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 . وقدوه1
و ْلَفَلوِقو>َفَلیق )  ییزی ۀدی نخسیتیم مشی «َفَلیق»  م نا   مفهیآح  ی  ُعونُذوِبوَرّبِ

َ
بگیآ: پنیا  ؛  <ُقوْلوأ

(   یه دیوباه  محل یختا  میی  دینشمنثی  یییام    مفسیای   دح باح ب  پوریدگای یپیث  م 
گا مشا  در   یزی  کوشم بآد  ییت. ی ها  قام  یی بی  عنیآی   یدیث  پیآییت    منسیجم قام  

ییتباه م نادیی میا  مشا  در   شک یزی  م ت ث باشیم  دی یییم صیزی   دی نرا بگیوشم   ب 
کلم   ب  تفا   دی م نیا  جملی   شیا مشی      دی باخ  مآیید  بادیشت متفا   یه م نا  شک 

ک  ییزیینجامث. یهمیت ییم مآ آح  همان  بیشتا م شا دت  ییا  م  میزید بوییی     شآد 
کلمی   بی  تفیا   بادیشیت یه مآ یآح یییا    کآ ک بآد    تفا   بادیشت یه م نا   شیک 

کیی   ییوری  یطمینییا  یه دتیی  مآ ییآح محییزی  شییا غییاض یییزی  بینجامییث    همیییم جایییت 
نماشییث   نییآع  دساییییت    یییآیس  دی مخاطییب  بییای   م نییا  صییحی  شییک  ی    یخ م 

کآشی  بیا م  یییت دیتیابس ب  مفهآح صحی   ی   ب   جآد م  تیا بیا مشث. دی نآشتای دا ا  
ها  مختلیی  مشییهزی  تآصیییف  _ تحلیلیی    نیییر بییا ییییتفاد  یه میی  مفسییای   دشییثگا   شیییآ
گادشیث    بوییی    یعتباییینج  شیآد     دربای ییم  ی    با د یل   مستنثی  ها دشثگا  ذکا 

گام  دی جهت تبییم م نا  مزید نرا بادیشت  شآد.  دی نهاشت  
یغیم مقیاح شیث  مآ یآح پیژ ه  دا یا کی  بی  پی  یه رر د ب  بحو  شاشا  ذکا ییت

کتب تفسیا   پی دی  ب   ی  دی ییم مآ آح نآشت  نشث  ییت. تا م اه    

 شناسی. وفه م2
گآ  دربیایقبل یه رر د ب  بحیو یصیل    بوییی  دشیثگا  گآنیا   «َفَلیق»  بیا مفهیآح  ی   هیا  

 د. شاشست  ییت تا ب  م نا  هغآ  م  ها نث مختصا پادیخت  شآ
کتاب    م نیا  هغیآ  م  یی  نییم بییا  « ل »  ذییل میاد وفرد نییغب یصفهان  دی 

؛ شیکافتم (645: 1412)ییغیب یصیفهان   « ِ  َ  ِإباَنیة  َب ِ یِ  َعیم َب یٍک  َشّق  یهّشَ »کاد  ییت: 
کاد  بد  طا  م د یه شکثشگا.  شک ش     جثی 

کتاب         مفهیآح مشیابه  یی «َفَلیق»  میزید  ی   دی  لتحقیوقعام  دسم مصقفآ  نیر دی 
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ییآِل ِإباَنییٍة َبیییَم »نزشسییث: بیییا  دیشییت   میی  ص  ییَآ ینِشیی اٌ  َمییَع د  ِ : ه  صییَل یهآیِدییَث فیی  یهمییاّدَ
َ
ّ َ یْل

َ
أ

َاَفیِم  شیث  شیک  ییر  بیا  یصل  یدث دی یییم میاد   شیکافت ؛ (9/137: 1426)مصقفآ   « یهّقَ
  آل جثی شث  د  طا  م  یه هم ییت.دص

گفتی « َشیّق »  « فلق»تفا   میا   دی کی   نییم  کیاد    د  بخی  «َشیّق »ینیث    تنهیا جیثی 
گیادد شیا کاد   یر  ییت؛ یما تفا ت  نم  کیامام د  نییم شیث    یه هیم جیثی  کی  م   ییر  کنیث 

کیی  دی  کامییل د  قسییمت شیی   یه شکییثشگا  قیییث  ییییت  نیی . بییا ییییم دییال  دصییآل جییثییس 
 جا(. )هما نهفت  ییت « َفَلق»م نا  
کیی  یه م ییو  «َفَلییق»   ی  کییای یفتیی  ییییت  هییا  بیی  م نییا  تییویم م   دی مییآیید فای ینیی  بیی  

کی  « َفَلیق»  ییت.  قتی   ی « صب » کیای ر د  م نیاش   نییم خآیهیث بیآد  دی میزید صیب  بی  
کامیل جیثی می  (. 10/432تیا: کنیث )بنگوشیث بی : طآیی   بیسطلآح خزیشیث  شب یی یه صب  

یب  «َفَلیق»   هیث  نییر دی یبتیثی  ییخم یه  ی خلیل بم یدمث فای   م  یی بی  م نیا  فجیا   ص 
دی « َفَلییق» فلییق(. دی تیارش  زبییا  عوبییس   ی    : مییاد1414گافتی  ییییت )بنگوشییث بی : فایهیییث   

کیی  دی باخیی  مییآیید  یه ییییم  ی  بیی  صییزی  مقلییق    مییزید صییب    نییا  پاکییارباد بییآد  ییییت 
ک  چنیم عث م نا  صب  ییید  شث  ییت. هم َفَلیق  م نیا    دی ییزی «َفَلق»ی  م ت ثنث 

؛  5/229: 1375طوشحی    ییت )بنگوشث بی :« َمفلآ »مف آه  دیید   دی د ی ت ب  م نا  
 (.20/392: 1390طباطبایس  

 «َفَلق»های وختلا در وعنای واژۀ  یدگاه. د3
کوشم  دشثگا  گآن  یی درمفسای    متاجما  قام   گآنیا  ۀدی مشی« َفَلیق»   نیا   ی م  بیایها  

کییاد   نخسییت یییزی کیی  میی َفَلییق یییئیی   کلیی   بیی  ییی  دشییثگا  مشییهزی تییآی  م ینییث  هییا یی بیی  طییزی 
کاد:  ت سیم 

 . دیدگاه نخست؛ َفَلق به وعنای ربح3-1
کییوشم    «دحیییپیث »   «صییب »یی بیی  م نییا   «َفَلییق»گو هیی  یه مفسییای    متاجمییا  قییام  

