
 

 

هاره 
، ش

هن
وزد

ال ج
، س

حث
حد

لوم 
ع

چ
 هارم

26 26 

:
:
:
:
:
:
 

 «جنگ تأویل»های  معناکاوی رواحت
 *محهد مرادی

 چکحده
طلج;د":=ی;ن::تأویل:حکی:=ز:مف<هرن:بذر<دین:دحذ;ی:=س;ت:و:فه;ن:درس;ت:آن:د=جش;ی:وی;ژه:م;ی

که;;<:ق<تل;;ت:عل;;ی:»<ده:=ز:ح;;دحث:جوش;;خه:ب;;ر:آن:=س;;ت:ت;;<:ب;;<:=س;;خف أج;;ت:تق<ت;;ل:عل;;ی:=لخأوی;;ل:
تحلرل;ی#:و:ب;<::_#:ضهن:تجرین:حدحث:و:مس<خل:آن#:ب<:=س;خف<ده:=ز:رو :توص;رفی:«=لخذزیل

:=بع;<د:تأوی;;ل::=س;خذ<د:ب;ه:خ;;ود:=ح<دح;ث:و:دح;;دگ<ه ه;<ی:ش;;<رح<ن:ح;دحث#:ب;;ه:تجر;ین:حک;;ی:=ز
ح;;<د:ح;;دحدی:ش;;رعه:و:س;;ّذی:آ:_بپ;;رد=زد":=ی;;ن:خج;;ر: ::_م;;ده:ک;;ه:در:مذ;;<بع:ز :ب;;ر:د=رج;;دۀ:حک;;ی:=ز در
گ;ره:خ;ورده:=س;ت#:و::فر<یل:=م<م:علی :ب;<:ح;و=د :جذگ;ی:دور=ن:آن:حر;رت: =س;ت:و

:=ین:حکی:=ز:عذ<صر:مهن:فهن:آن:=ست"
ح;;دحث:جذ;گ:ب;ر=ی:تأوی;;ل":جذ;گ:ب;<:خ;;و=رج":جذ;گ:ب;<:ق<س;;طرن":جذ;گ:ب;;<::هدا: کلیددواژه

:م<رقرن":جذگ:بر=ی:تذزیل:قرآن"

 درآمد
:مذ<بع:حدحدی#:رو=حخی:=ز که:=حش<ن:به:مذ<سجت:رسول:خد=:در ه;<ی:مخخل;ف::جقل:=ست:

گون:=ز:جذگ:=م<م:عل;ی گوج< :=ز:جذ;گ:خ;ود::و:در:ج<ه<ی: :ح;<:ب;ر:=س;<س:تأوی;ل:و ب;ر=ی:تأوی;ل:و
ح<دی:=ز:مذ<بع:حدحدی: بر=ی:تذزیل:سخن:به:مر<ن:آورده:=ست":=ین:خجر:در:جخسخرن:و:در:جهع:ز

گون:درج:ش;;ده:=س;;ت":مؤ گوج;;< لف;;<ن:خج;;ر:ر=:در:مذ<ق;;ب:=م;;<م:عل;;ی:ش;;رعه:و:س;;ّذی:ب;;<:تعجرره;;<ی:
کس<جی:هن:آن:ر=:در:مذ<قش;ه:آورده کالم;ی:ب;ه:ه;<:و:=حخج;<ج:=جد:و: گرفخ;ه:ه;<ی: ::ک;<ر: کهخ;ر:در =ج;د#:=م;<:

کوش;رده:=س;ت:ت;<:ب;<:جگ;<هی:ب;ه:چگ;وجگی:جق;ل::آورده::ب<رۀ:مف<د:آن:سخن:به:مر<ن =جد":=ین:جوشخه:
                                                     :

 عرو:هرزت:علهی:د=جشگ<ه:قرآن:و:حدحث":*
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:جر;;ز:ج :مذ;;<بع:ش;;رعی:و:س;;ّذی:ب;;ه:آن:در:مذ;;<بع:ح;;دحدی#:ب;;<:رع<ح;;ت:ت;;<رحخ:جگ;;<ر :آجه;;<#:و ق;;ل:آن:در
:آن:ر=:به:دست:دهد" ک<وی:آن:بپرد=زد:و:مذظور :بررسی:تطجرقی:آجه<#:به:معذ< :مذظور

 رواحت ججگ تأویل در مجابع حدحثی
ک;;;ه:در:693جخس;;;خرن:مذج;;;ع:ح;;;دحدی:=ی;;;ن:خج;;;ر:ر=:ش;;;<حد:بخ;;;و=ن:ص;;;ّف<ر:)م بص;;;<خر:ق(:د=جس;;;ت:

:=م;<م:ب;;<قر:=ل;درج<ت :=ز :=و :ب;;ن:ح<س;ر:) :و:=حش;<ن::آن:ر=:=ز:ج;;<بر:و :ق;;ول:عّه;<ر گوج;;ه::نی;;ق(:=37=ز
:رده:=ست::کجقل:

 ٌِ ُسول  ا ُت ر  عم ِ نم ِ ی   َس  اِ ُ  ع   الت   ق 
ُ
ا أ ن 
 
ِ  ٌ یُقوُل: أ اِ  یُ  ِ  ا  ع  وِ   ع      ق 

م
أ    1  .یالت  

:ب;<:س;<خخ<ر:فع;ل:مر;<رع:)=ق<ت;ل:ت:تق<ت;ل(:=س;ت؛:=م;<: :=ی;ن:خج;ر#:ه;ر:دو :رفخ;ه:در ک;<ر =فع<ل:ب;ه:
:آجه;;<:قر;;د:زم;;<جی::ه;;<ی:رو=ح;;ت م;;ن:»دحگ;;ر#:بیش;;خر:ب;;<:تعجر;;ر:م<ض;;ی:ت:مر;;<رع:=س;;ت:و:در:بخش;;ی:=ز
که:ح<:قرحذه«:بعدی :رفخه: ک<ر که:زم<ن:دو:جذ;گ#:مخف;<وت:ب;وده::ه<ی:دحگر#:داللت:می:هن:به: کذد:

ح;;;;<ن::و:حک;;;;ی:پ;;;;س:=ز:درگذش;;;;ت:رس;;;;ول:خ;;;;د= =س;;;;ت":تعجرره;;;;<:مهک;;;;ن:=س;;;;ت:=ز:س;;;;وی:ر=و
ق(:ه;;ن:=ی;;ن:خج;;ر:ر=:ب;;<:هه;;رن:س;;<خخ<ر:381خ;;و :تغری;;ر:ش;;ده:ب<ش;;د":ش;;رخ:ص;;دوق:)م:دس;;ت

ک;;رده:=س;;ت" :ی;;=:2رو=ح;;ت: =لخفس;;رر:=لهذس;;وب:ؤل;;ی:=ؤلم;;<م::3#ین:قه;;رب;;ن:=ب;;ر=ه:یر:عل;;رتفس;;ن:خج;;ر:در
::5#تفسرر:=لعر<شی:4#=لعسکری :هن:آمده:=ست":6مذ<قب:=الم<م:=مرر=لهؤمذرنو

:=م<م:ص<دق369کلرذی:)م کت<بش#:آن:ر=:=ز :=بو=ب:جه<د: گوجه:آورده:و:در:آن#:چ:ق(:در ذد:
ک<ربردش<ن#:معرف;ی:ش;ده :=ز:جهل;ه#:شهش;رر:آخخ;ه:شهشرر#:بر:حسب: =ی:=س;ت:علر;ه:=ه;ل::=ج;د:و

:ب;;ه:مذ<س;;جت:=ز: گ;;روه:مؤمذ;;<ن:ر=:ذک;;ر:جه;;وده#:و :تأوی;;ل":و:بع;;د:ه;;ن:آح;;ۀ:مرب;;وط:ب;;ه:جذ;;گ:دو: بغ;;ی:و
که: کرده:=ست: :پی<مجر:رو=حت:

ن   ِمنم  ن   نُک ِِ عدیُ م  لنُت ک  ِ ، یع    التأو وقاِ ُ  ب  ن  هنا قا   ن   الت  نیِب ُ ینع  ُ نِئ   الن   ، ف  ننم  ِ ِ م 
 . ِ عم اِصُف الن   : خ  ال  ق  ق ف  ِّن ی  ُهو  مِ  عم

 
نِ یأ مِّ ؤم ُ   7؛ َ  ُ  اْلم

:مر<ن:شه<:پس:=ز:من#:بر=ی:تأوی;ل:م;ی ک;ه:م;ن:ب;ر=ی::جذگ;د#:ب;ه:هه;<ن:کسی:=ز س;<ن:
                                                     :

::339#:ص1#:جبص<خر:=لدرج<ت":1 :"313و
:"653#:ص6#:جل=لخص<":2
:"339#:ص6ج:؛361ص#:6ج#:تفسرر:=لقهی":3
 "616#:صی=ؤلم<م:=لعسکر:ی=لهذسوب:ؤل:رر=لخفس:"4

:":15#:ص1#:جتفسرر:=لعر<شی":5
 "554و::553#:13#:ص6ج:#مذ<قب:=الم<م:=مرر=لهؤمذرن":6

 "16#:ص5#:ج=لک<فی":7
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کرس;;ت :فرم;;ود::پیذ;;ه :=حش;;<ن:پرس;;رده:ش;;د::=و: کف;;ش؛::تذزی;;ل:جذگر;;دم":=ز دوز:آن:
:رر=لهؤمذرن"حعذی:=م
: :=فع;;<ل:در :یعذ;;ح»ت:مر;;<رع:=س;;ت":=حخه;;<ل:د=رد:عج;;<رت::ی#:م<ض;;ی<فک;;=لت;;<ب:کس;;<خخ<ر

:پ<ح<ن:خجر:=فزوده:شده:ب<ش;د":=ب;ن:ش;عجه:حّر=ج;ی:)ق;رن:«:نرر=لهؤمذر=م :=م;<م:4=ز:سوی:ر=وی:در (:=ز
ک;;<رکرد:آجه;;<:در:س;;جب:ج;;زول:آح;;ۀ::لک;;<فیهه;;<ن:رو=ح;;ت:=:ب;;<قر و:=ن:»ر=:در:ذک;;ر:=ج;;و=ع:شهش;;رر:و:
کرده:=ست"«:فخ<ن:من:=لهؤمذرن"""ط<خ کلرذ;ی:ر=:رو=ح;ت:336=ب;ن:عق;ده:)م:8جقل: ق(:ش;جره:خج;ر:

:تعجرر#:آورده:=ست::363ق<ضی:جعه<ن:)م:9:کرده:=ست" :ق(:جرز#:ب<:=جدکی:تف<وت:در
ن ُک ؤن   من أویُ ن م  ن ک  ِ  هاا الُقرآِن، یقاِ ُ  ع       لُت ع         10ِلِه.یها قا  

گوجه:آورده:12خ:صدوقو:شر:11(4=بن:=شعث:)قرن: :=جد:::هن:خجر:ر=:=ین:
نم ِ  اِمُب الت   ا ص  ن 

 
اِمُب یا  أ ت  ص  نم

 
وِ   ِ  ا  أ

م
أ   13  .یالت  

که:::ههو:در:=حخج<ج :ه<ی:=مرر=لهؤمذرن:=ین:عج<رت:ر=:جرز:=ز:قول:=م<م:آورده:
ین وانناٌ أنننا الننا کفأنشنند  ُ نن ٌِ اِقتنناِل النننا اش   ُسننوُل ا نن   َ   ارق ا  املننَ    ا  القاسننطَ   ثکر   ع 

أو قی     14ِ  الُقرآِن أم أنت 
گفخه:شده:=ست:::در:جقل :ه<یی:هن#:خط<ب:به:=م<م:علی:

أو ک  ! ؤن   ا ع ی ن ک  ِ  الُقرآِن، یُ قاِ ُ  ع       لُت ع         15ِلِه.یها قا  

کت<ب: :ب;<رۀ:=م;<م:عل;ی4)ق;رن::کف<حة:=الثرص<حب: :ب;<رۀ:=م;<م:زم;<ن:16(:آن:ر=:در :و:جر;ز:در
کر که:ب<: هور :بر=ی:تأویل:میجقل: :جذگد::ده:

 ... ُهنم اِِئُ اِسُع ق  اِ ُ  ع    یُ ا  الت   وِ   ق 
م
أ ُت ع    ک    ِ ،یالت   لم ا   ا ق  نم ِ  م   17ِ .یالت  

                                                     :
:"693#:صتحف:=لعقول":8
:"368#:صفر<خل:=مرر=لهؤمذرن":9

 "337#:ص1#:ج<رشرو:=الخج:"10

 "198#:ص<تر=الشعد":11

 "676و::675#:ص1#:ج=لخص<ل":12

:"336)صدوق(#:ص:=الم<لی":13
 "551#:ص=لخص<ل":14

 "469#:ص=لهسخرشد":15

::117#:88#:76#:صکف<حة:=الثر:فی:=لذص:علی:أخهة:=الثذی:عشر":16  "135و

::66":هه<ن#:ص17 :"161و
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:=م;<م:ب;<قر413:-:336شرخ:مفرد:) :=م;<م:س;ّج<د#:=ز جق;ل::ق(:ب<:=ج;دکی:تف;<وت#:خج;ر:ر=:=ز
کفش:پی<مجر:پ<ره:شد:و:=حش<ن:آن:ر=: که:بذد: :ر:به:علی:د=د:و:رو:به:صح<به:فرمود::ربر=ی:تعهکرده:

ن   ِمنم  نم ُک ِِ اِ ُ  ع    یُ نم م  وِ   ق 
م
أ ِع ک    ِ  یالت   ا     م  ا ق  نم ِ  ع      ىم    18.  یالت  

کت;;<بش:آورده:=س;;ت"664بخ;;ش:پ<ح;;<جی:=ی;;ن:خج;;ر:ر=:ش;;<می:)م : ش;;رخ:طوس;;ی::19ق(:ه;;ن:در
:ح;; :ج;;<ی:463)م و:در:ج;;<ی:دحگ;;ر::20رر:ر=:آوردهخج;;ر:ح;;<وی:=ج;;و=ع:شهش;;:ته;;ذحب:=الحک;;<مق(:در

کرده:=ست:: :آن#:=ین:عج<رت:ر=:ذکر:
ن ُک ان   ِمن عدیُ ن م  أو وقاِ ُ  ب  ن ک  ِ  یع    الت  لُت ع    الت    21ِ .یها قا  

: :آورده:=ست":=ألم<لیوی:در  22هن:خجر:ر=:به:=خخص<ر

ک;رده:و:آن#:فرم;<ن:پی;<مجر663ش<ذ=ن:بن:ججرخرل:قه;ی:)م ب;ه::ق(:ب;<:تعجر;ر:دحگ;ری:رو=ح;ت:
:=ی;ن:خج;ر:و:تغری;ر:فع;ل::23":بر=ی:جذگ:تأویل:=ست:=م<م:علی «:حق<ت;ل»=حخه<ل:تص;حرف:در

:دع<ی:جدبه:هن#:در:وصف:=م<م:علی«:ق<تل»به: «:و:حق<تل:علی:=لخأوی;ل»#:تذه<:فر=ز:هست":در
ق(:=ی;;ن:خج;;ر:ر=:مخف;;<وت:آورده:و:در:آن#:ب;;ه:ج;;<ی:664:-:589س;;ّرد:ب;;ن:ط;;<وس:):24آم;;ده:=س;;ت"

ک که:تعجرر:وی:پیشرذه:جد=رد#:=حخه<ل:جقل:به:معذ<::25":رده:=ستقخ<ل#:جه<د:ذکر: ب<:توجه:به:=ین:
ح<د:=ست":=ربلی:)م :آن:ز ک;رده:696در :پ;در :جق;ل: :=ز :=و ق(:خجر:ر=:=ز:عجد:=لرحهن:بن:=ب;ی:لرل;ی:و

گفخه:=ست":که:پی<مجر ::26=ین:سخن:ر=:در:جذگ:خرجر:
: :ب;<رۀ:خ;ود:=:=ز:پرسش:=م<م:علی:نرقر=لسرد:بن:ط<ووس:در و:ج;و=ب::ز:رس;ول:خ;د=در
گفخه:=ست:::ی= #:=ز:جه<د:بر=:گفخه:ل:و:هه<جذد:=ثر:پیشی=حش<ن:مجذی:بر:آموز :تأو :آن:سخن:

ُمهننن مننن  أو ل ِ اهنندُهن عنن ی  القننرآن مننا َل یننا ُ ع   هننا جاهنندهُتن عنن ک ، یننالتأو علهننوا ؛ ا ُجن
  27 .یالتن 

