
 المٔحٕکَم العٓزیزِ اللّه کتابِ تَأویلِ فی الخِضَمّ الْبٓحٕرُ وٓ األعٕظَم المٔحیطُ تَفْسیرُ

 در حیذر ظیذ. اظت ّؽتن لرى ؼیؼی ػالن آهلی حیذر ظیذ ًَؼتِ لرآى تفعیر

 اهلل آیت کتاتخاًِ در دظت ًَیط صَرت تِ آى دٍم ٍ اٍل جلذ فمط کِ آیات تفعیر

.  اظت کردُ دًثال را تیت اّل هکتة اظاض تر ػرفاًی رٍغ تَدُ، هَجَد هرػؽی

 تِ جلذ ّفت در ق۷۷۷ ظال در را األػظن الوحیط تفعیر کتاب آهلی حیذر ظیذ

 ٍ فارظی زتاى تِ رظالِ ٍ کتاب چٌذ تألیف از پط حیذر، ظیذ. اظت رظاًذُ پایاى

 تأٍیل تِ هرا تؼالی حك کِ هی کٌذ تؼثیر ایٌگًَِ هی رظذ ػذد چْل تِ کِ ػرتی

 آى ٍ ًَؼتن تسرگ جلذ ّفت در ػرفاًی تفعیری هي ٍ داد فرهاى ٍ اهر کرین، لرآى

 تفعیر ایي اٍ. ًاهیذم «هحکن ػسیس اهلل کتاب تاٍیل در اؼن طَد ٍ اػظن هحیط »تِ را

 خَدغ لَل تِ ٍ کرد تذٍیي تالغت ٍ فصاحت غایت در ٍ کوال ٍ حعي ًْایت در را

 ًٌگاؼتِ ایي هاًٌذ کتاتی احذی هي، از لثل کِ طَری تِ کرد ظَْر رتاًی تَفیك

 .اظت

 ٍفك تر آى تأٍیالت کِ ًحَی تِ تفعیر ٍ تأٍیل جاهغ هتٌی کتاب، ایي در حیذر ظیذ

 لاػذُ از ّن آى ظاّر حتی حال، ػیي در ٍ تَدُ حمیمت اّل ٍ تَحیذ اّل هؽرب

 ٍ ػمیذتی جَّر اظت رٍؼي. اظت کردُ جوغ را ًثاؼذ خارج تیت اّل پعٌذیذُ

 ػرتی اتي هکتة از تأثرغ ٍ خَد ٍیصُ هختصات تا حیذر ظیذ صَفیاًِ-ؼیؼی ػولی

 .اظت ظاّر ٍ جاری تفعیر، ایي در

ِ گًَِ هفعراى ؼیَُ تر اتتذا در تفعیر، ًگارغ در ًَیعٌذُ  تفعیر را آیات ظاّرى ت

 آیات تأٍیل تِ ظپط ٍ هى آٍرد فریمیي هٌاتغ اظاض تر را رٍایات آًگاُ ٍ هى کٌذ

. هى پردازد
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 ػثذالرزاق هال تأٍیالت کؽاف، الثیاى، هجوغ تفعیر تِ حمایك ٍ هطالة ًمل در

 در ٍ هى کٌذ تکیِ دایِ ًجن الذیي الحمایك تحر ٍ ػرتى اتي تفعیر تِ هؼرٍف کاؼاًى

. هى ًْذ توام ظٌگ هطالة، اظتحکام ٍ شرفاًگرى

 ٍ اظت دادُ ظاهاى جلذ ّفت در آٍردُ همذهِ در کِ تَضیحى اظاض تر را کتاب ٍى

 از آى ضوي کِ اظت ًگاؼتِ تخػ ّفت در هفصل پیػ درآهذى آى هجوَع تر

 تطثیك ٍ آفالى آیات ّن، تا دٍ آى فرق ٍ آى ػملى ٍ ًملى ٍجَب ٍ تأٍیل ٍ تفعیر

 تطثیك ٍ آفالى کلوات لرآى، حرٍف تا آى تطثیك ٍ آفالى حرٍف لرآًى، آیات تا آى

 اجوالى، لرآى ٍ الْى کتاب تا آى تطثیك ٍ تفصیلى آفالى کتاب لرآى، کلوات تا آى

 هیاى تِ ظخي آى، هراتة ٍ العام ٍ تَحیذ تیاى ٍ حمیمت ٍ طریمت ؼریؼت، تثییي

 تفعیر تِ ظپط ٍ ًوَدُ هطرح ّفت گاًِ همذهات در را هطالة ایي توام. اظت آٍردُ

 .اظت پرداختِ( ًاض ظَرُ )لرآى آخر تا فاتحِ ظَرُ از لرآى

 تفعیر الؤحٕکَن الؼٓسیسِ اللِّ کتابِ تَأٍیلِ فی الخِضَنّ الْثٓحٕرُ ٍٓ األػٕظَن الؤحیطُ تَفْعیرُ

