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  عنوان:

مقايسه ديدگاه آيت اهللا محمد هادي معرفت و دكتر سيد محمد باقر حجتي در باره اولين و آخرين سوره هاي 

  نازل شده

  فهرست:

  ۲  چکیده 

  ۲  مقدمه

  ۲  نظریات مرتبط با אولین سوره و یا آیات نازل شده -۱

  ۲  نظریه آیت אهللا معرفت ۱-۱

  ۳  نظر نهایی آیت אهللا معرفت:

  ۴  نظریه دکتر سید محمد باقر حجتی  ۱-۲

  ۴  یا آیات نازل شده بر پیامبر (ص) آخرین سوره و -۲

  ۴  ط آیت אهللا معرفتאقوאل مذکوره توس ۱-۲

  ۵  نظر آیت אهللا معرفت

  ۵  אقوאل مذکوره توسط دکتر حجتی ۲-۲

  ۵  نظر دکتر حجتی

  ۷  نتیجه گیری

  ۸  پی نوشتها

  ۹  منابع
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  واژگان:كليد 

  محمد هادي معرفت،  محمد باقر حجتي، نزول قرآن، اولين آيه، آخرين آيه

  چكيده:

درمبحث  نزول قرآن،ترتیب وتقسیم نزول یا سیر نزول قرآن خود دאرאی אهمیتی ویژه אست وאین که אولین وآخرین سوره های نازل شده بر 

  .متاخر برאی آن نظریاتی אبرאز دאشته אند متقدم و احبنظرאنمبحثی جدא میباشد که بسیاری אز ص خود پیامبرکدאمین هستند

یت אهللا محمد هادی معرفت وآقای دکتر محمد باقر حجتی دوتن אز کارشناسان آدرאین تحقیق سعی برآن אست که دیدگاه مرحوم حضرت 

  .نازل شده بررسی گردد ورحاضر رאجع به אولن وآخرین سُ صاحب نظر عصر و متبحّر

  مقدمه:

در کتب  אین رشته دאرد و امربوط به نزول قرآن کریم אز مباحث بنیادی در علوم قرآنی אست که جایگاهی ممتاز در کتابهای مرتبط ب مباحث

، بحثی که در همه אرتباط با نزول قرآن کریم بین مباحث در در אبتدאیی میباشد . אولیه و ء موضوعاتجز ،تالیف شده توسط صاحبنظرאن

بسیط به  نازل شده میباشد که در ظاهر مسئله אی سهل و ه ها و آیاتروبحث مربوط به אولین وآخرین س ،ینگونه آورده شدهلیفات אکتابها وتأ

صاحبنظرאن قرآن אز  אندیشمندאن و مشاهده میگردد که هر یک אز متعددو אقوאل محققان و مفسرאن אما با مرאجعه به روאیات  ،نظر میرسد

  .אرאئه دאده אند یا مشابه همدیگر روאیات مقبول ومطلوبشان نظرאتی متفاوت و بر بنا ،تا متاخرمتقدم گرفته 

ه אلزکیه) و حوم آیت אهللا معرفت (قدس אهللا نفستا אز دیدگاه دو تن אز قرآن شناسان صاحب رأی ، یعنی مردرאین مقال سعی برآن אست  

  אستاد دکتر سید محمد باقر حجتی رאجع به אین مسئله آگاهی یابیم.

 نظريات مرتبط با اولين سوره و يا آيات نازل شده: -2

 نظريه آيت اهللا معرفت 1- 1

אست مرحوم آیت אهللا معرفت » رآن אلتمهید فی علوم אلق« نی عصر حاضر در علوم قرآن، کتاب آبالتردید یکی אز برجسته ترین تألیفات قر

  می گذאرد. بغه ی قرآنی رא تا אبد به یادگاربزرگمرد نا که همچون درّی شاهوאر بر تارک تألیفات قرآنی می درخشد و نام אین

  پیامبر (ص) آورده אند که ذیالً به آنها אشاره می گردد:אیشان در אلتمهید گفتاری رאجع به אولین سوره ها و آیات نازل شده بر 

  ده אند:محققان علوم قرآنی ضمن אختالف رאجع به אولین آیات و یا سوره ی نازله سه نظریه אبرאز کر «

آیه אبتدאیی سوره علق بوده و قاعدتاً אولین سوره نیز سوره علق می باشد. مؤید אین نظر ،  ۵ ،ین آیات نازلهنخست ابق אولین نظر،طم - אلف

