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اهلل معرفت در  آیةنقد و بررسی دیدگاه 

 (11)مجادله/ نسخ نشدن آیه نجوی

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1زادهسید عبدالرسول حسینی  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 11/4/1191تاریخ پذیرش:  – 7/1/1191تاریخ دریافت: 

 
 

 
 

. گروهوی از نظور وجوود داردیه نجوي از آیاتی است که در نسخ آن اخوتال  آ

در  از کسانی اسوت کوه استاد معرفت دانند.نمی معاصران حکم آیه را منسوخ

اتش نسخ آیه را منکر شده و معتقد است حکم آیه حکم حکومتی یآخرین نظر

، شوودموی شخص خاص و زمان خاص تشوری ، است که براي شرایط خاص

قانون شریعت نیست که تغییر نکند. و آیه نجوي داراي پیامی همیشوگی و پوا 

تا مراجعه به سران مسئول در مسائ  کوالن و ارزشومند کشووري و  ،برجاست

سیاق آیات و قرائن  . با این حال،ارزشنه در مسائ  ریز و کم، دینی بوده باشد

 نسوخ آیوه  را تاییود ،روایات فراوان و اجماع علما، ستآنها و شواهدي که در

 تنها علی ،داللت دارد بعد از نزول آیه مذکور يروایات متعدد و معتبر کند.می

 ،علمواي فوریقیننظور ه اتفواق این آیوه بو .گاه نسخ شدد و آنکربه آن عم  

فضیلتی براي آن حضرت است. این مقاله به  نقد و بررسی دیودگاه اسوتاد در 

نسخ آیوه را اببوات ، حکام  آیه نجوي پرداخته و با دالئ  متقن به ویژه روایاتاِ

را ( علیخود ) که خداوند این آیه را فرو فرستاد تا ولیّ -این حقیقت   نموده و

 ــــــــــ
 قم. استاایار اانشکده تفسیر و معارف قرآن.  1



 1111 تابستان 111شمارة  26

به  - جدا نماید انآن که براي دیگر اولیائش قرار نداده است ازبه سبب فضیلتی 

 نماید.می خوبی تبیین
 

فضوائ  ، نسوخ حکوم، آیوه اشوفاق، آیوه نجووي، حکوام، اِنسوخ ها:کلید واژه

 منینؤامیرالم

 

 مقدمه

هر چند آیه . شده آیه نجوی است وگوگفتیکی از آیاتی که ار باره  نسخ آن 
ست که کمتر کسی ار باره نسخ آن تراید کتراه استت و یااشده از جمله آیاتی ا

ولی ار زمتان ، اندگذشتهآن و بدون تفصیل از کنار اانسته م نسخ آن را مسلّ غالباً
نبوا آیه منسوخه ار قترآن یتا بته  ةبه سبب پذیرفتن فرضیگروهی بیشتر  ،معاصر

با وجوا آنکته ار  اهلل معرفت ةآیاستاا  اند.نسخ آن را انکار نمواه ، االئلی ایگر
بعتد هتای ولی ار پووه اند، نسخ آیه را پذیرفته علوم قرآنیو  التمهیداو کتاب 

اهمیت بحث ار باره این آیه شتریفه از . اندنسخ ار آیه مذکور را منکر شدهخوا، 
بیتانگر فضتیلتی بتزرر بترای امیتر ، ست که نسخ آن با توجته بته روایتاتروآن
این مقاله ار صدا نقد و بررسی ایدگاه استتاا ار بتاره باشد. ما ار می منینؤالم
به اختصتار اصتطالب نستخ را  ،قبل از وروا به بحث باشیم.می حکا  آیه یااشدهاِ

 پراازیم:می گاه به اصل موضودآن ،تعریف نمواه

 معنای لغوی نسخ

 اند.واگه شناسان برای نسخ او معنا یاا کراه
اتُم   گوینتد:نستخ متى همان گونه که به کتابتت ،نقل -1 اُم مار كُن  تهن س  ِ ن ار كُن ار نهس 

لُونه   کرایم.برااری مىاااید نسخهما آنچه شما انجا  مى (؛21)جاثیه/ تهع مه
خورشتید ستایه را از بتین  یعنتى؛ الظلَّ الشمسُ نسخت»مانند ؛ رفع و ازاله -
ل کران حکمی بار؛ زیرا برااشتن حکمى با حکم ایگر نسخ است، ؛ بنابراین«برا

ایگر به جاى آن است؛ مانند آمدن نتور خورشتید بته  یو جایگزین نموان حکم
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 1.«جاى سایه

 معنای اصطالحی نسخ

برااشتن قانون سابق کته بته حستب رتاهر  :نسخ ار اصطالب عبارت است از
 رورى که اجتمتاد آن او بتا هتم ذاتتاًهب ،اقتضاى اوا  اارا به وسیله قانون بعدى

از قبیل اجماد و نصّ ) افى بین آن او آشکار باشد( یا به الیل خاصىزمانى که تن)
 2.«صریح( ممکن نباشد

، گفتنی است نسخ ار کلمات پیشینیان افزون بر معنای مذکور شامل تخصیص
همتان  ،ولی متراا از نستخ ار ایتن مقالته، شوامی تبیین و حتّى استثنار نیز، تقیید

ست نسخ اارای اقسامی است که مقصوا ما گفتنی ا باشد.می معنای اصطالحی آن
 4.باشدمی 1نسخ حکم با بقاى تالوت ،از نسخ ار این آیه

 طرح بحث

ِ ْا آیه نجوی ار شمار آیات منسوخه آوراه شتده استت:  نُاوا  ینه آمه  ْ ار ا  ا یار أهیُّهه

ُموا بهی نه یهاده  سُوله فهقهد   ی تُُم ا    ی ا ٌ  ی  نرجه اكه خه ادهقهةل ْ   َه اواكُم   اُ  فها نهج  هه  ْ ادُوا ِ   هكُام  وه أه ن  هام  تهج 
یمٌ  ن للاه ِ  فه  ح  خواهید که( ) اید چونکه ایمان آوراهاى کسانى ؛(21/)مجااله غهفُوٌ   ه

اى بدهید این براى شتما بهتتر و با پیامبر راز گویید پی  از راز گفتن خوا صدقه
 مهربان است. اى( نیافتید همانا خدا آمرزگار وصدقه) پس اگر ؛تر استپاک

