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دکتز سيدرضا مؤدب
کامزان اویسي
چكيده
ثيبى دكيق ٍ ككًي تبسيخ ًضٍل ثسيب سي اص آيبت كشآى ،اهوبى پزيش ًيست لوي
هي تَاى ثب روى آٍسي كشايي تبسيخي ٍ ًللي ،تبسيخ ًضٍل تًذادي اص آيابت سا
ثِ غَست اقويٌبى ثخص ايالم ًوَد .آيبتي هِ دس هبُ هجابسم سهؿابى ًابصل
گشديذُ اًذ ًيض اص ايي كبيذُ هستخٌب ًجَدُ ٍ گشچِ ككى ثاِ ًاضٍل آًْاب دس هابُ
هجبسم سهؿبى ًبهووي است اهب ثب تَرِ ثاِ اكاَال ٍ هساتٌذات هاي تاَاى تاب
حذٍدي ثِ ًضٍل ثشخي اص آيبت دس آى هبُ هجبسم ،اقويٌبى داضت .دس ًَضاتبس
پيص سٍ ،سًي ضذُ است تب ًخست سَسُ ّبي هحتول الٌضٍل دس هبُ سهؿابى
ثيبى ضَد سپس آيبتي هِ ًضٍل آًْب دس هابُ سهؿابى احتوابل داسد .دس ّاش دٍ
كسوت ،تشتيت هػحف حبؾش دس آٍسدى هكبلت لحبل ضذُ است .ثشخاي اص
سَسُ ّب ٍ آيبت هزهَس يجبستٌذ اص پٌذ آيِ اثتذايي ساَسُ يلاق ،اٍلايي آيابت
 187 ٍ 184سَسُ ثلشُ ،آيِ  94سَسُ حزاش ،آياِ  30اًفابل اص رولاِ آيابت
سهؿبًيِ هيثبضٌذ.
کليد واصهها :آيبت سهؿبًيِ ،تبسيگزاسي ،سهؿبى ،كشآىً ،ضٍل.

* -تبسيخ دسيبفت93/05/15 :
** استبد داًطگبُ كن.
*** داًطزَي دهتشي داًطگبُ يلَم ٍ هًبسف كشآى هشين كن.

تبسيخ پزيشش93/12/09 :

**

***
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مقدمه
دس كشآى هشين ثِ ايي حليلت اضبسُ ضذُ است هِ كشآى دس هبُ هجبسم سهؿبى ٍ دس ضات
كذس ًبصل ضذُ است(ثلشُ185 /؛ دخبى3 /؛ كذس .)1 /كاشآى پوٍّابى ،دس ايايهاِ هاشاد اص
كشآى دس آيبت هزهَس چيست ،اختالف داسًذ .گشٍّى هًتلذًذ آيبت يبد ضاذًُ ،ابنش ثاِ
ثخطى اص آيبت كاشآى اسات ٍ ياذُاى ثيطاتشيي آيابت كاشآى سا هاذًهش كاشاس دادُاًاذ.
(رَاّشى 1385 ،ش )49 :ثًؿي ًيض ايتلبد داسًذ هِ آيبت گفتاِ ضاذُ دس فؿايلت هابُ
سهؿبى يب ضت كذس ٍ يب دس ثبة لضٍم سٍصُ هبُ سهؿبى ًبصل ضذُ است ٍ ثيبىهٌٌذُ صهبى
ًضٍل ًيست تب ثب آيبت دالّ ثش ًضٍل تذسيزى ًبسبصگبس ثبضذ لواي ثيطاتش كاشآى پوٍّابى
هًبغش ،ايتلبد داسًذ هِ آيبت هزهَس اضبسُ ثاِ ًاضٍل دفًاي كاشآى داسد(ّوابى )50 :دس
ًتيزِ ،هي تَاى دس خػَظ ًضٍل كشآى دس هبُ سهؿبى اديابي اروابو هشهات ًواَد .ثاب
پزيشش چٌيي اروبيي ثيي هفسشاى ٍ داًطوٌذاى يلَم كشآًي ،تبسيخگزاسي آيبتي هاِ دس
هبُ سهؿبى ًبصل گشديذُاًذً ،يوَ ثِ ًهش هيسسذ .اضبسُ ثذيي ًوتِ ًيض ؾشٍسي است هاِ
پي ثشدى ثِ تبسيخ دكيق ًضٍل آيبت كشآى دضَاس است؛ لزاً ،ويتَاى كبقًبًاِ ًساجت ثاِ
تبسيخ ًضٍل اهخش آيبت ًهش داد .الجتِ ثب روىآٍسي كشايي ٍ تَرِ ثِ سٍايابت ،ثاش اساب
تشاهن نٌَى هيتَاى دسثبسُ تبسيخ ًضٍل ثشخي آيبت اقويٌبى تحػيل هاشد .آيابت ًابصل
ضذُ دس هبُ هجبسم سهؿبى ًيض اص ايي كبيذُ هستخٌب ًجَدُ ٍ ًويتَاى دسثابسُ ايايهاِ چاِ
آيبتي دس آى ًبصل گشديذُ استً ،هش ككًي داد.
ثشخى اص دضَاسيّبى تبسيخگازاسى كاشآى يجبستٌاذ اص :اًاذم ثاَدى تػاشيحبت ياب
اضبسات كَى كشآى ثِ سخذادّبى صهبًوٌذ ،هحل تأهال ثاَدى سٍايابت تشتيات ًاضٍلٍ ،
ؾًف اغلات سٍايابت اساجبة ًاضٍلً .بهابفى ثاَدىاقاليابت ياب ًبسابصگبسى آًْاب دس
هَؾَيبت ديگشى ًيض ًهيش چگًَگى تلَين ربّلى ،تبسيخ ثًخت پيبهجشاسالم (غالى اهلل
يليِ ٍآلِ) ،سيّ آى حؿشت ثِ ٌّگبم ثًخت ٍ ٍفبت ،تبسيخ ضاشٍو ًاضٍل كاشآى ،هاذت
ًضٍل كشآى ،فَاغل هيبى ٍحيّاب ،هويّات ٍحايّابى ًابصل ضاذُ دس ّاش ثابس ٍ ًحاَُ
ربي گزاسى آيبت دس سَسُ ّب(هشهض فشٌّگ ٍ هًابسف كاشآى 1388 ،ش )76 /7 :ثبياج
هيضَد تب سٍش تحليق يلوي دس صهيٌِ تبسيخ گزاسي ثِ غَست هلّاي ٍ ثاِ ًحاَ ٍياوُ
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دسثبسُ تحليق حبؾش ،ثِ ًحَ گضاسضي تبسيخي ثب استفبدُ اص كاشايي نٌاي ثبضاذ .دس اياي
غَست سضاٍاس ًيست تب اص تحليلبت تبسيخگزاسي ،تَكى داضت ثاِ ًحاَ پاوٍّصّابي
ًلبداًِ ٍ هطتول ثش كيب ّبي هٌكلي ثبضذ .ثٌبثشايي ،تحليق حبؾش يالٍُ ثش اييهِ سًي
ًوَدُ است تب توبهي هٌبثى هَرَد دس خػَظ تبسيخگزاسي آيابت ًابصل ضاذُ دس هابُ
سهؿبى سا ثِ ًحَ استلشاء هبهلً -سجت ثِ هٌبثى كبثل دستيبثي -ثشسساي ًوبياذ ،ساًي
هشدُ است اص گوبًِ صًيّبي ثيهَسد دس خػَظ تًييي ككًي تبسيخ ًضٍل آيابت راذّا
پشّيض هٌذ .چِ ثسب ،تبسيخگزاسي حليلي  -چٌبى هِ ثشخي اص هحللبى اريبى داضاتِاًاذ-
ثشاي هتت ثطشي هٌبستتش است تب هتبة آسوبًي چاَى كشآى(ساهيابس 1369 ،ش)192 :
اهب ثِ لحبل اص دست ًذادى كاشايي حبلياِ ٍ هلبهياِ ّشچٌاذ نٌايً ،وايتاَاى اص چٌايي
تحليلبتي چطن پَضيذ .تَرِ ثِ ايي ًوتِ ًيض ؾشٍسي است هِ غبلت هفساشاى ٍ كاشآى-
پوٍّبى ،يب اص تبسيخ ًضٍل آيبت ٍ سَسُّب سخي ًگفتِاًذ ٍ ياب فلاف تابسيخ احتوابلي ٍ
گبّي ككًي ًضٍل آًْب سا ًلل هشدُاًذ .دس ًتيزِ ،ثحج ٍ گفتگَيي هيبى آًبى ثاِ يٌاَاى
هخبلف ٍ يب هَافق هوتش ديذُ ضذُ است.
ثمزه بحث اس تاریخگذاري آیات قزآن
هووي است ايي سؤال پيص آيذ هِ چِ فبيذُاي ثش قشح هجبحج تبسيخگزاسي آيبت ٍ
سَس كشآى هشين هتشتت است؟ يوى اص خبٍسضٌبسبى اًگليسى ثِ ًبم مينت گسيل،1
استبد ٍكت داًطگبُ هوجشيذ ،دسثبسُ ؾشٍست ٍ اّويت تبسيخگزاسي كشآى گفتِ است:
اٍليي تحليلى هِ ثبيستى سارى ثِ كشآى ثطَد ،مسونولوضى 2آيبت كشآى است؛ يًٌى
تًييي تبسيخ ًضٍل ّش آيِاى هِ ثش پيغوجش اسالم (غلّى اللِّ يليِ ٍ آلِ) ٍحى ضذُ است.

1

. Kent Greak.