                                                     :
:"163#:ص1#:ج=الرش<د":18
:=لذظرن":19  "173#:ص=لدر

 "137#:ص6#:جحب:=الحک<متهذ":20

::116#:ص4":هه<ن#:ج21 :"137و
 "351#:ص1)صدوق(#:ج:=الم<لی":22

 "145#:ص=لفر<خل":23

:=لکجرر:"24  "577#:ص=لهز=ر

:=لذظرن":تعجرر:تج<هدهن:در:138#:ص=لرقرن":25 :هن:آمده:=ست":689#:ص=لدر
 ::398#:ص1#:جکشف:=لغّهة":26

:"138#:صنرقر=ل":27
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ح;;<د:د ه;;<ن:تعجرره;;<ی:مذ;;<بع:گ;;ری:=ی;;ن:خج;;ر:جق;;ل:و:بیش;;خر#:در:مهخ;;ذ:پس;;رن#:هحدر:مذ;;<بع:ز
:=ست":پیشرن#:رو=حت:شده:

:مذ<بع:سّذ: ح<ن:=ین:حدحث:در ه;<:و:ح;و=دثی::جزخر<ت:و:جرز:مک<ن:یر:برخک#:خجر:ر=:ب<:ذی=م<:ر=و
کرده :آن:ر=:=ز:رسول:خد=:رو=حت: که:سجب:صدور گ;ز=ر :=جد: :ب;ر:د=رد": ::هن:در گ;ر=ن:=ی;ن:خج;ر:در

#:=بو:=ّیوب:=جص;<ری#:عج;د= :ب;ن:عج;<س#:مذ<بع:سّذی#:تعد=دی:=ز:صح<به#:هه<جذد:=بوذر: ف<ری
:=بو:سعرد:خدری:و:دحگر=ن:هسخذد"

ف<ری:)م:أبو   : ک;ه:ب;<:رس;ول:33ذر گفخ;ه: کرده:=س;ت":=و: ق(:خجر:ر=:ب<:جزخر<تی:ق<بل:توجه:ب<زگو:
:بقرع:بوده:خد= :فرموده:=ست:::=جد:و:پی<مجر:در

او نفیس ب ًً یکده! ؤن  فیا ال  هنا قا لنت ک  القنرآن ینأو  قا   الناس من اعدو ع ین لرج
َ  املشننر  الننناس مننِت   جننر قننتلهن عنن یکشننهدون أن ي ؤلننه ؤي اٌ، فیلننه، ا هننن ی ن   عنن ک

یل  اٌ  عایلطعنوا ]ع ی    28 خطوا عهله...؛یا  [ ا
:م;ن:=ز:مر;<ن:ش;ه<:ب;ر:تأوی;ل::سوگذد:به:آن :=س;ت!:م;ردی:پ;س:=ز :=و :=خخر<ر که:ج<جن:در

ک;ه:م;ن:ب;<:جذگد؛:هه<ن:قرآن:می کس;<جی::گوجه: مش;رک<ن:ب;ر:تذزی;ل:جذگر;دم":عل;ی:ب;<:
گو=هی:می:می که:به:حگ<جگی:خد=: گر=ن::جذگد: کس<ن:بر:مردم: کشخن:چذرن: دهذد:و:
که:بر:ولی:خد=:طعن:می:می ک<ر :خشن:می:آحد:ت<:ج<یی: :":گررجد""":زجذد:و:بر:

:پی;;<مجر56وب:=جص;;<ری:)مّی;;ن:خج;;ر:ر=:=ب;;و:=ی;;= ح;;<د#:ق(:ب;;ه:ص;;ورت:س;;ه<ع:=ز #:ب;;<:تف;;<وت:ز
 گوحد::کرده:=ست":=و:می:رو=حت

 َ   ا املنننارقَ   ا القاسنننطَ  ثکطالنننب: ُ قاِ ننن  الننننا قنننول لعننن  بنننن أیبی َسعنننت الننننیب
ننعفاش. قننال أبوأ ااننناش ا االش  نناالُطرقنناش ا الفش قا نن  یُ ا رسننول اٌ! مننع مننن یننوب: قلننُت: ی 

قوامق قال: مع ع  بن أیب   29طالب؛ هؤيء اِل
:پی<مجر که:به:علی:ب;ن:=ب;ی:=ز ::30فرم;ود::در:طرق;<ت:و:جه;رو=ن:ط<ل;ب:م;ی:شذردم: و
:م;<رقرن:م;ی:31شعف<ت :ق<س;طرن:و کثرن:و گف;ت::ب;ه:=حش;<ن::ب<:ج;< جذگ;ی":=ب;و:=ّی;وب:

گروه کسی:خو=هذد:جذگرد :فرمود::ب<:علی:بن:=بی:گفخن::=ین: :ط<لب":ه<:ب<:چه:
گفخ;ه:رمخذف:بن:سل کرده:و: :=بو:=ّیوب#:آن:ر=:به:شکل:دحگری:هن:رو=حت: ن#:ر=وی:=ین:خجر:=ز

                                                     :
:ب<:تف<وت":136#:ص13#:جذز:=لعّه<لک؛:88(#:صیخو=رزم):=لهذ<قب؛:368#:ص4#:ج=لفردوس":28
:"143#:ص3#:ج =لهسخدر":29
:جهرو=ن":شهر:ح جزد:یی":ج<30
گفخه:می:":سعف<ت#:به:ش<خه31 :برخی:جسخه:ه<ی:درخت:خرم<: کوه:شود":در که:به:قله: گفخه:می:ه<:شعف<ت:آمده:  شود":ه<:
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گفخرن:تو:ب<:شهشررت::می::=سب:32ت:=بو:=ّیوب:در:صعذه<=س چر=جد#:م<:به:سر= ش:رفخرن:و:به:=و:
کذ;;<ر:رس;;ول:خ;;د= : کذ;;ون:آم;;ده:در :ب;;<:مس;;له<ج<ن:بجذگ;;ی :=و:ج;;و=ب:د=د:::جذگر;;دی#:= =ی:و

کثرن:و:ق<س;طرن:و:م;<رقرن":م;ن:ه;ن:ب;ه::رسول:خد= گ;روه:بج;ذگن::ج;< به:م;ن:فرم;<ن:د=د:ب;<:س;ه:
کج;;<::ج;;ذگن#:=م;;<:جه;;ی:ر:س;;عف<ت:و:طرق;;<ت:و:جهر=و=ج;;<ت:م;;یخو=س;;ت:خ;;د=:ب;;<:م;;<رقرن:د د=ج;;ن:آن:

:33=ست"
ق(#:خج;ر:ر=:=ز:95)م:یمقخ;ول:ب;ه:دس;ت:حّج;<ج:ثقف;:یق(#:ت;<بع95:-:46ر:)مر;د:ب;ن:ججرسع

کذ;;<ر:چ;;<ه:زم;;زم:س;;خن:م;;ی68عج;;د:= :ب;;ن:عج;;<س:)م : ک;;ه:وی:در ک;;رده: گف;;ت:و:م;;ردی:=ز::ق(:جق;;ل:
:=ز:=عالم:بر=خت:ش<مر<ن:=ز: گفت:حهص:ش<م:برخ<ست:و :=و: :علی:و:لعذش<ن:بر:=حش<ن:پرسرد:و

ک;;ه:عل;;ی:""":رس;;ول:خ;;د= خو=س;;ت:و=رد:آن:خ<ج;;ه::م;;ی:در:مذ;;زل:=م:س;;لهه:ب;;ود:
:ب;;ه:خ;;دمت:رس;;ول:خ;;;د= کوبی;;د#:رس;;ول:خ;;;د=بر:ش;;ود:و :ر=:آهس;;خه: :س;;د":در

گو=ه::فههرد:علی کن:""":=ی:=ّم:سلهه#: :ر=:ب<ز: =ست":فرمود::=م:سلهه#:برخرز:و:در
کثرن که:علی:ب<:ج< :34و:ق<سطرن:و:م<رقرن:خو=هد:جذگرد":ب< :

:=ین:خجر#:=ز:جذگ:بر=ی:تأویل:سخذی:به:مر<ن:جر<مده#:بلکه:=ز:جذگ گ<ج;ه:=م;<م::ه<ی:س;ه:در
که:مربوط:به:رو=حت:مورد:جظر:=ست":علی :حرف:زده:شده:=ست:

ک;;ه:بیش;;خرین:جق;;ل:=ی;;ن:خج;;ر:ب;;<:تعجرره;;<ی::_ق(:74د:س;;عد:ب;;ن:م<ل;; :خ;;دری:)مرأب;;و:س;;ع
گون:به:=و:مذسوب: گوجه:ب<زت<ب:د=ده:=ست:::_=ست:گوج< :در:ح :جقل#:خجر:ر=:=ین:

کفش;ش:برح;ده::مذخظر:رسول:خد= که:بذد: که:=ز:مذزل:بیرون:آمد#:در:ح<لی: بودحن:
:آن:ر=:به:سهت:عل;ی ک;رد:و:فرم;ود::برخ;ی:=ز:ش;ه<:ب;ر=ی:تأوی;ل::شده:بود:و پرت;<ب:

گف;:جذگذد؛:به:هه<ن:قرآن:می که:من:ب;ر=ی:تذزی;ل:آن:جذگر;دم":=ب;و:بک;ر: ت::آن:س<ن:
کس;ی:=س;ت::شخص:مذن :پی<مجر فرمود::جه":عهر:= ه;<ر:د=ش;ت::م;ذن :فرم;ود::

کفش:در:دست:=و:=ست" :35که:
:=بو::36ره<رن:تعجرق(:مش<به:هه458)م:یهقیب :یگ;رحد:یره;<رق(:آن:ر=:ب;<:تعج458)م:یعلحو

                                                     :
:جرز:صفرذ<:ذکر:شده:=ست"32 :مذ<بع:دحگر#:صعذهی:و  ":در

 "176#:ص4#:ج=لهعجن:=لکجرر؛:188#:ص6#:جل=لک<م":33

:=لهس<وی#:ص":34 :"43:–:38=لهح<سن:و
:"465#:ص7#:جیجرک=لسذن:=ل":35
:"646#:ص1#:جةر=لعلل:=لهخذ<ه؛:436#:ص6#:جدالخل:=لذجّواز::ر(؛:ج8488):466:-:465#:ص7هه<ن#:ج":36
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:=بو:سع که:رسو:37=جد":ردهکد:جقل:ر=ز کرده:=ست: گوجه:هن:رو=حت: :رو=حخی:=بو:سعرد:خجر:ر=:=ین: ل:در
کفش;ش:پ;<ره:ش;ده:و:آن:ر=:ب;ه::خد= ک;ه:بذ;د: =ز:خ<جۀ:حک;ی:=ز:ههس;ر=جش:بی;رون:آم;د#:در:ح;<لی:

کس<جی:بر=ی:تأوی;ل:ق;رآن:مشهش;ررو:خو=هذ;د:زد#::سهت:علی گفت::=ز:مر<ن:شه<: =جد=خت:و:
گف;ت::آن:ش;خص::هه<ن که:من:بر=ی:تذزیل:آن:مشهشررو:زدم":حک;ی:=ز:=ص;ح<ب:ب;ه:=حش;<ن: گوجه:

کف;;ش:م;;ر=:در:دس;;ت:د=رد" :فرم;;وم;;ذن:=ی:رس;;ول:خ;;د= ک;;ه: ک;;س:شخص;;ی:=س;;ت: ::38د::ج;;ه!:آن:
گ;ویی:=و:=ی;ن: گفت::من:=ین:خجر:ر=:به:علی:د=دم":جدحدم:و=کذشی:مهه;ی:جش;<ن:ده;د": =بو:سعرد:

:39د=جست":تر:می:خجر:ر=:پیش
:=ی;;ن:ویژگ;;ی:ر=:ه;;ن:در:635:-:159=ب;;ن:=ب;;ی:ش;;رجه:) ک;;رده:و :=ب;;و:س;;عرد:جق;;ل: ق(:=ی;;ن:خج;;ر:ر=:=ز

که:در: گذج<جده:=ست: کن:بود:و:هرچ:مسجد:بودهخجر : کسی:ب;<::=جد:و:سکوت:محض:بر:آجه<:ح<
که:پی<مجر:دحگری:حرف:جهی ::زد: ک;رد":در بر:آجه<:و=رد:شد:و:جذگ:بر=ی:ت<ویل:و:تذزل:ر=:مط;رو:

:یه;;<:ق;;وتلخن:عل;;ک=ی;;ن:تعجر;;ر:آم;;ده:=س;;ت::«:بس;;<ن:جذ;;گ:م;;ن:ب;;ر=ی:تذزی;;ل»=ی;;ن:خج;;ر#:ب;;ه:ج;;<ی:
ک;;ه:ب;;<:ش;;ه<:ب;;ر=ی:تذزی;;ل:ج:هه;;<ن:40ل;;ه؛حتذز ق(#:641:-:164):41ذگردح;;د":=حه;;د:ب;;ن:حذج;;لگوج;;ه:

:=ف;;;;زوده368ق(#:قطرع;;;;ی:)م317:-:614):42بغ;;;;وی :43ه;;;;<ی:فر;;;;<خل:=لص;;;;ح<به:=حه;;;;د#:ق(:در
کن ق(:و:633:-:555):46=ب;ن:=ثر;ر:45ق(#483)م:یق(#:مش;<به:آن:ر=:=ب;ن:مغ;<رل433:-:361):44ح<

کر :تعجرر571:-:499)::47=بن:عس< بدون:تف;<وت::ق(:هن:خجر:=بو:سعرد:ر=:ب<:جزخر<تی#:ب<:تف<وت:در
ک;;ه:رو=ح;;ت:ر=:ب;;<:مر;;هوجی::=ج;;د":خر;;ر:ب;;ن:أب;;ی::در:معذ;;<#:آورده =ألخر;;ر#:دحگ;;ر:ص;;ح<بی:=س;;ت:

کرده:=ست":مخف<وت :48تر:جقل:
ن:خجر:به:لح< :قوت:و:ق<بل:=عخه<د:بودن#:هن:در:مر<ن:ش;رعر<ن:و:ه;ن:س;ّذر<ن:م;ورد:تأیی;د:ی=

                                                     :
:"456#:ص46ذة:دمشق#:جحمدخ:حت<ر؛:385#:ص15ج)=بن:حج<ن(#::=لصحرح؛:346:-:341#:ص6#:جیعلحمسذد:=بو:":37
:"456:-:451#:ص46هه<ن#:ج":38
:"454:-:453#:ص46#:جدمشق::ذةحخ:مدحت<ر؛:48#:خ637:-:636#:ص3#:جشرو:جهج:=لجال ة":39
:"137#:ص13#:جذز:=لعّه<لک؛:639#:ص7#:ج<ملک=ل؛:373#:ص6(#:ججهرش:ی=بن:=ب):=لهصّذف":40
::31#:ص3#:جمسذد:أحهد":41 :"453ص#:46#:جذة:دمشقحخ:مدحت<ر؛:33و
:"456#:ص46#:جذة:دمشقحخ:مدحت<ر؛:683و::163:-:159#:ص1#:جنرفر=خد:=لسهط؛:633:-:636#:ص13#:جشرو:=لسّذة":42
:"637#:ص6#:جفر<خل:=لصح<بة":43
:"663(#:صی)خو=رزم:=لهذ<قب؛:163:-:166#:ص3#:ج =لهسخدر":44
:"438#:صیمذ<قب:عل":45
:"337#:ص3#:ج<ملک=ل":46
:"455:-:454#:ص46#:جذة:دمشقحخ:مدحت<ر":47
:"613#:ص11#:ج=لعّه<لذز:ک؛:191#:ص1#:ج=ؤلص<بة":48
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:=د=م;;ه:=ف;;زوده:=س;;ت::49ض:د=جس;;خهرد:أن:ر=:مس;;خفر;;=س;;ت":ش;;رخ:مف ن:ی;;در:س;;ذد:=:یعذ;;ه:طک;;و:در
گ;;روه:ش;;رعه:و:س;;ّذی:آن:ر=:پذیرفخ;;ه :جخرج;;ه#:ص;;حرح:=س;;ت":خج;;ر:و=رد:جش;;ده:و:ه;;ر:دو: :50=ج;;د:و:در

گفخه:=ست::یدهره :جقل:آن: : هن:بعد:=ز
ااه امحد ا ؤسناده م ن.  51  

:و:جرز::
ااه أمحد ا رجاله رجال الصح  52فة ا هو ثقة.یر فطر بن خلیح غی 

 درجگی در معجای حدحث
:=ین:رو=حت چرست :چر=:بر=ی:تأویل#:=ز:جذگ:سخن:به:مر<ن:آمده:=ست :آح;<:ر=ه;ی::مذظور

