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بازخوانی روایات اسباب نزول آیات نخست سورۀ حجرات
داود اسماعیلی



استادیا علوم رآن و حدیث ،داناگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

محمدرضا حاجی اسماعیلی

استاد علوم رآن و حدیث ،داناگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
ا یخ د یافت30 :ن01ن1399؛ ا یخ پذیرش01 :ن09ن)1399

چکیده
وایام اسباب نزول از دیرشاز کانون وجه مفسران و اندیارمندان رآنپرووه و از اشزا هرای فهرم مرراد
الهی شه شما آمده است .شا ایزحال آسیبهایی مانند وجود عا ض سندی وایام فسیری شا یکدیگر
یا ناساز ا ی ممتوایی آنها شا سیاق و ا یخ و اندیاة سلیم نیز متوجه ایز شخش از وایرام اسرت کره
موجب سلب اعتماد از آنها می ردد .د ایز پووهش وایام ناظر شرر سربب نرزول پرن آیرة نخسرت
سو ة حجرام د شو ة نقد را رفته است .ایز وایام صرفنظر از اخت،ف عاشیر و فراوم اویران
شالغشر چها ده ونه وایت متفاوم است که شرخی نرزول هرر پرن آیره ا مسربب از حادثرهای خرا
معرفی نموده و شرخی دیگر شرای دو یا چند آیه ،سببی مجزا ا ائه دادهاند؛ لذا د ایز پرووهش د کنرا
شر سی اسناد ایز وایام شا م،ک را دادن ظاهر و سیاق آیام شه ا زیاشی ممتروایی هرکردام از آنهرا
نیز پرداخته و شه ایز نکته هنمون شده است که هیچی از ایز وایام چها ده انره شرهطو مارخ
ناظر شه سبب نزول وا عی ایز آیام نیست هرچند شا وجه شه مضمون آیام ،شی ردید نزول آنها د پی
خداده که شهد ستی د وایام سبب نزول زا ش ناده است .همچنریز شرخری
و وع جریانی خا
وایام شه ونهای است که احتمال صمیف یا مریف آنها شر اساس انگیزههای ک،می دو از ذهرز
نیست.

واژگانکلیدی :روایات سبب نزول ،خلیفه اول ،خلیفه دوم ،حجرات ،تفسیر.

نویسندة مسئول) Email: d.esmaely@yahoo.com
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 .۱مقدمه
وایام فسیری از مناشع مهم فهم و قسیرِ رآن است که از دیرشاز مو د اهتمام مفسران
و اندیاو ان علوم رآنی شودهاست .اهمیت ایز وایام شه دلیل رینه منفصررله شرودن آنهررا
شر فسیر آیام است لذا نادیده انگاشتز آنها موجب شرداشت ناد ست یا نرا از آیررام
رآن می ردد .اما علیرغم اینکرره وایررام سرربب نررزول اشررزا ی کا آمررد د فهررم آیررام و
احکام الهی است ایز شخش از وایام از آسرریبهایی ماننررد اجتهررادی و اسررتنباطی شررودن،
جری و طبیقِ آیام شر حوادث مااشه وسط اویان ،جعررل و وضررع و نقررل شرره معنررا و ...د
امان نمانده و اخی سبب نزول وا عی آیام از میان انبوه ایز وایررامِ متنررا  ،کررا ی
شس دشوا است لذا رآنپووهان شرای حل ایز ماکل اهکا ها و رائنی ازجمله :شر سرری
سندی و متنی وایام ،موافقت فموای آنهرا شررا رررآن و سرریاق و ظرراهر آیررام ،مسررلمام
عقلی ،مسلمام ا یخی ،مسلمام علمی و اعتقادام و شاو ها ا پیانهاد کردهاند.
د ایز پووهش وایام سبب نزول پن آیة نخسررت سررو ة مبا کررة حجرررام ب سرری
ردیده که شامل چها ده ونه متفاوم از سبب نزول شررا عرراشیر ونررا ون از بیررل :پیارری
رفتز شر پیامبر ) د وزه ،رشانی کردن بل از پیامبر )،کاتز دو نفر از شنی سررلیم،
نزول آیام د مو د اشوشکر و عمر ،ثاشت شز یس شز شماس ،عامرره مررردم ،شنرری مرریم و ...
است که ملیل هرکدام منت شه خدادی است که زمینهساز نزول ایررز آیررام شررودهاسررت.
شیاتر ایز وایام استنباط و اجتهرراد اویرران و شرره عبیررر دیگررر جررری و طبیررق اسررت زیرررا
آسیبهایی مانند وجود عا ض سندی یا ناسرراز ا ی ممترروایی آنهررا شررا سرریاق ،ررا یخ و
اندیاة سلیم نیز شر آنها وا د ردیدهاست.
یادآو می ردد اکنون مقاالم ونا ونی د حوزه دانش اسباب نزول و أثیر آن شررر
فسیر ،عامل اسباب نزول و دیگر دانشهای علوم رآنی ماننررد ا یخ ررذا ی آیررام و نیررز
معیا های نقد اسباب نزول از نگاه مفسری خا نگا ش شده ،مانند« :شر سی میررزان ررأثیر
وایام سبب نزول د فسیر» اثر سهی ،پیروزفر« ،واکاوی عامل دو دانش اسررباب النررزول
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و مکی و مدنی» از سهی ،پیروز فر و الهه شاهپسند« ،علالامه طباطبائی و معیا های فهم و نقررد
احادیث اسباب نزول» از شادی نفیسی ،سبب نزول آیام اشتدایی سو ه حجرام د فاسیر
و کتررب اسررباب ن رزول ذیررل فسرریر سررو ه حجرررام شهصررو م پراکنررده و ررذ ا ذکررر و
شر سیشده ،اما ملیل جامعی د شا ه سبب نزول ایز آیام و عیرریز صررمت و سررقم آنهررا
انجام نگرفته و صرفاً هر مفسری شنا شه مقیق و چهشسا دید اه شخصی خود شرخی وایام
ا ذکر نموده و د موا دی هم شدون رجیح شرخی از آنها پذیرفته شدهاست.

 .2اصطالحشناسی سبب نزول و شرایط پذیرش آن
دانامندان علوم رآنی ،سبب نزول ا حادثهای دانستهاند کرره همزمرران شررا نررزول وحرری
ویداده و آیه یا آیا ی شه زا ش آن پرداختهانررد یررا حکررم آن ا شیرران کررردهانررد .ک؛
حجتی )20 :1374 ،ماخصه ایز عریف ،دو ید همزمانی ویدادها شازمان نزول رررآن ،و
أخر نزول آیه از وا عه است .سید مممرردشا ر حکرریم ه) شرا پرذیرش ایررز عریررف اسررباب
نزول ا امو ی میداند که د عصر وحی وا عشده و مقتضی نزول وحیشدهاست .ک؛
حکیم )44 :1415،آیتاهلل معرفت سبب نزول ا حادثه یا پیشآمدی میداند کرره متعا ررب
آن آیه یا آیا ی نازل ردیده ،وی میان سبب نزول و شأن نزول فاوم ائررل شررده و شرأن
نزول ا اعم از سبب نزول شرشمردهاست .ک؛ معرفت )65-66 :1392،شناشرایز سبب
نزول شه پیاامد یا حادثهای د عصر پیامبر ) اط،ق می رردد کرره شاعررث نررزول آیرره یررا
آیا ی از رآن میشود و نسبت شأن نزول نسبت شه سبب نزول عام و خا مطلق است.

 .3دیدگاه قرآنپژوهان دربارۀ سبب نزول
شیاتر وایام اسباب نزول شا دو ماکل مواجه است :یکی اجتهاد اویان و دیگر جعررل
و مریفهایی که د آنها غلبه یافتهاست ،لذا رآنپووهرران شرررای پررذیرش ایررز وایررام
مقق شروطی ا الزم دانستهاند ازجمله:
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 .۱-3سند روایات اسباب النزول
اسناد وایام سبب نزول شه چها دسته از افراد نسبت داده میشوند:
الف .پیامبر

) کرره وایررام منقررول از ایارران شسرریا انرردک اسررت؛ ب.یکرری از ائمرره

اطها ع)؛ ر و د .وایام منقول از صماشیان و اشعان البته دید اههای شخصی ایارران د
ایز زمینه سودمند نیست).

 .2-3بررسی متنی
افزون شر اینکه وایام اسباب نزول شاید ازنظر صمت سند مو د ا زیاشی و د رت رررا
یرند ،متز وایام نیز شاید شا کم رائز و واعد معتبر شر سی ردد ا نهایتراً اعتبرا آن
ثاشت ردد .شرخی از مهم ریز ایز رائز عبا ماند از:

 .۱-2-3سازگاری با قرآن
اعتبا وایام سبب نزول شاعرضه شر رآن و مطاشقت شا آن ماررخ
وایام سبب نزول شر رآن شه سه وش انجام میپذیرد:

مرریشررود .عرضرره

الف) مطاشقت شا ظاهر آیام؛
علالامه طباطبائی ذیل آیة ﴿ال یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَ ْولِیا َ﴾ آلعمرررانن )28پررس از
اشا ه شه سبب نزولی که د مو د یهودیان است ایز وایت ا از مقوله طبیق عموم آیه شررر
مصداق دانسته و چنیز استدالل میکند که د عرفِ رآن کلمرره«کافریز» اعررم از یهررود و
نصا ا و مارکیز است و مسلمانان ا شهطو کلی از دوستى عموم کفا نهى مىکند و ا ررر
سبب نزول چنیز چیزی شود ،شاید د ایز آیام از خصو یهررود و نصررا ا نررام مررىشرد،نره
سبب نزول آیام مو دشمث که نامى از اهل کتاب نمىشرد .ک؛ علالامه طباطبررائی:1417،
3ن.)162
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ب) مطاشقت شا سیاق آیام؛
علالامه طباطبررائی پرس از اشررا ه شرره سرربب نررزول آیررة ﴿ َو اقْتُلُووهُمْ حَیْو ُ ثَقِفْتُمُووهُم﴾...