گبشیت   دیننیث.  نیا  م  کیا« َفَلییق»   قتی   ی کی   ی ر د  م نیاش   نیییم دی میزید صیب  بی  
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کیامام جیثی م  کی  طلیآح خزیشییث  شیب یی یه صیب    بی  نرییا شیکافث. کنیث   می  خآیهیث بیآد 
ک  ییم م نا  فلق  ب  یعتبای شکافتم تارشک    بیو   ممث  نزی ییت. م  بای  مثال   ییث 

کاد  فلق یی  نیم  نخست یزی ۀباخ  یه متاجما   مش  ینث:تاجم  
 .(1380هید   مصباح ۀ)تاجم« باح ب  پوریدگای شکا  صب بگآ پنا  م . »1
بییانآ یمیییم  ۀتاجمیی)« صییب  ر شییم  بییاح بیی  پوریدگییای شییکافنثبگییآ ی  ییییآل پنییا  میی . »2

 تا(.یصفهان   بس
 .(1378پزی  کارشا  ۀ)تاجم«  صب   باح ب  پوریدگای فورهنثبگآ پنا  م . »3
 .(1373فآ د نث   ۀ)تاجم« دح باح ب  پوریدگای یپیث  پنا  م : »بگآ. »4
ک  تارشک  یی م  باح ب  خثی نثگای یپیث  بگآ: پنا  م . »5 صیفآ    ۀ)تاجمی« شیکافث دح 

1388.) 
کیی  پیییو  همیییم دشییثگا   هسییتنث   تفاییییا مت ییثد  یه عامیی    خاصیی  نیییر  جییآد دیینییث 

؛ یبآ عبییث    3/301: 1980؛ فای    2/333: 1411 ؛ صن ان   20: 1423)بنگوشث ب : تستا   
: 1412؛ طباییییییی    30/225: 1412؛ طبییییییا    4/820: 1407؛  همخشییییییا    2/317: 1381

: 1371؛ مکایح شییایه    20/392: 1390؛  طباطبایس   2/470: 1422؛ یبم عوبس   4/563
 (.  24/492: 1419یهَّلل  ؛ ف ل 27/458

ک  عث   لبی  ج وعوطبا  دی تفسیا  کاد  ییت  ی  یه مفسای  صثی ییاح  همچیآ  ن ل 
بییا   جیابا بیم عبیثیهَّلل  یبم عباس  مجاهث  دسم بیه مفسای  پیشیمد  ی ی  «َفَلیق»ث بم ج 

(. یبییم 30/225: 1412دینسیتنث )بنگوشیث بی : طبیا   شادشیث   بی  م نیا  صیب  میی  ۀیی دی مشی
بی   جیآد یییم دشیثگا  دی ررهگیای صیثی یییاح یبس داتم ییه  نیر با ییتناد ب  ییخن  یه جیابا  
کیاد  یییت )بنگوشیث بی : یبیم یبیس دیاتم   (. شیمای دشگیا  یه مفسیای  10/3475: 1419یشای  

کییاد  : 1425ینییث؛ ها نییث بییثی  م ت ییث نباشیینث )بنگوشییث بیی : ققییب  نیییر یه ییییم دشییثگا  شییاد 
 (.5/348: 1418؛ بی ا     6/4007

و.ودالنلودن گ  ویخدت3-1-1
کیی  پیییو  گییا  ذیییل دشییثگا یی بیی  م نییا  صییب  میی  «َفَلییق»ی  دشییثگاه   هییا  خییآد  دینییث  
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کاد  ک  ب  صزی  مختصا ب  م د شل  یی مقاح   شآد:ها یشای  م ینث 

و«ف ِلُقو إِلصب ِحو» لف(وعب رنو
کاد  ک  پیو ی  دشثگا  نخست بثی  ییتناد  ینیث   جیآد عبیایت  دی قیام  یییت یه مآیید  

کلمیی « ل »  کیی  ییییم فاعییل مییاد« فییاِهق»  کیی  دی م    ی  کییای  «إصییباح» ۀییییت  دی مییزید  بیی  
ْیوَلوَسوَکنً وَوو>یییم عبیای    نییم یییت:   دربادیینیث ۀیفت  ییت. مشی ْصوب ِحوَووَجَعوَلو لّلَ فو ِلُقو إْلِ

ْدووب یً وذِلووَكوَتْقوو یُرو ْلَعزیووِزو ْلَعلووین ُِ ووْهَسوَوو ْلَقَهووَرو کیی (96ین ییاح/ )<  لّشَ   د شییکافنث ؛ بهمآیییت 
صیییب  یییییت    شیییب یی بیییای  مییمییی    خزیشییییث   میییا  یی  یییییل  دسیییاب قیییایی دید . یییییم 

 .   گیاِ  م  تآینا  دینایت ینثیه 

یبِ  »یبم جویا دی تفسیا خیآد   نییم مرید  یییت:  خَبَانیا   َفلیق  یهّص 
َ
س   قیاَل: أ َثن  ییآن  َدیّثَ

شِث  ف  َقآِل یهَّلِل:  و ْلَفَلِقو>یبم  َ َهٍب  قاَل: قاَل یبم  ز ُعنُذوِبَرّبِ
َ
یبِ   قیال:   .<ُقْلوأ : َفلق  یهّص  قیل َه  

 :
َ
ْیَلوَسَکن ًو>َنَ م  َ  َقَاأ ْصب ِحوَووَجَعَلو لّلَ بی  م نیا   «فلیق»(؛ 30/226: 1412طبیا   ) «<ف ِلُقو إْلِ

کی  ییآنس یه یبیم  هی کی  صب  یییت؛  نیا   کیاد  یییت  ُقولو>دی  «َفَلیق»ب یه یبیم یزشیث ن یل 
عوونُذوِبوو

َ
و لَفَلووِقوأ ْصووب ِحوَوو> ۀبیی  م نییا  صییب  ییییت   یییپس ببیی  عنییآی  شییاهثد مشیی <َرّبِ فوو ِلُقو إْلِ

ْیَلوَسَکنً ... کاد. <َجَعَلو لّلَ  یی تا   
کلمی کیوشم دی مآ ی     ک   آ  قیام   گو   م ت ثنث  کیای   یی دربیای «فیاِهق»ۀ ییم  صیب  بی  

ب  ییییت. یییییم ییییتناد  شکییی  یه َفَلیییق نیییر  بییی  م نییا  صییی  دی یییزی «َفَلیییق»  بییاد  ییییت   ی 
کیی  همییآیی  بییثی  تمسییک جسییت  قیثشم ینییث   بیی  عنییآی  تویم د یییل پیییو ی  ییییم دشییثگا  ییییت 