یعنی آیته اشتفاق نستخ  ،بسیاری از مفسران معتقدند آیه یااشده با آیه بعدش

 ــــــــــ
بتن یعقتوب،  متدمح، فیروزآبتااى؛ 212،  4، جکتاب العینخلیل بن احمد، بنگرید به: فراهیدی، .  1

 .11-12  ،1ج ،بصائر ذوى التمییز فى کتاب اللّه العزیز

 .284،  2ج ،التمهید فى علوم القرآن ،معرفت، محمد هااى.  2

 اى که مشتمل بر حکم شرعى است حکم آن نسخ شوا، ولى تالوت آن ار قرآن باقى باشد.یعنى آیه .1
، 2ج، القهرآنالبرهان فی علوم مد بن عبداهلل، محزرکشی، بنگرید به: )برای ایدن اقسا  مختلف نسخ 

 24-26) 

 .26-24 ، 2ج، البرهان فی علوم القرآن بن عبداهلل،محمد زرکشی، .  4



 1111 تابستان 111شمارة  27

 .1شده است
 اافهق تُم  اه ُموا بهاای نه یهااده أه أهش  ْ   هاام  تهف عهلُااوا وه تاار ه للاُ  ی  ن تُقهااد   َ  فهااِ  اادهقر َه ااواكُم   لهاای كُم  نهج   عه

ااال  َ هق یُموا ا  كاااو  فهاااأ ْ  و  ةه وه آتُاااوا ا ز  سُاااو ههُ وه للاُ  یعُاااوا للاه ةه وه أه لُاااونه  وه  ه ب یاااٌ  ب مااار تهع مه  خه

بدهیتد؟ك پتس  ییهتاآیا ترسیدید که پی  از راز گفتن خوا صتدقه ؛(11/)مجااله
پس نمتاز را برپتا ااریتد و زکتات  ،چون نکراید و خداوند توبه شما را پذیرفت

 آگاه است.کنید چه مىبه آنبدهید و خدا و پیامبرش را اراعت کنید و خدا 
، سدى، حسن بصرى، عکرمه، مجاهد، عطار خراسانى، ن عباسباین قول از ا 

 2.گزارش شده استجز اینان و ، ابن ابى نجیح، ابن حبیب
اهلل معرفت   ةآیبرخی از قدما و جمعی از معاصران از جمله استاا  ،حالبا این

 پراازیم:می گاه ایشانجا به نقد و بررسی ایداند که ما ار ایننسخ آیه را منکر شده

 دیدگاه استاد معرفت

نکار نمواه است که نسخ آیه نجوی را اهایی از جمله شخصیت معرفتاستاا 
 نسخ ار آیه نجوی را از اقسا  نستخ نتارر، التمهیدکه ار ایشان با وجوا آن است.

کند که هیچ کس ار آن می ااند و تصریحمی آیه ناسخ نارر به آیه منسوخ است()
نسخ ار آیه متذکور را متراوا  ،اما پس از مدتی تغییر عقیده اااه 1.الفی ندارااخت

، حکم آیه نجوی حکم حکومتی است که برای شترایط ختا » گوید:اانسته می
قتانون شتریعت نیستت کته تغییتر ، شوامی شخص خا  و زمان خا  تشریع

ار  ستید قطتب» گویتد:کتراه، متیسپس به سخن سید قطب اشاره ایشان  .«نکند
برای القای  ایجاا کندای خواسته صحنهمی اینجا حرف خوبی اارا و آن اینکه آیه

 ــــــــــ
 .812،  2ج ،فی علوم القرآن االتقانجالل الدین، سیوری، بنگرید به: .  1

بتن ابتی رالتب، مکتی  ؛21-28،  27، ج14مجلد، جامع البیانمحمد بن جریر، ربری، بنگرید به: .  2
 ؛111-121  ،ن و منسهوخهآناسهخ القهرابتن جتوزی،  ؛428،  ن ومنسهوخهآاالیضاح لناسخ القر

 .71 - 71  ،7ج ،المنثور الدرالدین، جاللسیوری، 

 .111 ، 2، جنآالتمهید فی علوم القرمحمدهاای، معرفت، .  1
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آن زمتان های عرب .شوامی وقتی این پیا  رسانده شد از صحنه برچیده، یک پیا 
مثل انستان معمتولی بتا آن حضترت  ،قبل از بعثت به خارر اخالق خوب پیامبر

 ،ایشان نیز این روش را ااامه اهنتدخواستند زمان زعامت می ااشتند و وگوگفت
اما با توجه به مسئولیت سنگین زعامت آن حضرت ایگر امکان ندارا آحاا مترا  

، ایتن آیته آمتد و بتا ایتن پیتا  .به صحبت بنشتینند به صورت انفراای با پیامبر
 نته اینکته از، آن را گرفتند و ایگر مزاحم نشدندها ایجاا کرا که عربای صحنه

 1.«بخل بورزند ااان صدقه
تتا مراجعته بته  ،این پیا  همیشه پا برجاست» نویسد:می ار جایی ایگر ایشان

نه ار مسائل ، سران مسئول ار مسائل کالن و ارزشمند کشوری و اینی بواه باشد
 2«ارزش.ریز و کم

قبل از اینکه به نقد و بررسی ایدگاه استاا بپتراازیم توجته بته او نکتته الز  
 :است
ضمن ایدگاهشان به کال  سید قطب ار تفسیر آیه نجوی اشتاره  ار ایشان -1

گفتنی است سید قطب مطلب یااشده را بته عنتوان ارس  .نمایدمی ییدأو آن را ت
معنای به عنوان نه شوا، یااآور مین نااخالقی و پیا  آیه نجوی و اشفاق  به مسلما

اقت ار کال  ایشان ، عکسرب ،ار صدا انکار نسخ آیه نیست مطابقی آن و اصوالً
به ایتن  کند فقط علیمی تصریح ؛ زیرا ایشاننمایدمی ییدأرهور آیه ار نسخ را ت

، آن حضرت یک اینتار ااشتتند ،آیه عمل نمواه است و آن گونه که روایت شده
یتک ارهتم  نتدنجتوی نموا آن را به چند ارهم فروختند و هر بار که با پیتامبر

مسلمانان سخت بوا و ار ضمن مستلمانان بتا  ار برولی چون این ک ،صدقه اااند
گرانبها بتوان وقتت پیتامبر و ارزش خلتوت بتا آن حضترت را ارک  ،این فرمان