شقرهن )191که آن ا مرشوط شرره کاررته شرردن یکرری از کفررا شرره دسرت یکرى از صررماشه و
حوادث پسازآن معرفی میکند ،شا م،ک را دادن سیاق آیام سبب نزول خررا شرررای
ایز آیه ا منکر شده و معتقد اسررت همرره آیررام ایررز سرریاق نررزول واحرردی دا نررد .ک؛
طباطبایی5 :1417 ،ن .)33
ر) عدم مخالفت شا دیگر آیام؛
سید مر ضی وایام سبب نزولی که آیام سو ه عبس ا مرشوط شه پیامبر مرریدانررد شرره
دلیل مخالفت شا آیا ی مانند ﴿ َو إِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیم﴾ لررمن )4و ﴿فَبِما رَحْمَوۀٍ مِونَ اللَّوهِ
لِنْتَ لَهُمْ َو لَوْ کُنْوتَ فَظاوا لَلویاَ الْقَلْو

 ﴾...آلعمرررانن  )159مررردود مرریدانررد .ک؛

طبرسی 26 :1360،ن .)303

 .2-2-3سازگاری با روایات
ا ر سبب نزولی شا وایام معتبر ناساز ا ی داشت از د جه اعتبررا سررا ط اسررت .فخررر
ازی علت جعلی شودن سبب نزول صه غرانیق د آیررة ﴿ َو ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ َو

ال نَبِیٍّ إِالَّ إِذا تَمَنَّى ﴾...ح ن )52ا ناساز ا ی آن شا وایا ی مرریدانررد کرره صرره رر،وم
سو ه نجم وسط پیامبر و سجده مسلمانان و مارررکان و جررز و انررس ا شرردون ذکررر صرره
رانیق شاز و میکند فخر ازى23:1420،ن.)237

 .3-2-3سازگاری با باورهای قطعی
ساز ا ی وایررام سرربب نررزول شررا اعتقررادام و شاو هررای طعرری و مو دپررذیرش مررام
مسلمانان که شر رفته از وحی و ک،م الهی است از دیگر رائز صمت سبب نررزول اسررت.
شرای نمونه عصررمت پیررامبر ) از اعتقررادام مسررلم و مسررتمکم مسررلمانان اسررت لررذا هررر
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وایتی که د جهت ضعیف شخصیت پیامبر

) شاشد شههیچوجه مو دپذیرش نخواهررد

شود .ازایز و ،سید طب صه غرانیق ا شه دلیل مخالفت شا عصمت پیررامبر

) ناپررذیرفتنی

و ساختگی میداند .ک؛ سید طب6:1412،ن.)3422

 .۴-2-3سازگاری با مسلمات عقلی
ا ر وایتی شا حکررم طعرری عقررل ناسرراز ا شاشررد ،ایررز ناسرراز ا ی دلیلرری واضررح شررر
ناد ستی یا مریف د نقل است .شرای نمونه فخررر ازی پررس از اشررا ه شرره وایترری از اشررز
عباس که می وید آیة ﴿ َو ال تَسُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْومٍ﴾
انعامن )108د پی ایز سخز مارکان نازل شد که فتند ا ر از دشنام خرردایان مررا دسررت
شرندا ی ،ما نیز شه خدای و اهانت میکنیم ،مینویسد شا وجه شه اینکه کفا خرردا ا بررول
داشررتهاند ،ا رردام مارررکان شردشررنام شرره خداونررد معقررول و پررذیرفتنی نیسررت .ک؛ فخررر
ازی 13 :1420،ن.)109

 .۵-2-3سازگاری با مسلمات تاریخی
هماهنگی وایام اسباب نزول شا و ایع ا یخی طعی و مسلم ،از م،کهای شناسررایی
اسباب نزول اسررت .و د عیزحرال یکرری از ایررز نمونررهها وجرره شرره ا یخ ررذا ی آیررام و
سو ههاست زیرا از طریق حوادث ا یخ صد اس،م می وان مکی و مدنی شررودن سررو هها
وایام اسباب نزول مو د وجه رررا داد .شرررای نمونرره چنانکرره
ا معیز کرد و د اخی
د ادامه نیز میآید د شرخی وایام نزول آیه ﴿یا أَیُّهَا الَّوذِینَ آمَنُووا التُقَودومُوا﴾ شرره پیاری
رفتز شعضرری صررماشه د وزه شررر پیررامبر ا برراط داده شرردهاسررت .ک؛ آلوسرری:1415،
13ن287؛ فخررر ازی28 :1420 ،ن97؛ زمخاررری4 :1407 ،ن350؛ کاشررانی8 :1336،ن)401
د حالیکه عدم جواز قدم شر پیامبر د  22شیعاالول چها م هجری و د آیة  7سو ة حاررر
﴿ َو مَا َاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ َو مَا نهَواکُمْ عَنْوهُ فَوانتَهُوا﴾ و د جریرران اخرررار شنرری نضرریر از
سرزمیناان اع،م شده شود .ک؛ معرفت1 :1415 ،ن )137همچنیز اشز کثیر پررس از ذکررر
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سبب نزول آیه ﴿ َو إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَوى الرَّ ُسوولِ تَورى أَعْیُونَهُمْ تَفوی

ُ مِونَ الودَّمْع ﴾...

مائدهن )83آن ا شا ایز استدالل که ایز آیام مدنی هستند و داستان جعفر و نجاشرری بررل
از هجرم ا فاق افتاده ،نفی میکند .ک؛ اشز کثیر3 :1419 ،ن.)149

 .۶-2-3اجتهادی نبودن روایات
شسیا ی از وایام متفاوم ،متنا

و حتی مااشه و د عیزحال دا ای عاشیر ونررا ون

د نقل حادثه ،شر رفته از اجتهاد اویان است .شرخی شا پذیرش ایررز مطلررب شرررایز شاو نررد
که صماشه شه کم رائز و شواهد می وانستند شه سبب نزول آیام یقیز پیدا کنند و ا ررر
یقیز پیدا نمیکردند از عبیرِ«فما احسب هذه اآلیام اال نزلت فی ذل » استفاده میکردند
.ک؛ سیوطی1:1421 ،ن )126نصر حامررد اشوزیررد از رآنپووهرران معاصررر نیررز معتقررد شرره
اجتهادی شودن شناخت اسباب نزول اسررت .ک؛ اشوزیررد .)201 :1380 ،علالامرره طباطبررائی
وایام اسباب نزول ا ،شرداشررت و اسررتنباط اوی دانسررته کرره شامطالعرره حرروادث و و رایع
ا یخی و زا ش آنها ،سعی شر ایجاد ا باط میان آن حوادث شا آیام رآن داشررتهاسررت
.ک؛ نفیسی.)74 :1381،
شناشرایز شه نظر می سد اجتهادی استنباطی) شودن شرخی از وایررام سرربب نررزول و نیررز
را دادن آن از شاب جری و طبیق از سرروی اویرران یکرری از موانررع شررناخت سرربب نررزول
آیه

وا عی آیه است .واهِ صدق ایز ادعا از ی سو عا ض میان وایام سبب نزول ی
است شه ونهای که د شسیا ی از آیام رآن ذیل هررر آیره ،چنرردیز سرربب نررزول متنررا
نقلشده و اه از ی شخ مانند اشررز عبرراس د مررو د یر آیرره ،چنرردیز سرربب نررزول
وایتشدهاست .از سوی دیگر ممکز است ی آیه فا د سبب نزول یا دا ای سبب نزول
خاصی شاشد که شه دلیل نقل زا شهای ا یخی و ریز ساختز آنها شا آیا ی که اشلیررت
انطباق شا آن زا ش ا دا ند مجموعهای از وایام ماوش و متعررا ض شررا یکرردیگر ذیررل
ی

آیه شهعنوان سبب نزول نقلشدهاست .د حالیکرره ا ررر سرربب نرزول شهصررو م نقلرری
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جدای از دخالت آ اء و نظریام اویان نقلشده شود چنیز نا ضا ی خ نمیداد شه

همیز دلیل مااهده میشود که ایز وایام نظری هستند نه نقلی مم

.

