
 

 ومادَاي تفسير اَل بيت )ع(

 سيذحسيه َاضمي

 پيونس ميبن ٢طآن و اهل ثيت، پيونس ميبن نوض و ثينبيي اؾت.

گياط  اظ آن، نيابظ ثاش اكا بني ثهايط و نبٞاص زاضز و        نوض وحي زض شات ذوز ضوقن و ضوقنگط اؾت، امّاب ثراط   

 نس.روي ضاهگصضان َطي١ زيبنت ثش ميعان ثهيطت و ثينبيي ذويف اظ آن ؾوز مي

ه طا  آمسن ٢طآن و اهل ثيت، زض ٦الم ضؾول ا٦طم )ل( و زض حسيج مكاروض ح٣ياين، كإ٦ياس و كإيياس  اؾات اظ      

 آوض وحي، ثط اين ضاثُش وحي١ و مٗتجط. ؾو  پيبم

گويس، پيوؾتگي ٢طآن و اهل ثيت )ٔ(،  و اظ آن رب ٦ش پيبمجط )ل( ؾرني رع ثش ضيب  ذساونس و اربظت و  ن ي

ش اقبضت وحي نوضت گطٞتش اؾت. اين ه ش، ح٧بيت اظ اه يت م٧تات كٟؿايط  اهال ثيات زض     پيوؾتگي اؾت ٦ش ث

 كجيين مٗبضٜ ٢طآن زاضز.

ؾوگ نسانش، آنچش زض ٢طنرب  نرؿتين كبضيد اؾالم ثط ؾط منبثٕ ضوايي و آحبض حسيخي آمس و كنگنبهاب  ٖٓي اي ٦اش    

امّت اؾالمي آن گوناش ٦اش ثبياس، اظ ايان ضا ، ؾاوز      ثطا  اهل ثيت )ٔ( و اضائش مٗبضٜ ٢طآني پسيس آوضز، ؾجت قس ٦ش 

 نزويس و آن م٣ساض اظ ميطاث گطانجرب ٦ش ثش ظح ت و ضنذ ثطرب  مبنس، ثش آؾبني يجٍ نكوز.

 

 ميراث تفسيري اَل بيت )ع(

آنچش اين٥ اظ ميطاث م٧تت كٟؿيط  اهل ثيت )ٔ( ثطا  مب زضذوض زؾتيبثي اؾت، مز وٖش ضوايابكي اؾات ٦اش زض    

 اون: ثطهبن، نوضالخ٣يين، كٟؿيط ٖيبقي، كٟؿيط ٢ ي و ... گطزآمس  و ثطرب  مبنس  اؾت.كٟبؾيط  

ؾابظز ٦اش آنچاش اظ كٟبؾايط      كح٣ي١ زض اين منبثٕ كٟؿيط  و ؾبيط منبثٕ حسيخي، اين وا٢ٗيت ضا ثط مح١٣ آق٧بض مي

ا   و ثاش ماب ثطؾاس، حزاي ثبيؿاتش     ثبيؿت كٟؿايط قاوز    اهل ثيت )ٔ( ثب٢ي بنس  زض ثطاثط آن انساظ  اظ آيبت ٢طآن ٦ش مي

 نيؿت!

قنبؾي ٖهط ظنسگي اهل ثيت )ٔ( و قنبؾبيي قطايٍ ؾيبؾي و ارت بٖي حب٦ي ثط آن ٖهط، كب حاسّ ظيابز و    ربمٗش

زاضز ٦ش اطا احبزيج كٟؿيط  اهل ثيت زض ه ش آيبت و زض ه اش اثٗابز ٢طآناي ثاش      زض ذوض ٢جولي پطز  اظ اين ضاظ ثطمي

نيؿت؛ اش اين ٦ش حؿبؾيّت حب٦ بن نسض اؾالم، نؿجت ثش ذبنسان پيبمجط و كالـ آنابن ثاطا     انساظ  ٦بٞي، زض اذتيبض

نبقنبذتش مبنسن ايكبن زض ميبن ربمٗش و مُطح نكسن نابم و م٣ابم و ربيگاب  و ليب٢ات و ثطكاط  آنابن اظ يا٥ ؾاو و         

وحي، ظميناش ثاطوظ و ْراوض    كٗهّجرب  ٢ومي و ض٦وز ٞطهنگي ربمٗش اظ ؾو  زيگط، ؾجت قس، كب ظثبن گويب  مٗبضٜ 

 نيبثس، انبن٧ش امبم ؾزبز )ٔ( ٞطموز:

 1 «انّي ال٦تي الٗيي روهط .»

 ٦ني. زاضم و اثطاظ ن ي ]اظ ؾطنبگعيط [ روهط  و ح٣ي٣ت زانف ضا، م٧توم مي

اظ ؾو  زيگط، آنچش اظ ح٣بي١ كٟؿيط  ٦ش ثيبن زاقتنس، ثش زليل مٛياوة ثاوزن ؾيبؾاي قايٗش، اظ شهان نرؿاتين       

 كطين يبضانف ثش آن ؾو نطٞت و ثش نؿيرب  ثٗس منت٣ل نگطزيس. ن و مربَجبن ائ ش و ن ي يقبگطزا

 



 ميراث جذاماوذٌ

رسامبنسگي ميطاث كٟؿيط  اهل ثيت )ٔ( كنرب اظ ؾو  ثيگبنگبن ثب واليت و امبمت نجوز  اؾت، ثي٧ش ا٦نون ؾارن  

هب  حسيخي و كٟؿيط  ضا ثاش ن٣اس و    وٖشاظ ذوزيربؾت، ؾرن اظ قيٟتگبن م٧تت ٖي ي و ٖ يي ٖتطت اؾت ٦ش مز 

 انس. انس و ثش پباليف اين منبثٕ، آن گونش ٦ش ثبيس ه ّت نگ بضز  و ؾط  ضا اظ نبؾط  رسا ن٧طز  ثطضؾي ننكؿتش

هبيي زضثبض  ثطذي ٦تبثرب  كٟؿيط  منؿوة ثش اهل ثيت كسوين قس  اؾت، امّاب ي٧بيا٥ ضوايابت ماوضز      ثيي! م٣بلش

اين مك٧ل، اذتهبل ثش ضوايبت كٟؿيط  نساضز، ثي٧ش ثيكتط احبزياج اذال٢اي و اٖت٣ابز  و     ن٣س ٢طاض نگطٞتش اؾت و

 ثيبنگط اح٧بم مؿتحجي انين هؿتنس.

اش ثؿب مح٣٣بن، زض اين ٦ش كٟؿيط منؿوة ثش امبم حؿن ٖؿ٧ط  )ٔ( اظ آن حًطت ثبقاس، كطزياس ٦اطز  ثبقانس،     

نٓط اؾتح٧بم متن و وااليي محتوا، اهل نٓط ضا مت٣بٖس ؾابظز ٦اش   ال  ضوايبت آن، ثيبنربيي زيس  قوز ٦ش اظ  ولي زض الثش

 2 آن ؾرن اظ مٗهوم نبزض قس  اؾت، مبننس ضوايتي ٦ش شيل زاؾتبن هبضوت و مبضوت، زض كٟؿيط يبزقس  آمس  اؾت.

 3 قوز. اين زض حبلي اؾت ٦ش گب  زض منبثٕ مٗتجط حسيخي و كٟؿيط ، ضوايبت ؾؿت و ٚيط زضذوض اٖت بز  زيس  مي

هب  ربض  زض كٟؿايط ايكابن    اظ زيگط ورو  زوضاٞتبزگي ميطاث كٟؿيط  اهل ثيت )ٔ( اين اؾت ٦ش انيرب و ٢بٖس 

هب  كٟؿيط  زض ؾرنبن آنبن و ه چنين ثطذي پطؾكرب  رسّ  ٦اش زض اؾاتٟبز  اظ احبزياج     و قيو  ثيبن و كجيين ن٧تش

 كٟؿيط  مُطح اؾت، موضز ٦نسو٦بو ثبيؿتش ٢طاض نگطٞتش اؾت.

٦نون زض اين نوقتش، مب ثطآنيي كب ثركي اظ اين ضا  نبپي وز  ضا ثپي بييي و ثب ٖنبيت ح١ّ، گبمربيي ثط گبمرب  پيكاين  ا

 ثيٟعاييي.

ضوقن اؾت ٦ش رجطان ذأل نرؿت، يٗني پباليف منبثٕ حسيخي و ن٣اس ي٧بيا٥ احبزياج كٟؿايط ، ٦ابض  اؾات       

كاوان   ولش زوّم؛ يٗني ثطضؾي مجبني، ضوقرب و اؾيوة ثيابن، ماي  ٦بضؾتبن و ٞطاكط اظ مزبل ي٥ يب انس ٦تبة! ولي زض م٣

حًوض  هطانس م٣سّمي و گصضا زاقت. ثسان اميس ٦ش گكبيف ضاهي ثبقس زض پيف ضو  اهل زضنگ و كح٣ي١، ولي زض 

 كط زاضز. ه ين آٚبظ ثش ٦بؾتيرب  ٦بض ذويف ا٢طاض زاضيي، اش اين ٦ش م٣ولش يبزقس  نيبظ ثش ٦بض و كالـ ٞعون

 

 تبار ريايات تفسيري اَل بيت )ع(اع

ن بيس، ايان اؾات ٦اش:     اظ پطؾكرب  آٚبظين ٦ش پيف اظ وضوز ثش كح٣ي١ زض متن ضوايبت كٟؿيط  اهل ثيت، ضخ مي

 ثيكتط ضوايبت كٟؿيط  اظ گونش ذجط واحسنس و ذجط واحس، مبيش گ بن اؾت و نش ي٣ين!

و ثطا  قنبذت مٗبضٜ وحاي و مطازهاب  پطوضزگابض،    اين زض حبلي اؾت ٦ش كٟؿيط ٢طآن، ثيبن مطاز ذساونس اؾت 

ن بيس، اش اين ٦ش ٢طآن ذوز مطزمبن ضا اظ پيطو  گ بن پطهيع زاز  و ؾرن  آوض ٦بٞي ن ي اٖت بز ثش گ بن و منبثٕ گ بن

 مجتني ثط گ بن ضا زض مؿبئل زيني، اٞتطا  ثش ذساونس زانؿتش و زؾت گ بن ضا اظ ضؾيسن ثش ح١ ٦وكب  ق طز  اؾت:

 28ًجن / «              هٓب لَْٔنٕ ثِِٙ هٙيْ ػٙلْنٍ ئِىْ ٗٓتَّجِؼَٔىَ ئِال الظَّيَّ ٍٓئِىَّ الظَّيَّ ال ٗٔغٌْٖٙ هٙيَ الْحٓكِّ شَٕ٘ئًبٍٓ»
ظ نيب ٦ننس ثب اين ٦ش گ بن هطگع انؿبن ضا اظ ح١ّ ثي آنبن هطگع ثش اين ؾرن ]ان٧بض آذطت و ...[ زانكي نساضنس، كنرب اظ گ بن پيطو  مي

 ٦نس. ن ي

 36اسشاء/« ٍٓال تَمْفٔ هٓب لَٕ٘سٓ لَهٓ ثِِٙ ػٙلْنٗ ئِىَّ السٛوٕغٓ ٍٓالْجٓظٓشَ ٍٓالْفُإَادٓ وُلُّ أٍُلَئٙهٓ وَبىَ ػٌِْٓٔ هٓسٕئَُال»
 اظ آنچش ثسان آگبهي نساض  پيطو  م٧ن، اطا ٦ش گوـ، اكي و زل، ه ش مؿاولنس.



 59ًَٗس /      «اللَِّٙ تَفْتَشٍُىَلُلْ آللَِّٔ أَرٙىَ لَىُنٕ أَمٕ ػٓلَى  »...

 ٦نيس[ ثنسيس ]و اظ پيف ذوز حالل و حطام مي ... ثگو: آيب ذساونس ثش ق ب اربظ  زاز  اؾت يب ثط ذسا اٞتطا مي

آوض، كٟؿيط ٦الم الري ضا اظ ضا  اذجبض آحبز و منبثٕ  كوان ثش وؾييش ضوايبت گ بن زض اين نوضت، اگونش مي

 آوض زضيبٞت. گ بن

آوضثوزن ذجط واحس، كنرب زض ٢ي طو كٟؿيط مُطح نيؿت، ثي٧ش زض ٣ٞش االح٧بم نيع ثش گونش رسّ   ش گ بنزٚسٚ

مُطح ثوز  اؾت و مويؤ اٖتجبض ذجط واحس ثيف اظ آن ٦ش اظ ؾو  مٟؿطان موضز زاوض  ٢طاض گيطز ثش وؾييش ٣ٞيربن 

اٖتجبض و حزّت ثوزن ذجط واحس ثش ي٧ي اظ  و انوليبن موضز ثحج و ٦نسو٦بض ٢طاض گطٞتش اؾت و زض نتيزش ثحج اظ

 ثحخرب و مؿبئل مري ٖيي انول كجسيل قس  اؾت.

 اش اين ٦ش اكي پوقي اظ اذجبض آحبز ثش مٗنب  ٦نبض گصاقتن ثرف مر ي اظ اح٧بم و حسوز الري ثوز.

ش ؾطنوقت قبيبن يبزآوض  اؾت ٦ش مويؤ حزّت ثوزن و حزّت نجوزن ذجط واحس، زض ظمينش كٟؿيط كب ثسين پبي

كوان ثش وؾييش ٣ٖل )٦ش اظ ؾو  ذوز ٢طآن ثش ٖنوان وؾييش مٗتجط و  ؾبظ و حؿبؼ نجوز  و نيؿت؛ اش اين ٦ش مي

زضذوض اٖت بز زض ٞري ٦الم الري مٗطٞي قس  اؾت( و نيع ثب ك٧يش ثش ْبهط ٢طآن ثب اؾتٟبز  اظ اثعاضهبيي ٦ش زض ٞري 

ي و متواكط ثش ٞري كٟؿيط ٢طآن نبئل آمس و مواضز  ضا ٦ش اظ زايطة اين ؾش لٛت ٢طآن ٦بضآيي زاضز و يب اظ ضا  اذجبض ٢ُٗ

 ذبضد ثبقس، ثش اهل آن واگصاضز.

نٓط ٦طز، ظيطا  كوان زض م٣ولش كٟؿيط ثش آؾبني اكي ثط ه ش ضوايبت آحبز ٞطوثؿت و اظ آنرب نطٜ ثب اين ه ش، ن ي

نيبظ اظ آنرب ثجينس و اگط  كوانس ذوز ضا ثي ٦ش مٟؿّط ن يزض اين اذجبض آحبز، ثيبنرب و اقبضكرب و ضوقنگطيربيي اؾت 

 ضوز! ضوايبت آحبز ٦نبض گصاقتش قوز، ثرف مر ي اظ احبزيج كٟؿيط  اظ زؾت مي

 اظ اين ضو ، هطانس ثش ار بل، نگبهي ثش مجحج حزّت ثوزن ذجط واحس زض ظمينش كٟؿيط ذواهيي زاقت.