2

. Chronology.
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(گشين 1369 ،ش49 -48 :؛ ًوًَبم1380 ،ش )3 :ثشخي اص حوشات ثحج تبسيخگزاسي
هلي يب رضئي كشآى يجبست است اص:
الف) ايجاد احتوال دز بسابس شبهه احتوال تجديد الفاظ و چينن

رنس ى تو نظ شن

پياهبس (ص)
گشچِ غبلجب هٌبـ ٍ هالم هجحج تبسيخ گزاسي ،تشاهن نٌَى ٍ استفبدُ اص گوبًِصًايّابي
ًللي ٍ تبسيخي است ،اهب ثب ايزبد چٌايي احتوابيتي ،رلاَي ثشخاي ضاجْبت هجٌاي ثاش
سبختگي ثَدى هل يب ثًؽ كاشآى اص ساَي ضاخع پيابهجش (غالي اهلل يلياِ ٍ آلاِ) سا
گشفت؛ ثِ يٌَاى ًوًًَِ ،تيزِ ضَاّذ اسائاِ ضاذُ اص ساَي زيچنازد بن  1خبٍسضاٌب
اسوبتلٌذي ايي است هِ كشآى سخٌبى ٍ هاَايم ضاخع پيابهجش(ظ) ثاَدُ هاِ دس ساِ
هشحلِ :هَايم ،هحفَنبت ديٌي پيبهجش ،تذٍييِ كشآىِ هتجي ،گشدآٍسي ضذُ است .هحواذ
(ظ) اص هتت هلذ

پيطيي ثِ ٍيوُ اًزيل استفبدُ ًوَدُ استٍ .ي كبئل اسات هاِ ثاب

تَرِ ثِ هيضاى قَل آيبت ٍ هلبيسِ ضجبّت ٍصًي دس فَاغل اًتْبي ثشخاي اص يجابسات،
اهوبى تزذيذًهش تَسف پيبهجش (ظ) دس كشآى ٍراَد داسد( .ثال 1382 ،ش)141 -140 :
اٍ هًتلذ است ،ايي اهوبى ٍرَد داضتِ هِ اص سَي پيبهجش (ظ) تغييشاتي دس الفبل كاشآى
دادُ ضذُ ثبضذ ٍ ثِ ًهش هيسسذ هِ چٌيي تغييشاتي اص ساَي پيابهجش (ظ) اتفابف افتابدُ
است(ّوبى) ثب تًييي نٌّي تبسيخ ًضٍل آيبت ،ثش اسب

ثشخاي سٍايابت ٍ اكاَال كاشآى-

پوٍّبى تب حذٍدي هيتَاى ثشاي ثشخي آيبت يب سَسُّب ،ضٌبسٌبهِ ًضٍل غبدس هشد .الجتِ
ككى ثِ تبسيخ ًضٍل آيبت ٍ سَس ثسيبس هطول ٍ گبّي ثًيذ است؛ لوي ثِ ّويي اًاذاصُ
هِ دس ثشاثش احتوبل هكشح ضذُ اص سَي افشادي هبًٌذ ب  ،هجٌي ثش اهوبى تغييش ٍ تزذياذ
ًهش دس كشآى اص ًبحيِ پيبهجش (ظ) ،ثتَاى تبسيخ احتوبلي ًاضٍل آيابت ٍ سآَس سا تًيايي
ًوَد ،هفيذ است .چِ ثسب تبسيخ ًضٍل احتوبلي ثب ؾويوِ ضذى اروبو هفساشاى ٍ ديگاش
نٌَى هًتجش تَاًبيي ًَْؼ دس هلبثل احتوبل هزايي تغييش دس الفبل ٍ چيٌص كشآى سا داسا

ضَد .الجتِ غشف ايزبد احتوبل ًياض خاَد هفياذ اسات؛ صياشا ثٌاب ثاش هطاَْس اذا جنا
1