آنهتا  تخفیتف ااا و ایتن تکلیتف را از انآنت خداوند با نزول آیه بعد بر ،نمواند

 ــــــــــ
 .68،  24، شماره بیّنات، «ها و نظرات جدیدنوآوری»معرفت، محمدهاای، .  1

 .114،  44، شماره بیّنات« هاترین ایدگاهنسخ ار قرآن ار تازه»همو، .  2
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 1.برااشت
گر نکته او  اینکه پیشتر مشابه ایدگاه یااشده ار خصو  آیه نجوی از ای -2

 :شوامی اشارهآنها  ن نیز بیان شده است که به برخی ازآمنکران نسخ ار قر
مصطفی ابراهیم: به بتاور وی حکتم آیته نجتوی تتا زمتانی کته جهتان  -الف
آیه منبعی شرعی برای وضع قیوا ار هر زمتان و مکتان  زیرا؛ باقی است، برپاست

، اااری، کتز سیاستیمسئول مرا) نن است؛ چرا که مسئوالبرای مراجعه به مسئوال
پتس سپری کننتد، آن را به الخواه اجتماعی و...( مالک وقت خویشتن نیستند که 

واجتب  -مگتر ار امتور مهتم -وضع قیوا معقول برای مراجعه به افراا مستئول 
اینی و انیوی را حکومت که  خداوند خواسته برای مراجعه مرا  به پیامبر است.

ای ایشان را گرفته و ار مناسبات مختلتف بته به عهده ااشته و مرا  وقت گرانبه
 2.قید وجوب صدقه را قرار اهد، کراندایشان رجود می

عبد المتعال جبری نیز از کسانی است که منسوخ بوان آیته را بته ستبب  -ب
 شوا و ار پایان چنتین نتیجتهمی ن او آیه نجوی و اشفاق  منکرمیانبوا تعارض 

ار این آیات ما را به آن ملتز   ، رسول خدا  اابی که خداوند نسبت به :گیرامی
برجسته و رهبرانشان های وریفه اجتماعی امت مسلمان با شخصیت، نمواه است

 1.باشدمی برای حف  مصالح این و جامعه مسلمان

 نقد دیدگاه استاد

شتده مزبور یااآیات همیشگی برای به عنوان یک حکم آنچه  رسد می به نظر
از آیته شتریفه  ،ن نزول و روایتاتأباشد که با توجه به شمی اخالقی یپیام ،است

و ایتن مطلتب هتیچ منافتاتی بتا ، نه متدلول مطتابقی آن ،شوامی نجوی برااشت

 ــــــــــ
 .1111،  6، جنآفی ظالل القرسید قطب، .  1

 .418،  النسخ فی القرآن الکریممصطفی زید، .  2

 .141،  ال نسخ فی القرآن؛ لماذاجبری، عبدالمقال، .  1
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بخ  چنتین ایتدگاهی از این رو سید قطب که خوا الها ؛ منسوخ بوان آن ندارا
عبتاس  روایتی که ربری و ایگران از ابن 1.بواه با نسخ آیه مخالفتی ننمواه است

مستلمانان ستؤاالت »گویتد: ابن عبتاس متى ید این معناست.ؤنیز ماند نقل نمواه
کراند که نوعاً فایده چندانى نداشت و سبب ضایع شتدن مى بسیارى را از پیامبر

خداونتد بتراى . انتداختشد و آن حضرت را به زحمت مىوقت آن حضرت مى
را نتازل کترا و بتر کستانى کته آیه فتوق  ،براارا اینکه این زحمت را از پیامبر

خواهند با آن حضرت نجوا کنند صدقه توانایى مالى ااشتند واجب کرا هرگاه مى
بیشتر مرا  از عمل به این آیه سرباز زاند و از سؤال از آن حضرت پرهیز . بدهند
 2.«آیه چهاراه همین سوره نازل شد و این حکم را نسخ کرا .کراند

 توجه به ستیاق آیتات و قترائن و شتواهدی کته ار بدون تراید مطلب یااشده با
تواند مدلول مطابقی آیته شتریفه باشتد؛ چترا کته آید، نمیاالئل موافقان نسخ آیه می

مدلول مطابقی آیه با توجه به االلت صیغه امر بر وجوب، بر وجوب پرااخت صتدقه 
فتزون بتر ا 1.انتدااللت اارا و جمهور مفسران نیز از این آیه وجوب برااشتت نمواه

دُوا فهر  فهر  اینکه جمله  یمٌ  ن  ن  هم  تهج  ح  توانیتد بتدون ای نیافتیتد می؛ اگر صدقهللاه غهفُوٌ   ه
کند که ااان صتدقه فقتط بترای تتوانگران واجتب بتواه صدقه راز گویید، االلت می

باشتد، بتا پووهتان میگونه که باور مشهور مفسران و قرآنو این وجوب همان 4.است
 پراازیم: متعدا نسخ شده است که به بررسی االئل یااشده می االئل

 شواهد موجود در آیه ل:  قرائن ودلیل اوّ

 ــــــــــ
 .1111،  6، جفی ظالل القرآنبنگرید به: سیدقطب، .  1

 .71،  7، جالدرّ المنثورالدین، ؛ سیوری، جالل27،  27، ججامع البیانربری، محمد بن جریر، .  2

التحریر ؛ ابن عاشور، محمدراهر، 416،  21، جالتفسیر الکبیربنگرید به: فخر رازی، محمد بن عمر، .  1
 .41،  27، جوالتنویر

، 11، جالمیهزان؛ رباربتایی، محمدحستین، 416،  21ج، التفسیر الکبیرفخر رازی، محمد بن عمر، .  4
 .41،  27، جالتحریر والتنویر؛ ابن عاشور، محمدراهر، 171 
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وجوا اارا ایدگاه مشهور مبنی بر آنها  سیاق او آیه و قرائن و شواهدی که ار
 اشتارهآنها  جا به اختصار بهکه ما ار این نمایدمی ییدأمنسوخ بوان آیه نجوی را ت

 :کنیممی
موا( ار آیه نجوی االلت بر وجوب اارا و الیلتی نتداریم دقَ) غه امرصی  -1

 1.انتدآن گونه که برخی تصور کراه ،شده استارااه که از آن استحباب 
و ار  -و اخبار متضافری که بر نسخ این آیه با آیه بعد از آن االلت اارا 

 2.ییدی بر این برااشت استأخوا ت - پراازیممی مباحث بعدی به آن

ار ااامه آیه که وجوب پرااخت صدقه را از کستانی فرن  م تجدوا جمله -2
اارا شاهد ایگری بر وجوبی بوان این حکتم می که واجد آن نیستند بر

 است.