 

 ارزش خبر ياحذ، در تفسير قرآن

 بض مري مب زض اين نوقتش، ثطضؾي ضوايبت كٟؿيط  اؾت، ه واض  نگبه بن ثسان ؾو  ذواهس ثوز.اظ آن رب ٦ش ٦

 ذجط واحس ثط زو گونش اؾت:

 آوض هب  ٖيي . ذجط واحس ه طا  ثب نكبنش1

 هب  ٖي ي . ذجط واحس ثسون نكبنش2

هب  ٖي ي ه طا  ثبقس،  كبنشآنچش اظ اين زو ٢ؿي نيبظ ثش زضنگ زاضز، ٢ؿي زوّم اؾت، اطا ٦ش ذجط واحس اگط ثب ن

 انس: نعز امبميش و اهل ؾنّت حزّت اؾت و كطزيس  زض آن نيؿت، انبن٧ش ثطذي ثسان اقبضة ضوقن ٦طز 

ؾس، گب  مٟيس ٖيي اؾت ثب اين ٦ش ضاو  ذجط، ي٥ قرم اؾت و آن ذجط واحس، ذجط  اؾت ٦ش حسّ كواكط نط»

ٖيي انؿبن ثش ضاؾتي آن ذجط قوز، كطزيس نيؿت ٦ش ا  ثبقس ٦ش ؾجت  و٢تي اؾت ٦ش ذجط واحس ه طا  نكبنش

 4 ...«انين ذجط  حزّت اؾت و زض آن ثحخي نيؿت 

 ٖالمش َجبَجبيي زض حزت ثوزن اين گونش اظ ذجط، ؾبظگبض  ثب ٢طآن ضا قطٌ ٦طز  اؾت:



  انؿبن اَ ينبن قرهي ثطاآوض ثبقس، يٗني  هب  ٖيي ذجط واحس حزّت نيؿت، مگط اين ٦ش ه طا  ثب نكبنش»... 

ثيبوضز ٦ش زض اين نوضت، ٞط٠ نيؿت ٦ش اين گونش ذجط، زض مويؤ انول زين ثبقس يب اضظقرب و يب ٚيط اينرب 

 5...«... الجتش ك بم آنچش گٟتيي زض و٢تي نحيح اؾت ٦ش اين ذجط مربلٝ ثب ٢طآن نجبقس 

منب٢كش اؾت. ثيكتط زانك نسان  هب  ٖي ي نيؿت حزت ثوزن آن موضز امّب ٢ؿي زوّم ذجط واحس ٦ش ه طا  ثب نكبنش

انس، ثش قطٌ اين ٦ش زاضا  ويػگيرب  الظم ثبقس و ذجط نحيح  اهل ؾنّت اين گونش ذجط ضا نيع حزّت و مٗتجط زانؿتش

 قنبذتش قوز.

 انس. آوض، ثين ضوايبت ٣ٞري و كٟؿيط ، كٟبوت ٢بئل نكس  آنبن زض حزت ثوزن ذجط واحس گ بن

هٟي من ٖيي االنول زض م٣بم اؾتسالل ثطا  حزت ثوزن ذجط واحس، اظ ر يش ثش اثوحبمس ٚعالي زض ٦تبة: ال ؿت

٦نس ٦ش زض آن ضوايبت اثن ٖجبؼ ثطا  حبثت ٦طزن ي٥  ٖ ل انحبة پيبمجط )ل( اقبض  زاضز و ضوايبكي ضا ن٣ل مي

 6نٓطيش كٟؿيط  ثش ذجط واحس اٖت بز ٦طز  اؾت.

  ٦رٝ اؾت ٦ش ؾرن اظ ؾٟط ذًط و ه طا  او زض اين ؾٟط ؾوض 82كب  60ضوايت يبزقس  زض ظمينش كٟؿيط آيبت 

ضو ٦ش ذجط واحس زضثطزاضنس  ح٧ي ٞطٖي  آوض اظ آن قگٟت زاضز. ثنبثطاين، ٚعالي ٞط٢ي زض حزت ثوزن ذجط واحس گ بن

 ثينس. اؾت يب مٟبز كٟؿيط  زاضز، ن ي

 و  زض ازامش اؾتسالل آوضز  اؾت:

ٞطؾتبز، زض  ٞطمبنساضان و ٢بييبني ضا ثش اين ؾو  و آن ؾو  ميثش كواكط حبثت قس  اؾت ٦ش پيبمجط )ل( »

حبلي ٦ش آنبن آحبز ثوزنس ... ٞطؾتبزن ايكبن كنرب ثطا  گطٞتن نس٢بت نجوز ٦ش ثطا  آموظـ زين، ٢ًبوت زض 

 7«زضگيطيرب و قنبؾبنسن اح٧بم قطٔ نيع ثوز.

ي مربلٟبن، حزت ثوزن ذجط واحس، مجتني ٞرطضاظ  نيع، زض ثحج ذجط واحس پؽ اظ يبز٦طز زلييرب  ٣ٖيي و ن٣ي

 نويؿس: آوض اؾت و گ بن اٖتجبض نساضز، مي ثط اين ٦ش ذجط واحس، گ بن

٦نس، ظيطا مؿي بنبن زض ٞري اح٧بم  ٖ ل مؿي بنبن زلييرب  من٧طان اٖتجبض حزت ثوزن ذجط واحس ضا ن٣ى مي»

٦ننس ... ثي٧ش ثبيس گٟت ه ش اهل  ٖ ل ميآوض  قطٖي و ازا  قربزت و اموض ضوظمطّ  ظنسگي ثش ذجط واحس گ بن

 8«٦ننس. ٖبلي ثش گ بن اٖتنب زاضنس و زض اموض ذوضزن، آقبميسن، زضمبن، ؾٟط و كزبضت ثطاؾبؼ گ بن ٖ ل مي

ا  زاضز ٦ش زض آن آمس   زانكگب  االظهط مهط، زض كالـ ثطا  ٢بنون نس ٦طزن كح٣ي٣بت كٟؿيط  و ٢طآني، ثيبنيش

 اؾت:

ا  ثحج قوز ٦ش ثب ن٣س و رطح و كٗسيل،  ثبيس اظ اؾجبة نعول و ضوايبت كٟؿيط  ثش گونشزض كٟؿيط ٢طآن، »

 9...«مواضز زضؾت و ؾؿت آن ه طا  ثب ش٦ط زلييرب  ٦بٞي آوضز  قوز 

آوض ثوزن  زض اين ثيبنيش، كنرب اظ زضؾتي و نبزضؾتي ذجط ؾرن ثش ميبن آمس  اؾت و زض انل ثش واحسثوزن و گ بن

 آن اقبض  نكس  اؾت. يب متواكط ثوزن

 

 ميسان اعتبار خبر ياحذ، در وگاٌ اماميٍ

 آوض ؾش نٓطيش وروز زاضز: زض ميبن ٖي ب  قيٗش نؿجت ثش حزت ثوزن ذجط واحس گ بن

 اٖتجبض  ذجط واحس هي زض ٣ٞش و هي زض كٟؿيط و ... . ثي1



اثن ازضيؽ و َجطؾي، ولي قبيبن  ؾطقنبؾبني ٦ش اين زيسگب  ضا ثبوض زاضنس، ٖجبضكنس اظ: ؾيسمطكًي، اثن ظهط ،

انس و زض ٣ٞش و كٟؿيط ثش اذجبض آحبز اٖت بز و اؾتنبز  كورش اؾت ٦ش ه ينبن، زض گب  ٖ ل، ثش زيسگب  ذوز پبيجنس ن بنس 

 انس. ٦طز 

 10آوض ثوز  اؾت. ثطز ٦ش اؾبؼ ٖ ل نبمجطزگبن، ذجط واحس گ بن اش اين ٦ش قيد آٖي انهبض ، مواضز  ضا نبم مي

 آوض زض اح٧بم ٞطٖي ٣ٞري و حزت نجوزن آن زض كٟؿيط ٢طآن. ٖتجبض و حزت ثوزن ذجط واحس گ بن. ا2

 قيد َوؾي، اظ پيكينيبن و ٖالمش َجبَجبيي، اظ پؿينبن زض ق بض مٗت٣سان زيسگب  زوم ٢طاض زاضنس.

 نويؿس: قيد َوؾي زض ٖس  االنول مي

زلييرب  ٢ُٗي اظ ٢طآن، ؾنّت و ار بٔ ك٧يش زاضنس  ٦ننس ثط ٦ؿبني ٦ش زض مؿبئل ٣ٞري ثش ذجط واحس ٖ ل مي»

 11«زانس. زض اين نوضت، ٖ ل ثش ذجط واحس، زض وا٢ٕ ٖ ل ثش ٚيطٖيي، نيؿت. ٦ش ذجط واحس ضا مٗتجط مي

 نويؿس: ه و، زض م٣سّمش كٟؿيط كجيبن مي

كوان زض ٞري و  نيع ن يكوان زض كٟؿيط آن اٖ بل نٓط ٦طز و  ا  ْروض زض مطاز پطوضزگبض نساضز، ن ي هطگب  آيش»

كٟؿيط آيش ثش ذجط واحس ك٧يش ظز، ثش ويػ  آن گب  ٦ش كٟؿيط آيش مطثوٌ ثش انول ثبقس، ثطاؾبؼ ذجطهب  واحس 

قوز ٖ ل ٦طز و اْربضنٓط ٢ُٗي زاقت و انين ذجط  ضا قبهس ثط ٦تبة الري ٢طاض زاز  و ذجطهب  قبش ن ي

»...12 

 اين گونش يبز ٦طز  اؾت:آوض  ٖالمش َجبَجبيي، اظ ذجط واحس گ بن

هب   وضان اؾت، اين اؾت ٦ش ذجط متواكط يب ذجط زاضا  نكبنش آنچش هي ا٦نون موضز پصيطـ ٖبل بن و انسيكش»

 13...«٢ُٗي، ثسون ق٥ حزّت اؾت و امّب ٚيط اين زو، رع زض اح٧بم ٞطٖي حزيّت و اٖتجبض نساضز 

واؾتش ثش اذجبض آحبز اٖت بز ٦طز  اؾت و حتّي گبهي ثسون ثب اين ه ش، قيد َوؾي زض كٟؿيط ٢طآن، ذواؾتش يب نبذ

 رؿت و رو و كح٣ي١ ٦بٞي، اظ زضؾتي و نبزضؾتي ذجط، آن ضا مال٤ و مجنب  كٟؿيط آيبت ٢طاض زاز  اؾت.

گوينس، ذجط واحس  ضا  ؾرن مي« ا٥ٞ»قيد زض كٟؿيط آيبت يبظزهي كب پبنعزهي اظ ؾوض  مجبض  نوض ٦ش اظ ٢هّش 

 14ش ٢طاض زاز  اؾت.مال٤ كٟؿيط آي

نيع ثطاؾبؼ ه بن 16و قيد اثوالٟتح ضاظ  زض ضوو الزنبن و ضوح الزنبن 15انبن٧ش قيد َجطؾي زض مز ٕ الجيبن

انس و اظ اين ضوؾت ٦ش ثطذي مح٣٣بن مٗبنط ثط قيد َوؾي و پيطوان و  ذطز   ذجط واحس ثش كٟؿيط آيش پطزاذتش

 انس: انس و نوقتش گطٞتش

انس، زض موضز  ثطز  پؽ اظ ايكبن، مٗيبضهبيي ضا ٦ش ثطا  پصيطـ حسيج ٣ٞري ثش ٦بض مي قيد َوؾي و ٖبل بن»

انس و ثسون هيچ ٢يس و قطَي، ذجط ضا  اين زو ذجط ]ذجط ا٥ٞ ٖبيكش و ذجط ا٥ٞ مبضيش ٢جُيش[ ثش ٦بض نجطز 

 17«انس. پصيطٞتش و زض ٦تبثرب  ذوز حجت ٦طز 

هي زض ثحخرب  ٣ٞري و زض ظمينش قنبذت اح٧بم ٞطٖي قطٖي و هي آوض،  . اٖتجبض وحزت ثوزن ذجط واحس گ بن3

 زض مٗبضٜ كٟؿيط .

زيسگب  اذيط، زض ميبن پؿينيبن و ٖبل بن مٗبنط، ثيكتطين َطٞساض ضا زاضز. الجتش ثطذي اظ مٗت٣سان ثش اين زيسگب  اظ 

ي ثب اؾتنبز ثش انؿساز ثبة انس و گطوه ضا  گؿتطـ مٟرومي زض كٗطيٝ حزت ثوزن ذجط واحس ثش اين ٞطاگيط  ضؾيس 

 ا  اظ ضا  زليل ٣ٖيي و ثنب  ٣ٖالء. ٖيي و ٖي ي و زؾتش



 قوز: آوضيي ضا  نرؿت و ؾوّم اؾتٟبز  مي نٓطان ٦ش زض شيل مي اظ ٖجبضت ثطذي نبحت

ذواهس وا٢ٕ ضا گعاضـ زهس[ اين  ا  ٦ش نٓط ثش وا٢ٕ زاضز ]مبننس ذجط واحس  ٦ش مي مٗنب  حزت ثوزن امبض »

آوض مٗتجط،  قوز، ثط امبض  ]زليل گ بن ش امبض  ح٧ي ٖيي ضا زاضز، پؽ هطاش ثش ٖيي و ي٣ين متطكت مياؾت ٦

مبننس ذجط واحس  ٦ش گ بن ٢و  ثيبوضز[ متطكت ذواهس قس ... زليل اين مسّٖب ؾيط  ذطزمنسان اؾت ٦ش ثب زليل 

 18«آوض و ي٣يني. آوض ه بن ضٞتبض ضا زاضنس ٦ش ثب زليل ٖيي مٗتجط گ بن

 انس: ثطذي زيگط اظ ضا  ثبة انؿساز ٖيي و ٖي ي واضز قس  و گٟتش

هطگب  ثطا  ثش زؾت آوضزن زانكرب  زيني، اش مؿبئل ٞطٖي قطٖي و اش ؾبيط ثبوضهب و مٗبضٜ ٣ٖيسكي، ضا  »

آوض زض اذتيبض نجبقس، اون ٦ؿت مٗبضٜ زين يطوض  اؾت، ثش نبگعيط ثبيس ثش گ بن ٢و  اٖت بز  ٖي ي و ي٣ين

 19«زهنس، ك٧يش ٦طز. و ثش زالييي ٦ش گ بن ٢و  ضا اضمٛبن مي٦طز 

زض ثبوض اين گطو ، ذجط واحس زاضا  قطايٍ، حتّي زض ربيي ٦ش نبؾبظگبض ثب ْبهط ٢طآن ثبقس، نيع حزت و مٗتجط 

قوز ٦ش اظ حزت ثوزن ؾب٢ٍ قوز، ظيطا ٦ش زلييرب و مسض٦رب   اؾت و كنرب نبؾبظگبض  ثب ْبهط ٢طآن، ؾجت ن ي

 ثوزن ذجط ٞطاگيط اؾت: حزت

اگط زليل حزت ثوزن ذجط واحس ثنب  ٣ٖال ثبقس، زض ثنب  ٣ٖال، ميبن ذجط واحس  ٦ش موا١ٞ يب نبؾبظگبض ثب »

 20«ْبهط ٢طآن ثبقس، ٞط٢ي نيؿت.