. Richard Bell.
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االحتوال ،بط اال تدالل .چٌبى هِ هياشصاي كوايً ،ياض يجابست هطاَْس هازهَس سا دس
يلليبت ربسي هيداًذ ًِ دس ًلليبت(خَارَئى 1418 ،ف )184 :دس اييرب ًيض هاِ اهخابل
افشادي هبًٌذ سيچبسد ثل ،اص تحليل ّبي يللي دس ًلذ سابختبس ٍ يجابسات كاشآى اساتفبدُ
هي هٌٌذ ،احتوبيت ايزبد ضذُ تَسف تبسيخ گزاسي ،ثِ هون كبيذُ "ارا رابء ايحتوابل،
ثكل ايستذيل" هيتَاًذ ،استذيلّبي يللي سيچبسد ثل ٍ هوتت تزذيذپازيشي كاشآى سا
ثبقل هٌذ(هؤدة 1391 ،ش )303 -279 :هلبلِ حبؾش ،دس غذد تبسيخ گزاسي آى تًذاد اص
سَٔٓس ٍ آيبتي است هِ دس هبُ هجبسم سهؿبى ًبصل گشديذُاًذ.
ب) مول دز فس يند تفسيس صحيح يات رس ى
اٍؾبو ٍ هلتؿيبت يػش ًضٍل كشآى ،كشايي حبلي ٍ هلبهي آيبت كشآى ثِ ضوبس هي سًٍاذ ٍ
ّش هالم ثذٍى لحبل كشائٌص ثِ دسستي ٍ سٍضٌي فْوياذُ ًوايضاَد(ًوًَبم1380 ،ش5 :؛
ثبكشي 1389 ،ش )17 :اگشچِ ربٍيذ ثَدى كشآى هشين ربي تشديذ ًاذاسد ،اهاب ًابنش ثاَدى
ٍاحذّبي ًضٍل كشآى ثِ ضشايف ٍ سخذادّبي يػش سسبلت پيبهجش اسالم(غالي اهلل يلياِ ٍ
آلِ) ٍ ًضٍل آىّب ثِ اكتؿبي آى اٍؾبو ٍ حَادث ًيض اًوبس ًبضذًي است .ثٌابثشايي ،تَراِ
ًوشدى ثِ كشائي دس تفسيش كشآى اّذاف ثسيبسي اص آيبت سا هجْن يب هتطبثِ هيهٌذ.
ج) د تيابی به يسه صحيح ز ول امسم (ص)
دس اهخش سَسُّبي كاشآى ،حاَادث تابسيخي پيشاهاَى حؿاشت هحواذ (ظ) ٍ كاَم آى
حؿشت ثِ تلَيح ٍ اضبسُ يب تػشيح آهذُ است ٍ اغلت اياي گاضاسش ّابي تابسيخي دس
اٍايل يب اٍاخش سَسُ ّب رهش ضذُ است؛ اص سَي ديگشً ،يض تٌْاب هاتي اغايل ٍ تحشياف
ًطذُ اي هِ اص دٍساى حيبت ٍ سسبلت پيبهجش اهشم(ظ) ثِ هب سسيذُ ٍ دس اغبلتص ضاوي
ًيست ،كشآى هشين است؛ لزا ثب تًييي دكيق تبسيخ ًاضٍل ساَسُ ٍ آيابت كاشآى ٍ هشتات
هشدى آىّب ثِ تشتيت تبسيخي ،سيشُ ٍ تبسيخ غحيح سسَل خذا (ظ) ثِ دست هيآياذ.
(ًوًَبم1380 ،ش6 :؛ ثبكشي 1389 ،ش .)18 -17 :يالهِ قجبقجبيي هيًَيساذ« :آگابّي
اص هوي ٍ هذًي سَسُ ّب ٍ تشتيت ًضٍل آىّب دس ثخص ّابي هشثاَـ ثاِ دياَت پيابهجش
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(ظ) ٍ سيش هًٌَي ٍ سيبسي ٍ ارتوابيي آى ٍ تحليال سايشُ ضاشيف آى پيابهجش(ظ)
ثسيبس هَحش است» (قجبقجبيى 1417 ،ف.)235/13 :
د) مول به تصحيح زوايات ا باب نصول
ثسيبسي اص كػع اسجبة ًضٍلي هِ ريال ثشخاي آيابت ياب ساَسُّاب آٍسدُاًاذ ،اص ًهاش
تبسيخي ثب تبسيخ ًضٍل آيبت يب سَسُ ّبي هشثَـ هلبسى ًيست ،ثِ ّويي سجت ًويتاَاى
ّوِ كػع اسجبة ًضٍل سا غحيح داًست(ًوًَبم1380 ،ش8 :؛ ثبكشي 1389 ،ش-17 :
 )18رالل الذيي فبسسي هيگَيذ« :كشآًي هِ ثِ تشتيت ًضٍل ثبضذ ،تبسيخي سا هِ دس ضأى
اسجبة ًضٍل آى ًَضتِ ٍ ًلل ضذُ است ،تػحيح هيهٌذ ٍ آىچاِ سا ثاِ ًابم حاذيج اص
پيبهجش (ظ) ًلل ضذُ ٍ رضيي اص حيبت ايطبى است ،اسصيبثي ،سد ٍ ياب كجاَل هايهٌاذ»
(فبسسي 1363 ،ش.)18 :
ه ) تأثيس تازيخگرازي يات ناشل شده دز هاه زهضاى بس سا س فس يند تازيخگرازي
ثشاى تبسيخ گزاسى كشآى ،آگبّى اص تبسيخ آغبص ثًخت ٍ ًيض تبسيخ ضشٍو ًضٍل كشآى هْان
است(هشهض فشٌّگ ٍ هًبسف كاشآى 1388 ،ش )77/7 :ثًخات دس سثياى ايٍل ،سهؿابى ٍ
سرت ،اص اكَال هكشح دس ايي صهيٌِ است .اهب غبلت سٍايبت حبهى اص اياي اسات هاِ آى
حؿشت دس  27سرت ثِ پيبهجشى ثشاًگيختِ ضاذُ اسات(سم :كواى 1365 ،ش451/2 :؛
قجبقجبيى 1417 ،ف )126/12 :يوي اص دييل اختالف دس تبسيخ ضاشٍو ًاضٍل كاشآى ،ثاِ
ّوبى اختالف آغبص ثًخت ثش هيگشدد هِ آيب هيبى هجًج ٍ آغابص ًاضٍل كاشآى فبغالِ ضاذُ
است؟ روى هيبى سٍايبتى هِ هجًج سا  27سرت ضوشدُ ،ثب آيبت ٍ سٍايبتى هِ آغبص ًاضٍل
سا ضت كذس هبُ سهؿبى گضاسش هى هٌٌاذ (س.م :قجاشى 1412 ،ف196/2 :؛ د ،30ظ327؛
يشٍسى حَيضى 1415 ،ف167/1 :؛ 624/4؛  ،)625/5پزيشش فبغالِ ثايي هجًاج ٍ ًاضٍل
است .ثب تبسيخگزاسي ًضٍل آيبت سهؿبًيِ ثٌب ثش كَل ضاشٍو ًاضٍل دس سهؿابى ،هايتاَاى
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تبسيخ ًضٍل ثشخي اص سَس ٍ آيبت ديگش سا سٌزيذ .ثِ يجبست ديگاش ،تابسيخگازاسي آيابت
ًبصل ضذُ دس سهؿبى هيتَاًذ هجٌبي تبسيخگزاسي ثشخي آيبت ديگش ثبضذ.
ثشخي اص آيبت كشآى هِ احتوبل ثيطتشي دس ًضٍل آًْب دس هبُ سهؿبى ٍراَد داسد ،دس
اداهِ هيآيذ.
 )1نشول کل آیات قزآن در ماه مبارك رمضان
ثٌب ثش ًهش ثشخي ،هل كشآى دس هبُ هجبسم سهؿبى ًبصل ضذُ است؛ نبّشا ديذگبُ يبد ضاذُ
تَسف يبلوبًي هكشح گشديذُ است هِ كبئال ثاِ ًاضٍل دفًاي ٍ تاذسيزي ثاشاي كاشآى
هي ثبضٌذ ٍ دس ًضٍل دفًي هًتلذًذ ،هل كشآى ًبصل گطاتِ اسات؛ هبًٌاذ :ضايخ غاذٍف،
اثَيجذاهلل صًزبًي ،يالهِ قجبقجبيي(هًشفت 1385 ،ش )24 :الجتِ يالهاِ هًشفات ،هًتلاذ
است دليلي ثش ًضٍل هًهن كشآى دس سهؿبى يب خػَظ ضت كذس ٍرَد ًاذاسد(هًشفت،
1415ف )115/1 :اهب آيت اهلل هوبسم ضيشاصي ،نبّش آيِ «اًب اًضلٌبُ فٖ ل٘لةٔ المةذس» (كاذس/
 )1سا دالّ ثش ًضٍل هلّ كشآى دس سهؿبى هيداًذ(هوبسم ضيشاصي 1375 ،ش)181/27 :
 )2نشول بزخي اس سُوَر در ماه مبارك رمضان
اص ثشخي اص كشايي هي تَاى ثِ ًضٍل احتوبلي ثشخي سَس دس هبُ هجبسم سهؿبى پي ثشد .دس
اداهِ ،احتوبل ًضٍل ثشخي اص سَسُّب دس هبُ سهؿبى ثيبى هيگشدد.
الف) وزه انفال
دس اييهِ رٌگ ثذس دس هبُ سهؿابى ثاَدُ ضاوي ًيسات(سم :هزلساي 1384 ،ش)312/3 :
سٍايتي اص اهبم سؾب (يليِ السالم) ًيض دس ٍكَو رٌگ ثذس دس سهؿابى ًلال ضاذُ اسات:
«حؿشت سسَل(ظ) دس هبُ سهؿبى ثِ رٌگ ثذس سفت ٍ دس هبُ سهؿبى ًيض هوِ سا فتح
ًوَد» (يكبسدى 1397 ،ف)825 :
آيبت هشثَـ ثِ رٌگ ثذس دس سَسُ اًفبل ًبصل ضذُ ٍ حتي اديبي ًضٍل دٍ آيِ ٍ 30
 41آى دس سهؿبى ًيض ضاذُ اسات(سم :اثاي ًزابح 1423 ،ف ،594/3:پابٍسكي؛ حواذى
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صكشٍف 1423 ،ف41 :؛ هالحَيص آل غبصى 1382 ،ف )24/1 :آيات اهلل هوابسم ضايشاصي
ًضٍل آيِ اٍل سَسُ اًفبل سا پس اص رٌگ ثذس هيداًذ(هوبسم ضيشاصي 1375 ،ش)80/7 :
اگش سخي يالهِ قجبقجبيي ثش ديلت سيبف سَسُ اًفبل ثش ًضٍل آى پس اص رٌگ ثاذس
سا پزيشفت ،هي تَاى احتوبل ًضٍل هل سَسُ اًفبل دس سهؿبى؛ يًٌي پس اص رٌگ ثاذس سا
هكشح ًوَد .ايطبى هيًَيسذ« :اص سيبف آيبت ايي سَسُ ثِ دست هىآيذ هاِ اياي ساَسُ
دس هذيٌِ ٍ ثًذ اص ٍاكًِ رٌگ ثذس ًبصل ضذُ ،ثِ ضْبدت اييهاِ پابسُاى اص اخجابس اياي
رٌگ سا ًلل هىهٌذ ٍ هسبئل هتفشكِاى دسثبسُ رْبد ٍ غٌيوت رٌگى ٍ اًفبل ٍ دس آخاش
اهَسى سا هشثَـ ثِ ّزشت رهش هىًوبيذ» (قجبقجبيى 1417 ،ف5/9 :؛ هَساَى ّواذاًى،
 1374ش)4/9 :ايطبى دس ربي ديگش هيگَيذ« :استجبـ آيبت دس ايي سَسُ ٍ تػاشيح ثاِ
داستبى ثذس هطف هىهٌذ اص ايٌوِ توبهي ايي سَسُ هشثَـ ثِ رٌگ ثذس ٍ هوى پاس اص
آى ًبصل ضذُ ،حتى اثي يجب

ّن  -ثِ قَسى هِ اص ٍى ًلل ضذُ  -ايي ساَسُ سا وزه

بدز ًبهيذُ» (هَسَى ّوذاًى 1374 ،ش )7/9 :ضيخ قجشسي ًيض كَل ًاضٍل هال ساَسُ
اًفبل دس غضٍُ ثذس سا اص حسي ٍ يوشهاِ آٍسدُ است(قجشساى 1372 ،ش )794/4 :اثاي
يبضَس هيًَيسذ« :يلوبي حذيج ٍ احش ،ثش ًضٍل سَسُ اًفبل دس رٌگ ثذس هتفلٌاذ .اثاي
اسحبف گفتِ است هِ هلّ سَسُ اًفبل دس اهش ثذس ًبصل ضذُ ٍ غضٍُ ثذس دس سهؿبى سابل
دٍم ّزشت ٍ اثتذاي ًضٍل سَسُ اًفبل ،كجل اص ثشگطتي اص رٌگ ثذس ثاَدُ اسات»(اثاي
يبضَس 1401 ،ف )5/9 :سيذككت ًيض كَل ثاِ ًاضٍل ساَسُ اًفابل دس سهؿابى سا اسراح
هيداًذ(س.م :ضبرلي 1412 ،ف)1429/3 :
ثٌبثش هكبلت گفتِ ضذُ ،احتوبل ًضٍل هل سَسُ اًفبل دس هابُ هجابسم سهؿابى دٍس اص
رّي ًيست.
ب) وزه نجن
ثشخي ًلل هشدُاًذ هِ ّوِ سَسُ ًزن دس هبُ هجبسم سهؿبى ًبصل گشدياذُ اسات( .سم:
حلى ثشٍسَى 1412 ،ف208/9 :؛ حبئشى تْشاًى 1377 ،ش )257/10 :آيات اهلل هوابسم
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ضيشاصي ًيض كَل هازهَس سا آٍسدُاًاذ(سم :هوابسم ضايشاصي 1375 ،ش473/22 :؛ ّواَ،
 1421ف )203/17 :اهب كَل هزهَس هٌفشد است ٍ ديگش هفسشاى ثِ آى اضبسُ ًوشدُاًذ.
ج) وزه هصهّ
اص اثي يجب

سٍايتي ًلل ضذُ هِ ًطبى دٌّذُ ًضٍل سَسُ هضهل دس هابُ سهؿابى اسات.