 تفعیر در حیذر ظیذ. اظت ّؽتن لرى ؼیؼی ػالن آهلی حیذر ظیذ ًَؼتِ لرآى

 هرػؽی اهلل آیت کتاتخاًِ در دظت ًَیط صَرت تِ آى دٍم ٍ اٍل جلذ فمط کِ آیات

.  اظت کردُ دًثال را تیت اّل هکتة اظاض تر ػرفاًی رٍغ تَدُ، هَجَد

 تِ جلذ ّفت در ق۷۷۷ ظال در را األػظن الوحیط تفعیر کتاب آهلی حیذر ظیذ

 ٍ فارظی زتاى تِ رظالِ ٍ کتاب چٌذ تألیف از پط حیذر، ظیذ. اظت رظاًذُ پایاى

 تأٍیل تِ هرا تؼالی حك کِ هی کٌذ تؼثیر ایٌگًَِ هی رظذ ػذد چْل تِ کِ ػرتی

 آى ٍ ًَؼتن تسرگ جلذ ّفت در ػرفاًی تفعیری هي ٍ داد فرهاى ٍ اهر کرین، لرآى

 تفعیر ایي اٍ. ًاهیذم «هحکن ػسیس اهلل کتاب تاٍیل در اؼن طَد ٍ اػظن هحیط »تِ را

 خَدغ لَل تِ ٍ کرد تذٍیي تالغت ٍ فصاحت غایت در ٍ کوال ٍ حعي ًْایت در را
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 ًٌگاؼتِ ایي هاًٌذ کتاتی احذی هي، از لثل کِ طَری تِ کرد ظَْر رتاًی تَفیك

. اظت

 

 ٍفك تر آى تأٍیالت کِ ًحَی تِ تفعیر ٍ تأٍیل جاهغ هتٌی کتاب، ایي در حیذر ظیذ

 لاػذُ از ّن آى ظاّر حتی حال، ػیي در ٍ تَدُ حمیمت اّل ٍ تَحیذ اّل هؽرب

 ٍ ػمیذتی جَّر اظت رٍؼي. اظت کردُ جوغ را ًثاؼذ خارج تیت اّل پعٌذیذُ

 ػرتی اتي هکتة از تأثرغ ٍ خَد ٍیصُ هختصات تا حیذر ظیذ صَفیاًِ-ؼیؼی ػولی

. اظت ظاّر ٍ جاری تفعیر، ایي در

ِ گًَِ هفعراى ؼیَُ تر اتتذا در تفعیر، ًگارغ در ًَیعٌذُ  تفعیر را آیات ظاّرى ت

 آیات تأٍیل تِ ظپط ٍ هى آٍرد فریمیي هٌاتغ اظاض تر را رٍایات آًگاُ ٍ هى کٌذ

. هى پردازد

 ػثذالرزاق هال تأٍیالت کؽاف، الثیاى، هجوغ تفعیر تِ حمایك ٍ هطالة ًمل در

 در ٍ هى کٌذ تکیِ دایِ ًجن الذیي الحمایك تحر ٍ ػرتى اتي تفعیر تِ هؼرٍف کاؼاًى

. هى ًْذ توام ظٌگ هطالة، اظتحکام ٍ شرفاًگرى

 ٍ اظت دادُ ظاهاى جلذ ّفت در آٍردُ همذهِ در کِ تَضیحى اظاض تر را کتاب ٍى

 از آى ضوي کِ اظت ًگاؼتِ تخػ ّفت در هفصل پیػ درآهذى آى هجوَع تر

 تطثیك ٍ آفالى آیات ّن، تا دٍ آى فرق ٍ آى ػملى ٍ ًملى ٍجَب ٍ تأٍیل ٍ تفعیر

 تطثیك ٍ آفالى کلوات لرآى، حرٍف تا آى تطثیك ٍ آفالى حرٍف لرآًى، آیات تا آى

 اجوالى، لرآى ٍ الْى کتاب تا آى تطثیك ٍ تفصیلى آفالى کتاب لرآى، کلوات تا آى

 هیاى تِ ظخي آى، هراتة ٍ العام ٍ تَحیذ تیاى ٍ حمیمت ٍ طریمت ؼریؼت، تثییي
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 تفعیر تِ ظپط ٍ ًوَدُ هطرح ّفت گاًِ همذهات در را هطالة ایي توام. اظت آٍردُ

. اظت پرداختِ( ًاض ظَرُ )لرآى آخر تا فاتحِ ظَرُ از لرآى

: از ػثارتٌذ اظت ؼذُ پرداختِ آى تِ دٍم جلذ در کِ هَضَػاتی از ترخی

... ٍ( ع )آدم خلمت خذاؼٌاظی، راُ ّای الْی، صفات خذاؼٌاظی،
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