#:تذزیل:ر=:هه<ره:ب<:جذ;گ:بر=ی:تأویل#:جز:جذگ:وجود:جد=شخه:=ست :مگر:خود:رسول:خد=
گفخه:=ست  :ب<رۀ:آن:=ز:جذگ:سخن: :=ین:خجر#:در که:در :به:فرج<م:رس<جد:

:پ;;;رد=خخن:ب;;ه:پ<س;;;خ ک;;ه:=واًل:=ی;;;ن:خج;;;ر:و:ه;;;<ی:ح;;;<د:ش;;ده#:ب<ح;;;د:توج;;ه:ش;;;ود::پرس;;ش::پ;;یش:=ز
کلر;دی:فه;ن:درس;ت کلر;دی:ت;ر:تأوی;ل:خجره<ی:بس<ن:=ین#:=ز:خجره;<ی: ت;رین::=ج;د:و:فه;ن:تأوی;ل:=ز:

ک;;ه:تأوی;;ل#:در:مع;;<رف:دحذ;;ی::یذ;;حق:و:ج;;<مع:دی;;ن:و:مخ;;ون:در;;مج<ح;;ث:فه;;ن:دق =س;;ت؛:چ;;ه:=ی;;ن:
که:دحذی:ب<:ح :مخن:ح<وی:آن:پدحد:می :دور=جی: ح<دی:د=رد":=ز رب;<رۀ:آحد#:تفسرر:و:تأویل:د:گسخرۀ:ز

ک;ه:ب;دون:فه;ن:درس;ت:تأوی;ل#:فه;ن:درس;ت:و::ه<ی:آن:شکل:می:آموزه گررد":و=قعرت#:=ی;ن:=س;ت:
:دین:به:دست:جهی:یج<مع :تفسرر#:در:فهن:آموزه:د":تأویل#:هنحآ:=ز ::تر=ز ه;<ی:وحر;<جی:جق;ش:د=رد:و

گرفت"::هرگز:جهی :تو=ن:آن:ر=:در:رسردن:به:حق<یق:دحذی:ج<دحده:
:تفسرر:مخ:ههۀ:عرصه :_ه;<ی:عهل;ی:مکلف;<ن:=س;ت::که:دسخور=لعهل:_ن:ت<:فقه:ه<ی:دحذی#:=ز

:تأو ل:ج;ز>:ی;بسخگی:ته<م:به:فهن:درست:مخن:د=رجد:و:=ین:فهن#:به:تفسرر:و:تأویل:بس;خگی:د=رد:و
:فه;ن:دی;ن:=س;ت":درس;:جد=یی :ج<پذیر:تفس;رر:و ک;ه:بگ;ویین::ح;ل:جش;دن:مس;ألۀ:فه;ن:آ::ت  ن:=س;ت:

:=ف;;ر=ط :فه;;ن:دی;;ن:و :=تف;;<ق::تأوی;;ل#:پی;;د=یی:=عوج;;<ج:و:=جح;;ر=ف:در :پ;;ی:د=رد":بس;;ر<ر :تف;;رح :ر=:در و
که:مسرر:دین:و:دین:می = ::ح<بد:و:دین:=ز:هدف:=ص;لی:د=ری:ب<:تأویل:و:بدون:آن#:تغریر:می:=فخد:

:گردد"::=فخد:و:ح<:به:مسرر:=صلرش:ب<ز:می:دور:می
                                                     :

 "83#:ص=لجهل":49

:"81":هه<ن#:ص50
 "644#:ص6#:جمجهع:=لزو=خد":51

 "134#:ص9#:جهه<ن:"52
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ک;;ه:بررس;;ی:ش;;د#:پیش;;رذه الی::=ی:ب;;ر=ی:=ی;;ن:پ;;ژوهش:وج;;ود:ج;;د=رد:و:در:ال:ب;;ه::ث<جر;;ً<:ت;;<:ج;;<یی:
:=ز:جهل;;ه:ش;;رو:ح;;دحثه;;<ی::کت;;<ب ه;;<یی:ش;;ده::ه;;<:تذه;;<:در:چذ;;د:س;;طر#:ب;;ه:آن:=ش;;<ره:مخخل;;ف:و
:=ست"

:تأویل»=صطالو: ::گوجه:رو=ح;ت:نربر:=س<س:هه:ییگو«:تذزیل:و ه;<#:پدح;د:آم;ده:=س;ت":تذزی;ل:=ز
:ب;;<ال:ب;;ه:پ;;<یین:=س;;ت" حش;;ۀ:ج;;زول#:ب;;ه:معذ;;<ی:ف;;رود:آم;;دن:=ز ق(:ب;;ر:آن:536ر= ;;ب:=ص;;فه<جی:)م:53ر

که:تذزیل:بر=ی:ف;رود:آو =م;<:=ی;ن#:هه;ۀ::54ش;ود":ردن:ت;درحجی:و:در:ط;ول:زم;<ن:=س;خعه<ل:م;ی=ست:
: ک;;ه:تذزی;;ل:معذ;;<ی:=ص;;طالحی:د=رد:و:در:=ص;;طالو#:در :ب;;<رۀ:تذزی;;ل:جرس;;ت؛:چ;;ه:=ی;;ن: و=قعر;;ت:در

:=لف< :و:عج;<رتک#:به:«ت:معذ<ی:آجه<رتط<بق:مف<د:=لف< :ب<:و=قع» :رفخه:=ست؛:حعذی:مذظور  ه;<#::<ر
که:=ز: <هر:آجه<:به :رو=حت:آمده:=ست:::دست:می:دقرقً<:هه<جی:=ست: :آحد":در

نم ِ  ُه    ُُ هم وِ   ُلُه یظ 
م
أ ُنُه    طم   55ُله؛یا  ب 

:آن:تأویل:آن:=ست": :آن:تذزحلش:و:ب<طن  : <هر 
که:=ز: <هر:قرآن:بر:م;ی:ن:ر=:آموزهکق(:مح911:-:849سروطی:) کرده: :ت;أوحلی::ه<یی:معذ<: آح;د:و

:بر=بر:تأویل که:تذزیل:در :=د=مه#:=فزوده: :در ک<ر:رفخه:و:مذظور#:معذ;<یی: ر;ر:=ز: ;<هر:آح;ه::جد=رجد":و به:
:سخن:سروطی#:مف<د:رو=حخی:ب<:=ین:مرهون:=ست:::56ست"رج

او   57 ؛یالتن  من ثرکأ ایل لهی أو یف تا ی ي لهی ن  یف لهی أو ال 
:تذزیل:آن:=ست:و:بر=ی:تأویل:جر<زی:به:بیش:=ز: <هر :جرست": :تأویل:آن:در

ک;ه:مف< :قرآن:وجود:د=رد: دش;<ن:هه;<ن: ;<هر:=لف< ش;<ن:=س;ت؛:م<جذ;د:آح;ۀ:حک;ن:وض;و:آح<تی:در
:جه;<ز":آح;ه:شسخن:صورت:و:دست:58گرفخن:بر=ی:جه<ز# ک;ردن:س;ر:و:پ<ه;<:پ;یش:=ز ه;<یی::ه<:و:مسح:

که:چذرن:جرسخذد؛:م<جذد:آحۀ: :=َ :»هن:وجود:د=رجد: ّنَ :حُ:ؤ  :َم;ن  ;ّلُ ک;ه:تذزی;ل:آن#:خو=س;ت::59«ش;<ُ>:حَ:ر 
گهر=هی:=س;ت؛:ح;<ل:آن: :آح;ه#:ح; :مفس;ر:ح;د=قل:س;ه:=حخه;<ل::خد=وجد:سرمذشأ: ک;ه:ب;ر=ی:مذظ;ور

که:=ز:حق:مذحرف:شوجد#:خد=:آجه;<:ر=:ه;د=حت:جه;ی کس<جی: کرده:=ست:: گهر=ه;<ن:ر=::ذکر: کذ;د":ح;<:
                                                     :

 #:م<دۀ:جزل"=لهفرد=ت:فی: رحب:=لقرآن:"53

:":هه<ن"54
:"196#:ص1#:جبص<خر:=لدرج<ت":55
:"593#:ص1#:ج=ؤلتق<ن":56
:=الجو=ر:"57 :"16#:ص93#:جبح<ر
 "6سوره:م<خده#:آحه::"58

 "67":سوره:رعد#:آحه:59
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ک;<ر#:س;فره<جه::به:ر=ه:بهشت:هد=حت:جهی ک;ه:=ی;ن: ک;ردن:=ز:ح;ق:جرس;ت؛:چ;ر=: گه;ر=ه: کذد":مذظ;ور:
::60کذد":=ست:و:خد=وجد:چذرن:جهی

:=حخه<ل:جخست#:=جحر= ف:شخص#:به:مد<بۀ:زمرذۀ:=ضالل:خد=:ذکر:ش;ده:=س;ت؛:و:ح;<ل:در
:=لف< :=ین:آحه#:به:چذرن:زمرذه::آن =ی:=ش<ره:جشده:=ست":در:=حخه<ل:دوم#:ه;د=حت:جش;دن::که:در

ک;;ه:=ی;;ن:ف;;ر=ز:ح;;<وی:جکت;;ه :ب;;<رۀ:بهش;;ت:جرس;;ت:ت;;<::ب;;ه:بهش;;ت:ذک;;ر:ش;;ده:=س;;ت؛:در:ح;;<لی: =ی:در
:ح<:عدم:هد=حت:آن:مطرو:شود":در:=حخ ک;ه:=ض;الل:خ;د=:هد=حت:به:آن:و ه<ل:سوم#:تصرحح:ش;ده:

:آحه:ب<شد":=ز:حق#:جهی :تو=جد:مذظور
:ر :ب;;ه:معذ;;<حتأوی;;ل:=ز ل:و :ق;;رآن:ی;;و=ژۀ:تأو:61ب<زگش;;ت:ب;;ه:=ص;;ل:=س;;ت":یش;;ه:َ=و  ل:هف;;ده:ب;;<ر:در

:معذ<ه<ی::تفس:62آمده :در کشف:مذظور:مخن#رو :=ی;ن:یمص;د=ق:خ;<رج:63ر#:حعذی: ک;ه:در ؛:چذ;<ن:
:»آح;;ۀ:: وحَ:َه;;ل 

 
:َتأ اّلَ ُظ;;ُروَن:ؤ  َم:َی;;َل;;ُه:حذ  تَح;;و 

 
و::یأ

 
;;ذحَ:ُل;;ُه:حَتأ ذ;;<:یُق;;وُل:=ّلَ ّب  :ُرُس;;ُل:َر :ج;;<َ>ت  ;;ُل:َق;;د  :َقج  ;;ن  َن:َجُس;;وُه:م 

َحق؛ ;;<ل  ک;;ه:آن:ر=:پ;;یش:64ب  ک;;ه:ف;;ر=:برس;;د#:آج;;<ن: :وق;;وع:آن:هس;;خذد :روز:تحّقق;;ش: :=جخظ;;<ر ت;;ر::آح;;<:در
کردجد#:می :م;<#:ح;ق:ر=:آورده:بودج;د:فر=مو : :و:ت;رجرح:ح;«":گوحذد::فرسخ<دگ<ن:پروردگ<ر  :معذ;<:در

کالم:=ست" :65مخش<به:و:معذ<یی: رر:=ز: <هر:د=شخن:آن#:و:جرز:ب<طن:
حش;;ۀ:قخ;;ل:=س;;ت":قخ;;ل:ب;;ه:«:تق<ت;;ل»و:«:ق<تل;;ت»ه;;<ی::قخ;;<ل:مص;;در:فع;;ل :=ز:ر :ب;;<ب:مف<عل;;ه:و =ز

:بدن:=ست گرفخن:روو:=ز ک<ر:می:66معذ<ی: :ب<ب:مف<عله:به: که:در ::و:هذگ<می: رود#:تال :هر:ح :=ز
کشخن:طرف گفخه:می:دو:طرف:درگرری:بر=ی: که:به:آن#:سخرز:و:جذگ: :شود":مق<بل:=ست:

:زب;<ن:عرب;ی:ب;ه:«:علی» کله;ه:در :=صطالو#:=ز:حروف:جّر:=ست":=ین: :در حکی:=ز:حروف:رب :و
:ُجه:معذ<:آمده:=ست"761:-:738جظر:=بن:هش<م:) :67ق(:در

:ب;;<ره:=تف;;<ق:مهک;;ن:در:دور=ن:رس;;ول:خ;;د= ک;;ه:=حش;;<ن:آم;;وزه:در :=ی;;ن: ه;;<ی:دحذ;;ی:ر=:تأوی;;ل::و
کرد::د:ح<:جه#:چذد:فرض:میبو:کرده: :تو=ن:مطرو:

                                                     :
 "649#:ص6#:ج=لخجر<ن:"60

:":#:م<ده:=ول=لقرآنب:ح ر:یفهفرد=ت:=ل":61
:ب<ر(؛::6:آحهآل:عهر=ن#:":سوره:62 :ب;<ر(؛::53:آح;ه=ع;ر=ف#::س;ورهب;<ر(؛::ح; ):59:آحهجس<>#::سوره)دو :ح; ):38:آح;هوجس#:ی;:س;وره)دو

:ب;;<ر(#::78:آح;;هه;;ف#:ک:س;;وره؛:35:آح;;ه=س;;ر=>#::س;;وره؛:131#:133#:45#:44#:37#:36#:61#:6:آح;;هوس;;ف#:ی:س;;ورهب;;<ر(؛: :س;;وره)دو
:(":ب<ر:ح ):33:آحهفرق<ن#:

:"14#:صلی=لخأو":63
:"53":سوره:=عر=ف#:آحه:64
:"33#:صلی=لخأو":65
:#:م<دۀ:قخل"=لهفرد=ت:فی: رحب:=لقرآن":66
:#:ب<ب:=ول"مغذی:=للجربر" :::"67
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کس;ی:م;ی1 :تذه;<: تو=جس;ت:چذ;رن:مهه;ی:ر=:ب;ه:=جج;<م::":دین#:تأویل:روش;ذی:پی;د=:جک;رده:ب;ود:و
که:تو=ن:و:د=جش:الزم:آن:ر=:د=شت":  برس<جد:

گردح;;ده:و:مهک;;ن:=س;;ت:قل;;ب:6 ":دی;;ن:تأوی;;ل:درس;;خی:ش;;ده:ب;;ود#:=م;;<:دس;;خخو :تح;;والتی:
 م<هرت:د=ده:بود"

 د"ه<:بو:":هر:دو:=ین3

 کد=م:ججود":":هرچ:4

:جرس;;ت"::تو=ج;;د:درس;;ت:ب<ش;;د":چ;;ون:ب;;<:پ;;یش:=ی;;ن:چه;;<رمی:جه;;ی گ;;ویی:=جج;;<م:ش;;ده#:س;;<زگ<ر
که:بی:تردح;د:پی;<مجر:فرض:جخست:هن:جهی گز=رۀ:ص<دقی:ب<شد؛:چر=: ::تو=جد: ب;ه:عذ;و=ن:آموزگ;<ر

گ;ز=ره : ک;;ه:برخ;ی:=ز ک<ره;;<ی:بزرگ;ی:ر=:=جج;<م:د=ده:ب;;ود":=م;<:=ی;ن: تأوی;;ل:ه;;<ی:دحذ;ی::ق;رآن:و:مفس;ر:آن:
:ح;;<:برخ;;ی:دحگ;;ر:دس;;ت وت;;<ه:پ;;س:=ز:کخ;;و :تغریر=ت;;ی:در:هه;;<ن:دور=ن::روش;;ذی:پی;;د=:جک;;رده:ب;;ود:و

:=ز:دس;;ت:رس;;ول:خ;;د= ح;;<د:=س;;ت":مذظ;;ور خ;;و :تح;;ّول:و:تغری;;ر#:فه;;ن::ش;;ده:ب;;ود#:=مک;;<جش:ز
:ح;;<:ج<درس;;ت:م;;خن:و: گرج;;ه#:=مک;;<ن:دس;;تر;;<:تطجح;;درس;;ت:و ک;;<ری:م;;خن::ق:ج<درس;;ت:آن:=س;;ت":و:

:گ<ه:پیش:جر<مد":هرچ
 ی احتهالی حدحثمعجاها

ک;;ه:مذظ;;ور#:جذ;;گ:ب;;ر:=س;;<س: ;;<هر: چذ;د:معذ;;<:ب;;ر=ی:=ی;;ن:خج;;ر:محخه;;ل:=س;;ت":جخس;;ت:=ی;;ن:
:آجه;<:ب<ش;د":هه;<ن:آحه ک;ه:مؤل;ف::ه<ی:قرآن:و:=جخه<د:شخص:=ز :دالخ;ل:=لص;دق:ل;ذهج:=لح;ّق:گوج;ه:

:گفخه:=ست::
و ؤل    68. ه القرآن ااجِتاد املقا  یالقتال ع  افق ما أد 

:تأوی;ل: ک;ه#:جذ;گ:ب;ر:=ین:=حخه;<ل#:=ع;ن:=ز =س;ت#:و:رو=ح;ت#:ج;< ر:ب;ه:تأوی;ل:=س;ت":دوم:=ی;ن:
ک<فر=ن:و:مشرک<ن#:بر:=س<س:تأویل#:ب;ه:=ف;ر=د:دحگ;ری::=س<س:تأویل:ب<شد":حعذی:آحه ه<ی:جذگ:ب<:

ل:ق;رآن::69ههچون:مذ<فق<ن:و:خو=رج:و:ق<سطرن:تطجرق:د=ه:شوجد" که#:جذگ:بر=ی:م;وّوَ سوم#:=ین:
:ب<شد::

ل    70. وا اهعهلی  القرآن  القتال ع  مؤو  

                                                     :
 "155#:ص6#:جدالخل:=لصدق:لذهج:=لحق":68

:"154#:ص3#:ج<>=تؤض":69
:":هه<ن"70
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ک;ه:ب<ح;;د:ب;ر:=س;;<س:آح;ه ه;;<ی:ق;رآن#:=تف;;<ق:بیفخ;د:و:محق;;ق:ش;ود":ح;;<:جذ;گ:ب;;ر=ی::حعذ;ی:چر;;زی:
ک;ه:جج<ح;د:م;ی:=صالو:برخ;ی:تأوی;ل :ح;<::ه;<یی:=س;ت: گروه;ی:و:سر<س;ی:و :ب;ه:جه;ت:مق<ص;د: ش;د:و

کس;;<جی:آن:ر=:تطجر;;ق:ط;;ولی:د=جس;;خه ک;;ه#: :=ی;;ن: :ح;;<:ب;;دفههی#:رخ:د=ده:ب;;ود":چه;;<ر =ج;;د"::شخص;;ی:و
گوجی:در:طول:دحگری:و:در:طی:زم<نه:حعذی:مخن:مصد=ق گوج< م;ن::ه<یی:د=رد":و:مقصوده:<ی:

قه:حعل;;;;ی:مص;;;;;<د:_=لهخ;;;;خّص:عله;;;;ه:ب<الم;;;;;<م::_:یّل;;;;;کق:=لهعذ;;;;;ی:=لج;;;;<طن:=لر;;;;ل#:تطجی;;;;=لخأو
کلی::71ة"""؛ر=لطول :تأویل#:=جطج<ق:معذی:ب<طذی: :=م<م:=ز که:د=جش:آن:به:=م<م:=خخص;<ص::_مذظور
که:به:ج:بر:مصد=ق:_د=رد: ک;ه:ب;<:س;ر<ق::ظر:جهیه<ی:طولی:=ست": رسد:جظر:ق<بل:قجولی:ب<شد؛:چ;ر=:

:کالم#:س<زگ<ر:جرست"
گر:آن:ر=:جذگ:بر:=س<س:تأویل:بد=جرن#:مجخذ :=ست":حعذی:پی<مجر«:مص<حجت:علی»بر::ی=

ک;رد":چذ;<ن:ب<:تذزیل:قرآن:ب<:مخ<لف<ن:جذگرد:و:=م<م:علی س;<جی:=ز:خج;ر:کک;ه::ب<:تأوی;ل:چذ;رن:
حک;ی:=ز:چذ;د:=حخه;<ل:ر=#:هه;رن:د=جس;خه::<رر;م;الذ:=الخش<رو:مورد:بحث#:=ین:برد=شت:ر=:د=رجد":

ش<حد:به:معذی:جذگ:ب<:ب< ر<ن:بر:=س;<س:تأوی;ل:ب<ش;د":چ;ون:آح;ه:مجذ;گ:«:علی:=لخأویل»=ست::
ک;;ه:ب;;< ی: گروه;;ی:حک;;ن:و:=ش;;<رۀ:ص;;رحح:ج;;د=رد":ب;;ر=ی:=ی;;ن: :ب;;<رۀ:ه;;رچ: گ;;روه:مؤمذ;;<ن:ب;;<:ه;;نو:در دو:

گزیر:بر=ی:=ثج<ت:ب< ی:بودن:ه;ر::می:=دع<ی:حّق<جرت:خود:ر=:د=رد:و:دشهن:خود:ر=:ب< ی د=جد":و:ج<
حن" ::72کد=م:=ز:دو:طرف#:ب<حد:دلرل:و:بره<ن:بی<ور

کس<ن:دحگری:هن:د=رجد":=ین:روی :ب;ر:طج;ق::73کرد:معذ<یی:ر=: :=ین:معذی#:جذگ:به:فرم<ن:و در
ه;<::ب;ر:=س;<س: ;<هر:آح;ه:آح<ت:قرآن:=س;ت":حعذ;ی:خد=وج;د:ب;ه:جذگر;دن:دس;خور:د=ده#:و:پی;<مجر

گذش;خه:ب;ر:=س;<س:تذزیکه:مؤلف:":چذ<نجذگرده:=ست ک;ه:در: :=ی;ن:=س;ت: گفخه:=ست:مذظور ل:ی;#:
:بر:=س<س:تأوحردکقرآن:ججرد: :=مروز ههرن:جوحسذده:معذی:ح;دحث:ر=::74ن"ییجه<:<ر:مییکل:آن:پین:و

ن:جج;رد:خ;و=هی:رن:و:م;<رقرن#:ق<س;طرثکل:ق;رآن:ب;<:ج;<ی;ب<:تعجرر:دحگری:ه;ن:جوش;خه:=س;ت::ت;و:ب;ر:تأو
ذن:و:عل;ی:ب;ر:ک;:<ر:م;ییک;ل:قرآن:پیعذی:من:بر:تذزحردم":و:جرز::کل:آن:ججرد:یزه:من:بر:تذکرد#:چذ<ن:ک

                                                     :
:"615#:صدروس:تههردحة:فی:=لقو=عد:=لخفسررحة":71
:ج;زول:ر=:م;ر=د:آن:د=جس;خه::":ههرن:جوحسذده:در:ج<ی:دحگری#:تطجرق:آحه363#:ص9#:جمالذ:=الخر<ر":72 ه<یی:بر:مص<دیق:پس:=ز

: :=ز گفخه:=ست::مذظور که:آحهمه<و:صر=حت:در«:جذگ:بر=ی:تأویل»=ست":وی: گروهی:جد=رج;د؛:چ;ون::=ی:بس<:=ین:ب<شد: ح :
:ب< ی:بودن:دشهذش<ن:هسخذد:) :("335#:ص18#:جمرآا:=لعقول=هل:بغی:مدعی:حق<جرت:خود:و

":=ی;ن:برد=ش;ت:ر=:مخ;رجن:166؛:بررس;ی:تطجرق;ی:تفس;رر:آح;<ت:والح;ت:=زدح;دگ<ه:ف;رحقرن#:ص86ف:ج<پذیری:ق;رآن#:صح":تحر73
:هن:د=رد":394#:ص4د=جشذ<مۀ:=مرر=لهؤمذرن#:ج

:آد=ب:ت":74 :"66#:صفسرر:و:مفسرشروط:و
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:تعجر;;ر::75جذگ;;د":ل:آن:م;;یی;;تأو ک;;ه:«:ب<لخأوی;;ل»=ی;;ن:ش;;<رو#:در:ش;;رحش:=ز گرفخ;;ه: =ی:آن:«ب;;;»به;;ره:
ن:=حخه;;<ل#:م;;ال :جذ;;گ#:ی;;=س;ت":ب;;ر:=س;;<س:=«:عل;;ی»مص;<حجت:=س;;ت":و:جزدح;; :ب;;ه:معذ;;<ی:

::تأویل:آحه :قرآن:خو=هد:بود":و :سخرگی:=ست":چون:ص;ر=حخی:و:جش;<جی:ب;ر=ی:ه<یی:=ز ک<ر  =ین:=لجخه:
:ب;<ال:=س;ت":=ی:بس;<:جذ;گ ::تطجرق:وجود:جد=رد#:خط<ی:در:تطجرق:بسر<ر ه;<یی:ب<ط;ل:و:ج;<حق:در

:جخرج;ه#:=ف;ر=دی:ب;ه:ج;<حق:ب;ه::گرر:شود:و:مذطجق:بودجش:ب;<:آح;ه :جج<ش;د#:و:در :=حک;<م:آن:مح;رز ه;<:و
:=ی;ن:=س;ت:ک;ح:حگوج;ه:تش;ر:نی;=:یر=#:مجلس:یین:=حخه<ل:معذ<یقخل:برسذد":= رده:=س;ت":مذظ;ور

ک<فر=جذ;د؛:=م;<:مش;هول:حک;ن::که:مذ<فق<ن:و:مخ<لف<ن:=م<م:علی#:مشهول:حکن:آحه ه<ی:مربوط:ب;ه:
:ج;ه:حک;ن:تذزحل;ی ک;ه:=ی:بس;<: ;<هر:آح;;ه#::76ش;<ن":ت;أوحلی:آجه;<:و گفخ;ه:=س;ت: وی:در:ج;;<ی:دحگ;ری:

:تأویل: <هر: گزیر:=ز :=ین:صورت#:ج< گروه:درگرر:جشود":در : ه;<:و:تطجر;ق:ب;ر:آن:م;ورد:ج;ز=ع::آحهش<مل:دو
ک;;ه:آح;;ه :=ی;;ن:=س;;ت: ه;;<ی:جذ;;گ:ب;;<:مش;;رک<ن:و::هس;;خرن":حعذ;;ی:آح;;ه#:خط;;<ب:ب;;ه:=م;;<م:ب;;وده:و:مذظ;;ور

 :77شود":ک<فر=ن#:بر:=س<س:تأویل#:ش<مل:ح<ل:آجه<:می

:رو=ح;;ت ک;;ه:=ی;;ن:معذ;;<#:=ز :آجه;;<:=ز:مذ<قش;;ه:بعر;;د:جرس;;ت: ک;;ه:در ه;;<:و::ه;;<یی:برگرفخ;;ه:ش;;ده:ب<ش;;د:
گفخه:شده:=ست":بر=ی:جهوجه:علی:بن:=ب;ر=هرن:ب;ه::ه<ی:=مرر=لهؤمذرن:جذگ ب<:مخ<لف<جش:سخن:

:=م;<م:ص;<دق ک;ه::ؤسذ<د:خود:=ز ک;رده: گ;روه:=ز:مس;له<ج<ن:جق;ل: :ب;<رۀ:آح;ۀ:مرب;وط:ب;ه:جذ;گ:دو: در
ک;;رده و:=ن:ط<خفخ;;<ن:م;;ن:»ۀ:ح;;ل:آی;;تأو:78=س;;ت"::=حش;;<ن:جذ;;گ:بص;;ره:ر=:تأوی;;ل:آح;;ه:ح;;<د:ش;;ده:معرف;;ی:

که:علره:=مرر=لهؤمذرن:در:جذگ:بصره:رخ:د=د":آجه<«:=لهؤمذرن :ب;ر:=م;<م:الزم::بودجد: شورحدجد:و
گر:تن:جه;ی د=دج;د#:=م;<م:مو ;ف:ب;ود:جذ;گ:ر=::بود:ب<:آجه<:بجذگد:ت<:به:فرم<ن:خد=:تن:در:دهذد":و:=

:=ز:س;ر: گردج;د:و:تس;لرن:فرم;<ن:خ;د=:ش;وجد":چ;ون:آج;<ن:د=وطلج<ج;ه:و =د=مه:دهد:ت<:آجه<:=ز:جظرش<ن:ب;ر:
کر=ه;;ی: گوج;;ه:= :ب;;دون:ه;;ر: :و ک;;رده:بودج;;د:و:هه;;<ن=خخر;;<ر ک;;ه:خد=وج;;د:فرم;;وده::آجه;;<:مب;;<::بیع;;ت: گوج;;ه:

گروه:ب< ی:بودجد"جذگش<ن:علره:=م<م :79و:
ک<ش<جی:)م ق(:در:شرو:=ین:ح;دحث#:آن:ر=:م;ال :حق<جر;ت:=م;<م:عل;ی:د=جس;خه:و:587=بوبکر:

گفخه:=ست:: کرده:و: :جذگ:=حش<ن:ر=:بر:=س<س:تأویل:معرفی:

                                                     :
 "67":هه<ن#:ص75

:"335#:ص18#:جمرآا:=لعقول:"76
:"363#:ص9#:جمالذ:=الخر<ر:"77
گفخذی:=ست::78 کت;<بی:ب;ه:ج;<م:": ::"جوش;خه:=س;ت:=ؤلم;<م:عل;ی:و:ح;روب:=لخأوی;لحسرن:=حهد:=لس;رد: ::-ص;فحه::663در ک;ه:د=ر

کرده:1433=لعلوم:بیروت:به:س<ل: :=ین::جذگ:-ق:مذخشر:  حدحث:د=جسخه:=ست"ه<ی:=م<م:ر=:مصد=قی:=ز

:"183#:ص8#:ج=لک<فی:"79
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ح;;دحث:دالل;;ت:ب;;ر:=م<م;;ت:عل;;ی:جذ;گ:ب;;ر=ی:تأوی;;ل#:جذ;;گ:ب;;<:خ;;و=رج:=س;;ت":=ی;;ن:
بر=ی:تأویل:ر=:به:جذگ:خود :ب;ر=ی::جذگ:علی:کذد؛:چون:رسول:خد=:می

کرده:=ست":رسول:خد= در:جذگش:ب;ر=ی:تذزی;ل:ب;ر:ح;ق:ب;ود#:پ;س::تذزیل:تشجره:
گر:=و:پیشو=ی:بر:حقی:ججود#:ج;ذگش:ب;<::جذگ:علی هن:بر=ی:تأویل:بر:حق:بود":=

:80آج<ن:بر:حق:ججود"
: ب;;<ی:»رس;;د:تج;دیل:ع;;الی:مص;<حجت:ب;;ه::#:ب;;ه:جظ;;ر:م;ی«ب<لخأوی;ل»ب;;ه:«:وی;لعل;;ی:=لخأ»تعجر;ر:=ز
:ب<شد"«:مص<حجت

:=س;;ت::_معذ;;<ی:دحگ;;ر: :ق;;ّوت:بیش;;خری:برخ;;ورد=ر ک;;ه::_ک;;ه:=ز ب<ش;;د":«:جذ;;گ:ب;;ر=ی»=ی;;ن:=س;;ت:
:توض;رح:خج;ر:ش;ده ک;ه:مخع;رض:ش;رو:و کس<جی: گرفخ;ه:بیشخر: =ج;د":مخ;رجن::=ج;د#:آن:ر=:ب;ه:=ی;ن:معذ;<:

ر=:برگزح;ده::81«جذگ;د:ل:ق;رآن:م;یی;#:پس:=ز:م;ن:ب;ر=ی:تأوعلی»ی:#:معذ<د=جشذ<مۀ:=مرر=لهؤمذرن
::82تری:د=رد":=ست":ههو#:در:بخش:دحگری:تعجرر:روشن

:ر=ه:تأو»#:«فق<تل:علی:=لخ<ویل»در:ههرن:ترجهه#:بر=ی:بر=بر:جه<د:عج<رت:: ر(:قرآن:رل:)تفسیدر
:پ<ورقی:جوشخه:=ست:::83«بجذگ :توضرحش:در :آمده:=ست":مخرجن:در

:بر=بر:مشر:<مجریه<ی:پ:جذگ :بود:ک<ن:و:کدر :ج;زول:وح;ی:ب;ه:=ک;ّف<ر :حه:=ص;ل  ش;<ن:ر=:ب;<ور
:بر=ی:جلوگ :=عخق<د:مردم:به:ججّوت:آن:حررت:و:جزول:وحی:بر:وی#:رجد=شخذد:و ری:=ز

:ح;<لی:ک:تال :می #:=ص;ل:ق;رآن:ر=:ب;<ور:د=ش;خذد#:=ّم;<:ه:مخ<لف;<ن:عل;یک;ردج;د؛:در
گوجهک:تال :می :تأور=ی:تفس:ردجد:آن:ر=:به: <:ح;ه:در:جه;ت:مذ;<فع:ق;ومی:ک;ذذ;د:کل:ی;ر:و