افهق تُم   لحن توبیخ ار آیه اشفاق که از استتفها  تتوبیخی ار -1  و تعبیتر أه أهش 
 ُهم  تهف عهلُوا وه تار ه للا   ْ لهای كُم   فهِ  شتاهد ایگتری بتر  ،شتوامتی برااشتت عه

 وجوبی بوان صدقه ار آیه پیشین است. 

لهای كُم   تر ه للاُ  تعبیر  -4 اشفاق شاهد ایگری بر وجوبی بوان حکم  ةار آی عه
حکم استحبابی گناهی نیست تا بته توبته ار ترک زیرا ؛ آیه پیشین است

 .ااشته باشدنیاز 

 دلیل دوم: روایات

تنهتا کستی  یه نجوی االلت اارا و اینکه امیرالمتؤمنینروایات بسیاری بر نسخ آ
 نویستد:التدین میبوا که به این آیه عمل کرا و بعد از آن نسخ شتد. مرحتو  شترف

محمدبن العباس ار تفسیرش هفتاا روایت از شتیعه و ستنی نقتل کتراه استت کته »
قه، بتا تنها شخصی بوا که بتا ااان صتد مضمون همه آنها این است که امیرالمؤمنین

 ــــــــــ
 .818،  14، جالتفسیر القرآنی للقرآنبنگرید به: خطیب، عبدالکریم، .  1

 .41،  27، جالتحریر والتنویربنگرید به: ابن عاشور، محمدراهر، .  2
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 1.«ن نسخ شدآنجوی و به این آیه شریفه عمل نموا و بعد از  پیامبر
ار حتد  فراوان و، معتبر، این روایات که از رریق شیعه و سنى نقل شده است

نازل شد کسى بته جتز  نجوی() وقتی این آیه، کندمی و تصریح 2.استفاضه است
ااشتت آن را بته اه آن حضترت یتک اینتار  .به آن عمل نکرا امیر مؤمنان على

ربری ذیتل آیته نجتوی و  1.نجوی کرا ارهم تبدیل کرا و با آن اه بار با پیامبر
اارا و االلتت  کند که همگی بر نستخ آیته نجتویمی اشفاق چهاراه روایت نقل
کند تنها کسی که به این آیه شریفه عمتل نمتوا امیتر می چهار روایت آن تصریح

توستط افتراا بیشتتر آنهتا ش  روایت کته ، آیهسیوری نیز ذیل  4.بوا منینؤالم
االلت اارا تنهتا آنها  که همگیآورا می ،زیاای از بزرگان حدیث نقل شده است

بحرانی از مفسران شیعه نیز ذیل آیه یااشتده هشتت  1.به این آیه عمل کرا علی
تنها شخصیتی بتوا کته  مختلف گزارش نمواه است که علیهای روایت با سند

روایتات ار ایتن  :نویستدمتی و ار پایتان ل نموا و ستپس نستخ شتد.به آیه عم
زیترا ؛ کنتیممتی خصو  از شیعه و سنی فراوان است که از نقل آن صرف نظتر

هفتت روایتت بته همتین مضتمون ، حویزی نیز ذیل آیه 6.شوامی کتاب روالنی
 8.گزارش نمواه است

از جملته نتد؛ ابسیاری از مفسران اهل سنت روایت متذکور را گتزارش نمواه
بغتوی ار ، ن العظهیمآتفسهیر القهربتی حتاتم رازی ار اابن ، جامع البیانربری ار 

 ــــــــــ
، البیان فی تفسیر القهرآن؛ خویی، ابوالقاسم، 121،  1، جهان فی تفسیر القرآنالبربحرانی، سیدهاشم، .  1

 187. 

 .671،  2، جعلوم القرآن عند المفسرینمرکز فرهنگ و معارف قرآن، .  2

، 7، جالهدرّ المنثهورالتدین، ؛ ستیوری، جالل21-28،  27، ججامع البیهانربری، محمد بن جریر، .  1
 .471-471،  8، جالبرهان فی تفسیر القرآن؛ بحرانی، سیدهاشم، 71-71 

 .21-21،  12، ججامع البیانربری، محمد بن جریر، .  4

 .281-282،  6، جالدرّ المنثورالدین، سیوری، جالل.  1

 .441-412،  1، جالبرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، سید هاشم، .  6

 .261-264 ، 1، جتفسیر نور الثقلینحویزی، شیخ عبدعلی بن جمعه، .  8
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، المحیط بحرأبو حیّان أندلستی ار ، تفسیر الخازنخازن بغداای ار ، التفسیر البغوی
ن آالقهر تفسهیرابن کثیتر ار ، تفسیر الکبیرفخر رازی ار ، أسباب النزولواحدی ار 

شوکانی ار ، تفسیر الجامع الحکام القرآنقرربی ار ، افالکشزمخشری ار ، العظیم
 آلوستی، المنثهور الدرسیوری ار ، تفسیر البیضاویبیضاوی ار ، تفسیر الفتح القدیر

 1.و جز اینان، روح المعانیار 
 نماییم:می برخی از این روایات را  از جهت سند و االلت بررسیاینجا  ما ار

انتد کته نقتل کتراه علی را از امیرالمؤمنین بسیارى از مفسران این روایت -1
اى ار کتاب خدا وجوا اارا که کسى پی  از من به آن عمتل نکتراه آیه»فرموا: 

است و کسى هم بعد از من به آن عمل نخواهد نموا. یک اینتار ااشتتم و آن را 
کترا  یتک ارهتم صتدقه متی نجتوی به اه ارهم فروختم و هر وقت با پیتامبر

 2.«س آن آیه نسخ شد و کسى بدان عمل نکراسپ، ااا مى
نویسد: این روایت از نظر ستند بتا می حاکم نیشابوری بعد از نقل این روایت

البته این  .1اندار حالی که آن را روایت ننمواه ،شر  مسلم و بخاری صحیح است
ایگر و عبارتی متفاوت نیز گزارش شده است که ابتن حجتر ار  یروایت با سند