(هلشيضى 1420 ،ف )56/3 :يالهِ قجبقجبيي هيًَيسذ« :ايي سَسُ اص ًخستيي سَسُّابيى
است هِ دس اٍل ثًخت ًبصل ضذُ .حتى ثًؿى گفتِاًذ :دٍهيي يب سَهيي سَسُاى است هاِ
ثش كلت هلذ

ًجى اهشم (ظ) ًبصل ضذُ است» (هَسَى ّوذاًى 1374 ،ش)94/20 :

آيت اهلل هوبسم ضيشاصي ًيض كشائٌي سا ثش يذم ًضٍل يوزبي ساَسُ هازهَس هايآٍسد ٍ ثيابى
هيداسد« :تفبٍت لحي آغبص ٍ اًزبم آيِ ًطبى هىدّذ هِ دس هيبى ايي آيبت فبغلِ صهابًى
كبثل هالحهِاى ثَدُ است هِ ثًؿى اص هفسشاى آى سا "ّطت هبُ" ٍ ثًؿى "ين سبل"
ٍ ثًؿى حتى "دُ سبل" ًَضتِاًذ»(هوبسم ضيشاصي 1375 ،ش )161/25 :ايطبى هًتلذًاذ:
ثسيبسى اص آيبت ايي سَسُ ًطبى هىدّذ ٌّگبهى ًبصل ضذُ هاِ پيابهجش (ظ) دياَت يلٌاى
خَد سا ضشٍو هشدُ ثَد ٍ ،هخبلفبى دس ثشاثش اٍ ثِ هخبلفت ٍ توزيت ثشخبستِ ثَدًاذٍ ،
پيبهجش(ظ) دستَس پيذا هىهٌذ دس ايي هشحلِ ثب آًْب هذاسا ًوبياذ؛ لازا ،اياي احتوابل هاِ
توبم سَسُ دس آغبص ديَت پيبهجش (ظ) ًبصل ضذُ ثبضذ ثسيبس ثًياذ .ثاِ ًهاش هاىسساذ،
هووي است آيبت ًخستيي آى چٌيي ثبضذٍ ،لى هسلوب ّوِ آيبت آى چٌيي ًيست ،چاشا
هِ تًجيشاتص ًطبًِ گستشش اسالم ،ياكل دس سكح هوِ ٍ ،كيبم هخبلفابى ثاِ هخبلفات ٍ
هجبسصُ است ٍ ،هىداًين چٌيي چيضى دس سِ سبل آغبص ديَت ٍرَد ًذاضت .دس ثًؿاى
اص سٍايبت آهذُ است هِ ٍكتى پيبهجش(ظ) اٍلايي پيابم الْاى ٍ ٍحاى سا دسيبفات هاشد
ٍحطاات صدُ ًااضد خذيزااِ آهذ(احسااب

ًاابساحتى رسااوبًى داضاات ٍ ثااِ اسااتشاحت

پشداخت) ٍ فشهَد« :هشا دس ربهًِاى ثپيچيذ» ايٌزب ثَد هِ رجشئيل ًبصل ضذ« ٍ ،ياب ييْاب
الوضهل» سا ثشاى پيبهجش(ظ) آٍسد .دس حبلى هِ دس سٍايبت ديگش ،ايي هبرشا صهابًى ثاَد
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هِ پيبهجش(ظ) ديَت خَد سا آضوبس هشدُ ثَد ٍ ،كشيص دس زارالٌسٍٓ روى ضذًذ تاب دس
هبس پيبهجش (ظ) ثيٌذيطٌذ ٍ ،ثشاى هلبثلِ ثب اٍ ًبم ٍ ضًبسى اًتخبة هٌٌذ ،ثًؿى گفتٌذ اٍ
هبّي استٍ ،لى گشٍّى ثب ايي پيطٌْبد هخبلفت هشدًذ ،ثًؿى ديگش گفتٌاذ اٍ هزٌاَى
است ،اهب ثبص گشٍّى هخبلفت هشدًذ ثًؿى يٌاَاى سابحش سا تاشريح دادًاذ ،آى سا ًياض
ًپزيشفتٌذ .سشاًزبم گفتٌذ ّش چِ ّست اٍ هيبى دٍستبى رذايى هىاًذاصد(ثٌبثشايي سابحش
است) سپس هطشهبى پشاهٌاذُ ضاذًذ .اياي ساخي ثاِ پيابهجش(ظ) سسايذ ،خاَد سا دس
لجب ّبيص پيچيذ (ٍ ثِ استشاحت پشداخات) دس اياي ٌّگابم رجشئيال آهاذ ٍ «ياب ييْاب
الوضهل» ٍ «يب ييْب الوذحش» سا ثش آى حؿشت خَاًذ(ّوبى)162 -161 :
دس ًْبيت ،ايطبى ًتيزِ هيگيشد هِ ًتيزِ اييهِ نابّشا ساَسُ هضهال دس هواِ ًابصل
ضذُ ٍ ،ككًب كسوتى اص آى ثًذ اص نَْس يلٌى اساالمً ٍ ،فاَر ًساجى آى دس هواِ ثاَدُ
استّ ،ش چٌذ احتوبل داسد ،آيبتى اص آغبص ساَسُ دس اٍل ثًخات ًابصل ضاذُ ثبضاذ(سم:
ّوبى) ثٌبثشايي ،ايي احتوبل ٍرَد داسد هِ آيبتي اص آى دس هبُ سهؿبى ًبصل ضذُ ثبضذ اهب
ًضٍل ّوِ آى دس هبُ هجبسم سهؿبى ثًيذ است.
د) وزه هدّثس
ثًؿى دس اييهِ اٍّليي سَسُ ًبصل ضذُ ،سَسُ هذّحّش است ،ثِ سٍايتى هِ ثخبسى ٍ هسلن
اص ربثشثييجذاللِّ اًػبسى ًلل هشدُاًذ ،استذيل ًوَدُاًذ(سادهٌص 1374 ،ش )103 :اگش
ضشٍو ًضٍل كشآى ،قجق ثشخي اص اكَال ،اص هبُ هجبسم سهؿبى (قجبقجبيى 1417 ،ف:
 ٍ )15/2اٍليي آيِ ًبصل ضذُ ًيض سَسُ هذّحش ثبضذً ،ضٍل سَسُ گفتِ ضذُ دس هبُ سهؿبى
ككًي است.
ه ) وزه تنويس
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راللالذيي فبسسيً ،ضٍل سَسُ توَيش سا دس هبُ سهؿبى ٍ دس سبل اٍل هىداًاذ(ًوًَابم،
1380ش )40 :الجتِ ًهش ٍي هستٌذ ثِ سٍايت يب ًلل تبسيخي ًيست ٍ ّيچ ين اص كشآى-
پوٍّبى ديگش چٌيي ديذگبّي ًسجت ثِ سَسُ توَيش ًذاسًذ .ثٌابثشاييً ،اضٍل ساَسُ يابد
ضذُ دس سهؿبى سا ًويتَاى پزيشفت.
و) وزه علق
ثٌبثش ًهش آيت اهلل هًشفت ،دٍ ًَو ٍحي ٍرَد داسد؛ ٍحي كشآًي ٍ سسبلي .دس سٍص ثًخت
پيبهجش هِ  27سرت ثَدٍ ،حي سسبلي ٍ غيش كشآًي ثَد يًٌي  5آيِ اثتذايي سَسُ يلق ثاِ
يٌَاى كشآى ًبصل ًطذ ثلوِ پس اص توويل سَسُ يلق ،يٌَاى كشآى پيذا هشد(سم :هًشفت،
 1385ش )24 -23 :سپس دس ضت كذس هبُ هجبسم سهؿبى سِ سابل ثًاذ يًٌاي پاس اص
دٍسُ فتشت ،كشآى ًبصل ضذ(هًشفت1415 ،،ف )110/1 :دس سٍايت اثي يجاب

ًياض ساَسُ

يلق ثِ يٌَاى اٍليي سَسُ ًبصلِ آهذُ است (س.م :هًشفت 1385 ،ش ٍ )46 :تأيياذي ثاش
ايي هكلت هِ سَسُ يلق يب حذاكل  5آيِ اثتذايي آى دس هبُ هجبسم ثِ يٌَاى اٍليي ٍحاي
كشآًي ًبصل ضذُ ثبضذ .ثشخي ًيض غشيحب حون ثِ ًاضٍل  5آياِ اثتاذايي ساَسُ يلاق دس
سهؿبى دس غبس حشاء دادُاًذ( .ثٌب 1423 ،ف )189 :گَيب هًتلذًذ هِ ثًخت دس هبُ سهؿابى
ثَدُ است .هالحَيص هي ًَيسذ« :سَسُ يلق دس غبس حشا دس هوِ ،سٍص روًِ 17 ،يب 27
سهؿبى سبل  41اص هيالد پيبهجش (ظ) ًبصل ضذُ است»(هالحاَيص آل غابصى 1382 ،ف:
 )66 /1ثشخي ديگش ًيض ًَضتِاًذ« :سَسُ يلق  ...ثِ احتوبل كَى دس هبُ سهؿبى سبل اٍل
ثًخت ًبصل ضذُ است»(ًوًَبم1380 ،ش)286 :
اهخشيّت كشيت ثِ اتّفبف هفسّشاى ٍ هحلّلبى هًتلذًذ هِ ًخستيي آيبتى هِ ثش كلت پبم
پيبهجش(ظ) دس هَُ حشا ًابصل گشدياذ ،پاٌذ آياِ اٍّل اص ساَسُ ضاشيفِ يلاق هاىثبضاذ.
(سادهٌص 1374 ،ش )103 :ثب تَرِ ثِ كَل هطَْس  -هِ اٍليي آيبت ًبصلِ ثش پيبهجش(ظ)
سا پٌذ آيِ اثتذايي سَسُ يلق دس هبُ سهؿبى هيداًٌذ -ثِ ًضٍل سَسُ هجبسهِ يلق دس هابُ
سهؿبى اقويٌبى حبغل هيضَد.
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 )3نشول بزخي آیات قزآن در ماه رمضان
ثب تَرِ ثِ كشايي هَرَد دس هتت ضأى ًضٍل ٍ تفبسيش ٍ يلَم كشآًي ،هيتَاى ثِ ًضٍل
ثشخي آيبت دس هبُ هجبسم سهؿبى هكوئي ضذ .دس اداهِ آيبت گفتِ ضذُ خَاّذ آهذ.
الف) يه  487وزه بقسه
دسثبسُ ضأى ًضٍل آياِ «اٗبهبً هؼذٍدات فوي وبى هٌىن هشٗضبً اٍ ػلٖ سفش( »...ثلاشُ،)184 /
اص اهبم غبدف (يليِ السالم) سٍايت ضذُ است :آيِ هزهَس ٌّگبهي ًبصل ضاذ هاِ سساَل
خذا(ظ) دس هبُ سهؿبى ثِ هُشاو الغين دس  170هيلي هذيٌاِ سفتاِ ثَدًاذ ٍ پاس اص ثزاب
آٍسدى ًوبص غجح ،آة ثشاي آضبهيذى خَاستٌذ ٍ دستَس دادًذ تب ّوشاّبى ًيض افكبس هٌٌذ
ٍ سٍصُ گشفتي دس سفش سا يػيبى داًستٌذ(سم :ثحشاًى 1416 ،ف386/1 :؛ هحلاق1364 ،
ش )55 -54 :ثب تَرِ ثِ سٍايت ًبهجشدُ ضذًُ ،ضٍل آيِ هزهَس دس سهؿبى ككًي است.
ب) يه  481وزه بقسه
دسثبسُ ضأى ًضٍل آيِ «احل لىن ل٘لٔ الص٘بم الشفث ( »...ثلشُ )187 /اص اثي يجب

