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 ُلباب النقول فی اسباب النزول

ِيَن يَۡ�ُتُبوَن ﴿ ی بقره: سوره ۷۹ی  آیه يِۡديِهۡم ُ�مَّ  ٱۡلِكَ�َٰب َفَوۡ�ٞل ّلِ�َّ
َ
بِ�

ِ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد  ْ بِهِ  ٱ�َّ وا ا َكَتَبۡت  ۦلِيَۡشَ�ُ َُّهم ّمِمَّ َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فََوۡ�ٞل ل
ا يَۡ�ِسُبونَ  َُّهم ّمِمَّ يِۡديِهۡم َوَوۡ�ٞل ل

َ
 در مورد چه کسانی نازل شده است؟ ١﴾٧٩�

 هل کتابا
 ن آیه در مورد اھل کتاب نازل شده است.یا :گوید می عبدالله ابن عباس

ِ ﴿: ی بقره سوره ١١٥ی  آیه ۡ�َنَما تَُولُّواْ َ�َثمَّ وَۡجُه  ٱلَۡمۡغرُِبۚ وَ  ٱلَۡمۡ�ُِق َوِ�َّ
َ
فَ�

 ِۚ َ إِنَّ  ٱ�َّ  کند؟ می در مورد چه چیزی صحبت ٢﴾١١٥َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ

 ی سواری به هر جهت درست است  نماز سنت بر وسیله
کنند که  می روایت بامام مسلم، ترمذی و نسایی از عبدالله بن عمر

ی سواری  جھتی که بود در سفر بر روی وسیله گفته: پیامبر به طرف ھر
خواندند سپس ابن عمر این آیه را قرائت نمودند و گفتند:  خود نماز سنت می

ی سواری به  این آیه در مورد این است که نماز سنت در سفر بر روی وسیله
 ھر جھتی که باشد، درست است.

این از جانب الله «گویند:  نویسند سپس می که با دست خود می پس وای بر کسانی -١
نوشته شان یھا ھا از آنچه دست تا آن را به بھای اندک بفروشند، پس وای بر آن» است

 آورند! و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می
جاست. ھمانا الله  مشرق و مغرب از آن الله است، پس به ھر سو رو کنید، روی الله آن -٢

 گشایشگر داناست.
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ْ وَ ﴿ منظور از ُِذوا َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  ٱ�َّ ی  سوره ١٢٥ی  در آیه ﴾َم ُمَصّ�ٗ  ِۧمن مَّ

ۡمٗنا وَ  ٱۡ�َۡيَت �ۡذ َجَعۡلَنا ﴿ بقره:
َ
ْ َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ ُِذوا َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  ٱ�َّ �  ِۧمن مَّ

َم ُمَصّ�ٗ
ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  ِ  ۧوََعِهۡدنَا آ� ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ لِلطَّ

َ
عِ وَ  ٱۡلَ�ِٰكفِ�َ فَِ� وَ َم �ۡسَ�ٰعِيَل أ كَّ  ٱلرُّ

ُجودِ   چیست؟ ١﴾١٢٥ٱلسُّ

 خواندن دو رکعت نماز سنت بعد از اتمام طواف در پشت مقام ابراهیم
کنند که گفت: در سه چیز  می روایت سامام بخاری و دیگران از عمر

رأی من با کالم الله مثل ھم در آمد: گفتم ای رسول الله خوب است که 

ْ وَ ﴿ ی که آیه .را به عنوان جایگاه نماز انتخاب کنیممقام ابراھیم  ُِذوا ِمن  ٱ�َّ
َقاِم إِبَۡ�ِٰ�   نازل شد. ﴾َم ُمَصّ�ٗ  ۧمَّ

ھا را  ھای فاسد و فاجر آن گفتم که ای رسول الله زنان شما ھمه نوع آدم
ی  ھا را به پوشش امر کنید تا دیده نشوند بھتر است، که آیه بینند اگر آن می

زنان پیامبر نسبت به پیامبر حمیت پیدا کرده بودند و از  شد.حجاب نازل 
ھا گفتم اگر پیامبر  که شریک و ھوو داشتند گله مند بودند، من به آن این

َعَ�ٰ ﴿ ی: دھد که آیه شما را طالق دھد الله به او ھمسرانی بھتر از شما می
ن ُ�ۡبِدَ�ُ  ۥٓ َر�ُّهُ 

َ
ۡزَ�ًٰجا َخۡ�ٗ  ۥٓ إِن َطلََّقُ�نَّ أ

َ
ۡؤِمَ�ٰٖت َ�ٰنَِ�ٰٖت أ � ّمِنُ�نَّ ُمۡسلَِ�ٰٖت مُّ

بَۡ�اٗر�
َ
�َِ�ٰٖت َ�ّيَِ�ٰٖت َو� �َِ�ٍٰت َ�ٰبَِ�ٰٖت َ�ٰٓ  نازل شد. ]٥[التحریم:  ﴾٥َ�ٰٓ

َمآءِ� َقۡد نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ِ� ﴿ ی بقره: سوره ١٤٤ی  آیه َنََّك  ٱلسَّ فَلَُنَوّ�ِ

(کعبه) را محل بازگشت و (جای) امنی برای مردم  ۀکه خان و (به یاد آورید) ھنگامی -١
راھیم نماز گاھی برای خود برگیرید. و ما به ابراھیم و قرار دادیم. و از مقام اب

خانه مرا برای طواف کنندگان و مقیمان و رکوع و سجود «اسماعیل وحی کردیم که: 
 »کنندگان (= نماز گزاران) پاک و پاکیزه کنید.
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ۚ فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر  وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّواْ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ قِۡبلَٗة تَۡرَضٮَٰها
ِينَ �نَّ  ۥۗ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
نَُّه  ٱۡلِكَ�َٰب أ

َ
ّ�ِِهۡمۗ َوَما ٱ�َۡ َ�َۡعلَُموَن � قُّ ِمن رَّ

 ُ ا َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ  کند؟ می به چه چیزی اشاره ١﴾١٤٤بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

 غییر قبله از بیت المقدس به کعبهت
به طرف بیت  ج کند که گفته: رسول الله می ابن اسحاق از براء روایت

کردند و منتظر  می خواندند و زیاد به طرف آسمان نگاه می المقدس نماز
 دستوری بود که از طرف الله برایش بیاید که این آیه نازل شد.

مانان گفت: دوست داریم که تکلیف نمازھای کسانی که یکی از مسل
این را  شود که الله اند، چه می اند و به طرف بیت المقدس نماز خوانده مرده

ُ َوَما َ�َن ﴿ نازل نمود: َ ِ�ُِضيَع إِيَ�َٰنُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ لََرُءوٞف  ٱ�َّاِس ب
 .٢]١٤٣[البقرة:  ﴾١٤٣رَِّحيمٞ 

َفا۞إِنَّ ﴿ بقره:ی  سوره ١٥٨ی  آیه ِۖ ِمن َشَعآ�ِرِ  ٱلَۡمۡرَوةَ وَ  ٱلصَّ َ�َمۡن َحجَّ  ٱ�َّ
وِ  ٱۡ�َۡيَت 

َ
� فَإِنَّ  ٱۡ�َتَمرَ أ َع َخۡ�ٗ وََّف بِِهَماۚ َوَمن َ�َطوَّ ن َ�طَّ

َ
َ فََ� ُجَناَح َعلَۡيهِ أ  ٱ�َّ

بینیم، اکنون تو را به (سوی)  به تحقیق ما گرداندن روی تو را به (سوی) آسمان می -١
گردانیم، پس روی خود را به سوی مسجد  که به آن خشنود شوی باز میای  قبله

که کتاب  الحرام کن و ھر جا باشید، روی خود را به سوی آن بگردانید و کسانی
دانند این (تغییر قبله) حق است (و) از جانب  داده شد، بخوبی می ھا (آسمانی) به آن

 فل نیست.کنند، غا باشد و الله از آنچه می پروردگارشان می
ع گرداند ھمانا خدا نسبت به ینمازتان را) ضا یعنیمان شما (ین نبوده که خدا ایو چن -٢

 .م استیمردم البته رؤوف و رح
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 کند؟ به چه چیزی اشاره می ١]١٥٨[البقرة:  ﴾١٥٨َشاكٌِر َعلِيمٌ 

 رکنی از حج است  فا و مروهص
کنند که گفت: از  امام بخاری و امام مسلم و دیگران از عروه روایت می

در مورد این آیه سئوال کردم و گفتم: به نظر من  لھمسر پیامبر، عایشه 
شود که اگر کسی بین صفا و مروه سعی نکند گناھی  از این آیه فھمیده می

انصار از پیامبر  ی! چونندارد. عایشه گفت: ای پسر خواھرم اشتباه گفت
کردیم  ما در جاھلیت از سعی بین صفا و مروه خود داری می :سئوال کردند

 چه کار کنیم؟ که این آیه نازل شد.

ِحلَّ لَُ�ۡم َ�ۡلََة ﴿ منظور از
ُ
َيامِ أ فَُث  ٱلّصِ  ١٨٧ی  در آیه ٢﴾إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�مۡ  ٱلرَّ

 ی بقره چیست؟ سوره

تواند با همسر خود همبستر  شب میی که کسی روزه است در هنگام
 شود

امام بخاری از براء روایت کرده است که گفت: ھرگاه شخصی روزه بود و 
 خورد و رفت، در آن روز و شب دیگر چیزی نمی موقع افطاری خواب می

نوشید تا شامگاه روز بعد. و یک روز قیص بن صرمه انصاری روزه بود،  نمی
کند: آیا غذا برای افطاری  سئوال میموقع افطار که شد ھمسرش از او 

کنم، چون آن روز  روم و برای شما غذا تھیه می می داری؟ گفت: نه ولی

ھای) الله است، پس ھر که حج خانه (خدا)  از شعائر (نشانه» مروه«و » صفا« ھمانا -١
(سعی) کند و  کند و یا عمره انجام دھد، بر او گناھی نیست که میان آن دو طواف

که به رغبت خود کار نیکی را انجام دھد پس بدرستی که الله سپاسگزار  کسی
 داناست.

 .آمیزش و نزدیکی با ھمسرانتان در شِب روزه بر شما حالل گردیده است -٢
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بیند که او  گردد، می رود. ھمسرش که بر می ی کار بود به خواب می خسته
گوید: نا امید شوی. فردا ظھر قیص از گشنگی و  بخواب رفته به او می

 شود: رسد و این آیه نازل می می ج امبرخبر به پی شود ھوش می تشنگی بی

ِحلَّ لَُ�ۡم َ�ۡلََة ﴿
ُ
َيامِ أ فَُث  ٱلّصِ مردم بخاطر نازل شدن  ﴾...إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�مۡ  ٱلرَّ

ْ َوُ�ُواْ وَ ﴿ شوند و می این آیه بسیار خوشحال ُ�وا َ لَُ�ُم  ٱۡ�َ ٰ يَتََب�َّ  ٱۡ�َۡيُط َح�َّ
ۡ�َيُض 

َ
ۡسَودِ  ٱۡ�َۡيِط ِمَن  ٱۡ�

َ
 شود. نازل می ﴾...ٱۡ�

ی رمضان  اند: وقتی روزه کند که گفته امام بخاری از براء روایت می
شدند  واجب شد، مردم در طول یک ماه رمضان با ھمسر خود ھمبستر نمی

ُ َعلَِم ...﴿ کردند که این آیه نازل شد: ھا به خود خیانت می ولی بعضی  ٱ�َّ
نَُّ�ۡم ُكنُتۡم َ�َۡتانُونَ 

َ
نُفَسُ�ۡم َ�َتاَب َعَلۡيُ�ۡم وََ�َفا َعنُ�مۡ  �

َ
 .١﴾...أ

ْ وَ ﴿ منظور از ْ َوُ�ُوا ُ�وا َ لَُ�ُم  ٱۡ�َ ٰ يَتََب�َّ ۡ�َيُض  ٱۡ�َۡيُط َح�َّ
َ
 ٱۡ�َۡيِط ِمَن  ٱۡ�

ۡسَودِ 
َ
 ی بقره چیست؟ سوره ١٨٧ی  در آیه ٢﴾ٱۡلَفۡجرِ ِمَن  ٱۡ�

 جائز استاهی شب یدی صبح از سیار شدن سفکوقت سحور تا اش
َوُ�ُواْ ﴿ ی است: آیه  کند که گفته امام بخاری از سھل بن سعد روایت می

ْ وَ  ُ�وا َ لَُ�ُم  ٱۡ�َ ٰ يَتََب�َّ ۡ�َيُض  ٱۡ�َۡيُط َح�َّ
َ
ۡسَودِ  ٱۡ�َۡيِط ِمَن  ٱۡ�

َ
 ﴾ٱۡلَفۡجرِ ِمَن  ٱۡ�

نازل شد و قسمت (من الفجر) نازل نشده بود. بعضی از مردم ریسمان سیاه 
بستند و تا موقعی که تشخیص بین سیاه و سفید  می به پای خودو سفید 

ی شما را پذیرفت و  کردید، پس توبه دانست که شما به خودتان خیانت می الله می -١
 .شما را بخشید

ی سیاه (شب) برای شما آشکار  ی سپیده صبح از رشته رشته د و بیاشامید، تاو بخوری -٢
 .شود
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من «نوشیدند که الله تعالی  خوردند و می ھا میسر نبود، غذا می برای آن
وسفید، شب و روز  را نازل کردند پس فھمیدند که منظور از سیاه» الفجر

 باشد. می

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ ی بقره: سوره ١٩٥ی  سبب نزول آیه نفُِقوا
َ
ِ َوأ َوَ� تُۡلُقواْ  ٱ�َّ

يِۡديُ�ۡم إَِ� 
َ
ْۚ إِنَّ  ٱ�َّۡهلَُكةِ بِ� ۡحِسُنٓوا

َ
َ َوأ  چیست؟ ١﴾١٩٥ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

گوید این آیه در مورد  کند، حذیفه می امام بخاری از حذیفه روایت می
 نفقه نازل شده است. 

ْ ﴿ ی بقره: سوره ١٩٦ی  آیه وا تِمُّ
َ
ُ�ۡم َ�َما  ُعۡمَرةَ ٱلۡ وَ  ٱۡ�َجَّ َوأ ۡحِ�ۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ َّ�ِ

ٰ َ�ۡبلَُغ  ٱلَۡهۡدِي� ِمَن  ٱۡسَتۡيَ�َ  َ�َمن َ�َن  ۥۚ َ�ِلَّهُ  ٱلَۡهۡديُ َوَ� َ�ۡلُِقواْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ
ۡو بِهِ 

َ
رِ�ًضا أ ِسهِ  ۦٓ ِمنُ�م مَّ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
وۡ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ�  ۦأ

َ
ۡو �ُُسٖك�  أ

َ
َصَدقٍَة أ

 ِ ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع ب
َ
َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد  ٱلَۡهۡدِي� ِمَن  ٱۡسَتۡيَ�َ َ�َما  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱۡلُعۡمَرةِ فَإَِذآ أ

يَّاٖ� ِ� 
َ
ةٞ َ�ِملَةٞۗ َ�ٰلَِك لَِمن لَّۡم  ٱۡ�َجِّ فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ � َوَسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ

ۡهلُهُ 
َ
ْ وَ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ ي َحاِ�ِ  ۥيَُ�ۡن أ َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱ�َّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا

َ
َ أ َشِديُد  ٱ�َّ

 در مورد چه کسی و چه حکمی نازل شده است؟ ٢﴾١٩٦ٱۡلعَِقابِ 

و در راه الله انفاق کنید و (با ترک انفاق) خود را با دست خویش به ھالکت نیفکنید و  -١
 دارد. نیکی کنید که الله نیکوکاران را دوست می

داشته شدید (بوسیله دشمن یا  و حج و عمره را برای الله به اتمام برسانید و اگر باز -٢
گاه از احرام بیرون  بیماری و غیره) پس آنچه از قربانی فراھم شود (ذبح کنید و آن

گاھش برسد و اگر کسی از شما  شوید) و سرھای خود را نتراشید تا قربانی به جای
بیمار بود، یا ناراحتی در سر داشت، (و ناچار شود در حال احرام سر خود را بتراشد) 

ن) یا یپس فدیه دھد از (قبیل: سه روز) روزه یا صدقه (خوراک دادن به شش مسک
که در امان بودید،  قربانی کردن گوسفندی (که میان فقرا تقسیم شود) پس ھنگامی

مند گردد؛ سپس (اعمال) حج را آغاز کند، آنچه از قربانی (برای  ھرکس از عمره بھره
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 باشد ی افساد احرام می فدیه ی کعب بن عجزه و حکم ر بارهد
ی روزه  کند: در مورد فدیه امام بخاری از کعب بن عجزه روایت می

بردند در حالی که شپش بر صورتم  ج سئوال کرد، گفت: مرا به نزد پیامبر
کردم که تا این حد رنج و  من فکر نمی«گفتند:  ج پراکنده بود، پیامبر

گفتم: نه. گفتند: » توانی گوسفندی را بیابی؟ ای آیا نمی متحمل شده سختی
بده و خوراک  سه روز روزه بگیر یا به شش مسکین ھر مسکینی نصف صاع«

این مخصوص من نازل شده ولی حکم آن برای ھمه » سر خود را بتراش.
 است.

ْ فَۡضٗ� ّمِن ﴿ ی بقره: سوره ١٩٨ی  آیه ن تَۡبَتُغوا
َ
لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

َفۡضُتم ّمِۡن َعَرَ�ٰٖت فَ 
َ
ٓ أ ّ�ُِ�ۡمۚ فَإَِذا ْ رَّ َ  ٱۡذُكُروا  وهُ ٱۡذُكرُ وَ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡشَعرِ ِعنَد  ٱ�َّ

آّلِ�َ لَِمَن  ۦَكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم ّمِن َ�ۡبلِهِ  به چه چیزی اشاره  ١﴾١٩٨ٱلضَّ
 دارد؟

 باح بودن تجارت در ایام حجم
کند که گفت: عکاظ و مجنة و  روایت می بامام بخاری از ابن عباس

جا  ذوالمجاز بازارھایی در جاھلیت بودند؛ ما در ایام حج تجارت کردن در آن

فت سه روز در (ایام) حج و ھفت روز کند) و ھرکس نیا او) میسر شد (ذبح می
که بازگشتید روزه بگیرید. این ده (روز) کامل است، این (حکم) برای کسی  ھنگامی

است که خانواده او ساکن مسجد الحرام (= مکه و اطراف آن) نباشد و از الله بترسید 
 کیفر است. و بدانید که الله سخت

ید و فروش) از فضل پروردگارتان (روزی) گناھی بر شما نیست که (در ایام حج با خر -١
که از عرفات کوچ کردید؛ الله را نزد مشعر الحرام یاد کنید و او  طلب کنید و ھنگامی

 را یاد کنید ھمچنان که شما را ھدایت کرد و اگرچه پیش از آن از گمراھان بودید.
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سئوال کردند و  ج دانستیم، در مورد این مسئله از رسول الله ا حرام میر

ّ�ُِ�مۚۡ ﴿ ی  آیه ن تَۡبَتُغواْ َفۡضٗ� ّمِن رَّ
َ
 نازل شد. ﴾...لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

ۡهرِ لُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ ی بقره: سوره ٢١٧ی  آیه قَِتاٖل �ِيهِ� ُقۡل  ٱۡ�ََرامِ  ٱلشَّ
ِ قَِتاٞل �ِيهِ َكبِ�ٞۚ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل  ۢ بِهِ  ٱ�َّ �ۡخَراُج  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ وَ  ۦَوُ�ۡفُر

ۡهلِهِ 
َ
ۡ�َ�ُ ِعنَد  ۦأ

َ
ِۚ ِمۡنُه أ ۡ�َ�ُ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ  ٱ�َّ

َ
يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم  الُونَ َوَ� يَزَ  ٱۡلَقۡتِل� أ

و�ُ  ٰ يَُردُّ ْۚ ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن َح�َّ َ�َيُمۡت  ۦَوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  ٱۡسَتَ�ُٰعوا
ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ� 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
ۡ�َياوَُهَو َ�فِٞر فَأ ۡصَ�ُٰب  ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱ�ُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
َوأ

ونَ  ٱ�َّارِ�   .١﴾٢١٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
 شده است و چرا؟به سبب قتل چه کسی نازل 

 تل ابن حضرمی؛ چون در ماه حرام رخ داده بودق
ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی در کتاب الکبیر و بیھقی در کتاب 

گروھی را با  ج کنند: رسول الله سنن خود از جندب پسر عبدالله روایت می
فرماندھی عبدالله بن جحش فرستاد؛ در راه ابن حضرمی را دیدند و او را 

ھا متوجه نبودند که آن روز ماه رجب یا جمادی االول است.  شتند و آنک
اید که این  مرتکب قتل شده مشرکین به مسلمانان گفتند شما در ماه حرام

گناھی) بزرگ جنگ در آن («پرسند. بگو:  از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام، می -١
است و بازداشتن از راه الله و کفر ورزیدن به او و (باز داشتن از) مسجد الحرام و 

تر، و فتنه (=شرک و شکنجه  بیرون راندن اھلش از آن؛ نزد الله (گناھی) بزرگ
که اگر بتوانند  جنگند، تا آن و پیوسته با شما می» تر است. مؤمنان) از کشتار بزرگ

برگردانند و ھرکس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر تان  شما را از دین
شان در دنیا و آخرت تباه شده است، و آنان اھل آتش (دوزخ)  بمیرد، پس آنان اعمال

 اند، و ھمیشه در آن خواھند بود.
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اید، اجری ھم  آیه نازل شد و بعضی ھم گفتند: اگر شما گناه انجام نداده
 ندارید که این آیه نازل شد.

قُۡل ُهَو  ٱلَۡمِحيِض� لُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ ی بقره: سوره ٢٢٢ی  سبب نزول آیه
ٗذى فَ 

َ
ْ أ ۡرَن  ٱلَۡمِحيِض ِ�  ٱلّنَِسآءَ  ٱۡ�َ�ِلُوا ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ

َمَرُ�ُم 
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۚ فَ� ُ َ إِنَّ  ٱ�َّ ٰ�ِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ  ﴾٢٢٢رِ�نَ ٱلُۡمَتَطهِّ َوُ�ِحبُّ  ٱ�َّ�َّ

 چیست؟ ١]٢٢٢[البقرة: 

 رخورد بد یهودیان با زنان در ایام حیضب
ھا زمانی که زن  کنند: یھودی امام مسلم و ترمذی از انس روایت می

دادند، یاران  خوردند و او را در خانه راه نمی شد، ھمراه او غذا نمی حیض می
ھمه کاری را انجام : «پیامبر سئوال نمودند و این آیه نازل شد و پیامبر گفتند

 .»دھید جز ھمبستر شدن

تُواْ ﴿ ی بقره: سوره ٢٢٣ی   علت نزول آیه
ۡ
�َِسآؤُُ�ۡم َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

نُفِسُ�ۡمۚ وَ 
َ
�ِ ْ ُموا ٰ ِشۡئُتۡمۖ َوقَّدِ َّ�

َ
ْ َحۡرثَُ�ۡم � َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱ�َّ َ�ُٰقوهُۗ  ٱۡعَلُمٓوا نَُّ�م مُّ

َ
�

 ِ  ؟چیست ٢﴾٢٢٣ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َو�َّ�ِ

بار است،  آن پلید و زیان«پرسند، بگو  ی حیض (عادت ماھانه زنان) می و از تو درباره -١
ھا نزدیکی نکنید؛ تا پاک  اعدگی از زنان کناره گیری کنید و با آنپس در حالت ق

که پاک شدند و غسل کردند. از ھمان جا که الله به شما فرمان  شوند، پس ھنگامی
دارد و (نیز)  ھا آمیزش کنید، به راستی که الله توبه کنندگان را دوست می داده، با آن

 .»دارد پاکان را دوست می
ار شما ھستند، پس ھر گونه که بخواھید به کشتزار خود درآیید و زنان شما کشتز -٢

ای) برای خود از پیش بفرستید و از الله بترسید و بدانید که شما او را مالقات  (توشه
 خواھید کرد؛ و به مؤمنان بشارت ده.