ا رچه ایز اشکال د وایام سبب نزول وجود دا د ولی د مقام عمررل و د جایگرراه
فسیر کسانی چون علالامه طباطبائی اجتهاد اویان ا پذیرفتهاند .ایز مبنا موجب میشود ررا
شه نتیجه آنهم ملتزم نباشد و د مقاشل ایز وایام سلیم نگردد .وی ایز مرروا د ا«اجتهرراد
مفسران»« ،اسررتنباط نظررری»و « طبیررق و اجتهرراد» مرریدانررد .ک؛ نفیسرری :1381،ش 4و ،5
.)75
شا وجه شه نکام پیش فته د ایز پووهش سبب نزول پن آیة اشترردایی سررو ة مبا کرره
حجرام شر سی می ردد .یادآو میشود کرره سررو ة حجرررام شررها فاق داناررمندان علرروم
رآنی ازجمله سو ههای مدنی است و نها سیوطی د اال قان ول شرراذی د مکرری شررودن
آن آو ده است .ک؛ سیوطی1 :1421،ن )60ایز سو ه ماتمل شر هجده آیه است که د
ز
پانزده آیة آن واژة «ایمان» و ماتقام آن شهکا فته و پن آیة آن نیز شا عبا م « َأَیهُّا الَّذِی َ
ءَامَنُواْ» آغازشده که ناانه نزول آیام د مدینه و د اجتماع مسلمانان است.

 .۴گونههای اسباب نزول آیات  ۱تا  ۵سورۀ حجرات
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ*یَأَیهُّا الَّذِینَ َامَنُواْ لَاتُقَدومُواْ بینَ یَدَىِ اللَّهِ َو ر َُسوولِهِ وَاتَّقُوو ْا
ت النَّبوىِ َو
ْووْ ِ
َْووَاتَکُمْ فَووْقَ َ
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَیعٌ عَلِیمٌ( )۱یَأَیهُّا الَّوذِینَ َامَنُوواْ لَواتَرْفَعُواْ أ ْ
لَاتجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْ ٍ أَن تحَبطَ أَعْمَالُکُمْ َو أَنتُمْ لَا تَ ْشوعُرُونَ()۲إِنَّ الَّوذِینَ
یَغُضُّونَ أَْْوَاتَهُمْ عِندَرَسُولِ اللَّهِ أُ ْولَئکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبهَمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَۀٌ َو أَجْرٌ
ْوبرَواْ
ت أَکْثرَهُمْ لَا یَعْقِلُوونَ(َ )4و لَووْ أَنهُّومْ َ
عَظِیمٌ( )۳إِنَّ الَّذِینَ یُنَادُونَکَ مِن َورَا ِ الحْجُرَا ِ

حَتىَ تخَرُجَ إِلَیهْمْ لَکاَنَ خَیرْا لَّهُمْ َو اللَّهُ لَفُورٌ رَّحِیمٌ(.﴾)۵
د شا ة سبب نزول ایز آیام ،وایتهای ونا ونی زا ششده که می وان آنهرا ا
د چها روه قسیم کرد:
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الف .وایا ی که د آنها پن آیة اشتدایی ایز سو ه سبب نزول واحدی دا ند .ک؛
سیوطی ،شی ا.)178 :
ب .وایررا ی کرره د آنهررا سرربب نررزول آیررامِ دوم ررا پررنجم ماررترک اسررت .ک؛
طبرسی23 :1360،ن.)186
ر .شررر اسرراس شرخرری نقلهررا آیررامِ یکررم ررا سرروم سرربب واحرردی دا نررد .ک؛
کاشانی8 :1336،ن .)407
د .وایا ی که شر اساس آنها هرکدام از پن آیرره سرربب خاصرری دا د .ک؛ واحرردی
نیااشو ی402-407 :1411 ،؛ سیوطی ،شی ا:

.)178-179

یادآو می ردد وایا ی که د آنهررا شرره یر

سرربب نررزول خررا

اشا هشررده ،خررود

دا ایِ عاشیر و عبا امِ متفاوم و اه د شردا نررده نکررام اضررافهای اسررت کرره د ادامرره شرره
آنها اشا ه خواهد شد.

 .۱-۴اسباب نزول آیه اول سوره حجرات
 ،ذشت اسباب نزول ونا ونی د مررو د نررزول آیررام اشترردایی حجرررام
چنانکه ب ً
زا ششدهاست .ایز زا شها چنیز است:

 .۱-۱-۴پیشی گرفتن بر پیامبر(ص) در روزه
طبرانی از عایاه وایت کرده عدهای پیش از ماه مضان بررل از پیررامبر وزه رفتنررد؛
لذا آیررة ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُووا التُقَودومُوا﴾ نررازل شررد .ک؛ آلوسرری13، 1415،ن287؛ فخررر
ازی28 ،1420 ،ن97؛ زمخاری4 ،1407 ،ن350؛ کاشررانی8 ،1336،ن ) 401ایررز د حررالی
است که شرخی رآنپووهان سند ایز وایت ا شه دلیل وجود «جبال شررز فیعرره» مخرردوش
میدانند .ک؛ سیوطی )485 :1383،دیگر ایزکه عدم قدم شر پیررامبر د امررو دیگررر شرره
مسلمانان وشزد شده شود و آنان شه عایت ادب د حضو پیامبر امر شررده شودنررد .شرررای
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نمونه د جریان اخرار شنی نضیر از سرزمیناان د  22شیررعاالول چهررا م هجررری ،و قسرریم
فیء ،خداوند شه مسلمانان خطاب میکنررد ﴿ َو مَا َاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُوذُوهُ َو مَوا نهَواکُمْ عَنْوهُ

فَانتَهُوا﴾ حارن )7شناشرایز نزول آیه جدیررد شرره دنبررال عملرری کرره شرخرری از صررماشه انجررام
دادهاند وجهی ندا د .از سویی مضمون وایامِ ماتمل شر« قدم د وزه» شا عاشیر متفرراو ی
نقلشده شه ونهای که د شرخی عبا م «فأنزل اللاله عالى» و د شرخی دیگررر«و فیرره نزلررت»
شهکا فته ضمز ایزکه وایت مذکو فقررط از عایارره نقلشررده و هیچکرردام از صررماشه یررا
اشعیز مسئله مهمی مثل وزه ا که از کالیف دینی اسررت شررهعنوان سرربب نررزول آیرره نقررل
نکردهاند.

 .2-۱-۴قربانی کردن قبل از پیامبر
اشز منذ از حسز وایت کرده :عدهای از مرردم وز دهررم ذیالمجرره رشررانی خررود ا
پیش از سولاهلل سر شریدید .پیامبر شرره آنهررا دسررتو داد کرره دوشررا ه رشررانی کننررد .ک؛
سیوطی ،شی ا .)178 :سیوطی شا أکید شر مرسل شودن وایت حسز و نیز وجود انقطاع میان
معمر و حسز آن ا مررردود دانسررتهاسررت .ک؛ سرریوطی  )485 :1383از سرویی وایررام
حاکی از ایز سبب ازنظر داللت یکسان نیستند ،د شعضی از آنها ذشح بررل از پیررامبر )
شه عدهای از مردم و د شرخی دیگر شه «أشوشرده شز نیررا » نسرربت دادهشررده و د دسررته سرروم
شدون نام شردن از شخصی خا انجام ایز عمل شه ی نفر نسبت داده شرردهاسررت .ک؛
سیوطی ،شی ا:

.)178-179

د کنا ایز ماک،م ،شنا شر وایتی پیامبر د عید رشان اعمررال آن وز ا شرررای مررردم
شیان نموده که اولیز آنها نماز و شعدازآن رشانی کردن است حال ا ر شرده شز نیا رشررانی
خود ا بل از فتا پیامبر انجام داده شاشد ازنظر عقلی و منطقی انجام دادن عملرری بررل از
اشررر،ک حکرررم خررردا و پیرررامبر ،قررردم شرررر خررردا و پیرررامبر شهحسررراب نمررریآیرررد .ک؛
آلوسی13:1415،ن .)286
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 .3-۱-۴کشتن دو نفر از بنی سلیم
شرخی مفسران رآن فتهاند پیامبر

) سریهاى که شیستوهفت نفر شودند ا شه هامرره

فرستاد شنی عامر شر آنان پیروز شده و همه آنها ا کاتند مگر سرره نفررر کرره فرررا نمرروده و
شهسوی مدینه آمدند آنها حوالى مدینه شا چند نفر از شنى سلیم مواجه شدند و شا ایز صو
که ایاان از شنى عامرند آنها ا شه تل ساندند و لبرراس ایارران ا غررا م کردنررد ،پررس از
شاز ات وا عه ا شرای پیامبر ) شاز و کردند .پیامبر شا وشیخ آنها فرمود :ایاان از شنررى
سلیم شودند نه از شنى عامر و لباسی که پوشیده شودند مز شه ایارران عطررا کرررده شررودم سر س
) دیه آنها ا شه وا ثان آنها پرداخت نمود ،د ایز هنگررام آیررة ﴿التُقَودومُوا بَویْنَ
پیامبر
یَدَیِ اللَّهِ َو رَسُولِهِ َو اتَّقُوا اللَّهَ﴾ نازل شد .ک؛ فخر ازی28 :1420،ن ،97آلوسرری:1415،
13ن ،286زمخاری4 :1407،ن ،350اشزعاشو  ،شی ا26 :ن  ،181کاشانی8 :1336 ،ن .)401
ایز وایت د شرخی مناشع شدون ذکر اوی و شا عبا م « یل» آمده و د شرخرری دیگررر
از اشز عباس نقل شدهاست .ک؛ اشزعاشو  ،شی ررا26 :ن  )181همچنرریز سررهنفری کرره د
وایت شه آنها اشا هشده نها شه دلیل اشتباه د اخی خررود مر کررب تررل شرردهاند لررذا
شاید فت هرچند ایاان جهت شر سی نکردن و شتابزده عمل کردن اشل م،مت هسررتند
اما نمی وان ایز عمل ایاان ا قدم شر خدا و پیامبر ) دانست ،زیرررا صررد آنرران نجررام
جاناان شوده و سهواً ایز جرم ا مر کب شدهاند .شاهد مطلب اینکره د وایررام نیررز واژه
«ظز» شهکا فتهاست.