؛ 5/334: 1420)بنگوشیث بی : بغیآ   شک  یه د یل یصل  منا   دی منابع تفسیا  مآجآد یییت 
ک یا    (.8/503: 1419یبم 

وب(ووجندو قن ل و زوصح بهووووفدر  وص رو سالم
کییاد باخیی کیی  منسییآب بیی  مفسییای  مشییهزی صییثی   یه تفاییییا پیشیییم  ر یشییات  یی ن ییل  ینییث 

  ییاح  ماننث یبم عباس  صیحاب    پسیاعمآ  پییامبا  یییت. بیا یییاس م  ر یشیا    ی 
 نییم  تفدویروُتدوتریَفَلق  ب  م نا  صب  ییت. بای  مثال  دی   نخست یزی ۀدی مش «َفَلق»
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: ی»ممییث  ییییت:  ییب   ِعنییَث یبییِم َعّبییاٍس؟َ یهَفَلییق  (؛ فلییق نییرد یبییم 210: 1423)تسییتا   « هّص 
همییم دشیثگا  یی بی  قتیاد   تفدویرو لقورآ و لعزیوزعبیثیهوهی  دی  .عباس  ب  م نا  صیب  یییت

ک  شادشث2/333: 1411ن   : صن ابنگوشث ب )دهث نسبت م  جو وعوطبا  دی تفسییا   (.  نا  
کیی  عییث   لبیوو   کییاد  ییییت  اهییث  یه مفسییای  صییثی ییییاح  همچییآ  یبییم عبییاس  مجی  ن ییل 

بییا   جیابا بیم عبیثیهَّلل  شادشیث   بی   ۀیی دی مشی «َفَلیق»دسم بیه مفسای  پیشییمد  یی یث بیم ج 
 (.30/225: 1412دینستنث )طبا   م نا  صب  م 

وبهووعن یوصبحودرو شع روق نه «وَفَلق»ج(و ستعه لو
ک  دی  گو    ییم ییت  بی  م نیا  صیب  بی   «َفَلیق»  یدبییا  عیاب   ی یه دشگا د یل ییم 

  نخسییت یییزی ۀ  ذیییل مشی لقورآ وفوو وشووعرو لعوربوغرنووبکیای یفتیی  یییت. بییای  مثییال دی تفسییا 
کنیث      ییؤیل می « َفَلیق»م نیا    فلق   نیم ممث  ییت: شخصی  یه یبیم عبیاس  دربیای

ک   ب  م نا  صب  ییت. یپس دربای  م « َفَلق»دهث: جآیب م  مشا عیاب یییم م نیا پایث 
عباس ب  ی  پای  مثبیت دید   بی  شی ا  قیثشم  یه ههییا بیم یبیس ییلم  شنایث؟ یبمیی م 

ک  م  ش ا  نیم ییت:  ییتناد م   نماشث 
لَمِة  یهَفَلق   َج  َغّمَ  یهّر  َفّاِ َکما  ش  ِکَا              شا فایَج یهَکاِب َمسث  م َعسا

گشییاشنث کیی  یییوباهین غییم   ینییث   یه  ی   کیی  فلییق  تییارشک  دی دیح یفتییاد     ینییث؛ همچنییا  
 باد.شب یی یه بیم م 

کتب تفسیا  دشگا نیر ب  ییم ش ا یییتناد شیث  یییت  : 1413)بنگوشیث بی : یبیم عبیاس  دی 
  .(6/418: 1404؛ ییآط    2/333: 1411؛ صن ان    99

ک  دی ییم بیت    ب  م نا  صب  ییت. «َفَلق»ر شم ییت 

 دوم؛ َفَلق به وعنای آفرینش. دیدگاه 3-2
کیی   ی  کییوشم م ت ثنییث    نخسییت یییزی ۀدی مشیی «َفَلییق»  باخیی  یه مفسییای    متاجمییا  قییام  

کی   فلق  ب  م نا  خل ت   مفوشن  ییت. پیو ی    ف یط بی  «َفَلیق»ییم دشثگا  با ییم بارینث 
کیتم عیثح بی   یییصب  یطا  نم  کی  یه  خل یت  ۀلگادد؛ بلک  ماید یه م   ها  ییر  یییت 
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ک  خل ت   یشجاد  دی د ی ت  شیکافتم عیثح    بییو   مرید  شیک مآجیآد  یا با مرید؛   ای 
و(.10/432تییا: بیی  عییاهم  جییآد ییییت   هز مییام دی مییزید صییب  نیسییت )بنگوشییث بیی : طآییی   بییس

ییّل  مییا َشفَلَ یی   یهَّلل   »کنییث: همخشییا   ییییم دشییثگا  یی بییثیم شییکل ن ییل میی کشوو فو ک  ییَآ    قیییل: ه 
 
َ
  ِد  َ  َکاْل

َ
یدیاِح َعیِم یْل

َ
یحاِب َعیِم یهَمَقیِا  َ  یْل آِ   َ  یهّسَ ی  باِ   َ  یهِجباِل َعِم یه   یِض َعِم یهّنَ

آ  َ  َغیِا ذهِ  کی  م )َفَلیق(  820/ 4: 1407)همخشیا   « َك یهَحّبِ َ  یهّنَ گفتی  شیث  یییت  (؛   
کی  خیثی می  گییها م   ییر  یییت  کیآ شیکافث؛ هماننیث شیکافتم همییم بیای   هیا بیای  ا     

 هست    غیا م . ۀها بای  فوهنثی     دینها    یباها بای  بایی     َیِدم  شم 
کی  عییث پیی  فلییق  م نییا    دی یییزی «َفَلیق»  ی  م ت ثنییث  ی تییا بیی  یییم نکتیی  یشییای  شییث 

و(.20/392: 1390)بنگوشث ب : طباطبایس  ییت  «َمفلآ »ف آه  دیید   دی د ی ت ب  م نا  م
بیی  م نییا  تمییاح مخلآقییا  یههیی  خآیهییث بییآد؛ بییای  مثییال  باخیی  یه  «َفَلییق»ییییم صییزی    دی

کوشم  مش کاد  ۀمبایک  نخست یزی ۀمتاجما  قام    ینث:فلق یی بثیم شکل تاجم  
 (.1360عامل    ۀ)تاجم« پوریدگای مفوشنشم  ی  محّمث  بگآ:  پناهنث. »1
 .(1375قاش  بنابس   ۀ)تاجم« باح ب  پوریدگای مخلآقا  بگآ پنا  م . »2
 (.1371میبث    ۀ)تاجم« مفوشث  ۀخآیهم ب  خثی نث هم . بگآ بی  محمثد فوشاد م 3