ًلل ضذُ

هِ :دسثبسُ يوش ثي خكبة ًبصل ضذُ هِ دس سهؿابى ثاب خابًَادُ هَاكًاِ داضات ساپس
پطيوبى ضذ ٍ اص پيبهجش (ظ) سؤال هشد هِ آيب دٍثبسُ هيتَاًاذ تَثاِ هٌاذ ياب ًاِ؟ آياِ
هزهَس ًبصل گشديذ( .س.م :يابفًى1424 ،ف :ظ 28؛ هحلاق 1364 ،ش )57 -56 :الجتاِ
ضأى ًضٍل ّبي هطبثِ ديگشي ًيض ًلال ضاذُ اسات(سمً :حاب  1418 ،ف25 :؛ كجيساى
يبهلى 1417 ،ف )132/2 :قجشي ًيض سٍايتي ًلل هيهٌذ هِ ثش اسب

آى ،آياِ  187ثلاشُ

ثيبىهٌٌذُ حون سٍصُ ضخع ثبلغي است هِ ًويتَاًذ سٍصُ سهؿبى ثگيشد ،ثبيذ ثشاي ّش
سٍص هِ سٍصُ ًويگيشد ثِ هسويي قًبم دّذ (قجاشى 1412 ،ف .)81/2 :ثٌابثشاييً ،اضٍل
آيِ هزهَس دس سهؿبى ككًي است.
ثب ؾويوِ هشدى كشيٌِ ضأى ًضٍل آيبت  187 ٍ 184سَسُ ثلشُ ٍ ثب تَراِ ثاِ اتحابد
هَؾَو  -هِ ثغذادي هًتلذ است آيبت هزهَس ثِ احتوبل كَي هشثَـ ثاِ سٍصُ سهؿابى اسات
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(ثغذادى 1415 ،فً ٍ - )110/1 :يض اتحبد سيبف آيابت يابد ضاذُ ،ثاِ ًاضٍل آيابت هازهَس دس
سهؿبى اقويٌبى حبغل هيضَد .حتي ثشخي اص هًبغشاى هًتلذًاذ آيابت رهاش ضاذُ دس صهيٌاِ
سٍصُداسى دس هبُ سهؿبى اسات هاِ دس هابُ سهؿابى سابل دٍم ًابصل ضاذُاًاذ(ًوًَابم،
1380ش)40 :
ج) يه  481وزه بقسه
اثييبضَس دسثبسُ ًضٍل آيِ «ٗٓسٕئَلًََُهٓ ػٓيِ الْأَّٙلَِٔ لُلْ ّ ٖٓٙهَٓال٘تٔ لٙلٌَبسِ ٍٓ الْحّٓجِ ٍٓ لَٕ٘سٓ الْجِشُ
ثِأَىْ تَأْتَُا الْجَٔ٘ٔتٓ هٙيْ ظَُْٔسِّب ٍٓ لىٙيَ الْجِشَ هٓيِ اتَمى ٍٓ أْتَُا الْجَٔ٘ٔتٓ هٙيْ أَثَٕاثِْب ٍٓ اتَمَُا اللَِٓ لَؼٓلَىُةنٕ
تُفْلٙحَٔىَ» (ثلشُ )189 /هيًَيسذ« :فوٌبسجٔ ٍضؼْب فةٖ ّةزا الوَضةغ ّةٖ تَل٘ةت الصة٘بم
ثحلَل ضْش سهضبى»( .اثي يبضَس 1401 ،ف)190/2 :
ايي احتوبل ٍرَد داسد هِ سخي اثي يبضَس غحيح ثبضذ ٍ آيِ دس هبُ سهؿبى ًبصل
ضذُ ثبضذ؛ لوي احتوبل ديگشي ًيض ّست ٍ آى ايي هِ ثب تَرِ ثِ سيبف آيبت ثًذ  -هِ
هشثَـ ثِ حذ است ً ٍ -يض كشيٌِ داخل خَد آيِ هزهَس هِ آهذُ است والحج اقويٌبى
ثِ ًضٍل آيِ پس اص هبُ سهؿبى ٍ دس آستبًِ ايبم حذ هٌبستتش است.
د) يه اول وزه انفال
گشچِ سبثلب رهش گشديذ هِ توبم سَسُ اًفبل دس هبُ هجبسم ًابصل ضاذُ اسات ،لواي اگاش
هسي كَل ًضٍل هلّ سَسُ دس هبُ سهؿبى سا ًپزيشد ،حذاكل ثبيذ كبئل ثِ ًاضٍل ثشخاي اص
آيبت سَسُ اًفبل دس سهؿبى ثبضذ؛ صياشا ثاِ ًاضٍل تًاذادي اص آيابت ساَسُ هازهَس دس
سهؿبى تَسف كشآىپوٍّبى تػشيح ضذُ است .اثي يبضَس هل سَسُ اًفبل سا هشثاَـ ثاِ
رٌگ ثذس ٍ ثِ اتفبف ثسيبسي اص يلوبي احش ٍ حذيجً ،بصل ضذُ دس هبُ سهؿبى هيداًاذ.
اٍ دسثبسُ آياِ «ٗٓسٕئَلًََُهٓ ػٓيِ الْأًَْفبلِ لُلِ الْأًَْفبلُ لٙلَِ ٍٓ ٙالشَسٔةَلِ فَةبتَمَُا اللَةِٓ ٍٓ أَلٕةلٙحَٔا راتٓ
ثٌٕٓ٘ٙىُنٕ ٍٓ أَط٘ؼَٔا اللَِٓ ٍٓ سٓسَٔلَِٔ إِىْ وٌُْتُنٕ هٔؤْهٌ٘ٙي» (اًفبل )1 /هيًَيسذ« :ضاشٍو ًاضٍل ساَسُ
اًفبل كجل اص ثبصگطت اص رٌگ ثذس اسات .آياِ اٍل ساَسُ اًفابل صهابًي ًابصل ضاذ هاِ
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هسلوبًبى دس رٌگ ثذس ثَدًذ ٍ ٌَّص غٌيوتّب سا تلسين ًوشدُ ثَدًذ .چٌبى هِ حاذيج
سًذ ثي اثي ٍكبظ ثش آى ديلت داسد»(ّوَ)5 /9 :
چٌبىچِ اص ضأى ًضٍل آيِ ثش هيآيذ ،دسثبسُ اختالف ضشهتهٌٌذگبى دس رٌگ ثذس ثش
سش تلسين غٌابين اسات(سم :قجشساى 1372 ،ش797/4 :؛ هوابسم ضايشاصي 1375 ،ش:
79/7؛ هحلق 1364 ،ش )367-365 :ثٌبثشايي ،ككًب آيِ هازهَس دس هابُ هجابسم سهؿابى
ًبصل گشديذُ است.
ه ) يه  63وزه انفال
اثَداٍد سليوبى ثي ًزبح ،اتفبف سربل حذيج ثش ًضٍل آيِ « ٍ إر يوواش ثان( »...اًفابل/
 )30دس غضٍُ ثذس دس هبُ هجبسم سهؿبىِ سبل دٍم ّزشت سا اديب ًوَدُ است(اثي ًزبح،
 1423ف ،594/3 :پبٍسكي؛ حوذى صكشٍف 1423 ،ف )41 :آيِ هزهَس دسثابسُ كؿايِ ّان
دست ضذى هطشهبى ثشاي هطتي پيبهجش(ظ) دس داسالٌذٍُ است هِ سٍايابتي ًياض دس اياي
ثبسُ ًلل ضاذُ اسات(سم :حاش يابهلى 1425 ،ف329/1 :؛ قجشساى 1372 ،ش826/4 :؛
هَسَى ّوذاًى 1374 ،ش )86/9 :آيتاهلل هوابسم ضايشاصي ،هًتلاذ اسات هاِ گشچاِ
حبدحِ هزهَس دس هوِ ثَدُ است لوي آيِ ثيبى حبدحِ گزضتِ سا هيهٌذ ٍ خَد آيِ پس اص
ّزشت ًبصل گطتِ اسات(سم :هوابسم ضايشاصي 1375 ،ش .)148/7 :ثٌابثشايي ،احتوابل
ًضٍل آى دس سهؿبى ثًيذ است هگش هسي كبئل ثِ ًضٍل توبم سَسُ اًفبل دس سهؿبى ثبضذ
ٍ اص آى ثبةً ،ضٍل ايي آيِ سا ًيض دس سهؿبى ثِ حسبة آٍسد.
و) يه  63وزه انفال
قجشي سٍايتي ًلل هيهٌذ هِ آيِ «إِىَ الَزٗيَ وَفَشٍُا ٌْٗٔفٙمَُىَ أَهَٕالَْٔنٕ لٓ٘ٙصٔةذٍٜا ػٓةيْ سٓةج٘لِ اللَةِٙ
فَسٌْٓ٘ٔفٙمًََُْب ثُن ٛتَىَُىُ ػٓلَِْٕ٘نٕ حٓسٕشًَٓ ثُنٔٗ ٛغْلَجَٔىَ ٍٓ الَزٗيَ وَفَشٍُا إِلى جٌَْٓٓنٓ ٗٔحٕطَشٍُى» (اًفبل)36 /
دسثبسُ اثَسفيبى ثي حشة است هِ هشدم سا ثِ رٌگ ثاذس ثاشاي اًتلابم اص احاذ تشغيات
هيهشد ٍ رٌگ ثذس دس هبُ سهؿبى اتفبف افتابدُ اسات(قجشى 1412 ،ف160/9 :؛ هحلاق،
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 1364ش )386 -385 :ثب تَرِ ثِ ٍكَو رٌگ ثذس دس سهؿبى (س.م :هزلساي 1384 ،ش:
ً ،)312/3ضٍل آيِ هزهَس دس سهؿبى ًيض ثًيذ ًيست.
ش) يه  74وزه انفال
دسثبسُ آيِ «إى وٌتن آهٌتن ثبهلل ٍ هب أًضلٌب ػلى ػجذًب َٗم الفشلبى َٗم التمى الجوؼبى» (اًفابل/
 )41هالحَيص هًتلذ است هِ «يَم الفشكبى» اضبسُ ثِ ًضٍل كاشآى دس سهؿابى سابل اٍل
ثًخت داسد ٍ «يَم التلي الزوًبى» ،اضبسُ ثِ رٌگ ثذس دس هبُ سهؿبى دس پٌزابُ ٍ چْابس
سبلگي سسَل خذا (ظ) داسد .اٍ هيًَيسذ« :سٍص ًضٍل فشكبى ،روًِ  17يب  27سهؿابى
سبل  41هيالد پيبهجش(ظ) است ٍ سٍص هالكابت دٍ گاشٍُ دس روًاِ  17سهؿابى دس 54
سبلگي پيبهجش (ظ) دس رٌگ ثذس است»(هالحَيص آل غبصى 1382 ،فّ )24/1 :واَ دس
ربي ديگش هيًَيسذ« :دس ايٌوِ سٍص ًضٍل فشكبى ٍ هالكبت دٍ گاشٍُ دس روًاِ ٍ دس هابُ
سهؿبى ثَدُ اختالفي ًيست [ثلوِ اختالف دس ايي است هِ هذام روًِ اص سهؿبى ٍ هاذام
سهؿبى اص سبلّبي ّزشت يب ثًخت است]»(هالحَيص آل غبصى 1382 ،ف)294/5 :
ثِ يليذُ آيت اهلل هوبسم ضيشاصي «يَم الفشكبى» ٍ «يَم التلي الزوًابى» اضابسُ ثاِ دس
گيااشى ثااذس داسد(سم :هواابسم ضاايشاصي 1375 ،ش )172/7 :اهاابم ثاابكش (يليااِالسّااالم)
فشهَدُ اًذ هِ سسَل خذا (غلّى اللِّ يليِ ٍ آلِ) ثب هطشهبى دس ثذس دس سٍص روًِ ثبهاذاد
ّفذُ سهؿبى هالكبت هشد(ًوًَبم1380 ،ش)217 :
ثب تَرِ ثِ هكبلجي هِ دس هَسد رٌگ ثذس ٍ سَسُ اًفبل آهذً ،ضٍل آيِ گفتِ ضذُ ًيض
هيتَاًذ دس هبُ سهؿبى ثبضذ.
ح) يه  17وزه توبه
گفتِ ضذُ است هِ آيِ «ٍ ال ػلى الزٗي إرا هب أتَن( »...تَثِ )94 /دسثابسُ ثوابئيي ًابصل
ضذُ است هِ ّفت ًفش ثَدًذ :يوي اص آًْب غخش ثي خٌسبء است هاِ ثاب صًاص دس هابُ