 .۴-۱-۴درخواستهای مردم از پیامبر
اشزجریر از تاده وایت کرده :عدهای از مردم می فتند :کاش د شررا ه چنرریز و چنرران
چیزها وحی نازل میشد ،آنگاه آیة ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُووا التُقَودومُوا» نوازل شود﴾

رطبی16 ، 1364 ،ن301؛ مکا م شیرازی22 :1374 ،ن .)133

.ک؛
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عبدالرزاق مهدی ایز وایت ا شه نقررل از طبررری از ترراده مرسررل دانسررتهاسررت .ک؛
سیوطی )485 :1383 ،همچنیز مضمون وایامِ حاکی از ایز مطلب ونا ون است شررای
نمونه د شرخی وایام اشا هشده که مردم از پیررامبر

) زیرراد سر ال مرریکردنررد .ک؛

فخر ازی28، 1420،ن )97اما د شرخی وایام از روههایی از وفود نامشرده شررده کرره شرره
مدینه میآمدند و بل از اینکه پیامبر شروع شه صمبت کند س االم خررود ا مرریپرسرریدند
زمخاررری4 ،1407،ن350؛ شرریخ طوسرری،شیتا9 ،ن )340دیگررر ایزکرره د شرخرری وایررام
عبیرهایی شهکا فته که نه نها داللت شر ذکر سبب نزول ندا ند شلکه شیاتر نرراظر شره طبیررق
آیه شر حادثهای خا است .شرای نمونه د وایتی که آلوسی نقل کرده عبا م«فکره اللاله
عالى ذل و دم فیه»آمده .ک؛ آلوسری13 ،1415 ،ن  )286و د وایررت شرریخ طوسرری
عبا م«و ال وم کانوا إذا سألوا عز شیء الوا فیه َبلَ النبی صَلى اللَّهُ عَلیه و آله نهوا عررز
ذل

»آمده .ک؛ شیخ طوسی،شیتا9 ،ن .)340از سویی انبیاء و ازجملرره پیررامبر اسرر،م

)

هیچ رراه موظررف شرره پررذیرش د خواسررتها و پیاررنهادهای مارررکان شرررای پررذیرش دیررز
نبودهانررد .هرچنررد د شرخرری مرروا د پرسررشها و د خواسررتهایی مثررل پرسررش از و ﴿ َو
یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِونْ أَمْورِ رَبووی﴾ اسررراءن )85یررا وضرریح خواسررتز د شررا ه
ذوالقرنیز ﴿ َو یَسْئَلُونَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْراً﴾ کهررفن )83مطررر و
شرخی از آنها د الب وحی پاسخدادهشده است اما مهم ایز است که ایز قدم شر خردا و
پیامبر شه حساب نمیآمد.

 .۵-۱-۴نزول آیه در مورد ابوبکر و عمر
اشونصر مممد شز اشراهیم شا اسناد خود از اشز اشى ملیکه و او از عبد اللاله شز زشیررر وایررت
مىکند هیأ ى از شنى میم نزد پیغمبر ) آمدند ،اشوشکر شهعنوان ماو م شرره پیغمبررر )
فت « عقاع شز عبد» ا شر ایاان امیر کز و عمر «ا رع شز حاشس» ا پیانهاد نمود .اشروشکر
شه عمر فت :منظو و د ایررز پیاررنهاد مخالفررت شررا مررز شررود .عمررر پاسررخ داد مررز صررد
مخالفت نداشتم .پسازاینکه اخت،ف آنها شاال رفت و صدای خررود ا شلنررد کردنررد آیررة
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﴿یَأَیهُّا الَّذِینَ َامَنُواْ لَاتُقَدومُواْ بینَ یَدَىِ اللَّهِ َو رَسُولِهِ َو اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَیعٌ عَلِیمٌ ﴾ نازل
ردید .ک؛ واحدی نیااشو ی.)407 :1411،
شاید وجه نمود که ایز وایت نمی واند ناظر شه ماو م شاشد زیرا ماو م کررردن د
زمان پیامبر امری عادی شوده و اخت،فنظر د ماو م شا پیامبر ) قرردم شررر وی نیسرت.
نظیر جنگ خندق که پیانهاد سررلمان فا سرری د میرران سررایر نظرررام جهررت حفررر خنرردق
پذیرفته شد .شناشرایز شاید فت د ایز ماجرا اشرروشکر و عمررر شرره خررود اجررازه داده و شرردون
د خواست پیامبر

) نظرشان ا د شا ه امررا م دادن شرره یکرری از افررراد شنرری مرریم اعر،م

کردند و ایز کا قدم شر پیامبر شه شما نمیآید .ولی شا وجه شه ایزکه شاال شررردن صرردا د
ممضر پیامبر نوعی شیادشی است ،ایز وایت می وانررد نرراظر شرره شیادشرری آنرران د حضررو
پیامبر شاشد .شرخو دهایی که شر اساس وجود زا شهایی مانند اعتراض اشوشکر و عمررر د
جریان انتساب اسامه شز زید شهعنوان فرمانده سریه د اواخر عمر پیامبر و خوددا ی آنهررا
از همراهی س اه اس،م اشز سعد2، 1414 ،ن )146دو از ذهز نیست.

 .۶-۱-۴نزول آیه درباره عمر
د وایررت دیگررری نررزول ایررز آیرره د مررو د عمررر زا ششررده و چنرریز آمررده کرره
پیامبر ) هنگام حرکت شهسوی «خیبر» مىخواست کسى ا شجاى خود د مدینرره نصررب
کند ،عمر شخ دیگرى ا پیانهاد کرد آیه فوق نازل شد و دستو داد شررر خرردا و پیررامبر
پیاى نگیرید رطبرری16، 1364 ،ن301؛ مکررا م شرریرازی2 :1374،ن )133کرره البترره نکررام
پیش فته د شا ه سبب بلی نیز نسبت شه ایز نقل اشلذکر است.
حال آنکه شر اساس ظاهر آیه می وان فت نوعی شیادشی و قرردم نسرربت شرره پیررامبر از
جانب شرخی مسلمانان صو م رفته که ایررز آیرره و آیررام شعرد د صرردد نقررد آن فتررا و
وشزد کردن شرخی نکام مرشوط شه حفظ ادب د اشطه شا پیامبر ) است اما نمی رروان
هیچکدام از اسباب مذکو ا شهطو خا

شهعنوان سبب نزول آیرره لمررداد نمرود چنانکرره
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شیاتر مفسران ایز آیه ا عام دانسته و معتقدنررد آیرره حکمرری عمررومی ا شرره همرره مسررلمانان
وشزد میکند و دا ای سبب نزول خاصی نیسررت و شلکرره ایررز آیرره شررا آیررام شعررد یکجررا
نازلشده و ی

سبب نزول واحد دا د .ک؛ فخر ازی28 :1420،ن97؛ آلوسرری:1415 ،

13ن287؛ زمخاری4 :1407 ،ن351؛ اشزعاشو  ،شی ا26 ،ن181؛ شیخ طوسی ،شی ا9 :ن340؛
سید طب6 :1412،ن )3338د نتیجه اسباب نزول مطررر شررده از شرراب مصررداق و جررری و
انطباق آیه شا حوادثی است که د آن زمرران شرررای مسررلمانان خ مرریداد ،کرره البترره شرخرری
مفسران شه دلیررل وجررود رایشهررای خررا اعتقرادی ،شرخرری از ایررز وایررام ا شرراوجود
ضعف سندی شهعنوان سرربب ذکررر نمودهانررد حررال یررا مفسررر د صرردد جمررعآو ی اسررباب
زا ششده ذیل آیه شوده و یا از آنها د استای د شرخی صماشه شهره شردهاست.

 .2-۴اسباب نزول آیات دوم و سوم سورۀ حجرات
د شا ه آیه دوم سو ه حجرام سبب نزولهای مختلفی یافت میشود که حاکی از فع
و جهر صوم شرخی از صماشه پیامبر ) است .د مقاشل نیز سبب نزولهایی وجررود دا د
که شر غ صوم همراه شا وشه و نیز عایت احترام و ادب د حضررو داللررت دا د اسررت
که د ادامه شه ایز وایام اشا ه میشود:

 .۱-2-۴ثابت بن قیس بن شماس
اشزمنذ  ،طبرانى ،اشز مردویه و شیهقى از انس وایت کردهاند کرره و تررى آیررة ﴿یوا أَیُّهَوا

ت النَّبِیِ َ ...و أَنْتُمْ التَشْعُرُونَ﴾ نررازل شررد ،ثاشررت شررز
الَّذِینَ آمَنُوا التَرْفَعُوا أَْْواتَکُمْ فَوْقَ َْوْ ِ
یس شز شماس که مردى د شت صدا شود فت :ایز مز شودم که صدایم ا شلند کردم ،و
حتم راً اعمررال صررالح مررز حرربط شررده و اهررل جهررنم شرردهام ،پررسازآن غمگرریز د خانرره
) پرسید :ثاشت شز یس کجاسررت کرره او ا نمررىشیررنم
خودناست .وزى سول خدا
شعضى از حاضران شتاشان شه سراک ثاشت فتند که سول خدا ) احوال و ا مررىپرسررید
مگر و ا چه شده

فت :مز صدایم ا شلند ر از صداى سررولاهلل

) کررردهام ،و آیررة
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همه اعمال صالمم شیهوده اته و اهررل آ ررش شرردهام.