کی   ی یر  قیثشم   جثشیث نییر بیا یییم بای  یه مفسیایعث    ییزی ۀدی نخسیتیم مشی «َفَلیق»  نیث 
؛ طآیی    4/934: 1423)بنگوشث ب : م اتل بم ییلیما   َفَلق  ب  م نا  تماح مخلآقا  ییت 

 (.15/518: 1415؛ مهآی    10/432تا: بس
کیاد       )بنگوشیث بی : ینیث باخ  تفاییا نیر تنها ب   جآد ییم دشثگا  دی عصا خزش  یشای  

 .(10/3475: 1419؛ یبم یبس داتم   30/225: 1412؛ طبا    210: 1423تستا   

و.ودالنلودن گ  ودوم3-2-1
کی   دیننیث  ذییل نرییا خیآد  د ییل   ییییتنادیت  یی وشن  میی یی بیی  م نیا  مفی «َفَلیق»گو هی  

کاد   ینث:بثیم شاح مقاح 
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وقرآی _و لف(ودلیلولغسی
کیی  پیییو ی  ییییم دشییثگا  بیی  عنییآی  دهیییل بیی  م  ییییتناد میی  کننییث  مشییات  یه قییام  یه مییآیید  

ک   کیای بیاد  یییت. یه م  جملی  می  «َفَلق»ییت  یید تیآی  بی  میآیی دی مسائل  غیا یه صب  بی  
کاد:   زیا یشای  

ْین وِؤل > َِ ْو
َ
و ْلَبْحَروَف ْیَفَلقووُونس ووَفأ ََ ِ و ْضِرْبوِبَعص 

َ
  (؛ پس بی  مآیی   دی63)ش ای / < أ

شا بر »کادشم:   . تا یه هم شکافت« با عصا  خآد با ییم در
نٓ و> و لّنَ وَو و َىوف ِلُقو ْلَحّبِ
 . یتدین    هست  ی  ؛ خثی شکافنث(95)ین اح/   <ِؤّ َ

گییو    دی د  مشیی کییوشم  مییاد ۀیه دشیثگا  ییییم  شییا   دینیی     «َفَلییق»  شادشییث   قییام   یی دی مییزید در
کای باد  ییت    دی نتیج   دی یزی وَفَلق نیر ب  همیم م نایت.  هست  ب  

وب(ووجندو قن ل و زوصح بهووووفدر  وص رو سالم
کی  پییو ی  یییم دشیثگا  بی  م  یییتناد می  ننیث   جیآد ر یشیا  تفسییا  یه کیه دشگا د شلی  

  مفسای  مشهزی صثی ییاح ییت؛ ر یشات   نیث یه یبیم عبیاس  دسیم  یی یث بیم  صحاب 
بیا  جابا  مجاهث   َقتاد   جآد  ک  ج  1ب  م نا  مفوشن  ییت. «َفَلق»دیید 

 

 ______________________  
    ش نی < ْلَفَلِقو>  ف  قآه :    عم عل   عم یبم عباسدّثثن  عل   قال: هنا أبآ صاه   قال: ثن  م ارشة» _1

 (.30/226: 1412)طبا   « یهخلق
 (.10/3475: 1419)یبم یبس داتم  «   : یهخلق : یْهَفَلِق  عم یبم عباس ی   یهَّلل عنهما قال»
شیث_   فی  ر یشیة عیم ی» بیم ف  قآل یبم عباس   یهحسم   ی یث بم جبیا   جابا   مجاهث   قتاد    یبیم ز

 .)10/432تا: )طآی   بس« یهخلق  عباس: إ  یهفلق
 .)10/865: 1372)طبای   د«    عم یبم عباس أش ا: یهفلق: بیهخلق»
 (.5/334: 1420)بغآ   «   قال یه حاك: ش ن  یهخلق    ه  ر یشة یهآیهب  عم یبم عباس»
کبی قال یه  یْهَفَلِق     قال عل  بم أبي طلحة عم یبم عباس»  یحاك: أمیا یهَّلل نبیی  أ  شت یآذ میم یهخلق    

کّل  ک یا  « یهخلق   (.8/503: 1419)یبم 
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 . دیدگاه س م: َفَلق به وعنای وحلی در جهنن3-3
ششی  دی ر یشیا  دیید ناح مکان   «َفَلق»دشثگا  یآح   ۀبا پاش دی جهنم ییت. ییم دشثگا   ر

شآد. یهبتی  باخی  یه مفسیای  بی  یقیآیه  یه مفسیای  پیشییم   دهیل دشگا  بای  م  شافت نم 
  َفَلیق  نیرد  یحات  »   نیم ممیث  یییت: تفدیروتدتریکننث؛ بای  مثال  دی نیر ییتناد م 

هینم؛   نیرد دسیم   یاه  یییت دی ی  ییت دی جشها  ییت دی جهنم؛   نرد َ َهب  خان 
ک  م  یقآیل  خآد نیر رشش  دی ر یشیا  دیینیث؛ یما ب  نرا م (؛ 210: 1423)تستا   « جهنم ییث 

کامیی    هغییآ  بییای  م  شافییت نمیی  کیی  دهیییل قامنیی     شییآد.  دی ر یشییا  موبییآه بیی  ییییم  ییای 
کی  دی یییم ر یشیا   دشثگا  هم یختا   جیآد دی گیاه  بی   یاه  دی  «َفَلیق»ید؛ بیثیم شیکل 

گا  ب  خان  گیا  هنیثین  جهنم یطا  شث  ییت   گا  ب  شیکاف  دی جهینم    ی  دی جهنم   
؛ 2/449: 1363؛ قمی   367: 1420: یبیآ دمیر  ثمیاه   بنگوشث ب )دی جهنم خآینث  شث  ییت. 

  .(12/8507: 1429مک  بم دمآش  

و.ودالنلودن گ  وسنم3-3-1
کیی   یی بیی  م نییا  جهیینم    شییا  ییاه  دی جهیینم  شییا شییکاف  دی  «َفَلییق»د یییل دشییثگاه  

ک  ب  باخ  یه م یننث  محث د ب  باخ  ر یشا  م دجهنم    شا هنثین  دی جهنم م  هیا شآد 
 شآد: یشای  م 

کاشیییان   2/449: 1363قمییی   « ) یییاه  دی جهییینم یییییت «فلیییق»_ »1 : 1415؛ فییییک 
 «َفَلییق»گزشییث: َفَلییق میی   دی م نییا  یییزی علیی  بییم یبییایهیم»گزشییث: بحاینیی  نیییر میی (. 5/395

کیی  یهییل جهیینم یه شییث  متیی  م  پنییا  میی  : 1415)بحاینیی   «  جزشنییث ییاه  ییییت دی جهیینم 
5/811.) 