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سهؿبى هَاكًِ ًوَد ٍ سسَل خذا (ظ) اهش هشد هِ هفبسُ دّذ(سم :هيجاذى 1371 ،ش:
 )192/4ثٌبثشايي ،ضأى ًضٍل هي تَاى ًضٍل آيِ هزهَس دس هبُ سهؿبى نيّ پيذا هشد ،گشچِ
حػَل اقويٌبى هووي ًيست صيشا ضأى ًضٍلّبي ديگشي ًيض هٌلَل اسات(سم :هحلاق،
 1364ش)433 :
ط) يات  435و  436وزه توبه
غبحت تفسيش ثيبىالسًبدُ سٍايتي ًلل هيهٌذ هِ آيِ « خُزْ هٙيْ أَهَٕالِْٙنٕ لٓةذٓلًَٔ تََُِْةشُّٔنٕ ٍٓ
تُضَوِِْ٘نٕ ثِْب ٍٓ لٓلِ ػٓلَِْٕ٘نٕ إِىَ لٓالتَهٓ سٓىَيٌ لَْٔنٕ ٍٓ اللَةِٔ سٓةو٘غٗ ػٓلة٘نٗ» (تَثاِ )103 /دس هابُ
سهؿبى ًبصل ضذُ است(سم :گٌبثبدى 1408 ،ف )276/2 :گشچاِ دسثابسُ آياِ «ٍٓ آخَةشٍُىَ
اػٕتَشَفَُا ثِزًَُُثِِْنٕ خَلَََُا ػٓوٓالً لبلٙحبً ٍٓ آخَشَ سِٓ٘ئبً ػٓسٓى اللَِٔ أَىْ ٗٓتُةَةٓ ػٓلَةِْٕ٘نٕ إِىَ اللَةِٓ َفُةَسٗ
سٓح٘نٗ» (تَثِ  )102/رهشي دسثبسُ ًضٍل آى دس سهؿبى ًيبهذُ است اهب ثب تَرِ ثِ يوسبًي
ضأى ًضٍلطبى ٍ اتحبد سيبف ،هيتَاى ثِ ًضٍل آيِ  102دس سهؿبى ًيض كبئل ضذ .دس هاَسد
ضأى ًضٍل آيبت ًبهجشدُ سٍايبتى ًلل ضذُ هِ دس ثيطتش آًْب ًبم ابولبابه انصنازى ٍراَد
داسد .قجق سٍايتى ،اٍ ثب دٍ يب چٌذ ًفش ديگش اص يابساى پيابهجش(ظ) اص ضاشهت دس رٌاگ
تجَم خَدداسى هشدًذ ،اهب ٌّگبهى هِ آيبتى سا هِ دس هازهت هتخلفابى ٍاسد ضاذُ ثاَد
ضٌيذًذ ،ثسيبس ًبساحت ٍ پطيوبى گطتٌذ ،خَد سا ثاِ ساتَىّابى هسازذ پيغوجاش (ظ)
ثستٌذ ٍ ٌّگبهى هِ پيبهجش(ظ) ثبصگطت ٍ اص حبل آىّب خجش گشفت يشؼ هشدًذ :آىّب
سَگٌذ يبد هشدُاًذ هِ خَد سا اص ستَى ثبص ًوٌٌذ تاب ايايهاِ پيابهجش (ظ) چٌايي هٌاذ،
سسَل خذا (ظ) فشهَد :هي ًيض سَگٌذ يبد هىهٌن هِ چٌيي هبسى سا ًخَاّن هشد هگاش
ايٌوِ خذاًٍذ ثِ هي اربصُ دّذ .آيِ هَسد ًهش ًبصل ضذ ٍ خذاًٍذ تَثِ آًْاب سا پازيشفت
ٍ پيبهجش(ظ) آىّب سا اص ستَى هسزذ ثبص هشد .آًْب ثِ ضوشاًِ ايي هَؾاَو ّواِ اهاَال
خَد سا ثِ پيبهجش (ظ) تلذين داضتٌذ ٍ يشؼ هشدًذ :اياي ّوابى اهاَالى اسات هاِ ثاِ
خبقش دلجستگى ثِ آى ،اص ضشهت دس رْبد خَدداسى هشدُاينّ ،وِ اييّب سا اص هاب ثپازيش
ٍ دس ساُ خذا اًفبف هي! پيبهجش (ظ) فشهَدٌَّ :ص دستَسى دس ايي ثبسُ ثش هي ًبصل ًطذُ
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است ،چيضى ًگزضت هِ آيِ ً 103بصل ضاذ ٍ دساتَس داد هاِ پيابهجش (ظ) كساوتى اص
اهَال آىّب سا ثشگيشد ٍ هكبثق ثًؿى اص سٍايبت ين سَم اص اهَال آًْب سا پازيشفت(سم:
قجشسااى 1372 ،ش101 /5 :؛ هواابسم ضاايشاصي 1375 ،ش115 -114/8 :؛ ّبضااوى1387 ،ش:
ظ  )261 -260غضٍُ تجَم ،قجق ًللي هِ يالهِ هزلسي اص هًبر ثي رجال آٍسدُ اسات
(سم :هزلسي 1363 ،ش ،)123/84 :دس هبُ سهؿبى ثَدُ است؛ لزا اياي احتوابل ٍراَد
داسد هِ آيبت  103 ٍ 103سَسُ تَثِ دس ّوبى هبُ ًبصل ضذُ ثبضذ.
ي) يه  17وزه حجس
آيت اهلل هًشفت ،يليذُ داسد هِ ًضٍل كشآى ثِ يٌاَاى هتابة آساوبًي ساِ سابل تاأخيش
داضت هِ ايي سِ سبل سا فتست هيًبهٌذ( .هًشفت 1385 ،ش )22 :دٍسُ فتشت ثب ًاضٍل
آيِ «فبلذع ثوب تؤهش( »..حزش )94 /پبيبى يبفت ٍ پيبهجش(ظ) ضاشٍو ثاِ دياَت يلٌاي
ًوَد .ايطبى دس هالهي ديگش هيًَيسذً« :ضٍل كشآى صهبًي آغبص ضذ هِ آياِ "فبلذع ثوةب
تؤهشً "..بصل گشديذ»(ّوبى)23 :
ثب تَرِ ثِ هجٌبي آيتاهلل هًشفت ،هِ اص قشفاي ضاشٍو ًاضٍل كاشآى سا دس هابُ هجابسم
سهؿبى داًستِ ،اص قشف ديگش ًضٍل ٍحي كشآًي سا پس اص دٍساى فتشت هيداًٌذ ،اص ساَي
ديگش ًيض آيِ گفتِ ضذُ سا پبيبى دٌّذُ دٍساى فتشت ٍ ضشٍو ديَت يلٌاي هايداًٌاذ ،آياِ
ًبهجشدُ ضذُ ثٌب ثش هجٌبي هزهَس ،كبيذتب دس هبُ هجبسم سهؿبى ًبصل گشديذُ است.
ك) يه اول وزه حجسات
اص يبيطِ سٍايتي ًلال ضاذُ هاِ آياِ «ٗةب أْٗةب الةزٗي آهٌةَا ال تمةذهَا ثة٘ي ٗةذٕ اهلل ٍ
سسَلِ(»...حزشات )1 /هشثَـ ثِ ًْي اص سٍصُ ياَم الطان اسات(هالحَيص آل غابصى،
 1382ف )214/6 :اٍ گفتِ است يذُ اي ين سٍص كجل اص هبُ سهؿبى ثِ يٌَاى يَم الطان
سٍصُ گشفتِ ثَدًذ ٍ پايص اص آى هاِ پيابهجش (ظ) سٍصُ ثگياشد ،اكاذام ثاِ سٍصُ گاشفتي
ًوَدًذ ٍ آيِ گفتِ ضذُ ًبصل گشديذ(هحلق 1364 ،ش )738 :لوي ثِ دليال ياذم ٍراَد
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كشيٌِاي ديگش هِ كَل يبيطِ سا تلَيت هٌذ ٍ اص قشفي ٍرَد ضأى ًضٍل هطاَْس تاَثيخ
ثب ًذاي ثلٌذ غذا صدى سسَل خذا(ّوبىً ،)737 :ويتَاى ثذاى اقويٌبى ًوَد.
ل) يه ينن وزه هصه
ثشخي هًتلذًذ هِ اٍليي آيِ ًبصلِ «ٗب اْٗب الوضهل» (هضهل )1 /است هِ ًاضٍل هال ساَسُ
هضهل ًضدين ثِ ين سبل قَل هطيذُ اسات(سم :سافات ساًيذ 1422 ،ف )97 :يالهاِ
ضَضتشي ًيض اص حسيي ثي ٍاكذ ثِ ًلل اص پذسش آٍسدُ است« :أٍل هةب ًةضل هةي المةشآى
ثوىٔ ثال اختالف الْشَأْ ثِبسٕنِ سٓثِهٓٗ ،ب أْٗب الوضهل»(ضَضتشي 1409 ،ف)457 /14 :
ثٌبثش اييهِ ضشٍو ًضٍل كشآى دس هبُ سهؿبى ثبضذ (سم :قجبقجبيى 1417 ،ف،)15/2 :
هيتَاى كبئل ضذ هِ اٍليي آيِ سَسُ هضهّل دس سهؿبى ًبصل ضذُ ثبضذ.
م) يه ينن وزه هدثس
ثشخي هًتلذًذ هِ اٍليي آيِ ًبصلِ «يب يَيُْٓب الْؤذَحِش» (هذحش )1 /اسات(سم :ضابفًى حفيابى،
 1421ف )214 :الجتِ احوذ هحوَد يجذالسويى الطبفًى الحفيبى ،هًتلذ است هِ هشاد ايي
است هِ اٍليي آيِ ًبصلِ پس اص فتشت است(ّوبى) دس ايي غَست ايي كاَل ثاب دياذگبُ
آيت اهلل هًشفت هِ آيِ «فبغذو ثوب تؤهش( »..حزش )94 /سا اٍليي آيِ ًبصل پس اص فتاشت
هيداًست (هًشفت 1385 ،ش )23 :دس تؿبد است .اگش ضشٍو ًضٍل كشآى ،قجاق ثشخاي
اص اكَال ،اص هبُ هجبسم سهؿبى (سم :قجبقجبيى 1417 ،ف ٍ )15/2 :اٍليي آيِ ًبصل ضاذُ
ًيض سَسُ هذّحش ثبضذً ،ضٍل آيِ گفتِ ضذُ دس هبُ سهؿبى ثٌب ثش هجٌبي هزهَس ككًي است.
ى) يه  47وزه اعلی
صسهطي هي گَيذ هِ آيِ «كَذٕ يَفْلَحٓ هٓيْ تَضَهَى» (األيلى )14 /سا ثاشاي اساتذيل ثاِ صهابت
فكشُ ثِ هبس هيثشًذ .سپس اص ثيْلي ًلل هيهٌذ هِ يجذاهلل ثي يوش گفتِ است هِ آيِ يبد
ضذُ دسثبسُ صهبت سهؿبى ًبصل ضذُ است (صسهطى 1410 ،ف127/1 :؛ ككابى 1421 ،ف)93 :
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ثٌبثشايي ،احتوبل داسد هِ آيِ هزهَس دس هبُ سهؿبى ًبصل ضذُ ثبضذ تب هسلوبًبى ،آگابُ ثاِ
حون ٍرَة صهبت فكشُ ضًَذ ٍ ثِ هَكى آى سا پشداخت ًوبيٌذ.
اضبسُ ثِ ايي ًوتِ ؾشٍسي است هِ ثب تَرِ ثِ هَؾَو ًضٍل كاشآى دس هابُ سهؿابى
(سم :هوبسم ضيشاصي 1375 ،ش )148/28 :دس آيبت «ضَْٕشُ سٓهٓضبىَ الَز ٕٙأًُْضِلَ ف٘ٙةِ ٙالْمُةشْآىُ
ّٔذىٖ لٙلٌَبسِ ٍٓ ثٌِٓ٘بت ٚهٙيَ الْْٔذى ٍٓ الْفُشْلبىِ( »...ثلشُ« ،)185 /إًَِب أًَْضَلٌْبُٔ فٙةٖ لَٕ٘لَةٍٔ هٔجبسٓوَةٔ»...
(دخبى« ،)3 /إًَِب أًَْضَلٌْبُٔ ف ٖٙلَٕ٘لَِٔ الْمَذٕسِ» (كذس ،)1 /احتوبل ًضٍل آًْب دس سهؿبى ثًيذ ًيست.