افراد مذکو شه حضررو سررول خرردا

) سرریدند ،و جریرران ا شرراز و کردنررد حضرررم

فرمود :نه ،او اهل آ ش نیست ،شلکه اهل شهات است ،سرانجام نیز ثاشت د حادثرره جنررگ
یمامه شه شهادم سید.
د شخش های مختلف ایز وایت عاشیر دیگررری نیرز نقررل شررده؛ شرررای نمونرره د نقررل
دیگر پیامبر از شخصی شه نام «سعد شز معاذ» جویای حال او میشود .و د جررای دیگررر نررام
شخ

خاصی شرده نمیشود .ک؛ آلوسی13 ،1415 ،ن )290نقل دیگری حراکی اسررت

که «عاصم شز عدی شز عج،ن» علت ریه ثاشررت ا جویررا شررده و پیررامبر ا از نررا احتی او
مطلع کرد .ک؛ سیوطی ،شی ا .)179 :همچنیز سخز ثاشت د مررو د شلنررد شررودن صرردای
خود ،شا عاشیر ونا ونی نقل شدهاست مانند« :إنی أَ فعُکُم صو اً على سررولِ اللالرره

)فأنا

مز أهلِ النا ِ» و «أنررا شرردیدُ الصررومِ فأخررافُ أن أکررونَ ررد حرربط عملرری» و «أنررا صرریت و
ف أن کونَ هذه اآلیةُ نزلت فریَّ» آلوسرری13 :1415،ن )290و یررا «إنررى جرلُ جهیررُ
أَ َخو ُ
الصومِ فأَخافُ أن یکونَ عملى د حبط» زمخاررری4 :1407 ،ن )353و «چرون آیرره فرروق
د شا ه مز نازل شد ،فتم دوزخى شدم» واحدی نیااشو ی )402 :1411،و «یا سول اللَّرره
مز مردى فیع الصوم هستم و د مجلس شما شر اساس عادم خود کلم مرری کررردم مرری
رسم که عملم شاطل شاشد از آن وشه کررردم» کاشررانی8 :1336،ن )405-406د حررالیکرره
ظاهر شرخی وایام حاکی از ردید ثاشت شز یس از نزول ایز آیام د شا ه خررود اسررت و
وی شا ش و ردید و رس از اینکه آیه د مو د خودش شاشد آن ا شیان میکنررد .ک؛
سیوطی ،شی ا179 :؛ عنایه )353 :1411،و د شرخی از وایام شرره جررای « فیررع الصرروم» و
«الجهیر الصوم» عبا م«أ فع صو ی» آمده که حرراکی از صررد و ا اده او د شلنررد کررردن
صدا است «أنا الذی کنتُ أ فعُ صو ی على سول اللاله ) أنا مز أهل النا ِ .حرربط عملرری»
سید طب6: 1412 ،ن )3339حال د جایی که ثاشت شز یس اظها میکنررد شرره صررد شرری
احترامی شه پیامبر شلند سخز نگفته است و شلند فتز خود ا از سر عررادم مریدانررد چنرریز
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امری نمی واند سرربب نررزول آیرره و رروشیخ شردید الهرری شاشررد و از سررویی آیرره ماررتمل شررر
عبیر«ال رفعوا» و «ال جهروا» است که ایز دو فعل د جایی صدق میکند که فرد شرره ا اده
خود صدایش ا شلند کرده شاشد نه ایز که شه طو طبیعی و غیرا ادی صدای او شلنررد شاشررد
زشرا د ایز حالت سلطی شر کیفیت صدای خود ندا د و نمی وان کسی ا نسبت شرره فعررل
غیر ا ادی م اخذه نمود.
لذا شاید فت سخز شرخی چون اشز عباس و واحدی که می ویند :شرراید پیررامبر )
از صدای شلنررد ثاشررت شررز رریس اذیررت مرریشررد .ک؛ زمخاررری41407 ،ن353؛ واحرردی
نیااشو ی402 :1411 ،؛ عنایه )353 :1411 ،مخدوش است لذا فخر ازی نیز یررادآو شررده
که حرمت بل از نهی شه شما نمیآید و شأن ثاشت شز یس اجلال از ایررز اسررت کرره صررد
ایذاء و اهانت شه پیامبر ا داشته شاشد .ک؛ فخررر ازی13 :1420،ن )290د حررالی کرره د
وایام مرشوط شه وفدشنی میم علت متأذی و نا حت شدن پیامبر ) از فتررا شرری ادشانرره
ایز افراد د زمان استراحت پیامبر ) و صدا زدن ایاان از پات حجرهها ذکر شدهاست
.ک؛ واحدی نیااشو ی405 :1411 ،؛ کاشانی8، 1336،ن.)404-402
افزون شرآنچه ذشت فرض ایذاء پیامبر ) از شلندی صرردای شرخرری صررماشه د ایررز
آیه شه سه دلیل پذیرفتنی نیست :نخست اینکه د آیررهای نظیررر ﴿إِنَّ الَّوذینَ یُوؤْذُونَ اللَّوهَ َو
رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیا َو الْآخِرَۀ  ﴾...احزابن )57مسررأله ایررذاء خرردا و پیررامبر ) شرره
صو م صریح مطر شده شناشرایز کرا ممتوا و مضمون آیه شرردون دلیررل خررا اسررت؛
دوم اینکه خطاب نسبت شه ایذاکنند ان شدید و ند است و لعنت خدا د دنیا و آخرم شه
همراه آنان است .هرچند د آیه سوم شرره عرردم آ رراهی از حرربط عمررل د پرری فررع و جهررر
صوم د ممضر پیامبر اشا ه شده اما از آنجا که ممتوای ایز سو ه مسائل اخ ،رری اسررت
از وایام منقول ایذاء پیامبر ) شرداشت نمیشود .سوم اینکه خداوند پیش از ایز پیامبر
ا د شراشر آزا مارکان دلدا ی شه نداشتز حزن و اندوه و نیز دعوم شه حمررد و سرربیح و
سجده میکند انعامن 33و حجرن )98-97و نزول مجدد آیه شا ایز عاشیر ساز ا نیست.
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یادآو می ردد علت اصلی نزول ایز آیام ،حفظ شأن و احترام مقام نبوم و عایت
ادب نزد پیامبر است .د حالی که صمبت کردن شا صدای شلند د ممضررر پیررامبر

) شرره

طو مطلق ممنوع نیست وموا د استثنایی همچون شاال شردن صدا د جنگ شرررای رسررانیدن
دشمز یا اذان فتز وجود دا د د نهایت می وان ثاشت شز یس که شرردون اختیررا صرردایی
شلند داشت ا هم جزو ایز استثناء ها را داد .از جهررت دیگررر هررم مرری رروان د یافررت کرره
نزول آیه د مو د شخصی مثل ثاشت شز یس شی مو د است زیرا شا فرض پررذیرش خطررای
وی اما ماخ

است که سیر نزول آیام چنیز نبوده که شه مم

انجام خطررایی از سرروی

کسی آیهای د مو د عمل او نازل شود.
د وایت دیگر از مممد شز ثاشت شز یس شماس آمده و تی آیه ﴿الترفعوا اْوواتکم﴾

نازل شد ثاشت شز یس د سر اه میناست و ریه میکرد .عاصم شز عدی شز عج،ن از
کنا او ذشت و دلیل ریه او ا جویا شد .او فت صدای مز شلند است مرری رسررم ایررز
آیه د حق مز نازل شده شاشد .عاصم سخز او ا شه پیامبر ساند .پیامبر ثاشت ا خواست و
فرمود :آیا خانود نمیشوی که شه خوشی و پسندید ی زند ی کنی و شه اه خردا شررهید و
وا د شهات ردی .پاسخ داد :خوشمالم اما صدای خررود ا هر ررز از صرردای پیررامبر شلنررد
نمیکنم .پس خدا آیة ﴿إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَْْوَاتَهُمْ﴾ ا نازل کرررد .ک؛ سرریوطی ،شرری ررا:
 )179که د ایز وایت شه دنبال دلجویی پیامبر از ثاشت شررز رریس شرره نررزول آیررة دیگررری
اشا ه شدهاست .علالامه طباطبائی د شمث وایی ذیل ایز آیام ،نهررا ایررز وایرت ا ذکررر
نموده و شا اشا ه شه اخت،ف وایام خرراطر نارران مریکنرد کرره شرره دلیررل مخالفررت آنهررا شررا
مضمون آیه متعرض آنها نادهاست .ک؛ طباطبایی18 :1417،ن )317د شرخرری وایررام
نیز نقل شده که شعد از نزول ایز آیه ،ثاشت شز رریس عررادم شلنررد صررمبت کررردن خررود ا
رک کرد و آیة سوم د شررا ه او نررازل ردیررد .شررا ایررز حسرراب نرروعی نررا د فمرروای
وایام پدیدا می ردد زیرا د ایز صو م او صدای خود ا شه عمد شلند مرریکرررده کرره
می وان آن ا نوعی شی ادشی دانست رچه د شرخی زا شها شرره جهیرررالصرروم شررودن و
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عادم داشتز شه صدای شلند شه دلیل سنگینی رروشهررای ثاشررت شرز رریس د شررنیدن صرردا
اشا ه شده .ک؛ زمخاری4 :1407،ن353؛ عنایه )353 :1411،د شرخرری نقررلهررا از او یرا
اویان ایز عادم کنا