باشند. ابن عاشور از  ابتن الفترس می مرسل و راویان  ثقه گوید:می شباره سند
 4.اندثان این روایت را صحیح  اانستهکند که محدمی نقل

اارا و ار تضعیف روایتات فضتائل  که به اهل البیتعناای ابن تیمیه با همه 
ار ستند ایتن روایتت خدشته  ،کنتدنمتی هیچ کوششی را فروگذار امیرالمؤمنین

ار االلتت  ،باشدمی گونه که عاات هر چند همان ؛مواه و آن  را پذیرفته استنن

 ــــــــــ
 مجااله. 11و  12بنگرید به: تفاسیر یااشده، ذیل آیه .  1

، 7، جالهدرّ المنثهورالتدین، ؛ ستیوری، جالل21-28،  27، ججامع البیهانربری، محمد بن جریر، .  2
 .471-471،  8ج البرهان فی تفسیر القرآن،؛ بحرانی، سید هاشم، 71-71 

 .472،  2، جنالمستدرک علی الصحیحیحاکم نیشابوری، .  1

 .41،  27، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمدراهر، .  4
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 1.آن بر فضیلت آن حضرت  تشکیک نمواه است

 2.«کسی به این آیه عمل ننموا بنا به مشهور غیر از علی» نویسد:می آلوسی
به آیه منسوخه قبل از نسخ  به باور مصطفی زید روایات اجماد اارا که علی

 1.اه استعمل نمو
مال حوی  اختصا  آن حضرت به عمل به این آیه را فضیلتی بتزرر بترای 

 آن وقتود صتحت نشان از واقعه این از مکرر هاینقل ،به هر رو 4.ااندایشان می
 . باشند ااشته اختالف هم با جزئیات برخی ار گرچه؛ اارا

 البیتکه نسبت به اهل ای برخی به سبب تعصبات خا  و کینهاین با وجوا 
 .ابن العربی از ایتن افتراا استتاند. ار صحت این روایات تراید نمواهاند، ااشته

این آیه از جمله آیتاتی » گوید:می و ،ابن العربی نسخ آیه را پذیرفتهشگفت اینکه 
ولتی بته ستبب  ،«است که قبل از اینکه زمان عمل به آن برسد نسخ شتده استت

معرفتی نمتواه کتراه تنها کسی که بته آن  را به عنوان تعصب  روایاتی که علی
 ،کنتدمتی گونه که مصتطفی زیتد تصتریحار حالی که همان، 1شوامی است منکر

راهر آیه او  به صحت این روایات و بارل بوان نظریه نستخ قبتل از تمکتن از 
را به سبب ترس از تقدیم صدقه قبتل مؤمنان زیرا آیه او  ؛ اهدمی عمل شهاات

سپس بعد از تصریح به انجتا  نتداان آن از پتذیرش  ،نمایدمی از نجوی سرزن 
سرزن  و  ،ار صورتی که اگر نسخ قبل از تمکن عمل بوا ،اهدمی خبرآنها  توبه

آیا توبه : این آیه آمده است ةار بار از امیرالمؤمنین 6.نداشتمعنایی پذیرش توبه 

 ــــــــــ
 .1118،  8، ج11،  1، جالنبویه ةالسنّ منهاج ابن تیمیه، .  1

 .226،  14، جروح المعانیآلوسی، محموا، .  2

 .171،  1، جالنسخ فی القرآن الکریممصطفی زید، .  1

 .211،  6، جنیبیان المعامالحوی  آل غازی، عبدالقاار، .  4

 .1814،  4، جاحکام القرآنابن العربی، ابوبکر محمد بن عبداهلل، .  1

 .174،  1، جالنسخ فی القرآن الکریممصطفی زید، .  6
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 1شوا؟بدون گناه مى
بتی اروایتتی استت کته ابتن  ،نمایدیم ییدأروایت ایگری که نسخ آیه را ت -2
 و، ابتن المنتذر و، وابتن جریتر، بتو یعلتىا و، ترمتذی و، عبد بن حمید وه، شیب

: ن حضرت فرمتواآکه اند نمواهنقل بی رالب اابن مراویه از علیّ بن  و، النحاس
ِ ْها نرجیتم ا  سول فهقهد ُموا  بهای نه یهاده که آیه  زمانی نُوا   ر ا ْین ءامه هیُّهه ادهقهةل یأ َه  ى  نجاواكم 

نازل شد آن حضرت فرموا: نظرت  ار بتاره یتک اینتار بترای هتر بتار نجتوی 
توان آن  :تمفنصف اینار؟ گ :آن حضرت فرموا .توان آن را ندارند :تمفگ؟ چیست

بته انتدازه ) به اندازه شعیره :گفتم ؟پس چقدر باشد :آن حضرت فرموا .را ندارند
فرموا: تو مال  باشد( پیامبرمی یک هفتاا او  ایناروزن شعیرة از رال که برابر با 

أأشافقتم ان تُقهاد ُموا  بهای نه پس آیه  ؛و به حسب حال خوا پیشنهاا ااایااری اندکی 

 نازل شد و خداوند به سبب من از این امت تخفیف ااا. یهدهى  نجواكم َدقرَ
نیکتو ترمتذی  ،ررق مختلف گتزارش شتدهرا که از روایت این گفتنی است 

 2.شمراه و ابن حبان آن را صحیح اانسته است
سومین روایتی که به نسخ آیه اشاره اارا و بسیاری از اانشتمندان شتیعه و  -1

نقتل  از عبد اهلل بن عمتراند، جمعی از اانشمندان اهل سنت آن را گزارش نمواه
سه فضیلت ااشت که اگتر یکى از آنها براى متن بتوا  شده که گفته است: على
ار پرچمداری سپاه اسال   - ،2ازاواج با فارمه -1: موىبهتر بوا از شتران سرخ

 1.آیه نجوى -1، روز خیبر
 4.اندگفتنی است بسیاری از مفسران روایت مذکور را گزارش نمواه

 ــــــــــ
 .124،  1، جالبرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، سید هاشم، .  1

 .111،  11، جصحیح ابن حبان، ابن حبان، 71،  1، جسنن الترمذیترمذی، .  2

 .461،  1، ججمال القراء و کمال اإلقراءسخاوی، علی بن محمد،   .1

، 1، جمجمهع البیهان؛ ربرسی، فضتل بتن حستن، 414،  4، جالکشافزمخشری، محمد بن عمر، .  4
، 17، جالجامع ألحکام القرآن؛ قرربی، محمد بن احمد، 18،  11، جکشف األسرار؛ میبدی، 181 
 .262،  1، جشف والبیان عن تفسیر القرآنالک؛ ثعلبی، احمد بن ابراهیم، 112 
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 دلیل سوم: اجماع

