θ ßs Î6 óÁçGsù 4’n?tã $ tΒ óΟ çFù= yèsù t⎦⎫ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪ (# þθßϑn= ÷æ $# uρ ¨βr& öΝä3Š Ïù tΑθß™ u‘ «!$# 4 öθs9 ö/ ä3ãè‹ÏÜ ãƒ ’Îû 9ÏWx. z⎯ ÏiΒ 

ÍöΔF{$# ÷Λ —⎢ÏΨ yès9 £⎯ Å3≈ s9uρ ©! $# |= ¬7 ym ãΝä3ø‹s9 Î) z⎯≈ yϑƒ M}$# … çμ uΖ −ƒy— uρ ’Îû ö/ä3Î/θ è= è% oν §x.uρ ãΝä3ø‹s9 Î) tøä3ø9 $# s−θÝ¡ àø9$# uρ 
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tβ$ uŠ óÁ Ïèø9$# uρ 4 y7Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχρ ß‰Ï©≡§9 $# ∩∠∪ WξôÒ sù z⎯ÏiΒ «! $# Zπ yϑ÷èÏΡ uρ 4 ª!$# uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym ∩∇∪﴾)1( 
  .)2(حديث را روايت كرده اند ثقه هستندكه اين نازل شد. كساني 

طبراني از جابر بن عبداهللا و عقلمه بن ناجيه و ام سـلمه بـه ايـن معنـي روايـت كـرده        -993
  است.

  ابن جرير از قول عوفي از ابن عباس به همين معني روايت كرده است. -994
  .)3(ديگر به قسم مرسل روايت كرده است قو از چند طري -995

                                           
اى مؤمنان، اگر فاسقى خبرى برايتان بيـاورد، بررسـى كنيـد [تـا مبـادا] آنكـه از روى نـادانى بـه         «ترجمه:  -1

و بدانيد كه رسول خـدا در ميانتـان   . ايد، پشيمان شويد مرتكب شدهگروهى زيان رسانيد، آن گاه بر آنچه 
است. اگر در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند، به يقين به رنج افتيد ولى خداوند ايمان را در نظر شما 
 محبوب گرداند و آن را در دلهايتان آراست و كفر و فسق و نافرمانى را برايتان ناپسند گرداند، اينانند كـه 

  .»] و خداوند داناى فرزانه است به فضل و نعمتى از سوى خدا. [چنين مقرّر شده است. اند راه يافته
چـاپ   262[ »اسـباب نـزول  «و واحـدي در   3395 »معجـم كبيـر  «، طبرانـي در  279/  4جيد است، احمد  -2

گويــد:  مــي 108/  7 »مجمــع الزوائــد«اهره] روايــت كــرده انــد. هيثمــي در مؤسســة حلبــي و شــركاء، قــ
تـرين حـديثي    ايـن حسـن  «گويـد:   مي 209/  4 »تفسير«حافظ ابن كثير در  »هاي احمد ثقه هستند راوي«

از جابر روايت كـرده، اسـناد آن بـه     3809 »معجم اوسط«طبراني در  »ه روايت شدهاست كه در اين قص
ين سبب ايـن اسـناد   به هم 110/  7 »مجمع الزوائد«ن عبدالقدوس ضعيف است، هيثمي در خاطر عبداهللا ب

از علقمه بـن ناجيـه روايـت كـرده اسـت، اسـناد آن بـه خـاطر          8و  6/  17داند. طبراني  را داراي علت مي
ذكـر كـرده    11354 »مجمـع الزوائـد  «اما متـابع دارد چنانچـه هيثمـي در    يعقوب بن كاسب ضعيف است 

گويد: در ايـن   مي 11357يثمي از ام سلمه روايت كرده است. ه 401/  23 »معجم كبير«است. طبراني در 
از يزيـد بـن رومـان و طبـري      31692از قتاده و طبـري   31688اسناد موسي بن عبيده ضعيف است. طبري 

از ابن ابوليلي به قسم مرسـل روايـت كـرده اسـت. پـس ايـن حـديث بـا همـين شـواهد            31691و  31690
احكـام  «تفصـيل بيشـتر در    -لـم واهللا اع-سـد  ر شود و به درجة حسن صحيح مي موصول و مرسل قوي مي

  به تخريج محقق. 1315 »زاد المسير«و  5561 »تفسير قرطبي«و  1986ابن عربي  »القرآن
  همه پيشتر بيان شد. -3
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$βÎ)uρ Èβ﴿: 9اسباب نزول آية  tGxÍ←!$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θè= tGtGø%$# (#θßs Î= ô¹r' sù $ yϑåκ s] ÷t/ ( .βÎ* sù ôMtót/ 

$ yϑßγ1y‰ ÷n Î) ’n?tã 3“t÷z W{$# (#θè= ÏG≈ s)sù © ÉL ©9$# © Èö ö7s? 4© ®Lym u™þ’Å∀s? #’n<Î) ÌøΒ r& «!$# 4 βÎ*sù ôNu™!$ sù (#θ ßsÎ= ô¹r' sù 

$yϑåκ s] ÷ t/ ÉΑô‰yèø9 $$Î/ (#þθ äÜÅ¡ ø%r&uρ ( ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† š⎥⎫ ÏÜ Å¡ø)ßϑø9 $# ∩®∪﴾)1(.  
روايت كرده اند: رسول خدا مركبي را سوار شد و به نزد  بخاري و مسلم از انس  -996

دهـد. مـردي    يعبداهللا بن ابي رفت. عبداهللا گفت: از من دور شو به خدا بوي بد خرت آزارم م
رآشفت و از از انصار گفت: سوكند به خدا! خر او از تو خوشبوتر است. مردي از قوم عبداهللا ب

دوستان و ياران هردو گروه خشمگين شـدند و بـه طرفـداري از گـروة      عبداهللا طرفداري كرد.
$βÎ)uρ Èβ﴿خود برخاستند و يكديگر را بـا چـوب، مشـت و لگـد زدنـد. آنگـاه آيـة         tGxÍ←!$sÛ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θ è= tGtGø%$# (#θ ßs Î= ô¹r' sù $yϑåκ s] ÷ t/﴾ 2(نازل شد(.  
ك: سعيد بن منصور و ابن جرير از ابومالك روايت كرده انـد: دو نفـر از مسـلمانان     -997

داري كردنـد و   با يكـديگر دشـمني كردنـد. خويشـاوندان هركـدام برآشـفتند و از آن جانـب       
$!←βÎ)uρ Èβ$tGxÍ﴿. آنگاه آية د زدندلگيكديگر را با مشت و  sÛ...﴾ 3(نازل شد(.  

                                           
و اگر دو گروه از مؤمنان پيكار كنند، بين آن دو گروه آشتى برقرار كنيد، آن گاه اگـر يكـى از   «ترجمه:  -1

ا گروهى كه تجاوزگر است تا هنگامى كه به حكـم خـدا برگـردد،    آن دو گروه بر ديگرى تجاوز كرد، ب
بجنگيد. پس اگر برگشت به عدل بين آن دو گروه آشتى برقرار كنيد و به داد بكوشيد. بى گمان خداوند 

  .»دارد دادگران را دوست مى
 واحـدي در ، 31699، طبـري  4083ابـويعلي   157/  3، احمـد  1799، مسـلم  2691صحيح اسـت، بخـاري    -2

/  8تخريج محقق و بيهقـي   2000 »معالم تنزويل«بغوي در  153/  4 »الوسيط«و در  761 »اسباب نزول«
احكـام  «بـه تخـريج محقـق،     1066 »الكشـاف «و  5563 »جامع احكام القرآن«به  روايت كرده اند. 172

مـي اسـت كـه از    به تخريج محقق نگاه كنيد. اما نزول آيه به قول ارجع گفتار سـليمان تمي  1990 »القرآن
  انس روايت كرده و اين مدرج است.

  از ابومالك به قسم روايت كرده است. 31701و  31700طبري  -3
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ابن جرير و ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده اند: ام زيد همسر يكي از انصار به نام  -998
عمران بود و خواست به ديدار خانوادة خود برود. شوهرش او را در طبقة بـاالي خانـه حـبس    

ها آمدند و او را پايين آوردند تا با خود  اد آنكرد. ام زيد كسي را به دنبال خانوادة خود فرست
ببرند، عمران بيرون رفت و از نزديكان خود كمك خواست. پسران عموي او آمدند تـا ميـان   

 βÎ)uρ﴿هـا آيـة    زن و خانوادة او حايل شوند، يكديگر را با كفش و لگد زدند. پس در بـارة آن 

Èβ$tGxÍ←!$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θ è= tGtGø%$#﴾...  نازل شد. رسول اهللا  شـان   دنبال آنان فرستاد و در بـين
  .)1(ها به امر كردگار گردن نهادند صلح كرد و آن

شـد و   ك: ابن جرير از حسن روايت كرده است: بين دو قبيله كه خصومت واقع مي -999
يـة  پذيرفتند، پس خداي بـزرگ آ  آمد كه تن به داوري بدهند نمي ها دعوت به عمل مي از آن
﴿βÎ)uρ Èβ$tGxÍ←!$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# (#θ è= tGtGø%$#﴾... 2(را نازل كرد(.  

و از قتاده روايت كرده اسـت: دو نفـر از انصـار حقـوق مشـترك داشـتند برايشـان         -1000
كسـان زيـاد    ها كه خويشـان و  ها از هم شد. يكي از آن مشكلي پيش آمد كه باعث دوري آن

گيـرم. ديگـري از او خـواهش كـرد كـه نـزد        حقم را از تـو مـي   داشت به ديگري گفت: بزور
رسول اهللا بروند حكم پيامبر را پذيرند. اما او سرپيچي كرد، هردو در اين كار اصرار كردند تا 

شان يكديگر را به مشت و لگد گرفتند. اما دست به شمشير نبردند. ايـن آيـه    اين كه وابستگان
  .)3(در بارة آن دو نازل شد

                                           
  اين مرسل است. 31705طبري  -1
  اين مرسل است. 31704طبري  -2
  اين مرسل است. 31707طبري  -3
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$﴿: 11زول آية اسباب ن pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ Ÿω öy‚ ó¡ o„ ×Πöθ s% ⎯ ÏiΒ BΘöθ s% #©|¤ tã βr& (#θçΡθ ä3tƒ # Zöyz 

öΝåκ÷] ÏiΒ Ÿωuρ Ö™!$|¡ ÎΣ ⎯ ÏiΒ >™!$ |¡ÎpΣ #© |¤tã βr& £⎯ä3tƒ #Zöyz £⎯ åκ÷] ÏiΒ ( Ÿωuρ (# ÿρâ“ Ïϑù= s? ö/ ä3|¡àΡr& Ÿωuρ (#ρâ“ t/$uΖ s? É=≈ s)ø9F{$$Î/ 

( }§ ø♥ Î/ ãΛ ôœeω $# ä−θ Ý¡ àø9$# y‰÷èt/ Ç⎯≈ yϑƒ M} $# 4 ⎯tΒ uρ öΝ ©9 ó=çGtƒ y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθçΗ Í>≈©à9$# ∩⊇⊇∪﴾)1(.  
روايـت شـده اسـت: در بـين مـا       از ابـوجبِرَه بـن ضَـحاك     )2(در سنن چهارگانه -1001

اين كـالم  هاشان متنفر بودند. پس  مرداني بودند كه دو و يا سه اسم داشتند و از بعضي از لقب
“Ÿωuρ (#ρâ﴿عزيز  t/$uΖ s? É=≈ s)ø9 F{$$Î/﴾ 3(گويد: اين حديث حسن است نازل شد. ترمذي مي(.  

 روايت كرده اند: در جاهليـت افـراد را بـه القـاب     حاكم و غيره نيز از ابوجبيره  -1002
مردي را به لقبش صدا كـرد. گفتنـد: اي رسـول خـدا!      خدا  كردند رسول مختلف صدا مي

“Ÿωuρ (#ρâ﴿از لقب خود نفرت دارد. پس خدا اين شخص  t/$uΖ s? É=≈ s)ø9 F{$$Î/﴾ 4(را نازل كرد(.  

                                           
] از اينان بهتـر باشـند و    ناناى مؤمنان، گروهى، گروهى ديگر را به ريشخند نگيرد، چه بسا كه [آ«ترجمه:  -1

] از اينـان بهتـر باشـند و عيـب همـديگر را       نه زنانى، زنانى ديگر را به ريشخند گيرند، چـه بسـا كـه [آنـان    
مجوييد و همديگر را به لقبهاى زشت مخوانيد. فسق بعد از ايمـان بـد رسـمى اسـت. و كسـانى كـه توبـه        

  .»نكردند، اينانند كه ستمكارند
  نن ابوداود، سنن نسائي و سنن ابن ماجه.سنن ترمذي، س -2
، 260/  4حمـد  ، ا3741، ابـن ماجـه   536 »تفسـير «، نسـائي در  3268، ترمـذي  4962اود جيد اسـت، ابـود   -3

ــا  31717، طبــري 282و  281/  4و  463/  2حــاكم  330 »ادب مفــرد«بخــاري در  ــوجبيره  31720ت از اب
ر صحبت ابوجبيره اختالف است. اگر ابـوجبيره صـحابي   هاي اين راويي مسلم و د روايت كرده اند. راوي

گويد: حسن صـحيح اسـت.    دانند. ترمذي مي باشد حاكم و ذهبي اين حديث را به شرط مسلم صحيح مي
موصـول داراي   با اسناد جيد از ابوجبيره از عمـويش روايـت كـرده اسـت و ايـن      380/  5و  96/  4احمد 

به تخريج محقق  1326 »زاد المسير«و  1999 »احكام القرآن«و  2320 »فتح القدير«اسناد قوي است. به 
  نگاه كنيد.

  با حديث قبلي گذشت. -4
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به مدينه كه آمد در بين ما كسي نبود دو يا  احمد از او روايت كرده: رسول اهللا  -1003
گفتند: اي  كرد. مي ها را به همان لقب صدا مي سه لقب نداشته باشد و هرگاه پيامبر يكي از آن

شود. پس اين كـالم خـدا نـازل     ! اين شخص از شنيدن اين لقب خود خشمگين ميرسول خدا
  شد.

pκ$﴿: 12اسباب نزول آية  š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ç7 Ï⊥tGô_$# # ZÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯©à9$# χ Î) uÙ÷èt/ Çd⎯ ©à9$# 

ÒΟøO Î) ( Ÿωuρ (#θ Ý¡¡¡ pgrB Ÿωuρ = tGøótƒ Ν ä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò ÷èt/ 4 =Ït ä† r& óΟ à2ß‰tn r& βr& Ÿ≅à2ù' tƒ zΝós s9 ÏμŠÅz r& $\GøŠ tΒ 

çνθ ßϑçF÷δÌs3sù 4 (#θ à)̈?$# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# Ò>#§θ s? ×Λ⎧Ïm §‘ ∩⊇⊄∪﴾)1(.  
ها معتقدند كـه ايـن آيـه در بـارة      ابن منذر از ابن جريج روايت كرده است: بعضي -1004

خوردن و خوابيدن  بعد از غذا خوابيد، يكي راجع به نازل شده است، او  سلمان فارسي 
  .)2(او سخناني گفت. پس اين آيه نازل گرديد

$﴿: 13اسباب نزول آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $̄ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4© s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yèy_ uρ $\/θ ãèä© 

Ÿ≅Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒtò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛ⎧Î= tã ×Î7 yz ∩⊇⊂∪﴾)3(.  

                                           
اى مؤمنان، از بسيارى از گمان [هاى بد] بپرهيزيد. بى شك برخى از بدگمانى [ها] گناه اسـت و  «ترجمه:  -1

دارد كـه گوشـت   مكنيد و برخى از شما از برخى ديگر غيبت نكنـد. آيـا كسـى از شـما دوسـت       تجسس
داريـد. و از خداونـد پـروا     برادرش را در حالى كه مرده است، بخورد. حق اين است كه آن را ناپسند مـى 

  .»بداريد. بى گمان خداوند توبه پذير مهربان است
از  2231 »الترغيـب «واهـي و نـاچيز هسـتند. اصـبهاني در     مرسل بلكه معضل اسـت، مراسـيل ابـن جـريج      -2

و ابـن   1078 »كشاف«ه اين هم مرسل و ضعيف است. يلي به همين معني روايت كردعبدالرحمن بن ابول
  تخريج محقق. 6256كثير 

ايم تا همديگر  هايى گردانده ها و قبيله ايم و شما را گروه اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريده«ترجمه:  -3
  .»ت. بى گمان خداوند دانا [و] آگاه استترينتان در نزد خداوند پرهيزگارترينتان اس را بشناسيد. گرامى
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بـر بـام    ابن ابوحاتم از ابن ابوملَيكَه روايت كرده است: در روز فتح مكـه بـالل    -1005
اي از مشـركان گفتنـد: آيـا ايـن بـردة سـياه بـر بـام كعبـه اذان           كعبه رفت و اذان گفـت. عـده  

. سـازد  گويد؟ ديگري گفت: اگر اين عمل او خدا را خشمگين كند تباه و سـرنگونش مـي   مي
pκ$﴿پس خداي بزرگ آية  š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4© s\Ρé&uρ﴾... 1(را نازل كرد(.  

گفته است به خط ابـن بشـكوال دريـافتم كـه ابـوبكر بـن       » مبهمات«ابن عساكر در  -1006
بـين   به بني بياضه دسـتور داد كـه از   خود روايت كرده است: رسول اهللا » تفسير«ابوداود در 

خود زني را به ازدواج ابوهند درآورند. گفتند: اي رسول خدا! آيا دختران خود را به بردگـان  
  .)2(خود بدهيم، اين آيه در بارة ابوهند نازل شد

tβθ–Ψ﴿: 17اسباب نزول آية  ßϑtƒ y7ø‹n= tã ÷βr& (#θ ßϑn= ó™ r& ( ≅è% ω (#θ –Ψ ßϑs? ¥’n?tã / ä3yϑ≈ n= ó™Î) ( È≅t/ ª!$# 

⎯ ßϑtƒ ö/ä3ø‹n= tæ ÷βr& ö/ ä31y‰yδ Ç⎯≈ yϑƒ M∼Ï9 βÎ) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊇∠∪﴾)3(.  
طبراني به سند حسن از عبداهللا بن ابي اوفي روايت كرده است: جمـاعتي از عـرب    -1007

گفتند: اي رسول خدا! ما بدون جنگ و نبرد اسالم را پذيرفتيم، اما فالن قبيلـه بـا تـو جنـگ و     
tβθ﴿آية  پيكار كرد. آنگاه خدا  –Ψ ßϑtƒ y7 ø‹n= tã ÷βr& (#θ ßϑn= ó™r&﴾... 4(را نازل كرد(.  

                                           
  اين مرسل و ضعيف است. 766واحدي  -1
در مراسيل از زهري روايت كرده و ضعيف شمرده است، زيرا شـافعي و ديگـران گفتـه انـد:      230ابوداود  -2

كند، مگر به روي علتي. ذكر نزول آيـه   مراسيل زهري قبيح هستند، حديث را به شكل مرسل روايت نمي
به تخـريج محقـق. شـواهد ايـن      2472 »تفسير شوكاني«. است. اما اصل حديث داراي شواهد است وهن

  تخريج محقق نگاه كنيد. 2011 »احكام القرآن«بدون نزول آيه در  حديث را
اند. بگو: اسالم آوردنتان را بـر مـن منّـت مگذاريـد. بلكـه       گذارند كه اسالم آورده بر تو منّت مى«ترجمه:  -3

  .»گذارد كه شما را به ايمان راه نموده است گوييد خداوند بر شما منّت مىاگر راست
آمده روايت كرده اسـت.   11361 »مجمع الزوائد«چنانچه در  »معجم اوسط«و  »معجم كبير«طبراني در  -4

هـاي ايـن ثقـه هسـتند.      و بـاقي راوي گويد: در اين اسناد حجاج بن ارطات ثقه اما مدلس اسـت   هيثمي مي
  تخريج محقق. 2474 »شوكاني تفسير«
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  .)1(مانند اين روايت كرده است باز طريق سعيد بن جبير از ابن عباس  اربز -1008
همانگونه روايت كرده است: اين قضيه هنگـام فـتح مكـه     ابن ابوحاتم از حسن  -1009

  صورت گرفته است.
ت ده نفـر از  ايت كرده است: سال نهم هجـر ابن سعد از محمد بن كعب قرظي رو -1010

كه با ياران خـود در مسـجد نشسـته     طليحه بن خويلد خدمت رسول اهللا  بني اسد به همراي
الَ ِإلــَه «دهـيم كـه    ها گفت: اي رسول خدا! ما شهادت مـي  ياب شدند. سخنگوي آن بود شرف

نيست خدايي مگر خـداي واحـد و يگانـه او را    « »َوَرُســولُهُ  ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه َوَأنََّك َعْبــُدهُ 
اي رسول خدا! تو دنبال ما نفرسـتادي مـا خـود     »ست و تو بندة او و فرستادة اوستيشريكي ني

ــة      ــذيرفتيم. آنگــاه آي ــدان اســالم را پ ــان و فرزن ــا زن ــديم و ب ــو آم ــزد ت tβθ﴿ن –Ψ ßϑtƒ y7 ø‹n= tã ÷βr& 

(#θ ßϑn= ó™ r&﴾... 2(نازل شد(.  
از  خود از سعيد بن جبير روايت كرده اسـت: گروهـي   »سنن«سعيد بن منصور در  -1011

عرب از قبيلة بني اسد خدمت رسول خدا آمدند و گفتند: ما خود بـه نـزد تـو بـدون جنـگ و      
tβθ﴿خونريزي آمديم. پس خدا آية  –Ψ ßϑtƒ y7ø‹n= tã ÷βr& (#θßϑn= ó™ r&﴾... 3(را نازل كرد(.  

***  

                                           
گـذاري محقـق آمـده از دو     بـه شـماره   6275 »تفسير ابـن كثيـر  «، بزار چنانچه در 539 »تفسير«نسائي در  -1

  طريق از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده اند. اسناد هردو طريق آن حسن است.
  روايت كرده است. از ابوقالبه به همين معني 292/  1مرسل و ضعيف است، ابن سعد  -2
  .1336 »زاد المسير«و  2017 »تفسير بغوي«اين روايات به مجموع قوي هستند. مرسل است،  -3
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  سورة ق

  آيه است 45 اين سوره مكي و
ô‰s)s9﴿: 39 – 38اسباب نزول آية  uρ $oΨ ø)n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $ tΒuρ $ yϑßγ uΖ ÷t/ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& 

$tΒ uρ $ uΖ¡¡ tΒ ⎯ÏΒ 5>θäó—9 ∩⊂∇∪﴾.  
يهود خدمت رسـول   روايت كرده است: بحاكم به قسم صحيح از ابن عباس  -1012

سؤال كـرد. گفـت: خـدا زمـين را در روز يكشـنبه و      ها و زمين  آمد و از خلقت آسمان اهللا 
ها در روز سه شـنبه آفريـده اسـت، و در روز     ها را با همه منافع آن دوشنبه آفريده است و كوه

 پنجشـنبه هـا را آفريـده اسـت و در روز     هـا و خرابـي   ها، آب، شهرها، آبادي درخت چهارشنبه
ده به پايان روز رستگاران آفتاب، مـاه  آسمان را آفريده است و در روز جمعه تا سه ساعت مان

مانـده سـاعت اول مـرگ را آفريـده كــه      و فرشـتگان را آفريـده اسـت و در سـه سـاعت بــاقي     
گوينـد. در سـاعت دوم در تمـام اشـياي كـه       مخلوقات زنده در وقت معين مرگ را لبيك مي

خلق كرد و  را ها هستند آفت و بال افكنده است، در ساعت سوم آدم  مورد استفادة انسان
او را در بهشت جا داد و ابليس را امر كرد كه به آدم سجده كند و در آخر همين سـاعت آدم  

≈⎯ß﴿را از بهشت اخراج كرد. يهود گفت: اي محمد، سپس خدا چه كـرد؟ گفـت:    oΗ ÷q §9 $# ’n?tã 

Ä ö̧yèø9 $# 3“uθ tGó™$# ∩∈∪﴾  :رت شـد كـه همـه گفتـا     كردي ثابت مـي  ) گفتند: اگر كامل مي5(طه
راست و درست است. يهود مدعي شد كه خدا پس از انجام اين اعمال به استراحت پرداخت. 

‰ô﴿ها خشمگين شد. پس آية  پيامبر از ادعاي آن s)s9 uρ $oΨ ø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷ t/ 

’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& $tΒ uρ $ uΖ ¡¡ tΒ ⎯ÏΒ 5>θ äó—9 ∩⊂∇∪ ÷É9 ô¹$$ sù 4’n?tã $tΒ šχθ ä9θ à)tƒ﴾)1(  شدنازل)1(.  

                                           
و به راستى آسمانها و زمـين و آنچـه را كـه در بـين آن دوسـت در شـش روز آفريـديم. و هـيچ         «ترجمه:  -1

  .»گويند شكيبا باش پس بر آنچه مى. خستگى به ما نرسيد
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⎯ß﴿: 45اسباب نزول آية  øt ªΥ ÞΟ n= ÷ær& $yϑÎ/ tβθ ä9θ à)tƒ ( !$tΒuρ |MΡr& ΝÍκ ö n= tã 9‘$¬6pg¿2 ( öÏj.x‹ sù Èβ# u™öà)ø9 $$Î/ ⎯ tΒ 

ß∃$sƒ s† Ï‰Š Ïãuρ ∩⊆∈∪﴾)2(.  
روايت كرده  بك: ابن جرير از طريق عمرو بن قيس مالئي از ابن عباس  -1013
.öÏj﴿ترساندي، پس  تند: اي رسول خدا، كاش ما را مياي گف است: عده x‹sù Èβ# u™öà)ø9$$ Î/ ⎯ tΒ 

ß∃$sƒ s† Ï‰Š Ïãuρ ∩⊆∈∪﴾  3(نازل شد(.  
  .)4(و از عمرو بن قيس به قسم مرسل مثل اين روايت كرده است -1014

***  

  سورة ذاريات

  آيه است 60اين سوره مكي و 
þ’Îûuρ öΝÎγ﴿: 19اسباب نزول آية  Ï9≡uθøΒr& A, ym È≅Í←!$¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãóspR ùQ $#uρ ∩⊇®∪﴾)5(.  

                                                                                                             
از ابوبكر بـن عيـاش از ابوسـعد بقـال از عكرمـه از ابـن        769 »اسباب نزول«و واحدي در  543/  2 حاكم -1

 1343 »زاد المسـير «سـنان از ابـوبكر روايـت كـرده اسـت.      از ابو 31960عباس روايت كرده انـد. طبـري   
  تخريج محقق.

ترسـد،   از بيم من مى گويند داناتريم و تو بر آنان زورگوى نيستى. پس كسى را كه ما به آنچه مى«ترجمه:  -2
  .»با قرآن پند ده

از مالئـي بـه قسـم     32006از ايوب از عمرو مالئي از ابن عباس روايت كرده است و بازهم  32005طبري  -3
/  4 »يتفسير بغو«ايوب بن يسار است كه ضعيف است.  مرسل روايت كرده است. و مدار هردو اسناد بر

228.  
  .185ص ، 26تفسير طبري، همان منبع، ج  -4
  .»و در اموالشان براى سائل و بينوا حقّى بود«ترجمه:  -5
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روايت كرده اند: رسول  ابن جرير و ابن ابوحاتم از حسن بن محمد بن حنفيه  -1015
ها فاتح و پيروز شدند  هاي جنگ فرستاد، آن اي از سپاة اسالم را به يكي از ميدان دسته اهللا 

ها از تقسيم غنيمت آمدند. پس  آن اي بعد از فراغت و غنايم فراوان به دست آوردند و عده
þ’Îûuρ öΝÎγ﴿آية  Ï9≡uθ øΒr& A,ym È≅Í←!$¡¡= Ïj9 ÏΘρãóspR ùQ $#uρ ∩⊇®∪﴾ 1(نازل گشت(.  

.öÏj﴿: 55اسباب نزول آية  sŒuρ ¨βÎ*sù 3“ tø. Ïe%! $# ßìxΖ s? š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩∈∈∪﴾)2(.  
ود از طريـق مجاهـد   خ »مسند«اهويه و هيثم بن كليب هركدام در ابن منيع و ابن ر -1016

ΑuθtGsù öΝ¤﴿روايت كرده اند: چون  از علي  åκ ÷] tã !$yϑsù |MΡr& 5Θθè= yϑÎ/ ∩∈⊆∪﴾ »هـا روي   پس از اين
) نازل شد. و به پيامبر خود 14(ذاريات:  »بگردان و تو هرگز درخور مالمت و نكوهش نيستي

ايـن كـه بـه هالكـت      ردستور داد كه از ما روي بگرداند. هيچكس در بين ما باقي نمانـد، مگـ  
öÏj.sŒ﴿خود يقين پيدا كرد. پس خداي بزرگ و توانـا آيـة    uρ ¨βÎ*sù 3“tø. Ïe%! $# ßìxΖ s? š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 

  .)3(هاي ما را شاد كرد را نازل و دل ﴾∪∋∋∩

                                           
  از حسن بن محمد روايت كرده اين مرسل و ضعيف است. 32168و  32166طبري  -1
  .»بخشد و پند ده، به راستى كه پند دادن به مؤمنان سود مى«ترجمه:  -2
 »مطالـب عاليـه  «و ابن منيع چنانچـه در  بن راهويه ، اسحاق 32261خبري است باطل با اسناد واهي، طبري  -3

ت و مجاهـد از  آمده از ايوب از مجاهد روايت كرده اند. اين اسـناد منقطـع و ضـعيف اسـ     3750تا  3748
نگـاه كنيـد، ابوحـاتم و ابـن معـين نيـز        361شرح حـال شـماره    161ص  »المراسيل«علي نشنيده است به 

دهد كه مراد كفـار مكـه    ت. زيرا روش بيان آيات نشان ميهمينگونه بيان داشته اند، اين متن جداً منكر اس
y7﴿است. به كالم الهي  Ï9≡x‹x. !$tΒ ’tAr& t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ Ν ÎγÎ=ö7 s% ⎯ ÏiΒ @Αθ ß™§‘ ω Î) (#θ ä9$s% íÏm$y™ ÷ρ r& îβθ ãΖ øgxΧ ∩∈⊄∪ (# öθ|¹# uθs? r& ⎯Ïμ Î/ 4 

ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθ s% tβθäî$sÛ ∩∈⊂∪ ¤Αuθ tG sù öΝ åκ÷] tã !$yϑsù |MΡ r& 5Θθè=yϑÎ/ ∩∈⊆∪﴾  :ــات ــن  54 – 52(ذاري ــل اي ــد. مث ) دقــت نمايي
  سخنان از علي بدور است. ممكن راي خود مجاهد باشد براي اين كه اسنادش به وي صحيح است.
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Αuθ¤﴿ابن جرير از قتاده روايت كرده اسـت: چـون    -1017 tGsù öΝåκ ÷] tã !$yϑsù |MΡr& 5Θθ è= yϑÎ/ ∩∈⊆∪﴾ 
غمگين شدند و فكر كردند وحي منقطع و عذاب پديـدار گشـت. پـس     د. اصحاب نازل ش

.öÏj﴿آية  sŒuρ ¨βÎ*sù 3“ tø. Ïe%! $# ßìxΖ s? š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9   .)1(نازل شد ﴾∪∋∋∩ #$
***  

  سورة طُور

  آيه است 49اين سوره مكي و 
Π÷﴿: 30اسباب نزول آية  r& tβθä9θà)tƒ ÖÏã$ x© ßÈ−/utĪΡ ⎯Ïμ Î/ |= ÷ƒu‘ Èβθ ãΖ yϑø9 $# ∩⊂⊃∪﴾)2(.  

روايت كرده است: هنگامي كه قـريش در دار نـدوه    بابن جرير از ابن عباس  -1018
[محل برگزاري جلسات بزرگان مكه كه قصـي بـن كـالب بنـا گذاشـته بـود] در بـارة رسـول         

جلسه گرفته بودند. يكي از آن ميان گفت: در بند و زنجيرش كشي و بـه سـياه چـالش     خدا
منتظر باشيد تا ماننـد زهيـر و نابغـه دو شـاعري كـه پـيش از او ايـن چنـين بـه          اندازيد و مدتي 

Πr& tβθ÷﴿هالكت رسيدند مرگش فـرا رسـد. آنگـاه آيـة      ä9θ à)tƒ ÖÏã$x© ßÈ−/utĪΡ ⎯Ïμ Î/ |= ÷ƒu‘ ÈβθãΖ yϑø9 $# 

  .)3(در باره نازل شد ﴾∪⊂⊃∩
***  

                                           
  اين مرسل و ضعيف و متن منكر است. 32260طبري  -1
  .»تيم؟اش چشم به راه رويداد روزگار هس گويند: شاعرى است كه در باره آيا مى«ترجمه:  -2
  هاي آن ثقه اند. از ابن اسحاق از عبداهللا بن ابونجيح از مجاهد روايت كرده است راوي 32380طبري  -3
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  سورة نَجم

  آيه است 62اين سوره مكي و 
%t⎦⎪Ï﴿: 32اسباب نزول آية  ©!$# tβθ ç7 Ï⊥tGøgs† uÈ∝̄≈ t6x. ÉΟøO M} $# |· Ïm≡uθ xø9 $#uρ ωÎ) zΝuΗ ©>9$# 4 ¨βÎ) y7−/ u‘ ßìÅ™≡uρ 

Íο tÏøóyϑø9 $# 4 uθèδ ÞΟ n=÷ær& ö/ ä3Î/ øŒÎ) /ä. r' t±Σr& š∅ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# øŒ Î)uρ óΟ çFΡr& ×π ¨Ζ Å_r& ’Îû Èβθ äÜç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ( Ÿξsù 

(# þθ’. t“ è? öΝ ä3|¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟ n=÷ær& Ç⎯yϑÎ/ #’s+ ¨?$# ∩⊂⊄∪﴾)1(.  
واحدي، طبراني، ابن منذر و ابن ابوحاتم از ثابت بن حارث انصاري روايت كـرده   -1019

هـاي آنـان بـه     گفتند: وي صديق اسـت، حـرف   شد مي اند: هرگاه كودكي از يهود هالك مي
درش گويد، هيچ انساني را خدا در رحم مـا  رسيد و گفت: يهود دروغ مي گوش رسول اهللا 

uθèδ ÞΟ﴿كند، مگر اين كه از سعادت و شقاوت او آگاه است. آنگاه خدا اين آيه  خلق نمي n= ÷ær& 

ö/ ä3Î/ øŒ Î) / ä.r' t±Σ r& š∅ÏiΒ ÇÚö‘ F{$#﴾... 2(را نازل كرد(.  

M|﴿: 41 – 33اسباب نزول آية  ÷ƒu™tsùr& “Ï% ©! $# 4’̄< uθ s? ∩⊂⊂∪﴾.  
به قصد جنـگ و پيكـار بـا     ول اهللا ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: رس -1020

رفت. مردي آمد وسيلة سواري خواست. اما پيامبر چيزي نيافت  دشمنان دين از شهر بيرون مي
كه به او بدهد. مرد با دوست خود مالقات كرد و گفت: به من كمك كن، گفت: شتر جـوان  

                                           
]  گزيننــد. [بداننــد كــه كســانى كــه از گناهــان كبيــره و زشــتيها جــز گناهــان صــغيره دورى مــى«ترجمــه:  -1

ين پديـد آورد و هنگـامى كـه    ] شما وقتى كه شما را از زم پروردگارت گسترده آمرزش است. او به [حال
شما در شكم مادرانتان جنينهايى بوديد داناتر است. پس خودتان را به پـاكى مسـتاييد. او بـه پرهيزگـاران     

  .»داناتر است
از ثابت بن حارث انصاري به قسم مرفوع روايت كـرده انـد.    81/  2و طبراني  770ضعيف است، واحدي  -2

 2526 »تفسـير شـوكاني  «كي و مجاالت يهود در مدينه بود. سوره م در اين اسناد ابن لهيعه ضعيف است،
  تخريج محقق.



    

  501  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

ذيرفت. براي همـين  دهم به شرطي كه گناهان مرا بر عهده بگيري، او هم پ خويش را به تو مي
M÷ƒu™tsù|﴿آية  r& “Ï% ©! $# 4’̄< uθ s? ∩⊂⊂∪﴾  1(نازل شد 41تا آخر آية(.  