ذاشته شررده و شرره موجررب آن آیرره سرروم نررازل شرردهاسررت .ک؛

سیوطی ،شی ا.)179 :
د حالی که فردی که وشهایش سنگیز است شه احتی نمی واند صرردایی ا شاررنود
و شه همیز دلیل شلند صمبت میکند پس رک چنرریز عملری از سروی او شرره احتری اشررل
پذیرش نیست .از سویی شخ ثاشت شز یس د شیاتر وایام د شیرران نررا احتی خررود از
شلندی صدا شه مسأله«خوف از حبط عمل» فأخافُ أن یکونَ عملى دحبط) اشا ه میکنررد
.ک؛ فخر ازی13 :1420 ،ن290؛ زمخاررری4 :1407،ن353؛ سررید طب6 :1412،ن3339؛
واحدی نیااشو ی402 :1411 ،؛ کاشانی8 :1336،ن405؛ طبرسی23: 1360،ن )187شنرراشرایز
احتمال نزول دو آیه شا یکدیگر منطقی ر شه نظر می سد.
اشل ذکر اینکه د وایام سبب نزولِ آیه چها م ثاشت شز یس از کسانی است که شرره
دستو پیامبر ) شه پاسخ ویی خطبهسرایی وفد شنی میم میپردازد .شه طو ی که شعد از
خطبهسرایی و سرودن شعر وسط ثاشت اشز یس د پاسررخ شرره فخریرره زشر رران ،شرره سررایی
صدای او و نیز شه چیره دست ر شودن او نسبت شه خطیباان اشا ه میشود« :د ایررز هنگررام
یکى از اشررراف آن بیلرره شنررام «ا رررع» فررت :ایررز مرررد خطیرربش از خطیررب مررا وانررا ر ،و
شاعرش از شاعر ما الیق ر است ،و آهنگ صداى آنها نیررز از مررا شر ررر مررىشاشررد» مکررا م
شرریرازی،22، 1374،ن ،134فخررر ازی3، 1420،ن ،293واحرردی نیاراشو ی،402 ،1411،
طبرسی23، 1360 ،ن  ،186اشزخلدون1 ،1363،ن )454همچنیز د شرخرری وایررام از ررول
پسر ثاشت شز یس ،مممد شز ثاشت و اشرز مردویرره از اشررو هریررره نقررل شررده کرره و ترری آیررة
﴿أُولئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى﴾ نازل شد پیامبر ) فرمودند :از جمله ایز افراد
ثاشت شز یس اشز شماس است .ک؛ فخر ازی13 ،1420،ن )290ازایز و شرخی مفسران
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آیه سوم ا عام دانسته و شر ایز شاو ند که ع،وه شر ثاشت شز یس شامل اشرروشکر و عمررر نیررز
میشود همان).
شناشرایز د شا ه ایز اسباب نزول نمی وان سخنی طعی که حاکی از سبب خا شاشررد
ا پذیرفت و نها شا وجه شه ظاهر آیه مرری رروان فررت حادثررهای خ داده و د پرری آن آیرره
نازل شدهاست .اما پذیرش وایا ی که حاکی از ندامت و یا حترری ردیررد ثاشررت شررز رریس
است شا اشکال جدی مواجه خواهد شد و شاید شه شکلی وجیه یا د شود .نهایتاً شاید شتوان
فت جریانی د اشطه شا شنی میم ا فاق افتاده و د پی آن اشخاصی چون ثاشررت شررز رریس
د شرخی وایام شه عنوان فردی فیع و جهیر الصوم و د شرخی دیگر شه عنرروان خطیررب
و شاعر از جانب پیامبر شناخته شدهاست یا اینکه ا رع شز حاشس د جایی شه عنوان شخ
مو د اخت،ف اشوشکر و عمر د امیر شدن ،و د شرخی وایام شه عنوان کسی کرره از و ای
حجرام پیامبر ا صدا میزند ،ذکر ردیدهاست.

 .2-2-۴ابوبکر و عمر
اشز اشى ملیکه وید چیزى نمانده شود دو نی

مرد یعنى اشو شکر و عمر سقوط کننررد و

آن هنگامى شود که هیأم شنى میم نزد پیغمبر ) آمدند .یکى از آنها ا رع شررز حرراشس و
آن ی دیگرى ا شراى اما م پیانهاد کرد .اشو شکر شه عمر فت منظو و فقط مخالفت
شررا مررز شررود ولرری عمررر ن ررذیرفت؛ و صدایاران شلنررد شررد .آیرره مررو د شمررث نررازل ردیررد
که«صدایتان ا از صداى پیامبر ) شلند ر نکنید» شه فته عبد اللاله شز زشیر از آن پس عمر
شه پیغمبر ) چیزى نمى فت مگر آنکرره حضرررم چیررزى از او ش رسررد .ک؛ واحرردی
نیااشو ی.)402 :1411،
د سند شرخی از ایز وایام اشوهریره را دا د .از رمذی نیز نقل شده کرره شعضرری از
اشز اشی ملیکه شه صو م مرسل نقل کردهاند و شرره اشررز زشیررر اشررا ه نارردهاسررت هرچنررد د
نهایت او معتقد است که ایز حدیث غریب حسز اسررت .ک؛ مجلسرری30 :1403،ن280؛
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رطبی16 :1364 ،ن )303اما متز ایز وایام نیز شا یکدیگر هماهنگ نیسررت زیرررا د مرتز
شرخی دو نفری که مو د اخت،ف اشوشکر و عمر شودهاند ماخ

شدهاند که اشرروشکر عقرراع

شز معبد شز ز ا ه و عمر ا رع شررز حرراشس ا پیاررنهاد داده شررود .ک؛ اشررزعاشررو  ،شرری ررا:
26ن )181و د نقل دیگری ا رع شز فا وق آمررده اسررت .ک؛ سرریوطی ،شرری ررا )178 :د
شعضی دیگر هم فقط نام ا رع شز حاشس ذکر شدهاست.
همچنیز د شرخی وایررام ماررخ ناررده کرره اشرروشکر و عمررر چرره کسرری ا پیاررنهاد
کردهاند و فقط لفظ«یکی از آنها» آمدهاست .ک؛ واحدی نیارراشو ی )402 :1411،و د
دسته سوم دلیل پیانهاد فرد مو د نظر نیز ذکر شده « ...اشو شکر شه عمر فت که و د ایررز
کا غیر از مخالفت شا مز نخواستى او فت نررهچ چنرریز نیسررت شلکرره شجهررت آن فررتم کرره
أ رع آداب یاست ا شهتر از عقاع میداند» کاشانی8 :1336،ن.)404
اشل وجه ایز که روه شنی میم د سال نهم هجری شر پیامبر وا د شدند و شرره ررواهی
مام مو خیز و حدیث نگا انی کرره و ود ایررز ررروه ا شررر پیررامبر نگاشررتهاند و رررآن د
آخررریز سررو ههای نررازل شررده از آن خبررر دادهاسررت سررو ة نصررر) ،ثاشررت میشررود کرره
پیامبر ) شعد از ایز حادثه ،چند ماهی شیاتر زنده نبودهاست .لذا نمی وان فتا های غیررر
م دشانه ا ناان از شیاط،عرری افررراد از جایگرراه سررول اکرررم ) دانسرت زیرررا شررا وجررود
اخت،ف د مضمون وایام شیاتر آنها ایز حادثه ا شه سال نهم هجررری مرشرروط مرریداننررد
که ا ایز زمان د آیام متعددی شه جایگاه پیامبر و لزوم مراعررام و حفررظ حرمررت ایارران
أکید شدهاست از جمله آیه  8و  9سررو ة مبا کررة فررتح ﴿إِنَّوا أَر َْسولْنَا َ َشواهِدًا َو مُبَ وشورًا َو
نَذِیرًا*لوتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ َو رَسُولِهِ َو تُعَزورُوهُ َو تُوَقورُوهُ َو تُسَبوحُوه﴾ فتحن 8و .)9
ا ر ایز ویداد د آغاز اس،م خ داده شود ،ممکز شود شهانهای شرای اشرری شکررر و عمررر
دست و پا شود که اینها عرب جاهلی شوده و شا آداب و معاشرم شیگانه شودند د حالی کرره
ایز حادثه د اواخر زند انی پیامبر شه و وع پیوسته است .از طرف دیگر د ادامرره وایررت
و د سبب نزول آیه شعد وایا ی مبنی شر ایز که ایز دو نفر شعد از ایز وا عه هر ز صرردای
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) شاال نبردند وا د شده شه طو ی که عبا م«السرا » یا «اخا السرررا » د