                                           



 اسباب النزول ُلباب النقول في    ١٠

یهود معتقد بودند که اگر کسی از پشت سر با همسر خود همبستر شود، 
 آید ی او کاج به دنیا می بچه

کنند:  امام بخاری و امام مسلم و ابو داود و ترمذی از جابر روایت می
آید  گویند: ھرگاه از پشت سر با زن ھمخوابی شود بچه کاج بدنیا می یھود می

 که این آیه نازل شد.

َجلَُهنَّ  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿ ی بقره: سوره ٢٣١ی  نزول آیهعلت 
َ
َ�َبلَۡغَن أ

 ْۚ َۡعَتُدوا اٗر� ّ�ِ ۡو َ�ُِّحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف� َوَ� ُ�ۡمِسُكوُهنَّ ِ�َ
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
فَأ

ْ َءاَ�ِٰت  ۥۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ِ َوَ� َ�تَِّخُذٓوا ْ ُهُزٗوۚ� وَ  ٱ�َّ  ٱۡذُكُروا
ِ نِۡعَمَت  نَزَل َعلَۡيُ�م ّمَِن  ٱ�َّ

َ
 ۦۚ يَعُِظُ�م بِهِ  ٱۡ�ِۡكَمةِ وَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمآ أ

ْ وَ  َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱ�َّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ ٍء َعلِيمٞ  ٱ�َّ  ؟چیست ١﴾٢٣١بُِ�ّلِ َ�ۡ

 گرفتند دادن زن و آزاد کردن برده را به شوخی می طالقعضی از مردم ب
کنند:  می ابن ابی عمر در مسند خود و ابن مردویه از ابی درداء روایت

ی  ام و برده گفت که شوخی کرده داد بعد می شخص زن خود را طالق می
 که این آیه نازل شد. ام گفت: شوخی کرده می کرد و می خود را آزاد

َجلَُهنَّ  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿ ی بقره: سوره ٢٣٢ی  سبب نزول آیه
َ
َ�َبلَۡغَن أ

گاه به پایان (روزھای) عده خویش  که زنان را طالق (رجعی) دادید، آن و ھنگامی -١
ھا را رھا سازید  ھا را نگه دارید و یا به نیکی و خوبی آن پس به شایستگی آن رسیدند.

شان) تعدی و تجاوز کنید و  و آنان را بخاطر زیان رساندن نگاه ندارید تا (به حقوق
که چنین کند قطعًا به خود ستم کرده است و آیات الله را به مسخره نگیرید. و  کسی

که از کتاب (قرآن) و حکمت (سنت و اسرار شریعت)  نعمت الله را بر خود و آ نچه را
دھد، به یاد بیاورید و از الله بترسید و بدانید  بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می

 که الله به ھمه چیز داناست.
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 ِ ۡزَ�َٰجُهنَّ إَِذا تََ�َٰضۡواْ بَۡيَنُهم ب
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َ�ٰلَِك يُوَ�ُظ  ٱلَۡمۡعُروِف� فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

ِ  ۦبِهِ  ِ َمن َ�َن ِمنُ�ۡم يُۡؤِمُن ب ۡطَهُرۚ وَ َ�ٰلِ�ُ  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
َ
ۡزَ�ٰ لَُ�ۡم َوأ

َ
ُ ۡم أ  ٱ�َّ

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
 چیست؟ ١﴾٢٣٢َ�ۡعلَُم َوأ

متر از سه بار طالق داده باشد و کسی زنش را کر گه اک نیدر مورد ا
ھا  گر ولی امر حق ندارد از ازدواج آنینند دکگر یس قصد رجوع به ھمدپس

 ند.کری یگجلو
 ترمذی و غیر از ایشان از معقل بن یسار روایتامام بخاری و ابو داود و 

کنند: او خواھر خود را به ازدواج یکی از مسلمانان در آورد؛ خواھرش  می
که  بار طالق داد و از طالق خود برنگشت تا این که او را یک نزد او بود تا این

ی زن تمام شد؛ بعد از آن، آن دو ھمدیگر را خواستند و آن مرد مجددا  عده
گوید: او را به تو ارزانی  ا از خطاب خواستگاری نمود؛ معقل در جواب میاو ر

داشتم و به عقد تو در آوردم و تو او را طالق دادی به الله قسم دیگر به تو بر 
گاه بود و این آیه نازل شد. زمانی که  نمی گردد. الله به حاجت و نیاز آن دو آ

له و مطیع الله ھستم سپس معقل این آیه را شنید، گفت: گوش به فرمان ال
 آن مرد را خواست و به او گفت: خواھرم ارزانی تو باد و به عقد شما در

 آورم. می

ْ َ�َ ﴿ ی بقره: سوره ٢٣٨ی  علت نزول آیه لََ�ٰتِ َ�ٰفُِظوا ِ وَ  ٱلصَّ لَٰوة  ٱلصَّ

ی خود را به پایان رساندند، آنان  گاه (مدت) عده که زنان را طالق دادید، آن و ھنگامی -١
ای در بین  ا شوھران (سابق) خود باز ندارید، وقتی که بطرز پسندیدهرا از ازدواج ب

خویش تراضی کنند. این (دستوری است) که ھرکس از شما که به الله و روز قیامت 
تر  تر و پاکیزه شود؛ و این (دستور) برای شما پر برکت ایمان دارد؛ به آن پند داده می

 دانید. داند و شما نمی است و الله می
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ِ َ�ٰنِتِ�َ  ٱلۡوُۡسَطيٰ   چیست؟ ١﴾٢٣٨َوقُوُمواْ ِ�َّ
کردند و با نازل شدن این آیه  صحبت می قبال مردم در نماز با ھمدیگر
 .دیگر صحبت در نماز ممنوع شد

کنند: ما در  روایت می ی حدیث و دیگران از زید بن أرقم گانه ی شش ائمه
کردیم؛ شخص با کنار  در نماز با ھمدیگر صحبت می ج زمان رسول الله

خن که این آیه نازل شد ما از س کرد تا این دستی خود در نماز صحبت می
 گفتن نھی شدیم و به سکوت امر شدیم.

ّ�ِهِ  ٱلرَُّسوُل َءاَمَن ﴿ ی بقره: سوره ٢٨٥ی  آیه نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ  ۦبَِما

ِ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَۚ وَ  ِ ُ�ٌّ َءاَمَن ب َحٖد ّمِن  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  ٱ�َّ
َ
َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

ۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك  ۦۚ رُُّسلِهِ  َطۡعَنا
َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ ۡ َوقَالُوا به چیزی  ٢﴾٢٨٥َمِص�ُ ٱل

 کند؟ اشاره می

 مسلمانان به اطاعت از خدا و رسولش در تمام امورق یتشو
کنند: زمانی  روایت می سامام احمد و امام مسلم و دیگران از ابو ھریره

ۡو ُ�ُۡفوهُ ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ ﴿ ی که آیه
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ُ إِن ُ�ۡبُدواْ َما ِ�ٓ أ نازل شد  ٣﴾ٱ�َّ

ھا و (بخصوص) نماز میانه (نماز عصر) محافظت کنید و فروتنانه  ر (بجا آوردن) نمازب -١
 برای الله به پا خیزید.

پیامبر به آنچه از (سوی) پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است و مؤمنان  -٢
اند. (و  ھایش و پیامبرانش ایمان آورده (نیز) ھمه به الله و فرشتگان او و کتاب

شنیدیم و اطاعت «و گفتند: » گذاریم میان ھیچ یک از پیامبرانش فرق نمی«گفتند): 
 ».کردیم. پروردگارا! آمرزش تو را (خواھانیم) و بازگشت به سوی توست

د، خداوند شما را طبق آن یا پنھان دارید یار سازکد آشیه در دل دارکاگر آنچه را  -٣
 .ندک یمحاسبه م
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آمدند و بر دو زانو نشستند و گفتند:  ج بر صحابه سخت شد، نزد رسول الله
آیا «پیامبر گفتند:  .آیه ای بر تو نازل شده است که ما طاقت آن را نداریم

 .اند، بگویید: سمعنا وعصینا شما بوده خواھید مثل اھل کتاب که قبل از می

ۖ ُ�ۡفَرانََك ﴿ ھا گفتند: ولکن آن» شندیم و نافرمانی کردیم؟ َطۡعَنا
َ
َسِمۡعَنا َوأ

ۡ َر�ََّنا �َ�َۡك  شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگارا ما را بیامرز و مقصد « ﴾٢٨٥َمِص�ُ ٱل

آمن «ی  آن آیهزمانی که چنین پیشنھادی دادند بعد از  »بسوی تو است. ما

 نازل شد. »الرسول آيه اليكلف اهللا نفسا اال وسعها

ِينَ إِنَّ ﴿ ی آل عمران: سوره ٧٧ی  آیه وَن بَِعۡهِد  ٱ�َّ ِ �َۡشَ�ُ يَۡ�ٰنِِهۡم  ٱ�َّ
َ
َو�

ْوَ�ٰٓ�َِك َ� َخَ�َٰق لَُهۡم ِ� 
ُ
ُ َوَ� يَُ�ّلُِمُهُم  ٱ�ِخَرةِ َ�َمٗنا قَلِيً� أ َوَ� يَنُظُر إَِ�ِۡهۡم  ٱ�َّ

ِ�مٞ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم 
َ
 .١﴾٧٧َوَ� يَُزّ�ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

 دروغ یاد کردن قسم 
کنند: اشعث پسر قیس  می امام بخاری و امام مسلم و دیگران روایت

کرد؛ او را نزد  طلب داشتم و او انکار می گفت: من از یک یھودی، زمینی
گفتند: آیا دلیلی و شاھدی داری؟ گفتم نه، به  ج مبرپیا پیامبر آوردم

خورد  می بخور. گفتم: یا رسول الله در این صورت او قسم یھودی گفت: قسم
 رود، که این آیه نازل شد. می و مالم از دست

ُ َكۡيَف َ�ۡهِدي ﴿ ی آل عمران: سوره ٨٦ی:  آیه ْ َ�ۡعَد  ٱ�َّ قَۡوٗما َ�َفُروا
نَّ 

َ
ْ أ ُ وَ  ٱۡ�َّيَِ�ُٰتۚ َحّقٞ وََجآَءُهُم  ٱلرَُّسوَل إِيَ�ٰنِِهۡم َوَشِهُدٓوا  ٱۡلَقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

ھا  فروشند، آن ھای خود را به بھای ناچیزی می الله و سوگند که پیمان ھمانا کسانی -١
گوید و به  ھا سخن نمی ای در آخرت نخواھند داشت و الله در روز قیامت با آن بھره

 ھاست. سازد و عذاب دردناکی برای آن ھا را (از گناه) پاک نمی نگرد و آن آنان نمی
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ٰلِِم�َ   کند؟ زی اشاره مییبه چه چ ١﴾٨٦ٱل�َّ

 ی مرتد شدن توبه بولق
از  کنند: مردی می روایت بنسایی و ابن حبان و حاکم از ابن عباس 

انصار مسلمان شد، سپس مرتد شد و دوباره پشیمان شد و قاصدی نزد قوم 
توانم دوباره  می خود فرستاد و گفت: بروید نزد رسول الله و بگویید آیا من

 مسلمان شوم؟ که این آیه نازل شد و به او خبر دادند و مسلمان شد.

آ�َِفَتاِن مِ ﴿ ی آل عمران سوره ١٢٢ی:  آیه ن َ�ۡفَشَ� إِۡذ َهمَّت طَّ
َ
نُ�ۡم أ

ُ وَ  ۗ َوَ�َ  ٱ�َّ ِ َوِ�ُُّهَما ِ  ٱ�َّ
در مورد چه کسانی نازل  ٢﴾١٢٢ٱلُۡمۡؤِمُنونَ فَۡلَيَتَو�َّ

 شده است؟

 بنی سلمه و بنی حارثه های ر مورد دو قبیله از انصار به نامد
کنند: این آیه در  از جابر ابن عبدالله روایت می امام بخاری و امام مسلم

مورد بنی سلمه و بنی حارثه نازل شده است. و این حدیث ردی است بر 
اینکه آیه  دانند و در حالی که ھمه بر ھا که علی را مختص والیت می رافضی

ھا ھمه اولیاء الله ھستند و الله ولی  اتفاق دارند. آن در مورد انصار نازل شده،
 ت.ایشان است و ھمانا الله بھترین ولی و یاری دھنده اس

ۡمرِ َلۡيَس لََك ِمَن ﴿ ی آل عمران سوره ١٢٨ی:  چه وقت آیه
َ
ۡو  ٱۡ�

َ
ٌء أ ۡ�َ

که) گواھی  شان و (پس از آن یمانکند که بعد از ا چگونه الله قومی را ھدایت می -١
دالیل روشن آمد، کافر شدند؟! و الله  که پیامبر بر حق است و برایشان دادند به این

 کند. قوم ستمکار را ھدایت نمی
که دو گروه از شما (= بنوسلمه و بنوحارثه) خواستند که  و (نیز به یاد آور) ھنگامی -٢

 ھا بود، و مؤمنان باید تنھا بر الله توکل کنند. آنسستی ورزند، و الله یاور (و نگھدار) 
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ُهۡم َ�ٰلُِمونَ  َ�ُهۡم فَإِ�َّ ۡو ُ�َعّذِ
َ
 نازل شد؟ ١﴾١٢٨َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

 ر جنگ احدد
ھای پیشین پیامبر  کنند: دندان امام احمد و امام مسلم از انس روایت می

شکافی در سر ایشان بوجود آمد و خون بر در روز احد شکسته شد و 
چگونه قومی چنین با پیامبر «شان روان گشت. پس گفتند:  ی مبارک چھره

دارند در حالی که ایشان را به عبادت پروردگارشان دعوت  خود روا می
 .»دھد می

 در این موقع این آیه نازل گردید.

ِينَ َ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ی آل عمران: سوره ١٨٨ی:  سبب نزول آیه َ�ۡفرَُحوَن  ٱ�َّ
ن ُ�َۡمُدواْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُواْ َفَ� َ�َۡسبَنَُّهم بَِمَفاَز�ٖ ّمَِن 

َ
ُ�ِحبُّوَن أ تَواْ وَّ

َ
 ٱۡلَعَذاِب� بَِمآ �

ِ�مٞ 
َ
 ؟در مورد چه کسانی نازل شده است ٢﴾١٨٨َولَُهۡم َعَذاٌب أ

 نافقینم
کنند: زمانی پیامبر  عید خدری روایت میاز ابوس امام بخاری و امام مسلم

برای جھاد خارج شدند، تعدادی از منافقین در شھر ماندند و به ماندن خود 
بر گشتند، عذرخواھی کردند و  ج خوشحال بودند و زمانی که رسول الله

 انتظار داشتند تمجید شوند که این آیه نازل شد.

پذیرد (و آنان را  ھیچ چیز از کار (بندگان) در دست تو نیست، یا (الله) توبه آنان را می -١
 کند؛ زیرا آنان ستمکارند. شان می بخشاید) یا عذاب می

آنچه شوند، و دوست دارند به  خوشحال می اند که به آنچه کرده گمان مبر کسانی -٢
ستوده شوند، قطعًا گمان مبر از عذاب (الھی) نجات و رھایی یابند، (بلکه)  اند نکرده

 ھا، عذاب دردناکی است. برای آن
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ُ يُوِصيُ�ُم ﴿ ی نساء: سوره ١١ی:  آیه َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ٱ�َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ
َ
ِ�ٓ أ

 � نثََيۡ�ِ
ُ
فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ �ن َ�نَۡت َ�ِٰحَدٗة  ٱثۡنََتۡ�ِ فَإِن ُ�نَّ �َِساٗٓء فَۡوَق  ٱۡ�

ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما  ٱ�ِّۡصُفۚ فَلََها 
بََوۡ�هِ لُِ�ّ

َ
ُدُس َوِ� ا تَرَ  ٱلسُّ ۚ فَإِن  ۥإِن َ�َن َ�ُ  كَ ِممَّ َوَ�ٞ

 ُ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ َوَ�ٞ َوَورِثَهُ  ۥلَّۡم يَُ�ن �َّ
َ
ٞ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ فَإِن َ�َن َ�ُ  ٱ�ُّلُُثۚ � إِۡخَوة

ُدُسۚ  ۡ�َنآؤُُ�ۡم َ� تَۡدُروَن  ٱلسُّ
َ
ۡو َديٍۡن� َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َ
ٓ أ ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِ� بَِها

 ُّ�
َ
ۡقَرُب َلُ�مۡ  ُهمۡ �

َ
ِۗ َ�ۡفٗعاۚ فَرِ�َضٗة ّمَِن  أ َ إِنَّ  ٱ�َّ به  ١﴾١١َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما ٱ�َّ

 کند؟ چه حکمی از احکام اسالمی اشاره می

 یراثم
کنند: رسول الله  ی حدیث از جابر بن عبدالله روایت می گانه امامان شش
به عیادت من آمدند؛ در نزد قوم بنی سلمه در حالی که  سو ابوبکر صدیق 

من بیھوش بودم، آب خواستند، وضو گرفتند و بر روی من آب پاشیدند، پس 
دھید؟  به ھوش آمدم، گفتم: در مورد اموال و دارایی خودم چه دستوری می

 که این آیه نازل شد. 

کند، سھم پسر، چون سھم دو دختر  تان به شما سفارش می ی فرزندان الله درباره -١
د، دو است. پس اگر (فرزندان میت ھمه) دختر (دو دختر یا) بیش از دو دختر باشن

سوم ترکه بھره ایشان است، و اگر یک دختر باشد، نیمی از ترکه از آن اوست. و برای 
باشد، در صورتی که (میت)  ھر یک از پدر و مادر وی (= میت) یک ششم از ترکه می

فرزندی داشته باشد، پس اگر فرزندی نداشته باشد و (تنھا) پدر و مادرش از او ارث 
است (و باقی از آن پدر خواھد بود) و اگر او (= میت) برند، برای مادرش یک سوم 

ھا) پس از انجام  برادرانی داشته باشد، سھم مادرش یک ششم است، (ھمه این
وصیتی است که او (= میت) به آن سفارش کرده و بعد از ادای دین است، شما 

کام) تان کدام یک برای شما سودمندترند. (این اح تان و فرزندان دانید پدران نمی
 گمان الله دانای حکیم است. ای (معین و مقرر شده) از جانب الله است و بی فریضه
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َها ﴿: ی نساء سوره ١٩ی:  علت نزول آیه ُّ�
َ
� ِيَ�ٰٓ ْ َ� َ�ِلُّ لَُ�ۡم  نَ ٱ�َّ َءاَمُنوا

 ْ ن تَرِثُوا
َ
ن  ٱلّنَِسآءَ أ

َ
ٓ أ ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ إِ�َّ ْ بَِبۡعِض َما ۖ َوَ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ ِ�َۡذَهُبوا َكۡرٗها

 ِ وُهنَّ ب َبّيَِنٖة� وََ�ِ�ُ �َِ� بَِ�ِٰحَشٖة مُّ
ۡ
ن  فَإِن َكرِۡهُتُموُهنَّ  ٱلَۡمۡعُروِف� يَأ

َ
َ�َعَ�ٰٓ أ

ُ ا َوَ�ۡجَعَل  ٔٗ رَُهواْ َشۡ� تَ�ۡ  � َكثِٗ�� ٱ�َّ  ؟چیست ١﴾١٩�ِيهِ َخۡ�ٗ
ی میت محسوب  اسالم، مردم زن میت را ھم جزء مال و ترکه قبل از

 که این آیه نازل شد. کردند تا این می
کنند: چنین  روایت می بامام بخاری و داود و نسایی از ابن عباس

اولیاء آن میت برای زن میت تصمیم کرد،  بودند، وقتی مردی فوت می
خواستند او را به  کردند و اگر می خواستند با او ازدواج می گرفتند اگر می می

و  شدند خواستند مانع ازدواج او می آوردند و اگر می ازدواج کسی در می
ی او برتری داشتند  ھا در تصمیم گیری در مورد آن زن نسبت به خانواده آن

 د.که این آیه نازل ش

إِ�َّ َما َملََكۡت  ٱلّنَِسآءِ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ۞وَ ﴿ ی نساء سوره ٢٤ی:  آیه
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ كَِ�َٰب 

َ
� ِ ن تَۡبَتُغواْ  ٱ�َّ

َ
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم أ ِحلَّ َلُ�م مَّ

ُ
َعلَۡيُ�ۡمۚ َوأ

ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ َ�َما  ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمبِأ

ُجورَُهنَّ 
ُ
إِنَّ  ٱۡلَفرِ�َضةِ� ِمۢن َ�ۡعِد  ۦفَرِ�َضٗةۚ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم �ِيَما تََ�َٰضۡيُتم بِهِ  أ

اید! برای شما حالل نیست که اززنان به اکراه ارث برید و  که ایمان آورده ای کسانی -١
اید؛ پس بگیرید، مگر  آنان را زیر فشار قرار ندھید، تا برخی از آنچه را که به آنان داده

ھا بطورشایسته رفتار کنید و  ا مرتکب عمل زشت آشکاری شوند. و با آنھ که آن این
تان نیامد و) کراھت داشتید، پس چه بسا چیزی را خوش  اگر از آنان (خوش

 دھد.  دارید و الله در آن خیر بسیار قرار می نمی
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 َ  .١﴾٢٤َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما ٱ�َّ
 کند؟ حکم حاللیت چه چیزی را بیان می

 با برده کم حاللیت همبستر شدنح
کنند:  ترمذی و نسایی از ابوسعید خدری روایت میامام مسلم و ابوداود و 

که با  اسیرانی از قوم اوطاس به ما رسید که قبال شوھر داشتند، ما از این
ھا ھمخوابی کنیم، خودداری کردیم؛ در این مورد از پیامبر سئوال  آن

 ھا ھمبستر شدیم. گرفتیم که این آیه نازل شد و ما با آن

َها َ�ٰٓ ﴿: ی نساء سوره ٥٩ی:  آیه ُّ�
َ
ِينَ � ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ َءاَمُنٓوا ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
َوأ

ْوِ�  ٱلرَُّسوَل 
ُ
ۡمرِ َوأ

َ
وهُ إَِ�  ٱۡ� ءٖ فَُردُّ ِ ِمنُ�ۡمۖ َفإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ إِن  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ
 ِ ِ ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
در مورد  ٢﴾٥٩تَأ

 چه کسی نازل شده است؟

 بدالله بن حذافه بن قیس ع
اند:  روایت کرده بامام بخاری و دیگران غیر از ایشان از ابن عباس

اید. (این)  و زنان شوھردار (بر شما حرام است) مگر زنانی که مالک آنان شده -١
(که گفته شد) برای  ھا ی الھی است که بر شما مقرر داشته است. و غیر از این هفریض

که پاکدامن باشید  شما حالل است با اموال خود (زنان دیگر را) طلب کنید ـ در حالی
و زناکار نباشد ـ پس آن زنانی را که (به ازدواج در آوردید و) از آنان کام گرفتید، باید 

ای به آنان بدھید، و گناھی بر شما نیست در آنچه بعد از  ضهمھرشان را به عنوان فری
 گمان الله دانای حکیم است. تعیین مھریه با یکدیگر توافق کنید، بی

اید! اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید پیامبررا؛ و صاحبان  که ایمان آورده ای کسانی -٢
و پیامبر باز گردانید؛ اگر به امر تان را؛ و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به الله 

 تر است. الله و روز قیامت ایمان دارید، این بھتر و خوش فرجام

                                           



 ١٩  اسباب النزول يُلباب النقول ف

این آیه در مورد عبدالله بن حذافه بن قیس زمانی که پیامبر ایشان را برای 
 جنگی فرستادند، نازل شده است.