اي از سپاة اسالم براي جنگ و پيكار  و از دراج ابوسميع روايت كرده است: دسته -1021
خواهش كرد كه به او وسيلة سواري  با دشمنان دين عازم بودند. مردي از رسول اهللا 

كنم كه به تو بدهم. آن مرد اندوهگين برگشت و به نزد  ت: مركب پيدا نميببخشد. پيامبر گف
شخصي كه شترش روبرويش خوابيده بود رفت و شكوه و شكايت كرد. آن مرد گفت: اگر 

عوض حسنات خويش را  من برايت مركب تهيه كنم و تو به سپاة اسالم ملحق شوي آيا تو در
M÷ƒu™tsù|﴿آية  شد. پس خدا دهي، گفت: بله و شتر را سوار  به من مي r& “Ï% ©!$# 4’̄< uθ s? ∩⊂⊂∪ 

4‘ sÜôãr& uρ Wξ‹Î= s% #“y‰ ø. r&uρ ∩⊂⊆∪ … çνy‰Ζ Ïãr& ÞΟ ù= Ïæ É= ø‹tóø9 $# uθ ßγ sù #“ttƒ ∩⊂∈∪ ÷Πr& öΝs9 ù' ¬6t⊥ãƒ $yϑÎ/ ’Îû É#ßs ß¹ 

4©y›θãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠÏδ≡ tö/ Î)uρ “Ï%©! $# #’®ûuρ ∩⊂∠∪ ωr& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“t÷zé& ∩⊂∇∪ βr& uρ }§ øŠ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼Ï9 ωÎ) $tΒ 

4© tëy™ ∩⊂®∪ ¨βr&uρ …çμ uŠ ÷èy™ t∃ôθ y™ 3“tãƒ ∩⊆⊃∪ §ΝèO çμ1t“ øgä† u™!# t“ yfø9 $# 4’nû÷ρF{   را نازل كرد. )2(﴾∪⊆⊇∩ #$
روايــت كــرده اســت: شخصــي اســالم آورد، يكــي از  ابــن جريــر از ابــن زيــد  -1022

هـا را   ا ديـن بزرگـان را تـرك كـردي و آن    مشركان او را ديد و سرزنشش كـرد و گفـت: آيـ   
ها در دوزخند. گفت: من از عذاب پروردگار ترسـيدم. گفـت:    گويي آن گمراه شمردي و مي

چيزي از ثروت را به من بده تا همه گناهانت را به عهده بگيـرم، آن شـخص راضـي شـد كـه      
، به توافق نرسيدند كننده مال زيادتر خواست مقداري از ثروت خود را به او بدهد. اما سرزنش

                                           
  مرسل و ضعيف است، اين سوره مكي است و در آن هنگام جنگ و غزا نبود. بنابراين باطل است. -1
آيـا در نـزد او علـم غيـب     . و اندكى داد و سنگدل شـد  اى؟ آيا به كسى كه رويگرداند، نگريسته«ترجمه:  -2

و [نيـر در   هاى موسى بود، خبر داده نشـد؟  آيا به آنچه كه در صحيفه بيند؟ س او [همه چيز را] مىاست، پ
و . دارد اى بار گناه ديگرى را بر نمى [با اين پيام:] كه هيچ بردارنده  ] ابراهيمى كه وفا گزارد؟ هاى صحيفه

]  آن گاه به آن [تالش. اهد شد] تالشش ديده خو و آنكه [حاصل. آنكه انسان جز آنچه كرده است، ندارد
  .»جزايى هر چه تمامتر به او خواهند داد
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تا اين كه مال بيشتري به او بخشيد با سند و شاهد تعهدات خود را موثق و استوار ساختند. پس 
M÷ƒu™tsù|﴿آية  r& “Ï% ©! $# 4’̄< uθ s? ∩⊂⊂∪ 4‘ sÜôãr&uρ Wξ‹ Î= s% #“y‰ø. r&uρ ∩⊂⊆∪﴾ 1(نازل شد(.  

Λ÷﴿: 61اسباب نزول آية  ä⎢Ρ r&uρ tβρ ß‰Ïϑ≈ y™ ∩∉⊇∪﴾)2(.  
اي هنگـام نمـاز خوانـدن     روايت كرده است: عـده  بوحاتم از ابن عباس ابن اب -1023

Λ÷﴿گذشتند. بنـابراين آيـة    به كبر و غرور از كنار آن حضرت مي رسول خدا  ä⎢Ρr&uρ tβρß‰Ïϑ≈ y™ 

  .)3(نازل شد ﴾∪⊆∌∩
***  

  سورة قَمر

  آيه است 55اين سوره مكي و 
/ÏMt﴿: 2 – 1اسباب نزول آية  utIø%$# èπ tã$¡¡9$# ¨, t±Σ $# uρ ãyϑ s)ø9 $# ∩⊇∪﴾.  

از ابـن مسـعود روايـت     –عبارت و لفظ از حـاكم اسـت    –بخاري، مسلم و حاكم  -1024
كرده اند: قبل از هجرت پيامبر، من در مكه مشاهده كردم كه ماه دو پاره شد. مشركان گفتند: 

ÏMt/utIø%$# èπ﴿محمد ماه را جادو كرد. پس آية  tã$¡¡9 $# ¨, t±Σ $#uρ ãyϑs)ø9   .)4(نازل شد  ﴾∪⊆∩ #$

                                           
  از عبدالرحمن بن زيد روايت كرده است و اين مفصل است و ابن زيد ضعيف متروك. 32596طبري  -1
  .»ايد و شما غفلتزده«ترجمه:  -2
بـا ابـن عبـاس    از ضحاك از ابن عباس روايت كرده اسناد اين ضعيف اسـت كـه ضـحاك     32668طبري  -3

از مجاهد به همين معني روايت كرده اين مرسل است اميـد كـه ايـن ماقبـل      32670مالقات نكرده. طبري 
  خود را قوي سازد.

از ابن مسعود روايت كرده انـد. اسـناد ايـن بـه      471/  2و از طريق او حاكم  3059 »تفسير« عبدالرزاق در -4
، ابـن  377/  1، احمد 3285، ترمذي 44ح  2800لم ، مس3860شرط بخاري و مسلم صحيح است. بخاري 
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روايت كرده است: اهل مكه از پيامبر معجزه خواستند. بنابراين  ترمذي از انس  -1025
ÏM﴿ماه در مكه دو شق شد. پس  t/utIø%$# èπ tã$¡¡9 $# ¨, t±Σ$# uρ ãyϑs)ø9 $# ∩⊇∪ βÎ)uρ (#÷ρ ttƒ Zπ tƒ#u™ (#θ àÊ Ì÷èãƒ 

(#θ ä9θà)tƒuρ Öós Å™ @ÏϑtGó¡ •Β ∩⊄∪﴾)1(، نازل شد)2(.  

ãΠ﴿: 45اسباب نزول آية  t“öκ ß y™ ßìôϑpgø: $# tβθ —9 uθ ãƒuρ tç/‘$! $# ∩⊆∈∪﴾)3(.  
روايت كرده است: در روز بدر مشـركان گفتنـد: مـا     بابن جرير از ابن عباس  -1026

ãΠ﴿جماعتي نيرومند و پيروز هستيم. پس خدا  t“öκ ß y™ ßìôϑpgø: $# tβθ —9 uθ ãƒuρ tç/‘$!   را نازل كرد. ﴾∪∋⊇∩ #$

⎫⎦βÎ) t¨﴿: 49 – 47ب نزول آية اسبا ÏΒÌôfßϑø9 $# ’Îû 9≅≈ n= |Ê 9ãèß™ uρ ∩⊆∠∪﴾.  
روايت كرده اند: مشركان قريش آمدند و با رسول  مسلم و ترمذي از ابوهريره  -1027

 (βÎ¨﴿در مورد قضا و قدر به جدل و گفتگو پرداختند. پس خداي بزرگ آية  خدا 

t⎦⎫ÏΒ Ìôfßϑø9 $# ’Îû 9≅≈ n= |Ê 9ãèß™ uρ ∩⊆∠∪ tΠöθ tƒ tβθ ç7 ysó¡ ç„ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# 4’n?tã öΝÎγÏδθ ã_ ãρ (#θè%ρèŒ ¡§ tΒ ts)y™ ∩⊆∇∪ 

                                                                                                             
 6438 »تفسـير ابـن كثيـر   «ح به همين معني روايـت كـرده انـد.    نيز از ابن مسعود به قسم صحي 6495حبان 

  تخريج محقق.
هـاى خداونـد] را ببيننـد روى     اى [از نشانه ] نشانه و اگر [كافران. قيامت نزديك شد و ماه شكافت«ترجمه:  -1

  .»گويند: جادويى مؤثّر استگردانند و 
از انس روايـت كـرده    574 »تفسير«و نسائي در  3286، ترمذي 2802لم ، مس4867صحيح است، بخاري  -2

ه در مكه مسلمان شده شنيده اند. اگرچه انس در اين دوران نبود، اما از ابن مسعود يا از شخص ديگري ك
دو شـق   »دو بـار «ست و مراد از ن نزول آيه نيتخريج محقق. در نزد شيخي 2535 »تفسير شوكاني«است. 

  است چنانچه در روايات ديگر آمده است.
  .»كنند اين گروه شكست خواهند خورد و پشت مى«ترجمه:  -3
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$̄ΡÎ) ¨≅ä. >™ó©x« çμ≈ oΨ ø)n= yz 9‘ y‰ s)Î/ ∩⊆®∪﴾)1(، را نازل كرد)2(.  
***  

  سورة رحمن

  آيه دارد 78اين سوره مدني و 
ô⎯yϑÏ9﴿: 46اسباب نزول آية  uρ t∃%s{ tΠ$s)tΒ ⎯Ïμ În/u‘ Èβ$ tF̈Ζ y_ ∩⊆∉∪﴾)3(.  

از عطا روايت كـرده انـد: روزي ابـوبكر     »عظمه«ابن ابوحاتم و ابوشيخ در كتاب  -1028
 قيامت، ميزان، بهشت و آتـش و دوزخ را يـاد كـرد و گفـت: دوسـت داشـتم بوتـة        صديق 

خورد تا هرگز دوباره زنـده   آمد و مرا مي بودم چهارپايي مي ها مي سبزي از اين گياهان و سبزه
⎯ô﴿ين كالم عزيز شدم. پس ا نمي yϑÏ9 uρ t∃%s{ tΠ$s)tΒ ⎯Ïμ În/u‘ Èβ$tF̈Ζ y_ ∩⊆∉∪﴾  4(نازل گشت(.  

شان ابوبكر صديق نـازل  ابن ابوحاتم از ابن شوذب روايت كرده است: اين آيه در  -1029
  .)5(گرديده است

***  

                                           
هايشـان در دوزخ   [به يا دآر] روزى كـه بـر چهـره    . اند به راستى گناهكاران در گمراهى و نادانى«ترجمه:  -1

بـى گمـان مـا هـر چيـزى را بـه انـدازه مقـرر         . آتـش دوزخ را بچشـيد   ] شـوند. [گـوييم: طعـم    كشيده مـى 
  .»ايم آفريده

تفسـير  «روايت كرده اند.  775و واحدي  83، ابن ماجه 3290و  2157، ترمذي 2656صحيح است، مسلم  -2
  تخريج محقق. 2546 »شوكاني

  .»داردو كسى كه از ايستادن [در حضور] پروردگارش ترسيده باشد، دو باغ «ترجمه:  -3
مرسل و ضعيف است، با اين وصف عطاي خراساني كه اين حـديث را بـه صـورت مرسـل آورده منـاكير       -4

تخريج محقق عموم آيه را صـحيح   70/  6هاست. ابن كثير  زيادي را روايت كرده كه اين هم يكي از آن
  داند. مي

  اين هم مثل سابقش است. -5



    

  505  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

  سورة واقعه

  آيه است 96اين سوره مكي و 
'×﴿: 40 – 39اسباب نزول آية  ©#èO š∅ÏiΒ t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$# ∩⊂®∪﴾.  

ك: احمد، ابن منذر و ابن ابوحاتم در سندي كه در آن نام كسي است كه شناخته  -1030
'×﴿روايـت كـرده انـد: چـون كـالم الهـي        نشده از ابـوهريره   ©#èO z⎯ ÏiΒ t⎦, Î! ¨ρF{$# ∩⊇⊂∪ ×≅‹Î= s%uρ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎪ÌÅz Fψ$# ∩⊇⊆∪﴾  :آمد. پس خدا ) نازل شد. اين امر بر مسلمانان دشوار 14 – 13(واقعه  آية

﴿×' ©#èO š∅ÏiΒ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{$# ∩⊂®∪ ×' ©#èO uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ ÌÅz Fψ$# ∩⊆⊃∪﴾)1( را نازل كرد)2(.  
ك: ابن عساكر در تاريخ دمشق با سندي كه در آن اخـتالف نظـر اسـت از طريـق      -1031

ل سورة واقعه نـاز  14و  13هاي  عروه بن رويم از جابر بن عبداهللا روايت كرده است: چون آيه
هاي نخستين و گروة انـدك   گفت: اي رسول خدا! جماعت بسيار و انبوه از امت شد. عمر 

'×﴿از ما، آخرين اين سوره تا يك سال نازل نشـد. سـپس آيـة     ©# èO š∅ÏiΒ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{$# ∩⊂®∪ ×' ©#èO uρ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎪ÌÅz Fψ$# ∩⊆⊃∪﴾ 3(ل كردنازل شد. پيامبر گفت: اي عمر، بيا و بشنو كه خدا اين آيات را ناز(.  

                                           
  .»وهى بسيار از پسينيانندو گر. گروهى بسيار از پيشينيان«ترجمه:  -1
از طريق محمـد بـن عبـدالرحمن مالئـي از پـدرش از ابـوهريره روايـت كـرده انـد.           391و  248/  2احمد  -2

گويـد:   مـي  118/  1 »مجمـع الزوائـد  «عيف است، هيثمي در اسنادش به خاطر جهالت محمد و پدرش ض
  محمد و پدرش را نشاختم.

ابن عساكر از هشام بن عمـار از عبـد ربـه بـن صـالح از      «گويد:  قق ميگذاري مح به شماره 6515ابن كثير  -3
اين اسناد ضعيف است، هشام مناكير زيادي را روايت كرده و استادش مجهـول  » عروه روايت كرده است

» التهـذيب «است، عروه احاديث بسياري را به شكل مرسل راوايت كرده است. حـافظ ابـن حجـر هـم بـه      
وه از جابر مرسل است. اين متن غريـب و داراي نكـارت اسـت. بـه تفسـير ابـن       اشاره كرده كه روايت عر

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 8416كثير 



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      506
 

 

  ابن ابوحاتم از عروه بن رويم به قسم مرسل روايت كرده است. -1032
Ü=≈pt﴿: 30 – 27اسباب نزول آية  õ¾r&uρ È⎦⎫Ïϑu‹ ø9$# !$tΒ Ü=≈pt õ¾r& È⎦⎫Ïϑu‹ ø9 $# ∩⊄∠∪﴾.  

 اي در وج [واديي اسـت در طـايف]   عدهك: بيهقي از مجاهد روايت كرده است:  -1033
 زده شـدند. پـس خـدا     هـاي سـدر او شـگفت    و درخـت  هـاي كيلـه   از ساية گوارا، درخت

﴿Ü=≈ pt õ¾r&uρ È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾r& È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# ∩⊄∠∪ ’Îû 9‘ ô‰Å™ 7Šθ àÒ øƒ ¤Χ ∩⊄∇∪ 8x ù= sÛuρ 7ŠθàÒΖ ¨Β ∩⊄®∪ 9e≅Ïßuρ 

7Šρß‰ ôϑ̈Β ∩⊂⊃∪﴾ 1(را نازل كرد(.  

¡Iξsù ÞΟÅ﴿: 82 – 75اسباب نزول آية  ø%é& ÆìÏ%≡uθyϑÎ/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪﴾.  
 باران باريد. او  روايت كرده است: در زمان پيامبر  بمسلم از ابن عباس  -1034

گفت: بعضي مردم شاكر و برخي كافر شدند، شاكرين گفتند: باران رحمت خداست و به امر 
 Iξsù ﴿آية  خدا باريد. و برخي ديگر گفتند: ستارة نوء راست گفته بوده است. آنگاه خدا 

ÞΟ Å¡ø%é& ÆìÏ%≡uθ yϑÎ/ ÏΘθ àf‘Ζ9$# ∩∠∈∪ … çμ ¯ΡÎ)uρ ÒΟ |¡s)s9 öθ©9 tβθ ßϑn= ÷ès? íΟŠ Ïà tã ∩∠∉∪ … çμ̄ΡÎ) ×β# u™öà)s9 ×ΛqÌx. ∩∠∠∪ ’Îû 

5=≈tGÏ. 5βθ ãΖ õ3̈Β ∩∠∇∪ ω ÿ…çμ ¡ yϑtƒ ω Î) tβρã£γ sÜßϑø9 $# ∩∠®∪ ×≅ƒ Í”∴s? ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈yèø9 $# ∩∇⊃∪ # x‹≈ pκ È:sù r& 

Ï]ƒÏ‰ pt ø:$# Λä⎢Ρr& tβθãΨ Ïδô‰•Β ∩∇⊇∪ tβθè= yèøgrBuρ öΝ ä3s%ø— Í‘ öΝä3̄Ρr& tβθç/ Éj‹s3è? ∩∇⊄∪﴾)2( را نازل كرد)3(.  

                                           
و نيكبختان، چه [وضـع و]  «: ترجمه آيات از مجاهد روايت كرده مرسل و ضعيف است. 33357طبري  -1

  .»اى گسترده و سايه. ر توو درختان موز تو ب. ] درختان سدر بى خار در [ميان حالى دارند نيكبختان؟
و اگـر بدانيـد آن سـوگندى بـزرگ     . كـنم  ] فرو گراييدن ستارگان سوگند ياد مـى  پس به [مكان«ترجمه:  -2

كه جز پاكيزگـان بـه آن   . ] در كتابى نهفته [نگاشته شده است. ] قرآنى گرانقدر است كه اين [كتاب. است
 كنيـد؟  آيا شما اين سخن را انكار مـى . تاده شده است] پروردگار جهانيان فرس از [سوى. رسانند دست نمى
  .»دهيد؟ ] قرار مى ] رزق خود را دروغ انگاشتن [رازق و [سپاس

 2591 »تفسير شـوكاني «روايت كرده اند.  باز ابن عباس  782و واحدي  198/  12، طبراني 73مسلم  -3
  تخريج محقق.
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ابن ابوحاتم از ابوحزره روايت كرده است: در غزوة تبوك مسلمانان در محلي بـه   -1035
حجر فرود آمدند. رسـول اهللا دسـتور داد كـه از آنجـا آب برندارنـد، پـس از آنجـا كـوچ          نام

. مسـلمانان بـا خـود آب نداشـتند بـه رسـول اهللا شـكايت كردنـد         كردند و به جاي ديگر رفتند
آنحضرت برخاست و دو ركعت نماز خواند و دعا كـرد. پـس بـه امـر خـدا ابـري در آسـمان        
پديدار شد و باران باريد و سـپاة اسـالم همـه سـيراب شـدند. مـردي از انصـار بـه شخصـي از          

رسول اهللا دعا كـرد، بـه امـر خـدا      نزديكانش كه متهم به نفاق بود گفت: واي بر حالت ديدي
  باران باريد. او گفت: باران به سبب ستارة نوء باريد. اين آيات در بارة آن نازل شد.

***  
  

  سورة حديد

  آيه است 29اين سوره مدني و 
öΝ﴿: 16اسباب نزول آية  s9 r& Èβù'tƒ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (# þθãΖ tΒ# u™ βr& yìt± øƒ rB öΝåκæ5θè= è% Ìò2Ï% Î! «! $# $ tΒuρ tΑt“ tΡ z⎯ ÏΒ 

Èd, pt ø:$# Ÿωuρ (#θçΡθ ä3tƒ t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% tΑ$ sÜsù ãΝÍκö n= tã ß‰ tΒF{$# ôM|¡s)sù öΝ åκæ5θè= è% ( ×ÏWx.uρ 

öΝåκ÷] ÏiΒ šχθà)Å¡≈ sù ∩⊇∉∪﴾)1(.  
از عبدالعزيز بن ابورواد روايت كرده است: در بين ياران  »مصنف«ابن ابوشيبه در  -1036

öΝs9 *﴿يامبر خنده و مزاح رواج يافت. پس آية پ r& Èβù' tƒ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (# þθ ãΖ tΒ# u™﴾... 2(نازل شد(.  

                                           
] بـه يـاد    ] يـاد خـدا و [هنگـام    كه دلهايشان بـه [هنگـام   آيا براى مسلمانان آن هنگام نرسيده است«ترجمه:  -1

آوردن آنچه از حقّ كه نازل شده است، خشوع يابد و مانند كسانى نباشند كه پيش از اين به آنـان كتـاب   
  .»داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد آن گاه سنگدل شدند و بسيارى از آنان بدكارند

دانند، منـاكير   ر شمار تبع اتباع است و بسياري از علماء او را ضعيف مياين معضل است، زيرا عبدالعزيز د -2
  زيادي روايت كرده است.
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 ابن ابوحاتم از مقاتل بـن حيـان روايـت كـرده اسـت: گروهـي از يـاران پيـامبر          -1037
öΝ ﴿آيـة   خنديدنـد آنگـاه خـدا     مشغول مزاح بودنـد و مـي   s9 r& Èβù' tƒ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#þθ ãΖ tΒ# u™ βr& yìt± øƒ rB 

öΝåκ æ5θè= è% Ìò2Ï% Î! «!   را نازل كرد. ...﴾#$
و از سدي از قام روايت كرده است: اصحاب رسول خدا به ستوه آمدند و گفتند:  -1038

⎯ß﴿اي رسول خدا! ما را از اخبار آگاه بساز، خدا آية  øt wΥ Èà)tΡ y7 ø‹n= tã z⎯|¡ ôm r& ÄÈ|Á s)ø9$#﴾ 
رده شدند و گفتند: اي رسول خدا! به ما خبري دلتنگ و افس ) را نازل كرد. باز3(يوسف: 

öΝs9 ﴿بگو، پس آية  r& Èβù' tƒ t⎦⎪Ï%©#Ï9 (# þθãΖ tΒ#u™ βr& yìt±øƒ rB öΝåκ æ5θè=è% Ìò2Ï% Î! «!$#﴾... 1(نازل شد(.  
از سـفيان از اعمـش روايـت كـرده اسـت: هنگـامي كـه         »الزهـد «ابن مبـارك در   -1039

هـا كـه ديـده بودنـد بـه آرامـش رسـيدند.         همه رنجاصحاب رسول اهللا به مدينه آمدند، بعد از 
دادند كوتاهي و سسـتي كردنـد. پـس خـدا آيـة       گويا آنان از بعض چيزهاي كه بايد انجام مي

﴿* öΝ s9 r& Èβù' tƒ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (# þθ ãΖ tΒ# u™ βr& yìt± øƒ rB öΝåκ æ5θè= è%﴾ .را نازل كرد  

$﴿: 28اسباب نزول آية  pκ š‰r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# (#θ ãΖÏΒ#u™uρ ⎯Ï& Î!θß™ tÎ/ öΝä3Ï?÷σ ãƒ È⎦ ÷,s#øÏ. ⎯ ÏΒ 

⎯Ïμ ÏGyϑôm §‘ ≅yèøg s† uρ öΝà6©9 # Y‘θ çΡ tβθà± ôϑs? ⎯Ïμ Î/ öÏøótƒuρ öΝä3s9 4 ª!$# uρ Ö‘θàxî ×Λ⎧Ïm §‘ ∩⊄∇∪﴾)2(.  
به سندي كه در او نام كسي است كـه شـناخته نشـده از     »معجم اوسط«طبراني در  -1040

آمدنـد و   ايت كرده است: چهل نفر از ياران نجاشي خدمت رسـول اهللا  رو بابن عباس 
هنگـامي كـه    ها مجروح شد اما كسي شهيد نشد. در جنگ احد شركت كردند. تعدادي از آن
اي رسول خدا! مـا تـوانگر و ثروتمنـديم اجـازه      نيازمندي مسلمانان را مشاهده كردند، گفتند:

                                           
  اين مرسل است، در اول سوره يوسف گذشت. قاسم بن عبدالرحمن بن عبداهللا بن مسعود است. -1
ز رحمت خود به اى مؤمنان، از خداوند پروا بداريد و به رسولش ايمان بياوريد تا بهره مضاعف ا«ترجمه:  -2

شما بدهد و برايتان نورى قرار دهد كه با آن راه بسپاريد و تا شما را بيامرزد. و خداوند آمرزگـار مهربـان   
  .»است
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z⎯ƒ﴿هـا   نان كمـك نمـاييم. آنگـاه خـدا در بـارة آن     بده اموال خود را بياوريم و به مسـلما  Ï% ©! $# 

ãΝßγ≈ uΖ ÷s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î#ö7 s% Νèδ ⎯Ïμ Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪﴾  :كسـانى كـه پـيش از ايـن     «) 52(قصص
و مابعد را نـازل كـرد. چـون ايـن آيـات       »آورند ايم به آن ايمان مى ] به آنان كتاب داده [قرآن

جماعت مسلمانان! هركه از جمع ما به قـرآن ايمـان بيـاورد بـراي او دو     نازل گشت گفتند: اي 
شود و هركه به قرآن ايمان نياورد براي او مثل شـما يـك ثـواب وجـود دارد.      ثواب نوشته مي

ــة   ــدا آيــــ ــس خــــ pκ$﴿پــــ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θà)®?$# ©! $# (#θãΖ ÏΒ# u™uρ ⎯Ï& Î!θß™ tÎ/ öΝ ä3Ï?÷σãƒ È⎦ ÷,s#øÏ. ⎯ ÏΒ 

⎯Ïμ ÏGyϑôm   .)1(را نازل كرد ...﴾‘§

×y7Í﴿ابن ابوحاتم از مقاتل روايت كرده است: چون آية  -1041 ¯≈ s9 'ρé& tβöθs?÷σ ãƒ Νèδtô_ r& 

È⎦ ÷⎫s?§̈Β $ yϑÎ/ (#ρçy9 ] آنكه بردبارى  اينانند كه پاداششان به [جبران«) 54(قصص:  ...﴾¹|
ناني كه قبل از ظهور اسالم به كتب نازل شد. مسلما »] داده شود ورزيدند، دو بار [به آنان

برتر دانستند و گفتند: براي ما دو  آسماني پيشين ايمان داشتند خود را از ديگر ياران نبي 
ثواب و براي شما يك ثواب است. اين موضوع بر مسلمانان سخت شد بنابراين خداي بزرگ 

$﴿آية  pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ à)®?$# ©! $# (#θãΖ ÏΒ#u™uρ ⎯Ï& Î!θß™ tÎ/ öΝä3Ï?÷σ ãƒ È⎦÷, s#øÏ. ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏGyϑôm را  ...﴾‘§
  ها را مثل پاداش مؤمنين اهل كتاب دوچندان كرد. نازل و پاداش آن

∞ξy﴿: 29اسباب نزول آية  Ïj9 zΟ n=÷ètƒ ã≅÷δr& É=≈tGÅ6ø9 $# ω r& tβρ â‘ Ï‰ø)tƒ 4’n?tã &™ó© x« ⎯ ÏiΒ È≅ôÒ sù «!$#   

¨βr&uρ Ÿ≅ôÒ xø9 $# Ï‰u‹ Î/ «! $# Ïμ‹ Ï?÷σ ãƒ ⎯tΒ â™!$t± o„ 4 ª!$# uρ ρ èŒ È≅ôÒ xø9 $# ËΛ⎧Ïà yèø9 $# ∩⊄®∪﴾)2(.  
                                           

. اسـناد ايـن ضـعيف    از طريق سعيد بن جبير از وي روايـت كـرده اسـت    7658 »معجم اوسط«طبراني در  -1
ن اسـناد روايـي اسـت او را نشـناختم. طبـري      گويـد: در ايـ   مـي  11404 »مجمع الزوائـد «است. هيثمي در 

  تر است. از سعيد بن جبير به قسم مرسل روايت كرده اين صحيح 33689
[اين موضوع را بيان كرد] تا اهل كتاب بدانند كه اختيارمند چيزى از فضل خـدا نيسـتند و آنكـه    «ترجمه:  -2

  .»داراى فضل بزرگ است دهد. و خداوند فضل به دست خداست. آن را به هر كس كه بخواهد مى
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öΝä3Ï?÷σ﴿ابن جرير از قتاده روايت كرده اسـت: چـون آيـة     -1042 ãƒ È⎦ ÷, s#øÏ. ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏGyϑôm §‘﴾ 

 ξy∞Ïj9﴿) تا آخر نازل شد. اهل كتاب بر مسلمانان حسادت كردنـد. پـس خـدا آيـة     28(حديد: 

zΟ n= ÷ètƒ ã≅÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9   .)1(را نازل كرد ...﴾#$
گفـت: بـه زودي از ميـان مـا      ك: ابن منذر از مجاهد روايت كرده است: يهود مي -1043

ها و پاها را قطع خواهد كـرد. چـون پيـامبر آخـر زمـان از       گردد كه دست پيغمبري مبعوث مي
∞ξy﴿ميان عرب برانگيخته شد. يهود كفر ورزيد. پس خـدا آيـة    Ïj9 zΟ n= ÷ètƒ ã≅÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 $#﴾... 

  را نازل كرد. يعني به فضيلت نبوت.
***  

  سورة مجادلَه

  آيه است 22اين سوره مدني و 
© %ô‰s% yìÏϑy™ ª!$# tΑöθs﴿: 1اسباب نزول آية  ÉL©9$# y7 ä9Ï‰≈ pgéB ’Îû $yγ Å_ ÷ρy— þ’Å5tGô± n@ uρ † n< Î) «!$# ª! $# uρ 

ßìyϑó¡ tƒ !$yϑä.u‘ ãρ$pt rB 4 ¨βÎ) ©!$# 7ì‹Ïÿ xœ îÅÁ t/ ∩⊇∪﴾)2(.  
روايـت كـرده اسـت: پـاك و منـزه اسـت        لحاكم به قسـم صـحيح از عايشـه     -1044

شـنود، مـن بعضـي از سـخنان خولـه دختـر ثعلبـه را         كبريايي كه با توانايي همه صـداها را مـي  
رسيد، او در نزد نبـي اكـرم از شـوهر خـود اوس بـن صـامت        شنيدم و بعضي به گوشم نمي مي

هـا گرفـت و    ام بهـره  گفـت: اي رسـول خـدا! اوس از جـواني     شـت و مـي  شكوه و شـكايت دا 
ام، از من بيـزار   فرزندان زياد برايش تربيت كردم. اينك كه سن و سالم باال رفته و سترون شده

                                           
  اين مرسل و ضعيف است. 33709طبري  -1
كـرد و بـه خداونـد شـكايت      به راستى خداوند سخن زنى را كه درباره همسرش با تو گفتگو مى«ترجمه:  -2

  .»شنيد. بى گمان خداوند شنواى بيناست برد، شنيد و خداوند گفتگويتان را مى مى
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هـا دارم. انـدك زمـاني سـپري      شده است. كردگارا! من به دربارت به ناله و زاري از او شكوه
!ô‰s% yìÏϑy™ ª﴿ نشده بود كـه جبرئيـل امـين بـا آيـة      $# tΑöθ s% © ÉL©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pgéB ’Îû $yγ Å_ ÷ρy—﴾...   فـرود

  .)1(آمد
öΝs9﴿: 8اسباب نزول آية  r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ åκçΞ Ç⎯ tã 3“ uθôf ¨Ζ9$# §ΝèO tβρßŠθ ãètƒ $ yϑÏ9 (#θ åκ çΞ çμ ÷Ζ tã 

šχ öθyf≈ oΨoK tƒuρ ÉΟ øO M} $$Î/ Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ ÏM u‹ ÅÁ ÷ètΒ uρ ÉΑθß™ §9 $# # sŒ Î)uρ x8ρâ™!% ỳ x8öθ §‹ym $yϑÎ/ óΟ s9 y7 ÍhŠpt ä† Ïμ Î/ ª!$# 

tβθ ä9θ à)tƒuρ þ’Îû öΝÍκÅ¦àΡ r& Ÿωöθ s9 $uΖ ç/Éj‹yèãƒ ª! $# $ yϑÎ/ ãΑθ à)tΡ 4 öΝßγ ç6 ó¡ ym æΛ©⎝yγ y_ $pκ tΞöθ n= óÁ tƒ ( }§ ø♥ Î7 sù çÅÁ yϑø9 $# 

∩∇∪﴾)2(.  
و يهود صلح و  ابن ابوحاتم از مقاتل بن حيان روايت كرده است: بين نبي كريم  -1045

هـا در   گذشـت. آن  هـا مـي   از كنار آن سازش وجود داشت، هرگاه يكي از ياران رسول اهللا 
كننـد   كرد كه آنان در بارة قتل او صحبت مي كردند. آن مسلمانان گمان مي بين خود نجوا مي
ها  اما آنيهودان را از اين عمل ناپسند منع كرد،  گويند. نبي كريم  انگيز مي يا مطالبي نفرت

                                           
/  6، احمـد  2063و  188، ابـن ماجـه   590 »تفسـير «و  11570 »بـري الك«، در 67/  6صحيح است، نسائي  -1

 »اسـباب نـزول  «، واحدي در 33726و  33725، طبري 481/  2، حاكم 1118 »تفسير«، عبدالرزاق در 46
از چند طريق از اعمش از تميم بن سلمه از عروه از عايشه روايت كرده انـد، اسـناد    382/  7و بيهقي  788

هاي مسلم اسـت.   ش راويي بخاري و مسلم و ثقه هستند غير از تميم زيرا او از راويهاي اين صحيح، راوي
احكـام  «و  5838 »جـامع احكـام القـرآن   «، 1135 »الكشـاف «صحيح شـمرده انـد.   حاكم و ذهبي اين را 

  به تخريج محقق. 2045 »القرآن
آنچه از آن باز داشته شدند بـاز   اى به كسانى كه از نجوى باز داشته شدند، سپس به آيا ننگريسته«ترجمه:  -2

اى بـه تـو    كنند؟ و چون نزد تو آينـد، بـه شـيوه    گردند و به گناه و تجاوز و نافرمانى از پيامبر نجوى مى مى
گوينـد: چـرا    ] درود نفرسـتاده اسـت و در دل خـود مـى     فرستند كه خداوند بـر تـو بـه آن [شـيوه     درود مى

آينـد و   كند؟ جهنم آنان را بس است. به آنجـا در مـى   عذاب نمىگوييم  ] آنچه مى خداوند ما را به [سزاى
  .»] بد جايى است [آن
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öΝ﴿دست نكشيدند. بنابراين آية  s9 r& ts? ’n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ åκ çΞ Ç⎯ tã 3“uθ ôf̈Ζ9   را نازل كرد. ...﴾#$
احمد، بزار و طبراني به سند قوي از عبداهللا بن عمرو روايـت كـرده انـد: يهـود بـه       -1046

چرا خدا ما را  گفتند: گفت: سام عليكم يعني مرگ بر شما و در ميان خود مي مي رسول اهللا 
#﴿كند. پس خداي پـاك   به سبب اين گفتار عذاب و شكنجه نمي sŒÎ)uρ x8ρâ™!% ỳ x8 öθ §‹ym $yϑÎ/ óΟ s9 

y7 ÍhŠ pt ä† Ïμ Î/ ª!   .)1(را تا آخر آيه نازل كرد ﴾#$
  نيز اين روايت را نقل كرده اند. )3(و ام المؤمنين عايشه )2(انس

yϑ̄ΡÎ) 3“uθôf$﴿: 10اسباب نزول آية  ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# šχ â“ ós u‹Ï9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ }§ øŠs9 uρ 

öΝÏδÍh‘ !$ ŸÒ Î/ $º↔ ø‹x© ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 4 ’n?tãuρ «! $# È≅©.uθ tGuŠ ù= sù tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊃∪﴾)4(.  
كردنـد و   ك: ابن جرير از قتاده روايت كرده است: منافقان در بين خود نجـوا مـي   -1047

yϑ̄ΡÎ) 3“uθ$﴿آيـة   پس خدا شد.  ها مي اين كار باعث خشم مسلمان ôf ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $#﴾... 
  .)5(را نازل كرد

                                           
كـرده انـد. هيثمـي    از عبداهللا بن عمرو بن عاص روايت  »كشف«، 2271، بزار 170/  2است. احمد  حسن -1

 »او شـنيده اسـت   اسناد اين جيد است، زيرا حماد از عطاء بن سائب در حالت صـحت «گويد:  مي 11405
جيـد   ايـن را  269/  6 »در المنثـور «شـوريده خـرد و خـرف شـود. سـيوطي در      ني قبل از اين كه عطاء يع

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 2622 »تفسير شوكاني«شمرده است. به حديث بعدي و 

از انس روايـت كـرده انـد. اسـناد آن      794و واحدي  33768، طبري 3301، ترمذي 144و  140/  3احمد  -2
ها  گفتار يكي از راويبدون ذكر نزول آيه آورده است. ظاهراً ذكر نزول آيه از  6926خاري جيد است. ب

  تخريج محقق. 2623 »تفسير شوكاني«مدرج است. 
و  592و  591 »تفسير«، نسائي در 3698، ابن ماجه 592ي ، ترمذ2165، مسلم 6927صحيح است، بخاري  -3

  تخريج محقق. 2624 »ر شوكانيتفسي«ت كرده اند. از عايشه رواي 793واحدي 
] شيطان است تا مؤمنان را اندوهگين سـازد   ] از [كارهاى جز اين نيست كه راز گويى [در امور پيش گفته« -4

  .»تواند هيچ زيانى به آنان برساند و مؤمنان بايد كه بر خداوند توكل كنند و جز به اراده خداوند نمى
  اين مرسل است. 33770طبري  -5
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‰pκš$﴿: 11اسباب نزول آية  r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ #sŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝ ä3s9 (#θ ßs ¡¡xs? † Îû Ä§ Î=≈yf yϑø9 $# 

(#θ ßs |¡øù $$sù Ëx |¡ øtƒ ª!$# öΝä3s9 ( # sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρâ“ à±Σ$# (#ρâ“ à±Σ $$sù Æìsù ötƒ ª! $# t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝä3Ζ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# uρ 

(#θ è?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘ yŠ 4 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? ×Î7 yz ∩⊇⊇∪﴾)1(.  
نشسـتند وقتـي    مـي  اي نـزد رسـول اهللا    و همچنان از او روايت كرده اسـت: عـده   -1048

pκ$﴿كردنـد. پـس خـدا آيـة      نمـي آيند آنجا را تـرك   ديدند كه گروهي از اصحاب مي مي š‰r' ¯≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθ ãΖ tΒ# u™ #sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝä3s9 (#θ ßs¡¡ xs? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑø9   .)2(را نازل كرد ...﴾#$
ابن ابوحاتم از مقاتل روايت كـرده اسـت: ايـن آيـه روز جمعـه نـازل شـده اسـت          -1049

 هـايي كـه قـبالً    ود و آنشرفياب شدند، جاي تنگ ب جماعتي از اهل بدر خدمت رسول اهللا 
ها سـرپا ايسـتادند و پيـامبر بـه انـدازة تـازه        نشسته بودند براي تازه واردها جاي باز نكردند، آن

هـايي   هـا نشـاند. در چهـرة آن    واردها افرادي را از مجلس بلند كرد و گروة دوم را به جاي آن
  كالم الهي نازل گرديد.كه پيامبر از مجلس بلندشان كرده بود آثار نارضايتي ظاهر شد. پس 

‰pκš$﴿: 13 – 12اسباب نزول آية  r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ#u™ # sŒÎ) ãΛä⎢ø‹yf≈ tΡ tΑθ ß™ §9$# (#θ ãΒÏd‰s)sù t⎦ ÷⎫ t/ ô“y‰tƒ 

óΟä31uθ øgwΥ Zπ s%y‰|¹ 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ö/ä3©9 ãyγ ôÛr&uρ 4 βÎ*sù óΟ ©9 (#ρß‰ÅgrB β̈Î*sù ©! $# Ö‘θàxî îΛ⎧Ïm §‘ ∩⊇⊄∪﴾)3(.  
روايت كـرده اسـت: بعضـي مسـلمانان      بو از طريق ابن ابوطلحه از ابن عباس  -1050

ــامبر   ــي] از پي ــش [در گوش ــي   پرس ــادي م ــاي زي ــقت    ه ــرت را در مش ــد و آن حض كردن

                                           
اى مؤمنان، چون به شما گفته شد: در مجلس جا باز كنيـد، بـاز كنيـد تـا خداونـد [رحمـتش را]       «: ترجمه -1

] مؤمنانتـان و   برايتان فراخ گرداند، و چون گفته شود: برخيزيد، برخيزيـد تـا خداونـد بـه مراتبـى [منزلـت      
  .»كنيد آگاه است اند، باال برد. و خداوند به آنچه مى كسانى را كه علم يافته

  از قتاده روايت كرده مرسل است. 33778و  33776طبري  -2
اى مؤمنان، چون خواهيد با پيامبر نجوى كنيد، پيش از نجوايتان صدقه تقديم داريد. ايـن [كـار]   «ترجمه:  -3

  .»] خداوند آمرزگار مهربان است ] نيابيد، [بدانيد كه برايتان بهتر و پاكيزه تر است. آن گاه اگر [صدقه
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#﴿ اراده كرد كه زحمت پيامبر را كم كند. بنابراين، خـدا   انداختند. خدا  مي sŒ Î) ãΛä⎢ø‹yf≈ tΡ 

tΑθß™ §9 $# (#θãΒ Ïd‰s)sù t⎦ ÷⎫ t/ ô“y‰tƒ óΟ ä31uθ øgwΥ Zπ s%y‰|¹﴾  .را تا آخر نازل كرد. چون اين آيه نازل گشت

©Λä⎢ø)xô÷﴿بـه   بسياري از مسلمانان از پرسيدن مسائل خودداري كردند. پس خـدا   r&u™...﴾  را
  .)1(نازل كرد
هنگـامي كـه آيـة     روايـت كـرده انـد:    ترمذي به قسم حسن و ديگران از علـي   -1051

﴿$pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) ãΛä⎢ø‹yf≈ tΡ﴾...       نازل شد. پيامبر به مـن گفـت: آيـا شـخص نجواكننـده
اخت آن را ندارند. گفت: نصف دينار چه؟ دها توان پر يك دينار صدقه بدهد؟ گفتم: مسلمان

گفتم: توانش را ندارند. گفت: پس چنـد؟ گفـتم: يـك دانـه جـو. پيـامبر گفـت: تـو شـخص          
©Λä⎢ø)xô÷﴿كنـد. پـس خـدا آيـة      كه اندك چيز قانعت مـي سيري هستي  چشم r&u™ βr& (#θãΒ Ïd‰s)è? t⎦ ÷⎫ t/ 

ô“y‰ tƒ óΟ ä31uθ øgwΥ ;M≈ s%y‰   .)2(را نازل كرد. و خدا به خاطر من بر اين امت تخفيف نمود ...﴾¹|

óΟ﴿: 14اسباب نزول آية  s9 r& ts? ’n<Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (# öθ©9 uθs? $·Βöθ s% |= ÅÒ xî ª! $# ΝÍκ ö n= tã $̈Β Ν èδ öΝ ä3Ζ ÏiΒ Ÿωuρ 

öΝåκ÷] ÏΒ tβθ àÎ= øt s† uρ ’n?tã É>É‹ s3ø9 $# öΝèδuρ tβθ ßϑn= ôètƒ ∩⊇⊆∪﴾)3(.  