آوض، هطگب  قطايٍ اٖتجبض ضا زاضا ثبقس، ثش ه بن زليل ٦ش زض  زيسگب  زضؾت زض نگب  مب اين اؾت ٦ش ذجط واحس گ بن

ش و اح٧بم ٖي يي مٗتجط اؾت زض ثيبن مٟبهيي آيبت وحي و مطازهب  ذساونس نيع اٖتجبض زاضز؛ ظيطا مگط رع اين اؾت ٣ٞ

 ٦نس. ٦ش ؾنّت )حتي زض اح٧بم ٞطٖي( نوٖي كٟؿيط ٢طآن اؾت و ارعاء و قطايٍ اح٧بم ٦يي ٢طآني ضا ثيبن مي

زضثبض  آيبت االح٧بم ٢طآن ثبقس، حزت  اگونش زضذوض پصيطـ اؾت ٦ش گٟتش قوز ٦ش ذجط واحس مٗتجط، اگط

اؾت، ولي ه بن ضوايت اگط زضثطزاضنسة كٟؿيط و كجيين مٟبهيي ٚيط٣ٞري آيش ثبقس، اٖتجبض نساضز! نربيت زض ضوايبت 

كط ثش آن كورش قس  اؾت و آن قطٌ نبؾبظگبضنجوزن  كط  وروز زاضز ٦ش ٦ي كٟؿيط  اٞعون ثط زضؾتي ؾنس، قطٌ مري

كط اظ ه بهنگي ثب ٢طآن زاضز(  طآن اؾت. )ضوقن اؾت ٦ش نبؾبظگبضنجوزن ثب ٢طآن،مٗنبيي گؿتطز ضوايت، ثب ْبهط ٢

ا  زض ٢ي طو كٟؿيط ٢طآن  نبزيس  گطٞتن اين قطٌ، ؾجت قس  اؾت ٦ش ضوايبت ؾبذتگي و اؾطائييي ثش َوض گؿتطز 

 .واضز قونس و ويطانگطيرب  ثؿيبض  زض ثبوضهب  انيي و ٞطٖي زيني ثش وروز آوضز

متإؾٟبنش ضوظگبض زضاظ ، مٟؿطان اظ ضويبضويي رسّ  ثب ضوايبت كٟؿيط  نبؾبظگبض ثب ْبهط ٢طآن ذوززاض  وضظيسنس 

ثش اين گ بن ٦ش ضويبت اظ نحبثش يب اهل ثيت ن٣ل قس  اؾت! ذوقجرتبنش زض ؾس  اذيط، ق بض  اظ ٖي ب  قيٗش و 

ؿيط  ضا ثب ذوز ٢طآن انزبم زهنس، اٞطاز  اون مح س انس ٦ش پباليف ضوايبت كٟ ؾني، اين قربمت ضا ثش ذطد زاز 

انس و  هب  اؾتواض ٦بض كٟؿيط  ذوز ٢طاض زاز  ٖجس  و ٖالمش َجبَجبيي ٦ش انل ٖطيش حسيج ثط ٢طآن ضا اظ پبيش

 مٗت٣سنس:

كورري ثش ؾبظگبض  و نبؾبظگبض  ضوايبت ثب ٢طآن و ثؿنس  ٦طزن ثش اٖتجبض ؾنس  ضوايبت و ثبض٦طزن  ثي»

 21اٖتجبض. زليل و ثي انس، ٦بض  اؾت ثي ضوايبت ثط ٢طآن، ٦ش ثطذي مٟؿطان گطٞتبض آن قس مسلول 

 

 عرصٍ ي قلمري ي تفسير اَل بيت



هطگب  ٦المي، پيبمي غضٜ و مري و ؾطنوقت ؾبظ زاقتش ثبقس، ثش َوض مٗ ول، ي٥ ثٗس  و ٢كط  نرواهس ثوز، 

ظ نوٖي غضٞب و لُبيٝ و ز٢بي١ ثطذوضزاض اؾت و نيبظمنس ثي٧ش ثبكورش ثش ْطاٞت و ز٢ّت و ه ش ؾويش نگط  آن، ا

 زضنگ و كسثّط و كٟؿيط و زض اين ضاؾتب، گب  نيبظ ثش كٟؿيط لٟٓي اؾت و گب  نيبظ ثش كٟؿيط مٗنو .

 كٟؿيط لٟٓي آن اؾت ٦ش مٟروم و مٗنب  ٦الم زض لٛت ثيبن قوز، ثطا  ٦ؿي ٦ش ربهل ثش آن ٦الم اؾت.

 ثنس  ن ونش لّٟ زض ذبضد اؾت و مكرم ٦طزن مطظهب  ن ونش ذبضري.كٟؿيط مٗنو ، كٗيين و مطظ

٦ش زض آيش ثيؿت و پنزي اظ ؾوض  مجبض٦ش حسيس وا٢ٕ قس ،  ...«ي اوسلىا الحذيذ فيٍ بأس ضذيذ »مخالً زض كٟؿيط ر يش 

قوز ٦ش  زض لٛت ايؿت؟ زض پبؾد گٟتش مي« حسيس»و « انعل»هب :  ي٥ ثبض ؾرن ثط ؾط اين اؾت ٦ش واغ 

ثبض زيگط، ؾرن زض كٗيين مطاز و ن ونش ذبضري اين زو لّٟ اؾت ٦ش م٣هوز اظ ٞطوٞطؾتبزن «. آهن»و « ٞطوٞطؾتبز »

حسيس اظ آؾ بن ايؿت و آن آهن ٦ش اظ آؾ بن نبظل قس  ٦سام اؾت؟ زض اين مطكجش اين زو واغ  ثبيس كٟؿيط مٗنو  

 22قونس و كٟؿيط لٛو  ٦بٞي نيؿت.

ٟٓي، زض ح٣ي٣ت ثيبن مٗنب  لٛو  اؾت و اين، ثب اه يتي ٦ش زاضز، ٦بض  آنچنبن غضٜ و انبن٧ش پيساؾت، كٟؿيط ل

هب، نيبظ ثش ٦تبة لٛت نيؿت، ثي٧ش مال٤ قنبذت  آيس، زض حبلي ٦ش زض كٟؿيط مٗنو ، زض ٞري واغ  پيچيس  ثش ق بض ن ي

ظنس و نش كٟؿيط لٟٓي و  مي آنربؾت. اظ اين ضو ، ثرف انيي كٟؿيط اهل ثيت ثط محوض كٟؿيط مٗنو  ٢طآن، زوض

 لٛو  آيبت وحي.

ا  ضا زض ٢طآن، ثش  ثطا  حبثت ٦طزن اين نٓطيش، نرؿت ثبيس انل نيبظ ٢طآن ثش كٟؿيط مٗنو  و زلييرب  وروز ظمينش

 هب  كٟؿيط مٗنو  اهل ثيت ضا ثن بيبنيي. احجبت ضؾبنيي، كب زض مطحيش ثٗس، ن ونش

 

 دليلُاي وياز قرآن بٍ تفسير معىًي

ؿيط مٗنو ، زض ربيي يطوضت زاضز ٦ش الٟبِ ثش ٦بض ضٞتش زض ي٥ ؾرن، ٚيط اظ مٟروم لٛو ، ظوايب  زيگط  نيع كٟ

زاقتش ثبقس؛ مخالً، مكتط٤ ثين انس ٞطز ثبقس، يب مُي١، ٖبم، مز ل و ٦يي ثبقس و يب احت بل ثطوز ٦ش گوينس  ٦الم، ثش 

يب اين ٦ش ٦الم اظ غضٞب و وروهي ثطذوضزاض ثبقس ٦ش مٗنب   هط زلييي، ٚيط اظ مٗنب  لٛو  لّٟ ضا ٢هس ٦طز  اؾت و

 لٛو ، ي٧ي اظ ورو  آن ثش حؿبة آيس، نش ك بم محتوا و مٟروم آن ٦الم.

٢طآن ٦طيي، ٦ش ٦الم وحيبني ذساونس اؾت، اظ آن ؾجت ٦ش ٦تبة هسايت و نوض و ضوقنگط ثطا  ه ش آزميبن اؾت، 

ني ثتوانس ثش ٞطاذوض حبل، آن ضا ثٟر س و ثش م٣هوز آن زؾتطؾي پيسا ٦نس. ثبيس زضذوض ٞري ثكط ٖبز  ثبقس و هط انؿب

٦نس و اظ ٖ وم مطزمبن زٖوت  و ... كونيٝ مي« ٦تبة مجين« »هس  لينّبؼ»ثسين ؾبن اؾت ٦ش ٢طآن ذوز ضا ثش 

 ٦نس كب زض آن كسثط ٦ننس: مي

 24هحوذ /     «بأَفَال ٗٓتَذٓثٛشٍُىَ الْمُشْآىَ أَمٕ ػٓلَى لُلَُةٍ أَلْفَبلُْٓ»
 ٦ننس، يب ثط زلربيكبن ٢ٟل نربز  قس  اؾت؟ آيب آنبن زض ٢طآن كسثط ن ي

كطين گطوهرب  ٞطهنگي ربمٗش ؾرن گٟتش ثبقس و  ضوقني هسايت ٢طآن، ثسان مٗنب نيؿت ٦ش ٢طآن زض ؾُح پبيين

بحت ٢طآن، نيبظمنس نجيننس! ؾُوح ثبالكط ٖي ي مزبلي ثطا  ٦نسو٦بو و زضنگ و كسثّط زض آن نيبثنس و ذويف ضا زض ؾ

هب و ضاظهب ثطا  اهل زانف  گيطنس و هي ن٧تش ثي٧ش اين ويػگي ٦الم وحي اؾت ٦ش هي كوز  مطزم اظ آن پيبم هسايت مي

 يبثس، انبن٧ش پيبمجط )ل( ٞطموز  اؾت: هب و ضاظهبيي ٦ش هطگع پبيبن ن ي زض آن نرٟتش اؾت، آن هي ن٧تش



 23.«الكحهي ٖزبئجش و الكجيي ٚطائجش»

 ٞطمبيس: يب حًطت ٖيي )ٔ( زض نرذ الجالٚش مي

 24«انّ ال٣طآن ْبهط  اني١ و ثبَنش ٖ ي١ الكٟني ٖزبئجش و الكن٣ًي ٚطائجش.»

هب  آن پبيبن  قوز و ن٧تش نواظ و زض ثبَن غضٜ اؾت، قگٟتيرب  آن نبثوز ن ي ه بنب ٢طآن زض ْبهط اكي

 يبثس. ن ي

 اظ امبم نبز٠ )ٔ( ضوايت قس  اؾت:

 25«ال٣طآن كجيبن ٦لّ قيء حتّي و اهلل مب كط٤ قيئبً يحتبد الٗجبز اليش االّ ثيّنش لينّبؼ. انّ»

٢طآن ثيبن هط ايع  اؾت. ثش ذسا ؾوگنس ايع  موضز نيبظ ثنسگبن نجوز ، رع آن٧ش ذسا زض آن ثيبن ٞطموز  

 اؾت.

 الجتش اين كهطيح ذوز ٢طآن اؾت:

 38اًؼبم /        «ٖٕءٚهٓب فَشَّطٌَْب فٖٙ الْىٙتَبةِ هٙيْ شَ»

ا  ثش ٖنوان ٢طآن  ٦طان مٟبهيي و مٗبضٜ ٦ش زض مز وٖش نبپصيط و اين گؿتط  ثي ضوقن اؾت ٦ش اين ضاظهب  پبيبن 

گطزآمس  اؾت، زض ه ش ٢ؿ ترب ثش قطح يبزنكس ، ثي٧ش اقبضكي ثسانرب قس  كب ثركي اظ آنرب ضا نبحجبن زانف و ثينف 

 قطح زهنس.« ضاؾربن زض ٖيي»و « اهل ش٦ط»آنرب ضا كط زضيبثنس و ٢ؿ تي اظ  ٞعون

مٟبهي ي اون، لوح، ٢يي، ٖطـ، ٦طؾي، مي٧وت آؾ بن و ظمين، ٞطقتگبن، اؾ بء و نٟبت الري، نعول ٦تبة، 

حسيس، ميعان آؾ بني، رن، قيُبن، ثبظگكت انؿبنرب ثش ذسا، ميعانرب  اذطو ، ررنّي، ثركت و ... ٦ش هيچ ي٥ ثب 

واؼ ثكط  ٢بثل زض٤ و اضظيبثي نيؿت و ٣ٖل انؿبن نيع ثسون هسايت اظ ؾو  ضاهن ب  ذجيط، ض  اثعاض، وؾبئل و ح

ثطز و زانؿتن ظثبن ٖطثي ثطا  ضؾيسن ثش وا٢ٗيت مٟروم و مطاز اين گونش آيبت ٦ش ثرف ثعضگي اظ ٢طآن  ثش ربيي ن ي

 ٦نس. زهنس، ثؿنس  ن ي ضا كك٧يل مي

ي و لٛو ، نيبظمنس كٟؿيط مٗنو  نيع هؿت و اين نيبظ، نش زليل ٦بؾتي، ٦ش اين اؾت ٦ش ٢طآن، اٞعون ثط كٟؿيط لٟٓ

 نكبن اه يت و غضٞب  مٟبهيي آن اؾت.

ثش كٗجيط زيگط، اين انؿبن اؾت ٦ش گب  ثش زليل نبآقنبيي ثب ظثبن ٖطة، يب ورو  گونبگون مٗبني لٛو ، نبگعيط اؾت 

ثش زليل نوؾبن اَالٖبت و ازضا٦بت ذوز زض َول ظنسگي و  ثطا  ٞري ْبهط ٢طآن ثش لٛت مطارٗش ٦نس و اين اؾت ٦ش

زض ؾيط ك٧بميي زانف ثكط  نيبظمنس، ثبظنگط  و ز٢ّت و ٦نسو٦بو مساوم زض ٞري مٗبضٜ وحي اؾت ٦ش اين زو نيبظ 

 قوز. انؿبن ي٧ي ثش وؾييش كٟؿيط لٟٓي و زيگط  ثب كٟؿيط مٗنو  ثطآوضز  مي

 

 اَل بيت )ع(تريه ييژگي تفسير  تفسير معىًي، مُم

ن بيبنس ٦ش اهت بم ايكبن و كإ٦يس آنبن زض ظمينش كٟؿيط مٗنو  ٢طآن ثوز   ٦بوـ زض ضوايبت كٟؿيط  اهل ثيت مي

كوانس ثسان ررت ثبقس ٦ش كٟؿيط لٟٓي،  اؾت و كٟؿيط لٟٓي ٢طآن زض ضوايبت كٟؿيط  ايكبن انس٤ اؾت و اين مي

انس ثش آن ثطؾنس،  كوانؿتش لٛت قنبؾبن ثب انس٦ي ثبظ٦بو  و ز٢ّت مي٦بض  انسان پيچيس  و زوض اظ زؾتطؼ نجوز ، ثي٧ش 

ولي اين كٟؿيط مٗنو  ٢طآن اؾت٧ش نيبظ ثش آگبهيرب  غضٜ زيني و آقنبيي ثب ضوح ٞطهنگ ٢طآني زاضز و اين ايع  

٦ؿبني اؾت هب  ثكط ، اضكعا٠ ٦نس، ثي٧ش كٟؿيط مٗنو  ٦تبة الري، ويػ   نيؿت ٦ش ه واض  اظ منبثٕ زانف و كزطثش



هب   كطين و ثبضظكطين ن ونش انس و اهل ثيت ٦بمل يبز قس « مُرطون»، «اهل الص٦ّط»، «اولوااللجبة»٦ش زض ٢طآن ثش ٖنوان 

اين ٖنبوين هؿتنس؛ اش اين ٦ش پيبمجط زض حسيج مكروض متواكط ح٣يين، ايكبن ضا اظ ٢طآن و ٢طآن ضا اظ ايكبن 

 ي امّت ثش ظالل هسايت ضا ثؿتش ثش ربزنكسن اظ ٢طآن و اهل ثيت زانؿتش اؾت.نبپصيط مٗطّٞي ٦طز  اؾت و ضهيبث رسايي

ثنس  انؿبنرب نؿجت ثش زض٤  نسضالسين مح س قيطاظ  )مالنسضا( زض اضكجبٌ ثب غضٞب  مٟرومي ٢طآن و زؾتش

 نويؿس: مٟبهيي ٢طآني مي

هب و م٣بمربيي اؾت.  بن مطكجشو ك بم ؾرن اين ٦ش: ثطا  ٢طآن زضربت و منبظلي اؾت، انبن٧ش ثطا  انؿ»... 

هب  انؿبن اؾت و آن ه بن ٢طآن ميبن زو ريس اؾت، ه بن  كطين مطكجش هب  ٢طآن، ثؿبن پبيين كطين مطكجش پبيين

هب  انؿبن، پوؾت و ثكط  اوؾت، ثطا  هط زضرش اظ ٢طآن، حبمالني اؾت ٦ش آن  كطين زضرش گونش ٦ش پبيين

ا ، مگط پؽ اظ آن ٦ش  يبثنس[ ٢طآن ضا زض هط زضرش ٦ننس ]و زضن ي ي٦ننس و مؽ ن  زضرش ضا حّٟ و ٦تبثت مي

 پب٦يع  و پيطاؾتش اظ آاليف متنبؾت ثب ه بن زضرش ثبقنس.