:=ه;د=ف:توح :=ز گ;ردد:و:رو=<مجری;دی:پر;شخصی:آج<ن:ب<ش;د:و : ن:ی;ت#:ب;ه:=ح;#:دور
:84موضوع:=ش<ره:د=رد"

:ملکوت:قرآنبرد=شت:جوحسذده: :ّر;=ز:مخن:ح<د:شده#:جذگ:=م<م:عل;ی:ب;ر=ی:حّق<ج:جور ت:معذ;<:و
ب;;ر=ی::<نکر=:ب;;<:مش;;ر:و:عل;;ی:وی:در:ج;;<ی:دحگ;;ری:جه;;<د:رس;;ول:خ;;د=:85مف;;<د:ق;;رآن:=س;;ت"

:بر=ی:پذیپذ کرده:=ست"یر :قرآن:و ت;ر:=س;ت:و::ن:برد=شت#:عه;ومیی=:86ر :مقصود:قرآن:معرفی:
                                                     :

:"143#:ص7#:جبد=خع:=لصذ<خع:"80
 "395#:ص4#:جد=جشذ<مۀ:=مرر=لهؤمذرن:"81

::359:–:355؛:جرز:ر" ::ص453#:ص4هه<ن#:ج:"82  "163#:ص6؛:ج481و

 "637#:ص8":هه<ن#:ج83

:هه<ن":"84
:ملکوت:قرآن:"85 :"636#:ص3#:ججور
:"396#:ص3هه<ن#:ج:"86
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:جگ<ه:جخست:هن#:چذ;رن:معذ;<یی:ب;ه:ذه;ن:م;ی :آن:ب;ه::در :=ز ث:تعجر;ر:حح;د«:تفس;رر:=ص;ح»رس;د:و
::87شده:=ست"

که:656:-586محهد:بن:طلحه:) گفخه:=ست: :تفسرر:آن: کرده:و:در ق(:هن:ههرن:برد=شت:ر=:
که:آج<ن:آحه:=رج:تأویلعلی:ب<:خو ک<فر=ن:ج<زل:شده:ب;ود::گر=:جذگرد؛:چر=: :ب<رۀ: که:در :قرآن:ر=: ه<یی:=ز

:آجه;;<:ر=: کردج;;د:و :ب;;ه:مؤمذ;;<ن:تطجر;;ق: ک;;رده:و و:مخص;;وص:آج;;<ن:ب;;ود#:=ز:ج<حگ;;<ه:دالل;;ی:خ;;ود:خ;;<رج:
کردجد":مورد:جزول:آن:آح<ت:د=جسخذد:و:به:آن:آحه :88ه<:علره:مسله<ج<ن:=سخدالل:

کوش;; :رو=ح;;ت=ب;;ن:طلح;;ه:ه;;ر:چذ;;د: ::رده:مح;;ل:مذ<قش;;ه:در :=ز کذ;;د:و ه;;<:ر=:تذه;;<:خ;;و=رج:معرف;;ی:
گسخرۀ:آجه<:بک<هد:و:تأویل:=تف<ق:=فخ<ده:ر=:=ز:سوی:خو=رج:بد=جد#:=م<:=ح<دحث:ح<د:شده:ش;<مل:ه;ر:

گروهی:می :ح<:هر: که:چذ<ن:ویژگی:د=شخه:ب<شذد":وی:آن:کسی:و :=د=مه#:آحۀ::شود: =لن:ت;ر:=ل;ی:»گ<ه:در
کت<ب:=ست#:و:خو=رج:«:کن:بیذهن=لذین:=وتو:=لکت<ب""":لرح :ب<رۀ:=هل: که:در ر=:بر=ی:جهوجه:آورده:

:ب<رۀ:مسله<ن کردجد":آن:ر=:در ::89ه<:تأویل:
:تجر;;;ین:آن#:جذ;;;گ:=م;;;<م:967فر;;;ل:ب;;;ن:روزبه;;;<ن:)م ق(:ح;;;دحث:ر=:ص;;;حرح:د=جس;;;خه:و:در

ک;ه:آجه;<:ق;رآن:ر=::علی ک;رده:و:= ه;<ر:د=ش;خه: ر=:ب<:=ه;ل:بغ;ی:و:خ;و=رج:ر=:ب;ه:خ;<طر:تأوی;ل:معرف;ی:
::90کردجد:و:مدعی:خالفت:بر=ی:خود:بودجد":ویل:میتأ

 تأویل، عحجحت بخشی به حقحقت شرحعت
:رو=حت ه<ی:ح<د:ش;ده#:ب;ه:معذ;<ی:ش;هول:=حک;<م:جذ;گ:ب;<:مش;رک<ن:ب;ر: ر;ر::هر:چذد:تأویل:در

:رو=ح;;ت :ب;;<: ;;<هر:عج;;<رت:رو=ح;;ت:ه;;ن:س;;<زگ<ر:=س;;ت#:=م;;<:در :=ز:ذه;;ن:جرس;;ت:و ه;;<:و::مش;;رک<ن#:دور
:تأوی;;ل::درس;;ت:ب;ر:یذ;;حه;;<ی:ت;<رحخی:قر=:جق;ل :ح;;<:جل;وگرری:=ز ت;ر:ب;;ودن:معذ;<ی:عرذر;;ت:بخش;ردن:و
:ج<:وجود:د=رد؛:=ز:جهله::ج<به

حجۀ مقابله در خجر مورد بحثحک  . قر
تش;;;جره:ش;;;ده:=س;;;ت":در:دور=ن:رس;;;<لت:«:جذ;;;گ:ب;;;ر=ی:تذزی;;;ل»#:ب;;;ه:«جذ;;;گ:ب;;;ر=ی:تأوی;;;ل»

که:برخی:ب;<:حر;ور:خ;ود:=حش;<ن:و:برخ;ی:دحگ;ر:پی<مجر :پذج<ه:جذگ:روی:د=د: ب;دون:#:بیش:=ز
:ب;;ر=ی:=حف;;<ی:رس;;;<لت: :بر=ب;;ر:مش;;رک<ن:و:یه;;ود#:و:دف;;<عی:ب;;وده:و =حش;;<ن:=تف;;<ق:=فخ;;<د:و:ههگ;;ی:در

                                                     :
:"154#:ص3#:جؤض<>=ت":87
:"137#:صمط<لب:=لسوؤل:"88
:هه<ن":"89
:"678#:ص3#:جدالخل:=لصدق":90
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ک;رد#:ب;<:مخ<لف;ت:بوده:=ست":پی<مجر:پی<مجر ::وقخی:دعوت:خ;ود:ر=:علذ;ی: ه;<یی:ج;دی:در
کوش;;ردجد:ع;;الوه:ب;;ر:تجلرغ;;<ت:ش;;ف<هی#:ب;;<:=حش;;<ن:برخ;;ورد:جظ;;<می: حج;;<ز:مو=ج;;ه:ش;;د":مخ<لف;;<ن:

:ب;;ه:رس;;<لخش:خ گزیر:ب;;ر=ی:=جج;;<م:رس;;<لت:خ;;ود:دس;;ت:ب;;ه:شهش;;رر:ب;;رد":کذذ;;د:و :ج;;< <ته;;ه:دهذ;;د":=و
:ق;رآن:آم;ده::_بخش:بزرگی:=ز:مشخق<ت:جهد:و:جه<د:و:قخل:و:قخ<ل: :_که:قرح;ب:ب;ه:دوحس;ت:ب;<ر:در

:بر=ب;;ر:پی;;<مجر ک;;ه:در ک;;<فر=جی:=س;;ت: و:رس;;<لخش:=حس;;خ<ده::ج;;< ر:ب;;ه:آجه;;<:و:درگر;;ری:ب;;<:مش;;رک<ن:و:
:ج;;ه:تذه;<:دع;;وت:وی:ر=:جه;ی ک;;ه:ب;<:=و:س;;ر:س;خرز:و:درگر;;ری:د=ش;خذد":جخرج;;ه:=ی;;ن::بودج;د:و پذیرفخذ;;د:

که:مذجر:به:جذگ:ه<#:چه:عهلر<ت:کشهکش ک;ه:در:مرحل;ه::و:خون::ه<یی: ریزی:ش;د#:و:چ;ه:آجه;<:
:جه<دحذ;ه:ش;دن:ق;رآن:و:دع;وت:پی;<مجر گذ=ش;ت:و:دع;وت::مقدم<تی:م<ج;د#:=ث;ر:بزرگ;ی:در ب;ر:ج;<:

:مر;<ن:ت;وده تش;جره:جذ;گ:=م;<م:عل;ی:ب;ر=ی:تأوی;ل:ب;ه:ه;<ی:م;ردم:رس;هی:و:پذیرفخ;ه:ش;د"::=حش<ن:در
ک;ه:آن:جذ;گ:ب;<:ه;دف:محق;ق:س;<خخن::بر=ی:تذزیل#:جش<ن:م;ی:ه<ی:رسول:خد=:جذگ ده;د:

:قرآن:بوده:=ست" :حقرقت:وحی:و
 دو. ججگ با جاشاحستگان

: :رسول:خد=:جهله:=الرش<ددر ک;ه:جذ;گ:عل;ی:ه<یی:=ز :آن:آم;ده: ::جقل:شده:و:در پ;س:=ز
ک;;;ه:س;;;ّذت:پی;;;<مپی;;;<مجر گردح;;;ده:و::جر#:زم;;;<جی:=س;;;ت: کت;;;<ب:خ;;;د=:تحرح;;;ف: ره;;;<:ش;;;ده:و:

:ب<رۀ:دین:خد=:سخن:می :=د=مه:=ین:خجر:آمده:=ست:::ج<ش<حسخگ<ن:در :گوحذد":در
:91جذگد":ب<:آج<ن:بر=ی:=حر<ی:دین:خد=وجد:عزیزو:جلرل:می:علی

:ت;;ر :س;ّذت:رس;ول:خ;;د=:بخ;ش کت;;<ب:ه;<ی:=ی;;ن:جق;ل#:=ز گذ=ش;;خذش:و:تحرح;ف: کذ;<ر: #:و:
=جد#:س;خن::که:=فر=دی:ف<قد:صالحرت#:و=رد:حوزۀ:تفسرر:دین:شدهخد=:و:بدعت:در:دین#:و:=ین:

ک;;ه:عل;;ی:ب;;ر=ی:=حر;;<ی:دی;;ن:خ;;د=:م;;ی جذگ;;د":بذ;;د:پ<ح;;<جی::گفخ;;ه:ش;;ده:=س;;ت":و:تص;;رحح:ش;;ده:
که:جذگ:ب;ر=ی:=حر;<ی: گفخه:شده: :به:روشذی: گویی:توضرح:هه<ن:بذد:آ <زین:=ست:و حدحث#:

:ب;;ه:تعجر;;ری#:عرذر;;ت:دقر;;ق:بخش;;ر:=رز  ه;;<:و:جل;;وگرری:=ز::دن:ب;;ه:آم;;وزهه;;<ی:=حه;;<جی:و:=س;;المی:و
:بر=بر:آن:=ست":تفسرر:و:تأویل :ه<ی:ج<درست:و:ح<:=حسخ<دن:در

 سه. شهشحر علحه اهل بغی و تأوحل
کت<ب::یخحرو= گفخه:شده:=ست:::=لک<فیدر: :ب<رۀ:=قس<م:شهشرر:آمده:و: :در

نم طاِئف  »  قنال اٌ عنز اجن : یناالتأو ىأهن  الج ن ف ع یفوَ ف کف املیاأما ال  ِِ   تناِن ا  
                                                     :

:=لذظرن؛:343#:ص1#:جکشف:=لغهة؛:جرز#:164#:ص1#:ج=الرش<د":91 :"174#:ص=لدر
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ن مِّ ؤم ُ نِلُحوا ب  َ   ِمن  اْلم صم
 
أ ُلوا ف  ت  ت  نشویم  اقم ُخم ن   اِلم نداُُها ع  مم ِِ نتم  نِؤنم ب   

هنا ف  ُ نِت  ف 
قناِ ُلوا ال   بم ن  ف    ى  

یف ِت      یل م  ِِ ِر اٌ  ء   مم
 
 «.   أ

:«:عل;ی»تعجر;ر: :=لخأوی;;ل»در =س;ت:و:سر=س;;ر:ب;<:معذ;;<ی:«:علر;ه»ب;ه:معذ;;<ی:«:عل;;ی:أه;ل:=لجغ;ی:و
:تفسرر:علی:بن:=بر=هرن:قهی:هن:تعجرر::هن:مورد:جظر :یف:عل;ی:أه;ل:=لجغ;رفِّجه:س»خو=جی:د=رد":در

:=لخأو :تأوی;ل::92«:لیو ک;ه:ب;ر:ض;د:=ه;ل:بغ;ی:و که:ح<وی:ههرن:جکته:=ست":شهشرری: آمده:=ست:
ک<ر:می ::به: که:ب<:تأویل:قرآن#:حرکت:خود:ر=:حق:د=جسخه:و رود#:شهشرری:=ست:علره:مسله<ج<جی:

گروهی:=ز:مسل  =جد":ه<ج<ن:و=رد:ججرد:شدهبر:ضد:

 چهار. تفسحر کالم
ک;;ه:=ز:=خخص<ص;;<ت:پی;;<مجر693=ربل;;ی:)م :ق(:در:ش;;رو:ح;;دحث#:=ز:جذ;;گ:ب;;ر=ی:تذزی;;ل#:

:ب;<:=س;خذ<د:ب;ه:آح;ه ک;رده:و :ق;رآن#:ههچ;ون::مس;ؤولرت:پی;<مجر:=ست#:ح<د: ب;ر=ی:جج;<ت::ه;<یی:=ز
:و:ر=ه:خ;;د= ک;;ه:ق;;رآن:ح;;<وی:ب:93م;;ردم:=ز: له;;ت:و:بردجش;;<ن:ب;;ه:س;;هت:ج;;ور :=ی;;ن: ی;;<ن:هه;;ه:چر;;ز:و:و

:ب;;ر:قل;;ب:پی;;<مجر:94رحه;;ت:و:بش;;<رت:ب;;ر=ی:=ه;;ل:تس;;لرن:=س;;ت# ج;;<زل:ش;;ده:ت;;<:ب;;ین:دهذ;;ده::و
که:ر=ه:به:دست:آوردن:چذرن:حکن:95مردم<ن:ب<شد" گوج;ه::هه;<ن:_ه<یی#:تذزیل#:و:مذکر:آن::گفخه:

:مو ف:بود:ب<:مذکر=ن:آن:بجذگد"::ک<فر:=ست:و:پی<مجر:_:96که:خد=وجد:فرموده
:=ز:جذ;;گ:ب;;ر=ی ::مذظ;;ور :ح;;<فخن:مذظ;;ور ک;;الم:و :تأوی;;ل#:تفس;;رر: :=ز تذزی;;ل#:=ی;;ن:=س;;ت؛:=م;;<:مذظ;;ور

:جه<یی:آن:=ست::
 ه آخر مدلوله. یؤول ؤلیره ا ما یله فهو  ف یأما  أو

: ک;رده:و کذد:و:به:و=قع:آن:برس;د#:درس;ت:عه;ل: کس:قرآن:ر=:بر:=س<س:مف<د:=لف< :آن:تفسرر: هر:
ک;;الم:ج;;د :=ز:م;;دلول:و:مقخر;;<ی: :=فخ;;د:و ک;;س:=ز:آن:دور =:ش;;ود:و:آن:ر=:ب;;ه: ر;;ر:مذظ;;ور :حه;;ل:ه;;ر:

: کت;;<ب:ج<س;;<زگ<ر ک;;ه:ب;;<:رو : کذ;;د: جه<ح;;د:و:مط;;<بق:هوس;;ش:تفس;;رر:جه;;وده#:آن:ر=:ب;;ه:چر;;زی:تأوی;;ل:
ک;;ه:=جه;;<ل:ق;;رآ : :ب<ش;;د#:ب;;<:=ی;;ن:ب;;<ور ک;;ه:=و:ه:ن  گفخ;;ه:و:مذظ;;ور :هه;;<جی:=س;;ت: ک;;ه:=و: ه;;<جی:=س;;ت:

:=ز:مدلول:قرآن: :به:سهت:آن:رفخه#:=ین:شخص:=لح<د:د=شخه:و کرده#:و گردحده:و:درست: مذحرف:

                                                     :
 "363#:ص6#:ج=لک<فی":92

:"1":سوره:=بر=هرن#:آحه:93
 "89:هحآسوره:جحل#::"94

 "193ه:حآشعر=>#::سوره:"95

:"47:آحهعذکجوت#::سوره:"96
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:=ی;ن: ک;رده:=س;ت":در :=ین:ب<ره:ب;<:=م<م;<ن:ه;د=حت:مخ<لف;ت:و:هو=پرس;خی: ر=ه:قرآن:ر=:جحیهوده#:و:در
گهر=هی :به: گر:=و :ب;ه:مخ;<لفخش:و:جهل;ش:=د=م;ه:ده;د#:جذ;گ:ب;<:وی::صورت#:= :بورزد:و = :=صر=ر

:=ی;ن:رو:رس;ول:خ;د= :به:فرم;<ن:و:ط<ع;ت:خ;د=:برگ;ردد":=ز ل:ر=:جذ;گ:ب;ر=ی:تأوی;:الزم:=ست:ت<:=و
:د=ده:=ست" :97هه<جذد:جذگ:بر=ی:تذزیل:قر=ر

: :ب;;;<رۀ:ذو ک;;;ه:وقخ;;;ی:در گ;;;<ه#:م;;;وردی:=ز:مقط;;;ع:جذ;;;گ:جه;;;رو=ن:ر=:مد;;;<ل:زده: =ی;;;ن:جوحس;;;ذده#:آن:
کشخه:شدگ<ن:خ;و=رج:وج;ود:د=رد#::98=لددحه که:چذرن:شخصی:در:مر<ن: :=ین: :=م<م:پرسردجد#:و =ز

:َم<:   =: :َک:فرمود::َو :اَل ُت:َو ُت":و:=ین#:بُک:َذب  ب  کالم:رسول:خد=ذ  ب;ر:تأوی;ل::ه:معذ<ی:تطجرق:دقرق:
:ب<رۀ:جذ;گ:=م;<م:گویی:پی<مجر:مورد:جظر:=ست؛:حعذی:=م<م:ب<:ح<فخن:آن:شخص#:پیش :ر=:در

کرده:=ست" :بر=ی:تأویل#:محّقق:ح<فخه:معرفی:
ج  پجج. تأوحل خوار

کذذ;;دگ<ن:ب;;ر:=م;;<م:ع;;<دل:ر=:ع;;الوه:ب;;ر:=ه;;ل:بغ;;ی:ب;;ودن#:=ه;;ل:تأوی;;ل:ه;;ن: برخ;;ی:عه;;ل:خ;;روج:
ح;ه#:دلر;ل:آورده:=جد":بر=ی:چذرن:=دع<یی#:فرمودۀ:=م<م:علی:سخهد=ج ک;ه::ر=:خط;<ب:ب;ه:مع<و =ج;د:

:جوشت::
ن ن    القرآن فطلجتّنیا اتأویفعداش ع  طلب الد    99؛  ا ي ل این ودیِبا َل جن

ک;ردی#:و:=ز:م;ن: : ک;ردن:ق;رآن#:دس;ت:تج;<وز:در=ز تو:بر=ی:دست:آوردن:دجر<#:ب<:تأویل:
که:جه :=جد":دست:و:جه:زب<ن:من#:بد=ن:آلوده:جشده:چرزی:ر=:خو=سخی:

ح;ه:ب;<:تأوی;ل:ب;ه:مخ<لف;ت:ب;<:عل;ی:656=بن:=بی:=لحدحد:)م ک;ه:مع<و ک;الم: :توضرح:=ی;ن: ق(:در
گفخه:=ست:: کرد#: :=قد=م:

ح;;;ه#:و:=دع;;;<ی: ک;;;ردن:ذه;;;ن:ش;;;<مر<ن:=ز:ج<ج;;;ب:مع<و :تأوی;;;ل:ق;;;رآن#:تر;;;ره: :=ز مذظ;;;ور
ک;ه:ب;;<:تهس; :ب;ه:آح;;ۀ::خ;ون :=ی;;ن: ک;;س:»خ;و=هی:عده;;<ن:=س;ت:و کش;;خه:ه;ر: مظلوم<ج;ه:

:د=دحن ::100#«شود#:بر=ی:ولی:=و:حّقی:قر=ر ک;رد":آری#:=و خود:ر=:ولّی:دم:عده<ن:معرفی:

                                                     :
:"164و::163ص#:1#:جکشف:=لغهة:"97
که:پی<مجر:":شخصی:ج<قص98 :ر=:به:=م<م:علی:دست: کشخه:شدن:=و کش;خه:ش;دن:خ;و=رج#:=م;<م::خجر: : :پ;س:=ز د=ده:بود:و

گفخه:جشده:=ست:) گفت::به:خد=وجد:به:من:دروغ: کرد:و: :پید=حش: :پی:=و:گشت:و :("::417ص:6#:ج=لذهب:مروجدر
:"55#:ج<مۀ:=لجال ه:جهج:":99

 "33":سوره:=سر=>#:100
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کرد:ت<:به:=ین:وسرله#:جذگ:خود:ر=:مشروعرت:بخشد" :101چذرن:
ح;ه:ب;<:تأوی;ل#:خ;ود:ر=:699:-:636بحر=جی:) ک;ه:مع<و کالم:=م<م#:توض;رح:د=ده: ق(:هن:در:شرو:

کرد:: :و=ر :و:ولّی:خون:عده<ن:معرفی:
:ب<:تأویل#:خود:ر=:د=خل:حکن:آحۀ:قص<ص:و:بر=ی:عده;<ن:خ;ون= کرد؛چ;ون::و خ;و=هی:

کشخه:می کسی: کشخه:شده:و:ب<:=و:هن: که: 102شود":آحه:خط<ب:به:کسی:=ست:
 

 های جاهالجۀ دین شش. جفی تأوحل
:1113)م:یمجلس ه:مع<وحه:در:سفری:به:حّج#:ب;<:عج;د= :کرده:=ست:کن:جقل:رت<ب:سلکق(:=ز

:ب;;ه:رو:ش;;د ح;;ه:ب;;ه:عج;;د= ::ب;;ن:عج;;<س:رو :=ز:جهل;;ه#:مع<و گردح;;د:و :ب;;دل: و:مر<جش;;<ن:س;;خذ<جی:رد:و
ک;رده:ه;<ی:مخخل;ف:بخ;ش:گفت::م;<:ب;ه:مذطق;ه ک;ه:=ز:مذ<ق;ب:عل;ی:و:خ<ج;د=جش:چر;زی::ج<م;ه: =ح;ن:

:ق;;رآن::گفخ;;ه:جش;;ود":بذ;;<:ب;;ر:=ی;;ن#:ت;;و:ه;;ن:زب<ج;;ت:ر=:جگ;;ه گف;;ت::م;;<:ر=:=ز د=ر:و:چر;;زی:جگ;;و":=ب;;ن:عج;;<س:
حه:پ<سخ:د:خو=جدن:جهی:می :تأویل:آن:جهی:م;یکذی :مع<و گفت::پس#:=ز ح;ه::=د::جه":=و: کذ;ی :مع<و

گفت::بذ<:بر:=ین#:ق;رآن:بخ;و=جرن#:=م;<:=ز:مذظ;ور:خ;د=:در:آن#:پ;رس:و:ج;و: جو=ب:د=د::آری":عجد= :
ک;د=م ک;ردن:ب;ه:ق;رآن#: گف;ت::=ز:خو=ج;دن:و:عه;ل: گف;ت::آری":عج;د= : حه: ح; :ب;ر:م;<::جکذرن :مع<و

گف;ت::چط;ور:مهک;ن:=س;ت:ب;ه:آن:و=جب:=ست :مع<وحه:جو=ب:د=د::عه;ل":=ب;ن:ع ج;<س:ب;ه:وی:
ک;ه:جه;ی کذ;رن#:در:ح;<لی: چ;ه:ب;ر=ی:م;<:فرس;خ<ده#:چ;ه:مذظ;وری:د=ش;;خه::د=ج;رن:خد=وج;د:=ز:آن:عه;ل:

گفت:: :=ست :مع<وحه:
  103؛کتیر ما  تأاله أنت ا أه  بیتأاله ع  غیمن  کس  عن ذل

:ی;;= ک;;ه:ت;;و:و:خ<ج;;د=جی;;ه:=ه;;ل:تأوک;;:یس;;کن:ر=:=ز :ت;;أوحلی: ت:ل:=س;;ت:بپرس;;رد؛: ر;;ر:=ز
:کذرد":می

گ;ز=ره#:جش;<ن:م;ی :ب;وده#:ز:س;وی::=ین: ح;<دی:برخ;ورد=ر :ح; :س;و#:تأوی;ل:=ز:=ههر;ت:ز ک;ه:=ز ده;د:
:ججود":به:دحگ;ر:س;خن#: ک;الم:»دحگر#:تأویل:رسهی#:جرح<ن:د=شت:و:تأویل:دحگری:مج<ز تحرح;ف:

:مو=ضع ک;رده:ب;ود":در:م;دت:ح; :رب;ع::104«=ز :ق;رآن:مط;رو:ش;ده:=س;ت#:=مک;<ن:عهل;ی:پی;د=: که:در
:تأوی;ل:ج<درس;ت:دی;ن:مو=ج;ه:ش;ده:گذشت:رسول:خ;د=قرن:پس:=ز:در #:مس;له<ج<ن:ب;<:تفس;رر:و

                                                     :
 "136#:ص17#:ج=لجال ه:ج:شرو:جه":101

:"191#:ص5#:جشرو:جهج:=لجال ه:=بن:مردن":102
:=الجو=ر":103 :"164#:ص44#:جبح<ر
َن::"104 ::م  ذ 

ُفوَن:حُ::َه<ُدو=:َن:ی=ّلَ َن:َک:=ل ::َحّر  ::ل  :)سوره:جس<>#::َعن  ه  ع  :("46َمَو=ض 
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رف;ت؛::یبه:شه<ر:م;:یحخه:یذحفۀ:درو :ح ل:درست#:ی#:=قد=م:به:تهویخرن:وضعربودجد":در:چذ
:=م;;<م:ص;;<دق ک;;ه:=ز ک<رکردش;;<ن:ر=#:=ز:جهل;;ه:جف;;ی::چذ;;<ن: ک;;ه:=حش;;<ن:=ه;;ل:بی;;ت:و: جق;;ل:=س;;ت:

کرده:=ست:::تأویل :ه<ی:ج<هالجۀ:دین:معرفی:
ِؤن   فِ  ب  یف  هم   الم

 
ا أ ف  ُعُداًي ُک  ِت یِف یم ن  ل  ِ خ 

شِ ی     م نُه ج  نم ُفون  ع  نالِ یننم ِطِلنَ   ف  الم   بم ُ نال  اْلم ِتح   ا  َ    ا  انم
وِ 
م
أ اِهلِ      ی   ن     105؛ َ   احلم

:م :هر:جسلی:=فر=د:ع<دلی:وجود:د=رد:ی<ن:م<:=هل:بردر : لو:حه:تحرکت:در ذذدگ<ن:کف 
گر= :ب<طل: :ج<د=ج<ن:ر=#:=ز:دیتأو<ن:و:حو:دسخجرد  :ذذد":ک:ن:دور:مییل 
:شود":ج<:معذ<د=ر:می:جذگ:بر=ی:تأویل:هن:ههرن

 هفت. کفر عهلی
که:دگرگوجی965حسرذی:=سخرآب<دی:)م :ب<وره<:و:عقرده:=م;ت:پ;یش::ق(:بر:آن:=ست: ه<یی:در

=: :ی;تأو:یب;ر=:یعهل;:یه:=ق;د=مک;ن:رو#:الزم:ب;ود:ی;آمده:بود":=ز ل:درس;ت:ص;ورت:بگر;رد":وی:پ;س:=ز
:<د:شده#:جوشخه:=ست::حل:رو=حت:جق

 أخجار.  ک  ذلی أو ا قد ورد یف

:پی;<مجر کفر:=م;ت#:پ;س:=ز :آجه<:=ز: که:در :=خج<ری:ر=:آورده: ب;<:آجه;<::و:جذ;گ:=م;<م:عل;ی:=و
:ت<ویل:=ین:آح;ه:=س;ت:: که:در کرده:و:جرز:=ح<دحدی: ;»ح<د: :ب  َهَجّنَ ;<:َج;ذ  ّمَ  ِ ُه;وَن::َ :َف َخق  :ُمذ  ُهن  ;ذ  ;<:م  ّجَ  ِ :106«"َف

:و کفر:=مت:پس:=ز:رسول:خد=مذظور : کفر:=صطالحی:و:ب<زگشت:=ز:=ص;ل:دی;ن:جرس;ت#:ی:=ز :#
ک;ه:فه;ن:درس;ت:دی;ن:و:عرذر;ت:ح;<فخن:دقر;ق:آن#:ب;<:و=قعر;ت: :=ی;ن: کف;ر:عهل;ی:=س;ت:و :ج< ر:ب;ه: و

کرده:بود" :ف<صله:پید=:
 هشت. تشخحص درستی از جاراستی

:زم;;;<ن:رس;;;ول:خ;;;د=:=م;;;<م:عل;;;ی :پ;;;س:=ز :ح;;; :در:تحلرل;;;ی:=ز:ش;;;ر=ح :دور=ن:خ;;;ود:و #:در
ک;;ه:در:دور=ج;;ی:زج;;دگی:م;;ی گفخ;;ه:=س;;ت: گزیر:ب<ح;;د:ب;;<:ب;;ر=در=ن:=حه;;<جی:خ;;ود::س;;خذر=جی: ک;;ه:ج;;< کذ;;د:

که:در:مر<ن:خو=رج:و:پیش:=ز:درگرری:جظ<می:ب<:آجه<:=ی;ر=د:ش;ده#:ب;ه:چذ;د: بجذگد":=ین:سخذر=جی:
گهر=ه;ی#: که:در:=سالم#: :آن:آمده: :ب<رۀ:موضوع:مورد:بحث#:=ش<ره:شده:=ست":در جکتۀ:=س<سی:در

:ی#:شجهه:و:تأویل:رخ:د=ده:=ست::کژ
                                                     :

::"36#:ص1#:جی<فک=ل":105
:و:بعد":371#:ص1#:جتأویل:=آلح<ت:=لظ<هرار" :::"106
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اِ نُ  ِک ا  ل   ا ُنق  ن  حم نب  صم
 
نا أ ّن    ِِ ا 

نا یِف   ن   ن  ان  و  خم ن   فِ  ِِ خ  نا د  ن   م  ِم ع   ً ن سم ِ
نِه ِمنن  الز   یناإلم ناِ  ا  یم ِوج  ِأ ا  اِيعم

وِ 
م
أ ِة ا  الت   ْبم     107  .یالش ُ

ک;;الم#:تأوی;;ل:=ز:جهل;;ه:=تف<ق;;<ت:آن:دور=ن:د=جس;;خه:ش;;ده:=س;;ت؛:حعذ;; :=ی;;ن: ک;;ه:رخ:در ی:چر;;زی:
:هن :جوع  :به:قرحذۀ:سر<ق#:=ز گفخ<ر:=ست؛:حعذ;ی:رفخ;<ری:ب;<:م;خن:و::جشرن:د=ده:و ه<ی:خود:در:ههرن:

:ح<:عرذر;ت:بخش;ردن:ب;ه:آم;وزه :آن:بر:خالف: <هر :و ک;ه:و=قعر;ت:م;خن:جج;وده::برد=شخی:=ز ه;<یی:
ک<ره;<ی:ج<درس;خی:ه;ن گفخ;<ر#:تأوی;ل:ج;ز>: :=ی;ن: گرفخ;ه:=س;ت":در گهر=ه;ی:و::صورت: ک;ژی:و: چ;ون:

گ;;ردد:و:تش;;خرص:درس;;خی:=ز: ک;;ه:ب<ع;;ث:ش;;ود:ر=ه:ب;;ر:م;;ردم:مش;;خجه:و: ج;;<رآلود: ش;;جهه:و:عذص;;ری:
 ج<ر=سخی:سخت:شود#:معرفی:شده:=ست"

 جه. تحّقق عحجی و خارجی مفاهحن
:رو=حت :=فر=د:و:جرح;<ن:ه<#:=ز:مصد=ق:در ک;ه:=م;<م:عل;ی:ه<:و ب;<::ه;<یی:س;خن:ب;ه:مر;<ن:آم;ده:

:=ی;;;;ن:قرحذ;;;;ۀ:مذ<س;;;;جی:ب;;;;ر=ی ::فه;;;;ن:دقر;;;;ق:آجه;;;;<:جذگر;;;;ده:=س;;;;ت:و کالم;;;;ی:=ز ت;;;;ر:خج;;;;ر:=س;;;;ت":در:
:=دع<حش<ن::=مرر=لهؤمذرن :ب<رۀ:خو=رج:و :»گفخذد::که:می:_در :آن  ب<حد:ق;رآن:َحَک;ن:ش;ود:و:ُحک;ن:=ز
:و:محّق;ق:م;;ی:_«:خ;د=:=س;;ت ک;;ی:معذ;;<د=ر ک;ه:=ی;;ن:=دع;;<#: :=ی;;ن:بی;;<ن::=حش;;<ن:توض;;رح:د=ده: ش;;ود":در
:آمده:=ست:

:د=دح;ن#:و:ح;<ل:آن ک;ه::وش;خهک;ه:آن:ج:م<:قرآن:ر=:َحک;ن:ق;ر=ر =ی:=س;ت:در:مر;<ن:دو:جل;د:
:به:مخرجن:د=رد":=جس<ن :جر<ز گ;روه::ه<:=ز:سوی:آن:حرف:می:زب<جی:جد=رد:و زجذد":م;<:=ی;ن:

: ک;ه:=ز گروه;ی:جرس;خرن: کذ;د#:و:م;<:آن: که:قرآن:مر;<ن:م;<:و:آجه;<:د=وری: کردحن: ر=:دعوت:
گرد=ج;;د":خد=وج;;د:پ;;< :فرم;;وده:=س;;ت:: گ;;ر:در:چر;;زی:»کت;;<ب:خ;;د=ی:مخع;;<ل:روی: =

:«":حد#:آن:ر=:به:خد=:و:پی<مجر:=رج<ع:دهردکرد:کشهکش
کذ;;رن":و:=رج;;<عش:ب;;ه: کت;;<ب:خ;;د=:د=وری: =رج;;<ع:آن:ب;;ه:خد=وج;;د#:حعذ;;ی:ب;;ر:=س;;<س:

کت;<ب:خ;د=:ص;<دق<جه:حک;ن:رسول:خد= گر:در: #:حعذی:به:سّذت:=و:پ<بذد:ب<شرن":=
ک;;ه:ش<حس;خه گ;ر:ب;;ه:س;ّذت:پی;<مجر:خ;;د=:ش;ود#:=ی;ن:م;<یین: :ت;رین:ب;;ه:آن:هس;خرن":و:=

:108ترحن":به:آن:=ز:ههه:جزدح :د=وری:شود#:م<
کالم;ی:ح;<د:ش;ده#:جش;<ن:م;:ذهحقر ک;ه:تأوی;ل:ب;ه:معذ;<ی:تحّق;ق::یه<:و:ش;و=هد:ت;<رحخی:و: دهذ;د:

:جف;;ی:حک;;ن:=ز:هه;;ه#:و: ک;;ه:در:دل:مف;;<هرن:وج;;ود:د=رد؛:=ز عرذ;;ی:و:خ;;<رجی:هه;;ۀ:آن:چر;;زی:=س;;ت:
                                                     :

 "166خطجۀ:#:جهج:=لجال ه":107

:"165ۀ:خطج":هه<ن#:108
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کن:=ز:س;;وی: =خخص;;<ص:د=دج;;ش:ب;;ر=ی:خ;;د=:=ز:س;;وی:خ;;و=رج#:و:=س;;خخر=ج:حک;;ن:جذ;;گ:ب;;<:ح;;<
کثر :ح<:زیر:ب<ر:حکن:حکومت:مشروع:=م<م:علیج< ه;<یی::جرفخن:ش<مر<ن#:ت<:دخ;ل:و:تص;رف:ن:و

گوج;ه :ب;ه: :جرز:بی;ت:=له;<ل:د=ش;خذد:و :مردم:و :=مور ::=ی:خ;ود:ر=:عرذر;ت:ق;رآن:و:آم;وزه:که:در ه;<ی:آن:در
:ق;;رآن:جش;;<ن: عرص;;ۀ:سر<س;;ت:و:=جخه;;<ع:د=جس;;خن#:و:خ;;ود:و:حکوم;;ت:ر=:مظه;;ر:و:جه;;<د:ته;;<م:عر;;<ر

:تأوی;;ل:عهل;;ی:آن؛:ه;;ر:چذ;;د:ص;;<حب:د=دن؛:حعذ;;ی:جل;;وۀ:ق;; ::دالخ;;ل:=لص;;دق:ل;;ذهج:=لح;;قرآن:و در
گفخه گفخ;ه::مذ<قشه:بر: ه<ی:فرل:بن:روزبه<ن#:تأویل:خو=رج:و:ح<:دحگر=ن:ر=:مورد:تردحد:ق;ر=ر:د=ده:و:

:=ست::
نأ وا ي أد  ننوا ج مننِت  اسنتجاموا  ننا قتننال أمیننة آی  مهننا الج ناة ا احل  ننشو  َ  ر املننؤمنینة  أا  ، ا احل 

ععنن  ؤمننام  منن ننوا ج منند  ة ا عائشننة ا ینناا معاوکنن للخًفننةق! ا َ  اهننق! ا مننِت قا لننه احل 
   109أنصارهاق!

ک;ه:جهوج;ه::=م<:هه<ن :آن:آم;د#:=ی;ن:=تف;<ق:تل;خ:=فخ;<ده:ب;ود:و:ش;رر=زۀ:=م;ور:فک;ری:و::گوجه: ه;<یی:=ز
کس;;ی:ب;;ه:دل :ق;;رآن:جس;;جت::چ;;ه:م;;ی:خ;;و=ه:ه;;ر:آن:دحذ;;ی:مخخ;;ل:ش;;ده:ب;;ود:و:ه;;ر: خو=س;;ت#:ب;;ه:دی;;ن:و

که:دلد=د:و:ح<:هر::می :کرد":خو=هش:بود:تأویل:می:گوجه:
:قر=ین:حدحدی:دحگر#:تأویل:مخن: ک<ربرد:فر=و=ن:_بر:=س<س:=ین:خجر:و ب;ه:معذ;<ی::_تری:د=رد::که:

:آحه :=جطج<ق:مف<هرن:و گذش;خه:و:ح;<ل:و:آحذ;ده::ح<فخن:مصد=ق:عرذی:خ<رجی:و ه;<:ب;<:م;و=رد:و=قع;ی:
گوج;ه :ج;وع:آن:ه;:=ست":به:عج<رتی#:تأویل:مخذ;ی:هه<جذ;د:ق;رآن#:ه;ر:چذ;د: <ی:مخخلف;ی:د=رد#:=م;<:دو

ک;;ه: کس;;ی:ت;;و=ن:آن:ر=:د=رد: :=س;;ت:و: )ح;;<فخن:ب;;<طن:و:تعر;;ین:مص;;د=ق(:=ز:=ههرخ;;ی:وی;;ژه:برخ;;ورد=ر
گ;ز=ره :تعرین:مصد=ق#:چ;ه: :=ین:ب<ره:د=شخه:ب<شد؛:به:خصوص:در ه;<ی:خج;ری::=طالع<ت:ویژه:در

گ;;ز=ره ک;;ه:در:حقرق;;:و:چ;;ه: :ه;;<ی:=جش;;<یی: ک;;ردن:آجه;;<:س;;<زی:مف;;<هرن:و:عرذ;;ی:و:عهلر;;<:ی;;<دهپ:ت  تی:
:=طالع;<ت:دقر;ق:و:حخ;ی:طه;<رت:جف;س:الزم:د=رد":ب;<:=ی;ن:=وص;<ف#:=ز: :د=ج;ش:و =ست#:ریزبیذی:و

گفخن:بر=ی:تأویل:موجه:می :شود":جذگ:سخن:
گ;ز=رۀ:مرب;وط:ب;ه:=ش;خ<ص:و: : گ;ز=رۀ:ت;<رحخی#:تعر;ین:ش;خص:خ;<ص:در تعرین:مصد=ق:ح; :

:عهل:تعرین:حو=د :و:ج<ی :تعرین:مذظور :""":=ست":و :=جش<:یه<:و ک;ه:ب<ح;د::_ه;<::ه<:و:=مر:و:جهیدر
گردج;;د: کذذ;;د:و:در:مق;;<م:عه;;ل:=ج;;ر=: ه;;<ی::=ز:مس;;<خل:ف;;ردی:و:جهع;;ی:در:عرص;;ه:_عرذر;;ت:پی;;د=:

:=ی;;ن:معذ;;<: گون:فرهذ;;گ:و:سر<س;;ت:و:=قخص;;<د:و:م;;دیرحت:و:حخ;;ی:عج;;<دت#:هه;;ه:و:هه;;ه:در گوج;;<
:مشخر :هسخذد"

                                                     :
:"679#:ص3#:جدالخل:=لصدق:لذهج:=لحق":109
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:بزجگ;;<ه ک;;ه:تأوی;ل#:=ز ک;;رد: :تعر;;ین:عرذ;;ی:ت:ب<ح;د:=عخ;;ر=ف: کلر;;ف:=س;;ت؛:ه;;<ی:س;;خت:و:دش;و=ر
:=ست":تعر;ین:جقط;ۀ:دقر;ق:آن :=حخه<ل:خط<:بسر<ر که:معهواًل ک;<ر::ج<یی: چ;ه:ب<ح;د:=تف;<ق:بیفخ;د#:

:د=رد":ح :جهوجه:=ز:عج<دت :به:=فر=د:ش<حسخه#:جر<ز ه<ی:ر=حج:در:مر<ن:مس;له<ج<ن::دشو=ری:=ست:و
:و:روزه:و:حّج:و:هه<جذد:=ی;ن <:ف;رود:آم;د#:ه;:ش<حد:بخو=جد:=ین:جکته:ر=:روشن:جه<حد":وقخی:فرم<ن:جه<ز

:=ین:فرم<ن ح<فخی:=ز تو=جس;خذد:بد=جذ;د::ه<:د=شخذد :آح;<:خ;ود:ب;ه:ر=حخ;ی:م;ی:مخ<طج<ن:آح<ت#:چه:در
کذذد:و:جه<ز:بخو=جذد:و:روزه:بگررجد:و:ح;ج:بگز=رج;د:و:زک;<ت:بدهذ;د : که:چگوجه:طه<رت:ح<صل:

ک;ه:م;ی کسی: ک;ه::ه;<:چرس;ت#:تذه;<:رس;ول:خ;د=:د=جس;ت:و=قعر;ت:خ;<رجی:=ی;ن:فرم;<ن:ح<: ب;ود:
:ب;ود:تو:می :=ی;ن:رو گ;ردد":=ز که:مردم:چه:ب<ح;د:بکذذ;د:ت;<:خو=س;ت:خد=وج;د:محق;ق: =جست:بی<موز=جد:

:توضرح:رسول:خد=:که:وقخی:فرم<ن:جدحدی:فرود:می :=جخظ<ر :بودجد"::آمد#:مردم:در
:ح; :=م<:آحه ک;ه:ف;رود:آمدج;د#:ههگ;ی:ب;ه:لح;< :=جر=ی;ی:=ز :ججودج;د"::ه;<ی:ق;رآن: س;<جی:برخ;ورد=ر

گ;;روه:دحگ;;ر:ب<ح;;د:د=جس;;خه:م;;ی:یگروه;;ی:ب<ح;;د:م;;ورد:عه;;ل:ق;;ر=ر:م;; :م;;ردم::گرفخذ;;د:و: :ب;;ه:ب;;<ور ش;;دجد:و
گروهی:دحگر:چذد=ن:مجخالبه:ججودجد#:در:حوزه:می : گون:زج;دگی::ه<:و:س;<حت:رسردجد#:و گوج;< ه;<ی:

:ب<حد:سحری:می :شد:ت<:مجخالبه:مردم:شوجد":و:روزگ<ر
:=ی;ن«:و:چ;ر=:جذ;گ:ب;ر=ی:تأوی;ل:یچر=:عل;»=م<: ک;ه:ر=:ب<ح;د:در ک;رد: :=ز::ج<ه;<:جس;ت:و:ج;و: =و

::مص;;;د=ق و:=ه;;;ل:تش;;;خرص:درس;;;ت:ب;;;ود":تذه;;;<:=و:«:ر=س;;;خ<ن:در:عل;;;ن»و:«:مطه;;;رون»ه;;;<ی:ب;;;<رز
ک;;ه::م;ی ح<ب;د؛:چ;ر=: تو=جس;ت:=ی;ن:تطجر;ق:ر=:=جج;<م:ده;د:و:درس;;خی:و:ج<درس;خی:تطجر;ق:دحگ;ر=ن:ر=:در

ک;ه:ه;ر:آح;ه:هرچ:آحه :آجج;<یی: :پذه;<ن:و: ر;ر: ;<هر :ر=:=ز که:ج<زل:شود:و:تأویل:و:مذظ;ور =ی::=ی:ججود:
:110به:=و:جر<موزد":ب<طذی:د=رد#:رسول:خد= <هر:و:

: :ت;;<بع:ش;;ر=ح :و ک;;ه:ح;; :پیش;;<مد:و جذ;;گ:ب;;ر=ی:تأوی;;ل#:ج;;ه:ب;;ه:مد<ب;;ۀ:ح;; :تکلر;;ف:قطع;;ی#:
گ;;<م گرفخ;;ه:=س;;ت":دحگ;;ر=ن: ::ه;;<ی:=ولر;;ه:جذ;;گ:ر=:ب;;ر:م;;ی:مقخر;;ر<ت:ش;;کل: ک;;ه:در د=رج;;د؛:چذ;;<ن:

:تأوی;;لگ<ج;;ه:=م;;<م:عل;;ی:ه;;<ی:س;;ه:جذ;;گ ک:#:مخ<لف;;<ن#:ب;;<:تفس;;رر:و : ردج;;د؛:ه;;<یی#:جذ;;گ:ر=:آ ;;<ز
گون:ب;;ه:ج;;<م::=ج;;د=زی:ه;;<ی:درگر;;ر:و:دس;;ت:ه;;<ی:ط;;رف:حعذ;;ی:بو=لفر;;ولی گوج;;< ه;;<ی:آجه;;<:در:مس;;<خل:

کرد#:و:طرف ه<ی:درگرر#:چذ<ن:رفخ<ری:=ز:خود::دین#:=س<س:دح<جت:ر=:ب<:تردحده<ی:جدی:مو=جه:
گزحذه گزیر:و: که: :=ی:جز:جذگ:جه<جد":جش<ن:د=دجد:

                                                     :
:"153#:ص18#:جمذه<ج:=لجر=عة":110
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 جتحجه
ک;;ه:ح;;دحث: چ;;ه:معذ;;<یی:د=رد#:«:ق<ت;;ل:عل;;ی:=لخأوی;;لأج;;ت:ت»ب;;ر=ی:ح;;<فخن:پ<س;;خ:=ی;;ن:پرس;;ش:

گون:آن#:ب<:جوعی:ت<رحخ گوج< ک<وحده:و:=لف< : گذ=ری:و:تف;<وت:تعجرره;<::مذ<بع:=صلی:حدحدی:خجر#:
گ;;ز=ر  ح;;<ن:=ص;;لی:خج;;ر:معرف;;ی:ش;دجد":=ی;;ن: گردحدج;;د:و:ر=و :=س;;ذ<د:معخج;;ر:و:حجه;;ی::گ;ز=ر : ه;;<:=ز
:ب;;;ه:تأیی;;;د:ع<له;;;<جی:=ز:دو:فرق;;;ه:رس;;;رده :=س;;;ت:و :=د=م;;;ه#:ب;;;<:توج;;;ه:ب;;;ه:=ج;;;:ب;;;<الیی:برخ;;;ورد=ر د":در

گردحده:و:تجرین::ه<ی:مخخلف#:بع:=حخه<ل:معذ<شذ<سی:و:شرو:=لحدحث ه<ی:معذ<یی:آن:توجه:
:ب;;ر=ی:ه;;ر:ح;; #:ش;;و=هد:و:قر=حذ;;ی:آورده:ش;;د:و:معذ;;<ی:=حخه;;<لی:ق;;وی :ق;;ر=ین::ش;;دجد:و ت;;ر#:روش;;ن:و

گردحد"::حدحدی:و:ت<رحخی := :ذکر:
که: ک<و #:=ین:=ست: :=ین:رو=«:تأویل»ح<صل:=ین: ه;<ی::ح;ت#:عرذر;ت:بخش;ردن:ب;ه:آم;وزهدر

کردن:آجه<:و:به: هور:رس<جدجش<ن:و:معرفی:حقرقت:آجه<:=س;ت":=ی;ن:عه;ل:مهک;ن: دحذی:و:عهلی:
:ح;<:ج<درس;;ت:=تف;<ق:بیفخ;د":آن :تأوی;ل:=جج;;<م::=س;ت:درس;ت:و چ;ه:=ف;;ر=دی:ف<ق;د:ص;الحرت:الزم:در