                                           
  از علي بن ابوطلحه روايت كرده بين علي و ابن عباس ارسال است. 33795طبري  -1
از علي بن علقمه از علي روايت كـرده انـد.    33796و طبري  243/  3 »الضعفاء«، عقيلي در 3300ترمذي  -2

 »كنـد  حـديث منكـر را روايـت مـي    «گويـد:   اد ضعيف است. ابن حبـان مـي  علي بن علقمه مجهول و اسن
سـلمه بـن فضـل    ن سياق از سعد بن وقاص روايت كرده نه از علي، اين اسناد به خاطر به همي 331طبراني 

اي ديگـر سـلمه را ثقـه     ابـن معـين وعـده   «يـد:  گو مـي  122/  7 »مجمع الزوائـد «ضعيف است. هيثمي در 
به تخريج محقـق   2056 »احكام القرآن«به  »شمارند اي ديگر او را ضعيف مي دهدانند، اما بخاري و ع مي
  ه كنيد.نگا

اى به كسانى كه با قومى كه خداوند بر آنان خشمگين است، دوستى كردنـد؟ آنـان    آيا ننگريسته«ترجمه:  -3
  .»خورند ] از آنان نيستند و آگاهانه بر دروغ سوگند مى از شما و [هم



    

  515  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

óΟ﴿ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده اسـت: آيـة    -1052 s9 r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (# öθ ©9 uθs? $·Β öθ s%﴾... 
عبـداهللا بـن ابـي و     در بارة عبداهللا بن نبتل نازل گرديده است. [سدي و مقاتل گفته اند: هرگـاه 

رساندند. زمـاني پيـامبر در    را به يهود مي نشستند سخنان او  عبداهللا بن نبتل نزد رسول اهللا مي
آيد كه قلب ستمگرانه  هاي خود نشسته بود، گفت: همين دم كسي به نزد شما مي يكي از خانه

ل شـد او چشـمان   كنـد. در آن لحظـه عبـداهللا بـن نبتـل داخـ       دارد و با چشمان اهرمني نگاه مي
كبود، قد كوتاه، ريش كم و رنگ اسمر داشت. پيامبر گفت: تو و رفقايت بـراي چـه بـه مـن     

گوييد، او قسم خورد كه اين كار را نكرده است، اما پيامبر گفت: ايـن كـار را انجـام     ناسزا مي
د. پـس  شان قسم كردند كه به او ناسـزا نگفتـه انـ    ت و رفقاي خود را آورد همهاو رف داده ايد،
Β Νèδ öΝä3Ζ̈$﴿اين آيه  ÏiΒ Ÿωuρ öΝåκ ÷] ÏΒ tβθ àÎ= øt s† uρ ’n?tã É> É‹s3ø9 $# öΝ èδuρ tβθ ßϑn= ôètƒ ∩⊇⊆∪﴾  در مورد اين دو

  .)1(منافق نازل شد]
tΠöθ﴿: 18اسباب نزول آية  tƒ ãΝ åκçZ yèö7 tƒ ª!$# $Yè‹ÏΗ sd tβθ àÎ= ós uŠsù …çμ s9 $yϑx. tβθ àÎ= øt s† ö/ä3s9 ( tβθç7 |¡ øt s† uρ 

öΝ åκ̈Ξr& 4’n?tã >™ó© x« 4 Iωr& öΝ åκ ¨ΞÎ) ãΝ èδ tβθ ç/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∪﴾)2(.  
 روايت كـرده انـد: رسـول اهللا     باحمد و حاكم به نوع صحيح از ابن عباس  -1053

شدن. گفت: انـدكي بعـد كسـي نـزد      هاي خود نشسته بود و سايه در حال جمع در ساية حجره
كند. چون نزدتـان آمـد بـا او حـرف نزنيـد.       يآيد كه با چشمان شيطاني به شما نگاه م شما مي

ها مردي كبودچشم كه از يك چشم نابينا بـود آمـد.    اندك زماني نگذشته بود كه به سوي آن
رسول اهللا او را نزد خود خواست به او نگاه كـرد و گفـت: چـرا تـو و رفقايـت بـه مـن دشـنام         

شان سوگند خوردند كـه   رد تمامها را آو ها را بياورم، رفت و آن دهيد؟ گفت: بگذار تا آن مي

                                           
  .14تفسير قرطبي، مجادله:  -1
كننـد چنـان كـه بـراى      سوگند ياد مـى  روزى كه خداوند همگى آنان را برانگيزد آن گاه برايش«ترجمه:  -2

  .»پندارند كه آنان حقى در دست دارند. بدان آنانند كه دروغگويند كنند. و مى شما سوگند ياد مى
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tΠöθ﴿دهنـد. آنگـاه خـدا آيـة      نه به پيامبر ناسزا گفته اند و نه اين عمل را انجام مي tƒ ãΝåκ çZ yèö7 tƒ ª! $# 

$Yè‹ÏΗ sd tβθàÎ= ós uŠ sù … çμ s9 $yϑx. tβθàÎ= øt s† ö/ä3s9﴾... 1(را نازل كرد(.  

ω ß‰ÅgrB $YΒöθ﴿: 22اسباب نزول آية  s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# šχρ –Š !# uθãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ ym 

©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ öθs9uρ (# þθçΡ% Ÿ2 öΝèδu™!$t/#u™ ÷ρr& öΝèδu™!$ oΨ ö/r& ÷ρr& óΟ ßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρr& öΝåκ sE uÏ±tã 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& |= tFŸ2 ’Îû 

ãΝ ÍκÍ5θè= è% z⎯≈ yϑƒ M} $# Ν èδy‰−ƒr&uρ 8yρãÎ/ çμ÷Ψ ÏiΒ ( óΟ ßγè= Åz ô‰ãƒuρ ;M≈̈Ζ y_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκ ÉJøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ yγ‹Ïù 4 

š_ ÅÌu‘ ª! $# öΝåκ ÷] tã (#θ àÊu‘ uρ çμ ÷Ψtã 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé& Ü> ÷“Ïm «! $# 4 Iωr& ¨βÎ) z> ÷“Ïm «! $# ãΝèδ tβθßs Î= øçRùQ $# ∩⊄⊄∪﴾)2(.  

ω ß‰ÅgrB $YΒ﴿آيــة  ابــن ابوحــاتم از ابــن شــوذب روايــت كــرده اســت: خــدا   -1054 öθs% 

šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ ÌÅz Fψ$#﴾...    را در بارة ابوعبيده بن جراح كه پدر خـود را در جنـگ
  بدر كشته بود نازل كرده است.

روايت كرده اند: در روز بـدر پـدر ابوعبيـده بـن      »مستدرك«طبراني و حاكم در  -1055
چون اين كار را تكرار داد.  آورد و ابوعبيده مسير خود را تغيير مي جراح به سوي او هجوم مي

                                           
از ابن عبـاس روايـت كـرده انـد. اسـناد ايـن        799، واحدي 33805، طبري 482/  2، حاكم 240/  1احمد  -1

/  7 »مجمـع الزوائـد  «داننـد. هيثمـي در    صحيح مـي  ط مسلمحسن و رجالش ثقه اند. حاكم و ذهبي به شر
سناد ايـن جيـد اسـت.    گويد: ا مي 388/  4ابن كثير  »هاي اين راويي صحيح هستند راوي« گويد: مي 122

  تخريج محقق. 2635 »تفسير شوكاني«
دا و آورند، نخواهى يافت كه با كسى كه بـا خـ   گروهى را كه به خداوند و روز قيامت ايمان مى«ترجمه:  -2

رسولش مخالفـت ورزيـده اسـت دوسـتى كننـد. و هـر چنـد پدرانشـان يـا فرزندانشـان يـا برادرانشـان يـا              
خويشاوندانشان باشند. اينانند كه [خداوند] در دلهايشان ايمان را نگاشته است و آنان را به فيضى از سـوى  

ويبـاران روان اسـت كـه در    آورد كه از فرودسـت آن ج  خود توان داده است. و آنان را به باغهايى در مى
اند. خداوند از آنان خشنود است و آنان نيز از او خشنودند. اينان سپاهيان خدا هستند. بدانيـد   آنجا جاودانه

  .»كه سپاهيان خدا رستگارند
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  .)1(ور شد و به قتلش رساند. پس اين آيه نازل شد كرد ابوعبيده بر او حمله
ابن منذر از ابن جريج روايت كرده كه فرموده به من گفته شده است: ابوقحافه بـه   -1056

ناسزا گفت. ابوبكر صديق او را به شدت بر زمين كوبيد. جريان را به نبـي اكـرم    نبي كريم 
تند. گفت: اي ابوبكر، آيا چنين كردي، ابوبكر صديق گفت: به خدا اگـر نـزديكم شمشـير    گف

‰ω ß﴿زدم. پس آية  وجود داشت گردنش را مي ÅgrB $YΒöθ s%﴾... 2(نازل شد(.  
***  

  رسورة حش

  آيه دارد 24اين سوره مدني و 
ر و روايت كرده است: سـورة انفـال در بـارة غـزوة بـد      ببخاري از ابن عباس  -1057

  .)3(سورة حشر در مورد بني نضير نازل گرديده است
yx﴿: 5 – 1اسباب نزول آية  ¬7 y™ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθèδuρ â“ƒ Í“ yèø9 $# ÞΟŠ Å3pt ø:$# 

∩⊇∪﴾)4(.  

                                           
. ايـن اسـناد را حـافظ ابـن حجـر در      از عبداهللا بن شوذب به قسم مرسل روايت كرده است 265/  3حاكم  -1

جـامع  «نش است و صواب عمـوم آيـه اسـت. بـه     بود يد گفته است. علت آن تنها مرسلج 4400 »اصابه«
  نگاه كنيد. 2059 »احكام القرآن«و  5868 »احكام القرآن

از ابن جريج به قسم معلق روايت كرده است. اسـناد واهـي و ابـن جـريج      800 »اسباب نزول«واحدي در  -2
با اين وصف اسناد معضل و خبر شـبه موضـوع اسـت،     مدلس است، كسي كه به او بيان داشته ذكر نكرده

ميزان «كند موضوع هستند. در  ل روايت ميگويد: بعض احاديثي كه ابن جريج به قسم مرس امام احمد مي
 »زاد المسـير «عزيز اسـت رجـوع كنيـد.    به شرح حال ابن جريج كه نامش عبدالملك بن عبـدال  »االعتدال

  تخريج محقق. 1411
  .4882بخاري  -3
  .»كند و او پيروزمند فرزانه است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است خدا را به پاكى ياد مى«ترجمه:  -4
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روايـت كـرده اسـت: غـزوة بنـي       لحاكم به قسم صحيح از ام المؤمنين عايشه  -1058
هـاي   در اول ماة ششم بعد از واقعة بدر صـورت گرفتـه اسـت. بـاغ     –يهود اي از  طائفه –نضير 

هـا را محاصـره كـرد و آنـان      آن خرما و منازل آنان در كرانة مدينه قرار داشت. رسـول اهللا  
بردارنـد و سـرزمين مدينـه را تـرك نماينـد.       –به جز سـالج   –توافق كردند با رشترهايشان را 

yx﴿ها آية  آنگاه در بارة آن ¬7 y™ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#﴾ 1(نازل شد(.  
هـاي خرمـاي بنـي     بـاغ  بخاري و غيره از ابن عمر روايت كرده اند: پيامبر اكـرم   -1059

هـا را قطـع    اي است نزديك مدينه] به آتـش كشـيد و بعضـي درخـت     نضير را در بويره [منطقه
$﴿كرد. پس خدا آية  tΒ Ο çF÷èsÜs% ⎯ÏiΒ >π uΖŠ Ïj9 ÷ρ r& $ yδθßϑçGò2ts?﴾... 2(را نازل كرد(.  

روايت كرده است: رسول اهللا به مسلمانان اجازه  ابويعلي با سند ضعيف از جابر  -1060
هاي خرما را قطع نمايند، و پـس بـه شـدت از ايـن كـار ممانعـت كـرد.         داد كه بعضي درخت

شـويم، پـس    كـار گناهكـار مـي    ها و ترك آن گفتند: اي رسول خدا! آيا ما بر اثر قطع درخت
tΒ Ο$﴿خدا آية  çF÷èsÜs% ⎯ ÏiΒ >π uΖŠ Ïj9 ÷ρr& $yδθ ßϑçGò2ts?﴾... 3(را نازل كرد(.  

ها پناه گرفتند. پس به مسلمانان اجازه داده شد كه بعضي  [به غزوة بني نضير يهودان به قلعه
راخ شـود و يـا   ها را قطع نماينـد تـا سـاحه بـراي نبـرد فـ       هاي آن هاي خرماي كنار قلعه درخت

هـا صـورت بگيـرد.     هـا خـارج شـوند و جنـگ بيـرون از قلعـه       يهودان به خشم آينـد و از قلعـه  
هـا را بريدنـد و برخـي را بجـا گذاشـتند. پـس پيـامبر بريـدن          ها بعضـي از درختـان آن   مسلمان

  درختان را منع كرد].
                                           

روايت كرده است. اسناد آن حسن است به خاطر زيد بن مبارك و باقي اسناد ثقة مشـهور   483/  2حاكم  -1
  به تخريج محقق. 2640 »نيتفسير شوكا«دانند.  رط بخاري و مسلم صحيح ميهستند. حاكم و ذهبي به ش

، ابـن ماجـه   593، نسـائي  3302ترمـذي   2615، ابـوداود  1746، مسلم 4884و  4031صحيح است، بخاري  -2
  تخريج محقق. 2643 »تفسير شوكاني«و  2844

بـن وكيـع    ابويعلي از سـفيان «گويد:  مي 122/  7 »مجمع الزوائد«. هيثمي در 2189يف است، ابويعلي ضع -3
  تخريج محقق نگاه كنيد. 6700 »تفسير ابن كثير«به  »او ضعيف استروايت كرده 
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در  هللا ك: ابن اسحاق از يزيد بن رومان روايت كرده است: وقتـي كـه رسـول ا    -1061
دسـتور   هاي استوار متحصن شـدند. پيـامبر   بني نضير پياده شد آنان در دژهاي مستحكم و قلعه

ها را داد. يهوديان فريـاد كشـيدند. اي محمـد! تـو      زدن آن قطع بعضي درختان خرما و يا آتش
شـمردي پـس ايـن كنـدن و      كـردي و ايـن قبيـل كارهـا را عيـب مـي       همواره از فساد نهي مـي 

  .)1(ها چيست؟ پس اين آيه نازل شد اغسوزاندن ب
  .)3(و مجاهد اين روايت را نقل كرده است )2(ابن جرير از قتاده -1062

%t⎦⎪Ï﴿: 9اسباب نزول آية  ©! $#uρ ρâ™§θ t7 s? u‘# ¤$!$# z⎯≈ yϑƒ M} $#uρ ⎯ ÏΒ ö/ Å‰Ï= ö7 s% tβθ ™7 Ït ä† ô⎯ tΒ ty_$yδ öΝÍκö s9 Î) Ÿωuρ 

tβρß‰Ågs† ’Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ Zπ y_%tn !$ £ϑÏiΒ (#θ è?ρé& šχρ ãÏO ÷σ ãƒuρ #’n?tã öΝ ÍκÅ¦àΡ r& öθ s9 uρ tβ%x. öΝÍκ Í5 ×π|¹$ |Á yz 4 

⎯tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© ⎯Ïμ Å¡ øtΡ šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ šχθ ßsÎ= øßϑø9 $# ∩®∪﴾)4(.  
هـا و   اصم روايت كرده است: انصار گفتند: اي رسول خدا! باغ )5(ابن منذر از يزيد -1063

گفـت:   ما و برادران مهاجرمان نصف تقسيم كن. رسـول اهللا   هاي كشاورزي ما را بين زمين
هـا تقسـيم    هـا را بـا آن   را تامين نماييد و محصـوالت كشـاورزي و بـاغ    ها نه، ليكن مخارج آن

كنيد، زمين و باغ مال خود شما باشـد. گفتنـد: بـه ايـن كـار خوشـنود و راضـي هسـتيم. پـس          
%t⎦⎪Ï﴿آية   وندخدا ©! $# uρ ρ â™§θt7 s? u‘#¤$!   را نازل كرد. ...﴾#$

                                           
  مرسل است. 33850طبري  -1
  مرسل است. 33851طبري  -2
  شوند. ها به مجموع قوي مي مرسل است. اين 33852طبري  -3
اى و [نيز] كسانى راست كه پيش از آنان در دار اإلسالم جاى گرفتند و ايمان [نيز] در دلشـان جـ  «ترجمه:  -4

]  دارند و در دلهاى خود از آنچه [به مهـاجران  گرفت. كسانى را كه به سوى آنان هجرت كنند دوست مى
دهنـد و كسـانى    تـرجيح مـى   -و لو نيازمند باشند -اند احساس نيازى نكنند و [ديگران را] بر خودشان داده

  .»كه از آز نفس خويش مصون باشند، اينانند كه رستگارند
  آمده است. »زيد« ها به در نسخه -5
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روايـت كـرده اسـت: شخصـي خـدمت رسـول اهللا آمـد و         بخاري از ابـوهريره   -1065
گفت: يا رسول اهللا! دچار فقر و تنگدستي شدم و زندگاني بر من سخت شده اسـت. پيـامبر از   

شد. گفت: كسي نيست كه امشب نزنان خود چيزي خواست، اما در نزد آنان نيز چيزي يافت 
مهمان كند تا خدا بر او رحمت نمايـد. شخصـي از انصـار برخاسـت و گفـت: مـن        اين مرد را

 هستم اي رسول خدا! او را به خانة خود برد و بـه همسـرش گفـت: ايـن مهمـان رسـول اهللا       
است هيچ چيز را نبايد از او دريغ كرد. همسرش گفت: هيچ چيز در خانه نداريم، مگر غـذاي  

بخوابانش و خودت بيـا و چـراغ را خـاموش كـن      كودك. گفت: وقتي كودك غذا خواست
كنيم همسـر او ايـن كـار را انجـام داد. آن مـرد سـحرگاه نـزد         امشب را با گرسنگي سپري مي

از فالن [ابوطلحه زيد بن سهل] و همسرش خوشنود شـد.   پيامبر شتافت. پيامبر گفت: خدا 
šχρ﴿آية  خدا  ãÏO ÷σ ãƒuρ #’n?tã öΝÍκ Å¦àΡr& öθ s9 uρ tβ%x. öΝÍκ Í5 ×π |¹$ |Á yz﴾ 1(را نازل كرد(.  

خود و ابن منذر از ابومتوكل ناجي روايت كرده انـد: مـردي از    »مسند«مسدد در  -1065
ها... و بعد مانند حديث باال ذكر كرده و در روايـت او آمـده اسـت، شخصـي كـه آن       مسلمان

  .)2(شد مسكين را مهمان كرد ثابت بن قيس بن شماس بود. پس در بارة او آيه نازل
روايت كرده است: براي يكي  بواحدي ار طريق محارب بن دثار از ابن عمر  -1066

اش از مـن نيازمنـدتر    از اصحاب سر گوسفندي را هديه آوردند. گفت: برادرم فالن و خانواده
اي ديگر فرسـتاد بـه    تر به اين سر هستند. سر گوسفند را به او فرستاد. او نيز به خانواده و محتاج

ــه خــانوادة اولــي برگشــت. پــس     همــي ــا ب ــه هفــت خــانواده ايــن ســر دور كــرد ت ن ترتيــب ب

                                           
 2647 »تفسير شـوكاني «و  291/  4، بغوي 602، نسائي 2054، مسلم 4889و  3798صحيح است، بخاري  -1

  تخريج محقق.
  آمده از ابومتوكل روايت كرده و اين مرسل است. 3773 »مطالب عاليه«مسدد چنانچه در  -2
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﴿šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’n?tã öΝÍκ Å¦àΡr& öθ s9 uρ tβ%x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$|Á yz﴾ 1(تا آخر آيه نازل شد(.  

öΝ ﴿: 11اسباب نزول آية  s9 r& ts? ’n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ à)sù$tΡ tβθä9θà)tƒ ÞΟ ÎγÏΡ≡uθ ÷z \} t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. ô⎯ ÏΒ 

È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ÷⎦ È⌡s9 óΟçFô_ Ì÷z é&  ∅y_ ã÷‚ uΖ s9 öΝ ä3yètΒ Ÿωuρ ßì‹ ÏÜçΡ óΟ ä3ŠÏù #́‰ tn r& # Y‰ t/r& βÎ) uρ óΟçFù= Ï?θ è% 

ö/ä3̄ΡuÝÇΨuΖ s9 ª!$# uρ ß‰pκô¶tƒ öΝåκ ¨ΞÎ) tβθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇⊇∪﴾)2(.  
ان شـده  ك: ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده است: گروهي از بني قريظه مسـلم  -1067

گفتند: اگـر مسـلمانان شـما را     ها منافق هم بود اين منافقان به بني نضير مي بودند كه در بين آن
هـا آيـة    شـويم. پـس خـداي پـاك در خصـوص آن      اخراج كردند ما هم همراة شما خارج مي

﴿öΝ s9 r& ts? ’n< Î) š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ à)sù$ tΡ tβθä9θà)tƒ ÞΟ Îγ ÏΡ≡uθ÷z   را نازل كرد. ...﴾{\
***  

  رة ممتَحنَهسو

  آيه است 13اين سوره مدني و 
pκ$﴿: 1اسباب نزول آية  š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? “Íiρ ß‰tã öΝä. ¨ρß‰ tãuρ u™!$ u‹ Ï9 ÷ρr& šχθà) ù= è? 

ΝÍκ ö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑø9 $$Î/ ô‰s%uρ (#ρ ãx x. $yϑÎ/ Νä. u™!% ỳ z⎯ÏiΒ Èd,ys ø9 $# tβθ ã_Ìøƒ ä† tΑθ ß™ §9 $# öΝä.$−ƒ Î)uρ   βr& (#θ ãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ 

                                           
 »اسـباب نـزول  «دانند. واحـدي در   يف ميهللا را ضعگويد: عبيدا صحيح شمرده و ذهبي مي 484/  2حاكم  -1

ابـن مردويـه نسـبت    بـه حـاكم و    289/  6 »در المنثور« بن وليد روايت كرده، سيوطي در از عبيداهللا 810
  تخريج محقق. 1421 »زاد المسير«كرده است. 

د: اگـر اخـراج   گوينـ  اند، مـى  اى؟ به برادران اهل كتابشان كه كفر ورزيده آيا به منافقان ننگريسته«ترجمه:  -2
بريم و اگر با شما كارزار شود، البتـه   آييم و در حق شما هرگز از كسى فرمان نمى شديد، با شما بيرون مى

  .»دهد كه آنان دروغگو هستند رسانيم. و خداوند گواهى مى شما را يارى مى
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öΝä3În/u‘ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. óΟ çFô_t yz # Y‰≈ yγ Å_ ’Îû ’Í?‹ Î6y™ u™!$tóÏGö/$# uρ ’ÎA$|Ê ó sΔ 4 tβρ”Å¡ è@ ΝÍκö s9 Î) Íο ¨Š uθyϑø9 $$Î/ O$tΡr&uρ ÞΟn= ÷ær& 

!$yϑÎ/ ÷Λä⎢øŠ x÷z r& !$ tΒuρ ÷Λä⎢Ψ n= ÷ær& 4 ⎯ tΒuρ ã&ù# yèøtƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ô‰s)sù ¨≅|Ê u™!# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ∩⊇∪﴾)1(.  
مـن، زبيـر و    بخاري و مسلم از علي كرم اهللا وجهه روايت كرده اند: رسـول اهللا   -1068

مقداد بن اسود را فرستاد و گفت: برويد تا كه به روضة خاخ برسيد و در آنجـا زنـي در حـال    
شديم تـا بـه    سفر است كه همراة خود نامه دارد نامه را از او بگيريد و به نزد من بياوريد. روان

روضة خاخ رسيديم. ناگاه در آنجا زني را در حال سفر يـافتيم و گفتـيم: نامـه را بيـرون كـن،      
شوي. نامه را از گيسـوان بافتـة    دهي و يا بازرسي مي گفت: من نامه ندارم، گفتيم: يا نامه را مي

حاطـب بـن   خود بيرون آورد و به ما داد. ما نامه را خـدمت رسـول اهللا آورديـم كـه از جانـب      
 ها را از برخـي اقـدامات نبـي اكـرم      اي از مشركان مكه نوشته شده بود و آن ابوبلتعه به عده

ساخت. پيامبر گفت: اي حاطب اين چيست؟ گفت: يـا رسـول اهللا! در مـورد مـن بـه       آگاه مي
شــتاب تصــميم نگيــر، زيــرا مــن در مجــاورت قــريش قــرار دارم و از مــتن قبيلــه نيســتم. تمــام 

هـا امـوال    كه با تو هستند در مكه نزديكان و خويشاونداني دارند كه به پيشتيباني آنمهاجراني 
ها نداشتم تـرجيح   شود. چون من ارتباط نژادي و خويشاوندي با آن شان حمايت مي و خانواده

آوردي داشته باشم تا به سبب آن نزديكان مـرا حمايـت كننـد. ايـن عمـل را از       دادم كه دست
گويد. پـس آيـة    ام. رسول خدا گفت: راست مي و رضايت به كفر انجام ندادهديني، ارتداد  بي

                                           
ايـد   رون آمـده اى مؤمنان، اگر [از ديـار خـود] بـراى جهـاد در راه مـن و كسـب خشـنودى ام بيـ        «ترجمه:  -1

دشمنان مرا و دشمنان خودتان را دوستان [خود] مگيريد كه به آنـان از روى دوسـتى پيـام بفرسـتيد. حـال      
] آنكـه بـه خداونـد،     انـد. رسـول [خـدا] و شـما را [بـراى      ] حق رسيده بـه شـما كفـر ورزيـده     آنكه به [دين

فرسـتيد و مـن آنچـه را كـه      يام دوستى مىكنند. در نهان به آنان پ آوريد، آواره مى پروردگارتان ايمان مى
دانم و هر كس از شما كه آن [كار] را انجـام دهـد. بـه     سازيد، مى داريد و آنچه را كه آشكار مى نهان مى

  .»راستى راه راست را گم كرده است



    

  523  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

﴿$pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? “Íiρß‰tã﴾... 1(در آن مورد نازل شد(.  

ω â/ä38﴿: 8اسباب نزول آية  yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯tã t⎦⎪Ï% ©! $# öΝs9 öΝä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# óΟ s9uρ / ä.θ ã_ Ìøƒ ä† ⎯ ÏiΒ 

öΝ ä.Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ•y9 s? (# þθäÜÅ¡ø) è?uρ öΝ Íκö s9Î) 4 ¨βÎ) ©! $# =Ït ä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ ø)ßϑø9 $# ∩∇∪﴾)2(.  
روايت كرده است: مادرم با اشتياق تمام به ديدار  بخاري از اسماء دختر ابوبكر  -1069

گفت: بلـه، پـس   من آمد. از نبي اكرم پرسيدم آيا با مادرم محبت و سلوك نيك كنم.؟ پيامبر 
ω â/ä38﴿در آن بــاره آيــة     ونــد خدا yγ ÷Ψtƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪Ï% ©! $# öΝs9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9 را نــازل   ﴾#$
  .)3(كرد

روايت كرده اند: قتيله بـا   احمد، بزار و حاكم به قسم صحيح از عبداهللا بن زبير  -1070
ابوبكر صـديق در جاهليـت او را    –هداياي فراوان نزد دخترش اسماء بنت ابوبكر صديق آمد 

اما اسماء نه هدايا را پذيرفت و نه او را بـه خانـة خـود راه داد. كسـي را نـزد       –طالق داده بود 
فرستاد كه از رسول اهللا در آن مورد سؤال نمايد. ام المؤمنين جريان را بـه عـرض    لعايشه 

اش جـاي دهـد. پـس آيـة      در خانـه رساند. پيامبر دستور داد كه هداياي او را بپذيرد و خود را 
﴿ω â/ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ﴾ 4(نازل شد(.  

                                           
، ابـن حبـان   605، نسـائي  3305، ترمـذي  2650، ابوداود 2494، مسلم 4890و  3007صحي است، بخاري  -1

  به تخريج محقق. 2657 »تفسير شوكاني«. 79/  1، احمد 17/  5 »دالئل«ر بيهقي د ،6499
هايتـان بيـرون    انـد و شـما را از خانـه    خداوند شما را از كسانى كه با شما در [كار] ديـن نجنگيـده  «ترجمه:  -2

ن خداوند دادگران دارد كه به آنان نيكى كنيد و در حق آنان به داد رفتار كنيد. بى گما اند، باز نمى نكرده
  .»دارد را دوست مى

روايت كرده اند.  355و  347/  6، احمد 1668، ابوداود 1003، مسلم 3183و  2620صحيح است، بخاري  -3
  نگاه كنيد به تخريج محقق. 2662 »تفسير شوكاني«

 »بيـر معجـم ك «، طبرانـي در  4/  4، احمـد  198/  8 »طبقـات «است بدون نزول آيه، ابـن سـعد در    صحيح -4
اسـباب  «و واحـدي در   33953و  33952طبري  ،485/  2آمده، حاكم  6750 »مجمع الزوائد«چنانچه در 

گويد:  شمارند. محقق مي از عبداهللا بن زبير روايت كرده اند. حاكم و ذهبي اين را صحيح مي 813 »نزول
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pκ$﴿: 10اسباب نزول آية  š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u™ # sŒÎ) ãΝà2 u™!% ỳ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ;N≡tÉf≈ yγ ãΒ 

£⎯èδθ ãΖ ÅstGøΒ$$sù ( ª!$# ãΝn= ÷ær& £⎯ Íκ È]≈yϑƒ Î* Î/ ( ÷βÎ* sù £⎯èδθ ßϑçFôϑÎ= tã ;M≈ uΖÏΒ ÷σãΒ Ÿξsù £⎯ èδθ ãèÅ_ ös? ’n< Î) Í‘$¤ä3ø9$# ( Ÿω 
£⎯ èδ @≅Ïm öΝçλ°; Ÿω uρ öΝèδ tβθ = Ït s† £⎯ çλm; ( Ν èδθè?# u™uρ !$ ¨Β (#θà)xΡr& 4 Ÿω uρ yy$oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ βr& £⎯ èδθ ßsÅ3Ζ s? !# sŒÎ) 

£⎯ èδθ ßϑçG÷s?# u™ £⎯èδu‘θ ã_ é& 4 Ÿωuρ (#θ ä3Å¡ôϑè? ÄΝ |Á ÏèÎ/ ÌÏù# uθ s3ø9 $# (#θè= t↔ó™ uρ !$ tΒ ÷Λä⎢ø)xΡr& (#θ è= t↔ó¡ uŠ ø9 uρ !$tΒ (#θà)xΡr& 4 

öΝä3Ï9≡ sŒ ãΝ õ3ãm «!$# ( ãΝä3øt s† öΝ ä3oΨ ÷t/ 4 ª! $# uρ îΛ⎧Î= tæ ÒΟŠÅ3ym ∩⊇⊃∪﴾)1(.  
ك: بخاري و مسلم از مسور و مروان بن حكم روايت كرده اند: وقتي كه پيامبر  -1071

اد بست زنان مسلمان نزد رسول خدا آمدند. [از كفار در حديبيه با قريش قرار د اكرم 
pκ$﴿آية  بريدند و به مسلمانان پيوستند]. پس خدا  š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u™ #sŒ Î) ãΝà2 u™!% ỳ 

àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ;N≡tÉf≈ yγ ãΒ £⎯ èδθãΖ ÅstGøΒ$$ sù ( ª!$# ãΝ n= ÷ær& £⎯ ÍκÈ]≈yϑƒ Î*Î/ ( ÷βÎ*sù £⎯èδθ ßϑçFôϑÎ= tã ;M≈ uΖÏΒ ÷σãΒ Ÿξsù 

£⎯èδθ ãèÅ_ö s? ’n< Î) Í‘$ ¤ä3ø9$# ( Ÿω £⎯ èδ @≅Ïm öΝçλ°; Ÿωuρ öΝèδ tβθ = Ït s† £⎯ çλm; ( Νèδθ è?# u™uρ !$̈Β (#θà)xΡr& 4 Ÿωuρ yy$ oΨ ã_ 

                                                                                                             
ه اسـت. هيثمـي در   تنهـا او ذكـر كـرد   كند حجت نيست نزول آيـه را   احاديثي كه تنها مصعب روايت مي

[احمد و] بزار اين حديث را روايت كـرده در ايـن اسـناد ابـن حبـان      «گويد:  مي 11411 »مجمع الزوائد«
زاد «بـه   »ح هسـتند هاي اين راويي صحي شمارند. باقي راوي مصعب بن ثابت را ثقه و جماعتي ضعيف مي

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 1427 »المسير
خداونـد بـه    -ون زنان مؤمن هجـرت كـرده بـه نـزد شـما آينـد، آنـان را بيازماييـد        اى مؤمنان، چ«ترجمه:  -1

پس اگر آنان را زنانى مؤمن تشخيص داديد آنان را به كافران بر نگردانيد. نه اينـان   -ايمانشان داناتر است
و آنچـه را  (زنان مؤمن) براى آنان (كافران) حاللند و نه آنان (كافران) براى اينان (زنـان مـؤمن) حاللنـد.    