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما فَ ﴿ ی نساء سوره ٦٥ی:  آیه َ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
 ﴾٦٥َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ

 ؟در مورد چه کسانی نازل شده است ١]٦٥[النساء: 

 ی از انصاریکری زبیر بن عوام و یل و فصل درگح
کنند: زبیر  روایت می بحدیث از عبدالله بن زبیر ی گانه امامان شش

زبیر، «به زبیر گفت:  ج درگیر شدند؛ پیامبر  با شخصی از انصار بخاطر آبراھه
ی خود برسان. آن انصاری گفت: یا رسول  بعد آب را به ھمسایه» آبیاری نما

ی رسول  چھره !کنید طور حکم می باشد این الله چون زبیر پسر عموی تو می
که به دیوار  آبیاری بکن سپس آب را نگاه کن تا این«دگرگون شد و گفت: 
زبیر » او داد. ی خود برسان و حق زبیر را بطور کامل به برسد بعد به ھمسایه

 شده است. گفت این آیه بخاطراین موضوع نازل

ۡمٞر ّمَِن ﴿ ی نساء: سوره ٨٣ی:  آیه
َ
ۡمنِ �َذا َجآَءُهۡم أ

َ
وِ  ٱۡ�

َ
َذاُعواْ  ٱۡ�َۡوِف أ

َ
أ

وهُ إَِ�  ۦۖ بِهِ  ْوِ�  ٱلرَُّسولِ َولَۡو َردُّ
ُ
ۡمرِ �َ�ٰٓ أ

َ
ِينَ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ٱۡ�  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  ٱ�َّ

ِ ِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَ� فَۡضُل  َبعۡ َ�  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  ٱ�َّ ۡيَ�ٰنَ ُتُم �َّ  ٢﴾٨٣إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱلشَّ

که در اختالفات خویش تو  آورند، مگر این ھا ایمان نمی نه، سوگند به پروردگارت که آن -١
را داور قرار دھند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کامًال 

 .ندتسلیم باش
ھا برسد آن را  که خبری از ایمنی (و پیروزی) یا ترس (و شکست) به آن و ھنگامی -٢

گرداندند، از  که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امرشان باز می سازند، در حالی شایع می
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 زی است؟یه به چه چاشار
از  ج کند: زمانی که پیامبر می روایت سامام مسلم از عمربن الخطاب 

زنان خود دوری کردند به مسجد وارد شد، مردم با سر انگشتان خود با 
گفتند: رسول الله زنان خود را طالق  کردند و می سنگ ریزه بازی می

پیامبر زنان خود را  اند من بر در مسجد ایستادم و با صدای بلند گفتم داده
 که این آیه نازل شد. طالق نداده است

ُ فَِئتَۡ�ِ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ ۞َ�َما لَُ�ۡم ِ� ﴿ ی نساء سوره ٨٨ی:  آیه ۡرَكَسُهم  ٱ�َّ
َ
أ

َضلَّ 
َ
ْ َمۡن أ ن َ�ۡهُدوا

َ
تُِر�ُدوَن أ

َ
� ْۚ ۖ بَِما َكَسُبٓوا ُ ُ َوَمن يُۡضلِِل  ٱ�َّ  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  ٱ�َّ

 در چه زمانی نازل شد؟ ١﴾٨٨بِيٗ� سَ 

 بل از جنگ احدق
کنند: پیامبر  امام بخاری و امام مسلم و دیگران از زید بن ثابت روایت می

برای جنگ به طرف احد حرکت کردند و مردم ھمراه ایشان رفتند و یاران 
در مورد جنگ کردن و یا جنگ نکردن به دو گروه تقسیم شدند که این آیه 

 نازل شد.

َها ﴿ ی نساء: سوره ٩٤ی:  ب نزول آیهسب ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۡ�ُتۡم ِ�  ٱ�َّ َءاَمُنٓواْ إَِذا َ�َ

ِ َسبِيِل  ۡلَ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم  ٱ�َّ
َ
ْ لَِمۡن � ْ َوَ� َ�ُقولُوا َ�ٰمَ َ�َتبَيَُّنوا لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا تَۡبَتُغوَن  ٱلسَّ

گاه می شدند و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود، جز اندکی، (ھمگی)  حقیقت امر آ
 ردید.ک از شیطان پیروی می

که الله بخاطر  اید؟ در حالی ی منافقان دو گروه شده چیست شما را که درباره -١
خواھید کسی را که الله  است، آیا شما می شان، آنان را سرنگون (و مردود) کرده اعمال

که ھر کس را الله گمراه کند، برای او راھی  است، ھدایت کنید؟ در حالی گمراه کرده
 نخواھی یافت.

                                                                                           



 ٢١  اسباب النزول يُلباب النقول ف

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َعَرَض  ِ فَعِنَد  ٱ�ُّ ُ َمَغانُِم َكثَِ�ةۚٞ َكَ�ٰلَِك ُكنُتم ّمِن َ�ۡبُل َ�َمنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ْۚ إِنَّ  َ َعلَۡيُ�ۡم َ�َتبَيَُّنٓوا  چیست؟ ١﴾٩٤َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِٗ�� ٱ�َّ

ق، یه بدون تحقکغمبر یدر مورد عتاب خداوند به بعضی از اصحاب پ
ه آن شخص کمان گن یشتند به اکرده بود، کھا سالم  ه به آنکشخصی را 

 رده است.کھا سالم  افر است و فقط برای حفظ جان خود به آنک
روایت  بامام بخاری و ترمذی و حاکم و دیگران از ابن عباس

ی بنی سلیم در حالی که گوسفندی در جلو داشت،  اند: مردی از قبیله کرده
ھا گفتند:  آنھا سالم کرد،  از کنار تعدادی از یاران پیامبر عبور کرد و بر آن

که از دست ما جان سالم به در ببرد. بر او  بر ما سالم نکرده مگر بخاطر این
که این آیه  ،ھجوم کردند و او را کشتند و با گوسفند او به نزد پیامبر آمدند

 نازل شد.

ْوِ� ﴿ ی جمله
ُ
رِ َ�ۡ�ُ أ َ �َّ �َۡسَتوِي ﴿: ی نساء سوره ٩٥ی:  در آیه ﴾ٱل�َّ

ْوِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َن مِ  ٱۡلَ�ٰعُِدونَ 
ُ
رِ َ�ۡ�ُ أ َ ِ ِ� َسبِيِل  ٱلُۡمَ�ِٰهُدونَ وَ  ٱل�َّ ۡمَ�ٰلِِهۡم  ٱ�َّ

َ
بِأ

َل  نُفِسِهۡمۚ فَضَّ
َ
ُ َوأ نُفِسِهۡم َ�َ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ  ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ۚ َوُ�ّٗ  ٱۡلَ�ٰعِِدينَ بِأ َدرََجٗة

ُ وََعَد  �  ٱ�َّ َل  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ُ َوفَضَّ ۡجًرا َعِظيٗما ٱۡلَ�ٰعِِدينَ َ�َ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ  ٱ�َّ
َ
 ٢﴾٩٥أ

که در راه الله (برای جھاد) رھسپار شدید، پس  اید! ھنگامی که ایمان آورده سانیای ک -١
که بر شما سالم کرد (و اظھار صلح و اسالم نمود) نگویید:  بررسی کنید، و به کسی

ی ناپایدار دنیا به دست آورید، زیرا  که (غنایم و) سرمایه تا این» مؤمن نیستی«
الله است، شما نیز پیش از این چنین بودید،  ھای بسیاری (برای شما) نزد غنیمت

آنگاه الله بر شما منت گذارد (و ھدایت شدید) بنابراین بررسی کنید، که ھر آیینه الله 
گاه است. به آنچه انجام می  دھید؛ آ

(ھرگز) مؤمنانی که بدون بیماری و آسیب، از جھاد باز نشستند، با مجاھدانی که در  -٢
خود جھاد کردند، یکسان نیستند، الله کسانی را که با مال و  راه الله با مال و جان

                                           



 اسباب النزول ُلباب النقول في    ٢٢

 ؟بخاطر چه کسی نازل شد

 بدالله ابن ام مکتومع
�َّ �َۡسَتوِي ﴿ ی: کند: زمانی که آیه روایت می سامام بخاری از براء

» فالنی را صدا بزنید«گفتند:  ج نازل شد، پیامبر ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱۡلَ�ٰعُِدونَ 
ای داشت، آمد به او گفت: این  آن شخص در حالی که با خود دوات و لوحه

تکلیف  آیه را بنویس. ام مکتوم پشت سر پیامبر بود، گفت: من نابینا ھستم

ِمَن  ٱۡلَ�ٰعُِدونَ �َّ �َۡسَتوِي ﴿ من چیست؟ که بخاطر او آیه چنین نازل شد:
ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

ُ
رِ أ َ  .﴾ٱل�َّ

ِينَ إِنَّ ﴿ ی نساء: سوره ٩٧ی  سبب نزول آیه َظالِِ�ٓ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ تََوفَّٮُٰهُم  ٱ�َّ
ْ ُكنَّا ُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ�  ْ �ِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُوا نُفِسِهۡم قَالُوا

َ
�ِض� أ

َ
لَۡم تَُ�ۡن  ٱۡ�

َ
� ْ قَالُٓوا

�ُض 
َ
ِ أ ْ  ٱ�َّ َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َوَسآَءۡت َمِصً�ا َ�ِٰسَعٗة َ�ُتَهاِجُروا

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
 ١﴾٩٧�ِيَهاۚ فَأ

 زی است؟یاشاره به چه چ
باشند و  یفر مکار یه در دکدر مورد عتاب و سرزنش مسلمانانی 

ار اسالم به خاطر ین حال به دیعت اسالم را بر پا دارند و با ایتوانند شر ینم
 نند.ک یشان ھجرت نم نید

شان جھاد کردند؛ بر بازنشستگان (= ترک کنندگان جھاد باعذر) مرتبه برتری  جان
است. و الله  نیکو (= بھشت) داده ی ھا) و عده است، و الله به ھر یک (از آن بخشیده

 است. بزرگ برتری بخشیدهقاعدان (= بازنشستگان)با پاداشی  مجاھدان را بر
که به خویشتن ستم کرده  شان را گرفتند در حالی که فرشتگان جان ھمانا کسانی -١

ما در زمین «بودند (فرشتگان) به آنان گفتند: شما در چه حالی بودید؟ گفتند: 
مگر سر زمین خدا، پھناور نبود که در آن «(فرشتگان) گفتند: » مستضعف بودیم
 شان دوزخ است و بدجایی است. براین جایگاهبنا» مھاجرت کنید؟

                                                                                           



 ٢٣  اسباب النزول يُلباب النقول ف

کند: بعضی از مسلمانان در  روایت می ببخاری از ابن عباسامام 
جنگ در لشکر مشرکین بودند و تعداد لشکر مشرکین بر تعداد لشکر 

شد یا ی  ھا کشته می آمد و یکی از آن داد؛ تیری می مسلمین بیشتر نشان می
 کشت که این آیه نازل شد. ھا مسلمان دیگری را می یکی از آن

ۡو ُكنُتم َوَ� ﴿ ی جمله
َ
َطٍر أ ٗذى ّمِن مَّ

َ
ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِن َ�َن بُِ�ۡم أ

ۡرَ�ٰٓ  َ�ۡمَت لَُهُم ﴿: ی نساء سوره ١٠٢ی  در آیه ﴾مَّ
َ
لَٰوةَ �َذا ُكنَت �ِيِهۡم فَأ  ٱلصَّ

ْ فَۡلَيكُ  ۡسلَِحَتُهۡمۖ فَإَِذا َسَجُدوا
َ
ْ أ ُخُذٓوا

ۡ
َعَك َوۡ�َأ ْ ِمن فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهم مَّ ونُوا

ُخذُ 
ۡ
ْ َمَعَك َوۡ�َأ ْ فَۡلُيَصلُّوا ۡخَرٰى لَۡم يَُصلُّوا

ُ
ِت َطآ�َِفٌة أ

ۡ
ْ َوَرآ�ُِ�ۡم َوۡ�َأ ِحۡذرَُهۡم  وا

ۡسلَِحَتُهۡمۗ َودَّ 
َ
ِينَ َوأ ۡمتَِعتُِ�ۡم  ٱ�َّ

َ
ۡسلَِحتُِ�ۡم َوأ

َ
ْ لَۡو َ�ۡغُفلُوَن َ�ۡن أ َ�َفُروا

ۡيلَٗة َ�ٰحِ  ٗذى ّمِن َ�َيِميلُوَن َعلَۡيُ�م مَّ
َ
ۚ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِن َ�َن بُِ�ۡم أ َدٗة
ْ ِحۡذَرُ�ۡمۗ إِنَّ  ۡسلَِحَتُ�ۡمۖ وَُخُذوا

َ
ْ أ ن تََضُعٓوا

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ۡو ُكنُتم مَّ

َ
َطٍر أ َ مَّ َعدَّ  ٱ�َّ

َ
أ

ِهيٗنا  در مورد چه کسی نازل شده است؟ ١﴾١٠٢لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٗبا مُّ
 

ای  ھا نماز بر پا کردی، باید دسته ھا باشی، و برای آن و چون (وقت خوف) در میان آن -١
برگیرند. و چون سجده  ھایشان را با خود ھا با تو (به نماز) بایستند، و باید سالح از آن

رتان باشند، و باید آن کردند (و نماز را تمام نمودند) باید (دسته دوم) پشت س
ھا احتیاط کنند و  اند؛ بیایند و با تو نماز بخوانند، و باید آن ای که نماز نخوانده دسته
ھایشان را (در نماز) با خود بگیرند، (زیرا) کافران آرزو دارند که شما از  سالح
)، و اگر ١ھای خود غافل شوید؛ پس یکباره بر شما یورش برند( ھای و متاع سالح

ای شما از باران رنجی بود و بیمار (و مجروح) بودید؛ بر شما گناھی نیست (و بر
ھای خود را (بر زمین) بگذارید، ولی (وسایل دفاعی و) احتیاط  مانعی ندارد) که سالح

 است. خود را بر گیرید. ھمانا الله برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده

                                           



 اسباب النزول ُلباب النقول في    ٢٤

 بدالرحمن بن عوفع
کند که این آیه در زمانی که  بخاری از ابن عباس روایت میامام 

 عبدالرحمن بن عوف زخمی شده بود، نازل گردید.

ُ قُِل  ٱلّنَِسآءِ� َو�َۡسَتۡفُتونََك ِ� ﴿ ی نساء: سوره ١٢٧ی  سبب نزول آیه  ٱ�َّ
ِٰ�  ٱلّنَِسآءِ ِ� يََ�َٰ�  ٱۡلِكَ�ٰبِ ُ�ۡفتِيُ�ۡم �ِيِهنَّ َوَما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم ِ�  َ�  ٱ�َّ

ن تَنِكُحوُهنَّ وَ 
َ
 ٱلۡوِۡلَ�ٰنِ ِمَن  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ تُۡؤتُوَ�ُهنَّ َما ُكتَِب لَُهنَّ َوتَرَۡ�ُبوَن أ

نوَ 
َ
ِ  أ ْ لِۡلَيَ�َٰ�ٰ ب ْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَإِنَّ  ٱۡلقِۡسِط� َ�ُقوُموا َ َوَما َ�ۡفَعلُوا  ۦَ�َن بِهِ  ٱ�َّ

 زی است؟یه چاشاره به چ ١﴾١٢٧َعلِيٗما

 ش در گردن اوستیه سرپرستکمی یتی ر مورد عدل و انصاف در مالد
کند که این آیه در مورد مردی نازل  روایت می لامام بخاری از عایشه

شد که دختر یتیمی در نزد او بوده و او سرپرستش بود که در مال او شریک 
و دوست  شد حتی در نشانه کردن حیوانات و میل دارد با او ازدواج کند

کند  ندارد او را به ازدواج مرد دیگری در آورد و خود را در مال او شریک می
 تا را ه را بر او تنگ نماید.

ُ �َۡسَتۡفُتونََك قُِل ﴿ ی نساء: ) در سوره١٧٦ی کالله ( آیه ُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
ْ إِِن  ٱۡلَكَ�ٰلَةِ�  خۡ  ۥٓ َوَ�ٞ َوَ�ُ  ۥَهلََك لَۡيَس َ�ُ  ٱۡمُرٌؤا

ُ
ٞت فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو أ

خواھند، بگو: الله درباره آنان به شما فتوا  فتوا میی زنان  از تو (ای پیامبر) درباره -١
ی  شود؛ درباره دھد و (ھمچنین) آنچه در کتاب (= قرآن کریم) بر شما خوانده می می

است (از مھر و میراث و حقوق) به  زنان یتیمی که آنچه را که برای آنان مقرر شده
کند و  نیز به شما توصیه میھا ازدواج کنید. و ( خواھید که با آن دھید و می ھا نمی آن

که با یتیمان به عدالت رفتار کنید.  دھد در مورد) کودکان صغیر ناتوان، و این فتوا می
گاه است. ھا انجام می و آنچه از نیکی  دھید، الله به آن آ
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ۚ َفإِن َ�َ�َتا  ََّها َوَ�ٞ ا تََرَكۚ  ٱ�ُّلَُثانِ فَلَُهَما  ٱثۡنََتۡ�ِ يَرُِ�َهآ إِن لَّۡم يَُ�ن ل �ن َ�نُٓواْ  ِممَّ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  � إِۡخَوٗة رَِّجاٗ� َو�َِساٗٓء فَلِ�َّ نثََيۡ�ِ

ُ
ُ  ٱۡ� ُ يُبَّ�ِ ْۗ  لَُ�مۡ  ٱ�َّ ن تَِضلُّوا

َ
أ

ُ وَ  ۢ  ٱ�َّ ٍء َعلِيُم  در مورد چه کسی نازل شده است؟ ١﴾١٧٦بُِ�ّلِ َ�ۡ

 ابر بن عبدالله ج
کند، گفت: نزد الله شکایت  امام نسایی از طریق ابوزبیر از جابر روایت می

کردم، پیامبر وارد شد به ایشان گفتم: برای خواھرانم به یک سوم مال  می
سپس » بھتر«گفتم: نصف؟ گفتند: » تر نیک«گفتند: خود وصیت کنم؟ 

برم که در این درد و  گمان نمی«بیرون رفتند دوباره برگشتند و گفتند: 
بیماری وفات کنی و الله تعالی در مورد خواھرانت مسئله را بیان کرده و آن 

 ی کالله در مورد من نازل شده است. گوید: آیه جابر می» باشد. دو سوم می

َها ﴿ ی مائده: سوره ٦ی:  ل آیهسبب نزو ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  ٱ�َّ َءاَمُنٓوا

 ِ لَٰوة ْ فَ  ٱلصَّ يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ٱۡغِسلُوا
َ
ْ وَ  ٱلَۡمَرافِقِ وُُجوَهُ�ۡم َو� بُِرُءوِسُ�ۡم  ٱۡمَسُحوا

رُۡجلَُ�ۡم إَِ� 
َ
� َوأ ْۚ �ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَ  ٱۡلَكۡعَبۡ�ِ ُروا هَّ ٰ � ٱطَّ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ن ُكنُتم مَّ

َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو َ�َٰمۡسُتُم  ٱۡلَغآ�ِِط َسَفٍر أ

َ
ْ َماٗٓء  ٱلّنَِسآءَ أ فَلَۡم َ�ُِدوا

ْ َصِعيٗدا َطّيِٗبا فَ  ُموا ْ َ�َتَيمَّ يِۡديُ�م ّمِۡنُهۚ َما يُرِ�ُد  ٱۡمَسُحوا
َ
ُ بِوُُجوهُِ�ۡم َو�  ٱ�َّ

الله در «خواھند، بگو:  ی کالله= مرده نه فرزند دارد نه پدر) فتوا می از تو (درباره -١
دھد، اگر مردی بمیرد که فرزند نداشته باشد و  له برای شما فتوی میی) کال (باره

برای او خواھری باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته، برای او است. و او تمام مال 
برد، (اگر خواھر بمیرد) در صورتی که فرزند نداشته باشد، و  خواھر را به ارث می

برند و اگر چندین مردان و  رکه را میچنانچه دو (خواھرش) باقی باشند؛ دو سوم ت
زنانی برادر و خواھر باشند برای ھر مرد دو برابر سھم زن خواھد بود، الله (احکام 

 ».کند تا گمراه نشوید، و الله به ھمه چیز داناست خویش را) برای شما بیان می
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َعلَۡيُ�ۡم  ۥيُِر�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ ِ�َۡجَعَل َعلَ 
 در مورد چه چیزی نازل شده است؟ ١﴾٦لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 

 ممیم تکع حیر مورد تشرد
امام بخاری از طریق عمرو بن حارث از عبدالرحمن بن قاسم از پدرش از 

بند من در بیابان قبل از  عایشه گفت: گردنکند،  روایت می لعایشه
مدینه افتاده بود و ما به مدینه وارد شده بودیم؛ پیامبر شتر خود را خواباند و 
پایین آمد و سرش کنار من گذاشت و خوابید، ابوبکر آمد و مشت محکمی به 

ای؟ و بعد صبح شد و  بند ما را نگه داشته من زد و گفت بخاطر یک گردن

َها ﴿ ی ار شدند و آبی برای وضوء نیافتند پس آیهپیامبر بید ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ َءاَمُنٓواْ  ٱ�َّ

ِ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  لَٰوة ْ فَ  ٱلصَّ يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ٱۡغِسلُوا
َ
ْ وَ  ٱلَۡمَرافِقِ وُُجوَهُ�ۡم َو�  ٱۡمَسُحوا

رُۡجلَُ�ۡم إَِ� 
َ
� بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ ْۚ �ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَ  ٱۡلَكۡعَبۡ�ِ ُروا هَّ �ن ُكنُتم  ٱطَّ

َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ۡو َ�َٰمۡسُتُم  ٱۡلَغآ�ِِط مَّ

َ
فَلَۡم  ٱلّنَِسآءَ أ

ْ َصِعيٗدا َطّيِٗبا فَ  ُموا ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ ْ َ�ُِدوا يِۡديُ�م ّمِۡنُهۚ َما  ٱۡمَسُحوا
َ
بِوُُجوهُِ�ۡم َو�

ھایتان  اید! چون به نماز برخاستید؛ پس صورت خود و دست که ایمان آورده ای کسانی -١
تان را تا دو قوزک (بشویید) و اگر  را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید، و پاھای

جنب بودید؛ پس خود را پاک سازید (و غسل کنید)، و اگر بیمار یا مسافر ھستید، یا 
یکی از شما از محل قضای حاجت آمده (= قضای حاجت کرده) یا با زنان (تماس 

ید، آنگاه آب نیابید؛ پس با خاک پاکی تیمم کنید. و از آن گرفته و) آمیزش کرده باش
خواھد بر شما دشواری قرار دھد، بلکه  ھایتان بکشید. الله نمی تان و دست بر صورت

  خواھد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که شکر گزارید. می
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ُ يُرِ�ُد   ۥيُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  ٱ�َّ
شد سپس اسید بن حضیر گفت: الله  نازل ﴾٦َعلَۡيُ�ۡم َلَعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 

 بخاطر خاندان ابوبکر برای مردم برکت ارزانی داشته است.