:بر:پیشو=ی:معصوم:می که:ب<:آن#:بذ<:بر:ضر:دهذد#:ج<درست:بوده:و ه;<ی:پ;یش::ورتالزم:=ست:
ک;ه:ب;ر=ی:رس;ول: :=ی;ن:مر;<ن#:مهک;ن:=س;ت:ب;ه:جذ;گ:جر;ز:بیذج<م;د؛:چذ;<ن: کذ;د":در آمده#:مق<بل;ه:

گزیر:بر=ی:دفع:مو=جع:رس<لت:خود#:دست:به:شهشرر:برد":=م<م:علی:خد= :=و:ج< :پیش:آمد:و
:ب;;;ر=ی:=ص;;;الو:تأوی;;;ل ::جر;;;ز:بذ;;;<:ب;;;ر:مقخر;;;ر<ت:و :جر;;;ز:=جج;;;<م:تأوی;;;ل:درس;;;ت#:در ه;;;<ی:ج<درس;;;ت:و

:گزیر:به:جذگ:شد"ه<یی:ج<:ج<ی

 کتابجامه
 ق"1461#:جالل:=لدین:سروطی#:د=ر=لکت<ب:=لعربی#:=التق<ن:فی:علوم:=لقرآن _

ق::مؤسس;;;ة:أل:ر;;;د#:تحقر;;;#:محه;;;د:ب;;;ن:محه;;;د:مف=لعج;;;<د:یمعرف;;;ة:حج;;;ج:= :عل;;;:ی=الرش;;;<د:ف;;; _
 ق"1413د#:رخ:مفرذگره:شک#:جشر:تر=لج

 ت<":#:بی#:محهد:بن:محهد:بن:=الشعث#:مکتجة:=لذرذوی:=لحدحدة=ألشعدر<ت _

#:=حهد:بن:علی:بن:حجر:=لعسقالجی#:تحقرق::ع<دل:=حهد:و:علی:ز:=لصح<بةریته:ی=ؤلص<بة:ف _
 ق":1415محهد:معوض#:د=ر=لکتب:=لعلهرة#:

 ت<":ج<#:بی:ن:و:=الجخه<ع#:حردر:حب:= #:بییر:و:=لدک=لف:یؤض<>=ت:ف _

:=لدق<فة#:ی#:محهد:بن:حسن:طوسی=ألم<ل _  ق"1414#:بیروت::د=ر

کت<بچی#::#:محهد=ألم<لی _   "1376بن:علی:صدوق#:تهر=ن::

:=لج<مع;;ة:ل;;درر:=خج;;<ر:=الخه;;ة:=الطه;;<ر _ :=الج;;و=ر ق::جه;;ع:م;;ن:ر;;#:تحقی#:محه;;د:ب;;<قر:مجلس;;بح;;<ر



 

 

هاره 
، ش

هن
وزد

ال ج
، س

حث
حد

لوم 
ع

چ
 هارم

50 50 

 ق"1433ن#:د=ر:ؤحر<>:=لخر= :=لعربی#:ر=لهحقق

 ق"1436ة#:رتب:=لعلهک#:د=ر=لی<ش<جکر:بن:مسعود:ک#:أبو:بب:=لشر=خعرترت:یبد=خع:=لصذ<خع:ف _

ق::محس;;;ن:ر;;;#:محه;;;د:ب;;;ن:حس;;;ن:ص;;;ف<ر#:تحقفر;;;<خل:أل:محه;;;د:یبص;;;<خر:=ل;;;درج<ت:ف;;; _
کت<بخ<جه:آحة:= :مرعشیب< :ودهک  ق"1434#:ی#:قن::

ر#:تحقر;ق::=ب;و:س;عرد:عه;ر:ب;ن: ر=م;ة:=لعه;ری#:کب;ن:حس;ن:ب;ن:عس;<:ی#:علت<رحخ:مدحذة:دمشق _
:=لفکر#:  م"1995بیروت::د=ر

ی#:ق;ن::مؤسس;ة:=س;خرآب<دی:حس;رذی#:تص;حرح::حس;رن:=س;خ<دول:ی#:عل;<ت:=لظ<هراحل:=آلیتأو _
 ق"1439=لذشر:=السالمی#:

#:محهد:ه;<دی:معرف;ت#:=لهرک;ز:=لع;<لهی:للخقرح;ب:ب;ین:=لخأویل:فی:مخخلف:=لهذ=هب:و:=آلر=> _
 ق"1436=لهذ=هب:=السالمرة#:دوم#:

:ؤحح<>:=لخر= :=لعربی":=لخجر<ن _  #:محهد:بن:حسن:طوسی#:تحقرق::=حهد:قصرر:=لع<ملی#:د=ر

#:ته;;;ر=ن::=جخش;;;<ر=ت:یررجص;;;:یعرف;;;ت#:ترجه;;;ه::عل;;;م:ی#:محه;;;د:ه;;;<دج<پ;;;ذیری:ق;;;رآن:تحرح;;;ف _
  "1379سهت#:

ج;;ر:ک=:یق::عل;;ر;;#:تحقیب;;ن:ش;;عجة:حّر=ج;;:ی#:حس;;ن:ب;;ن:عل;;=لعق;;ول:ع;;ن:أل:=لرس;;ول:تح;;ف _
 ق":1434ن#:ر#:قن::جشر:ج<معه:مدرسی ف<ر

:=لیجز=خ;ر:یب:موس;ور;د:طرق::س;ر;#:تحقین:قهربن:=بر=ه:ی#:علیر:=لقهرتفس _ ت;<ب:ک#:ق;ن::د=ر
 ق"1434

محه;;د:ب;;ن:مس;;عود:عر<ش;;ی#:تحقر;;ق::س;;رد:ه<ش;;ن:رس;;ولی:محالت;;ی#:ق;;ن:::#تفس;;رر:=لعر<ش;;ی _
 ق"1383چ<پخ<جه:علهره#:

 ق"1439#:یق:و:جشر::مدرسه:=م<م:مهدر#:تحقیرک=الم<م:=لعس:یر:=لهذسوب:=لر=لخفس _

خرس;<ن#:ته;ر=ن::د=ر::ید:حسن:موس;ورق::سر#:تحقی#:محهد:بن:حسن:طوس<مکب:=الححتهذ _
 ق"1437ة#:رتب:=السالمک=ل

_ : #:محهد:بن:محه;د:ب;ن:جعه;<ن:مفر;د#:تحقر;ق::س;رد:عل;ی:مر;ر:ش;رحفی#:=لسّرد:=لعخرا=لجهل:و
کذگرۀ:شرخ:مفرد#:  ق":1413قن::

ن#:ر#:ق;ن::جش;ر:ج<مع;ه:مدرس;یج;ر: ف;<رک=:یق::عل;ر;ص;دوق#:تحق:ی#:محه;د:ب;ن:عل;=لخص<ل _
1366"  

#:ترجهه::مهدی:مهریزی:و:محهد:عل;ی:س;لط<جی#:د=جشذ<مۀ:=مرر=لهؤمذرن:بر:پ<حۀ:قرآن:و:حدحث _
:=لحدحث#:   "1384قن::=جخش<ر=ت:مؤسسۀ:د=ر
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:=لذظ _ #:یوس;ف:ب;ن:ح;<تن:ش;<می#:ق;ن::جش;ر:ج<مع;ه:مدرس;رن#::نرمذ<قب:=ألخهة:=لله<م:ین:فر=لدّر
 ق"1463

#:ی#:ق;ن::=جخش;<ر=ت:=س;المیم<زج;در=ج:یفرج;ر:س;ک=:ی#:عل;دروس:تههردحة:فی:=لقو=ع;د:=لخفس;ررحة _
 ق"1468

 ق"1416ت::د=ر:ؤحر<>:=لخر= :=لعربی#:#:محهد:حسن:مظفر#:بیرودالخل:=لصدق:لذهج:=لحق _

:=لکتب:=لعلهرة#:=لسذن:=لکجری _  ق"1464#:=حهد:بن:حسرن:بیهقی#:د=ر

ن:ب;;ن:مس;عود:بغ;وی#:تحقر;ق::ش;;عرب:=ألرج;<ووط:و:محه;د:زهر;ر:=لش;;<و #:ر#:حس;ش;رو:=لس;ّذة _
 ق"1433=لهکتب:=السالمی#:

ن#:ق;;;ن::رر=هح::محه;;;د:=بو=لفر;;;ل:=ب;;;رد:ب;;;ن:هج;;;ة:= #:تص;;;حر;;;#:عجد=لحهش;;;رو:جه;;;ج:=لجال ;;;ة _
 ق":1434#یکت<بخ<جه:آحة:= :مرعش

:ف; _ #:جعه;<ن:ب;ن:محه;د#:تص;حرح::محه;د:حس;;رذی::فر;<خل:=ألخه;ة:=ألطه;<ر:یش;رو:=ألخج;<ر
 ق"1439حسرذی:جاللی#:قن::=جخش<ر=ت:=سالمی#:

:=لعل;ن:شرو:جهج:=لجال ه _ :و:د=ر :=آلث;<ر #:مردن:بن:عل;ی:بحر=ج;ی#:تحقر;ق::ع;دا:م;ن:=الف<ض;ل#:د=ر
 ت<":=السالمی#:بی

کجرر#:ی<مر=ن:=ک#:شروط:و:آد=ب:تفسرر:و:مفسر _   "1376زدی:مج<رکه#:تهر=ن::=مرر:

:=لخط;;;<ب _ :حرور#:ش;;;=لف;;;ردوس:به;;;أثور ه:ب;;;ن:ش;;;هرد=ر:دحله;;;ی#:تحقر;;;ق::س;;;عرد:ب;;;ن:بس;;;روجی#:د=ر
 ق"1436=لکتب:=لعلهرة#:

  "1363#:ش<ذ=ن:بن:ججرخرل:قهی#:رضی#:=لفر<خل _

:=ل;در;#:تحقیوفک#:=حهد:بن:محهد:بن:عقدا:نرر=لهؤمذرفر<خل:=م _ ن#:یق::عج;د=لرز=ق:ح;رز
 ق"1466ل:م<#:رقن::=جخش<ر=ت:دل

#:=حه;;د:ب;;ن:حذج;;ل#:تحقر;;ق::وص;;ی:= :محه;;د:عج;;<س#:مؤسس;;ة:=لرس;;<لة#:فر;;<خل:=لص;;ح<بة _
 ق"1433

:=لیج;ر: ف;<رک=:یق::عل;ر;#:تحقیذ;رلکعق;وب:ح#:محهد:ب;ن:ی<فک=ل _ ة#:رت;ب:=الس;المک#:ق;ن::د=ر
 ق"1437

#:تحقر;ق::عه;ر:عجد=لس;الم:ت;دمری#:یج;زر:یج<جرن:ش;حرک;=ل:یب;ن:=ب;:ی#:عل=لک<مل:فی:=لخ<رحخ _
:=لکت<ب:=لعربی#:  ق"1417بیروت::د=ر

:ید:ه<ش;;ن:رس;;ولَر:ق::س;;ر;;#:تحقی=ربل;;:یس;;رب;;ن:ع:ی#:عل;;معرف;;ة:=الخه;;ة:یش;;ف:=لغَه;;ة:ف;;ک _
 ق"1381ه<شن#::ی#:بذیمحالت
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:ر=ز:ی#:علعشر:ی=خهة:=الثذ:ی=لذص:عل:یة:=الثر:فحف<ک _ ف:رق::عج;د=للطر#:تحقیبن:محهد:خز=ز
 ق"1431د=ر#:ی#:قن::جشر:بیهرک:وهک:یذرحس

 م"1989#:مؤسسة:=لرس<لة#:یبن:حس<م:=لهخق:ی#:علکذز:=لعه<ل _

#:تحقر;;ق::حس;;<م:=ل;;دین:=لقدس;;ی#:یده;;رر:هک;;ب:یب;;ن:=ب;;:ی#:عل;;مجه;;ع:=لزو=خ;;د:و:مذج;;ع:=لفو=خ;;د _
 ق":1414مکتجة:=لقدسی#:

:=ل=لهح<س;;;ن:و:=لهس;;;<وی _ کت;;;ب:#:=ب;;;ر=هرن:ب;;;ن:محه;;;د:بیهق;;;ی#:ب;;;<:حو=ش;;;ی:ع;;;دج<ن:عل;;;ی#:د=ر
 ق"1463=السالمرة#:

:=لرس;;ول:یم;رأا:=لعق;;ول:ف;; _ :ید:ه<ش;;ن:رس;;ولرق::س;;ر;;#:تحقی#:محه;د:ب;;<قر:مجلس;;ش;;رو:=خج;;<ر
:=لیمحالت  ق"1434ة#:رتب:=السالمک#:د=ر

:=ل _ #:ق;;ن::دفخ;;ر:ی=ص;;فه<ج:یومر;;ق::ج;;و=د:قر;;#:تحقی#:محه;;د:ب;;ن:جعف;;ر:ب;;ن:مش;;هدرر;;جک=له;;ز=ر
 ق"1419#:ی=جخش<ر=ت:=سالم

کن:جرش;;;<بوری#:تحقر;;;ق::مص;;;طفی::#:محه;;;دنرحر=لص;;;ح:ی=لهس;;;خدر :عل;;; _ ب;;;ن:عج;;;د= :ح;;;<
:=لکتب:=لعلهرة#: :عط<#:د=ر  ق"1414عجد=لق<در

#:محه;;د:ب;;ن:جری;;ر:طج;;ری:آمل;;ی#:تحقر;;ق::=حه;;د:ط<ل;;ب:=لهسخرش;;د:ف;;ی:ؤم<م;;ة:عل;;ی:ب;;ن:=ب;;ی _
کوش<جحور#:  ق"1415محهودی#:تهر=ن::

 ق":1419#:=حهد:بن:حذجل#:تحقرق::سرد:=بو=لهع<طی:جوری#:بیروت::ع<لن:=لکتب#:=لهسذد _

:=م;دمون:للخ;ر= #:=لهسذد _ #:=حهد:بن:علی:=بو:حعلی:موصلی#:تحقرق::حسرن:سلرن:=س;د#:د=ر
 ق"1434

:=لقجلة#:بی=لهصّذف _  ت<"::#:عجد= :بن:محهد:بن:=بی:شرجة#:تحقرق::محهد:عو=مة#:د=ر

  ":1379#:محهد:بن:طلحه#:تحقرق::=حهد:عطرة#:=م:=لقری#:مط<لب:=لسؤول _

هش;;<م#:تحقر;;ق::م;;<زن:=لهج;;<ر :و:محه;;د:عل;;ی:حه;;د:= #::#:جه;;<ل:=ل;;دین:ب;;نمغذ;;ی:=للجر;;ب _
 م"1979

#:حس;;رن:ب;;ن:محه;;د:ر= ;;ب:=ص;;فه<جی#:تحقر;;ق::ص;;فو=ن:ع;;دج<ن:=لهف;;رد=ت:ف;;ی: رح;;ب:=لق;;رآن _
:=لقلن#:  ق"1416د=ودی#:د=ر

:ف;;ی:فه;;ن:ته;;ذحب:=الخج;;<ر _ #:محه;;د:ب;;<قر:مجلس;;ی#:تحقر;;ق::مه;;دی:رج;;<یی#:ق;;ن::م;;الذ:=الخر;;<ر
 "ق1436کت<بخ<جه:آحة:= :مرعشی#:

ک;وفی#:تحقر;ق::محه;د:ب;<قر:محه;ودی#:مذ<قب:=الم<م:أمرر=له;ؤمذرن _ #:محه;د:ب;ن:س;لره<ن:
 ق"1416مجهع:ؤحر<>:=لدق<فة:=السالمرة#:
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#:مر;;;;رز=:حجر;;;;ب:= :ه<ش;;;;هی:خ;;;;ویی#:تحقر;;;;ق::=ب;;;;ر=هرن:مر;;;;<ججی#:مکتج;;;;ة:مذه;;;;<ج:=لجر=ع;;;;ة _
 ق"1433=السالمرة#:

 ق"1461جور:ملکوت:قرآن#:#:سرد:محهد:حسرن:حسرذی:تهر=جی#:=جخش<ر=ت:جور:ملکوت:قرآن _

 ق"1414#:سرد:رضی#:تحقرق::صجحی:ص<لح#:قن::هجرت#:جهج:=لجال ه _

#:عل;;ی:ب;;ن:موس;;ی:ب;;ن:ط;;<ووس#:تحقر;;ق:::نرب;;ِمرا:=له;;ؤمذ:ّی:ن:ب<خخص;;<ص:موالج;;<:عل;;رق;;ر=ل _
:=لکت<ب#:  ق"1413=سه<عرل:خوخرذی:زجج<جی#:د=ر