کییآف  یه »گزشییث: _ صییث   میی 2 گفییت: محمییث بییم یبییس یه ایییم یه محمییث بییم علیی   پییثیح 
شییة بییم  هییب ن ییل میی  کیی   کنییث: نییرد یمییاح صییاد  ؟ع؟ بییآدشمعثمییا  بییم عیسیی  یه م ار  ...

 (.227: 1403)یبم بابزش   « فامآدنث: " َفَلق" شکاف  ییت دی جهنم
و لهنثووسر_ ییییآط  نیییر دی 3 ّرُ کیی  بییای  م    لووّ ُ خییآد  ت ییثید  یه م  ر یشییا  یی بییا َییییناد  

گاد  مرید  ییت: ر یشا  مآجآد ییت  بثیم شاح 



 1399زودت  و/149شوویهن/وس لوس   87

ش  یه عمو  بیم عبسی  ن یل می » گفیت: ... پییامبایبم مادر کی   یه میم پایییث: ی   ؟ص؟کنیث 
 (.6/418: 1404)ییآط   « دین  فلق  یست؟ ناح  اه  دی جهنم ییتپسا عبس   م 

ش  یه ع بة بم عاما ن ل م » گفت: پیامبا   ب  مم فامآد: یزییبم مادر ک   فلیق یی   کنث 
کی   قتی  بیاه شیآد  جهینم  «َفَلیق»دینی  بایشم بخیآی   مشیا می   یسیت؟ دی  یییت دی جهینم 

 جا(. )هما « گاددم ری ش ل 
کی  پییامبا   فامیآد: یبم مادرش    دشلم  یه عبثیهَّلل بم عمو  بم یه ا  ن ل می » کننیث 

ک  جبایی    متکبای   دی م  هنثین  م  «َفَلق»  جا(. )هما « شآنثهنثین  ییت دی جهنم 
کی  فامیآد: امبا   ن ل م یبم جویا یه یبس هویا    ی  یه پی»   دی جهینم  یاه «َفَلیق»کنث 
 جا(. )هما « ییت
شییث بییم علیی     ی  یه پییثیین  ن ییل میی » کیی  پیییامبا   فامییآد: "َفَلییق" یبییس دییاتم یه ز کنییث 

 .جا( )هما «  اه  دی ق ا جهنم ییت

 شده.نقد و بررسی دالیل یاد4
کیییوشم  ی  لووف(و گا ییی  دی قیییام   باشیییث  بییی  همیییای  کییی  یییییم فاعیییل یه" َفَلیییق" مییی  «فیییاِهق»  ی

ک  مفهآح ب   «ِإصباح» تیارشک  شیب   ( شکافنث96) ین اح/  «فاِهق  یِ صباح»کای یفت  ییت 
کی  دی م  هیا  باخی  یه مشیت ا  یییم ب  نزی بامثیدی  ییت؛ یما مشا  دشگا  نییر  جیآد دیینیث 

کییای یفتیی  ییییت؛ ماننییث   «فییاِهق»   «ِإنَفَلییَق » ی    همچییآ   دی مییزید  یرهییایس غیییا یه صییب  بیی  
ْین وِؤل >دی  «َفانَفَلَق » َِ ْو

َ
و ْلَبْحَروَفو ْیَفَلق...ووُونس ووَفأ ََ ِ و ْضِرْبوِبَعص 

َ
 «فیاِهق»      (63)شی ای / <أ

ونٓ ...>دی    وَوو لّنَ و َىوف ِلُقو ْلَحوّبِ
بنیاباییم  یییتناد میزید  بی  شکی  یه مشیا   (.95)ین یاح/ <ِؤّ َ

کوشم بای  ت زشت شک بین و  تفسیا   ییتث ل نادییت  ییت.قام  
کی  بها ب(و گیا  یه یخنا  صیحاب    مفسیای  صیثی یییاح دی تفسییا قیام   دی صیزیت  

دهیل قآ  با صثری م  یخنا  یه زبا  م صآما ؟مهع؟  جآد دیشت  باشث  مفیث خآیهیث بیآد؛ 
کی  بیی  صیحاب    مفسییای  پیشییم نسییبت  یمیا دی یییم مییزید   نییم نیسییت؛ زییای دی یییخنان  

کیی  مشیییا م   دید  شییث   یییینث   جییآد نیییثیید؛   دتیی  دی فیییاض  جییآد یییینث  م لییآح نیسیییت 



 88وسسر وی قبرو س سوس«وفلق»وۀو ژو ب زخن ی

کنث شا یشنک  دی پیس بییا  نریا شخصی  خیآدش صحاب  شا مفسا  نرا م صآح؟ع؟ یی بیا  م 
 بآد  ییت؟

کیی  پیییو ی  هییا ییی   ج( یشییکال دشگییا  نیییر بییا ییییم ییییتث ل  یید ییییت   م   ییییم ییییت 
  مفسیییای  پیشیییم یییییتناد دشییثگا   بییای  یثبیییا  صییحت نریییا خییآد  بیی  یقیییآیه  یه صییحاب  

ک  نمآن کاد   م   نیم ییت: ۀینث 
ووک ی ودروجهننوآفرننشوصبحوی مووفّدرو
ورو ن ن
و بنوعب س

عم یبم عباس »
قال: یهفلق: 

 1«یهصب 

:  عم یبم عباس»
ش ن    2یْهَفَلِق 

 «یهخلق

قال:   عم یبم عباس»
یهفلق: یجم ف  

 3«جهنم
قال:     عم یهحسم»ورو ن نوِدن

 4 «یهصب یهفلق: 
ف  قآل یبم عباس »

  ...   یهحسم ... 
 5«یهخلق  إ  یهفلق

...  نرد  «فلق»»
دسم   اه  ییت 

 6« دی جهنم
ورو ن ن

وسعی وبنوجبیر
عم ی یث بم »

جبیا  قال: یهفلق 
 7«یهصب 

ف  قآل یبم عباس »
  ...   ی یث یبم 
  جبیا ... إ  یهفلق

 

 ______________________  
  .30/225: 1412_ طبا   1
 .جا _ هما 2
 جا. هما  _3
 جا. هما _ 4
 .10/432تا: _ طآی   بس5
 .210: 1423_ تستا   6
 .30/225: 1412_  طبا   7
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 1«یهخلق
رو ن نوج بروبنو
وعب  ىو یص ری