هايشان را به آنان بدهيد  اند به آنان بدهيد. و گناهى بر شما نيست كه چون مهريه [مردان كافر] هزينه كرده
ايـد بطلبيـد و [كـافران     آنان را به زنى بگيريد. و به عقد زنان كافر تمسك مجوييد. و آنچه را هزينه كـرده 

كند و خداوند داناى فرزانـه   خداست. بين شما حكم مىاند بطلبند. اين حكم  نيز] بايد آنچه را هزينه كرده
  .»است
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öΝ ä3ø‹n= tæ βr& £⎯ èδθßs Å3Ζ s? !# sŒÎ) £⎯ èδθ ßϑçG÷s?# u™ £⎯ èδu‘θ ã_é& 4 Ÿωuρ (#θ ä3Å¡ ôϑè? ÄΝ |Á ÏèÎ/ ÌÏù# uθ s3ø9 را نازل  ﴾#$
  .)1(كرد

ك: طبراني با سند ضعيف از عبداهللا بـن ابواحمـد روايـت كـرده اسـت: ام كلثـوم        -1072
دختر عقبه بن ابومعيط بعد از قرارداد حديبيه هجرت كـرد، بـرادران او عمـاره و وليـد پسـران      
عقبه نزد رسول اهللا آمدند و تقاضا كردند كه ام كلثوم را به ديار مشـركان بفرسـتد. پـس خـدا     

  و  )2(شـود  هـا اجـرا نمـي    را نازل و ارشاد فرمود كه قرارداد حديبيـه در بـارة زن  آية امتحان
  .)3(ها را به ديار مشركان منع كرد برگردانيدن آن

ك: ابن ابوحاتم از يزيد بن ابوحبيب روايت كرده اسـت: ايـن آيـه در بـارة اميمـه       -1073
  دختر بشر همسر ابوحسان دحداحه نازل شده است.

اتل روايت كرده: بعد از انعقاد قرارداد صلح حديبيه، سعيده زن صيفي ك: و از مق -1074
بن راهب كه صيفي از مشركان مكه بود، هجرت كرد. مشركان گفتند: اين زن را تسليم كـن.  

  بنابراين، آيه نازل شد.
در غزوة حديبيه بـا مشـركان    ك: ابن جرير از زهري روايت كرده است: پيامبر  -1075

ها بپيونـدد او را بـه مشـركان برگردانـد.      كس از ديار شرك به صف مسلمانصالحه كرد، هرم
 آمدنـد. پـس   اي از زنان آن ديار به نزد رسـول اهللا  هنوز حديبيه را ترك نكرده بوديم كه عده

  .)4(اين آيه نازل گرديد

                                           
  به تخريج محقق. 2663 »تفسير شوكاني«و  4181و  4180و  1712و  2711ري صحيح است، بخا -1
  توانند بجنگند. ها نمي ها، و هم به خاطر اين كه زن شد نه زن چون نص مصالحه مربوط مردها مي -2
دالعزيز بـن  آمده روايت كرده است. هيثمي اين را به سبب عبـ  11413 »ائدومجمع الز«طبراني چنانچه در  -3

  تخريج محقق. 6749 »تفسير ابن كثير«داند.  عمران ضعيف مي
  اين مرسل است. 33972طبري  -4
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روايـت كـرده اسـت:     بك: ابن منيع از طريق كلبي از ابوصالح از ابن عبـاس   -1076
  ﴿Ÿωuρآورد و همسرش در حال شرك ميان مشركان باقي مانـد. پـس خـدا    اسالم  عمر 

(#θ ä3Å¡ ôϑè? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù#uθ s3ø9   .)1(را نازل كرد ﴾#$

/βÎ)uρ ö﴿: 11اسباب نزول آية  ä3s?$sù Ö™ó©x« ô⎯ ÏiΒ öΝä3Å_≡uρ ø— r& ’n< Î) Í‘$¤ä3ø9$# ÷Λä⎢ö6s%$yèsù (#θ è?$t↔ sù š⎥⎪Ï% ©! $# 

ôM t7 yδsŒ Ν ßγ ã_≡uρ ø— r& Ÿ≅÷W ÏiΒ !$ tΒ (#θà)xΡr& 4 (#θ à)̈?$#uρ ©! $# ü“Ï% ©! $# Λ ä⎢Ρr& ⎯Ïμ Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊇⊇∪﴾)2(.  
روايت كرده است: ام حكم دختر ابوسفيان مرتد شد  ك: ابن ابوحاتم از حسن  -1077

 βÎ)uρ﴿و با يك نفر ثقفي ازدواج كرد. در قريش هيچ زني غير از او مرتد نشده بود. در بارة او 

ö/ä3s?$sù Ö™ó© x« ô⎯ ÏiΒ öΝä3Å_≡uρø— r&﴾ .نازل شد  

$﴿: 13اسباب نزول آية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (# öθ ©9 uθ tGs? $ ·Βöθ s% |= ÅÒ xî ª! $# óΟ Îγ øŠn= tæ ô‰ s% (#θ Ý¡Í≥ tƒ 

z⎯ ÏΒ ÍοtÅz Fψ$# $ yϑx. }§Í≥ tƒ â‘$¤ä3ø9$# ô⎯ÏΒ É=≈pt õ¾r& Í‘θ ç7 à)ø9$# ∩⊇⊂∪﴾)3(.  
 بابن اسحاق از محمد از عكرمه يا سعيد از ابن عبـاس  ك: ابن منذر از طريق  -1078

روايت كرده است: عبداهللا بن عمر و زيد بن حارث، با مرداني از يهـود دوسـتي داشـتند. پـس     
pκ$﴿آية  خدا  š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (# öθ ©9 uθ tGs? $·Β öθ s% |= ÅÒ xî ª! $# óΟ Îγ øŠ n= tæ﴾... 4(را نازل كرد(.  

                                           
است روايت كـرده اسـت. در ايـن اسـناد كلبـي مـتهم بـه         3776 »مطالب عاليه«احمد بن منيع چنانچه در  -1

  و اسناد جداً ضعيف است.كذب، ابوصالح ضعيف 
و اگر كسى از همسرانتان [رهسپار] به سوى كـافران از دسـتتان رفـت، آن گـاه [كـه كـافران را]       «ترجمه:  -2

كيفر دهيد (اموالشان را به غنيمت گيريد) به آنان كه همسرانشان [به سوى كفّار] رفتـه باشـند برابـر آنچـه     
  .»به او مؤمنيد پروا بداريد اند، بپردازيد و از خدايى كه شما هزينه كرده

چنـان   -] از آخـرت  اى مؤمنان، با قومى كه خداوند بر آنان خشمگين است دوستى نكنيد. [آنـان «ترجمه:  -3
  .»اند نااميد شده -كه كافران از گور خفتگان نااميدند

  اسناد اين به خاطر جهالت محمد بن ابومحمد شيخ ابن اسحاق ضعيف است. -4
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***  

  سورة صف

  آيه است 14ن سوره مدني و اي
yx﴿: 2 – 1اسباب نزول آية  ¬7 y™ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθ èδuρ â“ƒ Í• yèø9 $# ÞΟŠ Å3pt ø:$# 

∩⊇∪﴾.  
ترمذي و حاكم به قسم صحيح از عبداهللا بن سالم روايت كرده اند: چند نفر از  -1079

دانستيم كدام عمل  گو بوديم، گفتيم: كاش مييك جا نشسته باهم مشغول گفت ياران پيامبر 
yx﴿آورديم. پس خداي پاك آية  تر است تا آن را به جا مي نزد خدا محبوب ¬7 y™ ¬! $tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθ èδuρ â“ƒ Í• yèø9 $# ÞΟŠ Å3pt ø:$# ∩⊇∪ $pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ zΝÏ9 šχθä9θà)s? $tΒ Ÿω 
tβθè= yèøs? ∩⊄∪﴾)1(  را نازل كرد. و پيامبر اكرم  اين كالم عزيز را تا به آخر براي ما قراءت

  .)2(كرد 
  .)3(به همين معني روايت كرده است بك: ابن جرير از ابن عباس  -1080
دانستيم كدام عمل  اي گفتند: كاش مي ك: و از ابوصالح روايت كرده است: عده -1081

pκ$﴿تر است. پس  ببرتر و نزد پروردگار محبو š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ ö≅yδ ö/ä3—9 ßŠr& 4’n?tã ;ο t≈ pgÏB...﴾ 

                                           
 .كند. و او پيروزمند فرزانـه اسـت   در آسمانها و آنچه در زمين است خدا را به پاكى ياد مىآنچه «ترجمه:  -1

  »دهيد؟ گوييد كه انجام نمى اى مؤمنان، چرا چيزى را مى
از عبداهللا بن سالم از  200/  2، درامي 229و  487/  2، حاكم 3309، ترمذي 452/  5صحيح است، احمد  -2

داننـد. حـافظ در    و مسـلم صـحيح مـي    اكم و ذهبي اين را به شرط بخاريچند طريق روايت كرده اند، ح
و  5922 »جـامع احكـام القـرآن   «ترين حديث مسلسل است.  حگويد: اين صحي مي 641/  8 »فتح الباري«
  به تخريج محقق. 1414 »زاد المسير«

  از عطية عوفي روايت كرده و عطيه ضعيف است. 34043طبري  -3
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$﴿ها نبود. پس  نازل شد. جهاد دخلواه آن) 10(صف:  pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ zΝ Ï9 šχθ ä9θà)s? $tΒ Ÿω 
tβθè= yèøs? ∩⊄∪﴾ 1(نازل شد(.  

  .)2(باس به همين معني روايت كردهك: ابن ابوحاتم از طريق علي از ابن ع -1082
ك: از طريق عكرمه از ابن عباس و ابن جريـر از ضـحاك روايـت كـرده: مـردي       -1083

كشـتن،   كرد كه انجام داده است از قبيل كارهاي را كه هنگام جهاد هرگز نكرده بود ادعا مي
zΝÏ9 šχθ﴿زدن. در بارة او  شمشيركشيدن و نيزه ä9θ à)s? $tΒ Ÿω tβθ è= yèøs? ∩⊄∪﴾ 3(نازل شد(.  

هايي كـه   ك: ابن ابوحاتم از مقاتل روايت كرده است: اين كالم خدا در مورد آن -1084
  پراكنده شده بودند نازل شد. در روز احد از اطراف رسول اهللا 

tβθ﴿: 11اسباب نزول آية  ãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ tβρß‰ Îγ≈ pgéBuρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# óΟ ä3Ï9≡uθøΒ r'Î/ 

öΝä3Å¡ àΡr&uρ 4 ö/ ä3Ï9≡sŒ ×öyz ö/ä3©9 βÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθ çΗ s> ÷ès? ∩⊇⊇∪﴾)4(.  

pκ$﴿ك: از سعيد بن جبيـر روايـت كـرده اسـت: چـون آيـة        -1085 š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ö≅yδ 

ö/ä3—9 ßŠr& 4’n?tã ;ο t≈ pgÏB /ä3Š ÉfΖ è? ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 8Λ⎧Ï9 r& ∩⊇⊃∪﴾  :ــف ــما ر  « )10(ص ــا ش ــان، آي ــر اى مؤمن ا ب
نـازل شـد. مسـلمانان     »دهـد؟  سودايى رهنمون شوم كه شما را از عذاب دردنـاك نجـات مـى   

ت تا همه امـوال و زن و فرزنـدان خـويش را در آن    اين تجارت چيس دانستيم گفتند: كاش مي
tβθãΖ﴿كرديم. پس آية  راه بذل مي ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ﴾ .نازل شد  

                                           
به قسم مرسل روايت كرده است و اين به حـديث پـيش شـاهد اسـت، نـام ابوصـالح       از وي  34044طبري  -1

  شود و موالي ام هاني است. باذان است كه باذام ياد مي
  . در اين اسناد بين علي بن ابوطلحه و ابن عباس ارسال است.34042طبري  -2
  روايت كرده است. 34048اثر از ضحاك و طبري  -3
ول او ايمان آوريد و در راه خدا با اموال و جانهايتان جهاد كنيد. اگر بدانيد ايـن  به خداوند و رس«ترجمه:  -4

  .»برايتان بهتر است
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***  

  سورة جمعه

  آيه است 11ي و اين سوره مدن
#﴿: 11اسباب نزول آية  sŒ Î)uρ (# ÷ρr&u‘ ¸ο t≈ pgÏB ÷ρr& #·θ øλm; (# þθ ‘ÒxΡ$# $ pκ ö s9Î) x8θä. ts?uρ $VϑÍ←!$s% 4 ö≅è% $ tΒ y‰Ζ Ïã 

«!$# ×öyz z⎯ÏiΒ Èθôγ ¯=9$# z⎯ ÏΒuρ Íο t≈ yfÏnF9 $# 4 ª! $# uρ çöyz t⎦⎫Ï%Î—≡§9 $# ∩⊇⊇∪﴾)1(.  
در حال خواندن خطبة  ايت كرده اند: پيامبر اكرم رو بخاري و مسلم از جابر  -1086

نماز جمعه بود، ناگاه كارواني كه [بار آن مـواد غـذايي بـود] از سـفر وارد شـد. مسـلمانان بـه        
#﴿فقط دوازده نفر نزد پيامبر باقي ماندند. پس خـداي بـزرگ آيـة     سوي كاروان شتافتند. sŒÎ)uρ 

(# ÷ρr&u‘ ¸οt≈ pgÏB﴾... از ابومالك روايت است دحيه بن خليفه بـا كـاروان تجـارتي    . [)2(را نازل كرد
خوانـد. وقتـي كـه     روغن زيتون از شام برگشت. در آن حال نبي كريم خطبة نماز جمعه را مي

مسلمانان قافله را ديدند به سوي بازار بقيع رفتند، زيرا ترسيدند كه مبادا ديگـران بـراي خريـد    
#﴿گ آيـة  كاال از آنـان سـبقت جوينـد. پـس خـداي بـزر       sŒÎ)uρ (# ÷ρr&u‘ ¸οt≈ pgÏB ÷ρr& # ·θøλm; (# þθ ‘Ò xΡ$# $pκ ö s9 Î) 

x8θ ä. ts?uρ﴾ [3(را نازل كرد(.  
روايـت كـرده اسـت: در آن زمـان مرسـوم بـود چـون         ك: ابن جريـر از جـابر    -1087

نمودنـد. مسـلمانان پيـامبر را در     ها را با طبل و نـي بدرقـه مـي    كردند آن دوشيزگان ازدواج مي
                                           

اى ببينند به سوى آن پراكنده شده و تو را ايستاده [به نماز] رها كنند.  و چون تجارتى و سرگرمى«ترجمه:  -1
داونـد بهتـرين روزى دهنـدگان    بگو: آنچه در نزد خداوند است از سـرگرمى و تجـارت بهتـر اسـت و خ    

  .»است
 »تفسـير «در ، نسـائي  3311، ترمـذي  38تـا   36ح  863، مسلم 4899و  2058و  936صحيح است، بخاري  -2

  به تخريج محقق. 6822 »ابن كثير«و  313/  3، احمد 613
  .103، ص 28تفسير طبري، همان منبع، ج  -3
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. سيوطي )1(شتافتند. پس آيه نازل شد كردند و به سوي عروسي مي قيام باالي منبر رها مي حال
  گويد: مثل اين كه آيه در هردو مورد نازل گشته است. صاحب مي

ك: ابن منذر از جـابر روايـت كـرده: ايـن آيـه در بـارة هـردو قضـيه، ورود قافلـة           -1988
  از راه رسيده بودند نازل شد. تجارتي و قصة نكاح دوشيزگان كه هردو يكجا

***  

  سورة منافقون

  آيه است 11اين سوره مدني و 
#﴿: 5اسباب نزول آية  sŒ Î)uρ Ÿ≅‹Ï% öΝ çλm; (# öθ s9$yès? öÏøótGó¡o„ öΝä3s9 ãΑθß™ u‘ «!$# (#÷ρ §θs9 ÷Λ àι y™ρâ™â‘ öΝßγ tG÷ƒr&u‘ uρ 

tβρ‘‰ ÝÁ tƒ Νèδuρ tβρ çÉ9 õ3tGó¡•Β ∩∈∪﴾)2(.  
تاده روايت كرده است: به عبداهللا بن ابـي گفتـه شـد: كـاش خـدمت      ابن جرير از ق -1089

كرد. او سر خـود را برگردانـد. پـس در بـارة او      رفتي، تا برايت طلب مغفرت مي رسول اهللا مي
#﴿آية  sŒÎ)uρ Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλm; (# öθ s9$yès? öÏøótGó¡ o„ öΝä3s9 ãΑθß™ u‘ «!   .)3(نازل شد ...﴾#$

  مانند اين روايت را نقل كرده است. ك: ابن منذر از عكرِمه -1090
#!™í﴿: 6اسباب نزول آية  uθy™ óΟ Îγ øŠ n= tæ |NöxøótGó™ r& óΟßγ s9 ÷Π r& öΝs9 öÏøótGó¡ n@ öΝçλm; ⎯ s9 tÏøótƒ ª!$# öΝçλm; 4 

¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9$# š⎥⎫ É)Å¡≈ xø9$# ∩∉∪﴾)1(.  

                                           
ر استاد طبري متروك و يحيي بـن عثمـان بـن صـالح     . در اين اسناد محمد بن سهل بن عسك34145طبري  -1

هاي ديگرش ثقه هستند. پس حديث جـداً ضـعيف و نـاچيز اسـت. حـديث قبلـي        لين حديث است راوي
  درست است.

در حقّ آنان يكسان است كه برايشان آمـرزش بخـواهى يـا نخـواهى. خداونـد آنـان را نخواهـد        «ترجمه:  -2
  .»كند ايت نمىآمرزيد. خداوند گروه بدكاران را هد

  .34162و  34160طبري  -3
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™öÏøótGó﴿ك: از عروه روايت كرده است: چون آية  -1091 $# öΝçλ m; ÷ρ r& Ÿω öÏøótGó¡ n@ öΝçλm; βÎ) 

öÏøótGó¡ n@ öΝçλm; t⎦⎫ Ïèö7 y™ Zο§ sΔ ⎯ n= sù tÏøótƒ ª! $# öΝçλm;﴾  :براى آنان چه آمرزش بخواهى چه «) 80(توبه
كند]، اگر هفتاد بار براى آنان آمرزش بخواهى، هرگز خداوند  آمرزش نخواهى [تفاوتى نمى

كنم. پس خدا  گفت: پيش از هفتاد بار استغفار مي شد. نبي اكرم  نازل »آمرزد آنان را نمى
#!™í﴿آية  uθ y™ óΟÎγ øŠ n= tæ |NöxøótGó™r& óΟ ßγ s9 ÷Πr& öΝ s9 öÏøótGó¡n@﴾... .را نازل كرد  

  .)2(ك: و از مجاهد و قتاده مثل اين روايت كرده است -1092
چـون آيـة هشـتادم     روايت كرده اسـت:  بك: و از طريق عوفي از ابن عباس  -1093

رسد كه در بـارة آنـان بـه مـن اجـازه       گفت: به نظر من چنين مي سورة توبه نازل شد. پيامبر 
 كـنم و اميـدوارم كـه خـدا      داده شده است، سوگند به خدا! زيادتر از هفتاد بار استغفار مي

  .)3(ها را مورد مغفرت قرار دهد. پس اين آيه نازل شد آن
!©%ãΝèδ t⎦⎪Ï﴿ :8 – 7اسباب نزول آية  $# tβθä9θà)tƒ Ÿω (#θ à)ÏΖè? 4’n?tã ô⎯ tΒ y‰Ψ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# 4_ ®Lym 

(#θ‘Ò xΖ tƒ 3 ¬!uρ ß⎦ É⎩ !#t“ yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫É)Ï≈ uΖ ãΚ ø9$# Ÿω tβθßγ s)øtƒ ∩∠∪﴾)4(.  
ياران خود  روايت كرده اند: عبداهللا بن ابي به بخاري و ديگران از زيد بن ارقم  -1094

گفت: به اطرافيان محمد از دارايي خود چيزي ندهيد تا پراكنده شوند، اگر به مدينه برگشـتيم  
كنند، من اين سخن را شنيدم و براي عمـويم   بزرگان قوم، فرومايگان را از آن ديار اخراج مي
ي را مـرا خواسـت سـخنان عبـداهللا بـن ابـ       عنوان كردم. عمويم جريان را به پيامبر گفت، او 

                                                                                                             
شـود: بياييـد تـا رسـول خـدا برايتـان آمـرزش بخواهـد. سرهايشـان را           و چون به آنـان گفتـه مـى   «ترجمه:  -1

  .»گردانند بينى كه كبرورزان روى مى پيچانند و آنان را مى مى
  مؤلف هردو را به ابن منذر نسبت داده كتاب او هنوز چاپ نشده است. -2
  از ابن عباس به همين معني روايت كرده. –كه ضعيف است  –از عطية عوفي  34163ري طب -3
]  گويند: بر آنان كه نزد رسول خدا هستند، انفاق مكنيد تا پخش [و پراكنده اينانند كسانى كه مى«ترجمه:  -4

  .»يابند هاى آسمانها و زمين از آن خداست. ولى منافقان در نمى شوند. حال آنكه خزانه
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ها سوگند خوردند كه ايـن سـخنان را    برايش بيان كردم، به دنبال عبداهللا و يارانش فرستاد، آن
ها را پذيرفت. از غم و غصـه و شـرمندگي كـه     نگفته اند. پيامبر مرا تكذيب كرد و سخنان آن

اي نبردي به جز ايـن كـه    هرگز نظيرش را نديده بودم در خانه نشستم. عمويم گفت: هيچ بهره
#﴿يامبر تو را دروغگـو بنامـد و مـورد دشـمني و نفـرت مـردم قـرار بگيـري. پـس          پ sŒ Î) x8 u™!% ỳ 

tβθ à)Ï≈ uΖ ßϑø9 نازل شد. رسول خدا دنبال من فرستاد و اين كالم عزيز را برايم تالوت كـرد و   ﴾#$
  .)1(گفت: خداي بزرگ در مورد درستي صحبت تو وحي فرستاد 

ها آمده است كه اين  روايت شده در بعضي از آن اين حديث از چند طريق از زيد -1095
  واقعه در غزوة تبوك صورت گرفته و اين سوره در شب نازل گشته است.

***  

  سورة تَغابن

  آيه است 18اين سوره مدني و 
pκ$﴿: 14اسباب نزول آية  š‰r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u™ χ Î) ô⎯ ÏΒ öΝä3Å_≡uρø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9 ÷ρr&uρ # xρß‰tã 

öΝà6 ©9 öΝ èδρâ‘ x‹÷n $$ sù 4 βÎ)uρ (#θ à÷ès? (#θ ßsxóÁ s?uρ (#ρãÏøós?uρ  χ Î*sù ©! $# Ö‘θàxî íΟ‹Ïm§‘ ∩⊇⊆∪﴾)2(.  
روايـت كـرده انـد:     بترمذي و حـاكم هـردو بـه قسـم صـحيح از ابـن عبـاس         -1096

هـا بـه مدينـه     شان مانع هجـرت آن  گروهي از اهالي مكه اسالم را پذيرفتند، اما زنان و فرزندان
χ﴿رديدند. پس آية گ Î) ô⎯ ÏΒ öΝ ä3Å_≡uρø— r& öΝà2Ï‰≈ s9 ÷ρr&uρ # xρß‰ tã öΝà6©9 öΝèδρâ‘ x‹ ÷n $$sù﴾   در مـورد

                                           
از زيد  617 »تفسير«، نسائي در 3315تا  3312ي ، ترمذ2772، مسلم 4904تا  4900صحيح است، بخاري  -1

بـه   2126 »احكـام القـرآن  «ث داراي شاهد اسـت.  بن ارقم به كلمات متقارب روايت كرده اند، اين حدي
  تخريج محقق.

اند. پس از آنان بر حذر  براى شما دشمن ] از همسرانتان و فرزندانتان اى مؤمنان، به راستى [برخى«ترجمه:  -2
  .»باشيد. و اگر در گذريد و روى بگردانيد و بيامرزيد [بدانيد] كه خداوند آمرزگار مهربان است
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هـا همـه دانـا و     رسيدند متوجه شدند كه مسلمان ايشان نازل شد. هنگامي كه خدمت پيامبر 
شـكنجه  عالم به احكام شرع شده اند. بنابراين، عزم كردند كه زنان و فرزندان خـود را آزار و  

βÎ)uρ (#θ﴿نمايند. پس ايزد توانا  à÷ès? (#θßs xóÁ s?uρ﴾ 1(را تا آخر آيه نازل كرد(.  
ابن جرير از عطاء بن يسار روايت كرده است: تمام سورة تغابن در مكه نازل شـده   -1097

pκ$﴿اســت بجــز آيــات  š‰r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ χ Î) ô⎯ ÏΒ öΝ ä3Å_≡uρø— r&﴾ ني تــا آخــر ســوره كــه مــد
كـرد،   هستند، عوف بن مالك اشجعي زن و فرزند زياد داشت. چون ارادة جهـاد و پيكـار مـي   

گفتنـد: مـا را بـه كـه      سـاختند و مـي   كردند و از رفتن منصـرفش مـي   زن و فرزندانش گريه مي
پرداخت. پـس ايـن آيـات نـازل      ها مي سوخت و به سرپرستي آن ها مي سپاري؟ دلش بر آن مي

  گرديد.
$$?̈(θà#)﴿: 16آية اسباب نزول  sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢÷èsÜtFó™ $# (#θ ãèyϑó™$# uρ (#θ ãè‹ ÏÛr& uρ (#θ à)ÏΡr&uρ # Zöyz 

öΝ à6Å¡ àΡX{ 3 ⎯tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© ⎯ÏμÅ¡ øtΡ y7 Í×̄≈ s9'ρé'sù ãΝèδ tβθ ßsÎ= øçR ùQ $# ∩⊇∉∪﴾)2(.  

θ#)﴿ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: هنگامي كه خداي متعال  -1098 à)®?$# 

©! $# ¨, ym ⎯Ïμ Ï?$s)è?﴾  :را نازل گردانيد. طاعت و عبادت زيـاد، بـراي مسـلمانان    102(آل عمران (
هايشان  موجب زحمت و مشقت شد و از بس به نماز ايستادند ساق پاهاشان ورم كرد و پيشاني

                                           
، از سماك از عكرمه از ابن عباس روايت 275/  11، طبراني 34198، طبري 490/ 2، حاكم 3317ترمذي  -1

اننـد. اسـناد ايـن قـوي نيسـت، زيـرا سـماك در روايـاتش از         د كرده اند. حاكم و ذهبي اين را صحيح مي
از وجـه ديگـر بـه     34200به قسم مرسل روايت كرده است. طبـري   34199عكرمه مضطرب است. طبري 

صورت موصول از عطية عوفي روايت كرده اسناد اين به خاطر عطية عوفي واهي است. اصـل ايـن داراي   
  از قتاده به قسم مرسل روايت كرده است. 34204ر و طبري از عطاء بن ياس 34201شاهد است كه طبري 

توانيد از خداوند پروا بداريد و بشنويد و فرمان بريد و انفاق كنيد كه براى  ] كه مى پس تا [حدى«ترجمه:  -2
  .»خودتان بهتر است. و كسانى كه از آز نفس خويش مصون باشند، آنانند كه رستگارند
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$$?̈(θà#)﴿جهت تخفيف و سهولت بـر مسـلمانان آيـة     زخم شد. پس خدا  sù ©! $# $ tΒ ÷Λä⎢÷èsÜtFó™ $# 

(#θ ãèyϑó™ $# uρ (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ﴾... .را نازل فرمود  
***  

  سورة طَالق

  آيه است 12اين سوره مدني و 
pκ$﴿: 1اسباب نزول آية  š‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟçFø)̄= sÛ u™!$|¡ ÏiΨ9$# £⎯ èδθà)Ïk= sÜ sù  ∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9 (#θÝÁ ômr&uρ 

nο £‰Ïèø9 $# ( (#θ à)̈?$# uρ ©!$# öΝà6−/u‘ ( Ÿω  ∅èδθ ã_Ìøƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ ãøƒ s† Hω Î) βr& t⎦⎫ Ï?ù' tƒ 

7π t± Ås≈ xÎ/ 7π uΖ Éit7 •Β 4 y7ù= Ï?uρ ßŠρ ß‰ãn «!$# 4 ⎯ tΒuρ £‰ yètGtƒ yŠρß‰ãn «! $# ô‰ s)sù zΝn= sß …çμ |¡ øtΡ 4 Ÿω “Í‘ ô‰ s? ¨≅yès9 

©!$# ß^ Ï‰øt ä† y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ #\øΒ r& ∩⊇∪﴾)1(.  
يت كرده است: عبد يزيد ابوركانه ام ركانه را طالق روا بحاكم از ابن عباس  -1099

ركانه خدمت پيامبر آمد و گفت: اي رسول خـدا! از مـن    داد و با زني از مزينه ازدواج كرد. ام
نبود، از من نبود، مگر اين رنگ سرخ [منظورش اين بود كـه مـرا در ايـام حـيض طـالق داده      

pκ$﴿است] پس در بارة او  š‰ r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟ çFø)̄= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅Íκ ÌE £‰ ÏèÏ9﴾ 2(نازل شد(.  
  گويد: اين روايت واهي و خطاست چون عبد يزيد به اسالم مشرف نشده. ذهبي مي

                                           
بخواهيد زنان را طالق دهيد، آنان را از هنگامى كه عـده آنـان آغـاز توانـد شـد       اى پيامبر، چون«ترجمه:  -1

هايشـان بيـرون    طالق دهيد و عده را بشماريد. و از خداوند، پروردگارتـان پـروا بداريـد. آنـان را از خانـه     
. نكنيد و آنان نبايد بيرون روند. مگر آنكه كار زشت آشكارى مرتكب شوند. و اين حدود خداوند اسـت 

دانـد چـه بسـا     ] نمـى  و هر كس از حدود خداوند تجاوز كند، در حقيقت بر خود ستم كرده است. [كسى
  .»خداوند پس از آن امرى [ديگر] در ميان آورد

  شمارد. اين را صحيح مي 491/  2حاكم  -2
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 لروايت كرده است: پيامبر اكرم حفصه  ابن ابوحاتم از طريق قتاده از انس  -1100
pκ$﴿آيـة   پيوسـت. پـس خـدا     را طالق داد. و آن بزرگوار به خانوادة خويش š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) 

ÞΟ çFø)̄= sÛ u™!$|¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅Íκ ÌE £‰ ÏèÏ9﴾  را نازل كرد. و به پيامبر    گفته شد كه بـه او رجـوع
  گير است. كند، چون او يك زن نمازگزار و روزه

  .)1(تابن جرير اين حديث را از قتاده به شكل مرسل روايت كرده اس -1101
  ابن منذر از ابن سرين به نوع مرسل روايت كرده است. -1102
pκ$﴿ابـــن ابوحـــاتم از مقاتـــل روايـــت كـــرده اســـت: آيـــة   -1103 š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çFø)̄= sÛ 

u™!$|¡ ÏiΨ9 در مورد عبداهللا بن عمرو بن عاص و طفيل بن حرث و عمرو بن سعيد بن عـاص   ...﴾#$
  نازل شده است.
#﴿: 2آية  اسباب نزول sŒ Î*sù z⎯ øón= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& £⎯ èδθ ä3Å¡øΒ r' sù >∃ρã÷èyϑÎ/ ÷ρr& £⎯ èδθ è%Í‘$ sù 7∃ρ ã÷èyϑÎ/ 

(#ρß‰Íκ ô− r&uρ ô“uρsŒ 5Αô‰tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ (#θ ßϑŠ Ï%r&uρ nο y‰≈ yγ ¤±9 $# ¬! 4 öΝà6 Ï9≡sŒ àátãθ ãƒ ⎯Ïμ Î/ ⎯tΒ tβ%x. Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ 

«! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# 4 ⎯ tΒ uρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† … ã&©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪﴾)2(.  
روايت كرده است: مردي از طايفة اشجع فقير و تنگدست بود و  حاكم از جابر  -1104

آمـد و در بـارة معيشـت و زنـدگي خـود از آن       خانوادة پرجمعيتي داشت. نزد رسول خـدا  
اسـارت  بزرگوار پرسيد. پيامبر گفت: تقوا پيشه و شكيبا باش، ديري نگذشـت پسـرش كـه در    

                                           
  .132، ص 28تفسير طبري، همان منبع، ج  -1
ميعاد خود نزديك رسند، آنان را به نيكـى نگاهداريـد يـا    ] به  آن گاه چون [زنان طالق داده شده«ترجمه:  -2

] خـدا ادا   به نيكى از آنان جدا شويد. و دو فرد عادل از خودتان را گواه گيريد و گواهى را براى [رضـاى 
شـود. و كسـى    ] كسى كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارد بـه آن پنـد داده مـى    است كنيد. اين [حكمى

  .»بدارد، برايش راه رهايى قرار خواهد دادكه از خداوند پروا 



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      536
 

 

دشمن بود يك رمه گوسفند آورد. و او به حضور پيامبر شتافت و جريان را به اطـالع رسـاند.   
  آن بزرگوار دستور داد كه رمه را صرف مخارج خود نمايد. در بارة او اين آيه نازل گرديد.

  گويد: حديث منكر و داراي شاهد است. ذهبي مي
  .)1(م بن ابوجعده نقل كرده استك: ابن جرير مانند اين روايت را از سال -1105
  .)2(ك: سدي در روايت خود نام نفر را عوف اشجعي گفته است -1106
  ك: حاكم از ابن مسعود روايت كرده و نام نفر را عوف اشجعي گفته است. -1107
روايـت كـرده اسـت:     بابن مردويه از طريق كلبي از ابوصـالح از ابـن عبـاس     -1108

گفت: اي رسول خدا! پسرم را دشمن به اسارت گرفته است،  عوف پسر مالك اشجعي آمد و
دهـي؟ گفـت: دسـتور مـن ايـن اسـت        كند، خودت چه دستوري بـه مـن مـي    مادر بيقراري مي

ال بـاهللا را بسـيار بخوانيـد، همسـرش گفـت: چـه نيكــو       إ ةخـودت و همسـرت ال حـول وال قـو    
دشـمن از نگهبـاني پسـر او    كردند.  دستورت داده است، پس هردو اين ذكر را زياد تكرار مي

tΒ⎯﴿غافل شد و او رمة گوسفندان آنان را ربود و نزد پدرش آورد. پس خـداي متعـال    uρ È, −Gtƒ 

©! $# ≅yèøgs† … ã& ©! % [` tøƒ xΧ ∩⊄∪﴾ .را نازل كرد  
خود از طريق جويبر از ضـحاك از ابـن عبـاس     »تاريخ«خطيب اين حديث را در  -1109

  روايت كرده است.
  از وجه ديگر ضعيف روايت كرده است. ك: ثعلبي -1110
  ك: ابن ابوحاتم از وجه دگير به نوع مرسل، اين حديث را روايت كرده است. -1111

‘﴿: 4اسباب نزول آية  Ï↔̄≈ ©9 $# uρ z⎯ ó¡Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ä3Í←!$ |¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö;s?ö‘ $# £⎯åκ èE£‰Ïèsù èπ sW≈ n= rO 

9ßγ ô© r& ‘Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ óΟ s9 z⎯ ôÒ Ït s† 4 àM≈ s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{ $# £⎯ ßγ è= y_r& βr& z⎯÷èŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4 ⎯tΒ uρ È, −Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† … ã&©! 

                                           
  .138، ص 28تفسير طبري، همان منبع، ج  -1
  .138، ص 28تفسير طبري، همان منبع، ج  -2
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ô⎯ ÏΒ ⎯Íν Í öΔr& # Zô£ ç„ ∩⊆∪﴾)1(.  
ابن جرير، اسحاق بن راهويه، حاكم و سايرين از ابي بن كعب روايـت كـرده انـد:     -1112

اي كـه عـادت ماهيانـه]     [زن مطلقـه سورة بقره در بـارة حكـم عـدة زنـان      228هنگامي كه آية 
بينند نازل شد. گفتند: حاكم عدة زناني كه به حد بلوغ نرسيده اند، زناني كه آيسـه و زنـان    مي

↔Ï‘﴿باردار بيان نشـد. پـس آيـة     ¯≈ ©9 $# uρ z⎯ ó¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠ Ås yϑø9 نـازل شـد. اسـناد آن صـحيح      ...﴾#$
  است.

الد بن عمرو بن جموح در بارة عدة خود روايت كرده است: خ »تفسير«مقاتل در  -1113
  شود از نبي كريم سؤال كرد. پس اين آيه نازل شد. زناني كه حائض نمي

***  

  سورة تَحرِيم

  آيه است 12اين سوره مدني و 
‰pκš$﴿: 4 – 1اسباب نزول آية  r' ¯≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌhpt éB !$ tΒ ¨≅ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ ÉótGö;s? |N$|Ê ötΒ y7Å_≡uρø— r& 

4 ª! $# uρ Ö‘θàxî ×Λ⎧Ïm §‘ ∩⊇∪﴾)2(.  
كنيـزي   روايت كرده اند: رسول خدا  حاكم و نسائي به سند صحيح از انس  -1114

كنيـزك را بـر خـود حـرام كـرد.       لكرد. و به خواست حفصه  داشت كه با او نزديكي مي
$﴿براي همين خدا آية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌhpt éB !$tΒ ¨≅ym r& ª! $# y7 s9﴾... 1(را نازل كرد(.  