َها ﴿ ی مائده: سوره ٤١ی:  سبب نزول آیه ُّ�
َ
� ِينَ َ� َ�ُۡزنَك  ٱلرَُّسوُل ۞َ�ٰٓ  ٱ�َّ

ِينَ ِمَن  ٱۡلُ�ۡفرِ �َُ�ٰرُِعوَن ِ�  ۡفَ�ٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوُ�ُهۡمۛ َوِمَن  ٱ�َّ
َ
ْ َءاَمنَّا بِأ قَالُٓوا

ِينَ  تُوَكۖ ُ�َ  ٱ�َّ
ۡ
ُٰعوَن لَِقۡوٍ� َءاَخرِ�َن لَۡم يَ� ُٰعوَن لِۡلَكِذِب َس�َّ ْۛ َس�َّ  ٱۡلَ�ِمَ  ّرِفُونَ َهاُدوا

وتِيُتۡم َ�َٰذا فَُخُذوهُ �ن لَّۡم تُۡؤتَۡوُه فَ  ۦۖ ِمۢن َ�ۡعِد َمَواِضعِهِ 
ُ
ْۚ َ�ُقولُوَن إِۡن أ  ٱۡحَذُروا

ُ َوَمن يُرِدِ  ِ ِمَن  ۥفَلَن َ�ۡملَِك َ�ُ  ۥفِۡتنََتهُ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ
ُ
ِينَ اۚ أ ُ لَۡم يُرِدِ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ن ُ�طَ 
َ
ۡ�َياقُلُو�َُهۡمۚ لَُهۡم ِ�  رَ هِّ أ در  ١﴾٤١َعَذاٌب َعِظيمٞ  ٱ�ِخَرةِ ِخۡزٞيۖ َولَُهۡم ِ�  ٱ�ُّ

 مورد چه چیزی نازل شده است؟

 امبریردن توسط پکم رجم و سنگسار کردن حکا یر مورد احد
کنند،  امام احمد و امام مسلم و غیر ایشان از براء بن عازب روایت می

اش را سیاه نموده بودند و شالق خورده بود از  چھره گفت: یک یھودی که

تو را اندوھگین نسازند، (چه) از  کنند؛ که در (راه) کفر شتاب می ای پیامبر! کسانی -١
ھا ایمان نیاورده است و  و قلب آن» ایمان آوردیم«گویند:  شان می که به زبان کسانی

که یھودی ھستند؛ گوش سپردگان به دروغند، و برای گروھی که نزد  (چه) از کسانی
ھا سخنان (خدا) را از  دھند، آن اند (برای جاسوسی) گوش فرا می نیامده تو

اگر این (حکم تحریف شده) «گویند:  کنند. و (به یکدیگر) می شان تحریف می اهجایگ
و ». به شما داده شد، پس بپذیرید، و اگر آن را به شما داده نشد (از او) دوری کنید

اش را خواسته باشد، ھرگز در برابر الله برای او اختیار نداری  ھر کس که الله گمراھی
ھای شان را  ھا کسانی ھستند که الله نخواسته دل نی) آنتوانی از او دفاع نما (و نمی

 شان عذاب بزرگی است. پاک کند، برای آنان در دنیا رسوایی و در آخرت برای
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در کتاب خود حد زنا را «ھا را صدا زدند و گفتند:  کنار پیامبر عبور دادند، آن
ھا را خواست و به او گفت:  گفتند: بله، یکی از عالمان، آن» اید؟ چنین یافته

یا حد زنا دھم آ به آن خدایی که تورات را بر موسی نازل کرده تو را قسم می«
گفت: نه، به الله قسم اگر چنین مرا قسم » اید؟ را در کتاب خود، چنین یافته

حد زنا در کتاب ما رجم و سنگ سار است و لیکن زنا  ،گفتم دادی، نمی نمی
کردیم  ی اشراف ما زیاد شد، ما در مورد اشراف خود حد را ترک می در طبقه

که حدی را  این شدیم تا این کردیم، بر و در مورد ضعیفان آن را اجرا می
جایگزین نماییم که بر اشراف و ضعیفان اجرا کنیم، بر سیاه کردن روی و 

بار الھی ھمانا من «گفتند:  ج شالق زدن به توافق رسیدیم. رسول الله
که آن را ترک کرده بودند،  اولین کسی ھستم که امر و فرمان تو را بعد از این

سنگسار دادند و سنگسارش کردند و این آیه پیامبر دستور » کنم. احیا می
 نازل شد.

َها ﴿ ی مائده: سوره ١٠١ی:  سبب نزول آیه ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ� �َۡ�  ٱ�َّ ُلواْ  َٔ َءاَمُنوا

ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد َلُ�ۡم �َُسۡؤُ�ۡم �ن �َۡ� 
َ
ُل  َٔ َ�ۡن أ ُ�ۡبَد  ٱۡلُقۡرَءانُ لُواْ َ�ۡنَها ِحَ� ُ�َ�َّ

ُ لَُ�ۡم َ�َفا  ُ َ�ۡنَهاۗ وَ  ٱ�َّ در مورد چه چیزی نازل شده  ١﴾١٠١َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  ٱ�َّ
 است؟

ن نداشته یه ربطی به دکغمبر در مسائل شخصی یدر مورد عدم سؤال از پ
 دنش برای شخص ضرر داشته باشد.یباشد و فھم

خطبه  ج کند؛ گفت: پیامبر می امام بخاری از انس بن مالک روایت
بلند شد و گفت: پدر من کیست؟ فرموند: فالنی. و این  خواندند، مردی می

اید! از چیزھایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد، شما  که ایمان آورده ای کسانی -١
ال کنید برای شما آشکار ھا سؤ را اندوھگین کند و اگر به ھنگام نزول قرآن، از آن

 ی بردبار است. ھا عفو کرده است و الله آمرزنده شود الله از آن می
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 آیه نازل شد.

ِينَ َوَ� َ�ۡطُردِ ﴿ ی انعام: سوره ٥٢ی:  سبب نزول آیه يَۡدُعوَن َر�َُّهم  ٱ�َّ
 ِ ِ ب ءٖ َوَما ِمۡن  ۥۖ يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ٱۡلَعِ�ِّ وَ  ٱۡلَغَدٰوة َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم ّمِن َ�ۡ

ءٖ َ�َتۡطُرَدُهۡم َ�َتُكوَن ِمَن  ٰلِِم�َ ِحَسابَِك َعلَۡيِهم ّمِن َ�ۡ در مورد چه  ١﴾٥٢ٱل�َّ
 چیزی نازل شده است؟

غمبر به راندن بعضی از صحابه از خود بخاطر رضای یر مورد نهی از پد
 نکیمشر

کنند: این آیه در مورد  می بن ابی وقاص روایتابن حبان و حاکم از سعد 
شش نفر نازل شد: من، عبدالله بن مسعود و چھار نفر دیگر. به پیامبر 

ھا دنباله رو تو  کنیم مانند آن می ھا را از خود دور ساز ما شرم گفتند: آن
گذر کرد که این آیه نازل  ج داند چیزی در دل رسول الله باشیم؛ الله می

 شد.

نَفاِل� لُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ ی انفال: سوره ١ی:  ل آیهسبب نزو
َ
نَفاُل قُِل  ٱۡ�

َ
 ٱۡ�

ِ وَ  ْ فَ  ٱلرَُّسوِل� ِ�َّ َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا
َ
ْ َذاَت بَۡينُِ�ۡمۖ َوأ ۡصلُِحوا

َ
َ َوأ إِن  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ۡؤِمنِ�َ   در مورد چه چیزی نازل شده است؟ ٢﴾١ُكنُتم مُّ
 

خواھند  خوانند (و) خشنودی او را می و کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را می -١
ھا بر توست و نه چیزی از حساب تو بر  (از خود) دور مکن، نه چیزی از حساب آن

 را طرد کنی از ستمکاران خواھی بود. ھا ھا؛ پس اگر آن آن
انفال از آِن الله و پیامبر است، پس «کنند، بگو:  از تو در بارۀ انفال (= غنایم) سوال می -٢

از الله بترسید؛ و میان خودتان را اصالح کنید، و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید؛ اگر 
 ایمان دارید.
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 م غنائم جنگییچگونگی تقسر مورد د
کند: در روز بدر، برادرم عمیر  امام احمد از سعد بن ابی وقاص روایت می

کشته شده بود در برابرش سعید بن عاص را کشتم و شمشیرش را برداشتم 
برو و آنچه در دست داری «و آن شمشیر را نزد پیامبر آوردم، ایشان گفتند: 

که  چه غوغایی در درونم بود بخاطر این داند که برگشتم و الله می» بیانداز
ی انفال نازل  برادرم کشته شده بود؛ مدت زمان زیادی نگذشته بود که سوره

 .»برو و شمشیر خود را بردار«فرمود:  ج شد و پیامبر

ّ�ِ  ٱۡسَتَجاَب إِۡذ �َۡسَتِغيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَ ﴿ ی انفال: سوره ٩ی:  آیه
َ
لَُ�ۡم �

ۡلٖف ّمَِن 
َ
ُ�م بِ� دام کدر جواب کدام جنگ و  ١﴾٩ُمۡردِ�ِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ُمِمدُّ

 دعای پیامبر نازل شده است؟
بار الھی آنچه به من وعده داده ای بر آورده ساز،  بدر و دعای: گدر جن

ای  ای الله اگر این گروه از اھل اسالم نابود شود در زمین عبادت کننده
 خواھد بود.ن

به مشرکین  ج کند: پیامبر روایت می سامام ترمذی از عمر بن الخطاب 
بودند و یارن او سیصد و چند ده نفر  ھا ھزار نفر  نگاه نمود در حالی که آن

بودند. رو به قبله نموده و دستش را بلند نمود و با پروردگارش بلند خواند: 
آورده ساز، ای الله اگر این گروه از ای بر  بار الھی آنچه به من وعده داده«

به استمرار در » ای نخواھد بود. اھل اسالم نابود شود در زمین عبادت کننده
که  مناجات با پروردگارش بود و دستانش بلند بود و رو به قبله ایستاد تا این

ی ایشان انداخت و  ردایش افتاد؛ ابوبکر آمد و ردایش را برداشت و بر شانه

خواستید، پس او (خواستۀ)  (فریاد و) یاری می که از پروردگارتان (بیاد آورید) ھنگامی -١
پی فرود   ک ھزار از فرشتگان، که پیایمن شما را با «شما را پذیرفت. (و فرمود:) 

 »کنم. آیند، یاری می می
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ایشان ایستاد و گفت: ای نبی الله خواندن پروردگارت کافی پشت سر  در
است ھمانا او آنچه را که به تو وعده داده برآورده خواھد نمود که این آیه 

 نازل شد.

ُ َوَما َ�َن ﴿ که آیه نَت �ِيِهۡمۚ َوَما َ�َن  ٱ�َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ُ ِ�َُعّذِ َ�ُهۡم َوُهۡم  ٱ�َّ ُمَعّذِ

 .نازل شد ]٣٣ألنفال: [ا ﴾٣٣�َۡسَتۡغِفُرونَ 

�ۡذ قَالُواْ ﴿: ی انفال سوره ٣٢ی:  این سخن چه کسی است که در آیه
ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة ّمَِن  ٱۡ�َقَّ إِن َ�َن َ�َٰذا ُهَو  ٱللَُّهمَّ 

َ
َمآءِ ِمۡن ِعنِدَك فَأ وِ  ٱلسَّ

َ
أ

ِ��ٖ  ٱئۡتَِنا
َ
 آمده است؟ ١﴾٣٢بَِعَذاٍب أ

 بوجهل بن هشاما
کند؛ گفت: ابوجھل بن ھشام گفت: ای  می بخاری از انس روایت امام

باشد، از آسمان بر ما سنگ ببار  الله، اگر این دین حق است و از طرف تو می
 و یا ما را دچارعذاب دردناکی بگردان.

ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿ ی انفال: سوره ٦٩و  ٦٨و  ٦٧آیات: 
َ
ٰى  ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ َ�ۡ

َ
أ

ٰ ُ�ثۡ  �ِض� ِخَن ِ� َح�َّ
َ
ۡ�َياتُرِ�ُدوَن َعَرَض  ٱۡ� ُ وَ  ٱ�ُّ ۗ يُرِ�ُد  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�ِخَرةَ َعزِ�ٌز  ٱ�َّ

ِ لَّۡوَ� كَِ�ٰٞب ّمَِن  ٦٧َحِكيمٞ  َخۡذُ�ۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ُ�ۡم �ِيَما  ٦٨َسَبَق لََمسَّ

ا َغنِۡمُتۡم َحَ�ٰٗ� َطّيِٗباۚ وَ  ْ فَُ�ُواْ ِممَّ ۚ  ٱ�َُّقوا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ در مورد  ٢﴾٦٩َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ�َّ

پروردگارا! اگر این (قرآن) حق است و از جانب «گاه که گفتند:  و (به یاد آور) آن -١
 .»بباران، یا عذاب دردناکی بر ما بفرستتوست، پس از آسمان سنگی بر ما 

که در زمین کشتار  ھیچ پیامبری را سزاوار نیست که اسیرانی داشته باشد؛ تا آن -٢
خواھید و الله (سرای)  بسیار کند، شما (با گرفتن فدیه از اسیران) متاع دنیا را می

کم پیشین اگر ح ﴾۶۷﴿خواھد و الله پیروزمند حکیم است.  آخرت را (برای شما) می
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 چه چیزی نازل شده است؟

 الل بودن غنایم جنگی ح
گفتند: برای ھیچ یک از  ج کند؛ پیامبر امام ترمذی از ابوھریره روایت می

سران و بزرگان اقوام و امت قبل از شما غنایم جنگی حالل نبوده، آتشی از 
برده و زمانی که روز جنگ بدر بود در مورد  ازبین میآمده و آن را  آسمان می

که الله این  که حالل شود تا این ھای جنگی چنین شد قبل از این غنیمت

ِ لَّۡوَ� كَِ�ٰٞب ّمَِن ﴿ ی آیه َخۡذُ�ۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ  ٱ�َّ
َ
ُ�ۡم �ِيَمآ أ را  ﴾٦٨َسَبَق لََمسَّ

 .نازل نمودند

ن ﴿ ی توبه: سوره ١٩و  ١٨، ١٧سبب نزول آیات: 
َ
َما َ�َن لِۡلُمۡ�ِ�َِ� أ

ِ َ�ۡعُمُرواْ َمَ�ِٰجَد  ِ  ٱ�َّ نُفِسِهم ب
َ
ٰٓ أ ۡعَ�ٰلُُهۡم  ٱۡلُ�ۡفرِ� َ�ِٰهِديَن َ�َ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
أ

ونَ  ٱ�َّارِ َوِ�  َما َ�ۡعُمُر َمَ�ِٰجَد  ١٧ُهۡم َ�ِٰ�ُ ِ إِ�َّ ِ  ٱ�َّ ِ َمۡن َءاَمَن ب  ِخرِ ٱ� ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
قَاَم 

َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاَ�  ٱلصَّ ۖ َولَۡم َ�َۡش إِ�َّ  ٱلزَّ َ ن يَُ�ونُواْ ِمَن  ٱ�َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
َ�َعَ�ٰٓ أ

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة  ١٨ٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
َكَمۡن َءاَمَن  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ وَِعَماَرةَ  ٱۡ�َآجِّ ۞أ

 ِ ِ ب ِۚ َوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ ِۗ ِعنَد  ۥنَ َ� �َۡسَتوُ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ
ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ   در مورد چه چیزی نازل شده است؟ ١﴾١٩ٱل�َّ

ی اسیر حالل است)، قطعًا در آنچه گرفتید، عذاب  الھی نبود (که غنیمت و فدیه
اید، حالل پاکیزه بخورید و  پس از آنچه غنیمت گرفته ﴾۶۸﴿رسید.  بزرگی به شما می

 از الله بترسید، ھمانا الله آمرزندۀ مھربان است.
ورد اسیران و عدم قبول با اصحاب در م ج البته این آیات بعد از مشورت رسول خدا

نازل شد. داستان آن  سو در تأیید رأی عمر سو پذیرفتن رأی ابوبکر سرأی عمر
 معروف است و امام مسلم در صحیح خود آن را ذکر کرده است. (مصحح)

که به کفر خویش  مشرکان را (سزاوار) نیست، که مساجد الله را آباد کنند، در حالی -١
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 ی خدا دگی به خانهیت جهاد در راه خدا از رسیر مورد افضلد
کنند که  امام مسلم و ابن حبان و ابو داود از نعمان بن بشیر روایت می

نشسته بودیم، یکی از  ج گفته: من با تعدادی از صحابه نزد منبر رسول الله
اصحاب گفت: ھیچ باکی ندارم که بعد از اسالم ھیچ عملی انجام ندھم بجز 

ھا را آب دھم و دیگری گفت: بلکه رسیدن به امور کعبه و  که حاجی این
ه شما گفتید بھتر دیگری گفت: بلکه جھاد در راه الله از این چیزھایی ک

ھا را نھیب زد و گفت: صدای خود را در نزد منبر رسول  آن ساست. عمر
باال نبرید. و آن روز جمعه بود، زمانی که نماز خواندیم به نزد رسول  ج الله
آمدم و درمورد این مسایل که با ھم اختالف کرده بودند از ایشان  ج الله

 نمود.پرسیدم که الله تعالی این آیه را نازل 

ن يَۡلِمُزَك ِ� ﴿ ی توبه: سوره ٥٨ی:  سبب نزول آیه َدَ�ٰتِ َوِمۡنُهم مَّ َفإِۡن  ٱلصَّ
ۡ�ُطواْ ِمۡنَها رَُضواْ �ن لَّۡم ُ�ۡعَطۡواْ ِمۡنَهآ إَِذا ُهۡم �َۡسَخُطونَ 

ُ
 چیست؟ ١﴾٥٨أ

 .دخصی بر تقسیم غنایم پیامبر ایراد گرفت که این آیه نازل شش
کند که گفته: موقعی که رسول  ابوسعید خدری روایت میامام بخاری از 

شان نابود (و حبط) شده و در آتش (جھنم) جاودانه  الھا اعم دھند، آن گواھی می
کند که به الله و روز آخرت  مساجد الله را فقط کسی آباد می ﴾۱۷﴿خواھند ماند. 

ایمان آورده، و نماز را بر پا دارد، و زکات را بدھد، و جز از الله نترسد، امید است که 
حجاج، و آباد ساختن مسجد  آیا آب دادن به ﴾۱۸﴿اینان از ھدایت یا فتگان باشند. 
که به الله و روز قیامت ایمان آورده، و در راه الله  الحرام را، ھمچون (عمل) کسی

ستند، و الله گروه یھا) نزد الله برابر ن گیرید؟! (خیر، آن جھاد کرده است، برابر می
 کند. ستمکاران را ھدایت نمی

گیرند،  و غنایم) به تو خرده میھا کسانی ھستند که در (تقسیم) صدقات ( و از آن -١
شوند، و اگر از آن  ھا داده شود، راضی می ای) به آن پس اگر از آن (اموال، بھره

 گیرند. (چیزی) داده نشود، فورًا خشم می
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کردند، شخصی که دارای خاصره  داشتند چیزی را تقسیم می ج الله
وای بر تو اگر من «کوچکی بود آمد و گفت: عدالت کن. پیامبر گفتند: 

 که این آیه نازل شد.» خواھد عدالت کند؟ عدالت نکنم پس چه کسی می

ِينَ ﴿ ی توبه: سوره ٧٩ی:  آیه وِِّ��َ يَۡلِمُزوَن  ٱ�َّ ِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱلُۡمطَّ
َدَ�ٰتِ  ِينَ وَ  ٱلصَّ ُ َ� َ�ُِدوَن إِ�َّ ُجۡهَدُهۡم فََيۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسِخَر  ٱ�َّ ِمۡنُهۡم  ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
 در مورد چه کسانی نازل شده است؟ ١﴾٧٩َولَُهۡم َعَذاٌب أ

 گرفتند می ها ایراد کنندگان را مسخره و از آنر مورد اشخاصی که انفاق د
ی صدقه نازل  کنند که گفت: زمانی که آیه شیخان از ابومسعود روایت می

شخصی آمد و مقدار  ،بردیم شده بود ھر کسی از ما چیزی را با خود می
زیادی صدقه داد، گفتند: این برای خود نمایی است و شخص دیگری آمد و 

ند: الله از این صدقه دادن تو بی نیاز است؛ که این یک صاع صدقه داد، گفت
 آیه نازل شد.

بَٗدا َوَ� َ�ُقۡم ﴿ ی توبه: سوره ٨٤ی:  در آیه
َ
اَت � َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ َوَ� تَُصّلِ َ�َ

 ِ ٰ َ�ۡ�ِه ِ  ۦٓۖ َ�َ  ب
ْ ُهۡم َ�َفُروا ِ إِ�َّ ْ وَُهۡم َ�ِٰسُقونَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ از نماز  ٢﴾٨٤َوَماتُوا

 خواندن بر چه کسانی نھی شده است؟

جویی  کننده (و فرمانبردار) در صدقات (شان) عیب که از مؤمنان رغبت کسانی -١
یابند، پس  ) توانایی خود (چیزی) نمیاندازۀ (ناچیز کنند و کسانی را که جز به می

ھا عذاب  کند و برای آن ھا را مسخره می کنند، الله آن جوئی و) مسخره شان می (عیب
 دردناکی است.