م جابا  قال: ع»
 2«یهفلق: یهصب 

ف  قآل  یبم عباس »
  ...   جابا ... إ  

 3«یهخلق  یهفلق

 

عم مجاهث  قال: »ووج ه 
 4«یهصب 

ف  قآل یبم عباس »
  ...   مجاهث... إ  

 5«یهخلق  یهفلق

 

 

ک  دی جث ل دشیث  می  شیآد  پییو ی  هیا یی  دشیثگا   بیای  یثبیا  دیییت  دشیثگا   نا  
کیاد خآد  ب  یخنا   کی  دی م باخ  یه صحاب    مفسای  پیشیم ییتناد  هیا تنیاقک بی  ینیث 

بای  مثال  دی یثبا  صحت ها شک یه ی  دشثگا   هیم یه یبیم عبیاس   هیم  ؛خزید شم م 
ییم مآ آح یی باشث دی یعتبای   م بآهییت ییخنا  باخی   ۀیه دسم من آ ت   جآد دیید. رشش

کیییایه بزیگیییا  صیییحاب    مفسیییای  پیشییییم ج  ۀد. بیییای  مثیییال  یبیییم عبیییاس  یه صیییحابسیییتجآ 
کیی  بنییا بیی  ر یشتیی    پیییامبا    نیییر یه مفسییای  مشییهزی عصییا خییزش  بییآد  ییییت تییا جییایس 

ِریَل یْهِکَتاِب »پیامبا  دی دق     نیم دعا فامآد: 
ْ
ْم   یْهِحْکَمَة َ  َت  ّمَ َعّلِ ه  )یبیم ماجی   « یهّلَ

ت شیییک صیییحاب  دی شیییک مآ یییآح   نیییث دشیییثگا  . بیییا یییییم دیییال  ب ییییث ییییی(1/171 : 1418
کی  پییو ی  هیا دشیثگا   متفا   دیشت  باشث؛ یما دی جث ل شادشث   ب    آح دشث  م  شیآد 

کیاد ی  مثل یبمیخم خآد یی ب  ن ل قآه  یه صحاب  ییا   بی  نریا  ینیث. بثیمعباس مستنث 

 ______________________  
 .10/432تا: _ طآی   بس1
 .30/225: 1412_ طبا   2
 .10/432تا: س_ طآی   ب3
 .30/225: 1412_ طبا   4
 .10/432تا: _ طآی   بس5
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ی  بییای  تییا عییث ییییث  ی  بییآد  منرهییت باخیی  یه صییحاب    مفسییای   باعییو شییث  ییییت میی 
 خآد  دیت ب  ج ل دثشو   ینتساب نرایتشا  ب  م  صحاب  برننث.   یثبا  صحت میی

هییا  بنیاباییم  بییا  جییآد تنییاقک دی یقییآیل صییحاب    مفسییای   ییییتناد بیی  یییخنان  یه م      
گو  نم   ها باشث.تآینث دهیل خزبس بای  یثبا  صحت دشثگا  ها شک یه 
ک   د( کنیث  بی  باخی  یه متیآ  یشی ای یی ب  م نا  صب  تل ی  می  «َفَلق»پیو ی  دشثگاه  

کاد  ک  دی م عاب ییتناد  هیا  شی ا  ب  م نا  صب  ییت؛   ب  ییم نمآن  «فلق»ها  ینث 
کیی  هغییت عییاب دی صییثی ییییاح  ییییتث ل میی  دینسییت  یی بیی  م نییا  صییب  میی  «َفَلییق»کننییث 

 «َفَلیق»تث ل  نادیییت یییت؛ زییای یییم یییییت. دی فاض صحت م ثم  یییم ییخم نییر  
کوشم )ش ای /  کتب صثی یییاح  دی بیای  میآیید 95  ین اح/  63   دی خآد قام   (       دی 

کای یفت  ییت.   دشگا  غیا یه صب  نیر ب  
ششیی  دی ر یشییا  دیید   تنهییا ییییتث ل پیییو ی  ییییم دشییثگا   ییییتناد بیی  و(وهووو دشییثگا  یییآح  ر

کیی   ر کنییث. ییییم ییییتث ل نییییی بیی  عنییآی  مکییان  دی جهیینم تآصییی  میی  «َفَلییق»ر یشییات  ییییت 
گیییا خیییاه  یه یشیییکال نیسیییت. نخسیییت  یشن کییی  ی کییی  دی ر یشیییا   تنیییاقک  جیییآد دیید؛  یییای 

پییییامبا    یهیییل بییییت؟مهع؟ یی بییی  عنیییآی  نیییزی  یدیییث دی نریییا بگییییوشم  ب ییییث یییییت ر یشیییا  
گادد. دی دهمتناق   دی مزید شک مآ آح  یه م  کی  م نیا  ا صادی  دی ر یشیا    «َفَلیق»اه  

گآ  بییآد    بیی  مییآیید مختلفیی   ییآ   ییا   هنییثی   شییکا    ید    خانیی  یطییا  شییث   گآنییا
بیآد    یینث نثیینیث؛ تنهیا شیک ر یشیت مسینث دی مییا   ییت. بسییای  یه یییم ر یشیا   ماییل

ک  م ها ب   شم م  م  نیاح  هم ر یشت صحیح  نیسیت؛ زییای دی یینث م  شخصی  بی خزید 
کنیی کیآف  بیا  کتیاب   ۀمحمث بیم علی  صییاف   کشی  دی  کی  طبیق ن یل  یبآییمین   جیآد دیید 

َکّبیب عصا خآدش قایی م یجاه  شا   کشی   گییاد یش  دی شمای مشهزیتویم ییر )بنگوشیث بی : 
1348  :546). 

