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 تزرسي تفسيزّاي تك ًگاري

 كتاتخاًِ هزكشي آستاى قذس رضَي

ٍتٓ يْگمان،متاتراوٍآستانقسسضؾوًْ،زضٔواْتٕنطيووٓيسوبيتروصمتاتُواْذكوٓآن،گىزٕىو

ذامًشيتسيضظضمىسمٍَعيضينوسرٍذكٓوفٕسضيزضذًزرواْزيزٌيسوبدزضئوهگىزٕىوٍيهوٕ ،

ذًضزدتلوگاضْتسٕاضْتٍچط مٓتفسٕطَاْقطآنيَمچىٕهتفسٕطَاْ

زضقسمتُاْپٕطٕهئهگعيضش،تفسٕطَاْچاپٓتلوگاضْتسٕاضْضىاسواوسٌضوسيئىولزضآذوطٔه

پطزيظٔ ،توٍيمٕوسئوهموٍضواَستطٔهتفاسٕطتلوگاضْذكٓمًرًززضئهمطمعمٓترص،تٍمًطفٓمُ 

يضدتاضٕ دظزئصغثاضفطيمًضٓيظچُطٌئهگًَطَاْگطين

يْيظئهمزمًيٍمٍتٍچاجوطسٕسٌيواضىاذتٍماوسٌيسوبئهفُطسبتىُاتٍٔازمطزگعٔسٌيادآٍري:

َواقوطيضَايتفسٕطآٍٔپطزيظٔ زضزيترصتفسٕطسًضٌپطزيظزدَمچىٕهتفسٕطَأٓمٍتٍضىاسأٓآنمٓمٓ

گٕطز:مٓ

 ّا الف. تفسيز سَرُ

 زار الفاتحِ. اًَار الاليحِ في اس1

1111

يطتٓ

وگاضتّيتًيلمًالٓواغطيلسٔهمحمستهيثسيلسيئ تهمحمستهسوممٍتوهمٕ واضواشلٓمػوطْضوافًٓ

(زضتفسٕطسًضٌمثاضمٍفاتحٍتٍظتانيطتٓد731و797)

ضمؿانسكطْتًسفمحمسيتًيلفؿلذكٕةقًذٓضافًٓزضتاضٔد15وسرٍمًضزتحج،تاذفوسد

تطهتحطٔطٔافتٍييىائهآنتاذفسطخوًضتٍضسٌيسبدئهوسرٍيظسًْيتهذواتًنزض146زض911

يقفمتاتراوٍآستانقسسضؾًْگطزٔسٌيسبد1667سال

ددد«تس يل ُ غلي ٓذٕطذ قٍ»آغاظ:

نيلفوطي موهتً ٕوايييسي ٕىامهتطماتُ فٓيلسّٔهييلسّوٕاييٖذطٌدفالحمسهللضبّيلًالمٕهما»پأان:

َصييلنتابيلمثاضكيلمسمّٓتاالوًيضيلمٔحٍمهم ماتيلفاتحٍالتهمٕ اددديلمهوهطفٍٕيزيالٍتالمغفطٌ

«ييلطّحمٍد



شخصيّت هفسز

يْ،يظذكثايضًطيْيَلشي يسطآمسيَلظمانذًزتًزٌيسبيمسّتٓوٕعتٍضغلقؿايتمطوغًل

(ييضي3/516گٕطْيظئهماض،مًضزيَاووبييقوىضوسٌيسوبدزضضوصضيتيلوصَّة)ىاضٌتًزٌ،يلٓپسيظم

يوسد(يظضاگطزينيتهوًٕ ييحمستهمطتغىسْزيوست3/173ٍضاگطزيحمسيلحنمٓيزضمىُليلػافٓ)

َاْزقٕايظوهطمًاوٓلغاتيتحخُاْتمغٓييزتٓيسبدونتٍئهتفسٕط،زضتطزيضوسِ
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يْزضفؿٕ بتفسٕطقطآنمطٔ ،چىسفػلتطتٕةزيزٌيَطفػولضيمفسّطپسيظمقسمٍگارش:سثك ً

ضيئاتٓيظغوحاتٍيتواتًٕهمقسمٍتطيْفػلتًسْقطيضزيزٌيسبدَمچىٕهزضَطٔليظفػ ُأْازضسٌ،

زتحجضيتاآٔاتقوطآنٔازمطزٌيتٍيقًيلمفسطينيمتاتُاْتفسٕطْ،تًرٍزيزٌيسبدضئاتييضزٌزضمًض

ئاتاضيئاتمًتثطگطزٔسٌ،وقسمطزٌيگاٌمثاحجمممٓضيوٕعآيضزٌيسبد

 . تفسيز فاتحِ الكتاب2

11919

فاضسٓ

،تٍظتانفاضسٓديس مإلوفيظموانوگواضشئوهتفسوٕط،توٍ«فاتحٍ»يحطْيسبزضتفسٕطسًضٌمثاضمٍ

آٔسمٍظمانوگاضشآنپوسيظتفسوٕطمثٕوطفروطفسٕطتٍزسبمٓذًتٓمً ًموٕسب،يلٓيظمكالًٍمتهت

ضيظْيتطذٓيظتفاسٕطزٔگطيسب،ظٔطيزضآنيظتفسٕطمثٕط،تفسٕطرًيَط،مفتاحيلزىٍّيدددوقلقًلضوسٌ

يسبد

113َود تًسفمحمسمُسَْاضمٓسمىاوٓتٍؾمٕمٍزيضسوالٍزٔگوطزض1117ئهتفسٕط،زضسال

سكطْتحطٔطضسٌيسبد14تاذفوستً ٕاتطه،

يظمكالةمتابپٕسيسبمٍمفسّط،مطزْيزٔةيياضفتًزٌيزضي  يفومكيوزوًموٕوعتثحّوطمامول

زيضتٍيسبديْضًٍٕيضٕفتٍمنتةيَلتٕبتًزٌ،چىاونٍيظراْراْمتابيْپٕسيسبد

ؤًسس:يْزضتٕانآحاضيستًاشٌمٓ

ستًاشٌيي]پٕامثط[تًزمٍشضٍٔقاَطٌييضييظيئمٍمًػًمٕهگطزيوٕوسيزضحواآووانيتٍرُبي»ددد

يٓمٓاتٓوسللًُيمِهَيلْمٔإْمِىِٕهَضِرٓالٌغٓسٓقًُيمٓايٓآَسٔيييل ٍَّٓيٓ ٍَِٕٕفَمِىُْٔ ٕمٓهْقَؿَىوَحٕثٍٓٔيٓمِىُْٔ ٕمٓهْٔٓىْتَهِطُ»فطمًز:

13يحعيب/تَثٕسِٔم

مىسدظٔازْيظيئمٍمًػًمٕه)و(يظقطٔاي ماْضًٍٕوقلمٓيئاتيْض

ئهتفسٕط،تٍظتانفاضسٓضيينيزضذًضفُ وًضتٍضسٌيسبدمفسط،ورسبٔلآٔوٍضيسثك ًگارش: 