مو د اشوشکر و عبا م «ال یسمعُه حتى یستفهمه» د مررو د عمررر شرره کررا فتررهاسررت .ک؛
آلوسی13 :1415 ،ن288؛ زمخاری4 :1407،ن .)353-356د شرخی وایام نیز آمررده کرره
اشوشکر وفدی ا که صد حضو نزد پیامبر ا داشتند شرره و ررا و آ امررش د ممضررر پیررامبر
دعوم کرد .ک؛ زمخاری4 :1407 ،ن  .)352البته و ایع ا یخ صد اسرر،م ناررانگر آن
است که عدم عایت ادب و نزاکت از جانب ایز دو شخ
کرا

بل و شعد از نررزول ایررز آیرره

ردیدهاست .شرای نمونه بررل از نررزول آیرره مررو د شمررث ،اشرروشکر د جریران صررلح

حدیبیه د اواخر سال شام هجرم و همزمان شا نررزول سررو ة فررتح د حضررو پیرامبر )
سخز شسیا زشت و زنندهای ا خطاب شه عروة شز مسعود شه زشرران آو ده شررود .ک؛ اشررز
اثیر4، 1385،ن،166ذهبى2، 1413،ن ،369طبری2، 1387،ن )626د وزهررای آخررر حیررام
پیامبر ) نیز جریان اخت،ف و نزاعی که شر سر آو دن یا نیاو دن لم و کاغذ شرره دسرتو
پیامبر شود عمر از جمله کسانی است که د مخالفت خود ا اینگونه شیان میدا د «دعرروا ان
) شه آنان خطرراب مرریکنررد « ومرروا
الرجل لیهجر حسبُنا کتاب اهلل» د ادامه سول خدا
عنی و ال ینبغی عندی التنازع» از نزد مز خا ر شوید که نزاع و د یری نررزد مررز سررزاوا
نیست .ک؛ اشز سعد2، 1414،ن ،188ذهبى1، 1413،ن ،551اشز کثیر5، 1407،ن ،227اشررز
اثیر2، 1385،ن )320از سویی ضرو ی نداشت از میرران مرروا د مارراشه جریرران سرروء ادب و
نزاع و فع صوم د حضو پیامبر ) د اشطه شا ایز دو فرررد خررا و نیررز ایررز حادثرره
منمصر شه فرد ،آیه یا آیا ی نازل شود.
نکتة دیگر ایز که د اشتدای شرخی وایام عبا م «کاد الخیران أن یهلکررا  »...از ررول
اوی نقل شدهاست .ایز عبا م صرفنظر از اشهام د مراد وینده شر عدم آ اهی اشرروشکر
و عمر از زشتی عملاان داللت دا د شناشرایز می وان ایز عبا م ا ناظر شرره طبیررق آیرره شررر
فعل شرخی صماشه دانست زیرا چنان چه ذشت انجام عملی بل از وجررود حکررم موجررب
ه،کت انسان نیست و نهایتا پس از نزول آیه عمل نکردن شه آن ه،کررت و شررقاوم ا د
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پی دا د .نتیجه ایز که عدم عایت مضمون آیه وسط شرخی صماشه موجب طبیق آیه شررر
آنها شدهاست .شناشرایز عبا ام منقررول از آنرران شرر عایررت ادب د ممضررر پیررامبر پرس از
نزول ایز آیه وجهی ندا د و علیرغم صررو شرخرری .ک؛ عنایرره )353 :1413،نمرری وانررد
سبب نزول آیة سوم ﴿إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ ﴾...شاشد.
ایز نکته نیز اشل وجه است که شرره دلیررل اخت،فررام شرریعه و اهررل سررنت هررم شرره جعررل
وایت د مد یا د شرخی صماشه وی آو ده شده و هم سعی شر طبیق آیام شر افعررال
و فتا صماشه شوده شناشرایز احتمال طبیق آیه شررر عمررل اشرروشکر و عمررر د صرو م و رروع
چنیز کا ی شیاتر است .چرا که د طبیق آیه شر موا د ونا ون دیگر ،انطباق کامررل شرریز
الفاظ آیه و نوع حادثه م،ک نیست و صررفا شرره دلیررل وجررود مرر،ک آیرره و وجررود وجرره
شباهت می وان طبیق ا انجام داد .افزون شر ایز که اسباب دیگری شرای آیرره ذکررر شررده-
است .هرچند ایز وایام نیز شا عبا ام ونا ون نقل شدهاند مث ،د شرخی سخز اشرروشکر
و عمر د حفظ احترام و ادب شه پیامبر شعد از نزول آیه دوم اشا ه شده و فتهاند آیه سوم
د شأن آنها نازل ردیدهاست .ک؛ عنایه )353 :1411 ،اما عطاء از اشررز عبرراس وایررت
کرده که شه دلیل سو ند و عهد اشوشکر شر حفظ ادب د ممضررر پیررامبر ) ایررز آیرره د
مو د اشوشکر نازل شدهاست .شرخی دیگر عبا ام منسوب اشوشکر ا شعد از نزول آیه سوم و
شا عبا ام مختلفی مانند « ال أشو شکر و الذی أنزل علی الکتابَ یا سررولَ اللالرهِ ال أکلمُر
إال کأخى السرا حتى ألقى»« ،یا سررول اللالره ال أکلمر  »...فخررر ازی13 :1420،ن)288
«یا سول اللاله ،واللاله ال أکلم  »...زمخاری4،1407،ن ،352سررید طررب6 :1412،ن)3339
«یا سول اللاله آلیت أال أکلم

» واحدی نیااشو ی )403 :1411نقل کردهاند.

 .3-2-۴منافقان
شرخی مفسران شه نقل از حسز شصری فتهاند ایز آیه د مو د منافقان نازل شدهاسررت.
زیرا ایز روه از شیمباال ی صدای خود ا از صدای پیامبر شاال ر میشردند ا م منررانی کرره
ایمان ضعیف ری دا ند از ایاان بعیت کنند لذا خداوند ایز آیه ا نازل کرد و مسررلمانان
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ا از بعیت آنرران شرراز داشررت .ک؛ زمخاررری4 :1407،ن 353؛ کاشررانی8: 1336،ن-405
.)406

 .۴-2-۴عامۀ مردم
د سبب نزول آیه دوم اشز جریر از تاده وایت کرده :مردم صدای خود ا د حضو
َْووَاتَکُمْ﴾ نررازل
سول خدا شلند میکردند و شلند سخز می فتند .پس از آن آیة ﴿لَاتَرْفَعُواْ أ ْ
شد .ک؛ سیوطی ،شی ا179 :؛ عنایه )353 :1411 ،اما شا وجه شه ایز کرره سررو ه حجرررام
د مدینه و د اواخر عمر پیامبر ) نازل شررده ایررز وجرره د سرربب نررزول آیرره پررذیرفتنی
نیست زیرا اکثر مردم ا آن مو ع شه شسرریا ی از آداب معاشرررم و شرخررو د شررا پیررامبر آشررنا
شودند و آن ا عایت میکردند؛ مگر ایز که فته شود شادیه ناینانی از اطراف مدینه کرره
هنرروز شررا آداب معاشرررم شررا پیررامبر ) آشررنایی کامررل نداشررتند و فرهنررگ جاهیلررت و
شادیهناینی شر آنان حاکمیت شیاتری داشت چنیز فتا ی شا پیامبر ) داشتهانررد کرره البترره
آنها نیز شه دلیل سکونت د شهر مدینه شسیا ی از آداب شهرناینی ا فرا رفته شودند.

 .۴-3بررسی اسباب نزول آیات چهارم و پنجم سورۀ حجرات
شخای از وایام سبب نزول آیام چها م و پنجم ا ماترک دانسته و شررا ایررز حررال از
جهام دیگر شا یکدیگر اخت،ف دا ند ،ایز وایام عبا ند از:

 .۱-3-۴افرادی غیر مشخص
طبرانی و اشویعلی از زید شز ا م وایت کردهاند :مردانی از عرب نزدی
پیامبر

حجرههررای

) آمده و شا صدای شلند فتند :ای مممد ،ای مممررد .آنگرراه خداونررد آیررة ﴿ا إِنَّ

الَّذِینَ یُنَادُونَکَ  ﴾...ا نازل کرد .ک؛ سیوطی ،شی ا )179 :همچنیز احمررد شررز عبیررد اهلل
مخلدى شا اسناد از زید شز ا م وایت مىکنررد کرره روهررى سررراک پیغمبررر

) آمدنررد و
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حضرم د حجره شود .شانگ مررىزدنررد یررا مممررد یررا مممررد ،ایررز آیرره نررازل شررد .ک؛
واحدی نیااشو ی.)204 :1411،

 .2-3-۴شخصی خاص
وایت شده که ا رع شز حاشس سررول خردا ا از پاررت حجررره هررا صرردا کرررد .کسرری
جررواشش ا نررداد .خطرراب شرره پیررامبر ) فررت :ای مممررد سررتایش کررردن مررز زینررت و
نکوهش کردن مز زشت است .پیامبر فت ایز صفام خاصه خداسررت .ک؛ سرریوطی،
شی ا )179 :هیثمی د اشطه شا سند ایز وایت شرایز شاو اسررت کرره ا ررر اشوسررلمه از ا رررع
شنیده شاشد یکی از سندهای احمد صمیح است و رنه مرسررل خواهررد شررود ،البترره وی د
ا زیاشی نهایی خود سند آن ا منقطع دانستهاست .ک؛ سرریوطی )487 :1383،د وایررت
دیگر نها شه ایز نکته اشا ه شده که ا رع نزد سررول اهلل ) آمررد و فررت ای مممررد شرره
حضو ما شیا؛ پس ایز آیه نررازل شررد .ک؛ سرریوطی ،شرری ررا )179 :کره مضررمون وایررام
متفاوم است.