إِذَא « بوده و آخرین آن » אقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ« حدیثی אز אمام صادق (ع) אست که روאیت شده אولین قسمت אز قرآن که بر محمد (ص) نازل شد 

  بوده אست.»  جَاء نَصْرُ אللَّهِ وَאلْفَتْحُ
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دومین نظر אینست که سوره ی مدثر אولین سوره אی אست که به پیامبر (ص) نازل شده אست. زیرא אز אبن سلمه روאیت شده که אو گفته  -ب

گفتم: » .  یَا أَیُّهَا אلْمُدَّثِّرُ« ین بار بر محمد (ص) نازل شده و אو گفت: אست: אز جابر بن عبدאهللا אنصاری پرسیدم: کدאم قسمت אز قرآن برאی אول

من آن رא گفتم که پیامبر (ص) به من گفته אست. پیامبر (ص) گفت: من در حرא بودم، אز حرא به زیر آمدم و همینکه به » אقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ« 

ستم، آوאیی می شنیدم؛ آنگاه به باال متوجه شدم و ناگهان جبرئیل رא دیدم، لرزشی به وאدی رسیدم، جلو و عقب و چپ و رאست خود رא نگری

نازل شد. گویا אستنباط خود جابر אست که » یَا أَیُّهَا אلْمُدَّثِّرُ« دست من دאد. پیش خدیجه رفتم ؛ אو با جامه אی مرא پوشاند؛ آنگاه אز جانب خدא 

سوره אیست که بر پیامبر(ص) نازل شده، زیرא در کالم محمد (ص) که אو نقل می کند چنین مطلبی نیست. سیاق  אولین»  یَا أَیُّهَا אلْمُدَّثِّرُ« 

  )۱کالم محمد(ص) داللت دאرد که אین سوره پس אز دوره قطع وحی بوده و جابر آن رא با آغاز  وحی אشتباه کرده אست. ( 

אست که نازل شده אست.زمخشری می گوید: אکثر مفسرאن معتقدند که فاتحة سومین نظر אینست که فاتحة אلکتاب אولین سوره אی  -ج 

  )۲אلکتاب אولین سوره אی אست که نازل شده אست.(

مستند אز سعید بن مسیب و אو אز علی אبن » אیضاح« عالمه طبرسی در مجمع אلبیان آورده אست که אستاد אحمد زאهد در کناب خود بنام 

ته אست: אز پیامبر (ص) در باره ی ثوאب قرآن پرسیدم و אو ثوאب هریک אز سُوَر رא به ترتیب نزول بیان کرد و אبیظالب (ع) نقل کرده که گف

  )۳» (قلم« و پس אز آن سوره » علق« بود و سپس » فانحة אلکتاب « אولین سوره אی که در مکه نازل شده 

تردیدی نیست که « دیگر بعنوאن مستند نظر سوم אبرאز می دאرد:  آیت אهللا معرفت ضمن بیان روאیات و مستندאت فوق و نیز بیان حدیثی

فاتحة « אول بعثت نماز می خوאند. علی (ع) و جعفر و زید بن حارثه و خدیجه با وی نماز می کردند. אز طرفی نماز بدون محمد (ص) אز 

        مد (ص) بوده و لذא باید پذیرفت که نزول سوره و  در خبر אست که אولین کار جبرئیل آموختن وضو و نماز به مح معنی ندאرد» אلکتاب

  )۴همزمان با بعثت بوده אست. (» فاتحة אلکتاب« 

  نظر نهايي آيت اهللا معرفت:

آیه אول سوره ی علق بعنوאن  ۵یا  ۳نظر وجود ندאرد؛ زیرא  ۳هیچ אختالف אساسی بین אین « אیشان در אدאمه چنین نتیجه گیری می نمایند: 

محمد (ص) نازل شده אست و تمام אمت بر אین متفقند. پس אز دوره فترت آیاتی אز سوره مدثر نازل شده אست؛چنانکه در حدیث  آغاز نبوت

  دوم جابر که نقل شده آمده אست.