ٓآيضزيآنگاٌم ماتآٍٔضييظوگاٌلغًْتطضسٓمٓمٓ گٕوطزديقوًيلمىسيسوسسمثاحوجيزتوٓضيپوٓمو

زَسيتأئمتيطفاوٓضيوٕوعٔوازآيضوُسيضيئاتضيوٕعمًضزيستفازٌقطيضمٓتٍتًتّتطضسٓمٓمفسطينضي

ضًزدمٓ

يروًزيْتطئهمٍيضًاضٔازضسٌيظچٍمسٓيسوب،زضمومميْآيضزيوطاوٍيضًاضيطفاوٓظٔازْمٓ

َاْذًزييسبدوسيضزمٍتٍيحتمالوعزٔلتٍٔقٕه،سطيزٌ

گصيضْسًضٌفاتحٍ،يسامٓسًضٌ،يْزيضزمٍزضآنيظيرٍوامپطزيذتهتٍيغلتفسٕط،مقسمٍيْپٕصيظ

فؿٕ بتميتسًضٌ،محتًيْسًضٌييهمبآنسرهگفتٍيسبد

يفنىٕ :تٍقسمتٓيظتحجتفسٕطْيْوهطْمٓ
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گطٔعمييلتزوا َمتايمٓٓگٕطمتٍمًثًزٔنتايذسييوستييًشتاهللمهيلطٕكانيلطرٕ ،ًٔىٓپىاٌمٓ»

مسانيسب،يظضطيسًسٍضٕكانگمطيٌيظفطمانومأ تٍييمٍپىاٌوٕاظمىسينيم زأؾًٕفانيتٓمٓ

َاْرىب،تٍتٕطلًىب،ٔاضمٕوسٌگطوتٍيظقثقواتيعت،ٔاوايمٕسيظضحمب،مٍضيوسٌضسٌيظضيؾٍ

ممفطضتگاندآسمان،تٍييسكٍضُابزضذطان،زضيقبيستماوم

يستًاشٌ،زضلغبتٍمًىٓيستزاضٌ،ًٔىٓپىاٌگطفتهيضٕكانيثاضتيظَطمتمطزْيظيووسيزييبي

يوسمٍتٍمًىٓتًسيسبدچىاونٍيطبگًٔس:ضوكىبيلوسيض،يْگطفتٍ«ضكًن»رانّييضتقا يئايظ

يوسمٍيثاضتيظقغٕانيسب:زيوستٍ«ضٕف»تًستدددئايظ

ممٕهتگطًزٌآٔستطسطضيٌئهزضمهمطًغافلمٍواگاٌيظ

«چٍتسوامٓمٍزضمهمامگطزْتٍزيمصيفتٓيتسوامگطزْ



 . تفسيز سَرُ فاتح3ِ

16949

يطتٓيفاضسٓ

د1366(تٍظتانيطتٓيفاضسٓ،سالوگاضش1336وگاضتّضٕدذؿطتهيسمايٕليضطفٓماظوسضيوٓ)م:

َاْظٔطيسب:طٓيظمزمًيٍ،زضتطزيضوسِضسالٍئهمتابتر

دتفسٕطسًضٌيلفاتح1ٍ

دتقطٔطيتفق1ُٓ

دمسيضكيالغًل،تقطٔطيتيغًل3ٓ

دتطرمٍيلطافٓي  يلُس4ْ

تطه،تاذفوسدواذًيوا،تحطٔطضسٌيسبد196مزمًئٍازضسٌ،تًسفذًزمإلف،زض

تطهآنضيتٍذًزيذتػاظزيزٌيسبد196ضسٌ،تفسٕطسًضٌفاتحٍمٍزضقسمبييلمتابييقى

 شخصيت هفسّز

زسبتًزٌيزضفقوٍييغوًل،تثحوطمامولزيضوتٍيْچٕطٌضٕدذؿطيضطفٓ،مطزْزيوطمىسيؤًسىسٌ

يسبد

آٔسديْتطزٔسگاَُاْفقُواْتفسٕطيْ،تاآنمٍتفسٕطيسب،ٔلمتابفقُٓيستساللٓوٕعتٍضماضمٓ

ب،تس ّفزيضتٍيآضيَْمٍفقُاْمًطيفضيتاتطَانيزلٕلٔازمطزٌيسبدضًٍٕييَلسى

ٓسثك ًگارش:  لغوًْمىوس،سوسستوٍتًؾوٕ مفسط،ورسبٔلآٍٔيظسًضٌمًضزتحجضييىوًينمو

پطزيظزيآنگواٌمسوائلوحوًْضئاتٓآوُامٓم ماتيزضغًضتلعيم،يظوگاٌيضتقا غطفٓوٕع،تٍضٔطٍ

مىسدپطزيذتهيْتٍمثاحجلغًْييزتٓ،گعٔسٌيتٍيوسيظِلعيميسبدَمچىٕهآضي قطّي مطوًُضمٓتطضسٓ

گعٔىسدمىسيقطي تمًضزوهطذًٔصضيتازلٕلتطمٓييرًٌيذتمفزضقطي تضيشمطمٓ
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يقًيلمفسطينس فچًنغحاتٍيتاتًٕهضيوٕعزضتفسٕطذًزآيضزٌيسبد

ُٓضيتٍيوسيظِزضذًضتًرُٓمكطحساذتٍيزضتحجفقُٓئازآيضْآضيْفقُوا،يظَمچىٕهمسائلفق

تطزدشمطمىاتىغف بوًضظٔسٌيسبييظيغًلفقٍ،زضيستىثاـحن فقُٓفطييينتُطٌمٓ



 . تفسيز سَرُ يَسف4

15116

فاضسٓ

وگاضتّمحمسحسٕهتهيحمسماتةٔعزْ،تٍظتانفاضسٓد

14توطه،تواذوفوسوتً ٕا86َود تًسفماتثٓتٍواميثاستهيحموس،زض1168متابٔازضسٌ،زض

سكطْ،تحطٔطضسٌيگًٔاتألٕفآن،وعزٔلتٍظمانمتاتبتًزٌيسبد

 سثك ًگارش:

فػلئلذاتمٍمتطتةضسٌيسبد11دئهمتابتطٔلمقسمٍي1

ىُوازيسوتانحؿوطتًٔسوف)و(يظزٔوسگاٌدزضآن،تٍيغلسًضٌيآٔاتتًرٍوطسٌيسوب،ت نوٍت1

يحازٔجيضيئات،مًضزوهطمإلفتًزٌيحتٓآٔاتسًضٌضيَ ٔازونطزٌيسبد

آيضْضيئاتگًواگًنپطزيذتٍيتٍشمطسىسيتطضسٓزضستٓيوازضستٓآن،وقوسدمإلف،تىُاتٍرمى3

ومأسدپأٍمٓضيمٍآيضزٌيسبسسبيتٓتطٔهتًرُٓونطزٌيتسٕاضْيظضيئاتيتح ٕلضيئات،م 

دَٕچگًوٍتحجتفسٕطْزٔگطْ،چًن:شمطزٔسگاَُاْمفسطين،تطضسٓمثاحجيزتوٓ،لغوًْيدددزض4

ئهمتابيرًزوسيضزد

دزضراْراْمتابيتٍمىاسثتُاْگًواگًن،شمطمطحٍٕيمامحسٕه)و(غًضتگطفتٍيسبد5

َاْتفسٕطييزبيدددوطانووسيزٌ،يلوٓزضگوطزآيضْضيئواتتومشزضظمٕىٍيْدمإلف،تثحّطئژ6ٌ

تسٕاضْزيضتٍيسبد



 . تفسيز سَرُ يَسف5

16119

فاضسٓ

وگاضتّمهفطحسٕهمًٔىاوٓمطماوٓزضتفسٕطسًضٌمثاضمًٍٔسف،تٍظتانفاضسٓد

طْ،تًسفماتةواضىاستحطٔطتطه،تاذفوستً ٕازضقطنزييظزَ َزطْقم161تفسٕطٔازضسٌ،زض

ضسٌيسبد

يْواذًيواسبدتاضٔدوگاضشآنمً ًموٕسبيغسضيشٔلتفسٕطواقعيتاقٓماوسٌوٕعتايوسيظٌ





 5 

 شخصيت هفسز

ٓمفسط،ضًٍٕمصَةتًزٌيگفتٍ مىوسيوٕوعزضَايزٔسگاَُاْمفسطينيَلسىبضيوٕعتٍضطحتٕانمو

ومأسدچٕطٌزسبمٓفهتفسٕطوگاضْتٍسثلمُه

 سثك ًگارش:

دورسبٔلآٍٔيظسًضٌمًضزتحجضيتاتطرمٍفاضسٓآظيزآيضزٌيسبد1

دزضغًضتلعيمتٍتطضسٓمكالةلغًْييزتٓوٕعَمّبگماضتٍيسب،يلٓپطزيذتهتٍئوهمثاحوج1

م ّٕبوسيضزد

توطتًروٍموطزٌيزضم سآضي وسطزيذتٍئامىس،يلٓتٍتح ٕليوقَاْمفسطينضيفطييينٔازمٓدگفت3ٍ

تسٕاضْمًيضزيظشمطمىاتىذًززيضْيضظٔسٌيسبد

َاْيق ٓضيْآيضزٌيسبددزضمًيضزْتٍتأئ ُاْيطفاوٓيگآَتٍتح ٕل4

گعٔىسددزضتًؿٓمًيضز،زٔسگاٌذًزضيتاشمطزلٕليق ٓتطم5ٓ

ؤًسس:سًضًٌٔسفچىٕهم4ٓيْزضتفسٕطآٍٔ

ٔازمهگفتهييضيمٍ]گفب:[يْپسضتعضگًيض،تٍزضستٓموٍزض«يٓا أَتٓتِ إًِِّي رٓأَيٕتٔ أَحٓذٓ عٓشَزَ كََٕكَثٖا»

ذًيبزٔسمٔاظزٌستاضٌيآفتابيماٌمٍمطيتٍسزسٌ،تحٕبمطزوسد

يوسمًيموةضيطزٌضؤٔا،سهمثاضمصتٍزييظزٌسالگٓضسٕسٌتًزدتًؿٓيظمفسطٔه،تأئلمزضحٕه

يووًيضيظلمًوانيْ؛ظٔطيمٍئطانٔاظزٌوفطتًزوسييقتثواستٍيذًينآنحؿطت،تٍييتثاضتًيفايسٌ

ؾمٕطمىٕطئطان،مخليستؿائٍوًضيسبيظمًيمةيآفتابيماٌ،ييلسٔهآنرىابيسبد

يتهٔامٕهيفاتٔافتٍتًزدتطذٓتطآوىسمٍماٌ،مىأٍيظددديسبدچٍمازضشضيحٕل،زضوفاس

يتٍيقٕسٌتًؿٓمًيمةتٍحقٕقبناَطْذًز،تاقٓيسبيترػوٕعتًوسيظتًموٕ ،توٍييتثواض

يضطفٕبآفتابيماٌيسبيظسأطوزًمددد

ييحتمالزيضزمٍييي،تٍمًىاْمىتاضس؛ًٔىٓمًيمةضيتاآفتابيماٌزٔوسمددديحتموالزيضزموٍيظ

ددد«ٍتاضس،مطتملتطسإيلپسضمٍيْفطظوسسًازتمىس،مًيمةضيتطچٍغفبزٔسْ؟رم ٍمستأوف



 . اًيس الوزيذيي ٍ شوس الوجالس6

16477

فاضسٓ

َوود تًسوف1156تفسٕطْيسبيظمفسطوامً ًمتطسًضٌمثاضمًٍٔسف،تٍظتانفاضسٓمٍزضتاضٔد

هزضقكىضح ٓ،تحطٔطضسٌيسبدتط48ماتثٓتٍواممطتؿٓق ٓتهمحمسي ٓزض

ئهتفسٕط،تٍؾمٕمٍچىسضسالٍزٔگطتٍضطحظٔطيسب:

ضسائلذًيرٍيثسيهلليوػاضْمخلمىعيلسّالنٕهيغٕطٌد1
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درامىيلستٕهل كائفيلثساتٕهزضتفسٕطسًضٌمثاضمًٍٔسفيظيحمستهمحمستهظٔسقًسٓد1

تًزچٍتساضىاسوأٓؤًسوىسٌفضسٌيسبمٍيگطزضسبمَٓاْتسٕاضْيظراْراْمتابحصرم ٍ

زيضبديمنانمٓ



 ًَيسٌذٓ كتاب

يظماتةيسبد«قاليلطٕد»تطذٓتطئهتايضوسمٍؤًسىسِمتاب،ذًيرٍيثسيهلليوػاضْيسبيرم ٍ

مىس:زيوطاوّزٔگطوٕعئهتايضضيتقًٔبمٓ

طْوٕعيظذًيروٍيثوسيهلليوػواضْيظقثٕول:مىعيلسوالنٕهيوطاوّورسب:پسيظئهتفسٕط،ضسألزٔگ

زٔگطْضساالتيْزضضيتكٍتامىاراتوٕع،تحطٔطضسٌيسبد

َأٓمٍزضمقسمٍتفسٕطآمسٌيسب:وطاوّزيّم:رم ٍ

سثةتألٕفئهوسرٍضطٔفٍآنتًزدددَمسميَمىطٕىانزضذًيسبمطزوسمٍيظتطيْماتألٕفٓتىوا»