ھا که مرده است، نماز نخوان، و بر (کنار) قبرش نایست،  و ھرگز بر ھیچ یک از آن -٢
فاسق (و نافرمان) بودند؛  که ھا به الله و رسولش کافر شدند، و در حالی گمان آن بی

 .مردند
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 ماز خواندن پیامبر بر منافقینن
کنند که گفت: زمانی  روایت می باز ابن عمر امام بخاری و اما مسلم

آمد از پیامبر  ج که عبدالله بن ابی وفات کرد، پسرش نزد رسول الله
ه او که پدرش را در آن کفن نماید. پس ب درخواست پیراھنش نمود تا این
که بر او نماز بخوانند، پیامبر بلند شد که بر  دادند، سپس درخواست کرد این

خواھی بر  او نماز بخواند؛ عمر بلند شد و پیراھن پیامبر را گرفت و گفت: می
که بر منافقین نماز بخوانی؟  او نماز بخوانی در حالی که الله نھی کرده از این

ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر  ٱۡسَتۡغفِرۡ ﴿ ه و گفته:ھمانا الله مرا مخیر گردانید«گفتند: 
َ
لَُهۡم أ

ةٗ  ، عمرگفت: او »افزایم و من بر ھفتاد بار می ﴾لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبِعَ� َمرَّ
 منافق است! پس بر او نماز گذاردند که این آیه نازل شد.

 توبهی  سوره ١١٣ی:  طلب آمرزش برای چه کسی نمود که آیه ج پیامبر

ِ وَ ﴿ ِينَ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن  ٱ�َّ
ُ
ن �َۡسَتۡغِفُرواْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓواْ أ

َ
َءاَمُنٓواْ أ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم �  نازل شد؟ ١]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣ٱۡ�َِحيمِ َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

 مویش ابوطالبع
کنند؛ گفت: زمانی  ز پدرش روایت میخان از طریق سعید بن مسیب ایش

نزد او آمد در حالی که  ج که ابوطالب در بیماری موت بود، رسول الله
ای عمو بگو ال «گفتند:  ج جا بودند؛ پیامبر ابوجھل و عبدالله بن ابی امیه آن

ابوجھل و  .»ی آن نزد الله دلیل و حجت بیاورم که بوسیله اله اال الله تا این
خواھی از دین عبدالمطلب بر  عبدالله بن ابی امیه گفتند: ای ابوطالب آیا می

که ایمان آوردند (شایسته) نبود که برای مشرکان طلب آمرزش  برای پیامبر و کسانی -١
ھا  ھا روشن شد که آن که برای آن بعد از آن -شان باشند ھر چند از نزدیکان-کنند، 

 اھل دوزخند.
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ھا با او در مورد دین عبدالمطلب صحبت کردند تا  طور آن بگردی ھمین
کنم برای تو تا زمانی که  طلب آمرزش می«گفت:  ج اینکه وفات کرد. پیامبر

 که این آیه نازل شد. تا این» از آن منع نشوم

ُ لََّقد تَّاَب ﴿ ی توبه: سوره ١١٧ی:  یهآ  ٱلُۡمَ�ِٰجِر�نَ وَ  ٱ�َِّ�ِّ َ�َ  ٱ�َّ
نَصارِ وَ 

َ
ِينَ  ٱۡ� َبُعوهُ  ٱ�َّ ةِ ِ� َساَعةِ  ٱ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق  ٱۡلُعۡ�َ

در مورد قبول شدن توبه  ١﴾١١٧بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ۥّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ 
 کدام یک از صحابه نازل شده است؟

کنند، گفته: در ھیچ  امام بخاری و دیگران از کعب بن مالک روایت می
که جنگ تبوک  ام مگر جنگ بدر تا این سرپیچی نکرده ج جنگی از پیامبر

که بر  شد و این جنگ آخرین جنگ پیامبر بود و به مردم اجازه داد تا این
شود و در مورد توبه ما، الله تعالی  و طوالنی شدن آن را یاد آور می بگردند

ُ لََّقد تَّاَب ﴿ ی آیه اُب ﴿ تا ﴾ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ وَ  ٱ�َِّ�ِّ َ�َ  ٱ�َّ إِنَّ ا�َّ ُهَو ا�َّوَّ
ْ ﴿ نازل نمود و آیه ﴾الرَِّحيمُ  َ  ٱ�َُّقوا ْ َمَع  ٱ�َّ ِٰد�ِ�َ َوُ�ونُوا درمورد ما  ﴾١١٩ٱل�َّ

مرارة بن ردند کجی یسرپ که از جنگ تبوکگر یازل شده است. (و دو نفر دن
 .بودند) ةیبن أم ھاللو  عیرب

ُهۡم يَۡثُنوَن ُصُدورَُهۡم لِيَۡسَتۡخُفواْ ﴿ ی ھود: سوره ٥ی:  سبب نزول آیه َ�ٓ إِ�َّ
َ
�

وَن َوَما  َ� ِحَ� �َۡسَتۡغُشوَن �َِياَ�ُهۡم َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ
َ
َعلِيُمۢ  ۥُ�ۡعلُِنوَنۚ إِنَّهُ ِمۡنُهۚ �

انصار، آنان که در زمان قطعًا الله رحمت خود را شامل حال پیامبر و مھاجران و  -١
ھای  سختی (و تنگدستی) از او پیروی کردند؛ نمود، بعد ازآنکه نزدیک بود، دل

گمان او  ھا را پذیرفت، بی ی آن ھا (از حق) منحرف شود، سپس توبه گروھی از آن
 ھا رؤوف مھربان است. (نسبت) به آن
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ُدورِ بَِذاِت   در مورد چه کسانی نازل شده است؟ ١﴾٥ٱلصُّ

ه عریان شوند و با همسران خود کردند ک یه شرم مکسانی کر مورد د
 همخوابی کنند

ی این آیه چنین گفت: بعضی از  در باره بامام بخاری از ابن عباس
و با ھمسران خود ھمخوابی کنند که عریان شوند  کردند از این مردم شرم می

که این آیه در  شوند، تا این گفتند: در آسمان از شرمگاه ما با خبر می و می
 ھا نازل شد. مورد آن

قِِم ﴿ ھود: ی سوره ١١٤: ی علت نزول آیه
َ
لَٰوةَ َوأ َوُزلَٗفا  ٱ�ََّهارِ َطَرَ�ِ  ٱلصَّ

ِۡل� ّمَِن  ّ�ِ يُۡذهِۡ�َ  ٱۡ�ََسَ�ٰتِ إِنَّ  ٱ�َّ ٰكِرِ�نَ  اِت�  َٔ ٱلسَّ  ٢﴾١١٤َ�ٰلَِك ذِۡكَرٰى لِل�َّ
 چیست؟

ای بر زنی زد و نزد پیامبر آمد و اظھار پشیمانی نمود  کی از صحابه بوسهی
 که این آیه نازل شد.

ای به  کنند: مردی بوسه روایت می سامام بخاری و مسلم از ابن مسعود
آمد و ایشان را از عمل خود خبر داد و اظھار پشیمانی  ج زنی زد، نزد پیامبر

که الله این آیه را نازل نمود. مرد گفت: آیا این در  نمود و راھنمایی خواست
 .»برای تمام امت من است«مورد من نازل شده است گفتند: 

گاه باشید آن -١ کنند) تا  ھم نزدیک می کنند (و سرھا به ھایشان را خم می ھا سینه آ
گاه باشید، وقتی  ھای خویش را به سر  ھا لباس ه آنکخود را از او پنھان دارند، آ

سازند،  کنند و آنچه را آشکار می داند آنچه را (در دل) پنھان می کشند، (الله) می می
گاه است. تردید او به راز دل بی  ھا آ

ھا  شک نیکی شب، نماز را بر پادار، بی و (ای پیامبر!) در دو طرف روز، و ساعاتی از -٢
 برند، این پندی برای پند پذیران است. ھا را از بین می بدی
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ۡحَسَن ﴿ ی یوسف: سوره ٣ی:  سبب نزول آیه
َ
 ٱۡلَقَصِص َ�ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك أ

ٓ إَِ�َۡك َ�َٰذا  وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ در  ١﴾٣ٱۡلَ�ٰفِلِ�َ لَِمَن  ۦ�ن ُكنَت ِمن َ�ۡبلِهِ  ٱۡلُقۡرَءانَ بَِما

 مورد چه کسانی نازل شده است؟

 کردی بهتر بود اگر برای ما صحبت میفتند گغمبر یه به پکسانی کدر مورد 
: قرآن حاکم و غیر از ایشان از سعد بن ابی وقاص روایت کرده اند، گفت

کردند، بعضی  نازل شده و مدت زمانی بود که بر مردم تالوت می ج بر پیامبر
 کردی بھتربود. که این آیه نازل شد. از مردم گفتند: اگر برای ما صحبت می

ْ قُِل ﴿ ی اسراء: سوره ٥٦ی:  علت نزول آیه ِينَ  ٱۡدُعوا  ۦزََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  ٱ�َّ
ِّ فََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف   چیست؟ ٢﴾٥٦َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً�  ٱل�ُّ

مسلمان شدند که  کردند و آن جنیان عضی از مردم جنیان را عبادت میب
 این آیه نازل شد.

بعضی از  :اند که گفته امام بخاری و دیگران از ابن مسعود روایت کرده
کردند آن دسته از جنیان مسلمان  می تعدادی از جنیان را عبادت مردم
 .ولی آن مردم بر دین خود ماندند که این آیه نازل شد شدند

وِح� لُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ ی اسراء: سوره ٨٥ی:  سبب نزول آیه وحُ قُِل  ٱلرُّ  ٱلرُّ
وتِيُتم ّمَِن 

ُ
ۡمِر َرّ�ِ َوَمآ أ

َ
 چیست؟ ٣﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱۡلعِۡلمِ ِمۡن أ

کنیم، و  می ھا را با وحی کردن این قرآن بر تو بازگو (ای پیامبر!) ما بھترین داستان -١
گاھی نداشتی). مسلمًا تو پیش از آن از بی  خبران بودی (و آ

پندارید؛ بخوانید، پس  نی را که به جای او (معبود خود) میکسا«(ای پیامبر!) بگو:  -٢
 توانند بال (و مشکلی) را از شما دورسازند، و نه تغییر دھند. ھا نه می آن

روح از فرمان پروردگار من «کنند، بگو:  ی روح سؤال می و (ای پیامبر!) از تو درباره -٣
 .»است، و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است
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 ؤال یهودیان در مورد روح س
در  ج کند، گفت: من با پیامبر روایت می سمسعودامام بخاری از ابن 

ی بدون برگ خرما تکیه زده  رفتیم در حالی که ایشان بر شاخه مدینه راه می
ھا گفتند: خوب است که  بودند بر تعدادی از یھودیان گذر نمود، بعضی از آن

ای بلند  سئوالی بپرسیم، گفتند: در مورد روح برای ما بگو. برای چند لحظه
شود تا  و سر خود را باال بردند. دانستم که بر ایشان وحی نازل میشدند 

 ی وحی رفت سپس این آیه را تالوت نمودند. که فرشته این

ْ قُِل ﴿ ی اسراء: سوره ١١٠ی:  در چه موقع آیه َ  ٱۡدُعوا وِ  ٱ�َّ
َ
ْ أ  ٱۡدُعوا

ْ فَلَُه  ٱلرَّۡحَ�َٰنۖ  ا تَۡدُعوا يّٗا مَّ
َ
ۡسَمآءُ �

َ
�  ٱۡ� َوَ� َ�َۡهۡر بَِصَ�تَِك َوَ� ُ�َافِۡت  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

 نازل شد؟ ١﴾١١٠َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيٗ�  ٱۡ�َتغِ بَِها وَ 

 ه مخفیانه بود کر زمانی که دعوت در مد
این  گفت:» و ال تجھر«در مورد  بامام بخاری و دیگران از ابن عباس

در مکه مخفی بودند موقعی که  ج آیه زمانی نازل شده است که رسول الله
با یاران خود نماز گذارد موقع قرائت قرآن صدای خود را باال بردند، وقتی که 
مشرکین قرآن را شنیدند، شروع به فحش و ناسزا دادن به قرآن کردند، چه 

 . که این آیه نازل شد... و چه کسی آن را آورده.کسی نازل کرده

ۡمرِ َرّ�َِكۖ َ�ُ ﴿ ی مریم: سوره ٦٤ی  سبب نزول آیه
َ
ُل إِ�َّ بِأ َما َ�ۡ�َ  ۥَوَما نَتََ�َّ

ا يِۡديَنا َوَما َخۡلَفَنا َوَما َ�ۡ�َ َ�ٰلَِكۚ َوَما َ�َن َر�َُّك �َِسّيٗ
َ
 چیست؟ ٢﴾٦٤�

را بخوانید، ھر کدام را بخوانید، پس (فرقی ندارد) » رحمان«را بخوانید یا » الله«بگو:  -١
ھای نیکوست، و نمازت را نه زیاد بلند بخوان، و نه آنرا خیلی آھسته  برای او نام

 بخوان، و میان آن دو؛ راھی (معتدل) برگزین.
ان پروردگارت نازل و (جبرئیل به پیامبر عرض کرد:) (ما فرشتگان) جز به فرم -٢
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 با او رخواست پیامبر از جبرییل برای دیدار بیشترد
به  ج روایت کرده، گفت: رسول الله بامام بخاری از ابن عباس

 »که بیشتر ما را مالقات بکنی؟ شود از این چه چیز مانع می«جبرئیل گفتند: 
 که این آیه نازل شد.

َفَرَءيَۡت ﴿ ی مریم: سوره ٧٧ی:  آیه
َ
ِيأ وَ�َ�َّ َماٗ� َ�َفَر � ٱ�َّ

ُ
َ�ٰتَِنا َوقَاَل َ�

ا  ؟در مورد چه کسی نازل شده است ١﴾٧٧َوَوَ�ً

 اص بن وائل سهمیع
کنند، گفت:  روایت می سامام بخاری و مسلم و دیگران از خباب بن ارت 

که طلبی که داشتم از او بگیرم.  به نزد عاص بن وائل سھمی رفتم برای این
که  که به محمد کفر بورزی. گفتم: نه تا این دھم تا این او گفت: به تو نمی

شوم؟  ه میمیرم و زند بمیرم و دوباره زنده شوم. سؤال کرد: من ھم می
گفتم: بله. گفت: پس در اینصورت من آن موقع مال و فرزند دارم و به تو باز 

 پرداخت خواھم کرد. که این آیه نازل شد.

ْ ۞َ�َٰذاِن َخۡصَماِن ﴿ ی حج: سوره ١٩ی:  آیه ِينَ ِ� َرّ�ِِهۡمۖ فَ  ٱۡخَتَصُموا  ٱ�َّ
َعۡت لَُهۡم �َِياٞب ّمِن نَّارٖ يَُصبُّ مِ  ْ ُ�ّطِ در  ٢﴾١٩ٱۡ�َِميمُ ن فَۡوِق رُُءوِسِهُم َ�َفُروا

گاھی از) آنچه پیش روی ما، و آنچه پشت سرما، و آنچه میان این دو  نمی شویم، (آ
 کار نیست. است، (ھمه) از آِن اوست، و پروردگارت ھرگز فراموش

قطعًا مال و فرزند (فراوانی) به من «ای به آیات ما کافر شد، و گفت:  آیا کسی را دیده -١
 ؟!»داده خواھد شد

پروردگارشان (ستیز و) خصومت کردند، پس  ۀن دو (گروه) دشمنان یکدیگرند دربارای -٢
ھا بریده شده است، از باالی سرشان  ھایی از آتش برای آن که کافر شدند لباس کسانی

ھای  شان است و (نیز) پوست که آنچه در درون ﴾۱۹﴿شود.  آب سوزان ریخته می
 شود. (شان) با آن گداخته می
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 مورد چه کسانی نازل شده است؟

ر مورد حمزه و عبیده بن حارث و علی بن ابی طالب و عتبه و شیبه دو د
 پسر ربیعه و ولید بن عتبه در جنگ بدر

کنند که گفت: این  روایت می سامام بخاری و مسلم و دیگران از ابوذر
بن حارث و علی بن ابی طالب و عتبه و شیبه دو آیه در مورد حمزه و عبیده 

 پسر ربیعه و ولید بن عتبه نازل شده است.

ِينَ وَ ﴿ ی نور: سوره ٨و  ٧، ٦آیات:  َُّهۡم  ٱ�َّ ۡزَ�َٰجُهۡم َولَۡم يَُ�ن ل
َ
يَۡرُموَن أ

 ِ ۡرَ�ُع َشَ�َٰ�ٰتِۢ ب
َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَ�َٰدةُ أ

َ
ٓ أ ِ ُشَهَدآُء إِ�َّ ِٰد�ِ�َ لَِمَن  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ  ٦ٱل�َّ

نَّ لَۡعَنَت  ٱۡلَ�ِٰمَسةُ وَ 
َ
ِ أ ْ َ�ۡنَها  ٧ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ َعلَۡيهِ إِن َ�َن ِمَن  ٱ�َّ َوَ�ۡدَرُؤا

ِ  ٱۡلَعَذاَب  ۡرَ�َع َشَ�َٰ�ٰتِۢ ب
َ
ن �َۡشَهَد أ

َ
ِ أ در مورد چه  ١﴾٨ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ لَِمَن  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ

 کسی نازل شده است؟

 امیهالل ابن ه
کند که گفت:  روایت می بامام بخاری از طریق عکرمه از ابن عباس 

که با شریک  ھمسر خود را متھم کرد به این ج ھالل ابن امیه در نزد پیامبر
که حد تھمت بر  یا شاھد بیاور یا این«گفت:  ج بن سحماء زنا نموده؛ پیامبر

گفت: ای رسول الله زمانی کسی مردی را بر زن خود » شود. تو اجرا می

کنند، و جز خودشان گواھانی ندارند،  که ھمسران خود را (به زنا) متھم می و کسانی -١
ھا باید چھار مرتبه به نام الله سوگند یاد کنند که او از راستگویان  پس ھر یک از آن

و پنجمین بار (چنین گوید:) که لعنت الله بر او باد؛ اگر از دروغگویان  ﴾۶﴿است. 
کند، (به) آن که چھار بار الله را شاھد  یفر (رجم) را دور میو از آن (زن) ک ﴾۷﴿باشد. 

 بگیرد (و سوگند یاد کند) که او (= شوھرش) از دروغگویان است.
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یا «گفتند:  ج رود دنبال شاھد تا شاھد داشته باشد؟ پیامبر ببیند آیا می
؛ ھالل گفت: قسم به ذاتی که تو را مبعوث »شاھد یا حد بر تو واجب است

کند و مرا از حد بری  ای نازل می گویم و حتما الله آیه ساخته من راست می
 سازد. که جبرییل نازل شد و این آیات بر پیامبر نازل شد. می

ِينَ إِنَّ ﴿ ی نور: سوره ٢٢تا  ١١سبب نزول آیات:  ِ  ٱ�َّ ۡفكِ َجآُءو ب ُعۡصَبةٞ  ٱۡ�ِ
 ِ

� لَُّ�م� بَۡل ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ لُِ�ّ ا  ٱۡمرِيٖٕ ّمِنُ�ۡمۚ َ� َ�َۡسُبوهُ َ�ّٗ ّمِۡنُهم مَّ
ثۡ ِمَن  ٱۡ�تََسَب  ِيوَ  ِم� ٱۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  ٱ�َّ  ١﴾١١َعَذاٌب َعِظيمٞ  ۥِمۡنُهۡم َ�ُ  ۥتََو�َّ
 چیست؟

 رکغمبر عایشه صدیقه دختر ابوبیرائت زن پب
کنند، گفت:  روایت می لامام بخاری و مسلم و دیگران از عایشه

کردند، در بین ھمسران خود قرعه  قصد مسافرت می ج زمانی که رسول الله
بردند، برای  افتاد، او را ھمراه خود می اسم ھر کدام میانداخت قرعه به  می

ھا بین ما قرعه انداخت؛ قرعه به اسم من خارج شد و آن  جنگی از جنگ
ای حمل نمودند و  ی حجاب بود؛ مرا در کجاوه جنگ بعد نازل شدن آیه

از جھاد فارغ شدند و برگشتند و به مدینه  ج که رسول الله رفتیم تا این
در شب برای حرکت کردن صدا زدند؛ زمانی که برای حرکت  نزدیک شدیم؛

که از لشکر دور شدم و قضای حاجت  صدا زدند، بلند شدم و رفتم تا این

) آوردند، گروھی از لام المؤمنین عایشه  ۀکه تھمت بزرگ (دربار مسلمًا کسانی -١
برای شما  خود شما ھستند، گمان نکنید که این (ماجرا) برای شما بد است، بلکه آن

ھا سھمی از گناه است که مرتکب شده است، و کسی  خیر است، برای ھر کدام از آن
برای  )،١از آن (تھمت) را به عھده داشته است( از آنان که (بخش) بزرگی (و مھمی)

 او عذاب عظیمی است.
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نمودم؛ وقتی خواستم برگردم، متوجه شدم گردنبندم نیست جنسش از 
ای  برگشتم و آن را جستجو کردم. بخاطر این من از قافله بود، مھرھای صدف

ھا فکر  کردند، عقب ماندم و در حالی که آن می حملکه مرا با خود 
ی خود ھستم، آن را بر شتر گذاشته و رفته بودند.  کردند من در کجاوه می

گفت: زنان در آن زمان سبک وزن بودند، فربه و چاق نبودند و  لعایشه
گوشتی نداشتند فقط از غذا، ُعلقة (نوعی گیاه که آن را خشک نموده و آرد 

خوردند و مردم موقع حرکت اصال  نمودند) می با آب خمیر میکردند و  می
شدند؛ زمانی گردنبند خود را پیدا کردم که  متوجه سنگینی کجاوه نمی

ای بود و نه جواب  ھا که نه صدا زننده گاه آن لشکر رفته بود، آمدم به منزل
فکر  .جا را نمودم جا بودم، قصد آن ای آنجا بود؛ مکانی که قبال در آن دھنده

گردند. ھنگامی که من در  شوند و بر می کردم مردم متوجه غیبت من می
جای خود نشسته بودم، خواب بر من غلبه کرد و خوابیدم. و صفوان بن 

در نزدیک جایگاه من  کرد. شب معطل سلمی از پشت ارتش را مالزمت می
ی که که صبح شد؛ سیاھی یک انسان خوابیده را دید زمان پاسبانی داد تا این

مرا دید، شناخت؛ قبل از حجاب مرا دیده بود با انا لله و انا الیه راجعون 
گفتن او بیدار شدم؛ زمانی که مرا شناخت با روسری خود صورت خود را 

ای  پوشیدم؛ به الله قسم نه با او یک کلمه حرف زدم و نه از او یک کلمه
که حیوانش را  این شنیدم جز انا لله و انا الیه راجعون گفتن او و ھوی تا