 .3-3-۴فردی نامشخص
عبدالرزاق از معمر از تاده وایت کردهاست مردی خدمت نبی اکرم آمد و فررت ای
مممد شدون ش
و ناپسند .پیامبر

مد و ستایش مز زینت است و پاییز آو دن مقام و منزلت مررز زشررت
) پاسخ داد :آن ذام پاک یکتاست کرره سررتودنش زینررت و نکوهاررش

ناپسند است .آنگاه آیة ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُنَادُونَکَ﴾ نازل شررد .سرریوطی ایررز حرردیث ا مرسررل و
دا ای شواهد مرفوع میداند .ک؛ سیوطی ،شی ا.)179 :

 .۴-3-۴بنیتمیم (آیات )۵-2
اشز مردویه از یعلی شز اشدق از سعدشز عبداهلل نقل کرررده کرره د شررا ه آیررة ﴿إِنَّ الَّوذِینَ

یُنادُونَکَ ﴾...از پیامبر

) س ال شد .پیامبر

) پاسررخ داد «آنرران شنررى مرریم شودنررد و ا رر
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مقا له ایاان شا اعو دجال سخت ر از همه کس نبود مز ایارران ا دعرراى شررد مرریکررردم و
همه ه،ک میشدند» کاشانی8 :1336 ،ن.)409
د شرخی وایام ،سرربب نررزول آیررام دوم ررا پررنجم .ک؛ کاشررانی8 :1336 ،ن404؛
طبرسی23 :1360،ن186؛ اشررزعاشررو  ،شرری ررا26 :ن )181و دسررتة دیگررر ،آیررام دوم و سرروم
واحدی نیااشو ی،1411،

)405و د دستة سوم سبب نررزول آیرره دوم .ک؛ کاشررانی،

8 :1336ن402؛ مکررا م شرریرازی22 :1374 ،ن )135روهرری از شن ری مرریم .ک؛ طبرسرری،
23 :1372ن )186یا شنیعنبر یکی از بیلههای شنی میم) معرفی شرردهانررد .ک؛ کاشررانی،
 8 :1336ن )404شرخی وایام علت آمدن ایز بیله نزد پیامبر ا مفاخره شررا ایارران .ک؛
همان؛ طبرسرری23 :1372،ن186؛ واحرردی نیارراشو ی )406 :1411 ،و شرخرری دیگررر آزادی
اسرای آنها نقل کردهاند و شه همیز جهت عجله داشتهاند که پیامبر زود ررر نررزد آنرران شیایررد
.ک؛ کاشرررانی8 :1336 ،ن408؛ طبرسررری23 :1360 ،ن )187-186و د دسرررته دیگرررر از
وایام از وفودی نام شرده شده که از مکانهای دو شه مدینه نزد پیامبر ) مرریآمدنررد و
مسائل زیادی ا میپرسیدند و شررا نررزول ایررز آیررام از پرسرریدن مسررألهای بررل از ایررز کرره
پیامبر ) آغاز کننده آن شاشد ،نهی شدند .ک؛ آلوسی13 :1415 ،ن)286د شعضرری از
وایام عداد ایز وفد هفتاد نفر یا شیاتر ماخ شدهاسررت .ک؛ همرران13 ،ن)294و د
شرخی هم شه عداد ایارران اشررا ه نارردهاسررت .ک؛ زمخاررری 4 ،1407 ،ن )358د سررند
شیاتر ایز وایام مممد شز اسماق را دا د که مستقیما از اشز عباس یا شه واسطه عکرمرره
از اشز عباس نقل کردهاند .ک؛ آلوسی13، 1415،ن 286؛ کاشانی8 :1336،ن )404شرخی
مفسران فتهاند پیامبر شرای جلب لوب آنان شه دیررز اسرر،م دسررتو داد هرردایایی شرره آنرران
داده شود که د نهایت منجر شه اسرر،م آو دن آنرران شررد .ک؛ مکررا م شرریرازی:1374 ،
22ن )135اما د شرخی دیگر از وایام شعد از اس،م آو دن حاشس پیررامبر شرره آنرران عطررا و
پوشاک داد و شه دلیل فتگوی زیاد آنان د ممضر پیررامبر ) آیررام دوم و سرروم نررازل
ردید .ک؛ واحدی نیااشو ی.)405 :1411 ،
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د داستان مفاخره نیز نقل وایررام یکسرران نیسررت؛ د شرخرری وایررام شرره نقررل از اشررز
اسماق از ول شنی میم نقل شده که خطاب شه پیامبر فتند« :یامممد ،ما آمدهایم ا شررا ررو
مفاخره کنیم» د شرخی دیگر از جاشر نقل شده که فتند« :ما روهى از شنى مریم هسررتیم
و شرراعر و خطیرربمرران ا آو دهایررم را شررا شرراعر و خطیررب ررو مف راخره کننررد» واحرردی
نیااشو ی )405 :1411،از سوی دیگر د شرخی وایام زمان و ود آنان شرره مدینرره و صردا
زدن پیررامبر ) ا از پاررت حجرررههررا د مو ررع اسررتراحت و یلولرره پیررامبر ) .ک؛
آلوسی13 :1415ن )294و د دسته دیگر زمانی ذکررر شرردهاسررت کرره شرر،ل اذان ا فترره و
مسلمانان منتظر پیامبر شرای ا امه نماز شودهاند .شناشرایز ع،وه شررر اخررت،ف سررببهرای ذکررر
شده حتی اسباب ناظر شه وفد شنی میم هم د ایز موا د متفاوم است.
نتیجه اینکه د وایام مرشوط شه ایز آیام صرد و هرردفی کرره شرره خرراطر آن از پاررت
حجرهها پیامبر ا صدا زدند مفاخره یا آزادی اسرا) ،زمان اس،م آو دن آنان فتح مکه یا
د پایان مفاخره) ،و تی از وز که پیامبر ا از پاررت حجررره هررا صرردا زدنررد زمرران یلولرره
پیامبر یا زمانی که اذان فته شده شود و مسلمانان منتظررر پیررامبر جهررت ا امرره نمرراز شودنرد)،
عداد افرادی که شه اسا م د آمده شودند و نیز عداد کسانی که شرررای آزادی ایررز اسررراء
نزد پیامبر آمدند د یقا ماخ نیست .از سران بیله نام زشر ان شررز شررد  ،ا رررع شررز حرراشس،
عطاء شز حاجب ،عمروشز اهتم ،عیینه شز حف شز شد فزا ی ،یس شز عاصررم ،رریس شررز
حا ث .ک؛ آلوسی3 :1415 ،ن )293د وایام ماترک و د شرخی نررام افرررادی ماننررد
نعیم شز سعد ،یا شز الما ث اضافه ردیده و د دسته دیگر شا عنوان جماعرره مررز وفررد
شنی میم) روهی از شنی میم و شنی عنبر ذکر شدهاست .ک؛ طبرسرری23 :1360،ن186؛
اشزعاشو  ،شی ا26 :ن187؛ واحدی نیااشو ی1411:405 ،؛ کاشانی8 :1336 ،ن .)404
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بحث و نتیجهگیری
د ایز پووهش چها ده ونه سبب نزول د مو د آیام اشتدایی سو ه حجرام شر سری
ردید که شا وجه شه عاشیر ونا ون وایام و مماسبه آنها عررداد اسررباب نررزول افررزایش
مییاشد .شا وجه شه نقدهای وا د شده شاید فت وایام اسباب نررزول آیررام اشترردایی ایررز
سو ه صمیح نیست .و د صو م سامح نسبت شه اسرناد وایررام نرروعی طبیررق آیررام شررر
مسائل ونا ون است یا اینکه جریانی که د آن وفد شنی میم ،ا رع شز حاشس ،ثاشرت شررز
یس و احتماال اشوشکر و عمر نقش اساسی داشتهانررد خ داده ولرری د ررزا شهرای سربب
نزول و نقلهای ا یخی شه د ستی شرراز و نارردهانررد و شرره جررای ذکررر سرربب طبیررق آیرام
صو م رفته و نقل شدهاست که نقل شه معناهای وایام ،مریفها و صمیفهررا و نیررز
وایام متنا شاهد شر ایز مطلب است .لذا شا وجه شه سیاق ایررز آیررام مرری رروان چنرریز
استنباط کرد که د زمانی که ایز سو ة نررازل شررده آیررام ونررا ونی از ررآن د حرروزه
اخ،ق د جامعه اس،می و نوع اشطه شا پیامبر ) شرره دسررت مررردم سرریده شرروده و انتظررا
می فته که مو د وجه شیاتری را یرند اما هنوز شرخی که احتماال از عرب های شادیرره-
نایز شودهاند شئونام الزم د اشطه شا پیامبر ا عایت نکرده ،شه همرریز جهررت ایررز آیررام
جهت أکید و ثبیت مفاد آیام پیایز نازل ردیده است و نمی وان سبب خاصی از ایررز
اسباب ا شرای آنها د نظر رفت.
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