ماضيمػاحثٓتاضسَ زضددديثاضتييلفاليَ تفسٕطتاضسيَ تأئوليَو قػوعيمهمٍ

يذثاضپٕطٕىٕانييظَطوًوددديزضتميتيقطيئبيثاضتآنمملوٕفعئس،ت نٍدددچًنزضذًيسوب

موٍزضييئطان،غحبقثًلٔافبتًسيظتأمّلتسٕاضآوچٍمسياْئطانتًز،حاغولددديتًسوتاوٓ

«يوٕسيلمطٔسٔهيضمسيلمزوالس»َمٍمًٌٕتاضسقػًٍٔسفپٕغمثط)و(ٔافت ددديئهتػىٕفضي

«واموُازمد

يظضًٌٕتقطٔطيوٕعيظئهمٍيَلمطٔسيمز ستًزٌيقسضتتطتأئوليتفسوٕطزيضوتٍ،يحتموالزيزٌ

ضًزمٍمفسطذًيرٍيثسيهلليوػاضْتًزٌيسبدمٓ

وهطوگاضوسِتفسٕطٔازضسٌ،يحطپٕطَطيتوٕسب،ظٔطيگطچٍمتابٔازضوسٌ،ضيينييزٔثاووٍيسوب،يلٓتٍ

يْوٕسبمٍتٍق  پٕطَطيتتطسسديلٓزضپأٍ

ٓيْمٍتٕصضًزيزيستاوُاْيفساوٍگصضتٍيظئه،تأئمتيطفاوٓزضآنزٔسٌومٓ ومأوس،تطيسطيئٕ ٓمو

ذًضزدزضآنفطييينتٍچط مٓ

َاْمفسوطينيدددونوطزٌ،مفسط،زضوگاضشتفسٕط،تًرُٓتٍمكالةيزتٓ،لغًْ،ٔاگفتٍسثك ًگارش:

ت نٍتىُازيستانحؿطتًٔسفضيتطيساسضيئاتٓمٍمىثىتطيْآوُاشمطونطزٌ،تاتسفيتفػٕ ٓذواظ،

يْرعآنقسومتُأٓيظزيسوتانتٍضضتٍتحطٔطزضآيضزٌيسبدگطچٍسثلتٕانيْضٕطٔهيزلىطٕهيسب،

ضسسدآٔاتيسبئاتاآٔاتَماَىگٓزيضز،تٕطتطيرعيْزيستان،يفساوٍيذطيفٍتٍوهطمٓمٍتطرمٍ

زضئهتفسٕط،يظمس ليطفا،سرهتٍمٕانوٕامسٌيتأئمتيطفاوٓتطيْآٔات،شمطوطوسٌيزضرُوب

طفتٍيسبدفُ آٔاتيظوگاٌتفسٕطْ،تح ٕ ٓغًضتوگ



 . كشف االرٍاح ـ در تفسيز سَرُ يَسف7
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16138

فاضسٓ

َود (زضتفسٕطسًضٌمثاضمًٍٔسوف،توٍظتوان879)م:وگاضتّرماليلسّٔهيحمسپٕطرمالٓيضزستاوٓ

فاضسٓيتأئليطفاوٓد

تحطٔطسكط11ْتطهتاذفوستً ٕا114ئهمتابزضقطنوُ َزطْقمطْتًسفماتةوامً ًم،زض

ضسٌيسبد

 شخصيّت هفسّز

َاْتسٕاضزضضًطييطفوانمفسّط،مطزْياضف،يزٔة،ضايط،محسّثيحافمقطآنمطٔ يزيضيْوًضتٍ

يْيظقطآنمطٔ يسب،تاپىسَاْيطفواوٓييووسضظَاْتًزٌيسبيمتابيْ،گصضتٍيظئهمٍتفسٕطسًضٌ

ضيحثرصمفسط،َمطيٌيسبد

مىسدآنگاٌتطرمٍفاضسوٓآنورسبٔلٔاچىسآٍٔيظسًضٌمًضزتحجضئازمٓمفسط، سثك ًگارش:

آيضزيتًسزضمًيضزْ،آٔاتٓچىسيظقطآنمطٔ مٍمطتثفتاآٍٔمًضزتحجتاضوس،ٔوازآيضضيتاتٕانضيينمٓ

ضيتوٍپىوسَاْضًزيزضمًيضزَْو وًضوتّذوًزضًزيضيئاتوثًْضيتاوقلمىثىآنوٕعمتًطؼمٓمٓ

ترطسديطفاوٓظٔىبمٓ

َاْذًٔصضيمٍوانطتطآٍٔئاتًؾٕ زَىسٌمفًُميمًىٓآٍٔتاضس،گآَوٕعيضًاضْت ىسيظسطيزٌ

آيضزيگآَيضًاضْت ىستٍتىاسةآٔاتزٔگط،مٍتٍيىًينمفسوطآٔوٍموًضزتحوجزضقٓچىسغفحٍمٓ

يوس،آيضزٌيسبدشمطضسٌ

يظمتهمتاب:يْومًوٍ

 (111)يَسف / « لَقَذٕ كَاىَ فِي قَصٓصِِْنٕ عِثٕزٌَٓ ألٍلِي األلْثٓابِ»

تطرمٍ:تٍزضستٓمٍزضحنأتُاْئطانپىسْيسوبيظتوطيْذسييووسيقولدوٕسوبقوطآنسورىٓ

مىسمٍپٕصيظييفوطيزآمسووسيتفػوٕلَموٍچٕوعْيسوبيتطتستٍ،ت نٍتػسٔاآنمتاتُأٓمٓ

يضحمتٓيسبگطيَٓضيمٍئمانتٕايضوسدضيَىما

فطمأسزضگطئسنتطيْحاّ؟يْيعٔع!ًٔىٓمٍحاتًالٓچٍمثالغٍمٓ

تفسٕطقطآنئهيسبمٍضىٕسْ،گًشتٍوه زيضتاتسيوٓمٍمطتاقانضيَٕچحارتٓتٍيموطيوُوٓ

وٕسبد

چىٕهفطمًزحاآٔاتيتطَان

َمٍضيظزليسبيذًْذًتان

زضئهقػٍمزًغٕطيظيضاضت

تٕانمطفيضييحيسبئهضيظ

فطستازمٔقٕهيحٓرُانسًظ

وثًزْآگٍيظيذًينًٔسف

مطزوستامامنطيتقسٔطمٍمٓ

ضلسطيپىُانمٍَسبئهقػٍتٓ

زليرانحسٔجياضقانتٓ

مٍئهتحطضمًظيسبيمىأات
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تٍگًشزلضىًئهضيظزمساظ

ْحثٕةيال يفطيظتسًٔبي

مطتىسآنتر تأسّفمٍمٓ

«زٔسوسضيْذًبتقسٔطومٓ



 تفسيز سَرُ ّل أتي )يا تفسيز قطة شاّي( .8

1157

فاضسٓ

وگاضتّمًعيلسٔهيضزستاوٓمحمستهنُٕطيلسٔهمٕطمٕطينيلحسٕىٓيظي ماْقطنٔاظزَ َزطْد

(تٍظتان1683و1616نزمهيثسيهللقكةضاٌ)ئهتفسٕط،تٍزستًضضرٓمحمستهذاتًنتٍيس س كا

فاضسٓوگاضشٔافتٍيذًزمفسطآنضيتفسٕطقكةضآَوامٕسٌيسبد

تطهتحطٔطٔافتٍيسبدآقاتعضهزضيلصضًٍٔيحتمالزيز43ٌسكطْزض17وسرٍٔازضسٌ،تٍذفوستً ٕا

تٍضسٌيسبيييضي روسيلضوسٌيتوٍوًض«ضىگطف»يسبمٍماتةآنذًزمإلفتاضسديىائهآٔاتتٍ

َوود تًسوف1667ضنلوٕ تطوذيسبيزضسىٍظض،تحطٔطزيضيالرًضزيزيضئْلسطلًحٍمصَةتٍ

يتهذاتًنيقفمتاتراوٍآستانقسسضؾًْگطزٔسٌيسبد

ًضينسساسمنطمبيساسمًطفبيقتثاسيستأصتٕطينيظحٕكٍحػطيزئطٌقٕاس،موٍسورى»آغاظ:

ددد«مًظينقثىمامليٕاض

تاضيلُٓتٍحاسٕسيتطيضييتطتيقُاضييدددماضيزضمىفحمأبينلحطيسبذوًزمػوًني»پأان:

محفًلتسيضدتمامضسسًضٌفػاحبيتمغبوهامدددمهيلُزطٌيلىًتٍٕي ٍٕيي ٓآلٍألفغو ًٌيألوف

«ألفتحٍّٕ

سٌضيتألزٔثاچٍزضسثةوگاضشتفسوٕط،ظموانوگواضش،تمزٕوسيظمفسط،تفسٕطٔازضسثك ًگارش:

س كانظمانذًزيفؿٕ بتفسوٕطقوطآن،آغواظموطزٌيسوبديْ،تفسوٕطضيتواظتوانفاضسوٓسوازٌ،ضيين،

ٍغٕطمسزىيتٓ ٓتن ّفوًضتٍيسبيزضَوطمقًلو ضوًز،ضيئوبيزٔوسگاَُاْمفسوطينضييْموٍييضزمو

آيضزدمٓ



 ز سَرُ اعلي. تفسي9

1164

يطتٓ

وگاضتّضٕديلطّئٕستًي ٓسٕىا،تٍظتانيطتٓد

تطهتحطٔط18َود زض1165يمثطقٕةتالٕاوٓزضتاضٔدوسرٍمًضزتحج،تاذفوستً ٕاتًسفي ٓ

ٔافتٍيسبد
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ايظئهتفسٕطوسرٍزٔگطْضيَمٕهؤًسىسٌزضضُطيغفُان،مسضسوٍي مٕوٍمٕطظيحسوهوًضوتٍموٍتو

وزضئهمتاتراوٍمًرًزيسبد6163ؾمٕم7676ٍضماضٌ

مٍزضئهمزمًيٍ،روعئوهضسوالٍ،1176يل1164ٓيْيسبزيضيْضماضٌتفسٕطٔازضسٌرع مزمًيٍ

ذًضزدٔاظزٌضسالٍزٔگطتٍچط مٓ

مًؾًوتحجيتهسٕىازضتفسٕطئهسًضٌمحًضَاْظٔطيسب:

سٍزلٕليحثاتيرًزذسيتاشمطيلفد

بدتحجپٕطيمًنوثًت

ددتحجپٕطيمًنمًاز

ؤًسس:زضپأانتفسٕطسًضٌمٓ

ييلمًىٓرمٕىمتةيهللددد«ينَّصي»ييي  يوٍّتًالٓمماقسضتُصٌيلمكالةيلخّمحٍ،ذت يلسًّضٌتقًلٍ:»

ٍياللُٕواتيياّل حو ّمًطفوٍيلمىعلٍي ٓأوثٕائٍلٕسيلمقػًزيالتقطٔطَصٌيلمقسماتيلخّمحٍيَٓمًطف

يلىثًيتحاوٕا ح ّمًطفٍيلمًازحالخا دييي  ينّيالسطيضفَٓصٌيلسًّضٌتىثٍٕي ٓينّيالضوتغالتمواسوًْ

ددد«ٍيثجَصٌيلمكالةيلخمح

ضٕديلطئٕسزضئهتفسٕط،يظضيشمتسييلَمّمفسطين،پٕطيْونطزٌيسوبيمتًوطؼمثاحوجيزتوٓ،

َاْمفسوطينذوًززيضْيضظٔوسٌيسوب،ت نوٍسوًضٌتمغٓوطسٌييظشمطضيئاتتفسٕطْيگفتٍلغًْي

مثاضمٍمًضزوهطضيتامططبيطفاوٓتفسٕطمطزٌييظشمطمكالةف سفٓيتطَاوُاْحنمٓوٕعغف بونوطزٌ

يسبد



 . التٌثيِ علي االسزار الوَدعِ في تعض سَر القزآى10

1676

يطتٓ

َود (زضتفسٕطچُاضسًضٌ:يي ٓ،تٕه،يػوطيتًحٕوس666سٔهمحمّستهيمطضيظْ)موگاضتّفرطيل

يتٍظتانيطتٓ

گًٔس:فرطيلسٔهضيظْذًزمٓ

«يوس،ذًيَ آيضزدزضئهتفسٕط،مكالةييسطيضْضيمٍزٔگطين،زضوٕافتٍ»

ضسوالٍزٔگوط،13ٍؾومٕمٍغفحٍ،ت11سكطْتًسفماتةواضىاس،زض19تفسٕطٔازضسٌ،تاذفوسد

تطهتحطٔطٔافتٍيسبد111زضٔلر ستا«41664مزمًيٍ»تحبيىًين:

ئهتفسٕطتاتًرٍتٍتاتُاْمتاتُاْمممٓتىهٕ گطزٔسٌيسب؛ًٔىٓتاتٓزضتًحٕس،تواتٓسثك ًگارش:

ازضسٌضي،يظسًضچُاضگاوٍزضوثًت،تاتٓزضمًازيتاتٓزضچگًوگٓتناملوفساوٓيوساندؤًسىسٌمكالةٔ

ٔازضسٌيسترطيدمطزٌيسبدتىاتطئهماضزضحقٕقبزوثالٍماضَاْيئمٍممميفمسفٍزيضٌپٕطٕهيسبد
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َا،مسائلييتقازْيسبمٍتايستفازٌيظمكالةمممٓيتطَاوُواْمًؾًوتحجيْزضتفسٕطئهسًضٌ

تفسٕطْيْزضتفسٕطمفاتٕ يلغٕةيظقطحمثاحوجيزتوٓ،ف سفٓ،يظآٔاتتٍزسبآيضزٌيتطذمفسثل

يزٔسگاَُاْمفسطينيتطضسٓمسائلفقُٓذًززيضْمطزٌيسبد



دمًيضزيالذتػاظفٓتفسٕطسًضٌيالذمظ11

1111ؾمٕمٍ

يطتٓ

ٓدتٍظتانيطت«تًحٕس»وگاضتّيتهمٕ جضاشلٓمػطْ،ؤًسىسٌيوًيضيلمٔحٍ،زضتفسٕطسًضٌمثاضمٍ

ضىاساوسٌضسد«يوًيضيلمٔحٍ»ؤًسىسٌپٕطتطتٍمىاسثبٔازمطز

ئهضسالٍ،زضپىذغفحٍتاذفوستً ٕاواذًيواتسينييطيبيييزام،تًسفماتةواضىاسزضقطنزَ 

َزطْ،تحطٔطضسٌيسبد

زضتفسٕطٔازضسٌ،مكالةتٍگًوّفططزٌيذمغٍوگاضشٔافتٍيسبدسثك ًگارش:

يْضييىًينمطزٌيزضآنتٍيحثاتضسالبپٕامثط،يحثاتتىسگٓپٕامثط،يمنوانٔوايوسمآغاظ،مقسمٍيْزض

يحثاتيحٓيلُٓيمعزضسالبپٕامثط،پطزيذتٍيسبديمنانوثًتزضآلپٕامثط،يحثاتوعيلممميهلل،

تواٌ،زضقوٓچىوسمقػوستوٍآنگاٌييضزتفسٕطسًضٌمثاضمٍيذمظضسٌيتفسٕطَطآٍٔضيتٍگًوّمً

پأانتطزٌيسبدزضتفسٕطآٍٔورسب،چُاضمقػسٔازضسٌيسب:

يحثاتيلًَٕبذسي،غفاتحثًتٍٕيس ثٍٕيلُٓ،وفٓضطكيمفًُمتًحٕس

زضتفسٕطآٍٔزيّميىائهظٔطٔازضسٌيسب:

يزضتاضٌذ اديحثاتغمسٔبيلُٓ،يذتػاظغمسٔبتٍذسي،مقػًزيظئهيس زضتطيتطذسي

ذًضز:وفٓيلسيظذسي،وفٓمػواحةيظذوسييمىوعٌّتوًزنيييظزضآٔاتتًسْيىائهظٔطتٍچط مٓ

َادَماوىسْتٍآفطٔسٌ



 . تفسيز سَرُ اخالص12

8991

يطتٓ

(،توٍظتوان1648يظمممحمسممضمساگٕموٓ)م:«يذمظ»يحطْيسبپطيضظشزضتفسٕطسًضٌمثاضمٍ

ديطتٓ

سكطْ،تحطٔطضسٌيسبد14تطهتاذفوسدذًب34ئهتفسٕط،زض

تاضٔدوگاضش،يس ماتةيتاضٔدمتاتبآنمً ًموٕسبيغوفحٍآغواظمتوابتوٍزلٕولتوطمٕ ،ذًيووا

وٕسبد
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«يلمزايضتمنٍذٕطيلثمزيحًدذ ايهلليلغىٓمحمسيلطُّٕطتالطّمسايلزٕموٓ»آغاظمًرًز:

مةمست عمٍتسيٍَرمٕىيالرعي النييحسي مهيرعيئٍلًمانوهطٔامحتارا يلوٓيلنسوة،موانيلمط»پأان:

«يلنلئؿاوهطٔامحتارا 



 شخصيت هفسّز

تامكالةف سفٓتسٕاضآمٕرتٍيسبديظؤًسوىسٌچىوسؤًسىسٌزضف سفٍزسبزيضتٍيسبيتفسٕطيْ،

يحطف سفٓزٔگطوٕعتٍراْماوسٌيسبد

،پٕطيمصَةضًٍٕتًزٌييوػافييماوبضيزضوقليوقسوهطٍٔمرالفانذًٔصَٕچگاٌيظزسوبمفسط

وسيزٌيسبد

يْپٕصيظپطزيذتهتٍيغلتفسٕط،مقوسماتٓضئوازآيضضوسٌيزضآنمقوسمات،مكالوةسثك ًگارش:

ٍمىسديآيغًلًٕف سفٓضيمٍوقصيمسٌزضماضتفسٕطْيْزيضتٍ،تطضضسٓمٓ َواْممموٓضيتوٍضيْفطقو

ٓضطح،ٔازيتٍتًتّوقسمٓ مىوسيآنگواٌيظمثاحوجٔازضوسٌوُسديْگآَمفًُمآٍٔضيزضآغاظيىًينمو

زيضزيتٍرًٔسيگآَمكالةٔازضسٌضيپسيظشمطآٍٔمقسممٓزٔگطتٍمىهًضتإٔٔسآنمفًُم،يستمسيزمٓ

ٔاتىسدمٓمملآوُامقػًزيمفًُمآٍٔضيزض



 . تفسيز سَرُ اخالص13

7511

يطتٓ

يحطْيسبيظممي ٓوًضْزضتفسٕطسًضٌيذمظمٍظمانوگاضشآنضيضهوٕسبد

سكطْتًسفماتةواضىاس،تحطٔطضسٌيتاضٔدآنوٕعضيضه9تطهتاذفضنست184ٍئهتفسٕطزض

َاْئهوسرٍوٕعتصَٕةزيضوسدوٕسبدحاضٍٕ

ازگًواگًنزيوطُاْيسممٓ،چًن:حنمب،ممم،يطفان،ي  حسٔج،مثاحجتفسٕطْيدددمفسط،زضيتً

تثحطزيضتٍييظق مٓضسايتٕاوٓضًٕي،تطذًضزيضتًزٌيسبد

تطٔهضيئتُواضييظيماموانمًػوًم)ظ(وقولموطزٌيسوب،يْپٕطيمصَةضًٍٕيحىايططْتًزٌيتٕص

ؤًسس:مٓ«تس مٍ»چىاونٍزضتٕانيهمب

فوٓيلقوطآنيقالقث ٍيلًاضفٕهي ٓيمٕطيلمإمىٕه)و(مماضيْفوٓيلمطوًُضمحػو ٍينّسوطيلنتة»

سطيلقطآنفٓيلفاتحٍيسطيلفاتحٍفٓيلثسم ٍ،يسطّيلثسم ٍفٓيلثا يسطّيلثا فٓيلىقكٍييووام ول

«يلىقكٍد

يْزضرامىتًزنتسم ٍ،فؿٕ بتسم ٍسمٍمفسط،پٕصيظپطزيذتهتٍمكالةتفسٕطْ،مقسثك ًگارش:

پطزيظزديْزضئهتفسٕط،تٍمكالةلغوًْييزتوٓآيضزيآنگاٌتٍتفسٕطسًضٌمٓيرع قطآنتًزنآنمٓ
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تًرُٓوسيضز،ت نٍيغلمُ تًحٕسضيمًؾًوتحجذًزقطيضزيزٌيتوطيْيحثواتئوهمًؾوًويتًؾوٕ 

سًضٌمثاضمٍيذمظ،يظتطَاوُاْف سفٓيمكالةممموٓتُوطٌفوطييينتوطزٌَاَْايرم ٍيستساللٓم مٍ

ٓ مىوسييظيسبيوٕعيظتأئمتيطفاوٓيطفا،زضتفسٕطسًضٌيستفازٌمطزٌيسبدضيئاتييضزٌضيوٕعٔازمو

زَسدوهطسىس،مًضزتطضسٓقطيضمٓ



 ّا ب: تفسيز آيِ

 . رسالِ در شزح تسول1ِ

1163

يطتٓ

يْيسبزضتفسٕطيضطحتسم ٍيظيمازيلسٔهمحمّستهٔحٕٓتهي ٓفاضسٓ،تٍظتانيطتٓدٍضسال

غفحٍ،تًسفماتةواضىاس،تٍؾمٕمٍزيضسوالٍزٔگوطيظ14سكطْزض19وسرٍٔازضسٌ،تاذفوسد

966ً،زضسال«1161مزمًيٍش»مإلفٔازضسٌ،تحبيىًين يوٍزضَود تحطٔطٔافتٍيسوبدئوهمزم

،تًسفيتهذاتًن،يقفمتاتراوٍآستانقسسضؾًْگطزٔسٌيسبد1667سال

ئهضسالٍ،متطتةتطٔليفايچُاضمك ى،تٍضطحظٔطيسب:سثك ًگارش:

يالفا:فٓتٕانيلثسم ٍفٓيوٍّآٍٔأمال؟

يلمك ىياليلفٓتٕانيلثا يمتً ّقٍ

يلمك ىيلخّاوٓفٓتٕانيالس 

خالجفٓتٕانلفميهلليلمك ىيل

يلمك ىيلطّيتىفٓتٕانلفمضحمهيضحٕ 

يْ،زضَطٔليظيفايمك ًُاْچُاضگاوٍ،تحخُاْتفسٕطْيفقُوٓضييىوًينموطزٌيسوبدزضتحوج

تفسٕطْآضيْضماضْيظمفسطينپٕطٕه:غحاتٍيتاتًٕهيزضتحجفقُٓ،آضيْتسٕاضْيظفقُاْيَلسىب

آيضزدضيمٓ

چُاضگاوٍتٍمثاحجلغًْييزتٓيتفسٕطْپطزيذتٍيگآَزٔوسگاَُاْتًؿوٓيظي مواْمك ًُاْزض

وٕعوقلقوًلموطزٌيسوبديْيقسوامقطي تُواْ«مطاف»يزبضيوقليتطضسٓمطزٌييظتفاسٕطيزتٓچًن:

ضًزدييضزضسٌيظتًؿٓيظقطّي ضيوٕعٔازآيضمٓ



 . تفسيز آيِ اتتال2

6999

يطتٓ
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ٍٓلٌََثٕلًََُّٓكُنٕ تِشَيٕءٍ هِيَ »يحطْيسبيظمحمستهحسٕهتهيثسيلطحٕ ضؾًَْمسيوٓ،زضتفسٕطآٍٔضطٔفٍ:

توٍظتوانيطتوٓيتواضٔد(157ـ   155)تقـزُ /   ...« الْخََٕفِ ٍٓالْجَٔعِ ًٍَٓقْضٍ هِيَ األهَٕٓالِ ٍٓاألًْفُسِ ٍٓالثَّوٓزَاتِ

وگاضشآنمً ًموٕسبد

تطه،تًسفماتةواضىاس،تحطٔطٔافتٍيسبيتاضٔدتحطٔطوٕعمً وًم48سٌ،تاذفوسد،زضضسالٍٔازض

وٕسبد

ددد«تسم ٍددديلحمسهلليلّصْرًلحمسٌفاتحا ل ػًّض»آغاظ:

«يغ ّٓيهللي ٓمحمّسيآلٍيألقٕاب»پأان:

زٌيسب:مقسمٍييّل،تاچىسفػولمفسط،تماممكالةمتابذًزضيتطزيمقسمٍيستًيضمطسثك ًگارش:

ٔاتسدئلذاتمٍسامانمٓ

زضفػلييّل،يظناَطيتاقهقطآنتاوگواٌيطفواوٓ،تحوجموطزٌيزضفػوًلزٔگوطيظوامتىوآَتوًزن

پطيضزگاض،يحستَستٓ،يحستيمخطت،فط تٕهيحسٔبيتًحٕس،رصبتًحٕسزضيحسٔب،تٕانمفُوًم

رصبدددسرهگفتٍيسبد

ٔاتس:مقسمٍزيّمتافػًلظٔطسامانمٓ

فػلييّل:قطآنضيتأسيظيَ صفطيگطفبمٍَماوايئمٍمًػًمٕه)و(ييتطتپاكپٕامثط)ظ(تاضىسد

فػلزيّم:قطآنمممذسيسب،پسمتن ّ )ذسي(زضآنزضذًضزٔسنيسبد

 ن:يضايطٌيمًتعلٍدفػلسًّم:مفًُممتن  تًزنذسييظزٔسگاٌيئمٍي  ممم،چً

فػلچُاضم:قسمئاحسيثمممذسيد

پطزيظزدمفسطپسيظشمطزيمقسمٍيفػ ُأْازضسٌتٍضطحيتفسٕط،تٍضًٌٕيَلممممٓ



 . تفسيز آيِ الكزسي3

17179

فاضسٓ

يحطْيسبيظفرطيلسٔهمحمستهحسٕهسمامٓزضتفسٕطآٍٔضطٔفٍآٍٔيلنطسٓ،تٍظتانفاضسٓد

تاضٔدوگاضشئهتفسٕطزضظمانيتًيلمهفطضاٌقُماسةتُازضذانغًضتگطفتوٍيزضآغواظمتوابتوٍ

تطهتًسفيكا يهللواغطيلسٔه،تاذفوستً ٕازض36شمطيلقابيييغافييپطزيذتٍضسدضسالٍٔازضسٌزض

تحطٔطضسٌيسب!1116سال

آنيظفؿوٕ بآٔوٍيلنطسوٓيفؿولتوميتآنمىسمٍزضيْشمطمٓيْورسبمقسمٍسثك ًگارش:

ٓآيضزدآنگاٌتٍتفسٕطآٍٔمٓسرهتٍمٕانمٓ مىوس،سوسستوٍپطزيظزيزضئهضيستاقسمتٓيظآٍٔضئازمو

پطزيظزدضطحيتًؾٕ آنمٓ
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ضوٕدمىسيزضتإٔٔوسموصَةيسلٕوٍ،يظيْيظيضايطٌ،مًتعلٍيپٕطگامانئهزيفطقٍمممٓوقلقًلْ