                                           
اند، اگر شك كرديد، عده آنان سه ماه اسـت و [نيـز]    و كسانى از زنانتان كه از حيض نااميد شده«ترجمه:  -1

] كه حمل خود را بگذارند. و كسى كه از  ارداران [تا وقتى استاند. و عده ب آنان كه به سنّ حيض نرسيده
  .»آورد خداوند پروا بدارد، برايش در كار او آسانى پديد مى

اى پيامبر، چرا چيزى را كه خداوند برايت حـالل كـرده اسـت، در بـه دسـت آوردن خشـنودى       «ترجمه:  -2
  .»دارى؟ و خداوند آمرزگار مهربان است همسرانت، حرام مى
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رسـول   از حديث ابن عمر از عمر فاروق روايـت كـرده اسـت:    »مختاره«ضياء در  -1115
را بر خود حرام كردم، اما تو اين  ت: من مادر ابراهيم [مارية قبطيه]گف لبه حفصه  خدا 

جريـان را  داد، تا حفصه به عايشـه   جريان را به كس خبر مده، پيامبر با ماريه آميزش انجام نمي
!ô‰s% uÚtsù ª﴿خبر داد. پس آية  $# ö/ä3s9 s' ©#Ït rB öΝä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒr&﴾  2(نازل شد(.  

طبراني به سند ضعيف از حديث ابوهريره روايت كرده است: رسول خدا در اتـاق   -1116
ديـد و گفـت: اي رسـول    را ماريه  خود ماريه آميزش كرد. حفصه آمد پيامبر و حفصه با كنيز
نان ديگرت با او آميزش نكردي در خانة من [و نوبت مـن] ايـن كـار را انجـام     خدا! در خانة ز

دادي؟ پيامبر گفت: اي حفصه، مقاربت با ماريه را بعد از اين بر خود حرام كردم و تو اين سر 
آيـة    ونـد خدا ،مرا فاش نكن، حفصه به نزد عايشه آمد و جريان را به او خبـر داد. بنـابراين  

﴿$pκ š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌhpt éB﴾ 3(اآليات را نازل كرد(.  

pκ$﴿روايت كرده است: اين كالم عزيز  ببه سند صحيح از ابن عباس  بزار -1117 š‰r' ¯≈ tƒ 

© É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìhpt éB﴾ 4(در بارة سرية رسول اهللا نازل شده است(.  

                                                                                                             
از انس روايت كرده انـد. حـاكم و ذهبـي     493/  2، حاكم 627 »تفسير«اسنادش صحيح است، نسائي در  -1

ايـن را صـحيح    376/  9 »فـتح البـاري  «شماردند. حافظ ابن حجر نيـز در   ياين را به شرط مسلم صحيح م
  به تخريج محقق. 2717 »تفسير شوكاني«گفته. 

گـذاري محقـق آمـده از     بـه شـماره   6890 »تفسير ابـن كثيـر  «در بن كليب و ضياء مقدسي چنانچه هيثمي  -2
هاي اين ثقه اند و ابن كثير اين را صحيح  جرير بن حازم از نافع از ابن عمر از عمر روايت كرده اند. راوي

  داند. مي
آمـده از ابـوهريره روايـت كـرده      127و  126/  7 »مجمع الزوائـد «چنانچه در  »معجم اوسط«طبراني در  -3

موسـي بـن   «گويـد:   جداً ضعيف است. هيثمي مـي  . در اين متن كلمات منكر وجود دارد و اسنادشاست
وسـي شـناخته نشـده و خبـرش سـاقط      فرمايد: م جعفر بن ابوكثير اين حديث را روايت كرده كه ذهبي مي

  .»است
  كرده اند. هايش ثقه است از ابن عباس روايت به سندي كه راوي 11130و طبراني  2275و  2274بزار  -4
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نـزد   روايت كرده است: رسول خـدا بـه   بطبراني به سند صحيح از ابن عباس  -1118
نوشيد. به خانة عايشه كه آمد. گفت: اي رسول خدا! بـويي از شـما بـه مشـامم      سوده عسل مي

كـنم   كه رفت او نيز همان سخن را گفت. پيامبر گفت: فكر مي لرسد. به اطاق حفصه  مي
نوشم. پـس   اين بوي از اثر عسلي است كه در خانة سوده نوشيدم. قسم به خدا ديگر عسل نمي

pκ$﴿در اين خصوص  خداي بزرگ š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌhpt éB !$ tΒ ¨≅ym r& ª! $# y7 s9﴾ 1(را نازل كرد(.  
  .)2(اين روايت داراي شاهد است كه در بخاري و مسلم آمده -1119

  حافظ ابن حجر گفته است: احتمال دارد كه آيه در هردو مورد نازل شده باشد.
در مورد ايـن آيـه    لت كرده است: از ام سلمه ابن سعد از عبداهللا بن رافع رواي -1120

﴿$pκ š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌhpt éB !$ tΒ ¨≅ym r& ª! $# y7 s9﴾      سؤال كردم. گفت: در نزد مـن يـك مشـك عسـل
گفـت: زنبـور    لخـورد. عايشـه    سفيد بود و رسول خدا عسل را دوست داشت و از آن مي

وفة آن سفيد اسـت] تغذيـه كـرده اسـت.     اين عسل از عرفط [نوعي از درختان خاردار كه شك
  .)3(پيامبر عسل را بر خود تحريم كرد. پس آيه نازل شد

روايـت كـرده اسـت: چـون      لخود از عايشه  »مسند«ك: حارث بن اسامه در  -1121
 ô‰s% uÚtsù﴿آيـة   كنـد. آنگـاه خـدا     فاق نميصديق سوگند ياد كرد كه بر مسطح انابوبكر 

                                           
ستند. سيوطي هاي اين راويي صحيح ه گويد: راوي مي 11426 »مجمع الزوائد«. هيثمي در 11226طبراني  -1

  به تخريج محقق. 2715 »تفسير شوكاني«اين را صحيح گفته است.  336/  6 »در المنثور«در 
و  4912بخـاري   صحيح است، در بخاري، مسلم و كتب ديگر آمـده كـه در خانـة زينـب نوشـيده اسـت،       -2

از عبيد بن عميـر از عايشـه    4183و ابن حبان  628 »تفسير«، نسائي در 3714، ابوداود 1474م ، مسل5267
  تخريج محقق. 2157 »احكام القرآن«] 2694و مسلم  6691اند. [بخاري  روايت كرده

/  8ابن سـعد   »قاتطب«نوشيد.  مبر در خانة زينب عسل مياين درست نيست به روايت صحيح آمده كه پيا -3
  .151و  150و  149و  85و  68
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ª! $# ö/ ä3s9 s' ©#Ït rB öΝ ä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒr&﴾          ًرا نازل كـرد. پـس از نـزول آيـه ابـوبكر صـديق انفـاق او را مجـددا
  .)1(شروع كرد. در سبب نزول آية بودن اين حديث غرابت جدي وجود دارد

روايت كرده است: زنـي خـود را بـه پيـامبر اكـرم       بابن ابوحاتم از ابن عباس  -1122
pκ$﴿بخشيد. در بارة او آية  š‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌhpt éB !$ tΒ ¨≅ym r& ª! $# y7 s9﴾...    نازل شد. اين روايـت نيـز

  .)2(غريب است و سند آن ضعيف 
©4﴿: 5اسباب نزول آية  |¤ tã ÿ…çμ š/u‘ βÎ) £⎯ä3s)̄= sÛ βr& ÿ… ã&s! Ï‰ ö7 ãƒ % ¹`≡uρø—r& # Zöyz £⎯ ä3ΨÏiΒ ;M≈ uΗ Í>ó¡ ãΒ 

;M≈uΖ ÏΒ÷σ •Β ;M≈ tFÏΖ≈ s% BM≈t6 Í× ¯≈ s? ;N≡y‰ Î7≈ tã ;M≈ ysÍ× ¯≈ y™ ;M≈ t6 ÍhŠrO # Y‘%s3ö/r&uρ ∩∈∪﴾)3(.  
  .)4(بود در سورة بقره گذشت سبب نزول اين آيه كه قول عمر فاروق 

***  

  سورة قَلَم

  آيه است 52اين سوره مكي و 
tΒ |MΡr& Ïπ$!﴿: 2اسباب نزول آية  yϑ÷èÏΖ Î/ y7În/u‘ 5βθãΖ ôfyϑÎ/ ∩⊄∪﴾)5(.  

                                           
آمـده اسـت، حـافظ و بوصـيري در بـاره       3784 »ليهمطالب عا«از عايشه روايت كرده، چنانچه در حارث  -1

سكوت كرده اند. اين خبر باطل است چون مخالف احاديث مشهور و صحيح است، تمام مفسيرين از اين 
  اعراض كرده اند.

آمده روايت كرده است، اسناد اين به خاطر حفص بـن   457/  4 »تفسير ابن كثير«چه در ابن ابوحاتم چنان -2
وص نوشـيدن عسـل را درسـت    عمر عوفي ضعيف است. ابن كثير اين را غريب و حديث عايشه در خصـ 

  تخريج محقق. 2720 »احكام القرآن«داند.  مي
هتر از شما برايش جايگزين كند. [زنـانى  اگر شما را طالق دهد. چه بسا پروردگارش همسرانى ب«ترجمه:  -3

  .»دار، اعم از بيوه و دوشيزه باشند ] مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه كار، پرستشگر [خداوند]، روزه كه
  .62حديث شماره  -4
  .»كه تو به فضل پروردگارت ديوانه نيستى«ترجمه:  -5



    

  541  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

پيامبر اكرم را مجنون و شيطان ابن منذر از ابن جريج روايت كرده است: مشركان  -1123
tΒ |MΡr& Ïπ$!﴿كردند. پس آية  صدا مي yϑ÷èÏΖ Î/ y7În/u‘ 5βθãΖ ôfyϑÎ/ ∩⊄∪﴾ .نازل شد  

y7﴿: 4اسباب نزول آية  ¯ΡÎ)uρ 4’n?yès9 @, è= äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪﴾)1(.  
روايت كرده انـد: هـيچكس خـوش     لو واحدي از عايشه  »دالئل«ابونعيم در  -1124
كـرد.   را صـدا مـي   دا نبود. هركدام از اعضـاي خـانواده يـا يـارانش او     تر از رسول خ اخالق

,@ y7̄ΡÎ)uρ 4’n?yès9﴿گفت: لبيك. بنابراين خدا  پيامبر مي è= äz 5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪﴾ .را نازل كرد  

Ÿω﴿: 13 – 12 – 10اسباب نزول آية  uρ ôìÏÜ è? ¨≅ä. 7∃ ξym A⎦⎫Îγ ¨Β ∩⊇⊃∪﴾.  

Ÿωuρ ôìÏÜ﴿اسـت:   ك: ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده -1125 è? ¨≅ä. 7∃ ξym A⎦⎫ Îγ ¨Β ∩⊇⊃∪﴾ 
  در بارة اخنس بن شريق نازل شده است.

  .)2(ك: ابن منذر از كلبي نيز مانند او روايت كرده است  -1126
ك: ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرده است: اين آيه در بارة اسود بن عبد يغوث  -1127

  .)3(نازل گشته است
روايت كرده است: خداي پاك به پيـامبر اكـرم    بابن عباس  ك: ابن جرير از -1128

﴿Ÿω uρ ôìÏÜ è? ¨≅ä. 7∃ ξym A⎦⎫ Îγ ¨Β ∩⊇⊃∪ :—$£ϑyδ ¥™!$ ¤±̈Β 5Ο‹ÏϑoΨ Î/﴾ »خور حقيـر اطاعـت نكـن     از هر قسم
را نـازل كـرد. مـا آن     »كنـد  چيني ميان مردم رفت و آمد مـي  جوي نمامي كه با سخن هر عيب

y‰÷èt/ y7﴿ روقتـي كـه بـه آن بزرگـوا    چين را نشناختيم، اما  شخص سخن Ï9≡sŒ AΟŠ ÏΡy— ∩⊇⊂∪﴾   نـازل

                                           
  .»تو بر خوردار از خلقى بزرگ هستى«ترجمه:  -1
  .23، ص 29بري، همان منبع، ج تفسير ط -2
  .393و  392/  6 »در المنثور«مرسل است،  -3
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شد. آن شخص را شناختيم چون مانند گوسفند دو تا پوستك دراز در زير گلـوي او آويـزان   
  .)1(بود

ΡÎ) öΝßγ≈tΡöθ̄$﴿: 17اسباب نزول آية  n= t/ $yϑx. !$tΡ öθn= t/ |=≈pt õ¾r& Ïπ̈Ψ pgø:$# øŒÎ) (#θ ãΚ|¡ ø%r& $pκ ¨] ãΒÎóÇu‹ s9 

t⎦⎫Ï⇔Î6 óÁ ãΒ ∩⊇∠∪﴾)2(.  
بدر به مشـركان   زورك: ابن ابوحاتم از ابن جريج روايت كرده است: ابوجهل در  -1129

گفت: مسلمانان را به سرعت دستگير و در بند و زنجير نماييد، امـا هيچكـدام را نكشـيد. پـس     
$﴿آية  ¯ΡÎ) öΝßγ≈ tΡöθn= t/ $yϑx. !$tΡöθ n= t/ |=≈ pt õ¾r& Ïπ ¨Ψ pgø:$#﴾  گويد: اين فكرشان كـه   مبارك مينازل شد، آية
هاست چنانچه نيت بد و احساس اقتدار صـاحبان آن بـاغ    ها مقتدر و توانا هستند به زيان آن آن

  هاي باغ را آفت زد. شان تمام شد و ميوه به زيان
[... صاحبان باغ از اهالي حبشه بودند، پدرشان مردي خير بود و همواره از محصوالت بـاغ  

داد. پدرشان كه درگذشت، پسران او گفتنـد: بـه خـدا سـوگند!      ام و صدقه ميبه نيازمندان طع
كرد. بدون اين كه رضـاي خـدا    پدر ما احمق بود كه محصول باغ را ميان نيازمندان تقسيم مي

را در نظر بگيرند سوگند خوردند كه صبحگاه برخيزند، ميوة باغ را بچيننـد و بـه نيازمنـدان و    
آفتـي بـه آن    شب در حالي كه آنان خواب بودند به امر خدا  مساكين هيچ ندهند. پس آن

باغ رسيد كه سوخته و سياه گشت. صبح هنگام يكديگر را صدا زدند كه اگر مايل بـه چيـدن   
كنيد صبح زود بـه بـاغ برويـد، روان شـدند و      ميوه هستيد و محصول كشت و زرع را درو مي

دي بـه بـاغ وارد شـود بـا توانـايي كـه بـه خـود         گفتند: امروز نبايد هيچ نيازمن آهسته به هم مي
ديدند، هنگام صبح به جديت به سوي باغ رفتند. وقتي كه بـه بـاغ رسـيدند، ديدنـد كـه بـه        مي

ها گفت: ما راة باغ را گم كـرده ايـم    محصول آن آفت رسيده و از بين رفته است. يكي از آن

                                           
  به اسناد صحيح روايت كرده است. 34615و  34614طبري  -1
مـا آنـان را آزمـوديم چنـان كـه صــاحبان آن بـاغ را آزمـوديم. چـون سـوگند يـاد كردنـد كــه            «ترجمـه:   -2

  .»] را بدروند صبحگاهان آن [باغ
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كرده اند و اين باغ خودشان اسـت،  دانست راه را گم ن باغ ما اينجا نيست. اما آن كه خوب مي
هـا   هاي باغ محروم شده ايـم. و مـردي كـه در بـين آن     گفت: نه، بلكه ما از محصوالت و ميوه

عادل و عاقل بود، گفت: وقتي كه عزم كرديد ميوة باغ را بچينيد و به نيازمنـدان هـيچ كمـك    
زه و قابل ستايش اسـت،  نكنيد، نگفتم كه رضاي خدا را در نظر بگيريد. گفتند: خداي ما پاكي

ما واقعاً ستمگر و ظالم بوديم، يكديگر را نكوهش و مالمـت كردنـد و بـه سركشـي و طغيـان      
  خويش اعتراف نمودند].

***  

  سورة حاقَّه

  آيه است 52اين سوره مكي و 
$﴿: 12اسباب نزول آية  yγ n= yèôf uΖ Ï9 ö/ä3s9 ZοtÏ. õ‹s? !$ pκ uÏès? uρ ×βèŒ é& ×π u‹ Ïã≡uρ ∩⊇⊄∪﴾)1(.  

به علـي بـن    ابن جرير و ابن ابوحاتم و واحدي از بريده روايت كرده اند: پيامبر  -1130
] به من دستور داده است كه تو را به خود نزديك بسـازم و  ابوطالب گفت: [اي علي، خدا 

از خود دورت نكنم، و تو را تعليم بدهم كه ياد بگيري و بر تو هـم الزم اسـت بـا دقـت زيـاد      
$!﴿حفظ نمايي، پس خدا گوش فرا دهي و  pκ u Ïès?uρ ×βèŒ é& ×π u‹ Ïã≡uρ ∩⊇⊄∪﴾ 2(را نازل كرد(.  

***  

  

                                           
  .»را برايتان پندى قرار دهيم و گوشهايى فراگير آن را به خاطر بسپارندتا آن «ترجمه:  -1
از بريده روايت كرده انـد. بـازهم طبـري     67/  1و ابونعيم  2423، ابن عساكر 738، واحدي 34720طبري  -2

  .2752از وجه ديگر روايت كرده است. تفسير شوكاني  34773
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  سورة معارِج

  آيه است 44اين سوره مكي و 
'tΑr﴿: 1اسباب نزول آية  y™ 7≅Í←!$y™ 5>#x‹yèÎ/ 8ìÏ%# uρ ∩⊇∪﴾)1(.  

روايت كرده اند: نظر بـن حـارث گفـت:     بنسائي و ابن ابوحاتم از ابن عباس  -1131
! اگر اين قرآن حق و از جانب تو فرستاده شده است، بر ما از آسمان سنگ ببـار. آنگـاه   خدايا
﴿tΑr' y™ 7≅Í←!$y™﴾ 2(نازل شد(.  

كند: نضر بن حارث در مكـه گفـت: خـدايا! اگـر      ابن ابوحاتم از سدي روايت مي -1132
ا خـداي  قرآن حق بوده و از جانب تو فرستاده شده است بر ما از آسمان سنگ ببار، همـان جـ  

'tΑr﴿بزرگ  y™ 7≅Í←!$y™﴾ .را در بارة او نازل كرد. خدا در بدر بر او عذاب فرستاد  

≈t⎦⎪ÌÏ﴿: 2اسباب نزول آية  x6ù= Ïj9 }§ øŠ s9 … çμ s9 ÓìÏù# yŠ ∩⊄∪﴾)3(.  

'tΑr﴿روايت كرده اسـت: وقتـي    ك: ابن منذر از حسن  -1133 y™ 7≅Í←!$y™ 5># x‹yèÎ/ 8ìÏ%# uρ 

ردم گفتند: اين عذاب بر كه واقع خواهد شد؟ پس خداي متعـال  نازل شد. گروهي از م ﴾∪⊆∩

≈t⎦⎪ÌÏ﴿آية  x6ù= Ïj9 }§øŠ s9 … çμ s9 ÓìÏù#yŠ ∩⊄∪﴾ .را نازل كرد  

                                           
  .»اى كافران طلب كرداى عذابى وقوع يافتنى بر خواهنده«ترجمه:  -1
روايت كرده است. اسنادش بـه شـرط بخـاري اسـت، در ايـن اسـناد        640 »تفسير«حسن است، نسائي در  -2

از اعمـش از سـعيد بـن جبيـر روايـت كـرده و        502/  2كند. حـاكم   منهال راستگوست و گاهي توهم مي
 »تلخـيص «اند. ذهبـي در   ، اما روايت نكردهگفته است: اين حديث به شرط بخاري و مسلم صحيح است

گويـد: ايـن را فريـابي، عبـد بـن       مـي  415/  4 »در المنثور«ن به شرط بخاري است. و سيوطي در گفته: اي
 »زاد المسير«كرده اند. در سورة انفال گذشت.  حميد، ابن ابوحاتم و ابن مردويه هم از ابن عباس روايت

  به تخريج محقق. 1486
  .»اى ندارد آن هيچ باز دارنده«ترجمه:  -3
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***  

  سورة جِن

  آيه است 28اين سوره مكي و 
©ö≅è% z﴿: 1اسباب نزول آية  Çrρ é& ¥’n< Î) çμ ¯Ρr& yìyϑtGó™ $# ÖxtΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# (# þθ ä9$s)sù $̄ΡÎ) $oΨ÷èÏÿ xœ $ºΡ# u™öè% $Y7 pgx” 

∩⊇∪﴾)1(.  
 روايت كرده اند: رسول خدا بك: بخاري، ترمذي و سايرين از ابن عباس  -1134

براي جن نه قرآن خوانده و نه آنان را ديده است و ليكن آن بزرگوار بـا گروهـي از اصـحاب    
اخبـار آسـمان   گويد] در آن هنگـام ميـان شـياطين و     خود به بازار عكاظ رفتند. [ابن عباس مي

شـد. شـياطين نـزد قـوم خـود مراجعـت كردنـد.         ها شهاب پرتاب مي مانع ايجاد و به طرف آن
بـزرگ، شـرق و غـرب     بزرگان آنان گفتند: اين كار صورت نگرفته، مگر به علت حادثة بـس 

عالم را گردش كنيد و علت اين حادثه را بيابيد آنان [شرق و غرب دنيـا را گشـتند و آنچـه را    
ها و اخبار آسمان حايل شده بود جستجو كردند] گروهي كه به قصد تهامـه رفتـه    آن كه ميان

كرد. چون  با ياران خود نماز بامداد را اقامه مي بودند گذرشان به نخله افتاد، در آنجا پيامبر 
تالوت قرآن را شنيدند به آن گوش دادند و گفتند: به خدا سوگند! همين است آن كـه ميـان   

سمان حايل شده است. از آنجا برگشتند و به نزد قوم خويش مراجعـت كردنـد و   شما و خبر آ
©ö≅è% z﴿آيندي را شنيديم. بنابراين  گفتند: كالم شگرف و خوش Çrρé& ¥’n< Î)﴾   .به پيامبر نازل شـد

  .)2(گفتار جن به آن بزرگوار وحي شد

                                           
] گوش فرا دادند، آن گاه گفتنـد: بـى    بگو: به من وحى شده است كه گروهى از جنّيان [به قرآن«ترجمه:  -1

  .»گمان قرآنى شگفت شنيديم
از ابوعوانه از ابوبشر از سعيد بـن   644 »تفسير«و نسائي در  449، مسلم 4921و  773صحيح است، بخاري  -2

 »معجـم كبيـر  «، طبراني در 274/  1، احمد 646 »تفسير«، نسائي در 3324كرده اند. ترمذي جبير روايت 
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ه اسـت: در  از سهل بن عبداهللا روايـت كـرد   »الصفوه ةصفو«ابن جوزي در كتاب  -1135
نواحي ديار عاد بودم ناگاه شهري ديدم كه از سنگ كنـده شـده بـود و در وسـط آن قصـري      

كـرد داخـل    قرار داشت كه از يك پارچه سنگ ساخته شده بود و در آنجا جـن زنـدگي مـي   
رو بـه كعبـه نمـاز     انـدام و تنومنـدي بـا جامـة پرطـراوت پشـمي       شدم ناگاه ديدم شـيخ درشـت  

راوت جامة او بيشتر ماية شگفت و تعجب من شد تا تنومندي و درشـتي  خواند، تازگي و ط مي
اندامش، سالمش كردم جواب سالمم را داد و گفت: اي سـهل، جثـة بـزرگ لبـاس را كهنـه      

آيد  كند. بلكه لباس را ارتكاب گناهان و خوردن غذاهايي كه از كسب حرام به دست مي نمي
ه بـر تـن مـن اسـت و بـا ايـن لبـاي عيسـي و         سازد و اين جامه هفت صد سال است ك كهنه مي

محمد را مالقات كردم و به هردو ايمان آوردم. گفتم: خودت كيستي؟ گفت: از آن جماعتي 
© ﴿ö≅è% zهســتم كــه خــدا  Çrρé& ¥’n< Î) çμ ¯Ρr& yìyϑtGó™ $# ÖxtΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯ Ågø:$#﴾  را در موردشــان نــازل كــرده

  است.
…﴿: 6اسباب نزول آية  çμ̄Ρr&uρ tβ%x. ×Α% ỳ Í‘ z⎯ ÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρ èŒθ ãètƒ 5Α% ỳ ÌÎ/ z⎯ÏiΒ Çd⎯ Ågø:$# öΝèδρßŠ# t“ sù 

$Z)yδu‘ ∩∉∪﴾)1(.  
از كردم بن ابوسائب انصاري روايـت   »عظمه«منذر، ابن ابوحاتم و ابوشيخ در  ابن -1136

كنند: در اوايل شهرت و آوازة خير پيامبر با پدرم به سوي مدينـه روانـه شـديم شـبي را در      مي
چوپاني پناهگاه گرفتيم نصف شب گرگ آمد و از گله يك بره دزديد. چوپان برخاست نزد 

ديـديم، صـدا كـرد اي     و گفت: اي ساكن وادي در پناة تـو هسـتم، منـاديي كـه مـا او را نمـي      

                                                                                                             
از ابن عباس روايت از دو طريق از ابواسحاق سبيعي از سعيد بن جبير  23و  22/  2و بيهقي  47تا  46/  12

بـه   2760 »تفسـير شـوكاني  «و  2179 »احكـام «به تخـريج محقـق و    2178 »احكام القرآن«كرده اند. به 
  قق نگاه كنيد.تخريج مح

بردنـد و [بـا ايـن كـار] بـر سركشـى آنـان         و آنكه كسانى از آدميان به كسانى از جنّيـان پنـاه مـى   «ترجمه:  -1
  .»افزودند
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…﴿سرحان، [رهايش كن] بعد از اين صدا برده با شتاب ميان گله برگشت، خدا آيـة   çμ ¯Ρr&uρ tβ%x. 

×Α% ỳ Í‘ z⎯ÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρ èŒθ ãètƒ 5Α% ỳ ÌÎ/ z⎯ ÏiΒ Çd⎯Ågø:   را به مكه به رسول خود نازل كرد. ...﴾#$
ابن سعد از ابورجاي عطاردي منسوب به قبيلة بني تميم روايت كرده اسـت: وقتـي    -1137

مبعوث گرديد من سرپرست خانوادة خويش بودم و به طور كافي و شايسته بـه   رسول خدا 
ن هنگام با شتاب خارج شديم و به بياباني خـالي از آب و علـف   كردم، در اي ها خدمت مي آن

گفت: ما امشب  گاهان سر گروة ما مي رسيديم، شام رسيديم. هميشه وقتي به چنين جاهايي مي
بريم. آن شب هم اين جمالت را گفتيم. پس به ما گفتـه   از شر جن به سرور اين وادي پناه مي

رسول اهللا است. هركس بـه ايـن    ن محمداًأال اهللا وإشد: راه و روش اين شخص شهادت ال إله 
برگشـتيم و اسـالم را پـذيرفتيم. ابورجـاء      كلمه اقرار كند جان و مالش در امان است. بنابراين،

…﴿ايــن آيــه را در بــارة مــن و يــارانم  گفتــه اســت: بــه نظــر مــن خــدا  çμ ¯Ρr&uρ tβ% x. ×Α% ỳ Í‘ z⎯ ÏiΒ 

Ä§ΡM}   نازل كرده است. ...﴾#$
آورده كـه از عبـداهللا بـن محمـد بلـوي و او از       »هواتف جـان «ب ائطي در كتاخر -1138

عماره بن زيد و او نيز از عبداهللا بن عالء و او از محمد بن عكبر شنيده و او از سـعيد بـن جبيـر    
شـدن خـود را چنـين بيـان      روايت كرده است: رافع بن عمير از قبيلة بنـي تمـيم آغـاز مسـلمان    

رفتم كه ناگاه خواب بر من غلبـه كـرد، از شـتر     ن پرخم و پيچ راه مييگستاركند: شبي در  مي
پياده شدم و او را خواباندم و از شر جن به سرور اين وادي پناه بردم و به خواب رفتم. در عالم 

خواهد با سالحي كه در دست دارد شتر مـرا گـردن بزنـد. هراسـان از      رؤيا ديدم كه مردي مي
م و بـه خـود گفـتم: ايـن     ديـ هـيچ چيـزي ند  ت نگـاه كـردم   خواب بيدار شـدم و چـپ و راسـ   

ؤياست، دوباره خوابيدم، باز مثل سابق خواب ديدم. بيدار شدم و ديدم كه شترم رميده است ر
و ملتفت شدم جواني مانند همان كسي كه در خواب ديده بودم سـالح در دسـت دارد و مـرد    

وا بودنـد كـه ناگـاه    دو در حال دع كند. آن سالي دست او را گرفته از شتر من دورش مي كهن
ها را بخواهي عوض شـتر پناهنـدة    وحشي آمد. مرد مسن گفت: برخيز هركدام از اين سه گاو
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آدميزاد من براي خودت بگير، جوان برخاست و يكي از گاوها را گرفت و رفت. پـس شـيخ   
چيزهـاي   هـا پيـاده شـدي و از    متوجه من شد و گفت: اي جوان! هرگاه در يكي از ايـن وادي 

انگيـز ايـن وادي بـه پروردگـار محمـد پنـاه        هولناك آن ترسيدي، بگو از شر چيزهاي هـراس 
گويـد: گفـتم:    ها باطل شد. رافع بن عمير مي برم و به هيچ جن پناه مگير كه فرمانروايي آن مي

اين محمد كيست؟ گفت: پيامبري است كه روز دوشنبه از ميان عرب برانگيخته شد، دعـوت  
هـا.   به شرق و غرب عالم نيست. گفتم: اهل كجاست؟ گفت: يثـرب ديـار نخلسـتان    او منحصر

چون صبح دميد شتر خويش را سوار شدم و با جديت راه پيمودم تا وارد مدينه شـدم. رسـول   
مرا ديد و سر گذشت مرا قبل از اين كه مـن چيـزي بگـويم بيـان داشـت و بـه اسـالم         خدا 

كنيم ايـن همـان كسـي     گويد: ما فكر مي سعيد بن جبير مي دعوتم كرد. من اسالم را پذيرفتم.
…﴿اش آيـة   است كـه در بـاره   çμ ¯Ρr&uρ tβ%x. ×Α% ỳ Í‘ z⎯ ÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρèŒθ ãètƒ 5Α% ỳ ÌÎ/ z⎯ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# öΝèδρßŠ# t“ sù 

$Z)yδu‘ ∩∉∪﴾ .نازل شده است  

Èθ﴿: 16اسباب نزول آية  ©9 r&uρ (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $# ’n?tã Ïπ s)ƒ Ì©Ü9 $# Ν ßγ≈oΨ ø‹s)ó™ V{ ¹™!$̈Β $ ]%y‰ xî ∩⊇∉∪﴾)1(.  
و از مقاتل روايت كرده است: هفت سال بر كفار قـريش بـاران نباريـد. پـس آيـة       -1139

﴿Èθ©9 r&uρ (#θßϑ≈ s)tFó™ $# ’n?tã Ïπ s)ƒ Ì©Ü9 $# Ν ßγ≈ oΨ ø‹s)ó™ V{ ¹™!$̈Β $ ]%y‰ xî ∩⊇∉∪﴾ .در موردشان نازل شد  

&βr¨﴿: 18اسباب نزول آية  uρ y‰Éf≈ |¡yϑø9 $# ¬! Ÿξsù (#θ ããô‰s? yìtΒ «! $# # Y‰ tn r& ∩⊇∇∪﴾)2(.  
روايت كرده اسـت: گروهـي از    بابن ابوحاتم از طريق ابوصالح از ابن عباس  -1140

 جنيان گفتند: اي رسول خدا! به ما اجازه بده به كنار تو در مسجد نماز بخوانيم. پس خـدا  
≈βr&uρ y‰Éf¨﴿آية  |¡yϑø9 $# ¬! Ÿξsù (#θ ããô‰s? yìtΒ «! $# # Y‰ tn r& ∩⊇∇∪﴾ .را نازل كرد  

                                           
] بسـيار   ماندند بـه آنـان آب [و امكانـاتى    ] پايدار مى ] بر شيوه [راستين اسالم و اينكه اگر [بنى آدم«ترجمه:  -1

  .»داديم بهره مى
  .»] مخوانيد نكه مساجد خاص خداوند است. پس كسى ديگر را با خداوند [به نيايشو آ«ترجمه:  -2
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 ابن جرير از سعيد بن جبير روايت كرده است: گروهـي از اجنـه بـه نبـي كـريم       -1141
 βr&uρ¨﴿چگونه در كنار تو به مسجدت نماز بخوانيم، در حالي كه از تو دوريم. پس آية  گفتند:

y‰ Éf≈ |¡ yϑø9   .)1(نازل گرديد ...﴾!¬ #$

ö≅è% ’ÎoΤ﴿: 22اسباب نزول آية  Î) ⎯s9 ’ÎΤ uÅgä† z⎯ÏΒ «! $# Ó‰tn r& ô⎯ s9 uρ y‰ É` r& ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ # ´‰ys tGù= ãΒ 

∩⊄⊄∪﴾)2(.  
ابن جرير از حضرمي روايت كرده است: يكي از اشراف جنيـان كـه پيـروان زيـاد      -1142
دهد. در حـالي كـه    گفت: محمد اميد دارد كه خدا او را از رنج و سختي نجات مي داشت مي

ö≅è% ’ÎoΤ﴿م. پـس خـداي بـزرگ آيـة     هرنج و سختي نجـام بـد   توانم او را از من خودم مي Î) ⎯ s9 

’ÎΤ uÅgä† z⎯ ÏΒ «! $# Ó‰ tn r&﴾... 3(را نازل كرد(.  
***  

  سورة مزَّمل

  آيه است 20اين سوره مكي و 
pκ$﴿: 1اسباب نزول آية  š‰r' ¯≈ tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑø9 $# ∩⊇∪﴾)4(.  

اند: قريش در دار ندوه جمـع   روايت كرده بزار و طبراني به سند واحي از جابر  -1143
از  شدند و گفتند: بايد براي اين شخص نامي بگذاريم تـا مـردم از او روگـردان شـود. برخـي     

اي گفـت: مجنـون اسـت.     اي گفت: كاهن نيست. عـده  ها گفت: اين مرد كاهن است. عده آن

                                           
  .35128طبري  -1
  .»بگو: كسى مرا از [كيفر] خداوند پناه ندهد. و هرگز پشت و پناهى جز او نيابم«ترجمه:  -2
  .35245طبري  -3
  .»اى جامه به خود پيچيده«ترجمه:  -4
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هـا را نفـي    اي گفـت: سـاحر اسـت. تعـدادي سـخن آن      اي گفت: مجنون هم نيست. عـده  عده
هـاي آنـان را شـنيد لبـاس پوشـيد و       صحبت او ساحر هم نيست. نبي كريم  :ردند و گفتندك

$﴿خود را در آن پيچاند. پس جرئيل امين آمد و آية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ ã≅ÏiΒ̈“ ßϑø9   .)1(را تالوت كرد ﴾∪⊆∩ #$

$﴿ابن ابوحاتم از ابراهيم نخعي روايت كرده است: وقتـي كـه    -1144 pκ š‰r' ¯≈ tƒ ã≅ÏiΒ̈“ ßϑø9 $# ∩⊇∪﴾ 
  نازل شد، پيامبر خدا خود را در چادر پيچانده بود.

βÎ) y7−/u‘ ÞΟ¨﴿: 20اسباب نزول آية  n= ÷ètƒ y7̄Ρr& ãΠθ à)s? 4’oΤ ÷Š r& ⎯ ÏΒ Ä© s\è= èO È≅ø‹ ©9 $# …çμ xóÁ ÏΡ uρ … çμ sW è= èO uρ 

×πxÍ←!$ sÛuρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# y7yètΒ 4 ª!$# uρ â‘Ïd‰ s)ãƒ Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$pκ ¨]9$# uρ 4 zΟÎ= tæ βr& ⎯ ©9 çνθ ÝÁ øt éB z>$tGsù ö/ä3ø‹n= tæ ( (#ρâ™tø%$$ sù 

$ tΒ uœ£ uŠ s? z⎯ÏΒ Èβ# u™öà)ø9 $# 4 zΝÎ= tæ βr& ãβθä3u‹y™ Ο ä3ΖÏΒ 4© yÌó £Δ   tβρãyz#u™uρ tβθ ç/ÎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ äótGö6 tƒ 

⎯ ÏΒ È≅ôÒ sù «! $#   tβρãyz#u™uρ tβθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# ( (#ρ â™tø%$$sù $ tΒ uœ£ uŠs? çμ ÷ΖÏΒ 4 (#θãΚŠÏ%r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ 

nο 4θx. ¨“9$# (#θàÊ Ìø% r&uρ ©!$# $·Êös% $YΖ|¡ ym 4 $ tΒuρ (#θãΒ Ïd‰s)è? / ä3Å¡àΡL{ ô⎯ ÏiΒ 9öyz çνρ ß‰ÅgrB y‰Ζ Ïã «!$# uθèδ # Zöyz 

zΝsà ôãr&uρ # \ô_ r& 4 (#ρ ãÏøótGó™$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©! $# Ö‘θàxî 7Λ⎧Ïm §‘ ∩⊄⊃∪﴾)2(.  