ااعا اور این رسد می که به نظراند عده زیاای بر نسخ آیه ااعای اجماد نمواه

نسخ آیه را انکار اصفهانی زیرا ار میان قدما کسی جز ابومسلم ؛ نیستاز حقیقت 

جمعی از معاصران به تبع انکتار نستخ  ،گونه که اشاره شدهمان نکراه است. البته

ویتوه بتا بته ،که به اجمتاد یااشتدهاند نسخ آیه مذکور را نیز منکر شده، نآار قر

 رساند.نمی ضرری ،از اجماد شده است تفسیری که ار مکتب اهل بیت

عبتد  1.«علما اتفاق اارند کته ایتن آیته منستوخ استت» نویسد:می ابن عاشور

کند که مفستران تقریبتا بتر می الکریم خطیب  نیز با وجوا انکار نسخ آیه اعتراف

 2نسخ آیه اجماد اارند.

به باور  1.«بیشتر علما معتقد به نسخ این آیه هستند»نویسند: نحاس و مکى مى 

 4.نسخ شده است ، عربى آیه نجوى با آیه بعد از آنابن ال

آیه تراید کتراه این کند کمتر کسى از مفسران ار نسخ می مال حوی  تصریح

 1.است

 ،اانتدن را مراوا مىآنسخ ار قرهمة ااعاها اربارة اهلل خوئى که  ةآيمرحو   

ولى این  ،اى جز پذیرفتن نسخ این آیه نیستچاره»گوید: ارباره نسخ این آیه مى

نسخ از قبیل نسخ نارر است که آیه ناسخ االلت بر سپرى شدن مدت حکتم آیته 

 6.«منسوخ اارا

 ــــــــــ
 .41،  27، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمدراهر، .  1

 . 716،  14، جالتفسیر القرآنی للقرآنخطیب،عبدالکریم، .  2

 .426،  االیضاح لناسخ القرآن و منسوخه؛ مکی، 11،  1، جالناسخ والمنسوخ فی کتابنحاس، .  1

 .211،  والمنسوخ فی القران الکریمالناسخ ابن العربی، .  4

 .211،  6، جبیان المعانیمالحوی  آل غازی، عبدالقاار، .  1

 .286،  البیان فی تفسیر القرآنخویی، ابوالقاسم، .  6
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 دیدگاه برگزیده

نسخ آیه وجوا اارا  الیل کافی بر، رسدمی گفته به نظرتوجه به مطالب پی  با

رور که پیشتر نیز بیان شد و بیشتر مفسران همان و صدقه قبل از نجوای با پیامبر

قتدموا( ار وجتوب و ) رهور صیغه امر. واجب بواه است، اندز برااشت نمواهنی

را بته  نکتتهایتن  ،باشتدآنها متی ( و قرائن و شواهدی که ار11-12) سیاق آیات

اشتاره شتد آنهتا  نماید. اخبار فراوانی کته پیشتتر بته بخشتی ازمی خوبی آشکار

نسخ شده است. افتزون  (آیه اشفاق)صراحت اارا که آیه نجوی با آیه بعد از آن 

نماید و آنچته برختی از می ییدأرا ت ایدگاهفریقین نیز این  یبر اینکه اجماد علما

پیتا  یتا  از آن بته عنتوان حکتم حکتومتی عالمان از جمله استاا عالمه معرفتت

بلکه ارس و پیا  اخالقی است  ،مدلول مطابقی آیات نیست، همیشگی یاا نمواند

 شوا.می ااشتکه از او آیه یااشده بر

 علت تشریع صدقه قبل از نجوی 

الی ار میان مفسران مطرب شده است که چرا قبتل از نجتوای بتا ؤاز ایرباز س

ارباره علت وجوب ایتن مفسران  صدقه واجب شد و سپس نسخ گراید. پیامبر

 پراازیم:آنها می که به بررسیاند صدقه االئلی را بیان نمواه

 ارزشتی بته رستول ختداهر امر بتا ارزش  و بتی از آنجا که مرا  ار -الف 

این استور صاار شتد تتا ، کراند و این امر بر آن حضرت سنگین آمدمی مراجعه

ارزش پرهیز نمایند و فقتط ار مرا  از مراجعه و نجوی با آن حضرت ار امور بی

نماید مسلمانان زیاا از می ابن عباس نقل امور مهم به آن حضرت مراجعه نمایند.

خداونتد  .کته بتر آن حضترت ستخت گرایتد روریبه ،نمواندمی الؤس یامبرپ
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وجوب این  ،بنابراین 1.این آیات را فرو فرستاا ؛خواست بر رسول  تخفیف اهد

مراغی بر این بتاور استت  2.بواه است صدقه برای بیان اهمیت وقت رسول خدا

بته بتاور ابتن  1.یکی از اسباب تشریع این حکم بواه است که بزرگداشت پیامبر

، انتدعاشور روایاتی که قرربی و ابن الفرس ار سبب نتزول آیته گتزارش نمتواه

االلت اارا خداوند این حکم را واجب نموا تا اصناف مرا  که بته ستبب امتور 

 4.نمواند از آن حضرت بازاارامی بیهواه به رسول خدا مراجعه

زیترا ؛ ستلمانان بتوااین فرمان برای بر ررف نموان نگرانی برختی از م -ب 

 ایگتران تصتور ،نموانتدمی ار خلوت نجوی از مسلمانان با رسول خداای عده

لذا این استور ، شدندمی است و ناراحتآنان ار مذمت ها کراند این رازگوییمی

 1.آمد تا این سور تفاهم را برررف نماید

ان یتا تمییتز منافقت 6خلتصخلص از غیر مُجدایی مُ، علت وجوب صدقه -ج 

 8.منان واقعی اوستدار آخرت بواه استؤانیااوست و م

را بته ستبب فضتیلتی کته  ولیّ خوا، علیتا خداوند این فرمان را ااا -ا 

برای ایگر اولیائ  قرار ندااه است از آنها جدا نماید. سخاوی بعد از بیان این 

موایم، که پیشتر آن را از منابع فریقین گزارش ن نکته به حدیث عبداهلل بن عمر

 ــــــــــ
، التحریر والتنهویر؛ ابن عاشور، محمدراهر، 21،  6، جبیان المعانیمالحوی  آل غازی، عبدالقاار، .  1

 .11،  27ج

 .1111،  6، جفی ظالل القرآن سید قطب،.  2

 .11،  27، جتفسیر المراغیمراغی، احمد مصطفی، .  1

اند؛ به ذیل ربری، بغوی، خازن، زمخشری، ربرسی و ایگر مفسران نیز این روایت را گزارش نمواه.  4
 آیه ار تفاسیر یااشده مراجعه شوا.