يبثنس ... امّب ربن و مٛع و ضاظ ٢طآن ضا رع نبحجبن  كوز  انؿبنرب كنرب ثش پوؾتش و ذُرب و مٗبني ْبهط ٢طآن ض  مي

٢طآن اظ ضا  ٖيوم آموذتني و ٞطاگطٞتني ميؿّط نيؿت ٦ش ٖيي لسنّي و  يبثنس و ضؾيسن ثش ضوح ذطز نبة زضن ي

 26«ذواهس. موهجتي مي

 

 تفسير معىًي، ريح حذيج حقليه

انبن٧ش اقبضت ضٞت، ضؾول گطامي اؾالم )ل(، زض حسيج ثؿيبض مري ح٣يين، ثش امت ذويف ؾٟبضـ ٦طز  

 ٦نس: ط زو ضا نزبت يبٞتن اظ گ طاهي مٗطٞي مياؾت، كب ثش ٢طآن و ٖتطت ك ؿ٥ّ روينس و ح ط  ك ؿ٥ّ ثش آن ه

 27...«ٞت ؿ٧ّوا ثر ب لن كًيّوا ؤثساً »... 

كورش ويػ  پيبمجط ثش ٖتطت ذويف، نش اظ ؾط نگرساقت ذويكبونس  اؾت، اش اين ٦ش ؾبحت آن گطامي اظ انين 

س، ثي٧ش كٗجيط ٖتطت يب اهل ثيت، كوانس، مبيش ثطكط  ثبق هبيي ثش زوض اؾت و ضواثٍ نؿجي، زض ٞطهنگ انجيب ن ي گ بنش

اؾت. يٗني آنچش « لن كًيّوا ؤثساً»ن بيبنس، كٗجيط  كنرب ٖنوان مكيط اؾت و آنچش ٞيؿٟش و ٖيّت انيي اين اضكجبٌ ضا مي

اهل ثيت ضا ه طا  و نعزي٥ ٢طآن ؾبذتش، قأن ثيبنگط  و كٟؿيط و كجيين آنبن اؾت كب ثسان رب ٦ش زوضمبنسن اظ م٧تت 

ن و ثؿنس  ٦طزن ثش كٟؿيط لٛو  و ٞري ْبهط  ٢طآن، مبيش گ طاهي اؾت. ضرؤ ثش زيسگب  ائ ش زض كوييح كٟؿيط  آنب

كطين لٛت ضايذ زض ميبن  هب و كٟؿيط لٛو  و لٟٓي ثش اين پبيش اظ اه يت نيؿت، اگطاش ائ ش ثب ٞهيح مٗبني لٛو  واغ 

قنبؾي و ٞهبحت و ثالٚت گٟتبض  زض اود، ٢طاض  تٖطة آن ضوظ، ٦ش ه بن لٛت ٢طيف ثوز، آقنب ثوزنس و اظ نٓط لٛ

هب ثش ؾرنبن و ٦ي بت ٖيي )ٔ(  زاقتنس و انحبة پيبمجط، ه چون اثن ٖجبؼ، گب  زض زانؿتن و آموذتن مٗبني واغ 

٦طزنس، ولي آنچش ضاثُش مؿت٣يي و كنگبكنگ ثب هسايت و گ طاهي امّت زاضز، ثرف كٟؿيط مٗنو  ٢طآن و  اؾتكربز مي

سيس و قنبؾبنسن وا٢ٗيترب  مٗبضٜ آن اؾت. كٟؿيط مٗنو  ٢طآن اؾت ٦ش گصضگبهي ثبضي٥ و لٛعنس  و كٗطيٝ، كح

 ضاهن ب، ذُطآٞطين. پصيط اؾت و گصض اظ آن ثي كوريش

امبم ٖيي )ٔ( ثبكورش ثش ه ين وا٢ٗيت ثوز ٦ش زض وا٢ٗش نرطوان ثش اثن ٖجبؼ ؾٟبضـ ٦طز ٦ش و  زض ثحج و 

َطي١ ٢طآن واضز قوز، ظيطا ٢طآن زاضا  ورو  گونبگون و زضذوض ح ل ثط مٗبني گونبگون  اؾتسالل ثب ذواضد نجبيس اظ

 اؾت:



 28...«الكربن ري ثبل٣طآن، ٞبن ال٣طآن ح بل شو ورو  »... 

هب و كإويالت نبضوايي ٦ش اظ ؾبحت مي٧وكي آن ثش  زض ٖطنش كإويل و كٟؿيط مٗنو  ٢طآن اؾت ٦ش نباهالن، كوريش

ثش مجبضظ  مرٟي و « اي بن ثش ٚيت»زهنس، ه چون كٟؿيط  ٟؿيطِ مطاز ٦الم الري ثش ذوضز انؿبنرب ميزوض اؾت، ثش نبم ك

َج٣ش كوحيس  و  پنربني و كٟؿيط مٗبز و ؾطا  زيگط و ثركت ثش ٖب٢جت ك٧بمل روامٕ انؿبني و پسيس آمسن ربمٗش ثي

 زيگط يبو  ؾطاييرب.

ٟروم نبزيس  انگبقتن كٟؿيط لٟٓي و نٟي حزت ثوزن ْبهط اهت بم اهل ثيت ثش كٟؿيط مٗنو  ٢طآن، هطگع ثش م

انس و مسلول  ٢طآن نجوز  اؾت، آن گونش ٦ش ثطذي ثش ثربنش كٟؿيط ثبَن و ٦كٝ مٗبني ٢طآن، ثش ْبهط ٢طآن پكت ٦طز 

س؛ انس! ثي٧ش زض كٟؿيط اهل ثيت، ْبهط و ثبَن ٢طآن موضز كوررن ْبهط  واغگبن ٢طآن ضا مطاز رسّ  ذساونس نسانؿتش

هب محسوز ثش ْبهط  انس و الجتش زض ه ش ظمينش ظيطا زض ثؿيبض  اظ اح٧بم و ٣ٖبيس، ايكبن ثش ْروض ٢طآن اؾتنبز ٦طز 

 انس. انس، هطگع ْواهط ضا اظ اٖتجبض و حزت ثوزن نينساذتش انس، ولي آن رب ٦ش ثش كٟؿط ثبَني پطزاذتش ن بنس 

 

 اي از گرايص تفسيري اَل بيت )ع( ومًوٍ

يبنسن اين ح٣ي٣ت ٦ش زض ضوايبت زوضان نرؿتين، گطايف كٟؿيط اهل ثيت ثش ؾ ت كٟؿيط مٗنو  ثوز  و ثطا  ن ب

 ٦نيي. انس، ثش مواضز  اقبض  مي ثش َوض مٗ ول زيگط مٟؿطان، نٓط ثش كٟؿيط لٟٓي زاقتش

يل ثش مزؿّي ٦كس و زض ٢بلت ك خ . آيش هٟسهي اظ ؾوض  ث٣ط  اظ آيبكي اؾت ٦ش نٟبت منب٣ٞبن ضا ثش كهويط مي1

 ٞطمبيس: ؾبذتن نٟبت زضوني و ٧ٞط  و ٞطربم ٦بض ايكبن، پطزاذتش اؾت، كب آن رب ٦ش مي

 «رَّٓتٓ اللَِّٔ ثٌَُِسِّٙنٕ ٍٓتَشَؤَْنٕ فٖٙ ظُلُوٓبتٚ ال ٗٔجٕظٙشٍُىَ »...

 انس اظ اين ٢طاض اؾت: آنچش ؾبيط مٟؿطان زض كٟؿيط آيش آوضز 

 * كٟؿيط ٢طَجي:

 اظ ضيكش شهبة گطٞتش قس  و ثش مٗنب  ظوال قيء اؾت. شهت و اشهت، هط زو»

 ؛ يٗني وانربز ايكبن ضا.«و كط٦ري»

ضا ثش ؾ٧ون الم ٢طاءت ٦طز  اؾت اظ ثبة ثطاثط  ثب انل « ْي بت»ر ٕ ْي ت اؾت. اٖ ف، « ٞي ْي بت»

ررت اؾت انس، ثسان  ضا ثش يي ٢طاءت ٦طز « ْي بت»]اون انل آن ْي ش و الم آن ؾب٦ن اؾت[. ٦ؿبني ٦ش 

ذوانس  اؾت. ثهطيون، زض « َْيَ بت»انس. واقرت ٣ٖييي ثش ٞتح الم،  ٦ش ٞط٠ ثين حبلت اؾ ي و ونٟي گصاقتش

 كط اظ يي اؾت. انس: ٞتح ؾج٥ كوريش مٟتوح ذوانسن الم، گٟتش

 ٦ؿبئي گٟتش اؾت:

 «اؾت.« ْي بت»، «ُْيَي»و ر ٕ « ُْيَي»ْي بت ر ٕ الز ٕ اؾت، ظيطا ٦ش ر ٕ ْي ت »

]زض حبلي « ٚيط مجهطين»، اين ر يش اؾت٣جبل و زض مويٕ حبل آوضز  قس  اؾت، گويي گٟتش قس : «يجهطونال»

 29...«ربيع نيؿت « ْي بت»ثينس[ و ثنبثطاين، و٢ٝ زض  ٦ش ن ي

 * كٟؿيط اهل ثيت شيل آيش اين گونش اؾت:

ؾيسم. آن پط «ن فٖ ظلوبت الٗجظشٍىٍ تشوْ»گويس: اظ امبم ضيب )ٔ( زضثبض  اين آيش:  اثطاهيي ثن اثي مح وز مي

 حًطت ٞطموز:



گيطز، زض موضز ذسا نبز٠ نيؿت، ثي٧ش اين واغ ، زض ونٝ  ثش آن مٗنب ٦ش ونٝ ثنسگبن ٢طاض مي« كط٤»واغ  »

ذساونس، ثش مٗنب  اين اؾت ٦ش ٖيي ذساونس، ثش ثبظنگكتن آنبن اظ ٦ٟط و گ طاهي ثبٖج گطزيس  اؾت ٦ش امساز 

 30«بل آنبن نگطزز و آنبن ضا ثش حبل ذوز ايكبن وانرس.و لُٝ الري، قبمل ح

 ابنبن٧ش پيساؾت، امبم، زض م٣بم ثيبن ي٥ مٟروم مٗطٞتي اٖت٣بز  اؾت و نش مٗنب  لٛو  و لٟٓي.

ٔ لَىُنٕ لٙ٘ٓبهٖب» . مح س ثن رطيط َجط  زض كٟؿيط آيش:2  نويؿس: مي (5)ًسبء/ .« .. ٍٓال تُإْتَُا السٜفَْٓبءٓ أَهَٕٓالَىُنٔ الَّتٖٙ جٓؼٓلَ اللَِّ

اش ٦ؿبني هؿتنس، اذتالٜ نٓط زاضنس و هط ٦سام نٓط  « ؾٟربء»اهل كإويل زض اين ٦ش مطاز ذساونس اظ »

 انس: زاز 

 . ظنبن و اَٟبل.1

 . ذهول اَٟبل.2

 . ٞطظنساني ٦ش ضقس ٣ٖيي نساضنس.3

 . ذهول ظنبن.4

هب  يبزقس . ثنبثطاين،  ش اؾت و نش كنرب ي٧ي اظ ن ونشكط اين اؾت ٦ش ثگوييي مٗنب  ٖبم ؾٟيش مطاز آي امّب زضؾت

 ؾٟيش اش نٛيط ثبقس و اش ٦جيط، ظن ثبقس يب مطز، نجبيس اموال ضا ثسانبن ؾپطز.

انس؛ ظيطا ٖطة  ا  نبزضؾت مٗني ٦طز  كنرب ظنبننس، اين واغ  ضا ثش گونش« ؾٟربء»انس م٣هوز اظ  ٦ؿبني ٦ش گٟتش

ر ٕ ثؿتش « ٚطائت»و « ٚطيجبت»٦ش « ٚطيجش»ثنسز، مبننس  ر ٕ مي« ٞٗيالت»و « ٞٗبئل»ضا ثط وظن « ٞٗيل»٦ي ة 

 31«اؾت و مص٦ّط...« ٚطيت»ر ٕ « ٚطثبء»قوز و امّب  مي

 زض شيل ه ين آيش، اثوثهيط اظ امبم نبز٠ )ٔ( ن٣ل ٦طز  اؾت:

 ضؾول ذسا )ل( ٞطموز:

يس و اگط ذواؾتگبض  ٦طز، ظن نسهيس، اگط ثش قطاثروض نس٢ش نسهيس، اگط ايع  ضا ثش ق ب ذجط زاز، ثبوض ن٧ن»

مطيى قس ٖيبزت ن٧نيس، اگط زضگصقت ككييٕ ن٧نيس. نعز او امبنتي نگصاضيس و اگط گصاقتيس و كيٝ ٦طز، 

زهس؛ ظيطا ٦ش ذساونس زض ٦تبثف  ذساونس نش ٖوو آن ضا زض زنيب و نش پبزاـ آن ضا زض آذطت ثش ق ب ن ي

 32«كط اظ انؿبن قطاثرواض اؾت. و اش ٦ؿي ؾٟيش« موال٧يو الكاكوا الؿّٟربء ؤ»ٞطموز  اؾت: 

و كٗيين و « ؾٟربء»انبن٧ش ضوقن اؾت، ذ يطمبيش انيي و ربن كٟؿيط و ٞري آيش زض گطو كٟؿط مٗنو  نحيح اظ 

ككريم مطاز و م٣هوز اظ آن زض ذبضد اؾت و گطنش كٟؿيط لٟٓي آن ضوقن اؾت. اثن رطيط َجط  ثب ه ة ايط  

ش٦ط ٦طز  و ثًٗي ضا ثب ٦ ٥ اظ زؾتوض ظثبن ٖطثي، « ؾٟربء»٢طآن، پنذ احت بل ضا زض كٟؿيط مٗنو  زؾتي زض كٟؿيط 

ا  اؾت ٦ش  ٦ش ظثبن ٢طآني اؾت، مطزوز ق طز  اؾت. ثب اين حبل، شهن و  ثش ن ونة زيگط نطؾيس  اؾت و آن ن ونش

 اظ ؾو  امبم نبز٠ )ٔ( مٗطٞي قس  اؾت.

نيؿت، « ؾٟربء»ط  اين ضوايبت، كنرب قنبذت ي٥ مهسا٠ رسيس ثطا  واغ  قبيبن يبزآوض  اؾت ٦ش اضظـ كٟؿي

 زهس. ن بيبنس و كٗييي مي ثي٧ش اين گونش نگطـ ثش ٢طآن، ضوـ ٞري و زض٤ و اؾتنجبٌ اظ ٦الم وحي ضا مي

 

 َا تفسير قرآن، از راٌ بيان ومادَا ي ومًوٍ



هب  ٖيني و  و ن وزن ن بزهب و نكبن زازن ن ونش هب ثرف زضذوض كورري اظ ضوايبت كٟؿيط  اهل ثيت، ثيبن ن ونش

 هب  ٢طآني اؾت. ذبضري ثطا  ح٣بي١ و اقبض 

 نويؿس: ٖالمش َجبَجبيي مي

هب  كٟؿيط  اؾت و ثش زلييربيي ٦ش پؽ اظ اين ذواهيي  كٟؿيط ٢طآن اظ ضا  ثيبن ن ونش، ذوز ي٥ اظ قيو »

اٖس و انولي ٦ش اظ ؾو  آنبن ضٖبيت قس  اؾت، گٟت، اين ضوـ، كنرب اظ ضا  اهل ثيت و يب ثبكورش ثش ٢و

 33«پصيط اؾت. ام٧بن

انل وروز اين ضوـ زض م٧تت كٟؿيط  اهل ثيت و زض نسهب ضوايت كٟؿيط  اظ اين زؾت، رب  كطزيس نساضز، 

 ؾرن زض ح٧ ت و ٖيت انتربة اين قيو  اظ ؾو  اهل ثيت و ٦بضثطز ٖي ي و ٖ يي آن اؾت ٦ش ثبيس ضوقن قوز.

