
 تي ّوام تي عثسالطظاق اتَتکط کـثـیط حـافـظ اهـام احـط  صنعانی همام ابن تفسیر

. هی تاضس اصحاب اظ ٍ اهاهیِ هحسحاى ٍ هفسطاى اظ یواًی، حویطی ًافع

ِ ّایی ًاپیَستِ، صَضت تِ تفسیط، ایي  ًمل چٌس یا یک آٍضزى تا تِ ضا سَضُ ّط اظ آی

 ٍ جعا، ضٍظ تِ ضا السیي یَم تٌْا حوس، سَضُ تفسیط زض هخال است؛ کطزُ تفسیط کَتاُ

 ضّا سَضُ تمیِ ٍ است کطزُ تفسیط ًصاضی تِ ضا الضالیي ٍ یَْز تِ ضا علیْن الوغضَب

 جٌثِ تیطتط ٍ است ًطسُ استیعاب سَضُ ّا زیگط اظ ّیچیک زض ّوچٌیي. است ضسُ

ِ ّایی لالة زض_ تَضیحی . آضاء ًمس ٍ تحمیك تِ ضسس چِ تفصیل؛ تا زاضز _کَتاُ جول

 یا هسائل تِ زٍضُ آى زض هفسطاى کِ است زٍم ٍ اٍل لطى زض تفسیط ضیَُ ّواى ایي

 آغاظ سَم لطى اظ تطجیح ٍ ًمس ٍ تٌَع ٍ تفصیل ضیَُ. ًوی پطزاذتٌس هتٌَع هثاحج

. است طثطی جطیط تي هحوس تفسیط زٍضُ، ایي تفسیط جاهع تطیي ٍ تْتطیي ٍ ضس

 تط تکیِ ًَعا ٍ ضسُ تَجِ هٌسَخ ٍ ًاسد ٍ ًعٍل ضاى هسالِ تِ کاهال تفاسیط، ایي زض

 ظیطا است؛ تطذَضزاض ٍاالیی اضظش اظ اهطٍظُ ٍ است تاتعاى ٍ صحاتِ اظ هٌمَل ضٍایات

 ایفا ضا اضظًسُ ای ًمص تفسیط، زض کِ آى لطعی ًعٍل ضاى اظ آگاّی تا آیات اظ تسیاضی

. است فْن لاتل هی کٌس

ِ ّا الٌعٍل اسثاب تِ احیاًا تفسیط، ایي زض  ٍ هرتصط کاهال ٍ هی کٌین، تطذَضز آی

. است گطفتِ ضکل فططزُ

 ٍ تحمیك تا تاض یکۺ است ضسیسُ چاج تِ تیطٍى زض هکطضا جلس، سِ زض تفسیط ایي

 عثسُ هحوَز زکتط استرطاد ٍ تحمیك تا زیگط تاض للعچی، اهیي عثسالوعطی استرطاد

. است تکخیط ٍ چاج زست زض ّوچٌاى ٍ( م ۱۹۹۹/ ق ۱۴۱۹ سال تِ)
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ِ ّای  تفسیط کْي تطیي است، زست زض اهطٍظُ ّوام اتـي تـفـسـیـط اظ هتعسزی ًسر

 زض تفسیط ایي اظ ًسرِ چٌس ٍ هاًسُ اهاى زض حَازث گعًس اظ کِ هـی تـاضـس ضیعی

ِ ّای فْطست . است ضسُ شکط عطاق ٍ ٌّسٍستاى ٍ هصط کتاتراً

 الٌَازض تصکطٓ فْطست اظ ضا هصطی ًسرِ العطتی االزب تاضید زض تـطٍکـلواى کـاضل

. است کطزُ هعطفی( ۱۵)

  طِ سَضُ ۸۱ آیِ تفسیط زض صغطی غیثت عصط زض ضیعِ علوای اظ کَفی فطات

. است کطزُ ًمل هفسط اظ زیگط آیات تفسیط زض ًیع ٍ

 ظیازی ضٍایات ٍ هی تاضس ضٍائی ضیَُ تِ کِ است تفسیطّائی جولِ اظ تـفـسیط ایـي ٍ 

 صازق جعفط اهام اصحاب اظ تصطی صٌعاًی ضاضس تي هعوط عطٍٓ اتی اظ ضا

ِ السّالم)  ًمل کطین لطآى آیات تفسیط ٌّگام( علیْن السّالم )ائوِ اصحاب زیگط ٍ( علی

 چاج تِ زکي حیسضآتاز زض هی زاضز اظْاض تطٍکلواى کاضل چٌاًکِ تفسیط ایي. هی ًوایس

 .است ضسیسُ

 .زض جلس اٍل سَضُ ّای حوس، تمطُ، آل عوطاى، ًساء تفسیط ضسُ است
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