                                           
جابر روايت كرده  ] از2096 »معجم اوسط«[طبراني در  »كشف« 2276 ن جداً ضعيف است، بزاراسناد اي -1

معلي بن عبدالرحمن واسط كـذاب اسـت.   گويد: در اين اسناد  مي 11443 »مجمع الزوائد«اند. هيثمي در 
  به تخريج محقق. 2771 »تفسير شوكاني«

م آن و يـك سـوم آن را   داند كه تو نزديك به دو سوم شب و يـك دو  گمان پروردگارت مى بى«ترجمه:  -2
سـنجد.   خيزى و [نيز] جمعى از آنان كه همراه تو هستند. و خداوند شب و روز را مى ] بر مى [براى عبادت

توانيد به آن پايبند باشيد. لذا از شما در گذشت. پس آنچه ميسر باشـد از قـرآن    معلوم داشت كه شما نمى
كننـد. كـه از    هند بود و ديگرانى هم در زمـين سـفر مـى   بخوانيد. معلوم داشت كه برخى از شما بيمار خوا

ر باشـد از آن بخوانيـد. و     جويند. و ديگرانى كه در راه خدا كارزار مى فضل خدا مى كنند. پس آنچه ميسـ
نماز بر پاى داريد و زكات بپردازيد و بـه خداونـد قـرض الحسـنه بدهيـد. و كارهـاى نيكـى را كـه بـراى          

يابيد. و از خداوند آمـرزش   را نزد خداوند به اعتبار پاداش بهتر و بزرگتر مىفرستيد، آن  خودتان پيش مى
  .»بخواهيد. كه خداوند آمرزگار مهربان است
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روايـت كـرده اسـت: هنگـامي كـه خـداي متعـال آيـة          لك: حاكم از عايشه  -1145
﴿$pκ š‰r' ¯≈ tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ø‹©9 $# ωÎ) Wξ‹ Î= s% ∩⊄∪﴾  را نازل كرد. مسلمانان يك سال، تمام شب نماز
خواندند [آنقدر نماز شب خواندند] تا كه پاهايشـان ورم كـرد. پـس خـداي بـزرگ كـالم        مي

$$%ρâ™tø#)﴿ آسماني sù $tΒ uœ£ uŠ s? çμ ÷Ζ ÏΒ﴾ 1(را نازل كرد(.  
  .)2(و غيره مثل اين روايت كرده است بابن جرير از ابن عباس  -1146

***  

  سورة مدثِّر

  آيه است 56اين سوره مكي و 
pκ$﴿: 7 – 1اسباب نزول آية  š‰r' ¯≈ tƒ ãÏoO £‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪﴾.  

فرمود: مدت يك مـاه   اند: رسول خدا روايت كرده  بخاري و مسلم از جابر  -1147
در غار حراء معتكف بودم چون زمان اعتكاف را سپري كردم از آنجا خارج شدم بـه ژرفـاي   
دره كه رسيدم كسي مرا صدا كرد، من هيچكس را نديدم ناگهان سـر خـود را بلنـد كـردم و     

گفـتم: مـرا بپيچانيـد.    اي را ديدم كه در حراء نزدم آمده بود. وقتي به خانه رسيدم  همان فرشته
pκ$﴿پس خدا آية  š‰r' ¯≈ tƒ ãÏoO £‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪﴾ 3(را نازل كرد(.  

                                           
از عايشه روايت كرده. اسناد اين به خاطر حكم بن عبدالملك ضعيف است، امـا حـاكم و    504/  2حاكم  -1

  دانند. ذهبي اين حديث را صحيح مي
ك حنفي از ابن عباس روايت كرده است. اسناد اين حسن است بـه خـاطر سـماك،    از سما 35169طبري  -2

  هاي مسلم است. وي از راوي
، 35309، طبـري  392و  306/  3، احمـد  258و  257ح  161، مسـلم  4924و  4923صحيح است، بخـاري   -3

از چنـد طريـق از    84/  5 »اسباب نزول«و واحدي در  156و  155/  2 »دالئل«، بيهقي در 35و  34حبان 
، 256و  255ح  161، مسلم 6214و  4954و  3925و  3238/  4يحيي بن ابوكثير روايت كرده اند. بخاري 
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روايت كرده است: وليد بن مغيره  بك: طبراني به سند ضعيف از ابن عباس  -1148
ها پذيرايي كرد. چون غذا خوردند، گفت: در بارة اين  براي قريش غذا ترتيب داد و از آن

اي گفتند:  گوييد، كسي گفت: ساحر است. كسي گفت: نه ساحر نيست، عده ه ميشخص چ
اي گفتند: كاهن هم نيست. يكي گفت: شاعر است، و يكي ديگر گفت: اين  كاهن است. عده

مرد شاعر هم نيست. در آخر يكي گفت: اين مرد جادوي بيان دارد. اين جريان را رسول خدا 
$﴿را در چادر پيچاند. پس خداي متعال آية  نهاين غمگين شد و خود شنيد و بي pκš‰r' ¯≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑø9 $# 

∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪ y7−/ u‘ uρ ÷Éi9s3sù ∩⊂∪ y7t/$ u‹ÏO uρ öÎdγ sÜsù ∩⊆∪ t“ ô_”9$# uρ öàf÷δ$$sù ∩∈∪ Ÿωuρ ⎯ ãΨôϑs? çÏYõ3tGó¡ n@ 

∩∉∪ š Îh/tÏ9 uρ ÷É9 ô¹$$ sù ∩∠∪﴾  1(را نازل كرد(.  

ÎΤ’﴿: 11اسباب نزول آية  ö‘ sŒ ô⎯tΒ uρ àMø)n= yz # Y‰‹ Ïm uρ ∩⊇⊇∪﴾)2(.  
روايـت كـرده اسـت: وليـد بـن مغيـره        بحاكم به نوع صـحيح از ابـن عبـاس     -1149

رسيد و آن بزرگوار براي او قرآن مجيد را تالوت كرد، مثـل ايـن كـه     خدمت رسول خدا 
د او آمـد و گفـت: اي   پرور قرآن دل او را نرم كرد. اين خبر به ابوجهل رسيد. به نز نداي روح

خواهند كه براي تـو مـال و ثـروت جمـع كنـد. [گفـت: بـراي چـه؟ ابوجهـل           عمو، قومت مي
اي تـا از دارايـي او اسـتفاده كنـي.      گفت:] براي اين كه به تو ببخشند، چـون نـزد محمـد رفتـه    

هـا هسـتم. ابوجهـل گفـت: پـس در ايـن        داند كه من ثروتمندترين آن گفت: قريش خوب مي
اي و از او  بارة محمد سخني بگو تا قومت مطمئن شود كه تو سخنان او را نپذيرفتهصورت در 

                                                                                                             
از چنـد   278/  1 »دالئـل «و ابـونعيم در   156و  138/  2 »دالئل«، بيهقي در 35307طبري  3325ترمذي 

  تخريج محقق. 2233 »احكام القرآن«هري از ابوسلمه روايت كرده اند. طريق از ز
برخيـز و  . اى جامه به خود پيچيده«: ترجمه آيات .11448 »مجمع الزوائد«و هيثمي در  11250طبراني  -1

و نبايـد  . و پليـدى را دور سـاز  . و لباسهايت را پاكيزه بدار. و پروردگارت را به بزرگى ياد كن. هشدار ده
  .»با باش] پروردگارت شكي و براى [حكم. چيزى افزون خواهانه بدهى

  .»ام مرا با كسى بگذار كه [او را] تنها آفريده«ترجمه:  -2
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شـود كـه بـه     منتفر هستي. وليد گفت: چه بگويم به خدا سوگند! در بين شما كسـي پيـدا نمـي   
فنون شعر از من بيشتر آگاه باشد، نه به رجز [اشـعاري كـه روز نبـرد در مقـام مفـاخرت گفتـه       

و نه به اشعار جن. سوگند به خدا سـخنان محمـد بـه هيچكـدام از انـواع      شود] نه به قصيده  مي
كالمش  شعر شباهت ندارد. به خدا قسم! گفتار او از شريني و حالوت خاصي برخوردار است

بهجت آفرين و زيباست، اولش درخشان و آخرش فروزان است مدارج سخنش رفيع و باالتر 
آورد. ابوجهل گفت: تـا عيـب او را نگـويي     از آن سخني نيست و به ما دون خود شكست مي

شوند. گفت: مرا بگذار تـا در ايـن مـورد بينديشـم. بعـد از       ات از تو راضي و خشنود نمي قبيله
گـذارد و خـود او ايـن     اي تفكر گفت: سخنان محمد جادوي است كه بر ديگران اثر مي لحظه

ÎΤ’﴿ آموزد. پس خـداي متعـال در ايـن خصـوص آيـة      جادو را از ديگري مي ö‘ sŒ ô⎯ tΒuρ àMø)n= yz 

# Y‰‹ Ïm uρ ∩⊇⊇∪﴾ 1(را نازل كرد. اسناد اين روايت به شرط بخاري صحيح است(.  
  .)2(ابن جرير و ابن ابوحاتم نيز از طريق ديگر به همين معني روايت كرده اند -1150

$﴿: 30اسباب نزول آية  pκ ö n= tæ sπ yèó¡Î@ u|³ tã ∩⊂⊃∪﴾)3(.  

                                           
بـه همـين معنـي     199و  198/  2 »دالئـل «و بيهقـي در   506/  5، حـاكم  842 »اسباب نـزول «واحدي در  -1

ي صـحيح  هـايش راويـ   داننـد راوي  روايت كرده اند... حاكم و ذهبي اين را به شرط بخـاري صـحيح مـي   
به همين معنـي روايـت كـرده، اسـنادش بـه خـاطر جهالـت         200/  2 »دالئل«هقي در هستند. آخرش را بي

به اين معني روايت كرده اين مرسل  3384 »تفسير قرآن«اق در محمد بن ابومحمد ضعيف است. عبدالرز
 35424به همين معني روايت كـرده اسـت. طبـري     35419و در اسنادش يك راويي مجهول است. طبري 

از قتـاده بـه طـور     35421از ضحاك به قسم مرسل روايت كرده است. طبري  35423ري از ابن زيد و طب
و  1250 »كشاف«خبر با طرق و شواهدش صحيح است.  مختصر روايت كرده اين هم مرسل است. اصل

  به تخريج محقق. 2293 »فتح بغوي«
  .152، ص 29تفسير طبري، همان منبع، ج  -2
  .»اند رده شده] گما بر آن نوزده [كس«ترجمه:  -3
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روايـت كـرده انـد: گروهـي از      از بـراء   »البعـث «قي در ك: ابن ابوحاتم و بيه -1151
يهوديان از يك نفر صحابي پرسيدند كه تعداد خازنان دوزخ چند نفرند صحابي آمد و پيـامبر  

pκ$﴿را آگاه كرد. در آن ساعت آية  ö n= tæ sπ yèó¡ Î@ u|³ tã ∩⊂⊃∪﴾ .نازل شد  

$﴿: 31اسباب نزول آية  tΒuρ !$ uΖ ù= yèy_ |=≈pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ωÎ) Zπs3Í× ¯≈ n= tΒ   $ tΒuρ $ uΖù= yèy_ öΝ åκsE £‰ Ïã ωÎ) Zπ uΖ÷FÏù 

t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#ρãxx. z⎯ É)øŠ tFó¡ uŠÏ9 t⎦⎪Ï%©! $# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# yŠ# yŠ ÷“tƒuρ t⎦⎪Ï%©! $# (#þθ ãΖ tΒ# u™ $YΖ≈ uΚƒÎ)   Ÿω uρ z>$s?ötƒ t⎦⎪Ï% ©! $# 

(#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ   tΑθ à)u‹ Ï9 uρ t⎦⎪Ï% ©! $# ’Îû Ν ÍκÍ5θè= è% ÖÚz£Δ tβρãÏ≈ s3ø9 $# uρ !# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ pκ Í5 

WξsWtΒ 4 y7 Ï9≡x‹x. ‘≅ÅÒ ãƒ ª! $# ⎯tΒ â™!$t± o„ “Ï‰öκu‰ uρ ⎯tΒ â™!$t± o„ 4 $ tΒuρ ÞΟ n=÷ètƒ yŠθ ãΖ ã_ y7 În/u‘ ωÎ) uθ èδ 4 $tΒ uρ }‘Ïδ ωÎ) 

3“tø. ÏŒ Î|³ t6 ù= Ï9 ∩⊂⊇∪﴾)1(.  
روايت كرده اسـت: روزي ابوجهـل گفـت: اي گـروة قـريش!      ك: از ابن اسحاق  -1152
ده كننـد نـوز   دهنـد و شـكنجه مـي    ذاب مـي گويد: لشكر خدا كه شما را در جهنم ع محمد مي

كنـد، پـس    هـا مغلـوب مـي    نفرند. تعداد شما از آنان بيشتر است آيا صد نفر شما را يكي از آن
$﴿خدا آية  tΒuρ !$uΖ ù= yèy_ |=≈ pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9 $# ωÎ) Zπ s3Í× ¯≈ n= tΒ﴾ .را نازل فرمود  
  .)2(و از قتاده نيز به همين معني روايت كرده است -1153
pκ$﴿ك: و از سدي روايت كـرده اسـت: هنگـامي كـه      -1154 ö n= tæ sπ yèó¡ Î@ u|³ tã ∩⊂⊃∪﴾   نـازل

شد. مردي از قريش به نام ابو اشد گفت: اي گروة قريش، از نوزده نفر خـازن دوزخ نترسـيد،   

                                           
ايم. و شمار آنان را براى كافران جز آزمون قرار  ] نساخته و جز فرشتگان را موكّالن آتش [دوزخ«ترجمه:  -1

تر شوند و تا اهل كتاب و مؤمنان شك نكنند.  ايم. تا اهل كتاب يقين حاصل كنند. و تا مؤمنان مؤمن نداده
ن مثل چه خواسته است؟ خداوند بدينسان هر كـس را كـه   و تا بيمار دالن و كافران بگويند: خداوند به اي

كند. و [شمار] سپاهيان پروردگارت را جز او  سازد و هر كس را كه بخواهد هدايت مى بخواهد گمراه مى
  .»داند. و اين جز پندى براى بشر نيست ] نمى [كس

  ت كرده است.به همين معني به قسم مرسل رواي 35442اين مرسل است و بازهم  35441طبري  -2
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كـنم.   ها را با شانة چپم از شما دفـع مـي   ها را با شانة راستم و نه نفر آن ها ده نفر آنمن خودم تن
tΒ$﴿پس آية  uρ !$ uΖ ù= yèy_ |=≈ pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9 $# ωÎ) Zπ s3Í×̄≈ n= tΒ﴾... .نازل شد  

ö≅t/ ß‰ƒ﴿: 52اسباب نزول آية  Ìãƒ ‘≅ä. <› ÌøΒ $# öΝ åκ÷] ÏiΒ βr& 4’tA÷σãƒ $Zßs ß¹ Zο u¤³ oΨ •Β ∩∈⊄∪﴾)1(.  
ك: ابن منذر از سدي روايت كـرده اسـت: مشـركان گفتنـد: اگـر محمـد راسـت         -1155

گويد بايد زير بالش هريك از ما منشور امان و نجات از جهنم بگذارد. پس خداي بزرگ  مي
ö≅t/ ß‰ƒ﴿آية  Ìãƒ ‘≅ä. <› ÌøΒ $# öΝ åκ ÷] ÏiΒ βr& 4’tA ÷σãƒ $Zßs ß¹ Zο u¤³ oΨ •Β ∩∈⊄∪﴾ .را نازل كرد  

***  

يامتسورة ق  

  آيه است 40اين سوره مكي و 
Ÿω õ8﴿: 16اسباب نزول آية  Ìhpt éB ⎯Ïμ Î/ y7 tΡ$|¡ Ï9 Ÿ≅yf÷è tGÏ9 ÿ⎯Ïμ Î/ ∩⊇∉∪﴾)2(.  

روايت كـرده اسـت: وقتـي بـه پيـامبر وحـي نـازل         بك: بخاري از ابن عباس  -1156
خوانـد تـا سـريع حفـظ كنـد. پـس خـداي         شده را تند تند مـي  شد، آن بزرگوار وحي نازل مي

Ÿω õ8﴿آية بزرگ  Ìhpt éB ⎯Ïμ Î/ y7 tΡ$|¡ Ï9 Ÿ≅yf ÷ètGÏ9 ÿ⎯Ïμ Î/ ∩⊇∉∪﴾ 3(را نازل كرد(.  

>n’4﴿: 35 – 34اسباب نزول آية  ÷ρr& y7s9 4’n< ÷ρr' sù ∩⊂⊆∪﴾.  

                                           
  .»هايى گشوده داده شود خواهد كه [به او] صحيفه بلكه هر كس از آنان مى«ترجمه:  -1
  .»] زبان را به [تكرار] آن مجنبان تا به شتاب آن را [به خاطر بسپارى«ترجمه:  -2
، 149/  2، نسـائي  3229، ترمـذي  448، مسـلم  7534و  5044و  4929و  4927و  5صحيح اسـت، بخـاري    -3

از چند طريق از موسي بن  39و ابن حبان  198/  1، ابن سعد 2628، طيالسي 343/  1، احمد 527يدي حم
  تخريج محقق. 2251 »احكام القرآن«ز سعيد بن جبير روايت كرده اند. ابوعايشه ا
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آيـة   روايت كرده است: وقتي كـه خـدا    بابن جرير از عوفي از ابن عباس  -1157
﴿$pκ ö n= tæ sπ yèó¡ Î@ u|³ tã ∩⊂⊃∪﴾ تـان   ايطاب به قريش گفت: مادرتان در عـز خ را نازل كرد. ابوجهل

 هـاي  دارد كه خازنان جهنم نوزده نفرنـد و شـما تـوده    گريه كند ابن ابوكبشه به شما اعالن مي
ظفين جهـنم غلبـه   توانـد بـر يكـي از مـؤ     فر از شما نميعظيم مردم را تشكيل داده ايد، آيا ده ن

>n’4﴿برود و به ابوجهل بگويـد:  حاصل كند. بنابراين، خدا به فرستادة خويش وحي كرد كه  ÷ρr& 

y7 s9 4’n<÷ρ r' sù ∩⊂⊆∪ §ΝèO 4’n< ÷ρr& y7s9 #’n< ÷ρr' sù ∩⊂∈∪﴾ »1(»واي برتو! واي برتو بازهم واي بر تو واي بر تو(.  
پرسـيدم كـه    بك: نسائي از سعيد بن جبير روايت كرده است: از ابـن عبـاس    -1158

>n’4﴿آيا اين كالم عزيز  ÷ρ r& y7 s9 4’n< ÷ρr' sù ∩⊂⊆∪﴾  را رسول خدا از نزد خود گفته و يا خدا دستورش
بـه   داده است كه بگويد؟ او گفت: ابتدا رسول اهللا از نـزد خـود گفتـه اسـت. سـپس خـدا       

  .)2(صورت وحي منزل و آيات قرآني نازل كرده است
***  

  سورة انسان

  آيه است 31اين سوره مكي و 
tβθ﴿: 8اسباب نزول آية  ßϑÏèôÜãƒ uρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’n? tã ⎯Ïμ Îm7 ãm $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ $VϑŠ ÏKtƒ uρ #·Å™ r&uρ ∩∇∪﴾)3(.  

مســلمانان را اســير  ابــن منــذر از ابــن جــريج روايــت كــرده اســت: نبــي اكــرم    -1159
#﴿گرفت. ليكن اين كالم خدا  نمي ·Å™ r&uρ﴾    هـا را بـه    در مورد اسراي مشـركين اسـت كـه آن

                                           
  يف است روايت كرده.عضاز عطية عوفي كه  35440طبري  -1
تفسـير  «سناد صحيح به شرط بخاري و مسلم. به ا 12998ني ، طبرا510/  5، حاكم 658 »تفسير«ئي در نسا -2

  به تخريج محقق. 2796 »شوكاني
  .»بخشند به بينوا و يتيم و اسير مى -به رغم دوست داشتنش -و خوراك را«ترجمه:  -3
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ه رسول خـدا [در روز بـدر] دسـتور داد كـه بـا      گرفتند. بعد از نزول اين آي خاطر فديه اسير مي
  .)1(رفتاري كنند اسيران خوش

#﴿: 20اسباب نزول آية  sŒÎ)uρ |M÷ƒr&u‘ §ΝrO |M÷ƒr&u‘ $\Κ‹ÏètΡ % Z3ù= ãΒuρ # ·Î7 x. ∩⊄⊃∪﴾)2(.  
آمـد.   نزد پيامبر  ك: ابن منذر از عكرمه روايت كرده است: عمر بن خطاب  -1160

بافته شده از شـاخة درخـت خرمـا خوابيـده بـود و اثـر بوريـا بـر          آن بزرگوار بر روي بوريايي
شد. براي همين عمر فاروق گريه كرد. رسول اكـرم از او   پهلوي مبارك آن حضرت ديده مي

ات چيست؟ گفت: پادشـاهي و شـان و شـوكت كسـري، هرمـز و زمامـدار        پرسيد: علت گريه
هسـتي و در روي بوريـايي از شـاخة    حبشه را به ياد آوردم و حالت شـما را ديـدم كـه پيـامبر     

هـا تنهـا دنيـا و     شـوي؟ سـهم آن   خوابي. رسول خدا گفت: آيا خوشـنود نمـي   درخت خرما مي
#﴿هـاي آخـرت نصـيب ماسـت. پـس خـدا آيـة         نعمت sŒ Î)uρ |M ÷ƒr&u‘ §Ν rO |M÷ƒ r&u‘ $ \Κ‹ÏètΡ % Z3ù= ãΒuρ # ·Î7x. 

  .)3(را نازل كرد ﴾∪⊂⊅∩

É9ô¹÷﴿: 24اسباب نزول آية  $$sù È/ õ3ß⇔Ï9 y7În/ u‘ Ÿωuρ ôìÏÜè? öΝåκ ÷]ÏΒ $ ¸ϑÏO# u™ ÷ρr& #Y‘θàx. ∩⊄⊆∪﴾)4(.  
ك: عبدالرزاق، ابن جرير و ابن منذر از قتاده روايـت كـرده انـد: ابوجهـل گفـت:       -1161

Ÿωuρ ôìÏÜ﴿زنـم. پـس    خواند گردنش را مـي  اگر ببينم كه محمد نماز مي è? öΝ åκ ÷] ÏΒ $̧ϑÏO# u™ ÷ρr& # Y‘θ àx. 

  .)5(دنازل ش ﴾∪⊇⊅∩
***  

                                           
  ].371، ص 8[در المنثور، ناشر دار الفكر بيروت، ج  -1
  .»بينى زرگى مىو چون بنگرى، نعمت بسيار و فرمانروايى ب«ترجمه:  -2
  .489/  6 »در منثور« -3
  .»پس براى حكم پروردگارت شكيبا باش و از گناهكار يا ناسپاسى از آنان فرمان مبر«ترجمه:  -4
  .35867، طبري 3442عبدالرزاق  -5
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  سورة مرسالت

  آيه است 50اين سوره مكي و 
#﴿: 48اسباب نزول آية  sŒÎ)uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλm; (#θãèx. ö‘ $# Ÿω šχθ ãèx.ötƒ ∩⊆∇∪﴾)1(.  

#﴿ابن منذر از مجاهد روايت كرده است: آيـة   -1162 sŒÎ)uρ Ÿ≅‹Ï% ÞΟ çλm; (#θ ãèx.ö‘ $# Ÿω šχθãèx. ötƒ 

[وقتي كه پيامبر خدا ثقيف را به اداي نماز امر كـرد.   .)2(در مورد ثقيف نازل شده است ﴾∪∇⊇∩
كنيم، زيرا اين كار بر ما عيب است. پيـامبر گفـت: دينـي كـه در او      گفتند: ما خود را خم نمي
  .)3(نماز نيست خير هم نيست]

***  

  سورة نَبأ

  آيه است 40اين سوره مكي و 
Νtã tβθ§﴿اسباب نزول:  ä9 u™!$|¡ tFtƒ ∩⊇∪﴾)4(.  

مبعوث  جرير و ابن ابوحاتم از حسن روايت كرده اند: چون پيامبر اكرم ابن  -1163
Νtã tβθä9§﴿اي از مردم به پرس و جو از همديگر پرداختند. پس  شد. عده u™!$|¡ tFtƒ ∩⊇∪ Ç⎯ tã Î*t6 ¨Ζ9$# 

ÉΟ‹Ïàyèø9   .)5(نازل شد ﴾∪⊅∩ #$

                                           
  .»توانند به ركوع روند و چون به آنان گفته شود: به ركوع رويد، نمى«ترجمه:  -1
  .1509 »زاد المسير« -2
اسـالمي، بيـروت. سـال     مكتبة »زاد المسير في علم التفسـير «بن علي بن محمد جوزي، تفسير عبدالرحمن  -3

  .452، ص 8، ج 1404انتشار 
  .»پرسند؟ ] از همديگر از چه مى [كافران«ترجمه:  -4
  .35997طبري  -5
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***  

  سورة نازعات

  آيه است 46اين سوره مكي و 
θä9$s% y7#)﴿: 12اسباب نزول آية  ù=Ï? #]Œ Î) îο§x. ×οuÅ % s{ ∩⊇⊄∪﴾)1(.  

سعيد بن منصور از محمد بن كعب روايت كرده است: چون اين كالم خداي  -1164
tβθ﴿بزرگ  ä9θ à)tƒ $̄ΡÏ™r& tβρßŠρßŠöyϑ s9 ’Îû ÍοtÏù$pt ø: گويند: آيا ما به حال  مى«) 10(نازعات:  ﴾∪⊂⊆∩ #$

فار قريش گفتند: اگر بعد از مرگ زنده شويم نازل شد. ك »شويم؟ اول خود باز گردانده مى
θä9$#)﴿به شدت زيان خواهيم كرد. پس  s% y7ù= Ï? # ]ŒÎ) îο §x. ×ο uÅ % s{ ∩⊇⊄∪﴾ .نازل شد  

y7﴿: 44 – 42اسباب نزول آية  tΡθ è= t↔ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$¡¡9 $# tβ$−ƒr& $ yγ9y™öãΒ ∩⊆⊄∪﴾.  
در مورد  از رسول خدا روايت كرده اند:  لك: حاكم و ابن جرير از عايشه  -1165

y7tΡθ﴿شد. تا اين كه خدا آية  قيامت بسيار سؤال مي è= t↔ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$¡¡9 $# tβ$−ƒr& $yγ9y™ öãΒ ∩⊆⊄∪ tΛ⎧Ïù 

|MΡr& ⎯ÏΒ !$yγ1tø. ÏŒ ∩⊆⊂∪ 4’n< Î) y7În/ u‘ !$ yγ9pκ tJΨ ãΒ ∩⊆⊆∪﴾)2( ها پايان  را نازل كرد. سپس سؤاالت آن
  .)3(يافت

                                           
  .»گويند: آن گاه آن باز گشتى زيانبار است«ترجمه:  -1
تو در چه مقامى كه هنگام وقوع آن  پرسند كه تحقّق آن چه زمانى است؟ تو مى درباره قيامت از«ترجمه:  -2

  .»] آن به [نزد] پروردگار توست منتهاى [دانش را ياد كنى؟
ا روايت كرده انـد. حـاكم و ذهبـي ايـن حـديث ر      36314و طبري  »كشف«، 2279، بزار 513/  2حاكم  -3

ابـن   »كـرد  اين را به قسم مرسل روايت مياواخر عمرش ابن عيينه در «گويد:  دانند. حاكم مي صحيح مي
مجمـع  «اما هيثمي در  »اين حديث مرسل است«گفت:  آورده كه ابوذرعه مي 1693 »العلل«ابوحاتم در 

از  3492 »تفسير قرآن«عبدالرزاق در  »هاي بزار راويي صحيح هستند راوي«گويد:  مي 133/  7 »الزوائد
  تخريج محقق. 1266 »الكشاف«ل روايت كرده است. رت مرسعيينه از زهري از عروه به صو
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روايت كـرده اسـت:    بطريق جويبر از ضحاك از ابن عباس  و ابن ابوحاتم از -1166
مشركان مكه با اسـتهزاء و تمسـخر از رسـول خـدا سـؤال كردنـد كـه قيامـت چـه وقـت برپـا            

y7tΡθ﴿شود؟ پس آية  مي è= t↔ó¡ o„ Ç⎯tã Ïπ tã$¡¡9   تا آخر سوره نازل شد. ﴾#$
دا از قيامـت  كنند: رسول خـ  ك: طبراني و ابن جرير از طارق بن شهاب روايت مي -1167

$! tΛ⎧Ïù |MΡr& ⎯ÏΒ﴿كرد. تا  بسيار ياد مي yγ1tø.ÏŒ ∩⊆⊂∪ 4’n< Î) y7În/ u‘ !$yγ9pκ tJΨ ãΒ ∩⊆⊆∪﴾ 1(نازل شد(.  
  ابن ابوحاتم از عروه نيز مانند اين روايت كرده است. -1168

***  

  سورة عبس

  آيه است 42اين سوره مكي و 
§{﴿: 2 – 1اسباب نزول آية  t6tã #’̄< uθs?uρ ∩⊇∪﴾.  

روايت كرده اند: ابن ام مكتوم نابينـا بـود خـدمت     لترمذي و حاكم از عايشه  -1169
آمد و گفت: اي رسول خدا! مرا به راة راست راهنمايي كن تـا رسـتگار شـوم،     پيامبر اكرم 

در آن حال يكي از بزرگان قريش نزد پيامبر نشسته بود، پيامبر از ابن ام مكتـوم رخ برتافـت و   
بـري؟ آن غافـل    بزرگ كرد و گفت: آيا به اهميت و قوت سخنانم پي مـي روي به جانب آن 

§{﴿توجهي و غفلت گفت: نه، پـس خـدا آيـة     با بي t6tã #’̄< uθs?uρ ∩⊇∪ βr& çν u™!% ỳ 4‘ yϑôãF{ $# ∩⊄∪﴾)2( 
  .)3(را نازل كرد

                                           
  .2824 »تفسير شوكاني«روايت كرده اند.  8210و طبراني  36315، طبري 665 »تفسير«نسائي در  -1
  .»از آنكه آن نابينا به نزدش آمد. روى ترش كرد و اعراض نمود«ترجمه:  -2
روايـت كـرده انـد. حـاكم      845و واحـدي   514/  2، حـاكم  535، ابن حبـان  3331صحيح است، ترمذي  -3

گويد: اين حديث به شرط بخاري و مسلم صحيح است، اما گروهي از هشام بن عروه بـه قسـم مرسـل     مي
ه بـدون ذكـر عايشـه روايـت     اي اين را از هشام بن عروه از عرو عده«گويد:  روايت كرده اند. ترمذي مي
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ابويعلي نيز مانند اين روايت را از انس نقل كرده ]و نام آن مـرد را ابـي بـن خلـف      -1170
  .)1(] استگفته

≈⎯Ÿ≅ÏGè% ß﴿: 17اسباب نزول آية  |¡ΡM} $# !$tΒ … çν txø.r& ∩⊇∠∪﴾)2(.  
ك: ابن منذر از عكرمه روايت كرده است: وقتي عتبه پسر ابولهب گفـت: مـن بـه     -1171

≈⎯Ÿ≅ÏGè% ß﴿خداي ستارگان ايمان ندارم. آية  |¡ΡM} $# !$tΒ … çνtxø. r& ∩⊇∠∪﴾ .نازل شد  
***  

  سورة تكوير

  آيه است 29كي و اين سوره م
tΒuρ tβρ$﴿: 29اسباب نزول آية  â™!$t± n@ HωÎ) βr& u™!$t± o„ ª! $# >u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄®∪﴾)3(.  

آية  ابن جرير و ابن ابوحاتم از سليمان بن موسي روايت كرده اند: چون خدا  -1172
﴿⎯ yϑÏ9 u™!$x© öΝä3ΖÏΒ βr& tΛ⎧É)tGó¡ o„ ∩⊄∇∪﴾  :كه بخواهد راست  براى كسى از شما«) 28(تكوير

كرد. ابوجهل گفت: اين موضوع به اختيار ماست اگر بخواهيم راة را نازل  »كردار شود

                                                                                                             
ز يت كرده است. بـا ايـن وصـف داراي شـواهد اسـت ا     نيز به قسم مرسل روا 203/  1و مالك  »كرده اند

  تخريج محقق. 2827 »تفسير شوكاني«جمله حديث بعدي. 
أمون دار المـ  431/  5از قتاده از انس روايت كرده اسـناد آن حسـن اسـت، [مسـند ابـويعلي       33624طبري  -1

كـرده اسـت بـا ايـن     از قتاده بدون ذكـر انـس روايـت     3494 »تفسير قرآن«للتراث دمشق] عبدالرزاق در 
  وصف به حديث قبلي شاهد است.

  .»نفرين باد انسان، چه ناسپاس است«ترجمه:  -2
  .»توانيد كه خواهيد مگر آنكه خدا بخواهد، پروردگار جهانيان و نمى«ترجمه:  -3
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tΒ$﴿رويم. پس آية  گيريم و اگر نخواستيم به آن راه نمي مستقيم را پيش مي uρ tβρâ™!$t± n@ HωÎ) βr& 

u™!$t± o„ ª!$# > u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9   .)1(نازل شد ﴾∪®⊅∩ #$
مثـل   از طريق بقيه از عمرو بن محمد از زيد بن اسـلم از ابـوهريره   ابن ابوحاتم  -1173

  .)2(وي روايت كرده است 
  .)3(ك: ابن منذر از طريق سليمان از قاسم بن مخيمره مانند اين روايت كرده است -1174

***  

  سورة انفطار

  آيه است 17اين سوره مكي و 
pκ$﴿: 6اسباب نزول آية  š‰r' ¯≈ tƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $ tΒ x8¡ xî y7În/tÎ/ ÉΟƒ Ìx6 ø9$# ∩∉∪﴾)4(.  

$﴿ابن ابوحاتم از عكرمـه روايـت كـرده اسـت: آيـة       -1175 pκ š‰r' ¯≈ tƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $tΒ x8 ¡xî y7În/ tÎ/ 

ÉΟƒ Ìx6ø9   در بارة ابي بن خلف نازل شد. ﴾∪∌∩ #$
***  

  سورة مطففين

  آيه است 36اين سوره مكي و 
ƒ÷≅×﴿اسباب نزول:  uρ t⎦⎫ÏÏesÜßϑù= Ïj9 ∩⊇∪﴾)1(.  

                                           
  .36550و  36549طبري  -1
  .532/  6 »در المنثور« -2
  .به تخريج محقق نگاه كنيد 1516 »زاد المسير«به  -3
  .»] به پروردگار بزرگوارت فريفت؟ اى انسان، چه چيزى تو را [نسبت«ترجمه:  -4
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روايت كرده انـد: چـون    بك: نسائي و ابن ماجه به سند صحيح از ابن عباس  -1176
به مدينه آمد مردم آن ديار هنگام پيمانـه يـا وزن كـردن، حـق ديگـران را كـم        رسول خدا 

ƒ÷≅×﴿كردنـد. پـس خـداي بـزرگ      مي uρ t⎦⎫ ÏÏesÜßϑù= Ïj9 ∩⊇∪﴾       را نـازل كـرد. بعـد از نـزول وحـي
  .)2(كردند كردن را كامالً درست رعايت مي كردن و پيمانه وزن

***  

  سورة طارق

  آيه است 17اين سوره مكي و 
›ÌÝàΨu﴿: 5اسباب نزول آية  ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM} $# §ΝÏΒ t, Î= äz ∩∈∪﴾)3(.  

ك: ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: ابو اشد بر روي پوست دباغي شده  -1177
س بتواند مرا از روي اين چرم دور كنـد چنـين و   گفت: اي گروة قريش، هرك ايستاد و مي مي

گفـت: محمـد ادعـا دارد كـه خازنـان و مـأمورين دوزخ        دهم. بعد مي چنان چيزها را به او مي
تاي  دهم و تمام شما مرا از شر نه ها نجات مي تاي آن نوزده نفرند من به تنهايي شما را از شر ده

›ÌÝàΨu﴿ها نجات دهيد. در بارة او  آن ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM} $# §ΝÏΒ t, Î= äz ∩∈∪﴾ .نازل شد  
***  

  
  

                                                                                                             
  .»] واى به حال كاهندگان [حقوق مردم«ترجمه:  -1
روايت كـرده انـد.    848و واحدي  36577، طبري 33/  2، حاكم 2223، ابن ماجه 674 »تفسير«نسائي در  -2

صـحيح   536/  6 »در المنثـور «داننـد. سـيوطي در    مياين را صحيح اسناد اين حسن است. حاكم و ذهبي 
  به تخريج محقق. 1517 »زاد المسير«و  2266ن عربي اب »احكام القرآن«شمارد.  مي

  .»پس بايد كه انسان بنگرد از چه آفريده شده است؟«ترجمه:  -3
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  سورة اعلي

  آيه است 19اين سوره مكي و 
š﴿: 6اسباب نزول آية  èÎø)ãΖ y™ Ÿξsù #©|¤Ψs? ∩∉∪﴾)1(.  