 .112،  17، جالجامع ألحکام القرآنقرربی، محمد بن احمد، .  1

 .77،  14، جبیان السعادهجنابذه، سلطان محمد، .  6

 .11،  27، جتفسیر المراغیمراغی، احمد مصطفی، .  8



 1111 تابستان 111شمارة  41

 کند.استناا می

خداوند برای اینکه روزانه به فقرا نفع برساند این صدقه را  ،به باور برخی - ه

بستیاری از  .چرا که فقرا ار آن زمتان ار شتهر مدینته زیتاا بوانتد ؛واجب نموا

مهاجران و اصحاب صفه فقیر بواند و ارهر ایتن استت کته ایتن صتدقه بعتد از 

چتون زکتات ستاالنه  ؛نیتاز نمایتدنه فقرا را بتیوجوب زکات واجب شد تا روزا

ولتی ، نموانتدمتی شد. چه بسا قبل از رسیدن سال فقترا آن را تمتا می پرااخت

 1صدقه قبل از نجوی برای بر ررف کران نیاز روزانه فقیران بوا.

 چرا که تقریباً ؛تواند علت تشریع این حکم باشدنکته نمیرسد این می به نظر

 ابتن عاشتور اارند که ایتن حکتم زمتان کوتتاهی ااامته ااشتت. همه علما اتفاق

نویسد: اخبار متعدا با ستندهای مختلتف االلتت اارا کته ایتن حکتم متدت می

ار برخی از این اخبار آمتده استت کته فقتط اه روز ااامته  .کوتاهی ااامه ااشت

یک اینتار ااشتتم حضرت فرموا نقل شد که  منینؤملروایتی که از امیرا 2.ااشت

شعار بر این اِ، نجوی نموا  آن را به اه ارهم فروختم و اه مرتبه با رسول خداو

ار روایات آمده استت  ،رور که پیشتر گزارش شدهمانحال، مطلب اارا.  به هر 

بوا و اگر برررف نموان نیاز فقرا  علیحضرت تنها کسی به این آیه عمل نموا 

 ست به این زوای نسخ گراا.باینمی رور قطعبه ،علت تشریع این حکم بوا

 بدیل برای علیآیه نجوی فضیلتی بی

باشتد و متی ستو  و چهتار  نکتته ،به نظر ما علت اصلی تشتریع ایتن حکتم

و روا شتمار متیبه منینؤتراید این آیه شریفه فضیلتی بتزرر بترای امیرالمتبی

 ــــــــــ
 .11،  27، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمدراهر، .  1

 .41،  27همان، ج.  2
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هرچنتد برختی متعصتبان ار  ؛حدیث ابن عمر بهترین گواه بر این حقیقت استت

و ابن العربی نیشابوری بعد از گزارش سخنان  1.اندصدا نفی این حقیقت بر آمده

 2.«این سخنان خالی از تعصب نیست» گوید:می فخر رازی

 گیرینتیجه

 آیه نجوی از آیاتی است که به رور قطع نسخ شده است. -1

، برای شرایط ختا بواه و این ایدگاه که مفاا آیه نجوی حکم حکومتی  -2

بلکته ستیاق  ،آن نیست الیلی بر ،ا  و زمان خا  تشریع شده استشخص خ

 و روایات با این سخن سازگار نیست. اجماد علما، آیات

زیرا ار این آیات ؛ نجوی با آیه اشفاق نسخ نشده استآیه که  -این سخن  -1

اابی است که خداوند خواسته ما را به آن ملز  نمایتد و وریفته اجتمتاعی امتت 

برای حف  مصالح این و جامعه را برجسته و رهبرانشان های خصیتمسلمان با ش

پیا  اخالقتی از آن، اگر منظور ؛ البته مسلمان بیان نماید و این پیا  جاواانی است

ولتی ، سخنی متتین استت - شوا نه مدلول مطابقی آنمی باشد که از آیه برااشت

بخت  ب که ختوا الهتا از این رو سید قط، هیچ منافاتی با منسوخ بوان آن ندارا

 .چنین ایدگاهی بواه با نسخ آیه مخالفتی ننمواه است

به نظر الیل کافی بر نسخ آیه وجوا اارا و صتدقه قبتل از نجتوای بتا  -4

موا( ار وجوب و ستیاق آیتات واجب بواه است، رهور صیغه امر )قد پیامبر

را بته ختوبی باشد، ایتن ایتدگاه ( و قرائن و شواهدی که ار آنها می12-11)

نماید. روایات مستفیض و معتبر صراحت اارا که آیه نجوی با آیته آشکار می

 ــــــــــ
سهیر التف؛ فخر رازی، محمد بن عمر، 281،  6، جالمستدرک علی الصحیحینبنگرید به: نیشابوری، .  1

 .41،  21، جالکبیر

 .281،  6، جالمستدرک علی الصحیحیننیشابوری، .  2
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تنها شخصیتی بوا که بته ایتن  بعد از آن )آیه اشفاق( نسخ شده است و علی

آیه عمل نموا، افزون بر اینکه اجماد علمای فریقین نیز این ایتدگاه را تأییتد 

 نماید.می

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   قرآن کریم .1

 تحقیتق، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسهبع المثهانى، محموا، آلوسى .2