نتيجه
ثب تَرِ ثِ هكبلت گفتِ ضذُ ،هسألِ تبسيخگزاسي ،گشچِ ثِ ًحَ تبمّ ًوايتَاًاذ دخابلتي
هستلين دس پوٍّصّبي تفسيشي داضتِ ثبضذ ،لوي هكبلًِ هٌبثى گفتاِ ضاذُ ٍ تَراِ ثاِ
تًذاد آًْبً ،طبى هي دّذ هِ غبلت هفسشاى هتلذم ٍ هتأخش ،تَرِ هوتشي ثِ كشيٌِ حبلياِ
ثَدى تحليلبت تبسيخي حَل ًضٍل آيبت ٍ سَسُّب داضتِاًذ .ثٌبثش آًچِ هِ دس خػَظ
تبسيخگزاسي يات زهضانيه آٍسدُ ضذً ،ضٍل ثشخي اص آيبت ٍ سَسُّابي كاشآى دس هابُ
هجبسم سهؿبى هسلّن است .هحتولتشيي آًْب 5 ،آيِ اٍل ساَسُ يلاق ،آيابت 187 ٍ 184
سَسُ ثلشُ ،آيبت  41 ٍ 36 ٍ 1سَسُ اًفبل ،آيبت  103 ٍ 102سَسُ تَثِ ،آيِ  94ساَسُ
حزش ،آيِ  14سَسُ ايلي است.