روايـت كـرده اسـت: هرگـاه جبرئيـل امـين بـراي         بك: طبراني از ابن عباس  -1178
د قبـل از رفـتن جبرئيـل آن    از ترس اين كه مبادا فراموش كن آورد او  رسول خدا وحي مي
š﴿كرد. پس خداي بزرگ  آيات را تكرار مي èÎø)ãΖ y™ Ÿξsù #© |¤Ψs? ∩∉∪﴾ 2(را نازل كرد(.  

  در اسناد اين حديث جويبر اقرار دارد كه جداً ضعيف است.
***  

  سورة غاشيه

  آيه است 26اين سوره مكي و 
Ÿξsù﴿: 17اسباب نزول آية  r& tβρãÝàΨtƒ ’n< Î) È≅Î/M}$# y# ø‹Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪﴾)3(.  

هاي بهشت  ك: ابن جرير و ابن ابوحاتم از قتاده روايت كرده اند: چون خدا نعمت -1179
Ÿξsù﴿را ستود گمراهان تعجب كردنـد. پـس آيـة     r& tβρãÝàΨ tƒ ’n< Î) È≅Î/M} $# y# ø‹ Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪﴾ 

  نازل شد.
***  

  

                                           
  .»[قرآن را] به تو آموزش خواهيم داد پس فراموش نخواهى كرد«ترجمه:  -1
. در اين اسناد جويبر متروك و استادش ضحاك با ابن عبال مالقات نكرده است، پس خبر 12649طبراني  -2

  جداً ضعيف است.
  .»نگرند كه چگونه آفريده شده است؟ آيا به شتر نمى«ترجمه:  -3
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  سورة فجر

  آيه است 30اين سوره مكي و 
$﴿: 27ة اسباب نزول آي pκ çJ−ƒr' ¯≈tƒ ß§ ø̈Ζ9$# èπ ¨ΖÍ×yϑôÜßϑø9 $# ∩⊄∠∪﴾)1(.  

pκ$﴿كند: آيـة   ك: ابن ابوحاتم از بريده روايت مي -1180 çJ−ƒr' ¯≈ tƒ ß§ ø̈Ζ9 $# èπ ¨Ζ Í×yϑôÜ ßϑø9 $# ∩⊄∠∪﴾ 
  نازل شده است. در شان حمزه 

روايت كرده اسـت: رسـول خـدا     بو از طريق جويبر از ضحاك از ابن عباس  -1181
: كيست چاة رومه را بخرد و با اين عمـل خـود، هـم آب شـرين و گـوارا بنوشـد و هـم        فرمود

آن را خريد. سپس پيامبر بزرگوار گفـت:   مورد آمرزش و مغفرت خدا قرار بگيرد. عثمان 
آيـة   تواني اين چاه را محل آبخوري عمومي قرار بـدهي؟ گفـت: بلـه. آنگـاه خـدا       آيا مي

﴿$pκ çJ−ƒr' ¯≈ tƒ ß§ ø̈Ζ9 $# èπ ¨Ζ Í×yϑôÜßϑø9   .)2(را در مورد عثمان نازل كرد ﴾∪∠⊅∩ #$
***  

  سورة ليل

  آيه است 21اين سوره مكي و 
È≅ø‹©9﴿: 1اسباب نزول آية  $# uρ # sŒÎ) 4© ý øótƒ ∩⊇∪﴾.  

روايـت   بابن ابوحاتم و سايرين از طريق حكم بن ابان از عكرمه از ابن عباس  -1182
باالي خانة فقيري با خانوادة پرجمعيـت قـرار    اي از درخت خرماي شخصي بر كرده اند: شاخه

                                           
  .»[به هنگام مرگ به روح مؤمن گفته شود] اى نفس آرام گيرنده«ترجمه:  -1
ر بن سعيد متروك و ضحاك با ابن عباس مالقات نكـرده. ذكـر نـزول    اسناد جداً ضعيف است، زيرا جويب -2

آيه وهن است ليكن صحيح و ثابت است كه عثمان چاه رومه را خريـده و محـل آب خـوري و آبگيـري     
  همگاني قرار داده.
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رفـت. گـاه    گرفته بود، هروقت صاحب درخت خرما به قصد چيدن خرما به درخـت بـاال مـي   
افتـاد و كودكـان مـرد فقيـر خرماهـا را       گاهي هنگام چيدن خرما چند دانه خرما بـه زمـين مـي   

گرفت و اگـر در   دكان ميآمد و ميوه را از دست كو داشتند. آن مرد از درخت پايين مي برمي
يافت انگشت خود را در دهان كودك كرده خرما را از دهانش بيرون  دهان كودكي خرما مي

گله كرد. پيشواي عـالم گفـت:    آورد. يك روز فقير تهيدست از رفتار بد او پيش پيامبر  مي
: صاحب درخت را ديد و گفت دنبال كار خود برو [تا من رسيدگي كنم]. پس رسول خدا 

اش باالي خانة فالني كج شده است به من بده و در عوض نخلي  آن درخت خرما را كه شاخه
دادم، امـا از درختـان    در روضة رشوان نصيب تو باشد. گفت: مـن ايـن درخـت را بـه تـو مـي      

تر از ميوة اين درخت نيست. و بعد از  تر و پسنديده بخش فراواني كه دارم ميوة هيچكدام لذت
و صـاحب   به راة خود رفت. مردي در آنجا بود كـه سـخنان رسـول خـدا     گفتن اين سخن 

شنيد، خدمت پيامبر شتافت و گفت: اي رسول خدا! اگـر مـن آن درخـت     درخت خرما را مي
بخشـي؟ گفـت: بلـه، مـرد روان شـد و       دادي بـه مـن هـم مـي     خرما را گرفتم آنچه را به او مي

هـا و درختـان فـراوان بودنـد. صـاحب       اغصاحب درخت را پيدا كرد هردو ثروتمند و مالك ب
اش باالي خانة فالن  عوض نخل من كه شاخه درخت خرما گفت: شنيدي، قرار شد محمد 

دادم  كج شده است يك نخل در بهشت به من بدهد. اما من گفتم: ايـن درخـت را بـه تـو مـي     
بـه شـريني    ليكن ميوة اين نخل مورد پسند من است، من درختان فراوان دارم ميـوة هيچكـدام  

فروشي؟ گفت: نـه، مگـر آن كـه عوضـش پـول       اين نيست. آن مرد گفت: نخلت را به من مي
زيادي بپردازي، گمان نكنم كسي حاضر شود آن مبلغ را بپردازد. گفت: قيمـت ايـن درخـت    

گفت: قيمت زيـادي گذاشـتي و پـس از چنـد لحظـه       چقدر است، گفت: چهل درخت خرما.
ي شاهد بياور من در عوض اين يك درخت چهل درخـت  گوي سكوت گفت: اگر راست مي

دهم. سپس نزديكان خود را خواست و بر اين معامله شاهد گرفت و خـدمت رسـول خـدا     مي
شتافت و گفت: اي رسول خدا! همان نخل به ملكيت من درآمد، حال از آن شما باشد. پيامبر 

ات شـد تصـاحبش    نوادهنزد تهيدست بينوا رفت و گفت: آن درخت خرما از آن خودت و خا
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›È≅ø﴿نما. پس خداي بزرگ آية  ©9 $# uρ # sŒ Î) 4© ý øótƒ ∩⊇∪﴾ »    را  »سوگند به شـب چـون فـرو پوشـاند
  .)1(تا آخر سوره نازل كرد

  گويد: اين حديث جداً غريب است. ابن كثير مي
Β̈$﴿: 5اسباب نزول آية  r'sù ô⎯ tΒ 4‘ sÜôãr& 4’s+ ¨?$#uρ ∩∈∪﴾)2(.  

بداهللا بن زبير از پدرش روايت كرده است: ابوقحافه بـه ابـوبكر   حاكم از عامر بن ع -1183
 كني اگـر مـردان ورزيـده و توانـا را      بينمت بردگان ناتوان را آزاد مي گفت: اي فرزند، مي

كردنـد. ابـوبكر صـديق گفـت:      ايستادند و از تو دفاع مي كردي در كنارت استوار مي آزاد مي
'Βr̈$﴿مراد من تنها رضاي خداست. پس  sù ô⎯ tΒ 4‘sÜ ôãr& 4’s+ ¨?$# uρ ∩∈∪﴾ 3(تا آخر سوره نازل شد(.  

pκ$﴿: 17اسباب نزول آية  â:̈Ζ yf ã‹y™ uρ ’s+ ø?F{$# ∩⊇∠∪﴾)4(.  
هفت برده را كه همگي در راة  ابن ابوحاتم از عروه روايت كرده است: ابوبكر  -1184

$﴿شدند آزاد كـرد. در بـارة او خـداي بـزرگ      خدا شكنجه مي pκ â:̈Ζ yf ã‹y™ uρ ’s+ ø?F{$# ∩⊇∠∪﴾   را تـا
  آخر سوره نازل كرد.
‰< tΒuρ$﴿: 19اسباب نزول آية  tn L{ …çν y‰Ψ Ïã ⎯ÏΒ 7π yϑ÷èÏoΡ #“t“ øgéB ∩⊇®∪﴾)1(.  

                                           
و در  852 »اسـباب نـزول  «تفسير همين آيه آمـده و واحـدي در   ابن ابوحاتم چنانچه در تفسير ابن كثير به  -1

ل آيـه روايـت   از جابر به همين معني بدون ذكـر نـزو   328/  3روايت كرده اند. احمد  502/  4 »الوسيط«
اين حديث را احمد و بزار روايت كرده انـد،  «گويد:  مي 127/  3 »مجمع الزوائد«كرده است. هيثمي در 

تفسـير  « »كيد ثقه استته اند، اما او به تأدر اين اسناد در خصوص عبداهللا بن محمد بن عقيل چيزهاي گف
  تخريج محقق. 2348 »بغوي

  .»پس اما كسى كه بخشيد و پرهيزگارى كرد«ترجمه:  -2
كرده است. واحدي  شمارد و ذهبي سكوت اين را روايت كرده و صحيح مي 525/  2حسن است، حاكم  -3

  تخريج محقق. 2314 »احكام قرآن«آورده.  855 »اسباب نزول«در 
  .»] بس پروا پيشه از آن دور داشته خواهد شد نو [مردما«ترجمه:  -4
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$﴿روايت كرده اسـت: آيـة    بزار از ابن زبير  -1185 tΒuρ >‰tn L{ … çν y‰Ψ Ïã ⎯ÏΒ 7π yϑ÷èÏoΡ #“t“ øgéB 

  .)2(تا آخر سوره در مورد ابوبكر نازل شد ﴾∪®⊆∩
***  

  سورة ضحي

  آيه است 11اين سوره مكي و 
∏y©4﴿: 5 – 1اسباب نزول آية  ‘Ò9 $# uρ ∩⊇∪﴾.  

كنند: پيامبر اكرم بيمار شد، يكي  روايت مي بخاري، مسلم و ديگران از جندب  -1186
دو شب نتوانست براي نماز تهجد و عبادت شبانه برخيزد. زني خدمت پيـامبر رسـيد و گفـت:    

©4﴿ترك گفته است. پـس آيـة   اي محمد! شيطانت تو را  y∏‘Ò9 $# uρ ∩⊇∪ È≅ø‹©9 $#uρ # sŒÎ) 4© y√y™ ∩⊄∪ $tΒ 

y7 tã̈Š uρ y7•/u‘ $ tΒuρ 4’n?s% ∩⊂∪﴾ 3(نازل شد(.  

                                                                                                             
  .»و كسى در نزد او نعمتى ندارند كه پاداش [آن را] ببيند«ترجمه:  -1
از  37491از ابن زبير روايت كرده در اين اسناد مصعب بن ثابت قوي نيست. طبـري   2289 »كشف«بزار  -2

  وي هستند اما عموم آيه بهتر است.قتاده به قسم مرسل روايت كرده است. اين روايات به مجموع ق
گـذاري محقـق از احمـد بـن يـونس از       بـه شـماره   3349 »تفسـير «، بغوي در 4950صحيح است، بخاري  -3

، 6566، ابن حبـان  37504، طبري 3345، ترمذي 4984و  1124و  1125جندب روايت كرده اند. بخاري 
 »اسباب نـزول «و در  507/  4 »الوسيط«در  و واحدي 58/  7 »دالئل«و در  14/  3، بيهقي 1709طبراني 

، طبـري  115ح  1797، مسلم 4951از چند طريق از سفيان از اسود بن قيس روايت كرده اند. بخاري  858
از دو طريق از اسود بن قيس روايت كرده  14/  3و بيهقي  312/  4، احمد 1711و  1710، طبراني 37505

تـرين از   ناد و حسـن هـا از روي اسـ   ترين آن اين حديث صحيحاند. در اين خصوص احاديث زياد است و 
  تخريج محقق. 1539 »زاد المسير«روي متن است. 
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روايت كرده اند: جبرئيل امين دير بـه   ك: سعيد بن منصور و فريابي از جندب  -1187
ن آيـه نـازل   حضور پيامبر آمد. مشركان گفتند: محمد را يـارش تـرك كـرده اسـت. پـس ايـ      

  .)1(شد
چنـد روز انتظـار    روايت كرده است: رسول خدا  ك: حاكم از زيد بن ارقم  -1188

كشيد و جبرئيل امين حضور آن حضرت نيامد. ام جميل همسر ابولهب به پيامبر اكـرم گفـت:   
©4﴿يار و همدمت تو را تركت كرده و از تو بيزار شده است. پس  y∏‘Ò9 $# uρ ∩⊇∪﴾  تا آخر سوره

  زل شد.نا
خود، واحدي و ديگران به سندي كـه در آن   »مسند«ك: طبراني، ابن ابوشيبه در  -1189

شخص ناشناسي است از حفـص بـن سـعيد قرشـي از مـادرش و او نيـز از مـادرش خولـه كـه          
كنند: بچة سـگي وارد خانـة پيـامبر شـده و بـه زيـر        بود روايت مي گزار رسول خدا  خدمت

. رسول خدا چهـار روز در انتظـار مانـد وحـي نيامـد. گفـت: اي       تخت رفته و مرده بوده است
آيد. بـا خـود گفـتم: بهتـر      خوله، در خانة فرستادة خدا چه رخ داده است كه جبرئيل امين نمي

آنجـا   است خانه را مرتب و جارو كنم جارو را زير تخت دراز كردم و الشة بچـة سـگ را از  
لرزيد آمـد و هـر وقـت كـه      ان پيراهن خود ميبيرون آوردم. و رسول خدا در حالي كه در مي

گرديـد. آنگـاه خـداي     شد در آن حال اندام مبـارك آن حضـرت مـرتعش مـي     وحي نازل مي
ــزرگ  ©4﴿بــ y∏‘Ò9 $# uρ ∩⊇∪ È≅ø‹ ©9 $# uρ #sŒ Î) 4© y√y™ ∩⊄∪ $tΒ y7 tã̈Š uρ y7•/ u‘ $ tΒuρ 4’n?s% ∩⊂∪ äο tÅz Eζs9 uρ ×öy{ y7©9 

z⎯ ÏΒ 4’n<ρ W{$# ∩⊆∪ t∃ öθ|¡ s9 uρ y‹ ÏÜ÷èãƒ y7•/u‘ #© yÌ÷tIsù ∩∈∪﴾)2( .را نازل كرد  

                                           
  روايت كرده اند. 37504و طبري  6565، ابن حبان 114ح  1797مسلم  -1
كه پروردگارت تو را رهـا نكـرده و   . و سوگند به شب چون فرو پوشد. سوگند به هنگام چاشت«ترجمه:  -2

] خواهـد   و پروردگارت به تـو [نعمـت  . به يقين آخرت برايت از دنيا بهتر خواهد بود. اشته استدشمن ند
  .»گردى داد، كه خشنود مى
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حافظ ابن حجر گفته است: موضوع ديرآمدن جبرئيل بـه سـبب بچـه سـگ مـرده مشـهور       
  .)1(بودنش غريب بلكه شاذ مردود است هاست، اما سبب نزول آي

بـه رسـول اهللا    لك: ابن جرير از عبداهللا بن شداد روايت كرده است: خديجـه   -1190
  .)2(كنم خدايت از تو بيزار شده است. پس اين آيه نازل شد گفت: فكر مي

كنـد: جبريـل امـين بسـيار ديـر بـه حضـور پيـامبر          همچنان از قول عروه روايت مي -1191
كـنم   تـاب شـد. ام المـؤمنين خديجـه گفـت: فكـر مـي        گرامي نيامد و آن بزرگوار شديداً بـي 

شود. پـس ايـن آيـه نـازل      ز تو ديده ميپروردگارت از تو بيزار شده است كه اين همه بيتابي ا
  شد.

  ها ثقه و راستگو هستند. هردو روايت مرسل و راويان آن
شود كه ام جميل و خديجه هردو ايـن سـخن را    گويد: ظاهراً معلوم مي حافظ ابن حجر مي

  .)3(اظهار همدردي و ام جميل پيامبر را سرزنش كرده است لگفته اند. خديجه 
روايـت كـرده اسـت: رسـول خـدا       باز ابن عبـاس   »م اوسطمعج«طبراني در  -1192

كنند برايم آشكارا نشـان داده شـد    هايي را كه امتم بعد از من فتح مي فرمود: شهرها و سرزمين
äο﴿ها خرسندم ساخت. پس خداي بـزرگ   و مشاهدة آن tÅz Eζs9 uρ ×öy{ y7 ©9 z⎯ÏΒ 4’n<ρ W{$# ∩⊆∪﴾  را

  .نازل كرد. اسناد اين روايت حسن است
روايـت كـرده    بو طبراني و ديگران از ابن عباس  »دالئل«حاكم و بيهقي در  -1193

شدند آشكارا به  اند: شهرها و دهاتي كه يكي بعد از ديگر مغلوب مسلمانان گرديده و فتح مي
∃t﴿نهايت خرسند گرديد. پس خدا آية  ها بي پيامبر نشان داده شد. پيامبر از مشاهدة آن öθ |¡ s9 uρ 

                                           
  .710/  8 »فتح الباري« -1
  .7333 »فسير ابن كثيرت«داد تابعي خبر مرسل و ضعيف است. روايت كرده ابن ش 37507طبري  -2
  .711/  8 »فتح الباري« -3
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y‹ ÏÜ÷èãƒ y7 •/u‘ #© yÌ÷tIsù ∩∈∪﴾ 1(را نازل كرد(.  
***  

  سورة شرح

  آيه است 8اين سوره مكي و 
óΟ﴿اسباب نزول:  s9 r& ÷yuô³ nΣ y7 s9 x8 u‘ô‰|¹ ∩⊇∪﴾.  

وقتي كه مشركان به دليل فقر و تهيدستي مسلمانان را مورد سرزنش قرار دادند. اين سـوره  
  نازل گرديد.

ده است: هنگامي كه خداي بزرگ آية روايت كر ك: ابن جرير از حسن  -1194
﴿¨βÎ) yìtΒ Îô£ ãèø9 $# # Zô£ç„ ∩∉∪﴾  را نازل كرد. رسول خدا گفت: شاد باشيد كه آرامش و راحت

تواند دو راحتي و آسايش را مغلوب  نصيب شما شد و هرگز يك سختي و بيچارگي نمي
  .)2(كند

***  

                                           
روايـت كـرده انـد. در     861 »اسباب نـزول «و واحدي در  10650، طبراني 37513، طبري 526/  2حاكم  -1

تفسـير ابـن   «م و ديگران رواد جراح ضعيف اسـت.  سند طبري عمرو بن هاشم قوي نيست و در سند حاك
  .7336 »كثير

/  4 »سيطالو«و واحدي در  37536و  37533طبري  ،528/  2، حاكم 3647 »رآنتفسير ق«عبدالرزاق در  -2
سـل روايـت   از قتـاده بـه قسـم مر    37537همه از حسن به قسم مرسل روايت كرده اند. طبري  518و  517

 »شـعب االيمـان  «و بيهقـي در   37539و  37538طبـري   ،3648 »تفسـير قـرآن  «كرده است. عبـدالرزا در  
بـه   2365 »تفسـير بغـوي  «و  1316 »الكشـاف «د به قسم موقوف روايـت كـرده انـد.    از ابن مسعو 10011

  تخريج محقق.
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  سورة تين

  آيه است 8اين سوره مكي و 
Ο¢﴿: 5اسباب نزول آية  èO çμ≈ tΡ÷ŠyŠ u‘ Ÿ≅xó™ r& t⎦,Î#Ï≈ y™ ∩∈∪﴾)1(.  

روايت كرده اسـت: در زمـان رسـول     بابن جرير از طريق عوفي از ابن عباس  -1195
شان باال رفته پير شده بودند، وقتي كه به دليـل پيـري عقـل و     خدا افرادي بودند كه سن و سال

وحـي   پـس خـداي بـزرگ    ل كردنـد. سـؤا  ر هـا از پيـامب   شان از بين رفت در بارة آن انديشه
ها را معذور داشت و فرمود اجر و پاداش اعمال خيـري كـه در راة اسـالم قبـل از      فرستاد و آن

  .)2(هاست دادن عقل و خرد خود انجام داده اند نصيب آن دست
***  

  سورة علق

  آيه است 19اين سوره مكي و 
≈⎯Hξx. ¨βÎ) z﴿: 6اسباب نزول آية  |¡Σ M}$# #© xöôÜuŠ s9 ∩∉∪﴾)3(.  

روايت كرده است: ابوجهل گفت: آيا محمد پيش چشـم   ابن منذر از ابوهريره  -1196
زند؟ گفتند: بله، گفت: قسـم بـه الت و عـزي اگـر مـن او را       شما صورت خود را بر زمين مي

                                           
  .»] فرو ماندگان قرار داديم آن گاه او را فروتر از [همه«ترجمه:  -1
از عطية عوفي روايت كرده است، اسنادش ضعيف است، زيرا عطيه ضـعيف متـروك و در    37619طبري  -2

  هاي مجهول قرار دارند. اسناد راوي
  .»دارد حقّا كه انسان سر به طغيان بر مى«ترجمه:  -3
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مـالم.   شوم و صورتش را به خـاك مـي   دهد بر گردنش سوار مي ببينم كه اين كار را انجام مي
≈⎯Hξx. ¨βÎ) z﴿پس آية  |¡ΣM} $# #© xöôÜ uŠ s9 ∩∉∪﴾ 1(نازل شد(.  

M|﴿: 16 – 9اسباب نزول آية  ÷ƒu™u‘ r& “Ï% ©! $# 4‘ sS÷Ζ tƒ ∩®∪﴾.  
مشغول  روايت كرده است: رسول اهللا  بك: ابن جرير از ابن عباس  -1197

نمازخواندن بود كه ابوجهل بن هشام آمد و آن بزرگوار را از نمازخواندن منع كرد. آنگاه 
M÷ƒ|﴿خدا  u™u‘ r& “Ï% ©!$# 4‘ sS÷Ζ tƒ ∩®∪ # ´‰ö7 tã # sŒÎ) #’©?|¹ ∩⊇⊃∪ |M ÷ƒu™u‘ r& βÎ) tβ%x. ’n?tã #“y‰ çλù;$# ∩⊇⊇∪ ÷ρr& ttΒr& 

#“uθ ø)−G9 $$Î/ ∩⊇⊄∪ |M÷ƒu™u‘ r& βÎ) z> ¤‹x. #’̄< uθ s?uρ ∩⊇⊂∪ óΟ s9 r& Λ s>÷ètƒ ¨βr' Î/ ©!$# 3“ttƒ ∩⊇⊆∪ ξx. ⎦ Í.s! óΟ©9 ÏμtG⊥tƒ 

$Jèxó¡oΨ s9 Ïπ uŠÏ¹$̈Ζ9 $$Î/ ∩⊇∈∪ 7π uŠÏ¹$tΡ >π t/ É‹≈ x. 7π y∞ ÏÛ%s{ ∩⊇∉∪﴾ 2(را نازل كرد(.  

‰äíô﴿: 18 – 17اسباب نزول آية  u‹ ù= sù … çμ tƒ ÏŠ$tΡ ∩⊇∠∪﴾.  
ــريم       -1198 ــي ك ــد: نب ــرده ان ــت ك ــاس رواي ــن عب ــران از اب ــذي و ديگ ــال  ترم در ح

تهديـدش   نمازخواندن بود. ابوجهل آمد و گفت: آيا تو را از اين كار منع نكرده بودم؟ پيـامبر 
هـا و مجـامع قـوم و قبيلـه      داني كه در اين ديار اكثـر انجمـن   وجهل گفت: تو خوب ميبكرد. ا

                                           
ه روايـت كـرده انـد.    از ابـوهرير  37687، طبـري  370/  2، احمـد  703، نسـائي  2797صحيح است، مسـلم   -1

  تخريج محقق. 2952 »تفسير شوكاني«
روايـت   باز ابن عبـاس   376899و طبري  3660 »تفسير«، عبدالرزاق در 4958است، بخاري  صحيح -2

   تخريج محقق. 1546 »زاد المسير«كرده اند. 
به من بگو: اگر بر . گزارد بنده را چون نماز مى اى؟ دارد، نگريسته آيا به كسى كه باز مى«: ترجمه آيات
اى كه اگـر [حـقّ را]    آيا انديشيده داد؟ يا به پرهيزگارى فرمان مى افتاد؟] بود [چه اتفاقى مى راه هدايت مى

نه! اگر بـاز نيايـد مـوى     بيند؟ آيا ندانست كه خدا مى افتد؟] دروغ انگارد و رويگردان شود [چه اتفاقى مى
  .»] موى پيشانى دروغزن گناهكار آن [صاحب كنيم) اش را خواهيم كشيد (سخت عذابش مى پيشانى
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›äíô‰u﴿متعلق بـه مـن اسـت. پـس      ù= sù …çμ tƒ ÏŠ$tΡ ∩⊇∠∪ äíô‰ uΖ y™ sπ u‹ ÏΡ$t/̈“9 نـازل شـد. ترمـذي     ،)1(﴾∪∇⊆∩ #$
  .)2(گويد: اين حديث حسن صحيح است مي

***  

  سورة قدر

  ستآيه ا 5اين سوره مكي و 
≈ΡÎ) çμ̄$!﴿: 1اسباب نزول آية  oΨ ø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰ s)ø9$# ∩⊇∪﴾)3(.  

كنند: پيامبر اكرم  روايت مي ك: ترمذي، حاكم و ابن جرير از حسن بن علي  -1199
در عالم رؤيا بني اميه را باالي منبر خود ديد، اين رؤيا آن بزرگوار را دلتنگ و اندوهگين 

≈ΡÎ) š̄$!﴿ساخت. پس  oΨ ø‹sÜôãr& trO öθs3ø9 ≈ΡÎ) çμ̄$!﴿و  ﴾∪⊆∩ #$ oΨø9 t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ô‰s)ø9 $# ∩⊇∪ !$ tΒuρ y71 u‘ ÷Šr& $tΒ 

ä' s#ø‹s9...﴾ ر را بني اميه تصاحب مينبكند. نازل شد. بعد از تو م  
گويـد: مـدت خالفـت بنـي اميـه را محاسـبه        قاسم حداني [در اسناد اين حديث است] مـي 

  ه بود نه كم و نه زياد.كرديم كه هزار ما
  گويد: اين روايت غريب است [تنها از همين وجه روايت شده]. ترمذي مي

  گويند: اين روايت جداً منكر است. مزي و ابن كثير مي
به يـاران خـود گفـت:     ابن ابوحاتم و واحدي از مجاهد روايت كرده اند: پيامبر  -1200

در راة خدا جهاد كـرده بـود. ايـن موضـوع باعـث      مردي از بني اسرائيل با لباس رزم هزار ماه 

                                           
  .»ما نيز فرشتگان سخت كيفر و را فرا خواهيم خواند. پس بايد اهل مجلسش را فراخواند«ترجمه:  -1
از چنـد طريـق از    37686و  37685طبـري  و  256/  1، احمـد  11684، نسائي 3349صحيح است، ترمذي  -2

مسلم صحيح و ذهبي هم موافـق اسـت.   عكرمه از ابن عباس روايت كرده اند. اسناد اين به شرط بخاري و 
  تخريج محقق. 2372 »تفسير بغوي«

  .»ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل كرديم«ترجمه:  -3
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≈ΡÎ) çμ̄$!﴿تعجب مسلمانان شـد. پـس    oΨ ø9 t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰ s)ø9 $# ∩⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ ä' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ∩⊄∪ ä' s#ø‹s9 

Í‘ ô‰ s)ø9 $# ×öy{ ô⎯ÏiΒ É# ø9 r& 9öκ y− ∩⊂∪﴾  بود.نازل شد. هزار ماهي كه اين مرد جهاد مسلحانه كرده  
هـا   ك: ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: مردي از بني اسرائيل هزار ماه شب -1201

'ä﴿كـرد. پـس آيـة     خواند و روزها تا بيگاه جهـاد مـي   تا صبح نماز مي s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ×öy{ ô⎯ ÏiΒ É# ø9 r& 

9öκ y− ∩⊂∪﴾ .نازل شد. هزار ماهي كه آن مرد به جهاد در راة خدا مشغول بود  
***  

  سورة زلزله

  آيه است 8اين سوره مدني و 
⎯﴿: 8 – 7اسباب نزول آية  yϑsù ö≅yϑ÷è tƒ tΑ$s)÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ø‹yz … çνttƒ ∩∠∪﴾.  

ابــن ابوحــاتم از ســعيد بــن جبيــر روايــت كــرده اســت: چــون خــداي پــاك آيــة    -1202
﴿tβθ ßϑÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè©Ü9 $# 4’n?tã ⎯Ïμ Îm7 ãm﴾...  :هـا فكـر    ي از مسـلمان ) را نـازل كـرد. گروهـ   8(انسان

اي ديگـر   شـوند. و عـده   كردند هرگاه در راة خدا چيز كم و اندك ببخشند پـاداش داده نمـي  
هـا   چرانـي، غيبـت و ماننـد ايـن     انديشيدند به سبب ارتكاب گناهان كوچك، دروغ، چشـم  مي

 هـا را بـه دوزخ   شوند و مدعي بودند خدا تنها به سبب گناهان كبيـره آن  توبيخ و سرزنش نمي
⎯﴿انـدازد و بـس. پـس     مي yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ø‹yz …çν ttƒ ∩∠∪ ⎯ tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # vx© 

… çν ttƒ ∩∇∪﴾)1( .نازل شد  
***  

                                           
و هـر كـس   . ] آن را خواهد ديد د، [پاداشاى كار نيك كرده باش پس هر كس كه همسنگ ذره«ترجمه:  -1

  .»اى كار بد كرده باشد [كيفر] آن را خواهد ديد همسنگ ذره
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  سورة عاديات

  آيه است 11اين سوره مكي و 
ÏM≈tƒ﴿اسباب نزول:  Ï‰≈ yèø9 $#uρ $\⇔÷6 |Ê ∩⊇∪﴾)1(.  

يـك   روايت كرده اند: رسول اهللا  باز ابن عباس بزار، ابن ابوحاتم و حاكم  -1203
هاي جهاد و پيكار فرستاد. يك ماه منتظـر مانـد    دسته از سواران سپاة اسالم را به يكي از ميدان

≈ÏM﴿ها خبري نرسيد. پس آية  از آن tƒ Ï‰≈ yèø9 $# uρ $\⇔÷6|Ê ∩⊇∪﴾ .نازل شد  
***  

  سورة تكاثر

  آيه است 8اين سوره مكي و 
ãΝä39yγ﴿: 4 – 1اسباب نزول آية  ø9 r& ãèO%s3−G9 $# ∩⊇∪﴾.  

ابن ابوحاتم از ابن ريده روايت كرده است: دو قبيلـه از انصـار، بنـي حارثـه و بنـي       -1204
هـا   باليدنـد. يكـي از آن   شـان مـي   فروختند و به زيادي اعضاي قبيلـه  حارث به يكديگر فخر مي

رند قبيلـة ديگـر نيـز بـه افـراد خـود       گفت: در بين شما مانند فالن و فالن افراد نامدار وجود دا
كردند و سپس گفتند: بياييد به قبرستان برويم، هر طايفه طـرف   نازيد. به زندگان افتخار مي مي

ãΝä39yγ﴿گفت: در بين شما مثل فالن و فالن بود. پـس   كرد و مي قبرها اشاره مي ø9 r& ãèO% s3−G9 $# ∩⊇∪ 

4© ®Lym ãΛ änö‘ ã— tÎ/$s)yϑø9   .)2(نازل شد ﴾∪⊅∩ #$

                                           
  .»سوگند به اسبان تيزتك پردم«ترجمه:  -1
  .527/  6ابن كثير  -2
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كـرديم، تـا    روايت كرده است: ما به عذاب قبر شك مي ك: ابن جرير از علي  -1205
﴿ãΝä39yγ ø9 r& ãèO%s3−G9 $# ∩⊇∪ 4© ®Lym ãΛ änö‘ ã— tÎ/$s)yϑø9 $# ∩⊄∪ ξx. š’ôθ y™ tβθ ßϑn= ÷ès? ∩⊂∪﴾  در بــارة عــذاب قبــر

  .)1(نازل شد
***  

  سورة همزه

  آيه است 9اين سوره مكي و 
ƒ÷≅×﴿ :1اسباب نزول آية  uρ Èe≅à6 Ïj9 ;ο t“yϑèδ >ο t“yϑ—9 ∩⊇∪﴾)2(.  

شـنيديم كـه    ك: ابن ابوحاتم از عثمان بن عمر روايت كرده است: ما همـواره مـي   -1206
ƒuρ Èe≅à6Ïj9 ;ο÷≅×﴿آية  t“ yϑèδ﴾ 3(در بارة ابي بن خلف نازل شده است(.  

  كند: اين آيه در بارة اخنس بن شريق نازل شده. ك: از سدي روايت مي -1207
كند: در بارة جميل بن عامر جمحي نازل  ابن جرير از مردي از اهل رقه روايت مي -1208
  .)4(شده است

                                           
از دو طريق از حجاج از منهال بـن عمـرو از زر روايـت كـرده اسـت، اسـناد ايـن         37875و  37873طبري  -1

افـزون خـواهى شـما را [از همـديگر]     «: ترجمه آيات اطر ضعيف حجاج بن ارطـات. ضعيف است به خ
  .»نه! خواهيد دانست. تا وقتى كه به گورستانها رسيديد. غافل ساخت

  .»واى به حال هر عيب گيرنده غيبت گوى«ترجمه:  -2
  اق از عثمان بن عمر.ن ابوحاتم نسبت داده از ابن اسحبه اب 669/  6 »در المنثور«مؤلف اين حديث را در  -3
از ابن ابونجيح از شخصي از اهل كوفه روايت كرده اين مرسل است و كسي كه ايـن را بـه    37934طبري  -4

  قسم مرسل روايت كرده مجهول است پس خبر درست نيست.



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      578
 

 

ابن منذر از ابن اسحاق روايت كرده است: هرگاه اميـه بـن خلـف پيـامبر اكـرم را       -1209
ƒuρ Èe≅à6÷≅×﴿كرد. پس  جويي مي زد و عيب ديد طعنه مي مي Ïj9 ;οt“ yϑèδ >ο t“ yϑ—9 ∩⊇∪﴾  سـوره  تا آخر

  .)1(نازل شد
***  

  سورة قريش

  آيه است 4اين سوره مكي و 
É#≈n=ƒ﴿اسباب نزول:  \} C· ÷ƒtè% ∩⊇∪﴾)2(.  

 دختر ابوطالـب روايـت كـرده انـد: رسـول خـدا        لحاكم و غيره از ام هاني  -1210
فرمود: خدا قريش را به هفت خصلت برتري داده است. حاكم در ادامة حديث بيان داشته اين 

  ا در بارة قريش نازل شده است.سوره تنه
***  

  سورة ماعون

  آيه است 7اين سوره مكي و 
ƒuθ÷≅×﴿: 7 – 4اسباب نزول آية  sù š⎥,Íj#|Á ßϑù= Ïj9 ∩⊆∪﴾)3(.  

روايـت كـرده اسـت:     بك: ابن منذر از علي بن ابوطلحـه و او از ابـن عبـاس     -1211
﴿×≅÷ƒuθ sù š⎥, Íj#|Á ßϑù= Ïj9 ∩⊆∪﴾  هـا چـون بـه حضـور      شـده اسـت. آن  تا آخر در بارة منافقان نازل

                                           
  به تخريج محقق به ابن اسحاق نسبت كرده است. 303/  5معضل و واهي است. بغوي  -1
  .»انس و الفت قريش براى [شكر]«ترجمه:  -2
  .»پس واى بر آن نمازگزاران«ترجمه:  -3
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شـدند نمـاز را    خواندند و چون از چشـم مسـلمانان دور مـي    آمدند نماز ريايي مي مسلمانان مي
  .)1(دادند كردند. و هم به مسلمانان چيزي را به عاريت نمي مي ركت

***  

  سورة كوثر

  آيه است 3اين سوره مكي و 
∞χÎ) št﴿اسباب نزول آية  ÏΡ$x© uθ èδ çtIö/F{$# ∩⊂∪﴾)2(.  

روايـت كـرده انـد: كعـب بـن       بك: بزار و غيره به سند صحيح از ابن عبـاس   -1212
اشرف به مكه آمد. قريش گفـت: تـو بـزرگ و سـردار قـوم خـود هسـتي آيـا ايـن سـتمكش           

كند از ما بهتر است در حالي كه ما خدمتگزار  بيني، گمان مي فرزند و از قوم گسسته را نمي بي
χ﴿داران كعبه هستيم. كعب گفت: شما از او برتريد. پس  ن و پردهكنندة حاجيا و سيراب Î) 

š t∞ ÏΡ$x© uθ èδ çtIö/F{$# ∩⊂∪﴾ 3(نازل شد(.  