پػوهبن مٗبنط، اونبن: ٖالمش َجبَجبيي، زض كٟؿيط ال يعان و ز٦تط مح س نبز٢ي زض كٟؿيط الٟط٢بن،  ٢طآنثًٗي اظ 

 انس. يبز ٦طز « رط  و كُجي١»اظ اين ضوايبت كحت ٖنوان 

 نويؿس: ٖالمش َجبَجبيي مي

بثرب  گونبگون ضوايبت زض ثطاثط ٦طزن آيبت ٢طآن ثط ائ ش و زق نبن ايكبن، يٗني ضوايبت رط  و كُجي١ زض ث»

زهس ... اين گونش ثيبنرب زض ؾج٥ كٟؿيط  اهل ثيت )ٔ( زيس   ٞطاوان اؾت و ثؿب ٦ش نسهب ضوايت ضا كك٧يل مي

 قوز. مي

٦طزنس، اگطاش اين مواضز، ذبضد اظ موضز  ايكبن آيبت ٢طآن ضا ثط مواضز  ٦ش زضذوض ثطاثط ؾبظينس، ثطاثط مي

 34«اين ٖ ل ائ ش )ٔ( ؾبظگبض اؾت.نعول ثبقنس، اٖتجبض ٣ٖيي و ٖطٞي نيع ثب 

نويؿنس  الٟط٢بن، مٗت٣س اؾت ٦ش اين گونش مواضز، كٟؿيط مٟروم نيؿت، ثي٧ش كنرب ثطاثط٦طزن و ثيبن ن ونش اؾت. و  

 نويؿس: مي

هب  پنربن، آق٧بض يب  قوز ٦ش زض م٣بم كٟؿيط مٟروم نيؿتنس، ثي٧ش ن ونش زض ثؿيبض  اظ ضوايبت كٟؿيط  زيس  مي»

تالٜ ضا ثيبن ٦طز ، ثسون اين ٦ش مٟروم آيش ضا ثش ذوز منحهط ٦ننس؛ ظيطا مٟروم آيبت حهطپصيط موضز اذ

ثش اميطمامنبن )ٔ( اظ ٢جيل رط  و كُجي١ و ثيبن « نطاٌ مؿت٣يي»و « نجإ ٖٓيي»نيؿت. ثطاين اؾبؼ، كٟؿيط 

گٟت: پيبمجط )ل( زض  كنرب اميطمامنبن ثبقنس، ثبيس« نطاٌ مؿت٣يي»مهسا٠ موضز اذتالٜ اؾت، ظيطا اگط 

ذواؾتش اؾت و گويي ٦ش ٖيي )ٔ( ثبالكط اظ آن  ن بظهب  ضوظانش و قجبنش ذوز، اؾت٣طاض زض ضا  ٖيي )ٔ( ضا مي

ثش نكط و گؿتطـ ٖيي اهل ثيت، ثيبن ن ونة « و م ّب ضظ٢نبهي ين٣ٟون»حًطت اؾت و كٟؿيط ضظ٠ زض ر يش: 

ٖيي زين ضا ٦ش ضظ٠ ضوح انؿبن اؾت، قبمل « ضظ٠»ش واغ  پنربن اظ مٟروم گؿتطزة ضظ٠ اؾت و ؾعاواض اؾت ٦

 35«قوز.

 

 ومًوٍ گسيىي، سير تفسيري يا تأييلي؟

ا   كإويل اؾت و گطوهي ثط اين ثبوضنس ٦ش پبض « كٗيين مهسا٠»ثطذي مح٣٣بن ثط اين ثبوضنس ٦ش ك بم ضوايبت 

 ا  كإويل اؾت. كٟؿيط و پبض 

 زاضنس.« كإويل»زز ٦ش هط ي٥ ثطا  گط منكإ اين زو نٓطيش، ثش كٗطيٟي ثطمي

 نويؿس: ها( مي 1302ٖبضٜ و مٟؿّط ٢طآن ميطظا مح س كن٧بثني )م: 



كط  كطين ٞطز زاضنس، اش ٦بمل مُي٣بت ٢طآن، ثي٧ش ٖ ومبت ه بننس مُي٣بت، زض م٣بم كإويل، انهطاٜ ثش ٦بمل»

 زض ررت وااليي و اش زض ررت ٦بؾتي. ذساونس ٞطموز  اؾت:

 15احمبف / « َىَ شَْٕشًآٍٍٓطٌَٕٛ٘ب اإلًْسٓبىَ ثَِٓالٙذِٕٓٗٙ ئِحٕسٓبًًب حٓوٓلَتِْٔ أُهِٜٔ وُشّْٖب ٍٍٓٓضَؼٓتِْٔ وُشّْٖب ٍٓحٓوٕلُِٔ ٍٓفٙظٓبلُِٔ ثَالثُ»

كطين  گ بن، حؿين )ٔ( زض ق بض ٦بمل زض ضوايبت آمس  ٦ش مطاز اظ انؿبن زض اين آيش، حؿين )ٔ( اؾت و ثي

 ؾت ٦ش گبم ثش نحنش وروز نربز  اؾت...انؿبنربيي ا

َبلت )ٔ( مٗطٞي و كٗيين قس   اؾت ٦ش مهسا٠ آن زض ضوايبت، ٖيي اثن اثي« الهطاٌ ال ؿت٣يي»موضز زيگط 

٦نس و ٦ؿي ٦ش ثب ضاهن بيي او ؾيط ٦نس، ثش هال٦ت  اؾت؛ ظيطا او ؾبل٧بن ضا ثش م٣هوز و مُيوة هسايت مي

 36...«اٞتس  ن ي

آينس و  گيطنس، كإويل ثش ق بض مي مٗت٣س اؾت: ح٣بي١ ٖيني و ذبضري ٦ش زض حوظ  مٟروم آيش ٢طاض مياثن كي يّش نيع 

 قونس: آيس، كٟؿيط نبميس  مي مُبلت و مٗبضٜ شهني ٦ش اظ زاللت الٟبِ پسيس مي

مٗطٞت و قنبذت كٟؿيط و مٗنب  لّٟ و كهوض آن مٗنب زض شهن ٚيط اظ مٗنب زض شهن ٚيط اظ مٗطٞت »... 

٣ت موروز زض ذبضد اؾت ٦ش مطاز لّٟ و ٦الم اؾت، ظيطا هط لٟٓي وروز ٖيني، شهني، لؿبني و ثيبني ح٣ي

قوز و هطگب   زاضز. ٦الم لٟٓي اؾت ٦ش ثطا  او مٗنبيي زض ٢يت وروز زاضز و اين، ثش وؾييش ذٍ نوقتش مي

 قوز. مياين ٦الم قنبذتش قس و مٗنب  آن زض ٢يت كهوض قس، اظ آن مٗنب، كٗجيط ثش ظثبن 

ه ش اينرب، ٚيط اظ ح٣ي٣ت موروز زض ذبضد اؾت و انين نيؿت ٦ش هط٦ؿي اولي ضا ثٟر س و ثكنبؾس زومي ضا 

نيع ثكنبؾس، اش اين ٦ربهل ٦تبة زض ٦تبثرب  ذوز، ثش اونبٜ حًطت مح ّس )ل( آقنب ثوزنس، يٗني مٗطٞت 

، ذوز وروز حًطت مح ّس )ل( ثوز ٦ش زض ٦الم، مٗنب و كٟؿيط آن زاقتنس و امّب كإويل آن ذجطهب و نٟترب

 مٗطٞت حًطت مح ّس )ل( ثطاثط ثب قنبذت كإويل آن ٦ي بت و نٟبت ثوز.

« معزلٟش»، «ٖطٞش»، «مني»، «مؿبرس»، «ثيت»و مكبٖط آن ضا ه چون « حذّ»ه ين گونش انؿبن، گب  ٦ي بت 

اؾت « ثيت»ط ثجينس ثگويس: اين ه بن قنبؾس ٦ش اگ زانس، ولي ذوز آن م٧بنرب ضا ن ي ٞر س و مٗنب  آن ضا مي مي

 ٦ش زض ٢ول ذساونس آمس  اؾت:

ٙ ػٓلَى الٌَّبسِ حٙجٜ الْجٕٓ٘تٙ هٓيِ اسٕتَطَبعٓ ئِلَِٕ٘ٙ سٓجِ٘الً»  97آل ػوشاى /    «ٍٓلٙلَِّ

 و ه چنين اين ؾطظمين، ه بن اؾت ٦ش زض ٢ول ذساونس يبز قس :

 198ط  / ث٣    37...«ٞبشا ؤًٞتي من ٖطٞبت ٞبش٦طوا اهلل »

ا  كٟؿيط و زؾتش زيگط  انس٤ زؾتش گطوهي ثط اين ثبوضنس ٦ش ضوايبكي ٦ش زض آنرب ن ونش گعيس  قس ، ثش زو زؾتش

 آينس. كإويل ٢طآن ثش ق بض مي

 نويؿس: ٖالمش َجبَجبيي مي

ض ثطاثطؾبظ  ٦ش زض انُالح ثش مٗنب  ح ل آيش ثط ن ونش آن اؾت، آن رب ٦ش زض محسوز  زاللت لٟٓي ثش ٦ب»

ضوز ثش مٗنب  كٟؿيط اؾت و آن رب ٦ش مهسا٠، زضذوض ثطاثط ٦طزن ثط مسلول لٟٓي نجبقس، ثبظهي كإويل ثش 

 آيس. ق بض مي

كوييح اين ٦ش اگط مواضز ثطاثطؾبظ ، اظ مهبزي١ اَال٢رب و رعئيبت آن زؾتش مٟبهي ي ثبقنس ٦ش اظ زاللت 

اهس گطٞت، ظيطا ٦ش اين نٓط زاضا  ويػگي كٟؿيط قونس، اين زض اربضاوة آيش ٢طاض ذو لٟٓي آيش اؾتٟبز  مي



اؾت، امّب زض مواضز  ٦ش ثيبن ن ونش و ثطاثط٦طزن آن، ويػگي ٞو٠ ضا نساقتش ثبقس و مسلول زاللت لٟٓي نجبقس 

نطاٌ »اظ حسوز كٟؿيط ذبضد و اظ مواضز كإويل و مطثوٌ ثش ح٣بي١ ٖيني آيبت اؾت ... ثش ٖنوان مخبل كُجي١ 

ضوايبت ثش ضا  ظنسگي ائ ش )ٔ( اظ گونة كٟؿيط ثوز  و ثطاثط٦طزن آن ثش اميطال امنين )ٔ( اظ  زض ثطذي« مؿت٣يي

 38«ضوز. مواضز كإويل ثش ق بض مي

ي ضوايتي ضا اظ كٟؿيط ٢  35هبئذُ / « ِٗٓب أَْٜٗٓب الَّزٙٗيَ آهٌَُٓا اتَّمَُا اللَِّٓ ٍٓاثٕتَغَُا ئِلَِٕ٘ٙ الَْٓسٙ٘لَ»ٖالمش َجبَجبيي شيل آيش 

 آوضز ٦ش امبم زض كٟؿيط آيش ٞطموز: مي

 «ثش وؾييش امبم ثش ذساونس ك٣طة ثزوييس.»

 اٞعايس: ؾپؽ زض كوييح مي

يٗني ثش وؾييش پيطو  اظ امبم. و اين اظ ٢جيل رط  و كُجي١ ثط مهسا٠ اؾت و ثؿبن اين ضوايت ضا اثن »

 قرطآقوة اظ اميطال امنين )ٔ( ضوايت ٦طز  اؾت ٦ش ٞطموز:

، آن وؾييش من هؿتي و نعزي٥ ثش ه ين مٗنب زض ٦تبة ثهبئط السّضربت اظ ٖيي )ٔ( ن٣ل  «الِ٘ الَس٘لٍِاثتغَا »

 39«قس  و م ٧ن اؾت ٦ش زو ضوايت اظ ٢جيل كإويل ثبقس.

ثش قرم ٖيي « الوؾييش»ثش پيطو  اظ امبم( و ضوايت اذيط )كٟؿيط « الوؾييش»كٟبوكي ٦ش ثين ضوايت نرؿت )كٟؿيط 

كوانس مسلول لّٟ و ي٧ي اظ مهبزي١  ثش پيطو  امبم، مي« الوؾييش»كوان ٢بيل قس اين اؾت ٦ش كٟؿيط  مي َبلت( اثن اثي

ثش قرم امبم ٦ش ثطاثطؾبظ  آيش ثط ذبضد اؾت و زض ٢ي طو « الوؾييش»مٟرومي و شهني ثش ق بض آيس، ثطذالٜ كٟؿيط 

 گنزس. مٟروم شهني آيش ن ي

 

 َل بيت )ع(ومًوٍ گسيىي، سيري تأييلي در وگاٌ ا

انس ٦ش كٟؿيط ٢طآن  زض ثين ضوايبكي ٦ش گعينف ن ونش قس ، مواضز  وروز زاضز ٦ش زض آنرب اهل ثيت كهطيح ٦طز 

 ٦بض  اؾت زض ررت كإويل ٢طآن و ثيبن ثُون آن:« گعينف ن ونش»ثش قيو  

ٓ ٍٓأَطٙ٘ؼَٔا الشَّسَٔلَ ٍٓأٍُلٖٙ األ». زض كٟؿيط ٖيبقي شيل آيش: 1  آمس : (59)ًسبء / ...«  هٕشِ هٌْٙىُنٕأَطٙ٘ؼَٔا اللَِّ

گوينس: اطا نبم ٖيي و اهل ثيت او زض ٢طآن يبزنكس ، اش ايع   پطؾس: مطزمبن مي اثوثهيط اظ امبم ثب٢ط )ٔ( مي»

 مبنٕ اظ اين ٦بض ثوز  اؾت؟

: ؾش امبم ثب٢ط )ٔ( ٞطموز: ثش آنبن ثگو! ذساونس زض ٢طآن ن بظ ضا ثط پيبمجط )ل( وارت ؾبذت، ولي نگٟت

ض٦ٗت ثرواننس، يب اربض ض٦ٗت، كب اين ٦ش پيبمجط )ل( ثطا  مطزم كٟؿيط ٦طز و نيع حذّ ضا زؾتوض زاز، امّب 

 نگٟت هٟت ثبض َواٜ ٦نيس كب اين ٦ش پيبمجط )ل( ثطا  آنبن كٟؿيط ٦طز.

، حؿن و حؿين )ٔ( پؽ اين آيش زضثبض  ٖيي...« اَيٗوا اهلل و اَيٗوا الطّؾول و اولي االمط من٧ي »نيع نبظل ٦طز: 

 نبظل قس  اؾت و پيبمجط )ل( ٞطموز:

 هط ٦ش من موال  اويي، پؽ ٖيي موال  اوؾت.