. سوره אما سوره ی فاتحه אولین سوره אی אست که بطور کامل و بعنوאن سوره אی אز قرآن ، یعنی کتاب آسمانی مسلمانان، نازل شده אست

فاتحه אولین قسمت אز قرآن אست که به אین عنوאن خاص نازل شده و آیات دیگری که قبل אز آن نازل شده، به منظورهای دیگر بوده، هر 

یعنی אولین » فاتحه« به » حمد« چند که بعدאً قرآن به حساب آمده و ضمن مورد آیات دیگر ثبت شده אست. با אیت کیفیت، تعبیر אز سوره 

کاملی که به אین عنوאن خاص نازل شده صحیح אست. سوره אی که در آغاز رسالت مورد توجه خاصی بوده و تنها سوره אی אست  سوره ی

خدאوند و » وَلَقَدْ آتَیْنَاכَ سَبْعًا مِّنَ אلْمَثَانِي وَאلْقُرْآَن אلْعَظِیمَ« قرآن אست: که قرאئت آن در تمام نمازها فرض אست و در فضیلت معادل همه ی 

  )۵( »با نزول آن به پیامبرش منت گذאشته אست. ولی אگر אوאئل سوره ها رא مالک نزول بدאنیم سوره فاتحه در مرتبه پنجم قرאر می گیرد.
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  نظريه دكتر سيد محمد باقر حجتي  2- 1

» تی که بر پیامبر (ص) نازل شدهنخستین آیا« فصل سوم در باب » پژوهشی در تاریخ قرآن کریم« אین عالم جلیل אلقدر در کتاب جامع 

 ضمن بیان אختالف نظرאت رאجع به آن به نقل אز سیوطی چهار قول رא رאجع به آن آورده و شوאهدی אز אحادیث رא نیز در مورد آنها ذکر کرده

  אست. אین موאرد بدون ذکر شوאهد عبارتند אز:

 آیات אبتدאیی سوره علق -۱

 سوره مدثر -۲

 سوره حمد -۳

 لرحیم بسم אهللا אلرحمن א -۴

آنچه به وאقع نزدیکتر « به وאقع و حقیقت نزدیکتر دאنسته و در بیان دالیل خود می نویسد:  אیشان بعد אز بیان گفتار سیوطی، قول אول رא 

سوره ی علق می باشد، زیرא در مورد سوره ی مدثر  ینیه ی آغازآ ۵بر رسول خدא (ص) نازل گردیده  אست אینست که نخستین آیاتی که

دید. لذא می توאن آن رא نخستین سوره אی دאنست که אنقطاع وحی بر پیامبر (ص) نازل گرمی توאن گفت که پس אز نزول سوره ی علق و 

  )۶» ( پس אز فترت وحی بر پیغمبر (ص) نازل گردید.

له ندאنسته و سپس با نقل حدیثی אز אمام رضا (ع) نخستین سوره نازله رא سوره ی علق אیشان سوره ی مدثر رא بطور مطلق אولین سوره ناز

  می دאند.

אین آیه معموالً در آغاز هر سوره אی جز سوره ی توبه قرאر دאرد که بر پیغمبر (ص) نازل « قول چهارم مبنی بر بسمله می نویسد:  رאجع به

אز لحاظ نزول، منافات ندאرد و بنا برאین ، رأی مذکور نمی توאند رأی جدאگانه و مستقلی گردیده אست و در نتیجه با אولیّت سوره ی علق 

  )۷( »باشد.

  آخرين سوره و يا آيات نازل شده بر پيامبر (ص) -2
  رאجع به آخرین آیات یا سوره  نازله نیز مانند אولین سوره ولی بیشتر و شدیدتر אختالف نظر وجود دאرد.

جالب توجه אینکه تنها وجه قول بسنده کرده אست.  ۴قول رא در אین باره  ذکر کرده، در حالیکه آیت אهللا معرفت فقط به  ۸دکتر حجتی 

  سوره بقره אست. ۲۸۱مشترک אین دو بزرگوאر بین אقوאل مذکوره אشان فقط آیه 

  اقوال مذكوره توسط آيت اهللا معرفت: 2- 1

  قول رא ذکر کرده אند: ۴ر باره آخرین آیات نازل شده فقط همانگونه که بیان شد אیشان د

 سوره نصر: אیشان در باره אین قول אستناد می کنند به روאیت زیر: -۱
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ت شده אست که چون سوره نصر نازل شد و پیامبر (ص) آن رא بر אصحاب خود خوאند، همه مسرور شدند جز عباس بن عبدאلمطلب که یروא« 

گریه عموی خود رא پرسید. وی گفت: گمان می کنم که پایان عمر شما نزدیک شده که محمد (ص) گفت گریست. پیامبر (ص) سبب 

  )۸» (همین אست که می گویی و محمد (ص) دو سال بیشتر زندگی نکرد.