خواباند، دست آن را بست و من سوار بر آن شدم افسار حیوان را گرفت و 
که به لشکر رسیدیم؛ بعد از گرمازدگی شدید در اول ظھر  حرکت کرد تا این

پیاده شدند پس ھالک شد آن کسانی که ھالک شدند در مورد من. و کسی 
ی سلول بود. به مدینه کرد، عبدالله بن اب که این گروه را سرپرستی می

ماه گالیه نمودم و مردم در مورد  رسیدیم بعد از وارد شدن به مدت یک
ھای تھمت زنندگان در بال و سختی بودند و من از چیزی خبر نداشتم  حرف
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که بعد از بیماری برخواستم و ھمراه مادر مسطح برای قضای حاجت  تا این
و گفت: صورت مسطح به  بیرون آمدم. مادر مسطح در مدفوع خود لغزید

خاک مالیده شود، به او گفتم: خیلی بد گفتی آیا به شخصی که در جنگ 
گویی؟ گفت: ای بی خبر از مکر و شر مردم! مگر  بدر شرکت کرده ناسزا می

ای او چه گفته است؟ گفتم: چه گفته؟ مرا از سخنان تھمت زنندگان  نشنیده
آمد  ج گشت. زمانی رسول الله به بیماریم اضافه ای با خبر ساخت. بیماری

ھا  خواستم از طریق آن دھید نزد پدر و مادرم بروم؟ و می گفتم: آیا اجازه می
از این خبر مطمئن شوم؛ به من اجازه دادند و من نزد پدر و مادرم رفتم؛ به 

گویند؟ گفت: ای دخترم آسان باد بر تو؛  مادرم گفتم: ای مادرم مردم چه می
زنی است که خوردش نکنند در پیش مردی که او را به الله قسم کمتر 

شود؛ گفتم:  طور می دوست دارد و برای او ھوو و زن شوھر است اغلب این
گویند؟ در آن شب تا صبح گریه  پاک و منزه است الله آیا مردم چنین می

کردم،  کردم اشکم بند نیامد و خواب به چشمم نیامد و در حالی که گریه می
طالب و اسامه بن زید را خواست؛  علی بن ابی ج اللهصبح شد و رسول 

زمانی که وحی وقفه نموده بود در مورد جدایی از زنش با آن دو مشورت 
شھادت داد و  دانست، نمود اما اسامه به آنچه که از پاکی خانواده او می

دانیم  گفت: ای رسول الله او ھمسر شماست و ما چیزی غیر از خوبی او نمی
گفت: الله بر تو تنگ ننموده است و زنان غیر از او بسیارند و اگر از و اما علی 

داند و پیامبر بریرة را صدا زد و گفت: ای بریرة آیا از  کنیز سؤال بکنی او می
عایشه چیز مشکوکی دیده ای؟ او گفت: قسم به ذاتی که تو را مبعوث نمود، 

که دختر بچه کم  اینای ھرگز که آن را بپوشانم بیشتر از  ام مسئله ندیده
رود و  سنی است که ھنگام نان پختن در کنار خمیر خود به خواب می

بر منبر رفتند و از عبدالله بن ابی  ج خورند. رسول الله ھا خمیر او را می مرغ
ای جماعت مسلمان آیا کسی که مرا معذور «معذرت خواست و گفتند: 
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ام به من رسیده؟ به  وادهدارند از مردی که اذیت و آزارش در مورد خان می
عایشه ..» .دانم الله قسم که من از خانواده خود جز خوبی چیز دیگری نمی

گفت: من در آن روز گریه نمودم اشکم بند نیامد و در شب آن روز ھم گریه 
نمودم و اشکم بند نیامد و خواب به چشمم نیامد و پدر و مادرم فکر 

م شود؛ در حالی که آن دو در کردند که گریه موجب شکافته شدن جگر می
ی وارد شدن خواست به او اجازه  کنار من بودند یکی از زنان انصار اجازه

 ج دادم و او ھمچنین کنار من نشست و ھمراه من گریه نمود سپس رسول
ای در مورد  داخل شدند و سالم نمودند و نشستند؛ یک ماه گذشته بود و آیه

اما بعد ای عایشه ھمانا در «ندند و گفت: من نازل نشده بود، شھادتین را خوا
مورد تو چنین و چنین به من رسیده، اگر بی گناه باشی الله بی گناھی تو را 

ای پس از الله طلب آمرزش  ثابت خواھد کرد و اگر به گناھی نزدیک شده
کن و بسوی او رجوع کن، ھمانا بنده اگر به گناه خود اعتراف کند و توبه 

زمانی که حرف خود را تمام نمود به پدرم » کند. و را قبول میکند، الله توبه ا
دانم به  بگو و او گفت: به الله قسم نمی ج گفتم: در مورد من به رسول الله

بگو و او گفت: به  ج من به رسول الله او چه بگویم. به مادرم گفتم در مورد
وچکی دانم چه بگویم. و من گفتم در حالی که دختر بچه ک الله قسم نمی

اید و در شما اثر نموده و  ھا را شنیده دانم که این حرف بودم، به الله قسم می
باورتان شده است و اگر بشما بگویم: من بی گناه ھستم در حالی که الله به 

گاه است، مرا تصدیق نمی کنید و ھمانا من ھیچ مثالی برای  بی گناھی من آ

ُ فََصۡ�ٞ َ�ِيٞلۖ وَ ﴿ سف گفت:که چنانکه پدر یو یابم جز این من و شما نمی  ٱ�َّ
ٰ َما تَِصُفونَ  ٱلُۡمۡسَتَعانُ  . سپس بر گشتم و بر رختخواب ]١٨[یوسف:  ﴾١٨َ�َ

از جای خود تکان نخورد و کسی از  ج به الله قسم رسول الله .خود خوابیدم
که الله بر پیامبرش نازل کرد و مانند ھمیشه که  خانواده خارج نشد تا این
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شد، سختی وحی ایشان را فرا گرفت و زمانی که  ایشان نازل می وحی به
ای عایشه مژدگانی بده؛ الله تو «ای که گفتند این بود:  تمام شد اولین کلمه

مادرم به من گفت: بلند شو برو نزد ایشان گفتم به الله قسم » را تبرئه نموده
تبرئه مرا نازل کنم جز از الله؛ اوست که  شوم و تشکر نمی برای او بلند نمی

ی نور نازل کردند) ابوبکر گفت: ایشان  ی نازل سوره آیه ١٠کرده است. (و 
دیگر  دادند: به الله قسم بخاطر قرابت و فقر مسطح خرجی زندگی به او می

دھم تا  چنین گفته، خرجی او را نمی لی عایشه که درباره بعد از این
 نازل شد. ٢٢ی:  که آیه این

ِينَ َوۡليَۡسَتۡعفِِف ﴿ نور:ی  سوره ٣٣ی:  آیه ٰ  ٱ�َّ َ� َ�ُِدوَن نَِ�اًحا َح�َّ
ُ ُ�ۡغنَِيُهُم  ِينَ وَ  ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ يَۡ�ُٰنُ�ۡم  ٱۡلِكَ�َٰب يَۡبَتُغوَن  ٱ�َّ

َ
ا َملََكۡت � ِممَّ

اِل  ۖ� َوَءاتُوُهم ّمِن مَّ ِ فََ�تُِبوُهۡم إِۡن َعلِۡمُتۡم �ِيِهۡم َخۡ�ٗ ِيٓ  ٱ�َّ ٰ ءَ  ٱ�َّ َوَ�  ُ�مۚۡ اتَٮ
ْ َ�َتَ�ٰتُِ�ۡم َ�َ  ْ َعَرَض  ٱۡ�َِغآءِ تُۡ�رُِهوا َۡبَتُغوا ٗنا ّ�ِ َرۡدَن َ�َصُّ

َ
ِ إِۡن أ ۚ  ٱۡ�ََيٰوة ۡ�َيا  ٱ�ُّ

نَّ فَإِنَّ  َ َوَمن يُۡ�رِههُّ در مورد چه  ١﴾٣٣ِمۢن َ�ۡعِد إِۡكَ�ٰهِِهنَّ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ�َّ
 کسی نازل شده است؟

 
 

الله  یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند؛ تا که (اسباب و امکانات) ازدواج را نمی و کسانی -١
تان که خواستار مکاتبه (= باز  نیاز گرداند و کسانی از بردگان آنان را از فضل خود بی

ھا  ھا قرار داد ببندید، اگر خیر و صالح در آن خریدن خویش) ھستند، پس با آن
ھا بدھید، و  کنید، و چیزی از مال الله را که به شما داده است؛ به آن احساس می

اھند پاکدامنی کنند، برای بدست آوردن متاع ناچیز خو کنیزان خود را که می
ھا را (بر این کار) مجبور کند، پس  که آن زندگانی دنیا به زنا وادار نکنید، و کسی

 مھربان است. ۀھا (برای آنان) آمرزند گمان الله بعد از اجبار آن بی
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 ن ابیبدالله بع
کند، گفت:  مسلم از طریق ابو سفیان از جابر بن عبدالله روایت می

گفت: برو و زنا کن و او را به زنا  عبدالله بن ابی کنیزی داشت و به او می
 داد که این آیه نازل شد. کردن دستور می

ِينَ وَ ﴿ ی فرقان: سوره ٦٨ی:  آیه ِ َ� يَۡدُعوَن َمَع  ٱ�َّ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ�  ٱ�َّ
َم  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس َ�ۡقُتلُوَن  ُ َحرَّ ِ  ٱ�َّ  ب

َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَۡلَق  ٱۡ�َقِّ إِ�َّ
ثَاٗما

َ
 در تصدیق جواب سؤال چه کسی نازل شد؟ ١﴾٦٨�

 بدالله بن مسعودع
 ج ول اللهکنند، گفت: از رس امام بخاری و مسلم از ابن مسعود روایت می

که برای الله  این«سؤال کردم چه گناھی از ھمه بزرگتر است؟ گفتند: 
گفتم: دیگر چه؟ » شریکی قائل شوی در حالی که او تو را آفریده است.

» که روزی تو را بخورد او را بکشی که فرزند خود را از ترس این این«گفتند: 
که در تصدیق این » کنیکه با زن ھمسایه زنا  این«گفتم دیگر چه؟ گفتند: 

 کالم این نازل شد.

ۡحَبۡبَت ﴿ ی قصص: سوره ٥٦ی:  سبب نزول آیه
َ
إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

َ َوَ�ِٰ�نَّ  ِ  ٱ�َّ ۡعلَُم ب
َ
 چیست؟ ٢﴾٥٦ٱلُۡمۡهَتِدينَ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۚ وَُهَو أ

کشتنش را) حرام خوانند، و نفسی را که الله ( که با الله معبود دیگر را نمی و کسانی -١
کنند، و ھر کس چنین کند، مجازات  کشند، و زنا نمی کرده است، جز به حق نمی

 گناه (خود) را خواھد دید.
توانی ھدایت کنی، ولی الله ھر  تردید تو ھر کس را دوست داری نمی (ای پیامبر!) بی -٢

گاه کس را بخواھد ھدایت می  تر است. کند و او به ھدایت شدگان آ
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 صرار پیامبر در مورد مسلمان شدن ابوطالب ا
 ج کنند، گفت: رسول الله روایت می سامام مسلم و دیگران از ابوھریره 

» ال اله اال الله بگو تا روز قیامت برای تو گواھی بدھم«به عمویش گفتند: 
کردند در مورد من که بگویند از  گفت: اگر زنان قریش شایعه پراکنی نمی

 گفتم. روی ناتوانی اقرار کرده، می

ۡيَنا ﴿: ی عنکبوت سوره ٨ی:  آیه �َ�ٰنَ َوَوصَّ يۡهِ ُحۡسٗناۖ �ن َ�َٰهَداَك  ٱۡ�ِ بَِ�ِٰ�َ
نَّبُِئُ�م بَِما  ۦلِتُۡ�َِك ِ� َما لَۡيَس لََك بِهِ 

ُ
ٓۚ إَِ�َّ َمرِۡجُعُ�ۡم فَ� ِعۡلٞم فََ� تُِطۡعُهَما

 در جواب چه کسی نازل شده است؟ ١﴾٨ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ 

 ادر سعد بن ابی وقاص م
کنند،  م و ترمذی و دیگران از سعد بن ابی وقاص روایت میامام مسل

گفت: مادر سعد گفت: مگر نه این است که الله دستور نیکی به پدر و مادر 
که بمیرم یا  نوشم تا این خورم و آب نمی داده است، به الله قسم غذا نمی

 که تو به دین محمد کفر بورزی که این آیه نازل شد. این

ۡقَسُط ِعنَد  ٱۡدُعوُهمۡ ﴿: ی احزاب سوره ٥ی:  علت نزول آیه
َ
�بَآ�ِِهۡم ُهَو أ

 ِۚ َوَمَ�ِٰ�ُ�ۡمۚ َولَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم  ٱّ�ِينِ فَإِن لَّۡم َ�ۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
تُم بِهِ 

ۡ
ۡخَط�

َ
ٓ أ َدۡت قُلُوُ�ُ�ۡمۚ َوَ�َن  ۦُجَناٞح �ِيَما ا َ�َعمَّ ُ َوَ�ِٰ�ن مَّ  �َ�ُفورٗ  ٱ�َّ

سان را به نیک رفتاری (نسبت) به پدر و مادرش سفارش کردیم، و اگر آن دو و ان -١
(مشرک باشند و) تالش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار 
دھی، پس از آنان اطاعت نکن، بازگشت شما به سوی من است، آنگاه شما را به آنچه 

گاه خواھم کرد. انجام می  دادید؛ آ
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 چیست؟ ١﴾٥رَِّحيًما

 ردندک یگر انتخاب میون بعضی از مردم مختارانه اسم پدری دچ
گفت: ما به زید بن حارثه  ،کند روایت می بامام بخاری از ابن عمر

 که این آیه نازل شد. گفتیم: زید بن محمد تا این می

َها ﴿: ی احزاب سوره ٩ ی: آیه ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ِ نِۡعَمَة  ٱۡذُكُروا  ٱ�َّ

ۚ َوَ�َن  رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا وَُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها
َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ فَأ

 ُ  اشاره به کدام نصرت الھی دارد؟ ٢﴾٩بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا ٱ�َّ

 صرت صحابه توسط باد در جنگ احزاب (خندق)ن
کند، گفت: شب جنگ  روایت می ساز حذیفه» الدالئل«بیھقی در کتاب 

احزاب شرکت داشتم ما در حالی که نشسته صف کشیده بودیم، ابوسفیان و 
تر از ما و  ھای ھمراه او باالی سر ما بودند و یھود بنی قریظه پایین دیگر گروه

ترسیدیم ھرگز شبی  ای کوچک به بردگی گرفته شوند میھ که بچه ما از این
به این تاریکی ندیده بودیم و باد تندی به این شدت ندیده بودیم، منافقین از 

شان بخوانید که این (کار) نزد الله  ھا) را به نام پدران فرزند خوانده ھا (= آن -١
شناسید، برادران دینی شما، و موالی شما  شان را نمی تر است، پس اگر پدران منصفانه

اید؛ گناھی بر شما نیست، و لیکن آنچه را  ھستند. و در آنچه که (قبًال) اشتباه کرده
 ۀگویید، گناه است) و الله آمرزند ھد (و میخوا شما از روی عمد می ھای که دل

 مھربان است.
ھایی  که لشکر اید! نعمت الله را بر خود به یاد آورید، ھنگامی که ایمان آورده ای کسانی -٢

ھایی (از  ھا فرستادیم، و لشکر به سوی شما آمدند، پس ما تند باد (سختی) بر آن
درھم کوبیدیم) و الله به آنچه انجام  ھا را دیدید، (و آن ھا را نمی فرشتگان) که آن

 دھید؛ بیناست. می
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گفتند: خانواده ما تنھا ھستند در حالی  خواستند و می اجازه می ج پیامبر
 که تنھا نبودند و کسی نبود که اجازه بگیرد و پیامبر به او اجازه ندھد و

نزد تک تک  ج رفتند و ما در حدود سیصد نفر بودیم پیامبر یواشکی در می
که نزد من آمدند و در حالی که ھیچ سپری در برابر دشمن و  آمد تا این ما می

یک اتفاقی در بین دشمن «پوششی در برابر سرما نداشتم به من گفتند: 
و از لشکرگاه  رفتم و دیدم که باد یک وجب» افتاده برو و ببین چه خبر است

آنان را نگذاشته بود به الله قسم که من صدای سنگ را در وسایل سفر آنان 
کوبید  ھا را به ھمدیگر می ھا افتاده بود و آن شنیدم و باد تندی در بین آن می

ھا را به پیامبر رساندم و  گفتند: حرکت، حرکت و برگشتم و خبر کوچ آن و می
 الله این آیه را نازل کرد.

َها ﴿ ی احزاب: سوره ٢٨ی:  نزول آیهسبب  ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
قُل ّ�ِ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  اٗحا  ٱ�ُّ َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ

 چیست؟ ١﴾٢٨َ�ِيٗ� 

 خانه توسط زنان پیامبر رخواست خرجی بیشترد
کنند،  و احمد و نسایی از طریق ابوزبیر از جابر روایت میامام مسلم 

ی ورود خواست؛ به ایشان  آمد و اجازه ج نزد رسول الله سگفت: ابوبکر
اجازه ندادند سپس عمر آمد ھمچنین به ایشان ھم اجازه داده نشد و دوباره 

اجازه دادند و داخل رفتند در حالی که  برای ھر دو اجازه خواستند که
نشسته و ھمسران ایشان دور ایشان ساکت نشسته بودند عمر  ج پیامبر

کمی لبخند بزند و عمر گفت: ای رسول  ج گفت: صحبت بکنید شاید پیامبر

خواھید، پس بیایید  اگر شما زندگی دنیا و زینت آن می«بگو:  ای پیامبر! به ھمسرانت -١
 مناسب) شما را بھرمند سازم و شما را به طرز نیکوئی رھا کنم. ۀتا (با ھدی
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زنم.  الله دختر زید زن عمر اگر با زور خرجی خود را بخواھد گردنش را می
که دندان پیشین ایشان پیدا شد و گفتند:  لبخندی زد تا این ج پیامبر

ابوبکر بلند » اطراف من ھستند درخواست خرجی زندگی دارند. ن کهایشا«
شد رفت به طرف عایشه که او را بزند و عمر ھم رفت به طرف حفصه و ھر 

خواھید که وسع آن را ندارد؟. که  چیزی را می ج دو چنین گفتند: از پیامبر
شروع  را نازل نمود و پیامبر ج پیامبر ی اختیار نمودن برای زنان الله آیه

یک مسلئه است آن را به تو متذکر «کرد از طرف عایشه و به او گفتند: 
شوم، دوست ندارم که در مورد آن عجله نمایی با پدر و مادر خود مشورت  می
 لعایشه گفت: آن چیست؟ پیامبر این آیه را تالوت نمود؛ عایشه» کن

و رسولش را  گفت: آیا در مورد تو با پدر ومادر خود مشورت کنم؛ بلکه الله
 کنم. انتخاب می

ۡ�َعَم ﴿ ی احزاب: سوره ٣٧ی:  آیه
َ
ِٓي � ُ �ۡذ َ�ُقوُل لِ�َّ ۡ�َعۡمَت  ٱ�َّ

َ
َعلَۡيهِ َو�

ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك وَ 
َ
َ  ٱتَّقِ َعلَۡيهِ أ ُ َوُ�ِۡ� ِ� َ�ۡفِسَك َما  ٱ�َّ ُمۡبِديهِ  ٱ�َّ

ُ وَ  ٱ�َّاَس َوَ�َۡ�  ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها َوَطٗر�  ٱ�َّ ن َ�َۡشٮُٰهۖ فَلَمَّ
َ
َحقُّ أ

َ
 َزوَّۡجَ�َٰكَهاأ

ۡدِ�َيآ�ِِهۡم إَِذا قََضۡواْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗرۚ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ لَِ�ۡ َ� يَُ�وَن َ�َ 
َ
ۡزَ�ِٰج أ

َ
َحَرٞج ِ�ٓ أ

ۡمُر 
َ
ِ َوَ�َن أ  ه است؟در مورد چه کسانی نازل شد ١﴾٣٧َمۡفُعوٗ�  ٱ�َّ

او نعمت داده بود و تو (نیز) به او که الله به  و (به یاد بیاور) زمانی را که به آن کس -١
و در دل خود » ھمسرت را نگاه دار و از الله بترس«گفتی:  نعمت داده بودی، می

ترسیدی؛ در  کند، و از مردم می که الله آن را آشکار می داشتی چیزی را پنھان می
رضی الله -که از او بترسی، پس چون زید (بن حارثه  که الله سزاوارتر است حالی

) از او حاجت خویش بگزارد، (و طالقش داد) او را به ازدواج تو در آوردیم؛ تا بر -هعن
که  شان ھیچ حرجی نباشد؛ ھنگامی ازدواج با) زنان پسر خواندگان ۀمؤمنان در (بار
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 ر مورد زید بن حارثه و همسرش (زینب بنت جحش)د
کند، گفت: این آیه در مورد زینب بنت  می امام بخاری از انس روایت

 جحش و زیدبن حارثه نازل شده است.

َها ﴿ ی احزاب: سوره ٥٣ی:  سبب نزول آیه ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ� تَۡدُخلُواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ن يُۡؤَذَن َلُ�ۡم إَِ�ٰ َطَعاٍ� َ�ۡ�َ َ�ِٰظرِ�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�ۡن إَِذا  ٱ�َِّ�ِّ ُ�ُيوَت 
َ
ٓ أ إِ�َّ

ْ ُدِ�يُتۡم فَ  ْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَ  ٱۡدُخلُوا وا ِ  ٔۡ َوَ� ُمۡسَ�  ٱنتَِ�ُ  ُ�مۡ نِِسَ� ِ�َِديٍث� إِنَّ َ�ٰل
ُ ِمنُ�ۡمۖ وَ  ۦفَيَۡسَتۡ�ِ  ٱ�َِّ�َّ َ�َن يُۡؤذِي  َ  ٱ�َّ � ِمَن  ۦۡسَتۡ�ِ َ� � ّقِ �َذا  ٱۡ�َ

ۡ�ُُموُهنَّ َمَ�ٰٗعا فَۡ� 
َ
ۡطَهُر لُِقلُو�ُِ�ۡم  َٔ َس�

َ
لُوُهنَّ ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖب� َ�ٰلُِ�ۡم أ

ْ رَُسوَل  ن تُۡؤُذوا
َ
ۚ َوَما َ�َن لَُ�ۡم أ ِ  َوقُلُو�ِِهنَّ ۡزَ�َٰجهُ  ٱ�َّ

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
ِمۢن  ۥَوَ�ٓ أ

 ِ بًَد�ۚ  ۦٓ َ�ۡعِده
َ
ِ إِنَّ َ�ٰلُِ�ۡم َ�َن ِعنَد  � در مورد چه کسانی نازل  ١﴾٥٣َعِظيًما ٱ�َّ

 شده است؟
 

شان داده) باشند، و فرمان الله انجام شدنی  حاجت خویش از او بگزارده (و طالق
 است.