ام ٦ش ميبن آن زو  ٦ني. من اظ ذسا ذواؾتش و نيع ٞطموز: ق ب ضا ثش ٦تبة ذسا و اهل ثيت ذوز ؾٟبضـ مي

تش ضا ثش من ُٖب ٦طز و رسايي ني٧ٟنس، كب هنگبمي ٦ش زض ٦نبض حوو ثط من واضز قونس و ذساونس اين ذواؾ



ٞطموز: ثش آنبن ايع  آموظـ نسهيس؛ ظيطا ٦ش ايكبن زانبكط اظ ق ب هؿتنس. اهل ثيت هطگع ق ب ضا اظ مؿيط 

 ٦نس. هسايت زوض ن٧طز  و ثش گ طاهي واضز ن ي

اگط پيبمجط )ل( ؾ٧وت ٦طز  ثوز و اهل ثيت ذوز ضا مٗطٞي ن٧طز  ثوز، آل ٖجبؼ، آل ٣ٖيل و آل ٞالن و 

ئًَِّوٓب ٗٔشِٗذٔ اللَِّٔ لٙ٘ٔزّْٙتٓ » ٦طزنس ٦ش اهل ثيت پيبمجط )ل( هؿتنس، ل٧ن ذساونس زض ٦تبة ذوز ٞطموز: ازٖب مي ٞالن

انس و  پؽ ٖيي، حؿن، حؿين و ٞبَ ش )ٔ( كإويل اين آيش (33احزاة / « ػٌْٓىُنٔ الشِّجٕسٓ إَّٔلَ الْجٕٓ٘تٙ ٍٓٗٔطَِّْشَوُنٕ تَطِْْ٘شًا

بَ ش، حؿن و حؿين )ٔ( ضا گطٞت و آنبن ضا زض ذبنش امّ ؾي ش گطز آوضز و ٞطموز: ضؾول ذسا زؾت ٖيي، ٞ

 40...«ا  ح٣ل و اهل ثيتي اؾت و ايكبن ح٣ل و اهل ثيت من هؿتنس  پطوضزگبضا! ثطا  هط ذبنش

ثش  «جذٗيٗب اثت اًّٖ سأٗت احذ ػشش وَوجبً ٍ الشّوس ٍ الموش سأٗتْن لٖ سب». زض كٟؿيط آيش اربضم اظ ؾوض  يوؾٝ: 2

 ضوايت اثي الزبضوز اظ امبم ثب٢ط )ٔ( ن٣ل قس  اؾت ٦ش امبم ٞطموز:

كإويل ضئيب  يوؾٝ اين ثوز ٦ش او ثش ظوز  ٞطمبنطوا  مهط ذواهس قس، پسض، مبزض و ثطازضان و  ثط او واضز »

 قونس. مي

و٦ت، ثطازضان پؽ مطاز اظ ق ؽ، مبزض يوؾٝ اؾت ٦ش ضاحيل نبم زاقت و ٢ ط ي٣ٗوة اؾت و امّب يبظز  ٦

انس و  يوؾٝ هؿتنس. ظمبني ٦ش ثط يوؾٝ زاذل قسنس، ثش ؾزس  ق٧ط اٞتبزنس ٦ش يوؾٝ )ٔ( ضا ثش آن م٣بم زيس 

 41«اين ؾزس  كنرب ثطا  ذسا ثوز.

 . حطيع اظ امبم ثب٢ط )ٔ( ضوايت ٦طز  اؾت ٦ش: اظ آن حًطت زضثبض  ربثط پطؾيسم، امبم زض پبؾد من ٞطموز:3

ئِىَّ الَّزٕٙ فَشَعٓ » زانؿت: ا  ثوز ٦ش كإويل اين آيش ضا مي ح ت ٦نس، زانف و ٞري ربثط ثش پبيشذساونس ربثط ضا ض»

 42«؛ يٗني ضرٗت ضا.(85)لظض/ « ػٓلَٕ٘هٓ الْمُشْآىَ لَشَادٜنٓ ئِلَى هٓؼٓبدٚ

كط گٟتيي،  و انبن٧ش پيف 43گطزز ضوايبت زيگط  نيع ثيبنگط ه ين مٗنبؾت ٦ش يبز ه ش آنرب مبيش زضاظ  ؾرن مي

آوضز زضنگ و ز٢ت زض اين ضوايبت اين اؾت ٦ش  ن ونش گعيني زض ضوايبت كٟؿيط  اهل ثيت، ش٦ط كإويل و كجيين  زؾت

 ثُون ٢طآن اؾت.

 

 اي قرآوي ومًوٍ گسيىي، ضيًٌ

 انؿبن، اٞعون ثط نيبظ ثش مز وٖش ٢وانين و ككطيٕ ثطنبمش ؾٗبزت، نيبظمنس الگوهب  ٖيني و ٖ يي اؾت، الگوهبيي

٦ش ذوز كزؿي و آيينش ك بم ن ب  زين و قطيٗت ثبقنس و كٟؿيط مزؿّ ي اظ م٧تت، كب پيطوان آن زين ذوز ضا ثب 

 م٣يبؼ آن الگوهب اضظيبثي ٦ننس.

زض ضوايبكي ٦ش مهسا٠ گعيس  قس  اؾت، اهل ثيت زضنسز اضائش الگوهب  ٖيني و كٟؿيط كزؿ ي و محؿوؼ 

٣الني و نٓط  ٢طآن ثش حؽ و قروز و ثش كٗجيط زيگط، ريو  زازن مٟبهيي ثش هب  ٖ ٢طآن و نعزي٥ ٦طزن آضا و انسيكش

 انس. نوضت قرم، حبزحش و ٢ًيش مٗين ثوز 

)ثمشُ / « َٓ السٛوٙ٘غٔ الْؼٓلٙ٘نٔاللَِّٔ ٍّٓٔفَاِىْ آهٌَُٓا ثِوٙثْلِ هٓب آهٌْٓتُنٕ ثِِٙ فَمَذٙ إّتَذٍٕٓا ٍٓئِىْ تََٓلََّٕا فَاًَِّوٓب ّٔنٕ فٖٙ شٙمَبقٍ فَسٓ٘ٓىْفٙ٘ىَْٔنٔ  »...شيل آيش 

 امبم ثب٢ط )ٔ( ٞطموز  اؾت: (137



ٖيي، حؿن، حؿين و ٞبَ ش )ٔ( هؿتنس و اگط مطزمبن ايكبن ضا الگو ٢طاض زهنس و اون آنبن « آمنتي»مربَت »

 «انس. اي بن ثيبوضنس، هسايت يبٞتش

ت آيبكي ٦ش زض آنرب، ثبوضهب، نٟبت، گعيسن اين قيو  كٟؿيط ، ضيكش زض ذوز ٢طآن ٦طيي زاضز، ظيطا ٦ي نيؿ

ذهيترب  پؿنسيس  يب ظقت انؿبني يب ش٦ط اٞطاز مكرهي ثش ٖنوان ن ونش ثبضظ آن نٟبت و ثبوضهب، ٖطيش قس  اؾت 

 آيس، اظ ر يش: و اين قيو  ثيبني، ي٧ي اظ قگٟتيرب و ظيجبييرب  ثيبني ٢طآن ثش ق بض مي

َّب لَٙ٘ٔسٔفٓ فٙ»...  .1 َىَ ٍٓلَوٛب ٖ األسٕعِ ٍٓلٌُٙؼٓلّٙوِٓٔ هٙيْ تَأٍِْٗلِ األحٓبدٙٗثٙ ٍٓاللَِّٔ غَبلٙتٗ ػٓلَى أَهٕشُِٙ ٍٓلَىٙيَّ أَوْثَشَ الٌَّبسِ ال ٗٓؼٕلَؤٍٓوَزَلٙهٓ هٓىٌَّ

 21ـ  22َٗسف / « ثٓلَغَ أَشُذُٛٔ آتٌََٕ٘بُٔ حٔىْوٖب ٍٓػٙلْوٖب ٍٓوَزَلٙهٓ ًَجٕزِٕ الْؤحٕسٌٙٙ٘يَ
زض ؾطظمين مهط، ضا  ٢سضت و ٞطمبنطوايي ضا ثبظ ٦طزيي و ثطا  آن ٦ش گعاض  ذواثرب و ك خيالت ضئيب ضا ثش  ... اين گونش ثطا  يوؾٝ

زاننس و اون يوؾٝ ثش كوان  او آموظـ زهيي، ذساونس رربن ثط ارطا  ٞطمبن و ذواؾتش ذوز ايط  اؾت، ولي ثيكتط مطزم ن ي

ذوا  مطزم ثوز و مب پبزاـ  انسيف و ني٥ زانف ُٖب ٦طزيي، يوؾٝ ني٥رؿ ي ضؾيس و ٦ بل رواني ضا ثبظيبٞت، ثش او ٢ًبوت و 

 ٦نيي. انسيف ضا اين انين ُٖب مي مطزم ني٥

ٔ هٙيْ ػٙجٓبدًَٙب الٍْٓلَمَذٕ ّٓوٛتٕ ثِِٙ ٍّٓٓنٛ ثِْٓب لََٕال أَىْ سٓأَى ثٔشّْٓبىَ سٓثِِّٙ وَزَلٙهٓ لٌَٙظٕشِفٓ ػٌِْٓٔ السَٜءٓ ٍٓالْفَحٕشَبءٓ ئِ». 2  « ؤخْلَظٙ٘يًََِّ

 24َٗسف /                 
٦طز. اين انين ٦طزيي كب ثس  و ٞحكب ضا اظ او زوض  زيس ٢هس و  مي آن ظن ٢هس او ٦طز و او نيع اگط ثطهبن پطوضزگبض ضا ن ي

 ؾبظيي، اطا ٦ش او اظ ثنسگبن مريم مب ثوز.

(ٍٓوَبىَ ٗٓأْهٔشُ إَّٔلَِٔ ثِبلظاٛلِٓ ٍٓالزَّوَبِٓ ٍٓوَبىَ ػٌْٙذٓ سٓثِِّٙ 54الَْٓػٕذٙ ٍٓوَبىَ سٓسَٔال ًَجِ٘ٝب ) ٍٓارْوُشْ فٖٙ الْىٙتَبةِ ئِسٕوٓبػٙ٘لَ ئًَِِّٔ وَبىَ طٓبدٙقَ». 3

 54ـ  55هشٗن /             «هٓشْضٙ٘ٝب
و نجّوت ٦طز و م٣بم ضؾبلت  زض ٦تبة آؾ بني ذوز، زاؾتبن اؾ بٖيل ضا ذبَطنكبن ٦ن، اؾ بٖيل ثب ضاؾتي ثش وٖس  ذوز وٞب مي

 زاز و زض پيكگب  پطوضزگبضـ موضز ضيبيت ثوز. زاقت، ذبنسان ذوز ضا ثش  ن بظ و ظ٦بت ٞطمبن مي

«هٓ ّٔنٔ الظٛبدٙلَُىَِْنٕ فٖٙ سٓجِ٘لِ اللَِّٙ أٍُلَئٙئًَِّوٓب الْؤإْهٌَُٙىَ الَّزٙٗيَ آهٌَُٓا ثِبللَِّٙ ٍٓسٓسَٔلِٙٙ ثُنٛ لَنٕ ٗٓشْتَبثَٔا ٍٓجٓبّٓذٍٔا ثِأَهَٕٓالِْٙنٕ ٍٓأًَْفُسٙ». 4

 15حجشات /        
انس ٦ش ثش ذسا و ضؾول اي بن آوضز  ثبقنس و ثب مبل و ربن ذوز زض ضا  ذسا رربز ٦طز  ثبقنس،  زض پيكگب  ذسا، كنرب ٦ؿبني مامن

 اينبننس ٦ش زض ازٖب  اي بن ضاؾتگوينس.

ئِىَّ فٙشْػَٕٓىَ ػآل فٖٙ األسٕعِ ٍٓجٓؼٓلَ إَّٔلَْٓب شٙ٘ٓؼٖب ٗٓسٕتَضْؼٙفٔ طَبئٙفًَٔ هٌْْٙٔنٕ  ،كِّ لٙمََٕمٍ ٗٔإْهٌَُٙىًََتْلَُا ػٓلَٕ٘هٓ هٙيْ ًَجٓاِ هَٔسٓى ٍٓفٙشْػَٕٓىَ ثِبلْحٓ » .5

 4ـ  3لظض /  «ٗٔزَثِّحٔ أَثٌَٕبءّٓٔنٕ ٍٓٗٓسٕتَحِٕٖ٘ ًٙسٓبءّٓٔنٕ ئًَِِّٔ وَبىَ هٙيَ الْؤفْسٙذٙٗيَ
رويي  ذوانيي ثطا  گطوهي ٦ش زض پي ح٣ّنس و اي بن آوضنس. ٞطٖون زض ظمين ثطكط  يمب اظ زاؾتبن موؾي و ٞطٖون، ثش ح١ ثط كو م

ثطيس و ظنبنكبن ضا  ٦طز و اهل آن ضا ثش گطوهرب  گونبگوني ك٣ؿيي ٦طز، گطوهي ضا ثش يٗٝ و نبكواني ٦كبنس، پؿطانكبن ضا ؾط مي

 زاقت، او ثش ي٣ين اظ مٟؿسان ثوز. ]ثطا  ذسمت و ٦نيع [ ظنس  نگب  مي
زهس ٦ش قيو  كٟؿيط كزؿّ ي و كجيين مٟبهيي زض ٢بلت مٗطٞي قرهي ٦ش  اين آيبت و زهرب آيش زيگط، نكبن مي

 زاضا  آن مٟبهيي و اونبٜ اؾت، قيو  و ضوـ ٢طآني اؾت.

زض آيبت يبزقس ، ذساونس زض م٣بم ثطرؿتش ٦طزن نٟت احؿبن و كهويط ؾي ب  محؿنبن و نيع انؿبنرب  مريم 

 ب و قروكرب و آنبن ٦ش زض ٖرس و پي بن و ٦طزاض و ضٞتبض، ضاؾتيننس، يوؾٝ، اؾ بٖيل و ... ثطآمس  اؾت.و ضهيس  اظ هواه

 ٦نس: ؾيس ٢ُت اظ اين ويػگي ٢طآن ٦طيي انين يبز مي



٢طآن، ثؿيبض  اظ مٟبهيي مزطز و ح٣بي١ اضظـ و مٗنو  ضا اظ َطي١ الگوزهي و كزؿي ثركيسن، ثش مربَجبن »

 ٦نس. ذوز كٟريي مي

كوان قرهيت زازن يب ككرّم ثركيسن نبميس، يٗني ثش موروزات  گط  ضا مي انگيع  يب نوضت نوٖي اظ ذيبل

 44...«ربن، ظنسگي و قرهيت ثركيسن يب اموض مزطز ضا زض لجبؼ محؿوؼ حيواني و انؿبني ريو  زازن  ثي

گعيني و كُجي٣ي ثطاثطؾبظ  اهل هب  كٟؿيط ن ونش  اين ويػگي ثيبن ٢طآني، ه بن ايع  اؾت ٦ش زض قنبذت انگيع 

 آيس. ن بيس و ثش اكي مي ثيت، ثش نوضت گؿتطز  ضخ مي

هب ثطا  آيبت  كطين پطؾف ٦ش زض اين م٣ُٕ مُطح ذواهس ثوز اين اؾت ٦ش آيب، ٦بض ثطاثطؾبظ  و گعين ن ونش مري

 ٢طآن، مال٤ و مٗيبض زاضز و ٢بنون نس اؾت يب ذيط؟

 ا زاضز يب ذيط؟آيب هط٦ؿي اربظ  اين ثطاثطؾبظ  ض

 

 َاي قرآوي قاوًن گسيىص ومًوٍ

ن بيبنس ٦ش حط٦ت كٟؿيط  اهل ثيت، زض ن ونش گعيني ثطا  آيبت ٢طآن زاضا  يبثُش  زضنگ زض كٟؿيط اهل ثيت مي

 و مٗيبض ثوز  اؾت.