  همچنین אیشان روאیاتی אز אمام صادق (ع) و אبن عباس رא برאی אین قول بیان می کنند.

عرفت در بیان אین قول مستندی אز تفسیر صافی فیض کاشانی می آورند که بر طبق آن سوره سوره برאئت (توبه): آیت אهللا م -۲

زوه تبوک،آیاتی אز אوאئل آن نازل گردید و غزگشت پیامبر (ص) אز م، پس אز عام אلفتح و به هنگام بابرאئت آخرین سوره بوده که در سال نه

 )۹محمد (ص) آن رא به علی (ع) سپرد تا بر گروه مشرکین قرאئت کند. ( 

 بقره: با عنایت به تفسیر شبّر אین آیه آخرین آیه نازل شده می باشد. ۲۸۱آیه  -۳

ریخ یعقوبی کرده که آخرین آیه نازل شده : אیشان در بیان אین قول، אشاره به گفتار אبن وאضح یعقوبی در تا ۳سوره مائده آیه  -۴

 ...» دِیناً אلْإِسْالَمَ لَکُمُ رَضِیتُ وَ نِعْمَتِي عَلَیْکُمْ أَتْمَمْتُ وَ دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ ...אلْیَوْمَ« عبارتست אز 

  نظر آيت اهللا معرفت:

  وم می نمایند:אیشان نظر قطعی و مرجح خود رא نظر یعقوبی می دאنند و در אین باره مرق

آنچه که אز نظر ما صحیح אست همان אست که یعقوبی نقل کرده؛ زیرא آیه אیست که אکمال دین رא אعالم می کند و پایان وحی رא خبر می « 

  )۱۰» (دهد. شایدبتوאن گفت که آخرین آیه، آخرین آیه در زمینه אحکام بوده و אین آیه مطلقاً آخرین آیه אیست که وحی شده אست.

  )۱۱معصوم می دאند . ( رא صائب ندאنسته و علت آن رא مستند نبودن به نصّ تپایان نیز دیگر نظرא در

  :ط دكتر حجتياقوال مذكوره توس 2-2

قول رא در باب آخرین آیه ی نازل شده بیان می کند که به جهت عدم אطاله کالم و بدون ذکر متن روאیات و شوאهد،  ۸نی آאین אندیشمند قر

  به آنها אشاره می شود:به אجمال 

 ...) אلْکَالَلَةِ فِي یُفْتِیکُمْ אللَّهُ قُلِ سوره نساء ( یَسْتَفْتُونَکَ ۱۷۶آیه کالله : آیه  -۱

  تُظْلَمُونَ الَ وَ تَظْلِمُونَ الَ אلِکُمْأَمْوَ رُءُوسُ فَلَکُمْ تُبْتُمْ إِنْ وَ رَسُولِهِ وَ אللَّهِ مِنَ بِحَرْبٍ فَأْذَنُوא تَفْعَلُوא لَمْ بقره ( فَإِنْ ۲۷۹و  ۲۷۸آیات ربا:آیات  -۲

 ) ۲۸۰( تَعْلَمُونَ کُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَیْرٌ تَصَدَّقُوא أَنْ وَ مَیْسَرَةٍ إِلَى فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو کَانَ إِنْ وَ) ۲۷۹(

 )  یُظْلَمُونَ الَ هُمْ وَ کَسَبَتْ مَا نَفْسٍ کُلُّ تُوَفَّى ثُمَّ אللَّهِ إِلَى فِیهِ تُرْجَعُونَ یَوْماً אتَّقُوא بقره: ( وَ ۲۸۱آیه  -۳

 )  یَفْقَهُونَ الَ قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ قُلُوبَهُمْ אللَّهُ صَرَفَ אنْصَرَفُوא ثُمَّ أَحَدٍ مِنْ یَرَאکُمْ هَلْ بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ نَظَرَ سُورَةٌ أُنْزِلَتْ مَا إِذَא توبه: ( وَ ۱۲۷آیه   -۴

 یُشْرِکْ الَ وَ صَالِحاً عَمَالً فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقَاءَ یَرْجُو کَانَ فَمَنْ وَאحِدٌ إِلٰهٌ إِلٰهُکُمْ أَنَّمَا إِلَيَّ یُوحَى مِثْلُکُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا سوره کهف : ( قُلْآیه پایانی  -۵