ھای پیامبر داخل نشوید؛ مگر آنکه برای  اید! به خانه هکه ایمان آورد ای کسانی -١
آنکه منتظر پخته شدنش باشید، ولی چون  (صرف) غذا به شما اجازه داده شود، بی
که غذا خوردید؛ پراکنده شوید، و (بعد از  دعوت شدید، داخل شوید، پس ھنگامی

دھد،  ا آزار میگمان این (عمل) پیامبر ر صرف غذا) برای بحث و گفتگو ننشینید، بی
کند،  گوید) و الله از (بیان) حق شرم نمی کند (و چیزی نمی پس (او) از شما شرم می

که چیزی (از وسایل زندگی به عاریت) خواستید، پس از آنان (= زنان  و ھنگامی
تر  آنان پاکیزه ھای شما و دل ھای پیامبر) از پشت پرده بخواھید، این (کار) برای دل

که ھمسرانش را بعد از او ھرگز  نسزد که پیامبر الله را بیازارید، و نه آناست، و شما را 
 تردید این (کار) نزد الله (گناھی) بزرگ است. به ھمسری گیرید، بی
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ه بعد از غذاخوردن در خانه کدر مورد عتاب خداوند به بعضی از اصحاب 
ت یغمبر اذیشدند و پ یغمبر تا مدت طوالنی مشغول حرف زدن میپ
 شد یم

با  ج زمانی که پیامبرکنند، گفت:  از انس روایت می امام بخاری و مسلم
زینب بنت جحش ازدواج نمود، مردم را دعوت نمود و غذا داد سپس 
نشستند و مشغول حرف زدن شدند. پیامبر ظاھرا برای نماز قیام خود را 
آماده ساخته بود؛ زمانی که مردم را دید به داخل خانه برگشتند و مردم کم 

فتند. من به رسول الله ھا ھم ر کم رفتند و سه نفر نشسته بودند سپس آن
اند ایشان به مسجد آمدند و من ھم داخل رفتم بین  ھا رفته خبر دادم که آن

 من و ایشان فاصله افتاد که الله این آیه را نازل نمود. 

َها ﴿ ی احزاب: سوره ٥٩ی  آیه ج بخاطر کدام ھمسر پیامبر ُّ�
َ
� ُقل  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

 ٓ ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسا
َ
ۡدَ�ٰٓ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ءِ ّ�ِ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن 
َ
ُ أ  نازل گردید؟ ١﴾٥٩َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما ٱ�َّ

 وده دختر زمعةس
که  کند، گفت: سوده بعد از این روایت می لامام بخاری از عایشه

سودة -رفتن به قضای حاجت پوشیده بود، بیرون رفت. حجاب خود را برای 
شد که کسی او را ببیند و او را نشناسدـ عمر او را دید  زن تنومندی بود، نمی

و گفت: ای سوده به الله قسم از دید ما مخفی نیستی بنگر چگونه بیرون 

خود را بر خویش  ھای چادر«ای پیامبر! به ھمسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو:  -١
تر است تا  را بپوشانند) این مناسبھایشان  فرو افکنند، (و با آن سر و صورت و سینه

 مھربان است. ۀشناخته شوند؛ پس مورد آزار قرار نگیرند، و الله آمرزند
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 ج آیی تا ما تو را نشناسیم، سوده گفت: منصرف شدم و برگشتم و رسول الله
خوردند و تکه گوشتی که بر استخوان  انه بود؛ ایشان داشتند شام میدر خ

بود در دست داشتند؛ سوده داخل شد و گفت: ای رسول الله من برای 
به من گفته است. سوده گفت: وحی بر  ضرورتی بیرون رفتم و عمر چنیین

ایشان نازل شد و بعد که تمام شد در حالی که تکه گوشت را نگذاشته بود، 
 »ھمانا برای قضای حاجت به شما اجازه داده شد است.«بر گفت: پیام

ِ�  ٱۡرتَقِۡب فَ ﴿ ی دخان: سوره ١٠ی  سبب نزول آیه
ۡ
َمآءُ يَۡوَم تَأ بُِدَخاٖن  ٱلسَّ

بِ�ٖ   اشاره به چه چیزی است؟ ١﴾١٠مُّ
کردند پیامبر دعای قحط سالی مثل  ج(جمله محذوف است) پیامبر 
ھا رسید تا جایی که  و قحطی به آن قحط سالکی قوم یوسف را نمود

ھا به  خوردند و از شدت سختی و گرسنگی وقتی یکی از آن استخوان را می
دید که این آیه نازل شد، نزد رسول  کرد در آسمان دود را می آسمان نگاه می

ھا  آمدند و گفتند: ای رسول الله از الله برای ما طلب باران نمایید آن ج الله
 شان طلب باران نمودند و باران بارید.ھالک شدند و ای

َۡغِفَر لََك ﴿ ی فتح: سوره ٢ی:  ھنگام نزول آیه ِ�ّ ُ َم ِمن َذ�بَِك  ٱ�َّ َما َ�َقدَّ
َر َوُ�تِمَّ نِۡعَمَتهُ  خَّ

َ
ۡسَتقِيٗما ۥَوَما تَأ ار کغمبر چیپ ٢﴾٢َعلَۡيَك َوَ�ۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا مُّ

 رد؟ک
 
 

 پس (ای پیامبر) منتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار (پدید) آورد -١
تا الله گناه گذشته و آیندۀ تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند، و به راه راست  -٢

 نماید.ھدایتت 

                                           



 ٥٥  اسباب النزول يُلباب النقول ف

که از هرچیزی که بر روی زمین است  ای بر من نازل شده است یهآگفت: 
 تر است برای من دوست داشتنی

کنند، گفت: این آیه  روایت می سامام بخاری و مسلم و ترمذی از انس 
گفتند:  ج گشتند و پیامبر نازل شد در حالی که از حدیبیه برمی ج بر پیامبر

 ای بر من نازل شده است که از ھرچیزی که بر روی زمین است برای آیه«
ھا  و آن آیه را برای یارانش تالوت کردند و آن» تر است. من دوست داشتنی

گفتند: سازگار و گوارا باد برای شما ای رسول الله، الله معلوم ساخته که با تو 
لیدخل المومنین «که آیه  کند حال با ما چه خواھد نمود؟ چه می

 نازل شد.» فوزا عظیما«تا » والمومنات

ِيَوُهَو ﴿ ی فتح: سوره ٢٤ی:  در چه روزی آیه يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡم  ٱ�َّ
َ
َكفَّ �

ۡظَفَرُ�ۡم َعلَۡيِهۡمۚ َوَ�َن 
َ
ۡن أ

َ
َة ِمۢن َ�ۡعِد أ يِۡديَُ�ۡم َ�ۡنُهم بَِبۡطِن َمكَّ

َ
ُ َو� بَِما  ٱ�َّ

 نازل شد؟ ١﴾٢٤َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا

 وز حدیبیه ر
کنند، گفت: زمانی که  روایت می سامام مسلم و ترمذی و نسایی از انس 

و  ج روز حدیبیه بود، ھشتاد مرد جنگی مسلح از طرف کوه تنعیم بر پیامبر
را غافلگیر کنند. پیامبر و  ج خواستند رسول الله یارانش یورش بردند، می

 شان ساخت که این آیه نازل شد. ھا را اسیر کردند و بعد رھای یارانش آن

هَ ﴿ ی حجرات: سوره ١ی:  آیه ُّ�
َ
� ِينَ ا َ�ٰٓ ُمواْ َ�ۡ�َ يََدِي  ٱ�َّ ِ َءاَمُنواْ َ� ُ�َقّدِ  ٱ�َّ

ھا در درون مکه بعد از  ھا را از شما، و دست شما را از آن و او کسی است که دست آن -١
ھا پیروز گرداند، (باز داشت و) کوتاه کرد. و الله به آنچه انجام  آنکه شما را بر آن

 دھید بیناست. می

                                           



 اسباب النزول ُلباب النقول في    ٥٦

ْ وَ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  ۚ  ٱ�َُّقوا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ در مورد چه کسانی نازل شده  ١﴾١َسِميٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
 است؟

 بوبکر و عمرا
امام بخاری و دیگران از طریق ابن جریج از ابن ابی ملیکه روایت 

زبیر به او خبر داده: تعدادی سواره از بنی تمیم بر  کنند که عبدالله بن می
وارد شدند؛ ابوبکر گفت: فرمانده قعقاع بن معید است و عمر  ج رسول الله

گفت: نه بلکه اقرع بن حابس است؛ ابوبکر گفت: تو چیزی جز مخالفت 
خواھی و عمر گفت: قصد مخالفت را با تو ندارم. با ھم به  کردن با من را نمی

 ھا باال رفت که این آیه نازل شد. که صدای آن لفظی پرداختند تا اینمشاجره 

 ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ �ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿ ی حجرات: سوره ٩ی:  سبب نزول آیه
 ْ ۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ  ٱۡ�َتَتلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا

َ
ۡخَرىٰ فَأ

ُ
ْ  ٱۡ� َ�ۡبِ�  ٱلَِّ� فََ�ٰتِلُوا

 ٰ ۡمرِ َح�َّ
َ
َء إَِ�ٰٓ أ ِۚ  تَِ�ٓ ِ  ٱ�َّ ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما ب

َ
قۡ  ٱۡلَعۡدلِ فَإِن َفآَءۡت فَأ

َ
ْۖ َوأ َ إِنَّ  ِسُطٓوا  ٱ�َّ

 در مورد چه کسانی نازل شده است؟ ٢﴾٩ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ 

 ی اوس و خزرج لهیری دو قبیر مورد درگد
بر االغی  ج گفت: پیامبرکنند،  روایت می سامام بخاری و مسلم از انس 

بترسید،  اید! بر الله و رسولش پیشدستی نکنید، و از الله که ایمان آورده ای کسانی -١
 گمان الله شنوای داناست بی

شان آشتی بر قرار  و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ بر خاستند، میان -٢
کنید، پس اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کرد، با گروه متجاوز بجنگید تا به 

ید، و ھا به عدالت صلح بر قرار کن فرمان الله باز گردد، پس اگر بازگشت، میان آن
 دارد. گمان الله عادالن را دوست می عدالت پیشه کنید، بی
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سوار شد و به طرف عبدالله بن ابی رفت و او گفت: از من دور شو که بوی 
خوردم رسول الله  دھد؛ یکی از انصار گفت: به الله قسم می االغت مرا آزار می
ی عبدالله بن ابی خشمگین شد  باشد. یکی از قوم و طایفه خوشبوتر از تو می

ھا دعوای  شخصی خشمگین شد و در میان آنھا  و برای ھرکدام از آن
 سختی در گرفت و با دست و کفش ھمدیگر را زدند که این آیه نازل شد.

َ�تِ ﴿ ی قمر: سوره ١ی:  آیه اَعةُ  ٱۡ�َ�َ اشاره به چه  ١﴾١ٱۡلَقَمرُ  ٱ�َشقَّ وَ  ٱلسَّ
 زی است؟یچ

 عجزه دو نیم شدن ماهم
باشد از ابن  یامام بخاری و مسلم و حاکم و لفظ حدیث از حاکم م

از مکه خارج شود، ماه را  ج که پیامبر کنند، قبل از این روایت میس مسعود
 دیدم که به دو نیم شده است، مردم گفتند: ماه سحر شده، این آیه نازل شد.

ای را  معجزه ج کند، گفت: اھل مکه از پیامبر می ترمذی از انس روایت
نیم تقسیم شد این آیه تا  درخواست کردند؛ ماه دو مرتبه در مکه به دو

 نازل شد.» سحر مستمر«

 مآمدن آب از میان انگشتان
ِ� َضَ�ٰٖل  ٱلُۡمۡجرِِم�َ إِنَّ ﴿ :قمر ی سوره ٤٩تا  ٤٧ ی: یهآ لعلت نزو

ٰ وُُجوهِِهۡم ُذوقُواْ َمسَّ َسَقرَ  ٱ�َّارِ يَۡوَم �ُۡسَحُبوَن ِ�  ٤٧وَُسُعرٖ  ٍء  ٤٨َ�َ إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

 قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت. -١
                                           



 اسباب النزول ُلباب النقول في    ٥٨

 چیست؟ ١﴾٤٩ُه بَِقَدرٖ َخلَۡقَ�ٰ 

 ش با پیامبر در مورد قدریدال مشرکین قرج
کنند، گفت: مشرکین قریش  روایت می سامام مسلم و ترمذی از ابوھریره

نازل  ٤٩تا  ٤٧ی:  به نزاع و جدال پرداختند، آیه ج در مورد تقدیر با پیامبر
 شد.

ۡقِسُم بَِمَ�ٰقِِع ﴿ ی واقعه: سوره ٨٢الی  ٧٥ی:  سبب نزول آیه
ُ
۞فََ�ٓ أ

ِ� كَِ�ٰٖب  ٧٧لَُقۡرَءاٞن َكرِ�مٞ  ۥإِنَّهُ  ٧٦لََقَسٞم لَّۡو َ�ۡعلَُموَن َعِظيمٌ  ۥ�نَّهُ  ٧٥ٱ�ُُّجومِ 
ۡكُنونٖ  هُ  ٧٨مَّ ُرونَ إِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ فَبَِ�َٰذا  ٨٠ٱۡلَ�ٰلَِم�َ تَِ��ٞل ّمِن رَّّبِ  ٧٩ٱلُۡمَطهَّ

َ
أ

نُتم  ٱۡ�َِديثِ 
َ
ۡدهُِنونَ أ بُونَ  ٨١مُّ نَُّ�ۡم تَُ�ّذِ

َ
به چه  ٢﴾٨٢َوَ�َۡعلُوَن رِۡزقَُ�ۡم �

 علت است؟

 ه بعضی از مردم نعمت خدا را ناسپاس گفتندک نیه علت اب
در زمان رسول  کند، گفت: مردم روایت می بامام مسلم از ابن عباس

گفتند: این رحمتی است که الله آن  ج باران داده شدند؛ رسول الله ج الله

ھایشان  که بر چھره روزی ﴾۴۷﴿گمان گناھکاران در گمراھی و دیوانگی ھستند.  بی -١
طعم) آتش دوزخ را «(شود:)  ھا گفته می شوند (و به آن آتش (جھنم) کشیده می

 اندازه آفریدیم. گمان ما ھمه چیز را به بی ﴾۴۸﴿». بچشید
ھمانا ﴾۷۶﴿و اگر بدانید این سوگندی بزرگ است.  ﴾۷۵﴿پس سوگند به جایگاه ستارگان.  ٢

در کتاب پوشیده (= لوح  ﴾۷۷﴿این (کتاب) قرآنی کریم (و گرامی قدر) است. 
ز سوی ا ﴾۷۹﴿زنند.  که جز پاکان (= فرشتگان) به آن دست نمی ﴾۷۸﴿محفوظ) است. 

آیا شما نسبت به این کالم (الھی = قرآن  ﴾۸۰﴿پروردگار جھانیان نازل شده است. 
و (به جای شکر)  ﴾۸۱﴿کنید).  اید؟! (و از پیروی آن سستی می کریم) انکار کننده

 کنید؟! روزی خود، (رازق) را تکذیب می
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را قرار داده است و بعضی دیگر گفتند: این باران طبیعی است. که این آیات 
 نازل شد.

ُ قَۡد َسِمَع ﴿ ی مجادله: سوره ١ی:   آیه تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ
ِ َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ُ وَ  ٱ�َّ ٓۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ �َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َما ۢ بَِص�ٌ  ٱ�َّ در مورد  ١﴾١َسِميُع

 جدال کدام زن و ھمسرش نازل شده است؟
 

  وله بنت ثعلبه و همسرشخ
کند، گفت: پاک و مقدس است ذاتی که  روایت می لحاکم از عایشه 

شنوایی او ھمه چیز را فرا گیر است ھمانا من سخن خوله بنت ثعلبه را 
؛ بعضی از سخنانش بر من مخفی بود و او از ھمسرش به نزد پیامبر شنیدم

جوانی مرا خورده، شکم من برای او  گفت: ای رسول الله شکایت برده و می
ای از من متولد شده الھی به سوی  ام و بچه که کھنسال گشته زاییده تا این

 کنم. چیزی نگذشت که جبرییل این آیات را آورد. تو شکایت می

لَۡم تََر إَِ� ﴿ ی مجادله: سوره ٨: ی آیه
َ
ِينَ � ْ َعِن  ٱ�َّ ُ�مَّ  ٱ�َّۡجَوىٰ ُ�ُهوا

 ِ ْ َ�ۡنُه َوَ�َتَ�َٰجۡوَن ب ثۡمِ َ�ُعوُدوَن لَِما ُ�ُهوا �َذا  ٱلرَُّسوِل� َوَمۡعِصَيِت  ٱۡلُعۡدَ�ٰنِ وَ  ٱۡ�ِ
ُ َجآُءوَك َحيَّۡوَك بَِما لَۡم ُ�َّيَِك بِهِ  نُفِسِهۡم لَوۡ  ٱ�َّ

َ
ُ�َنا  َ� َوَ�ُقولُوَن ِ�ٓ أ ُ ُ�َعّذِ بَِما  ٱ�َّ

ۖ فَبِۡئَس  ۚ َحۡسُبُهۡم َجَهنَُّم يَۡصلَۡوَ�َها در مورد چه کسانی  ٢﴾٨ٱلَۡمِص�ُ َ�ُقوُل

به الله شکایت  کرد، و شوھرش با تو مجادله می ۀباربه راستی الله سخن زنی را که در -١
 گمان الله شنوای بیناست. شنید، بی برد شنید، و الله گفتگوی شما را می می

ای کسانی را که از نجوا نھی شدند سپس به آنچه از آن نھی  (ای پیامبر!) مگر ندیده -٢
کنند و  گردند و به گناه و تجاوز و نافرمانی پیامبر نجوا می شده بودند باز می

آیند تو را تحیّتی گویند (با کلماتی) که الله با آن تو را تحیت و  میکه نزد تو  ھنگامی
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 زند؟ می حرف

 هودی
روایت  باحمد و بزار و طبرانی با سند خوب از عبدالله بن عمرو 

گفتند: سام علیکم بعد از آن با  می ج لهکنند، گفت: یھود به رسول ال می
گوییم عذاب ندھد که این آیه  گفتند اگر الله بخاطر آنچه که می خودشان می

 نازل شد.

ٰٓ ﴿ ی حشر: سوره ٥ی:  آیه ۡو تََرۡ�ُتُموَها قَآ�َِمًة َ�َ
َ
َنٍة أ َما َ�َطۡعُتم ّمِن ّ�ِ

ُصولَِها فَبِإِۡذِن 
ُ
ِ أ  ای دارد؟ اشاره به چه مسئله ١﴾٥ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ َوِ�ُۡخزَِي  ٱ�َّ

 طع درختان بنی نضیر ق
که رسول الله  کنند: این روایت می بامام بخاری و دیگران از ابن عمر

ی بویره را قطع نمود و آتش  ھای یھودیان بنی نضیر در منطقه درختان نخل
 زدند.

ِينَ وَ ﴿: ی حشر سوره ٩ی:  آیه ارَ َ�َبوَُّءو  ٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن  ٱۡ�ِ
 ٰٓ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦأ

ُ
فَأ

 لت چه کسی نازل شده است؟یمورد فضدر  ﴾٩ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

گوییم  گویند: چرا الله ما را به (کیفر) آنچه می سالم نگفته است، و در دل خود می
شوند، پس (آن) بد  ھا کافی است، به آن وارد می کند؟ جھنم برای آن عذاب نمی

 (سرانجام و) جایگاھی است.
اش باقی گذاردید، به فرمان  رما بریدید، و یا آن را ایستاده بر ریشهآنچه از درخت خ -١

 الله بود، تا فاسقان را خوار (و رسوا) سازد.
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 ردکرایی یرفت و از او پذیغمبر را پذیه مهمان پکردی از انصار م
 ج کند، گفت: مردی نزد رسول الله روایت می سامام بخاری از ابوھریره

کسی را به نزد ھمسرانش  آمد و گفت: ای رسول الله گرسنه ھستم.
ھرکس به این مرد، امشب بدانید «فرستادند چیزی نیافتند پس گفتند: 

مردی از انصار بلند شد و گفت: » میھمانی دھد الله به او رحم خواھد نمود.
 ج من حاضرم یا رسول الله و رفت نزد ھمسرش و گفت: میھمان رسول الله

ھا  است چیزی را نگه ندار؛ زن گفت: به الله قسم ھیچ چیز جز غذای بچه
بیا چراغ را خاموش کن امشب  ھا را خواب کن و نداریم. مرد گفت: بچه

و زن این کار را انجام دادند؛ فردا ظھر مرد نزد  خوریم خودمان چیزی نمی
الله از کار فالن مرد و فالن زد خوشحال «بود؛ پیامبر گفتند:  ج رسول الله

 و این آیه را نازل کرد.» شد

َها ﴿ ی ممتحنه: سوره ١ی:  آیه ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ� �َ  ٱ�َّ ْ َعُدّوِي َءاَمُنوا تَِّخُذوا

 ِ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم ب
َ
ةِ وََعُدوَُّ�ۡم أ ْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  ٱلَۡمَودَّ  ٱۡ�َقِّ َوقَۡد َ�َفُروا

ِ  ٱلرَُّسوَل ُ�ۡرُِجوَن  ن تُۡؤِمُنواْ ب
َ
ِ �يَّاُ�ۡم أ ِجَ�ٰٗدا ِ�  رَۡجُتمۡ َرّ�ُِ�ۡم إِن ُكنُتۡم خَ  ٱ�َّ

ِ  آءَ ٱبۡتِغَ َسبِيِ� وَ  وَن إَِ�ِۡهم ب ُّ�ُِ� � ةِ َمۡرَضاِ� ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ  ٱلَۡمَودَّ
َ
ٓ أ ۡعلَُم بَِما

َ
۠ أ نَا

َ
َو�

ۡعلَنُتۡمۚ َوَمن َ�ۡفَعۡلُه ِمنُ�ۡم َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء 
َ
بِيلِ أ در مورد عتاب چه  ١﴾١ٱلسَّ

اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که با  که ایمان آورده ای کسانی -١
افر ھا به آنچه از حق برای شما آمده ک که آن افکنید، در حالی ھا طرع دوستی می آن

آوردن به الله که پروردگارتان است (از  اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان شده
اید) و  کنند، اگر شما برای جھاد در راه من (بیرون آمده شھر و دیارتان) بیرون می

ھا برقرار نکنید) شما  اید (ھرگز پیوند دوستی با آن برای خشنودی من ھجرت کرده
که من به آنچه که پنھان  کنید در حالی دوستی برقرار می ھا پیوند پنھانی با آن

                                           



 اسباب النزول ُلباب النقول في    ٦٢

 ای نازل شده است؟ یصحاب

 اطب بن ابی بلتعهح
من و  ج کنند، گفت: رسول الله روایت می سامام بخاری و مسلم از علی 

که به باغ خاخ  بروید تا این«زبیر و مقداد بن اسود را فراخواند و فرمود: 
ای را ھمراه خود دارد و از  جا زنی در ھودج نشسته است نامه برسید؛ در آن

که به باغ رسیدیم و ما نزد آن ھودج  ما رفتیم تا این» او بگیرید و بیاورید.
ای ھمراه من وجود ندارد؛  و گفتیم: نامه را بیرون بیاور، گفت: نامهرسیدیم 

که لباست را بیرون آوریم. نامه را از  آوری یا این گفتیم: نامه را بیرون می
آوردیم. آن نامه از  ج ھای موی خود بیرون آورد، آن را نزد رسول الله بافته

اخبار و کارھای  حاطب بن ابی بلتعه برای مردم مشرک مکه بود. بعضی از
ای حاطب این «فرمود:  ج ھا خبر داده بود. پیامبر را به آن ج پیامبر

ام و از  گفت: عجله نکن ای رسول الله، من به قریش چسپیده» چیست؟
شان فامیل و  ھا نیستم و کسانی از مھاجرین که با شما ھستند ھر کدام آن

ھا دفاع کند؛ دوست  ھا و خانواده و اموال آن پشتی بانی دارند که از آن
کار کسی را پیدا کنم تا از من پشتیبانی  داشتم وقتی من قرابتی ندارم، با این

ام.  را از روی کفر و ارتداد و یا رضایت به کفر انجام نداده کند و من این کار
 و در مورد او این آیه نازل شد.» گویی. راست می«گفتند:  ج پیامبر

ُ  َ�ۡنَهٮُٰ�ُم �َّ ﴿ ی ممتحنه: سوره ٨ی:  آیه ِينَ َعِن  ٱ�َّ لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
ْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  ٱّ�ِينِ  وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓوا ن َ�َ�ُّ

َ
َ َولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

سازید داناترم. و ھرکس از شما چنین (کاری) کند  دارید و آنچه که آشکار می می
 یقینًا راه راست را گم کرده است.