كط  ٦كٝ ك بمي آن ٢واٖس و مال٦رب، گو اين ٦ش ثطا  مب ميؿوض نجبقس و يب زقواض و مؿتيعم ٦نسو٦بو  گؿتطز 

ثبقس، ولي زؾتيبثي ثش ثطذي اظ آن مال٦رب ٦بٞي اؾت ٦ش مب ضا ثش ًٞب  ٦يي و ؾيط ٖ ومي ضوـ كٟؿيط  اهل ثيت 

 زض كٟؿيط ٢طآن ثب آوضزن ن ونش آقنب ٦نس.

انس، ضوايبكي هؿتنس ٦ش زضثبض  كٟؿيط نٗ ت واضز  ي٧ي اظ قواهس ضوقن ٢بنون نس  ضوايبكي ٦ش ن ونش گعيني ٦طز 

بت واضزقس  زض كٟؿيط نٗ ت، اش آن زؾتش ٦ش شيل آيبت گونبگوني اظ ٢طآن مُطح قس  و اش آنرب ٦ش اظ انس. ضواي قس 

 انس. ضا ثش واليت يب نجوت كٟؿيط ٦طز « نٗ ت»انس امبم مٗهوم ضوايت گطزيس  اؾت، 

 گويس: . ربثط مي1

 مطز  ثش امبم ثب٢ط )ٔ( گٟت: م٣هوز اين آيش ايؿت:»

 20لموبى /        ...« ؼٓوِٓٔ ظَبّٙشًَٓ ٍٓثٓبطًٌٍَٙٔٓأَسٕجٓغَ ػٓلَٕ٘ىُنٕ ًٙ»

امبم ٞطموز: نٗ ت ْبهط، پيبمجط اؾت و آنچش اظ مٗطٞت و كوحيس ذسا  ٖعّورلّ آوضز  اؾت و نٗ ت ثبَن، 

 45...«واليت مب اهل ثيت اؾت 

ت، زضثبض  اين آيش . ٖيي ثن اثطاهيي ثش ؾنس ذوز، اظ ر يل اظ امبم نبز٠ )ٔ( ضوايت ٦طز  اؾت ٦ش اظ آن حًط2

 8تىبثش /      «ثُنٛ لَتُسٕأَلُيَّ َٕٗٓهٓئٙزٚ ػٓيِ الٌَّؼٙ٘نِ»پطؾيسم: 

 امبم )ٔ( ٞطموز:

قوز آنچش ضا ٦ش ذسا اظ نٗ ت ضؾول )ل( و ؾپؽ اهل ثيت او ثش ايكبن زاز   اظ اين امت پطؾيس  مي»

 46«اؾت.

 وز:. انجٙ ثن نجبكش اظ ٖيي )ٔ( ضوايت ٦طز  اؾت ٦ش امبم ٞطم3

كطؾنس ٦ش ثط آنبن  انس مطزمي ٦ش ؾنّت پيٛ جط )ل( ضا كٛييط زازنس و اظ ونيت او ؾطكبٞتنس، آيب ن ي اش قوم»

 ٖصاة ٞطوز آيس؟



 پؽ اين آيش ضا كالوت ٦طز:

ٙ وُفْشًا ٍٓأَحٓلَُّا لََٕهْٓٔنٕ دٓاسٓ الْجَٓٓاسِ»  « ٗٓظٕلًَََْٕٓب ٍٓثِئْسٓ الْمَشَاسٔ جٌَّْٓٓنٓ،أَلَنٕ تَشَ ئِلَى الَّزٙٗيَ ثٓذٛلَُا ًٙؼٕوَٓٔ اللَِّ

 28ـ  29اثشاّ٘ن / 

 و آن گب  ٞطموز:

٢ؿي ثش ذسا، مب ه بن نٗ تي هؿتيي ٦ش ذساونس مب ضا ثش ثنسگبن ذوز اضظاني زاقتش اؾت و ثش وؾييش مب »

 47«قوز هط٦ؽ ضؾتگبض قوز. ضؾتگبض مي

ثطاؾبؼ آن، نٗ ت ضا ثط واليت و نجوت كٟؿيط  اگط ثش زنجبل قنبذت يبثُش و مال٦ي ثبقيي ٦ش اين ضوايبت ه ش

 ا  اظ كٟؿيط ٢طآن ثب ٢طآن مبيش گطٞتش و ثط كإييس ٢طآني ك٧يش زاضز. انس، ذواهيي يبٞت ٦ش اين كٟؿيط، ثش گونش ٦طز 

 ٞطموز: ...«اّذًب الظ٘شاط الوستم٘ن »زض مٗبني االذجبض، اظ ٖيي )ٔ( ن٣ل قس  اؾت ٦ش زض مٗبني آيش: 

ا ، نش ضا   ثش ضا  ٦ؿبني هسايت ٦ن ٦ش ثش ايكبن نٗ ت كوٞي١ زين و پيطو  اظ ذوزت ُٖب ٞطموز  ذسايب مب ضا»

قوز ٦ؿبني ثش نٗ ت مبل و ؾالمتي متنٗي هؿتنس،  آنبن ٦ش نٗ ت مبل و ؾالمتي ثش ايكبن زاز ، ظيطا ثؿب مي

 «ولي ٦بٞط يب ٞبؾ٣نس.

 آن گب  ايبٞش ٞطموز:

 بض  ايكبن ٞطموز  اؾت:و آنبن ٦ؿبني هؿتنس ٦ش ذسا زضث»

ٓذٓاءٙ ٍٓالظٛبلٙحٙ٘يَ ٍٓحٓسٔيَ أٍُلَئٙهٓ  ٍٓهٓيْ ٗٔطٙغِ اللَِّٓ ٍٓالشَّسَٔلَ فَأٍُلَئٙهٓ هٓغٓ الَّزٙٗيَ أًَْؼٓنٓ اللَِّٔ ػٓلَِْٕ٘نٕ هٙيَ الٌَّجِِّ٘٘يَ ٍٓالظّٙذّٙٗمٙ٘يَ » ٍٓالشُّْ

 69ًسبء /         «سٓفٙ٘مًب

٦نس ]زض ضوظ ضؾتبذيع[ ه نكين ٦ؿبني ذواهس ثوز ٦ش ذسا نٗ ت ذوز ضا ثط آنبن ك بم ٦طز ، اظ ٦ؿي ٦ش ذسا و پيبمجط ضا پيطو  

 48پيبمجطان و نسّي٣بن و قرساء و نبلحبن و ايكبن ضٞي٣بن ذوثي هؿتنس.

انبن٧ش مٗيوم اؾت، ذساونس زض اين آيش مجبض٦ش اظ نجوت ثش نٗ ت كٗجيط ٦طز  اؾت و اظ َطٜ زيگط زض ضوايتي اظ 

 49ثش پيطوان ائ ش كٟؿيط قس  اؾت.« نبلحبن»ثش ائ ش و « قريسان»و « نسي٣بن»نبز٠ )ٔ( امبم 

كط گٟتيي، كٟؿيط نٗ ت ثش نجوت و امبمت و واليت، ثطگطٞتش اظ ذوز ٢طآن اؾت و  گونش ٦ش پيف ثنبثطاين، ه بن

كطين ٢بٖس  آن،  انس و مري انس، مجتني ثط نٓبم و ٢بٖس  گعيني ٦طز  نكبنگط آن اؾت ٦ش ضوايبت كٟؿيط  ٦ش ن ونش

 ه بهنگي ثب ضوح ٦ي مٗبضٜ وحي و ثطذوضزاض  اظ كإييسات ٢طآني اؾت.

 

 دليل واَمساوي برخي ريايات تفسيري مىسًب بٍ اَل بيت )ع(

زض نگب  ٦ؿبني ٦ش اهل ثيت )ٔ( ضا اون ؾبيط ٖبل بن زيني زض حبل ٢جى و ثؿٍ مٗبضٜ و ٦بؾتي و ٞعوني 

روز ن٣يرب  نبه ؿو و گب  نبؾبظگبض و زضذوض كوريش اؾت، ولي زض انسيكش ٦ؿبني ٦ش زانف پنساضنس، و اَالٖبت مي

زاننس و ثط اين ثبوضنس ٦ش اين ٖيوم ٞطاكط اظ  اهل ثيت ضا نؿجت ثش مٗبضٜ وحي، نكإت يبٞتش اظ اك ش ظالل نجوت مي

يكبن منت٣ل قس  اؾت و آنبن حزّت ا  اظ ضا  ضؾول ا٦طم )ل( ثش ا اضكجبٌ ضايزٕ و مٗ ول و َجيٗي ثكط ، ثش گونش

ذسا زض ظمين و كجيين گطان ضاؾتين مٗبضٜ زيني پؽ اظ ضؾول ذساينس و ؾرن آنبن حزّت اؾت، انبن٧ش پيبمجط آنبن 

 پصيط نيؿت. ضا ٖسل ٢طآن ٢طاض زاز  اؾت. ثب اين ٣ٖيس ، نسوض ضوايبت نبه ؿو اظ ؾو  اهل ثيت )ٔ( كوريش

 كوان من٧ط ضوايبت نبؾبظگبض قس يب ذيط؟ اؾبؼ ثبوض قيٗي ميذواهيي ثسانيي ٦ش ثط ا٦نون مي



ا  ضويبت نبؾبظگبض ضا زض ميبن ضوايبت ن٣ل قس  اظ اهل ثيت ان٧بض ٦طز، ولي  كوان وروز پبض  ضوقن اؾت ٦ش ن ي

 ن٧تش اؾبؾي زض اين ربؾت ٦ش ٞط٠ اؾت ميبن ضوايبت نبزض قس  اظ اهل ثيت ثب ضوايبت ن٣ل قس  اظ اهل ثيت؛ ظيطا

آنچش امطوظ زض ٦تبثرب  حسيخي و كٟؿيط ثش ٖنوان ضوايبت كٟؿيط  اهل ثيت ن٣ل قس  اؾت، اش ثؿب ضاو  حسيج ثش 

 زضو٘ و يب اظ ضو  نبآگبهي و اقتجب  زض ٞري مطاز امبم و يب اقتجب  زض انتؿبة، ثش امبم انتؿبة زاز  ثبقس.

 انس. قس  اؾت، ثب آنچش زيگطان ثش امبم نؿجت زاز  پؽ نبگعيط ثبيس ٞط٠ گصاقت ميبن آنچش ثش ي٣ين اظ امبم نبزض

كوانس نبؾبظگبض  وروز زاقتش ثبقس، هطانس زض مطحيش  ثش ثيبن زيگط، زض ثبوض امبميش، زض ضوايبت اهل ثيت، حجوكبً ن ي

 احجبت و آنچش زض ٦تبثرب  ضوايي وروز زاضز، گب  نبه ؿبظ  زيس  قوز.

نبؾبظگبض  ثش شهن آيس، زض ح٣ي٣ت نبؾبظگبض  نجبقس، ثي٧ش كورش ثش  اٞعون ثط اين، م ٧ن اؾت آنچش ثش ٖنوان

قطايٍ گونبگون نسوض ضوايت، كٟبوت زيسگب  و موضز ضوايت، كٟبوت ؾُح ٞري و نيبظ پطؾف مربَت و ... ؾجت 

روز هب و مؿبئل رنجي، اين پنساض ضا ثش و گونبگوني ثيبن زو ضوايت شيل ي٥ آيش ثبقس ٦ش كورش ن٧طزن ثش آن ظمينش

آوضز ٦ش زو ضوايت نبؾبظگبضنس، زض حبلي ٦ش ثطضؾي آن زو ضوايت ثبكورش ثش ظمبن، م٧بن، قطايٍ، مربَت و ... 

 مزبلي ثطا  پنساض نبؾبظگبض  ثب٢ي نگصاضز.

كوان نتيزش گطٞت اين اؾت ٦ش نطٜ انتؿبة ضوايت ثش اهل ثيت )ٔ( هطگع  ثش هطحبل، آنچش اظ ه ين م٣ساض مي

اون و اطا ؾرن اهل ثيت كي٣ّي قوز و موضز اؾتنبز و اؾتكربز و ٖ ل ٢طاض گيطز،  ضوايت ثي ثسان مٗنب نيؿت ٦ش

ا  مطثوٌ ثش زانف ضربل و  ثي٧ش پصيطـ ي٥ حسيج و ٢جول انتؿبة آن ثش اهل ثيت )ٔ( مال٦ربيي زاضز ٦ش پبض 

 آن و مٗبضٜ زيني اؾت.ا  مطثوٌ ثش ثطاثطؾبظ  احبزيج ثب ضوح ٦يي ٢ط ا  مطثوٌ ثش ٖيي زضايش و پبض  پبض 

گنزس، ولي ثش ثركي اظ زلييرب  وروز ضوايبت  ضوقن اؾت ٦ش اؾت٣هب  ه ش اين مال٦رب زض اين م٣بلش ن ي

 كوان اقبض  زاقت: نبه ؿبن مي

ثبكورش ثش ربيگب  زيني و ارت بٖي اهل ثيت )ٔ( زض ٖهط حيبت و حتّي  الف. جعل در برخي ريايات تفسيري:

بكورش ثش وروز ضوايبت ثؿيبض زو گطو ، زض ظمينش اٖتجبض ؾرن اهل ثيت )ٔ( ضوقن اؾت ٦ش هب  ثٗس و ث زض زوض 

زگطانسيكبن ثطا  مورش ريو  زازن ثبوضهب  ؾبذتگي ذوز و نيع مربلٟبن ثطا  مرسوـ ٦طزن ارط  ٖي ي اهل ثيت 

مُبلت زضو٘ ثش اهل ثيت )ٔ( )ٔ( و ايزبز كٟط٢ش ميبن پيطوان ايكبن، انگيع  ظيبز  ثطا  ؾبذتن حسيج و نؿجت زازن 

انس، اش اين ٦ش مبننس اين مُيت اظ ؾو  زق نبن نؿجت ثش قرم ضؾول ا٦طم )ل( ثش ٦بض گطٞتش قس، كب آن  زاقتش

 رب ٦ش پيبمجط )ل( ثش ضوقني اٖالم زاقت:

 50«انس. زهنسگبن ضوايبت زضو٘ و ؾبذتگي، ٖييش من ظيبز قس  ٦ننسگبن حسيج و نؿجت رٗل»

هب   ظنسگي ائ ش )ٔ( ضا نيع زض اضظيبثي  قطايٍ ؾيبؾي حب٦ي ثط زوض  ر تفسير اَل بيت )ع(:ب. وقص زمان د

ضوايبت كٟؿيط  اهل ثيت نجبيس نبزيس  گطٞت، ظيطا ثش حؿت قواهس كبضيري، ظمبنربيي ثط اهل ثيت گصقتش اؾت ٦ش 

موا١ٞ ثب ًٞب  ٧ٞط ، اٖي اظ ٣ٞري،  انس زض ثيبن ح٣بي١ زيني، مهبلح ضا ضٖبيت ٦ننس و گب  ؾرني ايكبن نبگعيط ثوز 

٦المي، كٟؿيط  و ... ثگوينس. اظ اين ررت زض ثحج اظ كٟؿيط اهل ثيت، كبضيد ظنسگي اهل ثيت زض اثٗبز ؾيبؾي و 

ارت بٖي و ميعان آظاز  آنبن زض گٟتبض و نكط مٗبضٜ زين و رطيبنرب  ٧ٞط  حب٦ي ثط هط زوض  و نيع آيبت كٟؿيط 

اضكجبٌ مٟروم و كٟؿيط آن آيش ثب اويبٔ ؾيبؾي ٞطهنگي ربمٗش اؾالمي زض آن ضوظ، اموض   قس  اظ ؾو  اهل ثيت و



آوضزهب  ي٣يني زض كٟؿيط اهل ثيت و اظ ر يش حبثت  هؿتنس ٦ش ثسون مالحٓش آنرب اظ ؾو  پػوهكگط، نتبيذ و زؾت

 ٦51طزن نبؾبظگبض  آضا ام٧بن نساضز.