کتابنامه
 اثي ػبضَس ،هحوذ ثي طبّش 1401( ،ق) ،التحزٗز ٍ التٌَٗز ،ب٘زٍت :هَسسِ التبسٗخ ،چبح اٍل.
 اثي ًجبح ،اثَ داٍد سل٘وبى1423( ،ق) ،هرتصز التب٘٘ي لْجاء التٌشٗل ،هذٌٗٔ ،هجوغ الوله فْذ.
 ثبلشٕ ،ثتَل 1389( ،ش) ،تغ٘٘ز لبلِ ًشاى َّٗت اسالهٖ ،هجلِ هؼبسف ،ش  ،78ظ -16
ًْ ،23بد همبم هؼظن سّجشٕ دس داًطگبُّب.
 ثحشاًىّ ،بضن 1416( ،ق) ،البزّاى فى تفس٘ز المزآى ،تْشاى ،ثٌ٘بد ثؼثت ،چبح اٍل.
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 ثغذادى ،ػالء الذٗي ػلى ثي هحوذ 1415( ،ق) ،لباب التأٍٗل فى هؼااًى التٌشٗال ،ث٘ةشٍت،
داسالىتت الؼلو٘ٔ ،چبح اٍل.
 ثل ،سٗچبسد1382( ،ش) ،زر آهسى بز تارٗد لزآى ،تشجوِ ثْبء الذٗي خشهطبّى ،لن ،هشوةض
تشجوِ لشآى ،چبح اٍ٘ل.
 ثٌب ،حسي1423( ،ق)ً ،ظزات فٖ كتاب اهلل ،المبّشٓ ،داس التَصٗغ ٍ الٌطش االسالهِ٘.
 جَاّشى ،هحوذحسي1385( ،ش) ،پزسواى ػلَم لزآًى ،لن ،دفتش تجل٘غبت اسالهى ،چبح سَم.
 حبئشى تْشاًى ،ػلةى1377( ،ش) ،همتٌ٘اات الاسرر ٍ هلتمتاات ال واز ،تْةشاى ،داسالىتةت
االسالهِ٘ ،چبح اٍل.
 حش ػبهلى ،هحوذ 1425( ،ق) ،إثبات الْسآ بالٌصَص ٍ الوؼجشات ،ث٘شٍت ،اػلوى.
 حمى ثشٍسَى ،اسوبػ٘ل 1412( ،ق) ،تفس٘ز رٍح الب٘اى ،ث٘شٍت ،داسالفىش ،چبح اٍل.
 حوذى صلشٍق ،هحوَد 1423( ،ق) ،الوَسَػٔ المزآً٘ٔ الوترصصٔ ،المبّشٍٓ ،صاسٓ االٍلبف هصش.
 خَاجَئى ،هحوذ اسوبػ٘ل1418( ،ق) ،جاهغ الشتات ،لن ،دفتش اًتطبسات اسالهٖ ،چبح اٍل.
 سافت سؼ٘ذ ،هحوذ1422( ،ق) ،تارٗد ًشٍل المزآى الكزٗن ،الوٌصَسُ ،داسالَفبء ،چبح اٍ٘ل.
 سادهٌص ،هحوذ1374( ،ش) ،آشٌاٗى با ػلَم لزآًى ،تْشاى ،ػلَم ًَٗي/جبهى ،چبح چْبسم.
 ساه٘بس ،هحوَد1369( ،ش) ،تارٗد لزآى راه٘ار ،تْشاى ،اه٘ش وج٘ش ،چبح سَم.
 صسوطى ،هحوذ1410( ،ق) ،البزّاى فٖ ػلَم المزآى ،ث٘شٍت ،داس الوؼشفٔ ،چبح اٍ٘ل.
 ضبرلٖ ،س٘ذ ثي لَت 1412( ،ق) ،فى ظالل المزآى ،ث٘شٍت /لبّشُ ،داسالطشٍق ،چبح ّفذّن.
 ضبفؼى حف٘بى ،احوذ هحوَد1421( ،ق) ،الَافٖ فٖ ك٘ف٘ٔ تزت٘ل المازآى الكازٗن ،ث٘ةشٍت،
داسالىتت الؼلو٘ٔ ،چبح اٍ٘ل.
 ضَضتشًَٕ ،ساهلل 1409( ،ق) ،إحماق الحك ،لن ،هشػطٖ ًجفٖ ،چبح اٍل.
 طجبطجبٗى ،هحوذ حس٘ي 1417( ،ق) ،الو٘شاى فى تفس٘ز المزآى ،لن ،دفتش اًتطبسات اسالهى،
چبح پٌجن.
 طجشسى ،فضل ثي حسي 1372( ،ش) ،هجوغ الب٘اى فى تفس٘ز المزآى ،تْشاى ،اًتطبسات ًبلش
خسشٍ ،چبح سَم.
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 طجشى ،هحوذ ثي جشٗش 1412(،ق) ،جاهغ الب٘اى فى تفسا٘ز المازآى ،ث٘ةشٍت ،داس الوؼشفةِ،
چبح اٍل.
 ػشٍسى حَٗضى ،ػجذ ػلى ثةي جوؼةِ 1415( ،ق) ،تفسا٘ز ًاَر ال ملا٘ي ،لةن ،اًتطةبسات
اسوبػ٘ل٘بى ،چبح چْبسم.
 ػَبسدى ،ػضٗض اهلل 1397(،ق) ،اذبار ٍ آثار حضزت اهاام رضاا (ػل٘اِ الساالم  ،تْةشاى،
وتبثخبًِ لذس.
 فبسسٖ ،جالل الذٗي 1363( ،ش) ،پ٘اهبزٕ ٍ اًمالب ،تْشاى ،اًجبم وتبة ،چبح دٍم.
 لج٘سى ػبهلى ،هحوذ حسي 1417(،ق) ،تفس٘ز الب٘اى الصاافى لكاالم اهلل الاَافى ،ث٘ةشٍت،
هَسسٔ الجالؽ ،چبح اٍل.
 لَبى ،هٌبع 1421( ،ق) ،هباحث فٖ ػلَم المزآى ،ث٘شٍت ،هَسسٔ الشسبلِ ،چبح سَم.
 لوى ،ػلى ثي اثشاّ٘ن 1363( ،ش) ،تفس٘ز الموٖ ،لن ،داس الىتبة ،چبح سَم.
 گشٗه ،وٌ٘ت1369( ،ش) ،لزآى را چگًَِ شاٌاذتن ،تشجوِ رثة٘ اللّةِ هٌصةَسى ،تْةشاى،
اًتطبسات هج٘ذ ،چبح چْبسم.
 گٌبثبدى ،سلَبى هحوذ1408( ،ق) ،تفس٘ز ب٘اى السؼازٓ فى هماهات الؼبازٓ ،ث٘شٍت ،هؤسسٔ
األػلوٖ للوَجَػبت ،چبح دٍم.
 هؤدة ،سضب ٍ وبهشاى اٍٗسٖ1391( ،ش)" ،بزرسٖ زٗسگاُ تجسٗس ًظز رسَل اهلل (ص زر
تسٍٗي لزآى زر كتاب زر آهسٕ بز لزآى تأل٘ف رٗچارز بال" ،ظ  ،303 -279هجوَػةِ
همبالت ّوبٗص ث٘ي الوللٖ لشآى ٍ هستطشلبى ،لن ،جبهؼِ الوصَفٖ الؼلوِ٘ ،چبح اٍل.
 هشوض فشٌّگ ٍ هؼبسف لشآى1388(،ش) ،زاٗزٓ الوؼارف لزآى كزٗن ،لةن ،ثَسةتبى وتةبة،
چبح دٍم.
 هجلسى ،هحوذ ثبلش1363(،ش) ،بحار األًَار الجاهؼٔ لسرر أذبار األئوأ األطْاار ،تْةشاى،
اساله٘ٔ ،چبح دٍم.
 ةةةةةةةةةةةةةةة 1384(،ش) ،ح٘آ الملَب ،لن ،سشٍس ،چبح ضطن.
 هحمك ،هحوذ ثبلش 1364( ،ش)ً ،وًَِ بٌ٘ات زر شأى ًشٍل آٗات ،تْشاى ،طلَع آصادٕ.
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 هؼشفت ،هحوذ ّبدى 1385( ،ش) ،آهَسش ػلَم لزآًٖ ،لن ،هَسسِ توْ٘ذ.
 ةةةةةةةةةةةةةةةةة1415( ،ق) ،التوْ٘س فٖ ػلَم المزآى ،لةن ،هؤسسةٔ الٌطةش االسةالهى،
چبح دٍم.
 هىبسم ض٘شاصىً ،بلش 1421( ،ق) ،األه ل فى تفس٘ز كتاب اهلل الوٌشل ،لةن ،هذسسةِ اهةبم
ػلى ثي اثى طبلت ،چبح اٍل.
 ةةةةةةةةةةةةةةةةة 1375( ،ش) ،تفس٘ز ًوًَِ ،تْشاى ،داس الىتت اإلساله٘ٔ.
 همشٗضى ،تمى الذٗي 1420( ،ق) ،إهتاع األسواع بوا للٌبٖ هي األحَال ٍ األهَال ٍ الحفسٓ ٍ
الوتاع ،ث٘شٍت ،داس الىتت الؼلو٘ٔ ،چبح اٍ٘ل.
 هالحَٗص آل بصى ،ػجذالمبدس 1382( ،ق) ،ب٘اى الوؼاًى ،دهطك ،هَجؼٔ التشلى ،چبح اٍل.
 هَسَى ّوذاًى ،هحوذ ثبلش1374( ،ش) ،تزجوِ تفس٘ز الو٘شاى ،لن ،دفتش اًتطبسات اسالهى،
چبح پٌجن.
 ه٘جذى ،احوذ 1371( ،ش) ،كشف األسزار ٍ ػسٓ األبزار ،تْشاى ،اًتطبسات اه٘ش وج٘ش ،چبح پٌجن.
ً حبس ،هحوذ1418( ،ق) ،كتاب الٌاسد ٍ الوٌسَخ فٖ المازآى الكازٗن ،ث٘ةشٍت ،هَسسةٔ
الىتت الثمبفِ٘ ،چبح دٍم.
ً ىًَبم ،جؼفش1380( ،ش) ،زر آهسى بز تارٗدگذارى لزآى ،تْشاىً ،طش ّستى ًوب ،چبح اٍ٘ل.
ّ بضوى ،فبطوِ1387( ،ش) ،بزرسى صاحت ٍ اػتباار رٍاٗاات تفسا٘ز هٌساَب باِ اهاام
ػسكزى (ػلِ٘ السالم  ،هطْذ ،ثٌ٘بد پژٍّصّبى اسالهى ،چبح دٍم.
ٗ بفؼى ،ػجذاهلل1424(،ق) ،السر الٌظ٘ن فٖ ذَاص المزآى الؼظ٘ن ،ث٘شٍت ،داسالىتةت الؼلو٘ةٔ،
چبح دٍم.
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