کیی  بیی  م   هییا ییییتناد شییث  ییییت  ر یشییات  غیاقابییل یعتمییادبنییا بیی  ییییم د یییل  ر یشییات  
 نث.باش م 

عیییا   بیییا یشنکییی  طبیییق ر یشتییی  یه یمیییاح صیییاد  ؟ع؟  خثی نیییث بیییا خل ییی   نیییا  ییییخم 



 1399زودت  و/149شوویهن/وس لوس   011

ک  م  یی نفهمنث  نم  کنیث خآد قام  نیر تصیوش  می  (.1/341: 1380)بنگوشث ب : عیاش   گزشث 
و ْلعوو َلهیَنو>کیی  بیی  زبیییا  عوبییس مشیییکای ییییت:  ووُهوَلَتْنزنوووُلوَرّبِ

وِؤّیَ وِبِلدووو ٍ وَعَرِبووو*...وو*َو  <ُوبووویٍنووّیٍ
 (.195_ 192/ )ش ای

مکی    دی مغیازیم یشیاح نیز ل   نماشیث خیثی  مت یال دی شیک ییزیبا ییم یییاس  ب ییث می 
کای بباد.  «َفَلق»قام     یی دی  نیم م نا  غویب  ب  

 .دیدگاه برگزیده 5
شیث   یه هحیاو مییری  بای  تشخیص م نا  صحی   شاشست  ییت تا م ناها  مقاح

 ییت: فلق  بثیم شاح  ر بویی  شآنث. متم یزیمقاب ت با ییا  مشا  نی
و ْلَفَلِقو> ُعنُذوِبَرّبِ

َ
وو وَخَلَقوو*ُقْلوأ وغ ِسٍقوِؤذ وَوَقوَبوو*ِوْنوَشّرِ ّفَ ثو ِنوِفوو*َووِوْنوَشّرِ و لّنَ و َووِووْنوَشوّرِ
َد و* ْلُعَقِ و َِ وِ ِسٍ وِؤذ و وِوْنوَشّرِ نچ  مفوشیث     یه باح ب  پوریدگای فلق  یه شّا م پنا  م »؛ بگآ: <َو

گیا  گیاد    یه شّا دمنثگا  یفسیآ  دی  کی   شّا تارشک   آ  فای هیا    یه شیّا بهیاد دسیآد  منگیا  
 َدَسث ررهد.

قائیل بییآد  بیی  ییتبیاه م نییایس قییآ  دی میییا  مشیا  قییام   بیی  ریییژ  مشیا  شییک ییییا   ییییم 
کی  م نیا   ی ینثشش  یی دی ذهیم می  کی  باشیث   «َفَلیق»  پوریینیث  باشیث ییتبیاط  بیا دشگیا ها ی  

کیس مشا  یزی    عبایی    مفاهیم مآجآد دی م  کی  هیا  ها دیشت  باشیث. م  یآل یییم یییت 
کی  بیا م  َشیّا  متناییب بخآیهث یه َشیّاِ  ییر  بی  خیثی پنیا  ببیاد  خیثی یی بیا یییم  می  خآینیث 

ک  مثام موشک  با ییم شاف   ب  پوریدگباشث. یبم عوبس دی ییم مزید م  بیاد؛ ای پنا  م گزشث 
: 1411: صیین ان   بنگوشییث بیی بییاد )جاهییل  یه شییا جهلیی   بییا ییییم عییاِهم بیی  پوریدگییای پنییا  میی 

کیی    م نییایس صیحی «َفَلییق»(. بیا ییییم ییییاس  یه م ییان  ذکاشیث  بییای  2/470 تییا خآیهییثبآد 
ک  هما  َشّاِ مخلآقا  یهه  )ما َخَلَق( یییت  بیییتباه م نایس ٌذ ِمن   َ ّآَ شیتا باشیث. یش با م 

ک  با ییم  ص   م نا  مقاح دینیث  هیی  یی مکیان  دی جهینم می  «َفَلق»شث  دی دشثگاه  
ک  دی هی  شک یه مشا  یزی   یخن  یه مت    جهنم بی  یاهگای  با ییا  مشا  نثیید؛  ای 

 میا  نیامث  ییت. 
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کیی  یدتمییال صییحت دد ح  قوشنیی  ۀ  دی مشیی«مییا َخَلییَق »یمییا عبییای        شییثگا  د ح ی  ییییت 
گا " َفَلق" )مفوشن ( یی ت زشت م  ک  ی میا َخَلیَق؛ »ب  م نا  مفوشن  باشث  با عبیای  کنث؛  ای 

کی  مفوشیث د ح  ییتبیاه مفهیآم  دیید. دی یییم صیزی   م نیا  نییم خآیهیث بیآد:  ۀدی مشی «منچ  
ک  مفوشثبگآ پنا  م »  «.باح ب  پوریدگای مفوشن ؛ یه شا هامنچ  

کی   یآح ب  م نا  تارشک  شب  قوشن  ۀدی مش «غاِیق»عبای   یه یآ  دشگا نیر ی  یییت 
گا صحت دشثگا  نخست )صب ( یی ت زشت م  ک  ی ب  م نا  صب  باشث   «َفَلق»کنث؛  ای 

گییاد(  ییتبیاه مفهیآم  دیید   م نیا  <غ سوٍقوؤذ وَوَقوب>با عبیای   ؛ )  یه شیّا تیارشک   یآ  فای
فیای ح بی  پوریدگیای صیب ؛ ...   یه شیا تیارشک  شیب   یآ  بیابگیآ پنیا  می » نیم خآیهث بیآد: 

 «. گیاد
 یییت. د ییل« مفیوشن »فلیق  بی  م نیا    نخسیت ییزی ۀدی مشی« فلیق» ه  یه نرا نگاینیثگا   

 ییم مثعا  ب  شاح ذیل ییت:

 . شاهد نخست1_ 5
گبشت  ها شک یه د  م نا  یدتماه   ک   کی  قوشنی  «صیب »   «مفیوشن » نا   ی  دیید 

ی  یی دی کنییث؛ یمییا دی بویییی  ییییاق   م  ییآل ییییت قوشنیی مییال صییحت  یی ت زشییت میی یدت
کلمی ک  ب  میتم شیا  کلمییصیل  نردشیک ۀی هزشت قایی دهیم  یصیل  میزید بحیو میا   ۀتیا یییت. 

کیی  دی مشیی «َفَلییق» کیی   ۀییییت  یی  «مفییوشن »نخسییت قییایی دیید. بییا ییییم ییییاس  منق یی  ییییت 
ک «َفَلق»م نا   ک  قوشندی ییم یزی  تل      د ح قایی دیشیت    بی   ی  ۀمؤشث م   دی مش ۀنیم؛  ای 

 تا ییت.یصل  نردشک

 . شاهد دوم 2_ 5
گا عبای   کلمی« َفَلق»ی  «َفَلیق» ۀیی ب  م نا  مفوشن  شیا مخلآقیا  بگییوشم  دی یییم صیزی   

مشییا  یییزی   ییتبییاه م نییایس مشییکای  خآیهییث دیشییت؛ زیییای تمییاح  ۀدی یبتییثی  یییزی   بییا همیی
شییا  بی  خثی نییث پنیا  بییاد  می مسیا کی  دی طییآل ییزی  یه َشّاِ هیا  یههیی  شییآد  جیر  مفوشییث ئل  

 هستنث. دی ییم فاض  مفهآح یجماه  مشا    نیم خآیهث شث:
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بیاح بی  پوریدگیای مخلآقیا ؛ یه شیا تمیاح مخلآقیات    یه شیا تیارشک    یه شیا بگآ پنا  می »
 «.یحا   جاد    یه شا شخص دسآد