                                           
روايت كرده است. بين ابـن ابوطلحـه و ابـن عبـاس      باز علي بن ابوطلحه از ابن عباس  38062طبري  -1

  انقطاع و اسناد ضعيف است.
  .»بى گمان دشمنت هموست بى زاد و رود«ترجمه:  -2
از چند طريق از ابن ابوعدي از داود  6572، ابن حبان 38224، طبري 727 »تفسير«حسن است، نسائي در  -3

از طريـق يحيـي بـن     2293هاي اين ثقه اند. بزار  بن ابوهند از عكرمه از ابن عباس روايت كرده اند، راوي
دانـد.   اسـناد بـزار را صـحيح مـي     674/  4راشد از داود بن ابوهند از عكرمه روايت كرده است، ابن كثيـر  

عكرمـه روايـت كـرده    ز يونس بن سليمان جمال از سفيان بن عيينه از عمرو بـن دينـار از   ا 11645طبراني 
ي يـونس بـن سـليمان جمـال را مـن نشـناختم و بـاق       «گويد:  مي 605/  7 »مجمع الزوائد«است. هيثمي در 

  به تخريج محقق نگاه كنيد. 2411 »فسير بغويت«به  »هاي اين راويي صحيح هستند راوي
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و ابن منذر از عكرمه روايت كرده اند: هنگامي كـه   »مصنف«ك: ابن ابوشيبه در  -1213
χ﴿فرزنـد اسـت. پـس     وحي نازل شد. قريش گفت: محمد در بين ما بـي  به رسول اهللا  Î) 

š t∞ ÏΡ$x© uθ èδ çtIö/F{$# ∩⊂∪﴾ 1(نازل شد(.  
شـد   ابن ابوحاتم از سدي روايت كرده است: قريش كسي را كه پسرانش فوت مي -1214
از جهان رفت. عاصـي بـن وائـل گفـت:      گفت. هنگامي كه پسر رسول اهللا  پسر مي ابتر و بي

  .)2(فرزند شد. پس اين كالم خدا نازل شد محمد ابتر و بي
مانند اين روايـت كـرده: نـام پسـر رسـول       از محمد بن علي  »دالئل«در بيهقي  -1215

  .)3(خدا را قاسم گفته است
كند: اين كالم خدا در مـورد عاصـي بـن وائـل نـازل شـده        و از مجاهد روايت مي -1216

  .)4(گفت: من دشمن محمد هستم است كه مي
ه است: هنگامي كه ابـراهيم  روايت كرد ك: طبراني با سند ضعيف از ابوايوب  -1217

فرزنـد   پسر رسول خدا فوت كرد، مشركان باهم گفتند: اين از دين برگشـته امشـب ابتـر و بـي    
  .)5(شد. پس خداي بزرگ سورة كوثر را نازل كرد

Èe≅|Á﴿ز سعيد بن جبير روايت كرده است: ابن جرير ا -1218 sù y7În/ tÏ9 öpt ùΥ$# uρ ∩⊄∪﴾  در
خدمت پيامبر آمد و گفت: نماز بگزار و  آن روز جبرئيل  حديبيه نازل شده است. در

                                           
  از عكرمه روايت كرده، اين مرسل و ضعيف است. 38223طبري  -1
  شود. از يزيد بن رومان روايت كرده اين مرسل است اما با حديث بعدي قوي مي 873واحدي  -2
  اين مرسل است، محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابوطالب است. -3
از سعيد بن جبير بـه   38216و  38215از قتاده و طبري  38219و  38218از مجاهد و طبري  38217طبري  -4

  ها به مجموع قوي هستند. قسم مرسل روايت كرده است. اين
در «گويـد:   مـي  143/  7 »مجمع الزوائد«روايت كرده است. هيثمي در  4071 جداً ضعيف است، طبراني -5

  تخريج محقق. 3016تفسير شوكاني  »ين اسناد واصل بن سائب متروك استا
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ها را  قرباني كن، پيامبر برخاست خطبة نماز عيد را خواند و دو ركعت نماز ادا نمود و قرباني
  .)1(سر بريد

  گويد: اين روايت غريب است. سيوطي صاحب مي
گفـت:   ومعيط مـي ك: [ابن جرير] از شَمر بن عطيه روايت كرده است: عقبه پسر اب -1219

χ﴿پسر است. پس  محمد ابتر و بي Î) št∞ ÏΡ$x© uθ èδ çtIö/F{   .)2(در بارة او نازل شد ﴾∪⊃∩ #$
از  ابن منذر از ابن جريج روايت كرده اسـت: چـون ابـراهيم پسـر پيـامبر اكـرم        -1220

فرزنـد شـد. ايـن سـخن مشـركان پيـامبر را شـديداً         جهان رفت. قريش گفتند: محمد ابتر و بي
≈ΡÎ) š̄$!﴿جـويي و تعزيـت او، آيـة     خشمگين ساخت. پس ايزد توانا بـراي دل  oΨ ø‹sÜôãr& trO öθs3ø9 $# 

  .)3(را نازل كرد ﴾∪⊆∩
***  

  سورة كافرون

  آيه است 6اين سوره مكي و 
ö≅è% $pκ﴿اسباب نزول سوره:  š‰r'̄≈ tƒ šχρãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪﴾)4(.  

 يت كرده اند: قريش به رسـول اهللا  روا بطبراني و ابن ابوحاتم از ابن عباس  -1221
دهـيم تـا ثروتمنـدترين فـرد مكـه گـردي، و هـر زن و يـا          گفت: به تو مال و ثروت فراوان مي

هـا   آوريم. به شرطي كه به خدايان ما ناسزا نگويي و آن دختري را بخواهي به ازدواج تو درمي
را پرسـتش كـن، پيـامبر     هـاي مـا   كني، يك سـال بـت   را به بدي ياد نكني اگر اين كار را نمي

                                           
  .38211طبري  -1
  اين مرسل و ضعيف است. 38221طبري  -2
  كند جداً واهي هستند. معضل است، همه احاديثي كه ابن جريج به قسم مرسل روايت مي -3
  .»كافراناى  وبگ«ترجمه:  -4
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رسـد. پـس ايـن سـوره و آيـة       كشم تا از پروردگارم چه دستور و هدايت مي گفت: انتظار مي
﴿ö≅è% uötósù r& «! $# þ’ÎoΤ ÿρããΒ ù' s? ß‰ç7 ôãr& $pκ š‰r& tβθ è= Îγ≈ pgø:$# ∩∉⊆∪﴾  :بگــو: اى نادانــان، آيــا بــه مــن «) 64(زمــر

  .)1(شد نازل »دهيد كه غير خدا را بندگى كنم فرمان مى
گفتنـد: اگـر    عبدالرزاق از وهب روايت كرده است: كفار قريش بـه نبـي اكـرم     -1222

كنـيم.   دوست نداشته باشي تو يك سال از ما پيروي كن و ما يك سال از دين تـو پيـروي مـي   
  .)2(پس خداي بزرگ سورة كافرون را نازل كرد

  ت.ك: ابن منذر از ابن جريج به همين معني نقل كرده اس -1223
ابن ابوحاتم از سعيد بن ميناء روايت كرده است: وليد بن مغيره عاصـي بـن وائـل،     -1224

هـا مـا را    اسود بن مطلب و اميه بن خلف به ديدار پيـامبر آمدنـد و گفتنـد: اي محمـد! بيـا بـت      
كنـيم.   كنيم، ما و تو در تمام امور بـاهم شـركت مـي    پرستش كن و ما خداي تو را پرستش مي

  .)3(رون نازل شدپس سورة كاف
***  

                                           
المكتب االسالمي دار عمار بيـروت] از ابوخلـف از داود    44/  2 »معجم صغير«[طبراني در  38225طبري  -1

ند. ابوخلـف مجهـول و اسـتادش داود ضـعيف اسـت، خصوصـاً در       از عكرمه از ابن عباس روايت كرده ا
كند، پس اسناد واهي و متن باطل است، زيرا پيامبر خدا هرگـز در برابـر    احاديثي كه از عكرمه روايت مي

ت، بلكه ماند. اين خبر از ابن عباس درست نيس پرستي دعوت كند منتظر نمي پيشنهادي كه به شرك و بت
  تخريج محقق. 3033 »وكانيتفسير ش«موضوعي است. 

از ابراهيم احول از وهب بن منبه روايت كرده. مرسل اما كلمات منكري كـه در حـديث    3727عبدالرزاق  -2
  قبلي بود در اين نيست به حديث بغوي نگاه كنيد.

  از ابن اسحاق از سعيد بن مينا روايت كرده است. 38226طبري  -3
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  سورة نصر

  آيه است 3اين سوره مدني و 
#﴿اسباب نزول سوره:  sŒ Î) u™!$y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷Gxø9 $# uρ ∩⊇∪﴾)1(.  

هنگـام   كند: رسـول خـدا    از معمر از زهري روايت مي »مصنف«عبدالرزاق در  -1225
رستاد. و آن بزرگوار بـا  را [از جناح پايين مكه] ف فتح مكه وارد آن شهر شد خالد بن وليد 

هـا بـه جنـگ     سپاة تحت فرمان خود در آن قسمت با برخي از سپاة قريش مواجه شـد و بـا آن  
حـال مسـلمانان بـه     مشركان را مغلوب و مسلمانان را پيروز كـرد و در آن  پرداخت و خدا 

م را ها دين اسـال  نخوردگان برداشتند. و سپس آ دستور پيامبر سالح خود را از گلوي شكست
  .)2(ة نصر نازل شدروپذيرفتند. پس س

***  
  

  سورة مسد

  آيه است 5اين سوره مكي و 
ôM﴿اسباب نزول سوره:  ¬7 s? !# y‰ tƒ ’Î1 r& 5= yγ s9 ¡= s?uρ ∩⊇∪﴾.  

روزي رسول اهللا به كـوة صـفا   روايت كرده اند:  ببخاري و غيره از ابن عباس  -1226
گفـت كـه دشـمن بـه      اين جملـه را مـي   عرب زماني –رفت و با صداي بلند گفت: يا صباحاه 

 –شـوند و دسـت بـه مقابلـه بزننـد       ركرد، تا اين كه همه باخب شكل غافلگيرانه بر او تهاجم مي

                                           
  .»رسدچون نصرت الهى و فتح فرا «ترجمه:  -1
 5/  5 »ةدالئـل النبـو  «، 134/  2ابـن سـعيد    »طبقات«، 42و  26/  4 »سيرت النبي«و ضعيف است.  مرسل -2

  .780/  2واقدي  »مغازي«و  64
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ها گفت: اگر بـه شـما بگـويم سـپاة نيرومنـد       قريش به سوي پيامبر شتافتند. پيامبر خطاب به آن
ورد تهـاجم دشـمن قـرار    كند و يا بگويم در شـامگاهان مـ   دشمن سحرگاهان بر شما حمله مي

كنيد؟ گفتنـد: بلـه، گفـت: پـس شـما را آگـاه        خواهيد گرفتيد، آيا شما گفتارم را تصديق مي
سازم كه عذاب شديد و دردناك در پيشرو داريـد. ابولهـب گفـت: تبـاه شـوي! آيـا بـراي         مي

 ﴿ôM¬7همين ما را جمع كردي. بنابراين، خدا  s? !# y‰tƒ ’Î1 r& 5= yγ s9 ¡= s?uρ ∩⊇∪﴾ تـا آخـر سـوره     را
  .)1(نازل كرد
همداني به نام يزيد بن زيد  رك: ابن جرير از طريق اسرائيل از ابواسحاق از يك نف -1227

ôM¬7﴿انداخت. پس خداي بزرگ  روايت كرده است: زن ابولهب در مسير نبي كريم خار مي s? 

!#y‰ tƒ ’Î1 r& 5=yγ s9 ¡= s?uρ ∩⊇∪ !$tΒ 4© o_ øîr& çμ ÷Ψ tã … ã& è!$tΒ $tΒ uρ |= |¡Ÿ2 ∩⊄∪ 4’n?óÁ u‹y™ # Y‘$tΡ |N# sŒ 5= oλm; ∩⊂∪ 

… çμ è?r&tøΒ$# uρ s' s!$£ϑym É= sÜ ysø9   .)2(را نازل كرد ﴾∪⊇∩ #$
  ابن منذر از عكرمه مانند اين روايت را نقل كرده است. -1228

***  

  سورة اخالص

  آيه است 4اين سوره مكي و 
ö≅è% uθ﴿اسباب نزول سوره:  èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪﴾)3(.  

                                           
 400/  3 »تفسـير «و بغوي در  182و  181/  2 »دالئل«، بيهقي در 208، مسلم 4971بخاري صحيح است،  -1

  تخريج محقق. 1369 »الكشاف«. 401و 
مالش و آنچه به . ] هالك باد شكسته باد دو دوستان ابو لهب، و [ابو لهب«: ترجمه آيات .38270بري ط -2

و زنش [نيز بـه دوزخ  . ور در خواهد آمد به آتش شعله. دست آورد هيچ [كيفرى را] از [سر] او دفع نكرد
  .»] آن هيزم كش را كنم آيد، نكوهش مى در مى

  .»يگانه استبگو: خداوند است كه «ترجمه:  -3
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روايت كرده اند:  مذي، حاكم و ابن خزيمه از طريق ابوعاليه از ابي بن كعب تر -1229
 ﴿ö≅è% uθمشركان به پيامبر گفتند: اصل و تبار خدايت را براي ما بيان كن. پـس خـدا    èδ ª! $# 

î‰ym r& ∩⊇∪﴾ 1(را تا آخر سوره نازل كرد(.  
  .)2(روايت كرده اند  طبراني و ابن جرير مانند اين حديث را از جابر بن عبداهللا -1230

  شود كه سوره مكي است. و از اين روايت معلوم مي
اي از يهود به اتفاق كعـب   روايت كرده است: عده بابن ابوحاتم از ابن عباس  -1231

بن اشرف و حيي بن اخطب خدمت پيـامبر آمدنـد و گفتنـد: اي محمـد! خـدايت را بـراي مـا        
  .)3(نازل كردتوصيف كن، پس خداي بزرگ سورة اخالص را 

  .)4(و ابن جرير از قتاده روايت كرده است -1232
  .)5(و ابن منذر از سعيد بن جبير مانند اين روايت را نقل كرده است -1233

  شود سوره مدني است. و از اين روايت معلوم مي
ك: ابن جرير از ابوعاليه روايت كرده است: رهبـران احـزاب در غـزوة خنـدق بـه       -1234

اين سوره را  گفتند: اصل و تبار پروردگارت را براي ما بيان كن، پس جبرئيل پيامبر خدا 
  .)1(به محضر پيامبر خدا آورد

                                           
، حاكم و ذهبي 880و واحدي  38298، طبري 540/  2، حاكم 134/  5، احمد 3364حسن است، ترمذي  -1

داند و احمد و نسـائي قـوي    شمارند، مدار اين بر ابوجعفر رازي است او را يحيي ثقه مي اين را صحيح مي
از  3365ده اسـت. ترمـذي   گويد: حفـظ خـوب نـدارد و ابـن حبـان او را جـرح كـر        دانند، غالس مي نمي

  تخريج محقق. 2424 »تفسير بغوي«داند.  تر مي وايت و اين را صحيحابوعاليه به قسم مرسل ر
روايت كرده اند. در اين اسناد مجالد بن سـعيد لـين حـديث     881و واحدي  38301، طبري 2044ابويعلي  -2

  تخريج محقق. 3051 »تفسير شوكاني«تواند به حديث قبلي شاهد باشد.  است اما مي
دانـد پـس    مـي از ابن عباس روايت كرده است. ابن عدي احاديث ابوخلف را مضطرب  251/  4ابن عدي  -3

  تخريج محقق. 3053 »تفسير شوكاني«اين اسناد ضعيف است. 
  .343، ص 30تفسير طبري، همان منبع، ج  -4
  .343، ص 30تفسير طبري، همان منبع، ج  -5
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مراد از مشركان در حديث ابي بن كعب همان كساني هستند كه در جنگ احزاب بر ضـد  
شود اين سوره مدني اسـت. همـان طـور كـه      آرايي داشتند. در نتيجه معلوم مي مسلمانان صف

ابن عباس هم بر مـدني بـودن سـوره داللـت دارد. در ايـن صـورت تعارضـي بـين دو          حديث
  حديث وجود ندارد.

روايت كرده است: يهود  از طريق ابان از انس  »عظمه«ليكن ابوشيخ در كتاب  -1235
آمدند و گفتند: اي ابوالقاسم، خدا فرشـتگان را از نـور، آدم را    خيبر به حضور پيامبر اكرم 

را از شـعلة آتـش، آسـمان را از دود و زمـين را از كـف دريـا        ابلـيس  الي بوينـاك، از گل و 
ها هـيچ نگفـت    در جواب آن آفريده است. ما را از خلقت خدايت آگاه بساز؟ پيامبر اكرم 

  را با اين سوره خدمت رسول خدا فرستاد. تا اين كه خداي بزرگ جبرئيل 
***  

  سورة فلق

  آيه است 5اين سوره مكي و 
ö≅è% èŒθ﴿سباب نزول: ا ããr& Éb> tÎ/ È, n= xø9$# ∩⊇∪﴾)2(.  

***  

  

  سورة ناس

  آيه است 6اين سوره مكي و 
ö≅è% èŒθ﴿اسباب نزول:  ããr& Éb> tÎ/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪﴾)1(.  

                                                                                                             
  است.اين مرسل  38300طبري  -1
  .»برم بگو: به پروردگار سپيده دم پناه مى«ترجمه:  -2
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 باز طريــق كلبــي از ابوصــالح از ابــن عبــاس  »ةدالئــل النبــو«ك: بيهقــي در  -1236
ار شـد، دو فرشـته آمـد يكـي بـاالي سـر و       سخت بيم روايت كرده است: زماني رسول اهللا 

اي  اي كه كنار پاهايش ايشان بود خطاب به فرشته ديگري نزديك پاهاي ايشان نشست، فرشته
ني؟ گفت: جـادو شـده اسـت، گفـت:     ك كه كنار سر پيامبر بود گفت: در بارة اين چه فكر مي

ت؟ گفـت:  سي جادويش كرده؟ گفت: لبيد بن اعصم يهودي. گفت: آن جـادو كجاسـ  چه ك
در چاة فرزندان فالن زير يك سنگ داخل كريه، بر سر آن چاه برويد و آب آن را بكشـيد و  

شب را به صبح رساند  سنگ را بلند كنيد و كريه را بگيريد و آتش بزنيد. چون رسول خدا 
 ها بر سر چاه رفتند ناگـاه آب چـاه را مثـل آب    عمار بن ياسر را با چند نفر به آنجا فرستاد. آن

حناء يافتند آب چاه را تخليه كردند و سنگ را برداشتند و كريه را بيرون آورده سوزاندند در 
بين آن يك زة كمان بود كه يازده گره داشت. پـس ايـن دو سـوره نـازل شـد و پيـامبر خـدا        

  .)2(كرد خواند يك گره را باز مي شروع كرد به قراءت اين دو سوره هرگاه آيتي را مي
حديث در صحيح بخاري شاهد است بـدون ايـن كـه معـوذتين را سـبب       براي اين -1237

. و شاهدي هم دارد كه اين دو سوره را سبب نزول اين واقعه بيـان  )3(نزول اين واقعه ذكر كند
  كرده است:

 از طريق ابوجعفر رازي از ربيع بن انس از انس بـن مالـك    »دالئل«ابونعيم در  -1238
امبر از سبب آن شـديداً دردمنـد شـد، يـاران     يپرست كرد و كرده است: يهود چيزي دروايت 

پيامبر به نزدش آمدند و گمان كردند پيامبر بيمار است. پس جبرئيل امين معوذتين را حضـور  

                                                                                                             
  .»برم بگو: به پروردگار مردم پناه مى«ترجمه:  -1
از كلبي روايت كرده است. كلبي متروك متهم و اسـتادش ابوصـالح ضـعيف اسـت. پـس       248/  6بيهقي  -2

الف در بعضي از كلمات. اسناد جداً ضعيف است، اصل خبر بدون نزول اين دو سوره صحيح است با اخت
عايشـه روايـت   از  6584، ابـن حبـان   63/  6، احمـد  3545، ابن ماجـه  2189، مسلم 6063و  3175بخاري 

  تخريج محقق. 1588 »زاد المسير«كرده اند صحيح است. 
  .6391صحيح بخاري كتاب دعوات حديث شماره  -3
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اين دو سوره را قـراءت كـرد. سـرور كائنـات      مبارك آورد و براي حفظ جان رسول خدا 
  .)1(رفت صحت و سالم از خانه بيرون آمد و به نزد ياران خود

ِخُر الكتاِب َواْلَحْمُد لّلِه َعَلى التَّماِم َوَصَلى اللَُّه َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد َرُسوِل الّلِه آَوَهَذا 
  َعَلْيِه التَِّحيَّة َوالسَّالم

                                           
  اسنادش به خاطر عيسي بن ماهان ابوجعفر رازي قوي نيست. -1



  شرح حال مؤلف

رخ و از طي، مفسـر، اديـب، حـافظ، مـؤ    عبدالرحمن بن ابي بكر ملقب به جالل الدين سـيو 
هـ ، ق در قاهره متولد شد و در آنجا نشـو و نمـا    849اسالمي است. او در سال  بزرگان علماي

يافت. پنج سال و هفت ماه داشت كه پدرش فـوت شـد. سـيوطي بـه تحصـيل پرداخـت و در       
تفسير، هيأت، حديث، فقه، نحو معاني، بيان، بديع و لغت به كمال تبحر رسيد، سپس بـه بـالد   

رب سفر كرد و در آخر به قاهره بازگشت چون به سن چهل شام، حجاز، يمن، هند، روم و مغ
ر كتب خـود را در آنجـا   ثسالگي رسيد از مردم كناره گرفت و در ساحل نيل انزوا گزيد و اك

هــ ، ق. در همانجـا از جهـان     911ول سال جمادي األ 19. در سحرگاة شب جمعه تأليف كرد
اقـه در مصـر دفـن كردنـد. بـيش از      خـارج بـاب العر   »قوچـون «وي را در محلي به نـام   رفت.

پنجصد تأليف به وي نسبت داده اند و اكثر تأليفاتش به دوران خودش شهرت جهاني و قبـول  
  عام يافت. تأليفات مهم او به شرح زير است:

  الدر المنثور في التفسير بالمأثور. -1
  تفسير جاللين (قسمت آخر) -2
  االتقان في علوم القرآن. -3
  نسائي.شرح السنن ال -4
  تدريب الراوي. -5
  األشباه والنظائر. -6
  جمع الجوامع. -7
  في الحديث. لفيةاأل -8
  في القراءات الشعر. لفيةاأل -9

  .بةالصحا فةفي معر بةعين اإلصا -10
  .لفيةفي شرح األ ضيةالمر بهجة -11
  مفحمات األقران في علوم القرآن. -12
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  فاده كرده استها است و شماري علماي كه مؤلف از كتاب آن

تأليف ابوعبداهللا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بخاري، امـام و پيشـواي    صحيح بخاري:
در بخـارا تولـد شـد و     194علماي حديث در زمان خود. بخاري شب جمعه سيزدة شوال سال 

به مكه و بغداد و ساير شهرها گردش كرد و از مشايخ حديث دانش اندوخت و تاريخ كبير و 
ي را كه همه علما به صـحت و قبـول آن اتفـاق دارنـد تـأليف كـرد و شـب عيـد         صحيح بخار

  .)1(نزديك سمرقند از جهان رفت 256رمضان 
تأليف ابوالحسن مسلم بن حجاج نيشاپوري. او يكي از پيشوايان و حفاظ  صحيح مسلم:

د ديده به جهان كشود و به عراق، حجاز، شام و مصر مسافرت كر 204حديث بوده و در سال 
بـه نيشـاپور    261و از علماي بزرگ دانـش انـدوخت و بيگـاة يكشـنبه بيسـت و چهـار رجـب        

  .)2(درگذشت
تأليف ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي يكي از پيشوايان حديث در زمان  سنن ترمذي:

تولد و به مكه، عراق، بخارا و جاهاي ديگر سفر و كتـاب جـامع،    209خود. ترمذي در حدود 
  .)3(به ترمذ درگذشت 279ها را تأليف كرد و در ماه رجب  به و غير اينشمائل، اسماء صحا
تأليف ابوعبدالرحمن بن علـي بـن شـعيب نسـائي امـام و حـافظ حـديث و         سنن نسائي:

به دنيا آمـد و بـه دمشـق، مكـه، مصـر و نقـاط        315پيشواي علما و فضالي دوران خود. او در 
بعد از محنتي كه دامنگيـرش شـد بـه     303در ديگر سفر كرد و از مشايخ آگاه حديث شنيد و 

  .)4(فلسطين از جهان رفت

                                           
  .24، ص 11، ناشر مكتبه المعارف، بيروت، ج ةيو النها ةيعيل بن عمر بن كثير قرشي، البداابوالفداء اسما -1
  .33، ص 11ابن كثير، همان كتاب، ج  -2
  .66، ص 11ابن كثير، همان كتاب، ج  -3
  .123، ص 11ابن كثير، همان كتاب، ج  -4



    

  591  باب نزول آيات قرآن كريماس
  

 

تأليف ابوداود سليمان بن اشعث بن اسـحاق سجسـتاني يكـي از پيشـوايان      سنن ابوداود:
چشم به جهان كشـود و از مشـايخ شـام، مصـر، جزيـره، عـراق،        202حديث. ابوداود در سال 

  .)1(صره ديده از جهان فرو بستدر ب 275خراسان و ديگر جاها دانش اندوخت و در 
تأليف ابوعبداهللا محمد بن يزيد بن ماجه قزويني عالم متحير و آگاه بـه   سنن ابن ماجه:

به جهان آمد و به قزوين نشو و نما يافـت] و بـه    209اصول و فروع حديث. ابن ماجه [در سال 
 273د و در رمضان سـال  عراق، مصر و شام سفر كرد و در تفسير و تاريخ نيز تأليفاتي انجام دا

  .)2(به عمر شصت و چهارسالگي از دنيا رفت
تأليف ابوعبداهللا محمد بن عبداهللا حاكم نيشابوري. او از علماي حديث و اهل  مستدرك:

به دنيا آمد و به اكثر شهرها گردش كرد و از علماي بزرگ ماننـد   321امانت و تقوا بود و در 
فات بسيار انجام داد مانند المستدرك علـي الصـحيحين،   دارقطني و غيره دانش آموخت و تألي

  .)3(ديده از جهان فرو بست 405ها و در  علوم الحديث و تاريخ نيشاپور و غير اين
تأليف محمد بن حبان بـن احمـد ابوحـاتم بسـتي حـافظ و يكـي از       صحيح ابن حبان: 

لما حديث شـنيد و در  بزرگان مصنفين. ابن حبان به اكثر شهرها گردش كرد و از بسياري از ع
  .)4(به منصب قضاي بست برگزيده شد و در آن سال از جهان رفت 354سال 

ديده به جهـان كشـود. در    384تأليف ابوبكر احمد بن حسين بيهقي. او در سنن بيهقي: 
سـنن   ر بود و كتـب سـنن كبيـر در ده مجلـد،    فقه، حديث، تصنيف و ديگر علوم يگانة روزگا

                                           
  .54، ص 11ابن كثير، همان كتاب، ج  -1
  .52، ص 11همان كتاب، ج  ابن كثير، -2
  355، ص 11ابن كثير، همان كتاب، ج  -3
  259، ص 11ابن كثير، همان كتاب، ج  -4
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در نيشـاپور از   458هـا را تـأليف كـرد. در سـال      و غير اين ةدالئل النبوصغير، شعب االيمان و 
  .)1(جهان رفت و در بيهق دفن شد

تأليف علي بن عمر دارقطني منسوب به قطن نام محلي در بغـداد حـافظ    سنن دارقطني:
بزرگ. دارقطني از بسياري علما حديث شنيد و تأليفات زياد انجام داد و بـه ديـار مصـر سـفر     

سـالگي از   77به عمـر   385در اسماء الرجال و جرح و تعديل پيشواي زمان خود بود در كرد، 
  .)2(دنيا رفت

در بغداد به جهـان آمـد و    164تأليف احمد بن محمد بن حنبل. او در سال  مسند احمد:
در نوجواني به مجلس قاضي ابويوسف رفـت و آمـد داشـت و بـه اكثـر شـهرها ماننـد يمـن و         

  .)3(از جهان رفت 241و در سال كوفه مسافرت كرد 
تأليف ابويعقوب اسحاق بن عبداهللا بن ابراهيم بزَّار كوفي. بزار عارف، حافظ   مسند بزَّار:

از جمع ثقات بود و به شام و مصر سفر كرد و به بغداد مسكن گزيد كتب بسيار از جمله مسند 
  .)4(به حلب از جهان رفت 307را نوشت و در سال 

تأليف ابويعلي احمد بن علي بن مثني موصلي صاحب مسند مشـهور. او   مسند ابويعلي:
  .)5(به ديار ابديت شتافت 307حافظ و در روايت و بيان حديث ظابط و عادل بود و در 

تأليف ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب طبراني حافظ بزرگ. او در معاجم طبراني: 
، معجم صغير، كتاب السنه، مسند شاميين و به جهان آمد و معجم كبير، معجم اوسط 260سال 

                                           
  94، ص 12ابن كثير، همان كتاب، ج  -1
  317، ص 11ابن كثير، همان كتاب، ج  -2
  325، ص 10ابن كثير، همان كتاب، ج  -3
  130، ص 11ابن كثير، همان كتاب، ج  -4
  130، ص 11كتاب، ج  ابن كثير، همان -5
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به اصـفهان بـه ديـدار رب     360ذي قعدة سال  28چند كتاب سودمند ديگري تأليف كرد. در 
  .)1(العزت شتافت

تأليف ابوجعفر محمد بـن جريـر طبـري     تفسير ابن جرير مشهور به تفسير طبري:
ن كشود و بـه اكثـر شـهرها    به آمل طبرستان چشم به جها 224مفسر بزرگ. ابن جرير در سال 

گردش كرد و از علماي بزرگ دانش آموخت، به آن دوران هيچكس به پاية علم و دانش او 
رسيد. به معني و احكام قرآن، به طرق سنت و صـحيح و سـقيم آن، بـه احـوال صـحابه و       نمي

بزرگ  تابعين شناخت و تبحر تام داشت و به وقايع و اخبار گذشتگان آشنا بود، از او تصانيف
بجا مانده از جمله تفسير قرآن كه از بزرگترين تفاسير است و تاريخ األمم [والملوك] مشهور 

هـاي   [در بغـداد] از جهـان رفـت. تـوده     310به تاريخ طبري و تهـذيب اآلثـار. در شـوال سـال     
  .)2(ها سرودند شماري مردم از علما و مشاهير بر او نماز جنازه خواندند و مرثيه بي

تأليف ابومحمد عبدالرحمن بن ابوحاتم محمد بـن ادرس تميمـي،    ن ابوحاتم:تفسير اب
امام و حافظ ري. ابن ابوحاتم دانش و علـوم را از پـدرش و ديگـران در شـام، حجـاز، مصـر،       
عراق و نقاط ديگر آموخت در علم و معرفت رجال تبحر كامـل داشـت و در زهـد و تقـوا از     

هـد و غيـر   تاب جرح و تعديل و كتـاب ز ازده مجلد، كشد تفسير مسند در دو ابدال شمرده مي
  .)3(از جهان رفت 327ها از تصنيفات اوست. در ماة محرم  اين

تأليف احمد بن موسي اصفهاني حافظ و عالم فاضل مشهور به ابـن   تفسير ابن مردويه:
  .)4(از جهان رفت 410مردويه. او تفسير معروف به تفسير ابن مردويه را تأليف كرد و در 

                                           
  .270، ص 11ابن كثير، همان كتاب، ج  -1
ابوالفضل عبدالرحمن بن ابوبكر جالل الدين سيوطي، طبقات المفسيرين، محقق علي محمـد عمـر، چـاپ     -2

  .95هـ ق، ص  1396اول، قاهره سال 
  .62جالل الدين سيوطي، همان كتاب، ص  -3
محقق سليمان بن حاكم خزي، چاپ اول، ناشر مكتبـه العلـوم   احمد بن محمد ادنروي، طبقات المفسرين،  -4

  .101، ص 1997والحكم، مدينة منوره سال 
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تأليف ابومحمد عبداهللا پسر محمد پسر جعفر مشهور بـه ابوشـيخ حـافظ    تفسير ابوشيخ: 
به دنيا آمد و به نوجواني به كسـب حـديث كوشـيد و     274صادق محدث اصفهان، او به سال 

از جهـان   369و بـه سـال    »سنن«و  »عظمه«و  »سنت«يف زياد انجام داد از جمله كتاب تصان
  .)1(رفت

تأليف ابوحاتم محمد بن حبان تميمي بستي. ابن حبان حـافظ، مفسـر   تفسير ابن حبان: 
قرآنكريم و از ائمة محدثين و فضالي زمان خود بـود تصـنيفات زيـادي انجـام داد و در سـال      

  .)2(از جهان رفت 354
تأليف ابوعبداهللا محمد بن يوسف فريـابي. او بـه قيسـارية شـام سـكونت       تفسير فريابي:

اي ديگر حديث شنيد [تفسيري مشـهور بـه تفسـير فريـابي دارد] و در     داشت، از اوزاعي و علم
  .)3(از جهان رفت 212ربيع اول سال 

تأليف عبدالرزاق بن همام يمني صنعاني. او صاحب چندين كتاب و  تفسير عبدالرزاق:
از جهـان   211تفسير است، از او سفيان بن عيينه و امام احمد و ديگران روايت كرده انـد و در  

  .)4(رفت
تأليف ابوبكر محمد بن ابراهيم بن منذر نيشاپوري. ابن منـذر بـه مكـه     تفسير ابن منذر:

ماننـد تـأليف كـرد از جملـه كتـاب مبسـوط، كتـاب         سكونت داشت، در فقه و غيره كتب بـي 

                                           
ابوعبداهللا محمد بن احمد الذهبي، سير اعالم النبالء، محقق محمـد نعـيم العرقسوسـي، بيسـت و سـه جلـد،        -1

  .277، ص 16هـ ق، ج  1413، بيروت سال لةالرسا سسةچاپ نهم، ناشر مؤ
  .77، همان كتاب، ص ادنروي -2
ابوعبداهللا محمد بن اسماعيل بخاري، تاريخ كبير، محقق سيد هاشم ندوي، هشت جلد، ناشر دارالفكـر، ج   -3

  .264، ص 1
  .29ادنروي، همان كتاب، ص  -4
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ر حديث معرفت كامـل داشـت و در   داشراف در اختالف علما، كتاب اجماع و كتاب تفسير. 
   .)1(از جهان رفت 318سال 

تأليف ابواسحاق احمد بن محمـد بـن ابـراهيم ثعلبـي نيشـابوري صـاحب       تفسير ثعلبي: 
انبياء، حافظ موثق. ثعلبي در علوم قرآن يگانة زمان خويش  در قصص عرائسمشهور و تفسير 

  .)2(از جهان رفت 427بود و در علوم عربي آگاهي تام داشت و در محرم 
  .)3(از جهان رفت 243تولد و در  152به  تأليف هناد بن سري كوفي كه هد:كتاب الز

تأليف ابوالحسن علي بن احمد بن محمد واحدي نيشـاپوري. واحـدي در    اسباب نزول:
تفسير يگانة عصر خود بود و تفسيرهاي بسيط، وسيط، وجيز، كتاب اسباب نـزول، المغـازي و   

  .)4(ت[در نيشاپور] از جهان رف 468شرح ديوان متنبي را نوشت در جمادي اآلخر 
تأليف ابوحجاج مجاهد بن جبر مكي، مجاهد از ابـن عبـاس و ابـن عمـر      تفسير مجاهد:

  از جهان رفت. 103علم آموخت و به سال 
 -ـ هـ 377 – 258ابوالفضل شهاب الدين احمد بن علي بـن محمـد عسـقالني [    ابن حجر:

اهره تولـد و  رخ مصري شافعي اصالً از عسقالن فلسطين بوده ولي در قق] محدث و فقيه و مؤ
منصب قاضي القضاتي يافت، بـا ايـن صـفت     726در آنجا وفات يافته است. ابن حجر در سال 

أليف داشته و از آن جمله پيوسته به تدريس و وعظ اشتغال داشت. بيش از يك صد و پنجاه ت
  .)5(و فتح الباري في شرح صحيح البخاري ةبفي تمييز الصحا ةباست: اإلصا

                                           
  .91جالل الدين سيوطي، همان كتاب، ص  -1
  .28جالل الدين سيوطي، همان كتاب، ص  -2
  .465، ص 11ذهبي، همان كتاب، ج  -3
  .114، ص 12ابن كثير، همان كتاب، ج  -4
  فرهنگ دهخدا. -5



    

    اسباب نزول آيات قرآن كريم      596
 

 

بـه حجـاز    625مصـري و قاضـي القضـات در    بن دقيق العيد:  تقي الدين ابوالفتح
  .)1(از جهان رفت 702متولد شد كتب بسيار مانند علوم الحديث و غيره تصنيف كرد و در 

فقيه، محدث و مفسر يكي از علماي تابعين شـاگرد ابـن عبـا و     سعيد بن جبير اسدي:
  از جهان رفت. 95ابن عمر بود و در سال 

هجـري از   105موالي ابن عباس عالم به قرآن و معـاني آن در سـال    ابوعبداهللا عكرمه:
  جهان رفت.

  
  والسالم
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