گطزز؛ ظيطا ثبكورش  ثش كجيين زو ارط  و زو ورش اظ ورو  ٢طآن ثطميثيبنرب  گونبگون، گب   ج. تفسير يجًٌ قرآن:

ثش زانف ٖ ي١ و ه ش ؾويش اهل ثيت ثش ثُون و كإوييرب  ٢طآني )٦ش ذبل ايكبن اؾت و اگط زيگطان ثش ثطذي اظ آن 

ثُون و كإويل گطزز( گبهي ثيبن كٟؿيط  مطثوٌ ثش اْربض  ٦ننس ثش نوٖي ثش زانف اهل ثيت ثبظمي زانكرب زؾت پيسا مي

 پنساضنس ثب ثيبن زيگط  نبؾبظگبض اؾت. اؾت، ل٧ن نبآگبهبن مي

ح بزثن ٖخ بن ه ين مويؤ، يٗني وروز اذتالٜ زض ميبن ضوايبت ضؾيس  اظ اهل ثيت ضا اظ امبم نبز٠ )ٔ( 

 پطؾيس  اؾت ٦ش متن پطؾف و پبؾد ثش اين گونش اؾت:

 ضؾس. ن ثش زؾت مب ميثش امبم نبز٠ )ٔ( ٖطو ٦طزم: ضوايبت ق ب گونبگو»

كطين ضؾبلتي ٦ش ثط زوـ امبم ٢طاض زاضز، آن اؾت ٦ش  امبم )ٔ( ٞطموز: ٢طآن ثط هٟت حطٜ نبظل قس  اؾت، ٦ي

 ثط هٟت ورش اظ ورو  ٢طآن ٞتوا زهس.

 و ؾپؽ اين آيش ضا ذوانس:

 52(39)ص / « ّٓزَا ػٓطَبؤًَُب فَبهٌُٕيْ إٍَٔ أَهٕسٙهٕ ثِغَٕ٘شِ حٙسٓبةٍ»

يي، اين ضوايت ي٧ي اظ ٖوامل اذتالٜ و يب ثش ْبهط نبؾبظگبض  ضوايبت ضا كٟؿيط ورو  گونبگون ٢طآن، انبن٧ش گٟت

مٗطٞي ٦طز  اؾت. ثطا  ضوقنگط  هطاش ثيكتط اين ٦ش اگونش كٟؿيط ورو  گونبگون، اذتالٜ ثيبني زض ضوايبت ضا 

 ٦نيي: آوضز، ثش ي٥ ن ونش اظ اين مواضز اقبض  مي پسيس مي

« وٓب أَحٕ٘ٓب الٌَّبسٓ جٓوٙ٘ؼٖبهٓيْ لَتَلَ ًَفْسٖب ثِغَٕ٘شِ ًَفْسٍ إٍَٔ فَسٓبدٚ فٖٙ األسٕعِ فَىَأًََّوٓب لَتَلَ الٌَّبسٓ جٓوٙ٘ؼٖب ٍٓهٓيْ أَحٕ٘ٓبّٓب فَىَأًََّ: »شزض كٟؿيط آي

 گويس: ح طان مي (32)هبئذُ / 

 بننس ٦كتن ك بم انؿبنربؾت؟اظ امبم ثب٢ط )ٔ( پطؾيسم: مٗني اين آيش ايؿت و اگونش ٦كتن ي٥ نٟط ثش م

 امبم )ٔ( زض پبؾد ٞطموز:

گيطز ٦ش قسّت ٖصاة آن ثش ه بن انساظ  اؾت ٦ش اگط ك بم  ٦كنس  ي٥ انؿبن زض ربيي اظ زوظخ رب  مي»

 53«مطزمبن ضا ٦كتش ثوز.

 ولي و ، زض ضوايت ؾ بٖش اظ امبم نبز٠ )ٔ( امبم زض كٟؿيط ه ين آيش ٞطموز  اؾت:

هي ضا اظ هسايت ذبضد ٦نس و ثش گ طاهي ث٧كبنس، گويي او ضا ٦كتش اؾت و اگط او ضا اظ هطگب  ٦ؿي قر»... 

 54«گ طاهي ثش مؿيط هسايت ؾو٠ زهس او ضا ظنس  ٦طز  اؾت.

زض آيش مجبض٦ش ثش مٗنب  ٦كتن ثش ٦بض ضٞتش و م٣هوز آيش مٗطٞي قس  « ٢تل»زض اين زو ضوايت، زض ضوايت اوّل واغ  

ثش مٗنب  هسايت زانؿتش قس  و نبه ؿبني اين زو « حيبت»ثش مٗنب  گ طاهي و « ٢تل»ايت زوّم اؾت، ثب اين ٦ش زض ضو

 مٗنب ثب ي٧سيگط ضوقن اؾت.

گطزز ٦ش اگونش  قوز و مٗيوم مي ولي اگط ثش ؾومين ضوايت ضؾيس  زض كٟؿيط آيش كورش قوز، مُيت ٦بمالً حل مي

كوانس رعء مٟروم و مٗنب  آيش  قس و اش ثؿب ورو  زيگط  نيع ميكوانس كٟؿيط و كجيين آيش مجبض٦ش ثب هط زو ضوايت مي

 ٢طاض ثگيطز:

 گويس: ًٞيل ثن يؿبض مي



 ...«و من احيبهب ٧ٞبنّ ب احيب النّبؼ ر يٗبً »اظ امبم ثب٢ط زضثبض  ٢ول ذساونس زض ٢طآن پطؾيسم: »

 امبم )ٔ( زض پبؾد ٞطموز: يٗني ٦ؿي ضا اظ ؾوذتن و ٚط٠ قسن نزبت زهس.

 اگط او ضا اظ گ طاهي ثش هسايت ضاهن بيي ٦نس اگونش اؾت؟گٟتي: 

 55«امبم )ٔ( ٞطموز: آن كإويل ثطكط آيش اؾت.

قبيس ثب اين مخبل، ن٣ف كجيين ورو  و ثُون گونبگون ٢طآن زض نبه ؿبني و گونبگوني ثيبن ضوايبت كٟؿيط  ضوقن 

 قس  ثبقس.

ن و قبيؿتگي آنبن ي٧ي زيگط اظ ٖيترب  اذتالٜ گونبگوني مربَجب د. سطحُا ي ويازَاي گًواگًن مخاطبان:

 كٟؿيط  اهل ثيت اؾت، انبن٧ش گونبگوني مربَت زض زيگط مويوٖرب ثبٖج اذتالٜ زض ثيبن ضوايبت قس  اؾت.

 ٖجساهلل ثن ؾيي بن اظ امبم نبز٠ )ٔ( پطؾيس:

بم )ٔ( ٞطموز: آض  آيب ذساونس ه بن گونش ٦ش ثط ؾيي بن اٞبيش ٞطموز  اؾت ثط ق ب اٞبيش ٦طز  اؾت؟ ام»

قنيس، قرم زيگط ه بن مؿإلش ضا  پطؾيس، پبؾد مي ا  ضا اظ و  مي ]ؾيي بن انين ثوز[ هطگب  ٦ؿي مؿإلش

زاقت و ؾوّمي نيع رواثي ٚيط اظ آنچش ثطا  نٟط اوّل و زوّم گٟتش  پطؾيس، ثش گونش زيگط پبؾد زضيبٞت مي مي

 قنيس. ثوز مي

 «ئنب ٞبمنن او امؿ٥ ثٛيط حؿبة.هصا ُٖب»ؾپؽ امبم نبز٠ )ٔ( اٞعوز: 

 قنبؾس؟ گويس: او ضا مي گٟتي: انيح٥ اهلل! آيب هنگبمي ٦ش امبم پبؾد َطٜ ضا مي

 75حجش / « ئِىَّ فٖٙ رَلٙهٓ ٙٗٓبتٚ لٙلْؤتََٓسّٙوٙ٘يَ»ا :  امبم ٞطموز: ؾجحبن اهلل، مگط ٢ول ذساونس ضا نكنيس 

 و ايكبن ائ ش هؿتنس.

 76حجش /                      «هٔمٙ٘نٍٍٓئًَِّْٓب لَجِسٓجِ٘لٍ »

 .قونس ٦ش هيچ گب  اظ اين مؿيط ذبضد ن ي

 ؾپؽ ثطايي ٞطموز:

آض ، و٢تي ثش قرهي نگب  ٦نس او ضا و ح٣ي٣ت ]ذٍ مكي، ؾطقت و ...[ او ضا و ضنگ او ضا ككريم 

 56«زهس، اگط اش نسا  آن قرم ضا اظ پكت زيواض ثكنوز. مي

 ب  گونبگون زضذوض كورش اؾت:گونبگوني مربَجبن اظ ظواي

گبهي مربَت، كوان شهني زضيبٞت مُيجي ضا نساضز و مُيت ثطا  او ؾنگين و ٚيط زضذوض هًي اؾت و گبهي 

زانؿتش، كب آنچش  مربَت زض ررت مربلٝ ثبوضهب  ائ ش ٢طاض زاقتش و امبم )ٔ( و  ضا قبيؿتش و امين و َبلت ح١ ن ي

 ٦طز  اؾت. گصاقتش، ثب او مُطح ٦نس و ثطاين اؾبؼ، قيو  ثيبن كٛييط مي ميبن مي ضا ٦ش ثب زوؾتبن و قبگطزان مامن زض

 ث٣ط  آمس  اؾت، اقبض  ٦طز: 203كوان ثش زو ضوايت كٟؿيط  ٦ش زض شيل آيش  اظ قواهس اين موضز مي

 ...«فوي تؼج٘ل فٖ َٗه٘ي فال اثن ػلِ٘ ٍ هي تأخّش فال اثن ػلِ٘ لوي اتّمٖ »

« ؾالم ثن مؿتنيط»و زيگط  ثش َطي١ « ح بز»زض اين آيش ضا زض زو ضوايت ٦ش ي٧ي ثش َطي١  «ك٣وا»امبم ثب٢ط )ٔ( 

 57و ؾبيط محطمبت احطام كٟؿيط ٦طز  اؾت.« رسال»، «ٞؿو٠»، «ضٞج»، «نيس»واضز قس  اؾت، ثش پطهيع اظ 

ض آنبن، انين آمس  ل٧ن زض ضوايت اثوح ع  ح بلي، اظ قبگطزان ذبل امبم ؾزّبز و امبم ثب٢ط )ٔ( و محطم اؾطا

 اؾت:



 امبم ثب٢ط )ٔ( ٞطموز:

ؾوگنس ثش ذسا م٣هوز ق ب ]قيٗيبن[ هؿتيس، ظيطا ٦ش پيبمجط )ل( ٞطموز: ثط واليت ٖيي )ٔ( رع ك٣واپيكگبن 

 58«مبننس. حبثت ن ي

 

 ضريرت عرضٍ ريايات تفسيري بر قرآن

اوض  زضثبض  ضوايبت نبؾبظگبض وروز كطين ضاهي ٦ش ز ضررت ثطَطٜ ٦طزن نبؾبظگبض  و ز ٞطاگيطكطين و اؾبؾي

انس، ٖطيش ضوايبت كٟؿيط  ثش ٢طآن اؾت، كب ضوايبت  زاضز و اهل ثيت ذوز نيع ثش اين ضا  ؾٟبضـ ٦طز  و كإ٦يس زاقتش

نكإت يبٞتش اظ مٗسن زانف ٖتطت اظ ٚيط آن ثبظقنبذتش قوز و اظ ميبن ضوايبت نبؾبظگبض، هط ي٥ ٦ش ثش ق٧يي 

 بهط آن ثبقس ثبيس ٦نبض گصاقتش قوز.نبؾبظگبض ثب ٢طآن و ْ

ضوايبت ثؿيبض  اؾت ٦ش اظ َطي١ ذوز ائ ش واضز قس  و ثطا  ؾنزف زضؾتي و نبزضؾتي ضوايبت كٟؿيط ، 

قوز  يبز مي« ٖطيش حسيج ثط ٢طآن»٦نس و اظ آنرب ثب نبم ضوايبت  ٖطيش ضوايت ثش ٢طآن ضا ثش ٖنوان ضا  حل پيكنربز مي

 ٦نيي. نرب نيؿتيي و ثش ي٥ ضوايت ٦ش اظ امبم ثب٢ط )ٔ( ضوايت قس  اؾت ثؿنس  مي٦ش مب ا٦نون زضنسز ثيبن آ

امبم ثب٢ط )ٔ( زض اين ضوايت، اگونگي ٖطيش مؿبئل و اظ ر يش حسيج ثط ٢طآن ضا ثش ٦بض گطٞتش اؾت، كب زيگطان 

 نيع ثش ه ين قيو  زض ٦بض ٖطو ضوايبت ثط ٢طآن، مكي ٦ننس:

 امبم ثب٢ط )ٔ( ٞطموز: اثوالزبضوز ضوايت ٦طز  اؾت ٦ش

 «هطگب  ايع  ضا ثطايتبن ثيبن ٦طزم، زليل و مسض٤ آن ضا زض ٦تبة ذسا، اظ من ثرواهيس.»

و « اظ ثين ثطزن مبل»، «٢يل و ٢بل»زض ه ين احنب امبم )ٔ( ضوايتي اظ پيبمجط )ل( ن٣ل ٦طز ٦ش ضؾول ا٦طم )ل( اظ 

 انس. ثبظزاقتش« ثؿيبض پطؾيسن»

 س: ا  ٞطظنس پيبمجط ذسا، اين اموض ٦ش اظ پيبمجط )ل( ن٣ل ٦طزيس، زض ٦زب  ٢طآن اؾت؟٦ؿي اظ امبم )ٔ( پطؾي

 ٞطمبيس: امبم ثب٢ط )ٔ( پبؾد زاز: ذساونس ٖعّورلّ مي

 «ال خَٕ٘شَ فٖٙ وَثٙ٘شٍ هٙيْ ًَجَٕٓأّنٕ ئِال هٓيْ أَهٓشَ ثِظٓذٓلٍَٔ إٍَٔ هٓؼٕشٍُفٚ إٍَٔ ئِطٕالحٍ ثٕٓ٘يَ الٌَّبسِ»

 114ًسبء / 

ٔ لَىُنٕ لٙ٘ٓبهٖب ٍٓ»  5ًسبء /          ...«ال تُإْتَُا السٜفَْٓبءٓ أَهَٕٓالَىُنٔ الَّتٖٙ جٓؼٓلَ اللَِّ

 101هبئذُ /           59...« ال تَسٕأَلَُا ػٓيْ أَشْ٘ٓبءٓ ئِىْ تُجٕذٓ لَىُنٕ تَسٔإْوُنٕ »...

ا  ٦ش  ز  و ثش زيگطان آموذتش اؾت. ن٧تشزض اين ضوايت امبم ثب٢ط )ٔ( ٖطيش حسيج ثش ٢طآن ضا زض ٖ ل انزبم زا

ثبيس اظ نٓط زوض نساقت، اين اؾت ٦ش ٖطو حسيج ثش ٢طآن نيع ٦بض  آؾبن و ؾُحي نيؿت، ثي٧ش ثش ذجط  ثوزن زض 

 ٞري حسيج و ٢طآن نيبظ زاضز.

نوان مسض٤ و ه ين ضوايت ٦ش آوضزيي گوا  ضوقني اؾت ثط اين ٦ش پيف اظ اؾتسالل امبم ثش ؾش آيش يبز قس  ، ثش ٖ

يبٞت، ولي پؽ اظ اؾتنبز امبم و كورش زازن ثش آن آيبت، انؿبن ثش ذوثي  حسيج پيبمجط )ل( شهن ه گبن ثسان ضا  ن ي

 كوان مسض٤ اين حسيج ضا زض ٢طآن ثبظيبٞت. يبثس ٦ش اگونش مي زضمي
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