کلم گا  کلم «َفَلق»ۀ یما ی کنیم  دی ییم صزی   "َفَلق" دی یبتیثی   ۀیی ب  م نا  صب  تل   
یآح ییتباه م نیایس محسآیی  خآیهیث دیشیت؛ بنیا بیا یییم  شاشسیت  یییت  ۀیزی   تنها با مش

 باگزشنیم. «َفَلق»یی ب  عنآی  م نا   «مخلآقا »ک  

 نتیجه
کیی  یه یییآ  مفسییای    دی نآشییتای دا ییا  تییاش شییث تییا م ناهییا  یدتمییاه  بییای   ی  فلییق 

گبشیت   فوش یم مقاح شث   ذکا شیآد   یییتث ل کی   گیادد.  نیا   ها  هیا دشیثگا  بوییی  
یییئی  هیا  مختلی    یه یآ  مفسای  دری  «َفَلق»ی  دشثگا  مشهزی دی مزید  یست  م نا  

ک  عبای  کی  «مکان  دی جهنم»   «مفوشن »  «صب »ینث یه:  شث  ییت  . همچنیم شاد شیث 
 ۀینیث. نتیجی ی  ها دشثگا   د یل   شآیهث  بای  یثبیا  صیحت دشیثگا  خیآد یییئی  دید پیو

کیی  دشییثگا  نخسییت   دشییثگا  یییآح   ک  یه م  ییییت  تحلیییل   بویییی  نآشییتای دا ییا  دییا
صییحی  نبییآد    د یییل یییئیی  شییث  تآیییط پیییو ی  ییییم د  دشییثگا  دییی  یشییکا ت  ییییت    

ک   کنیث  صیحی  بیآد    بیا یییا  مشیا    نا  مفوشن  تل ی  می یی ب  م «َفَلق»دشثگا  د م  
 یاهگایتا ییت.
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کتابخانر الهنثورالدّ ییآط   عبثیهادمم   .19   .1404عمآم  مشت یهَّلل ماعش   قم   ۀ  
 ش.1388قم    دفتا نشا م ای  ییام   قرآن کرین ترجهۀصفآ   محمثی ا   .20
  .1411  بیو     یهم اف   دییتفسیر القرآن العزیزصن ان   عبثیهوهی    .21
  مؤیسییة یْلعلمیی  هلمقبآعییا   بیییو    تفسککیر الهیککزانطباطبییایس  ییییث محمییث دسیییم   .22

1390.  
  تح یییق یییرد  طباطبییایس  ناصییا وجهککع البیککان فککی تفسککیر القککرآنل بییم دسییم  طباییی   ف یی .23

 ش.1372خسو   تهای   
گاجیی   ماکییر مییثیوشت دییزهج اوککع الجککاوع  یییییییییییییییییییییییییییییییییی  .24 علمییی   قییم      تصییحی  یبآیه ایییم 

1412.  
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 . 1412  بیو       دیی یهم افتفسیر جاوع البیانطبا   محمث بم جویا   .25
وککن والهلکک کییییییییییییییییییییییییییییییییییی    .26 بییایهیم  دیی یهتییایث  بیییو      تح ییق محمییث یبآیهف ییل یتککاریخ االم

 .ح1967
 ش.1375  مات آ   تهای   وجهع البحرینطوشح   فخایهثیم   .27
 تا.  دیی إدیا  یهتایث یه وبس  بیو    بسالتبیان فی تفسیر القرآنطآی   محمث بم دسم   .28
 ش.1360  ینتشایی  صث    تهای   تفسیر عاولی   یبایهیم  عامل .29
  .1380  تهای      مکتبة یه لمیة یْلیامیتفسیر عیاشیعیاش   محمث بم مس آد   .30
شاد   .31  ح.1980  یههیهة یهمصوشة یه امة هلکتاب  قاها   القرآنوعانی فای   شحیس بم ز
ث  مخز می    یبیایهیم ییامایئ     تح یق مهترتیب کتاب العینفایهیث   خلیل بم یدمث   .32

ب  ینتشایی  ییآ   قم   ّیِ
  .1414تصحی  َییَ ث یهّقَ

ت  بیو    ون وحی القرآنیهَّلل  محمثدسیم  ف ل .33   .1419  دیی یهما
کاشییان   محمییث بییم شییا  .34    تح یییق دسیییم یعلمیی   مکتبییةتفسککیر الصککافیمات یی   فیییک 

  .1415یهصثی  تهای   
کبا   .35  ش.1375  بنیاد ب ثت  تهای   یر احسن الحدیتتفسقاش  بنابس  عل  ی
  .1425  دیی یهشو    بیو    فی ظال  القرآنققب  ییث   .36

 ش.1363  تح یق مآیآ  جرییا   دیی یهکتاب  قم  تفسیر قهیقم   عل  بم یبایهیم   .37

 ش.1378تهای     ینتشایی  یقبال  قرآن کرین ترجهۀپزی  یدمث  کارشا  .38
 ش.1348   ینتشایی  دینشگا  مشهث الوشی رجا کش   محمث بم عما   .39
  تح یییق ییییآط   مؤیسییة یهنییزی هلمقبآعییا   تفسککیر جاللککینمحلیی   محمییث بییم یدمییث   .40

  .1416بیو    
 ش.1380تهای   جارشثی    ۀ  بثیققرآن کرین ترجهۀهید   عباس  مصباح .41
م   تهای     رهیی  فاهنس   ییشاد ییاالتحقیق فی کلهات القرآن الورینمصقفآ   دسم   .42

1426.  

  .1423  دیی یدیا  یهتایث یه وبس  بیو    تفسیر وقاتل بن سلیهانم اتل بم یلیما    .43

 ش.1371  دیی یهکتب یْلیامی   تهای   تفسیر نه نهمکایح شیایه   ناصا   همکایی    .44

 . 1429  شایج    یهشایق   جام ةهالهدای  ؤلی بلوغ النهایمک  بم دمآش   .45

ة األبرارمیبث   یدمث   .46 کبیا  تهای   کشا االسرار و عدّ  ش.1371  یمیا 

کتکککاب اهلل العزیکککز یدیییث   علییی  بیییم یدمیییث   .47   تح ییییق دی د   دیی یه لیییم  الککک جیز فکککی تفسکککیر 
  . 1415بیو    

  .1405  عاهم یهکتب  بیو    غریب القرآن و تفسیرهیزشث   عبثیهَّلل بم شحیس   .48

 