 ) أَحَدאً رَبِّهِ بِعِبَادَةِ



۶ 
 

 الَ أَنِّي رَبُّهُمْ لَهُمْ آل عمرאن אست : ( فَاسْتَجَابَ ۱۹۴אم سلمه، آخرین آیه آیه  برخی אز مفسرאن و محققان می گویند طبق روאیت -۶

 ...) أُنْثَى أَوْ ذَکَرٍ مِنْ مِنْکُمْ عَامِلٍ عَمَلَ أُضِیعُ

...) طَاعِمٍ عَلَى مُحَرَّماً إِلَيَّ أُوحِيَ مَا فِي أَجِدُ الَ אنعام : ( قُلْ ۱۴۵آیه  -۷  یَطْعَمُهُ

 ) یَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ אلْآیَاتِ نُفَصِّلُ وَ אلدِّینِ فِي فَإِخْوَאنُکُمْ אلزَّکَاةَ آتَوُא وَ אلصَّالَةَ أَقَامُوא وَ تَابُوא ه توبه : ( فَإِنْسور ۱۱آیه  -۸

  نظر دكتر حجتي:

در قولی جع به אین موضوع نظر دیگری دאرند. אیشان خرین آیه ذکر کردند ، אما خود رאאگرچه آقای دکتر حجتی אقوאل مختلف رא در مورد آ

  سوره مائده رא آخرین آیه قرآن می دאنند: ۳نظیر مرحوم معرفت آیه  نسبی

 وَ دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ ...אلْیَوْمَ« مسئله אی که در بحث אز آخرین آیه، شایان ذکر אست אین אست که در تمامی אین אقوאل ، بحثی אز آیه ی « 

ن آیه در عرفه به سال حجة אلودאع نزول یافته و یبا אینکه می دאنیم א دیده نمی شود...»  دِیناً אلْإِسْالَمَ لَکُمُ رَضِیتُ وَ نِْعمَتِي عَلَیْکُمْ تْمَمْتُأَ

بر אین باید آن رא ظاهرאً ظاهر آیه نیز نشان می دهد که تمام فرאئض و אحکام، پیبش אز نزول אین آیه به مرحله کمال و تمام خود رسید؛ بنا 

آخرین آیه אی بدאنیم که بر پیغمبر (ص) نازل شد. گروهی אز مفسرאن هم گفته אند پس אز אین آیه، هیچ حالل و حرאمی نازل نشد با אین که 

 )۱۲» (می دאنیم که دیگرאن آیه ی ربا و دین یا آیه ی کالله رא آخرین آیات قرאن می دאنند؟

توجیه ذکر شده توسط محققان و مفسرאن رא بیان کرده و سپس نظر خود رא אین چنین  ۴برאی حل مشکل مطروحه سپس אیشان در אدאمه 

 مرقوم می نمایند:

به عقیده ی نگارنده بهترین رאه حل شناسایی آخرین آیاتی که بر رسول خدא (ص) نازل شد، بیان مرحوم طبرسی אست که بر رسول خدא « 

...) طبق  إِلَى فِیهِ تُرْجَعُونَ یَوْماً אتَّقُوא دقیق و אز نظر علمی جالب توجه می باشد. وی می نویسد: آیه ی : (وَ(ص) אست که بسیار جامع و  אللَّهِ

گفته ی אبن عباس و سدی، آخرین آیه אی אست که بر رسول خدא (ص) نازل شد و جبرאئیل (ع) به آن حضرت عرض کرد אین آیه رא در 

) ۳۰زمر  -  مَیِّتُونَ إِنَّهُمْ وَ مَیِّتٌ إِنَّکَ« ه قرאر دهد. طبرسی سپس می نویسد: مفسرאن می گویند وقتی آیه ی سوره بقر ۲۸۱رأس آیه ی 

پیغمبر نازل شد، پیغمبر (ص) فرمود: אیکاش می دאنستم אین زمان چه وقتی אست. خدאوند متعال سوره ی نصر و سوره فتح رא نازل فرمود. 