 . 1118، اارالفکر، بیروت، محمدحسین عرب

، بیتروت، چتا  اول، القرآن العظیم تفسیر، عبدالرحمن بن محمد، ابن ابى حاتم .1

  . 1111، ةصريعال ةتبمكال

علتى محمتد تحقیتق ، القهرآن احکهام، ابوبکر محمتد بتن عبداللَّتهابن العربی،  .4

 .الترا  العربى اار احیار، بیروت، اوىبجال

عواصم و القواصم فی تحقیق مواقهف الصهحابه بعهد ال، قاضی ابوبکر، ابن العربی .1

 تا.، بیمکتبه السنه، قاهره، وفاه النبی

 ةيد شالفی نقض کهالم  ةيوالند  ةالسدنمنهاج ، احمد بن عبدالحلیم، ابن تیمیه .6

اإلمتا  محمتد بتن ستعوا  معةجا ، ستعوای، لمتحقیق محمد رشاا ستا، ةالقدايي

 . 1176 - ق1416ه، اإلسالمی

تحقیق حستین ستلیم ، ناسخ القرآن و منسوخه، عبدالرحمن بن على، ابن جوزى .8

  . 1111، العربیه ةارالثق فد، بیروت، اسد

: او ، چتتا  تحقیتتق شتتعیب األرنتتؤو ، صههحیح ابههن حبههان، ابتتن حبتتان .7

  .1111/ق1414

 فهتح البهاری، ی بن حجر أبو الفضل العسقالنی الشافعیأحمد بن عل، ابن حجر .1

 .(1181، بیروت - ةرفمعالاار ، شرح صحیح البخاری

اار إحیتار التترا  ، بیتروت، بن خلدونامقدمة ) تاریخ ابن خلدون، ابن خلدون .11

 چهار . ، العربی

 .نر  افزار جامع التفاسیر(، )التحریر و التنویر، محمد راهر، ابن عاشور .11
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 نشر اارالمعرفه.، بیروت، القرآن العظیم تفسیر، اسماعیل، ابن کثیر .12

  . 1112 ،اارالفکر، بیروت، التفسیر المحیط فى البحر، محمدبن یوسف، ابوحیان .11
، تحقیتق گروهتى از محققتان، القهرآن البرهان فهى تفسهیر، سید هاشم، بحرانى .14

  . 1111، موسسة اعلمى، بیروت

  . 1111، اعلمى، بیروت، یضاوىتفسیر الب، عبداللَّه بن عمر، بیضاوى .11
اار الفکتر ، تصحیح عبدالرحمن محمتد عثمتان تحقیق و، سنن الترمذی، ترمذی .16

 . 1171 - 1411 ،بیروت، والنشر والتوزیع عةللطب 

، بیتروت، الکشف و البیان عن تفسیر القهرآنثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم،  .18

 .ق1422، ر احیار الترا  العربیاا

  . 1171 ،وهبه ةتبمك، قاهره، ال نسخ فى القرآن لماذا، لمتعالعبدا، جبرى .17

األعلمتی  ةؤسا م، بیتروت، چتا  او : بیهان السهعاده، سلطان محمد، جنابذه .11

 .ق1417، للمطبوعات

تحقیق سید هاشم رستولى ، الثقلین تفسیر نور، شیخ عبدعلى بن جمعه ، حویزى .21
 ش. 1181، اسماعیلیان، قم: چا  چهار ، محالتى

تصتحیح محمتد علتى ، لباب التاویل فى معهانى التنزیهل، على بن محمد، نخاز .21
  . 1111 ،اارالکتب العلمیه ،بیروت، شاهین

 اارالفکر العربى.، قاهره، التفسیر القرآنى للقرآن، عبدالکریم، خطیب .22

 ،اارالزهترار، بیتروت، چتا  پتنجم، القهرآن البیان فى تفسهیر ،ابوالقاسم، ىیخو .21
1178 .  

، محمتد ابوالفضتل ابتراهیم، البرهان فی علوم القرآن، مد بن عبداهللمح، زرکشی .24

 ق.1421، العصریه ةتبمكال، بیروت

ااب ، قتم، التنزیهلض حقهائق غهوامالکشهاف عهن، بن عمر محموا، زمخشرى .21
 ق.1414ه، الحوز

، بیتروت، جمال القراء و کمال اإلقراء، على بن محمد بن عبد الصمد، السخاوى .26

  .1111/ق1411، افیهالکتب الثق ةؤس م

تحقیتق محمتدعلى ( بحرالعلتو ) السمرقندى تفسیر، محمتد بن نصر، سمرقندى .28
  .1111، اارالکتب العلمیه، بیروت، معوّض
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، اارالشتروق، قاهره -بیروت، فى ظالل القرآن ،سید بن قطب بن ابراهیمشاذلی،  .27

 .ق1412
، اارالمعرفته، بیتروت، المنثهور فهى تفسهیر المهأ ور الدر، جالل الدین ،سیورى .21

1112.  

: چا  او ، تحقیق اکتر مصطفى ایب البغا، االتقان فى علوم القرآنتتتتتتتتتت ،  .11
  . 1111، کثیربنا اار، بیروت

 .هاارالمعرف، بیروت، فتح القدیر، بن على بن محمد محمد ، شوکانى .11

 ،لیاناستماعی، قم :چا  پنجم، المیزان فى تفسیر القرآن، محمد حسین، رباربایى .12

 ق.1412

، اارالمعرفته، بیتروت، البیان فى تفسیر القهرآن مجمع، فضل بن الحسن، ربرسى .11
1176 . 

، بیتروت، تحقیتق صتدقى جمیتل عطتار، جامع البیهان، بن جریر محمد، ربرى .14
  .1111 ،اارالفکر

، بیتروت، چا  ستو : التفسیر الکبیر، ابوعبداهلل محمد بن عمر ،فخرالدین رازى .11

 .ق1421، العربىاار احیار الترا  

، قتم، محمد حستن بکتایی اعداا، ترتیب کتاب العین، خلیل بن احمد، فراهیدی .16

 . 1414، النشر االسالمی ةؤس م

، بیتروت، بصائر ذوى التمییز فى کتاب اللّه العزیز، بن یعقوب محمد، فیروزآبااى .18

 العلمیه. ةتبمكال

اارالکتب ، بیروت، چا  پنجم، الجامع ألحکام القرآن، بن احمد محمد ، قرربى .17
  .1114، العلمیه

ااراحیتارالترا  ، بیتروت: چتا  او ، تفسهیرالمراغى، احمتد مصتطفى، مراغى .11

  .1171، العربى
 .اارالفکر، بیروت، النسخ فى القرآن الکریم، مصطفى زید .41

مرکتز متدیریت ، قتم، چتا  او ، التمهید فى علوم القرآن، محمدهااى، معرفت .41
 ق. 1417، حوزه

 .68 ، 44ش ،اتبینّ ،«و نظرات جدیدها نوآوری»، تتتتتتتتتت  .42
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