                                                                                           



 ٦٣  اسباب النزول يُلباب النقول ف

 چه عملی را جایز دانسته است؟ ١﴾٨ٱلُۡمۡقِسِط�َ 

 دشمن غیرحربی  ردنکی و مالقات و زیارت یکائز بودن نج
کند، گفت: مادرم  روایت می بامام بخاری از اسماء دختر ابوبکر

پیامبر  سؤال گرفتم آیا او را مالقات کنم؟ ج راغبه نزد من آمد؛ از پیامبر
 الله این آیه را در مورد او نازل کرد.» بله«گفتند: 

َها ﴿: ی ممتحنه سوره ١٠ی:  در چه زمانی آیه ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إَِذا ءَ  ٱ�َّ اَمُنٓوا

ۖ ُمَ�ِٰجَ�ٰٖت فَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َجآَءُ�ُم  ُ  ٱۡمَتِحُنوُهنَّ ۖ فَإِۡن  ٱ�َّ ۡعَلُم �ِإِيَ�ٰنِِهنَّ
َ
أ

ارِ� َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَ�ٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهنَّ إَِ�  َُّهۡم َوَ� ُهۡم  ٱۡلُكفَّ َ� ُهنَّ ِحّلٞ ل
ۖ َ�ِلُّوَن  ٓ  لَُهنَّ ا ن تَنِكُحوُهنَّ إَِذآ  َوَءاتُوُهم مَّ

َ
ْۚ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم أ نَفُقوا

َ
أ

ۚ َوَ� ُ�ۡمِسُكواْ بِعَِصِم  ُجورَُهنَّ
ُ
نَفۡقُتۡم َوۡليَۡ�  َٔ َوۡ�  ٱۡلَكَوافِرِ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

َ
لُواْ  َٔ لُواْ َمآ أ

ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم ُحۡ�ُم  نَفُقوا
َ
ِ َمآ أ ُ بَۡيَنُ�ۡمۖ وَ  مُ َ�ۡ�ُ  ٱ�َّ نازل  ٢﴾١٠لِيٌم َحِكيمٞ عَ  ٱ�َّ

که در (امر) دین با شما  کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی الله شما را از نیکی -١
گمان الله عدالت  کند، بی اند، نھی نمی ا از دیارتان بیرون نکردهاند و شما ر نجنگیده

 پیشگان را دوست دارد
که زنان مؤمن ھجرت کرده به نزد شما آیند،  اید! ھنگامی که ایمان آورده ای کسانی -٢

ھا را (زنانی)  شان داناتر است، پس اگر آن ھا را آزمایش کنید، الله به ایمان پس آن
ھا برای آنان (کافران) حاللند  ھا را به سوی کفار باز نگردانید، نه آن مؤمن یافتید، آن

به  اند حاللند و آنچه را (شوھران کافر) خرج کرده ھا ھا (کافران) برای این و نه آن
شان را به  ھا ازدواج کنید ھرگاه مھریه ھا بدھید، و گناھی بر شما نیست که با آن آن

ھا  از اسالم) به عقد زنان کافر تمسک مجویید (و آنآنان بدھید، و (در صورت ارتداد 
اید مطالبه کنید، و (کافران نیز) آنچه را خرج  را رھا کنید). و آنچه را خرج کرده

کند و الله دانای  مطالبه کنند. این حکم الله است که در میان شما حکم می اند کرده
 حکیم است.

                                           



 اسباب النزول ُلباب النقول في    ٦٤

 ؟گردید

 ر زمان صلح حدیبیه د
کنند: زمانی  امام بخاری و مسلم از مسمور و مروان بن حکم روایت می

پیمان صلح حدیبیه را بست، زنان مسلمانی نزد پیامبر  ج که رسول الله
 آمدند، الله این آیه را نازل کردند.

ۡو لَۡهًوا ﴿ ی جمعه: سوره ١١ی:  سبب نزول آیه
َ
ْ تَِ�َٰرًة أ ۡوا

َ
ْ �َذا َرأ ٓوا  ٱنَفضُّ

ۚ قُۡل َما ِعنَد  ِ إَِ�َۡها َوتََرُ�وَك قَآ�ِٗما ِ� َوِمَن  ٱللَّۡهوِ َخۡ�ٞ ّمَِن  ٱ�َّ ُ وَ  ٱّ�َِ�َٰرة َخۡ�ُ  ٱ�َّ
ٰزِ�ِ�َ   چیست؟  ١﴾١١ٱل�َّ

 نصراف مردم از خطبه و رفتن برای تجارتا
در روز  ج کنند، گفت: پیامبر روایت می سجابرامام بخاری و مسلم از 

ی تجارتی آمد و مردم ھمه به  خواندند؛ در اثناء خطبه، قافله جمعه خطبه می
نفر کسی دیگر در مسجد نماند که این آیه  ١٢طرف آن قافله رفتند و جز 

 نازل شد.

ِينَ ُهُم ﴿ ی منافقون: سوره ٨و  ٧آیات:  ٰ َمۡن ِعنَد َ�ُقولُوَن َ� تُنفُِقواْ  ٱ�َّ َ�َ
ِ رَُسوِل  ِ َخَزآ�ُِن  ٱ�َّ ْۗ َوِ�َّ وا ٰ يَنَفضُّ َ�َٰ�ٰتِ َح�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َ�  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡ�

ٓ إَِ�  ٧َ�ۡفَقُهونَ  َعزُّ َ�ُۡخرَِجنَّ  ٱلَۡمِديَنةِ َ�ُقولُوَن لَ�ِن رََّجۡعَنا
َ
ۚ ِمۡنَها  ٱۡ� َذلَّ

َ
ِ  ٱۡ� َوِ�َّ

ه تجارتی یا سرگرمی را ببینند به سوی آن ک و (ای پیامبر! برخی از این مردم) ھنگامی -١
آنچه در نزد الله است «کنند، بگو:  شوند و تو را ایستاده (بر منبر) رھا می پراکنده می

 »دھندگان است. بھتر از سرگرمی و تجارت است، و الله بھترین روزی

                                           



 ٦٥  اسباب النزول يُلباب النقول ف

ةُ  در مورد  ١﴾٨َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱلُۡمَ�ِٰفقِ�َ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ  ۦَولَِرُسوِ�ِ  ٱۡلعِزَّ
 حرف و کالم چه کسانی است؟

 ن مانند عبدالله بن ابی و دوستانشیمنافق
کند؛ گفت: شنیدم که عبدالله بن  امام بخاری از زید بن ارقم روایت می

انی که دور و بر رسول الله است انفاق گوید: بر کس ابی به دوستانش می
که از دور و بر او پراکنده شوند؛ زمانی که به مدینه برگشتیم  نکنید تا این

کنیم؛ این را برای عموی خود تعریف کردم  ھا را خوار و ذلیل می بزرگان آن
 مرا خواستند و برای ایشان ج بازگو کردند؛ پیامبر ج او ھم برای پیامبر

ھا  به دنبال عبدالله بن ابی و دوستانش فرستادند؛ آن ج پیامبربازگو نمودم؛ 
ھا را تصدیق  قسم خوردند و این حرف را تکذیب کردند و پیامبر حرف آن

کرد و من چنان شدم که تا به حال چنین حالتی به من دست نداده بود؛ در 
تو  ج خواستی که رسول الله خانه نشستم و عمویم به من گفت: ھمین را می

ا تکذیب کند و از تو بدش بیاید؛ که الله تعالی این آیه را نازل کرد. رسول ر
ھمانا الله «به دنبال من فرستاد و این آیه را برای من خواند و فرمود:  ج الله

 .»تو را تصدیق نمود

َها ﴿ :٦تا  ١م، آیات: یی تحر ی سوره مقدمه ُّ�
َ
� َحلَّ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
ٓ أ لَِم ُ�َّرُِم َما

 ُ ۡزَ�ِٰجَكۚ وَ  ٱ�َّ
َ
ُ لََكۖ تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت أ ُ َقۡد فََرَض  ١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ�َّ َلُ�ۡم  ٱ�َّ

فاق برآنان که نزد رسول الله ھستند (چیزی) ان«گویند:  ھا کسانی ھستند که می آن -١
ھا و زمین از آِن الله است، ولی  نکنید تا پراکنده شوند و حال آن که خزاین آسمان

اگر به مدینه باز گردیم، یقینًا صاحبان «گویند:  ھا می آن ﴾۷﴿یابند.  منافقان درنمی
او و  ۀکه عزت از آِن الله، و فرستاد در حالی» کنند عزت، ذلیالن را از آنجا بیرون می

 دانند. ی منافقان نمیمؤمنان است، ول

                                           



 اسباب النزول ُلباب النقول في    ٦٦

يَۡ�ٰنُِ�ۡمۚ وَ 
َ
ُ َ�ِلََّة � َ�َّ  ٢ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ وَُهَو  ٱ�َّ

َ
إَِ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ �ۡذ أ

ۡزَ�ِٰجهِ 
َ
ا َ�بَّ  ۦَ�ۡعِض أ ۡت بِهِ َحِديٗثا فَلَمَّ

َ
ۡظَهَرهُ  ۦأ

َ
ُ َوأ  ۥَعَلۡيهِ َعرََّف َ�ۡعَضهُ  ٱ�َّ

َها بِهِ 
َ
ا َ�بَّأ ۡعَرَض َ�ۢن َ�ۡعٖض� فَلَمَّ

َ
ِ�َ  ۦَوأ

َ
َك َ�َٰذ�ۖ قَاَل َ�بَّأ

َ
�َبأ

َ
 ٱۡلَعلِيمُ قَالَۡت َمۡن أ

ِ إِن َ�ُتوَ�آ إَِ�  ٣ٱۡ�َبِ�ُ  َ َعلَۡيهِ فَإِنَّ َ�َقۡد َصَغۡت قُلُوُ�ُ�َماۖ �ن تََ�َٰهَرا  ٱ�َّ  ٱ�َّ
َعَ�ٰ  ٤َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َظِه�ٌ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ُهَو َمۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح 

ن ُ�ۡبِدَ�ُ  ۥٓ َر�ُّهُ 
َ
ۡؤِمَ�ٰٖت َ�ٰنَِ�ٰٖت  ۥٓ إِن َطلََّقُ�نَّ أ � ّمِنُ�نَّ ُمۡسلَِ�ٰٖت مُّ ۡزَ�ًٰجا َخۡ�ٗ

َ
أ

 ٰ �َِ�ٍٰت َ�ٰبَِ� بَۡ�اٗر�َ�ٰٓ
َ
�َِ�ٰٖت َ�ّيَِ�ٰٖت َو� َها  ٥ٖت َ�ٰٓ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ قُٓواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها 
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
َعلَۡيَها َمَ�ٰٓ�َِكٌة ِغَ�ٞظ  ٱۡ�َِجاَرةُ وَ  ٱ�َّاُس أ

َ ِشَدادٞ �َّ َ�ۡعُصوَن  َمرَُهۡم َوَ�ۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرونَ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ اشاره به اقوال  ١﴾٦َما

ای پیامبر! چرا چیزی را که الله بر تو حالل کرده است به خاطر خشنودی ھمسرانت  -١
به راستی الله (راه)  ﴾۱﴿مھربان است.  ۀکنی؟! و الله آمرزند (بر خود) حرام می
تان را برای شما مقرر داشته است و الله دوستدار (و موالی)  گشودن سوگندھای

که پیامبر به بعضی از ھمسرانش  و ھنگامی ﴾۲﴿نای حکیم است. شماست و او دا
سخنانی را به راز گفت، پس چون (آن ھمسر) آن را (به دیگری) خبر داد، و الله او 
گاه کرد، قسمتی از آن را برای او بیان کرد و از قسمتی (دیگر)  (پیامبر) را بر آن آ

چه کسی این «ن خبر داد، گفت: که (پیامبر) او را از آ خود داری نمود، پس ھنگامی
گاه مرا خبر داده است«((پیامبر) فرمود: » را به تو خبر داده است؟ ». الله) دانای آ

(ای ھمسران پیامبر!) اگر شما دو نفر به درگاه الله توبه کنید (به سود شماست)  ﴾۳﴿
ھای تان (از حق) منحرف گشته است، و اگر شما دو نفر بر علیه او  گمان دل بی
مدست (متفق) شوید پس (بدانید) که الله یاور (و موالی) اوست، و (نیز) جبرئیل و ھ

مردمان شایسته از مؤمنان، و فرشتگان (نیز) بعد از آن پشتیبان (و مددکار او) 
چه بسا اگر شما را طالق دھد، پروردگارش ھمسرانی بھتر از شما برایش  ﴾۴﴿ھستند. 

دار، بیوه  کننده، روزه کار، عبادت رمانبردار، توبهجایگزین کند، (که) مسلمان، مؤمن، ف

                                           



 ٦٧  اسباب النزول يُلباب النقول ف

 غمبر است؟یاز زنان پ یکدام ک

 شه و حفصهیاع
غمبر یه: پکآمده است  لح بخاری و مسلم به نقل از عائشه یدر صح

د. پس من و حفصه ینوش یرفت و عسل م ینب بنت جحش مینزد (زنش) ز
ه از تو بوی کد یه آمد، بگوکدام از ما کغمبر نزد ھر یه پکم یردکبا ھم اتفاق 

ه از کھا رفت، به او گفت:  ی از آنیکغمبر نزد یه پکد و ھنگامی یآ یر میمغاف
نب بنت جحش عسل یه من نزد زکه: بلکغمبر گفت ید. پیآ یر میتو بوی مغاف

ه ک »إن تتوبا إلی الله«ه نازل شد تا ین آینوشم. پس ا یدم و دوباره نمینوش

َ�َّ ﴿ شه و حفصه بود ویمقصود عا
َ
ۡزَ�ِٰجهِ  ٱ�َِّ�ُّ �ۡذ أ

َ
 هک ﴾َحِديٗثا ۦإَِ�ٰ َ�ۡعِض أ

 دم.یه من عسل نوشکه گفت بلکغمبر بود یمقصود قول پ
اھان ترشح یه از بعضی از گکن است یریای صمغی و ش ر: مادهی(مغاف

 .شود و بوی بدی دارد) یم

نَُّه ﴿ :ی جن سوره ١ی:  آیه
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
نِّ َ�َفٞر ّمَِن  ٱۡسَتَمعَ قُۡل أ َ�َقالُٓواْ إِنَّا  ٱۡ�ِ

 زی است؟یاشاره به چه چ ١﴾١َسِمۡعَنا ُقۡرَءانًا َعَجٗبا
اند، گفت:  روایت کرده بامام بخاری و ترمذی و دیگران از ابن عباس

ھا را دیده است و لیکن ایشان  و نه آن نه بر جن قرآن خوانده ج رسول الله

تان را از آتشی  ۀاید! خودتان و خانواد که ایمان آورده ای کسانی ﴾۵﴿و دوشیزه باشند. 
ھاست نگه دارید (آتشی که) برآن فرشتگان خشن و  آن مردم و سنگ ۀکه ھیم

اده نافرمانی گیر (گمارده شده) که ھرگز الله را در آنچه به آنان فرمان د سخت
 دھند. یابند انجام می کنند، و ھرچه فرمان می نمی

به من وحی شده است که ھمانا گروھی از جنیان (به این قرآن) «(ای پیامبر!) بگو:  -١
 گمان ما قرآن عجیبی شنیدیم. اند، پس گفتند: بی گوش فرا داده

                                                                                           



 اسباب النزول ُلباب النقول في    ٦٨

رفتند. بین جنیان و اخبار  بازار عکاظ می به ھمراه با تعدادی از یاران خود
ھا برگردانده شدند و  ی شھابسنگ آسمان پرده و حایلی بوجود آمد و بوسیله

ی خود برگشتند و گفتند: این اتفاق رخ نداده مگر بسبب  به طرف قبیله
چیزی بوده، گفتند: شرق و غرب را جستجو کنید و علت را پیدا کنید؛ 

که در  ج د به طرف رسول اللهھا به طرف تھامه حرکت کردن گروھی از آن
خواندند و زمانی که قرآن را شنیدند،  نخلستانی با یاران خود نماز صبح را می

به آن گوش دادند و گفتند: به الله قسم که این ھمان چیزی است که بین 
ی خود  جا بود که به قبیله شما و اخبار آسمانی مانع شده است؛ در آن

ْ ﴿ برگشتند و گفتند: که الله تعالی بر  ﴾١إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا َ�َقالُٓوا
 این آیات را نازل کرد. پیامبرش

َها ﴿ ی مدثر: ی سوره آیات اولیه ُّ�
َ
� ثِّرُ َ�ٰٓ نِذرۡ  ١ٱلُۡمدَّ

َ
در چه  ١﴾٢ُ�ۡم فَأ

 موقعی نازل شده است؟

 گشتند ر ابتدای شروع وحی بود زمانی که از غار حرا به خانه برمید
 ج کنند، گفت: رسول الله روایت می سامام بخاری و امام مسلم از جابر 

ماه ماندم؛ زمانی که خلوت خود را تمام کردم، پایین  در غار حرا یک«گفتند: 
آمدم و در دره پنھان شدم؛ صدایی آمد و کسی را ندیدم، سرم را بلند کردم 

رگشتم و گفتم مرا ای که در غار حرا آمده بود، دیدم به خانه ب ھمان فرشته
 بپوشانید که این آیه نازل شد.

در مورد  ٢﴾١٦ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿: ی قیامه سوره ١٦ی  آیه

 برخیز و بیم ده. ﴾۱﴿ای جامه بر سر کشیده!  -١
زده حرکت  نگام نزول قرآن) زبانت را برای (تکرار و خواندن) آن شتاب(ای پیامبر! ھ -٢

 مده.

                                           



 ٦٩  اسباب النزول يُلباب النقول ف

 چه کسی نازل شده است؟

 جر مورد رسول الله د

زمانی  ج کند، گفت: رسول الله روایت می بامام بخاری از ابن عباس
کرد و  داد و زمزمه می شد، زبان خود را حرکت می که وحی بر ایشان نازل می

 خواست آن را حفظ کند که الله این آیه را نازل کرد. می

ٰٓ ﴿ ی عبس: سوره ٢و  ١نابینایی که در آیات:  ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََو�َّ
َ
أ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 از آن حرف زده شده چه کسی است؟ ١﴾٢ٱۡ�

 بدالله بن ام مکتوم ع
کنند، گفت: عبس وتولی در  روایت می لعایشهترمذی و حاکم از 

آمد و  ج مورد ابن ام مکتوم نابینا نازل شده است. وی نزد رسول الله
گفت: ای رسول الله مرا راھنماییی کن؛ در حالی که یکیی از بزرگان  می

به او پشت داد و به دیگری روی  ج بود و رسول الله ج قریش نزد رسول الله
گویم مشکلی  گفت: آیا چیزی که من می ام مکتوم مینمود و عبدالله ابن 

 ندارد؟ و پیامبر گفت: (نه) که این آیات نازل شد.

َ�ٰ وَ ﴿: ی ضحی ی سوره مقدمه  زی است؟یاشاره به چه چ ﴾١ٱلضُّ

ه: ای محمد کغمبر گفت یه در اوائل بعثت با طعن به پکه رد به زنی ب
 بینم که شیطانت تو را ترک کرده می

اند، گفت: پیامبر  روایت کرده سامام بخاری و مسلم و دیگران از جندب 

که (عبد الله بن ام مکتوم) نابینا به  از این ﴾۱﴿چھره درھم کشید، و روی بر گردانید،  -١
 نزدش آمد.

                                           



 اسباب النزول ُلباب النقول في    ٧٠

یک یا دو شب برای نماز قیام بلند نشده بود، ناراحت بود، زنی آمد  که از این
بینم که شیطانت تو را ترک کرده، که الله این آیات را  و گفت: ای محمد می

 نازل کرد.

ٓ إِنَّ ﴿: ی علق سوره ٦ی  منظور آیه �َ�ٰنَ َ�َّ چه کسی  ١﴾٦َ�َۡطَ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
 است؟

 بوجهل ا
کند، گفت: ابوجھل گفته: آیا محمد در  روایت می سابن منذر از ابوھریره 

مالد؟ گفته شد: بله و او گفت: به الت و  برابر شما صورت خود را بر زمین می
ورتش را بر گذارم و ص بر گردن او پا می عزی قسم اگر دید ید چنین کرد من

 مالم. که الله تعالی این آیه را نازل کرد. خاک می

ِ� لََهٖب َوتَبَّ ﴿: ی مسد سوره
َ
ٓ أ در مورد چه کسی نازل  ٢﴾١َ�بَّۡت يََدا

 شده است؟

 بولهبا
کنند، گفت: روزی رسول  روایت می ببخاری و دیگران از ابن عباس

مردم قریش جمع » صبح بخیر«بر کوه صفا باال رفتند و صدا زندند:  ج الله
نظر شما چیست اگر من بگویم صبح گاه و یا عصر دشمن «شدند و فرمود: 

گفتند:  ج گفتند: بله، پیامبر» کنید؟ کند آیا مرا تصدیق می به شما حمله می
ابولھب گفت: ھالک شوی » دھم من شما را از عذابی دردناک بیم می«
 ای، الله تعالی این سوره را نازل کرد. خاطر این ما را جمع کردهب

 .کند حقا که انسان طغیان (و سرکشی) می -١
 بریده باد دو دست ابو لھب و ھالکت بر او باد. -٢
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