به رسول » سُبْحان אهللا وَ بحمْدِه؛ أسْتَغفِرُאهللاَ و أتوُبُ إلَیْه« ه، میان تکبیر و قرאئت سکوت می کردو می گفت: (ص) پس אز نزول אین سور

אز אین چنین ذکری رא نمی گفتید؟ فرمود: אین، ندא و فریاد جان و روאن من אست. سپس شدیدאً گریست. عرض  پیش א (ص) عرض کردنددخ

ی؟ در حالی که خدא.ند گناهان پیشین و پسین تو رא بخشیده אست؟ رسول خدא (ص) فرمود: کجاست دهشت کردند آیا אز ترس مرگ می گری

 مِنْ رَسُولٌ جَاءَکُمْ روز قیامت، تنگی قبر، تاریکی گور؟ پیغمبر (ص) پس אز نزول سوره فتح یکسال تمام زندگی کرد. سپس آیات ( لَقَدْ

آخر سوره توبه نازل گردید و سوره توبه آخرین سوره ی کاملی אست אز قرآن که بر پیامبر (ص) نازل شد، رسول ) تا  ... عَلَیْهِ عَزِیزٌ أَنْفُسِکُمْ

 אللَّهُ قُلِ ماه زندگانی کرد و وقتی برאی حجة אلودאع אز مدینه بیرون شد، در میانه رאه ، آیه ( یَسْتَفْتُونَکَ ۶خدא (ص) پس אز نزول אین آیات 

 وَ دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ معروف אست نزول یافت. و سپس در حال وقوف به عرفات آیه ( ...אلْیَوْمَ» آیه صیف « ...) که به  کَالَلَةِאلْ فِي یُفْتِیکُمْ

...) نازل شد. و پس אز آن رسول خدא (ص) در قید حیات بود و بعدאً به ترتیب آیه های ربا و  دِیناً אلْإِسْالَمَ لَکُمُ رَضِیتُ وَ نِعْمَتِي عَلَیْکُمْ أَتْمَمْتُ



٧ 
 

 ۹روز یا  ۲۱ –بر حسب אختالف روאیات  –אللَّهِ...) نازل گردید. پیامبر (ص) پس אز آن  إِلَى فِیهِ تُرْجَعُونَ یَوْماً אتَّقُوא در وאپسین مرحله آیه ی (وَ

صفر سال یازدهم  ۲۸د و در روز دوشنبه سوم ربیع אالول، همزمان با طلوع آفتاب و بر طبق روאیت شیعه شب زندگانی کر ۷شب و یا 

  ) ۱۲» (هجرت و یکسال پیش אز خسرو אردشیر بن شیرویه بن پرویز بن אنوشیروאن رحلت فرمود.

  نتيجه گيري:

  אز تمامی مطالب فوق م یتوאن چنین نتیجه گرفت:

 ه بر پیامبر (ص) ، هر دو אندیشمند محترم رأی مطلق بر آیات אبتدאیی سوره علق دאرندرאجع به نخستین آیات نازل -۱

سوره مائده رא بعنوאن آخرین آیه نازل شده قبول می کند. אما جناب آقای  ۳אما رאجع به آخرین آیه یا آیات نازله مرحوم آیت אهللا معرفت ، آیه  - ۲

 ۲۸۱ق می کند، אما با بیان روאیتی معتبر אز مرحوم طبرسی در مجمع אلبیان ، אلنهایه آیه دکتر حجتی אگرچه نیم نگاه و אشاره אی به آیه فو

 بقره رא بعنوאن آخرین آیه نازله قبول می کند.
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 پي نوشتها:

 ۱۵۵ص  ۱ترجمه אلتمهید فی علوم אلقرآن ج  .۱

 ۷۷۵ص  ۴אلکشاف ج  .۲

 ۴۰۵ص  ۱۰مجمع אلبیان ج  .۳

 ۱۵۶ص  ۱אلقرآن ج ترجمه אلتمهید فی علوم  .۴

 ۱۵۷ص  ۱همان ج  .۵

 ۵۴پژوهشی در تاریخ قرآن کریم ص  .۶

 ۵۵همان ص  .۷

 ۱۵۷ص  ۱אلتمهید ج  .۸

 ۱۵۷ص  ۱ج  همان .۹

 ۱۵۹ص  ۱همان ج  .۱۰

 ۱۵۹ص  ۱همان ج  .۱۱

 ۵۹شی در تاریخ قرآن کریم ص پژوه .۱۲

 ۶۲-۶۰همان صص  .۱۳
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  منابع: 

  : معرفت محمد هادی ترجمه אلتمهید فی علوم אلقرآن

  حجتی سید محمد باقر تاریخ قرآن کریمپژوهشی در 

  مجمع אلبیان فی علوم אلقرآن طبرسی אبوعلی فضل بن حسن

  

  
  
 

  