آنگاٌمٍيىوانسورهضيتوٍ«مافٓيلسّمًيتييألضؼ»آيضز،چىاونٍزضتفسٕطرم ٍ:قًسٓوٕعمكالثٓمٓ

ؤًسس:زَس،مٓمٕسيني  مممرًالنمٓ

يسبمٍئزوازتٍئهقطٔامتن  تًزنذسيْتًالٓتٍمصَةضًٍٕيحىايططٍٔيرمايبمًتعلٍ»ددد

يرسامديرمايتٓيظيضايطٌتطآوىسمٍمتن  تًزنذوسيْتًوالٓمىسزضرسمٓيظغًتيحطفمٓ

تٍئهيرٍمٍغفبظئسييرةتًالٓقائ يسبتٍشيتيييئوهمومموفسوٓيسوبيغٕوطي  ي

قسضتيسبيمىطأئهيذتمفآنيسبمٍزيزلٕلمتًواضؼ،محقوايسوبيَوطٔوليظئوهزي

ددد«يوسدٌقأفٍٔنٓيظزيزلٕلضيتطرٕ مطز

مفسّط،ضًٍٕمصَةييظوگاٌمممقطفسيضيسلٍٕتًزٌيزضيٕهحال،يوػافضيضيأبمطزٌيتازلٕ ُاْ

پطزيظزدمستىس،تٍوقسزٔسگاَُاْمرالف،مٓ

 . تفسيز آيِ الكزسي4

1163

يطتٓ

ئهتفسٕطيحطس ٕمانيلزطرٓ،يظي ماْضًٍٕيسبد

ضؾًْزضتاضٌؤًسىسٌآمسٌيسب:زضفُطسبمتةذكٓآستانقسس

ٓس ٕمانيلزطرٓيظي ماْضًٍٕتًزٌ» مىوسيتوٕصيظيمتأذطيظمز سٓيفٕؽ،چٍيظآوُاوقلمو

«يشوسيضٔ دئهيقميٓزضتاضٌ

توطه46سكطْ،تًسفمتابوامً ًم،زضيييذطقطنٔواظزٌزض16وسرٍمًضزتحج،تاذفوسدذًب

تًسفوازضضاٌيفطاض،يقفمتاتراوٍآستانقسسگطزٔسٌيسبد1145تحطٔطضسٌيزضسال

آغاظزديْمَٕٓچمقسمٍمفسّط،تفسٕطآٍٔضطٔفٍضيتٓسثك ًگارش:

مثاحجيزتٓ)غطفيوحً(ترصيمسٌماضتفسٕطْيْضيتطنٕلزيزٌيسب،توسٔهگًووٍ:تفسوٕطَوط

آيضزيتٍتح ٕوليزٔسگاَُاْي ماْي  يزبضيمٓمىسيقسمبيظآٍٔمثاضمٍضيتامثاحجوحًْآغاظمٓ

پطزيظزدوقسآوُامٓ

زٔسگاٌمفسطينمطًُضيت ىسآييظٌضًٍٕيسىٓضي،چًن:فرطيلسٔهضيظْ،قاؾٓتٕؿايْ،ضٕدقًسٓي

مىسددددوقليتطضسٓمٓ

ضسوٓقوطيضزيزٌيآضيْوقليمًضزتطمكالةمممٓضيمٍزضمًضزتحجيظيئمٍي  مممزضٔافبمطزٌ،

مًتعلٍييضايطٌضيوٕعٔازمطزٌيسبد

غطؼيظوگاضشئهتفسٕط،يفعينتطتفسٕطٔلآٍٔيظقطآن،ٔازيتطضسٓغفاتس ثٓيحثوًتٓيلُوٓي

تًيوسزيضيْيَمٕبتاضسدَاْمممٓيسبييظئهزٔسگاٌوٕعمٓپطزيذتهتٍآنيظزٔسگاٌمتن مانيفطقٍ
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 سَرُ اًعام( 59الِ فزدٍسيِ )تفسيز آيِ . رس5

1471

فاضسٓ

تهمحمسضاٌ،زضتفسٕطآٍٔ:وگاضتّمممحمسفاؾلقاضمٓ،َمطيظگاضيتًوػطمهفطضاٌتهمحمًزضاٌ

 (.59)اًعام / ...«  ٍٓعٌِْذُٓٔ هٓفَاتِحٔ الْغَيٕةِ ال يٓعٕلَؤْٓا إِال َّٔٓ»

تًسفماتةوامً ًم،تحطٔطضسٌيسبيتاضٔدمتاتبتطه65سكطْزض11وسرٍٔازضسٌ،تاذفوسد

آنوٕع،ضيضهوٕسبد

 سثك ًگارش

ديْتفسٕطضيتٍظتانفاضسٓضيين،ي مٓيمتٕهوًضتٍيسبد1

َاْتفسٕطْمفسطينپٕطٕهضيزضضيتكٍتامًىٓآٍٔٔازمطزٌيدورسبآٍٔضطٔفٍضييىًينمطزٌيگفت1ٍ

گٕطْمطزٌيسبدتطيساسآنزٔسگاَُاوتٕزٍ

دآنگاٌتٍتفسٕطآٍٔپطزيذتٍييظرُاتگًواگًن:ضيئٓ،تفسٕطيمممٓمكالةمًضزوهطذًٔصضي3

ضق ظزٌيسبد

ديْمثاحجمممَٓمچًنيحطئمانفاسايتًتٍفاساضيَمطيٌتاسرىانمتن ّمانيضًطْيمًتعل4ٓ

مىسدتٍقًضمثسًـتطضسٓيوقسمٓ

تفسٕطآٔات،تطئهتايضيسب:ٔاتاآٔاتقطآنتفسٕطضًوسئاتاضيئاتوثًْييگطتفسٕطْديْزض5

يضظشذًيَستًزدتائهزيواساظگاضتاضس،يظزٔسگاٌيْتٓ



 «اسزاف». تفسيز آيِ 6

1471

يطتٓ

آدٓمٓ خُذٍُا سِيٌَتَكُنٕ عٌِْذٓ  يٓا تٌِٓي»يلسٔهمحمستهيسًسزييوٓ،زضتفسٕطآٍٔمثاضمٍ:يْيسبيظرملضسالٍ

(.31)اعزاف / « كُلِّ هٓسٕجِذٍ ٍٓكُلَُا ٍٓاشْزَتَٔا ٍٓال تُسٕزِفَُا إًَِِّٔ ال ئحِةُّ الْؤسٕزِفِييَ

ئهضسالٍ،تٍظتانيطتٓوًضتٍضسٌ،يلٓزضراْراْآن،تٍمىاسثب،يضًاضيؾطبيلمخ ُاْفاضسٓ

ضيوٕعآيضزٌيسبد

َود تًسفوًضيلُسْتهيتطيَٕ ،تاذف977،تازيضسالٍزٔگطؾمٕمٍيسبيزضسالضسالٍٔازضسٌ

تطنٕلمٓ ضي ترصورسبمزمًيٍ مٍ ٔازضسٌ تفسٕط ي ٔافتٍ تحطٔط وستً ٕاواذًيوا ضي11زَس، غفحٍ

زضتطگطفتٍيسبد

تحطٔطزضآيضزٌيسبدمفسط،تفسٕطٔازضسٌضيتطمثىاْآضيْقثٓتًي ٓسٕىازضؾمهچىسمًقف،تٍ

مًقفييّل،زضشمطسثةوعيلآٍٔضطٔفٍد
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مًقفزيّم،ضطحيتفسٕطآٍٔيظزٔسگاٌمفسطين،شمطيقًيلتفسٕطْ،ضيئاتتفسٕطْ،مكالةيزتٓ،وقس

گٕطْدمكالةٔازضسٌيوتٕزٍ

مًقفسًّم،تفسٕطيطفاوٓآٍٔيتٕانآضيْيطفايشمطوهطيطفاوٓذًٔصد

ضيْ،تطضسٓيسطيفيظزٔسگاٌقثٓتًي ٓسٕىايضطحمفاسسپطذًضْيتٕانفًئسمٕاوٍمًقفچُاضم

زضذًضزنيآضامٕسند


