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 ؾيس ٝحٞس حؿي٠ ٤ٝؾ٤ى ٝثّٚل 

 

 تيؿيط ؾ٤ض٥ ٧ا

ٝقطىى ٕطزيس ٣ اي٢كِ زض   ،ّتات٨ايى ٦ّ ت٦ تيؿيط آيات پطزاذت٦ ت٤ز ،زض ١رؿتي٠ ترف اي٠ ٕعاضـ

ٝقطىكى ٝكى    ،يس٥ اؾك  تيؿيط٧اى تِ ١ٖاضى ٦ّ ت٦ تيؿيط يِ ؾ٤ض٥ پطزاذت٦ ٣ ت٦ چاج ضؾك  ،ازا٦ٝ

 ق٤ز.

 

 . آزاتى اظ ٍطآ1ٟ

1728/297  

 ز 547آ 

 ىاضؾى

ؾيس فثساٙحؿي٠ زؾتنية قيطاظى اؾ  ٦ّ زض ،ق٨يس ،ؾٚؿ٦ٚ زضؾ٨ايى اظ فاٜٙ ٝزا٧س ٣فاضه ٝتَى

ايطاز ٕطزيكس٥ ٣تكا َٝسٝك٦ ٣ تهكحي       ،تيؿيط ٣ تثيي٠ ٝقاضه ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ )حزطات( ت٦ ظتاٟ ىاضؾى

 چاج ٣ ٢ٝتكط قس٥ اؾ . ،ؾيس ٝحٞس ٧اقٜ زؾتنية

ٝيؿط ١رؿ  يِ آي٦ اظ ؾ٤ض٥ )حزطات( ضا ياز ٝى ٢ّس. آٟ ٕا٥ ت٦ قطح ٣تيؿيط آٟ ٝكى پكطزاظز. زض   

ت٦ْٚ آيات ضا تا زيٖط آيات ٍطآ١ى ٣  ،١ٞى پطزاظز ،ٙن٤ى ٣ ا٤ٍاٗ ٝيؿطاٟ ،ت٦ ٝثاحج ازتى ،تيؿيط آيات

س ٣ ١يع زضؾتى ٣ ١از ضؾتى ض٣ايات تيؿيط ٝى ٢ّس. اظ ٢ٝثـ ٣ ؾ٢ ،ض٣ايات ٝقه٤ٛ ٣ ٍهم ٣ حْايات

 حْايت٨اى قٖي  اظ فطىا ٣ ميطفطىا ١َ٘ ٝى ٢ّس. ،ياز ١ٞى ٢ّس ٣ زض تقضى ٤ٝاضز

 زض ٤ٝاضزى ٧ٜ اظ ٝؿيطانٚى ؾر٠ ز٣ض قس٥ ٣ ت٦ ٝغاٙة ىطفى پطزاذت٦ اؾ .

 

 . آق٢ايى تا ٍطآ2ٟ

18/297 

 ٛ 634آ 

 ىاضؾى

يس ٝطتضى ٝغ٨طى اؾ  زض تيؿيط ؾك٤ض٥ ٧كاى   ذالن٦ ؾٚؿ٦ٚ زضؾ٨ا ٣ تيا١ات اؾتاز ق٨ ،اي٠ ّتاب

ْٝكاٟ تطٕكعاضى آٟ    ،ٝقٚك٤ٛ ١يؿك    ،)ىاتح٦( ٣ )تَط٥( ت٦ ظتاٟ ىاضؾى. تاضيد ايطاز اي٠ ؾٚؿ٦ٚ زضؾ٨ا

تكو ؾكيط    23ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ )ىاتح٦( ٣تركى اظ ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ )تَط٥( تا آي٦  ،ت٨طاٟ اؾ . زضاي٠ ّتاب

 قس٥ اؾ .

زض ٍغكـ ضٍقكى    ،زض يكِ رٚكس   ،زض ٍٜ ت٤ؾظ ا١تكاضات نسضا ١رؿتي٠ تاض 1359اي٠ ّتاب زض تاضيد 

( ضا ٣183 تيؿيط ؾ٤ض٥ تَكط٥ تكا آذطّتكاب)ل     ٢ٝ53تكط قس٥ اؾ  ٣ تيؿيط ؾ٤ض٥ حٞس تا نيح٦ 

 زضتطزاضز.



 ت٦ ظتاٟ ؾاز٥ ٣ٙى غضه اؾ  ٣ ٝغاٙة ٨ٝٞى ضا زضتطزاضز: ،ؾثِ تيؿيطى: تيؿيط

٘ . ١رؿ  تٞاٛ ؾ٤ض٥ ضا تا تطر٦ٞ ىاضؾى آٟ يازّطز1 تك٦ تحكج تيؿكيطى     ،٥ اؾ . آٟ ٕا٥ ت٦ تيهكي

 پطزاذت٦ ٣ زيسٕا٨٧اى ٝيؿطاٟ تطرؿت٦ ضا ١َ٘ ّطز٥ ٣ ٤ٝضز تطضؾى ٍطاض زاز٥ اؾ .

 . ٝثاحج ٙن٤ى ضا زض ٕا٥ ٙع٣ٛ ت٦ قطح آ٣ضز٥ ١٣تيز٦ ٝغ٤ٚب ضا اظ آٟ ٕطىت٦ اؾ .2

ز٥ ٣ آضاى ى٨َكاى  )ٝا٢١س رعئي  تؿ٦ٚٞ زض ؾ٤ض٥( ضا ت٦ ٦١٤ٕ اى ٝيه٘ ٝغطح ّكط  ،. ٝثاحج ى٨َى3

 قيق٦ ٣ ؾ٢ى ضا تا زالي٘ ايكاٟ ١َ٘ ّطز٥ ٣ آٟ ٕا٥ ١ؾط اٝاٝي٦ ضا تا زٙي٘ تطٕعيس٥ اؾ .

تطذكى اظ ٝغاٙكة ّك٦     ،٤ٝضز تزسيس ١ؾكط اؾكتاز ٍكطاض ٕطىتك٦ اؾك       ،اظ آٟ را ٦ّ ٝغاٙة اي٠ ّتاب

تك٦   ،ذك٤ز تك٦ ٍٚكٜ    ،اؾتاز زض پكا٣ضٍى ّتكاب   ،ٝغطح قس٥ ،ٝزٞ٘ يا تا تحَيٌ ميطّاىى ،زضؾر٢طا١ى

 پطز٥ تطزاقت٦ اؾ . ،ت٤ضي  آ٨١ا پطزاذت٦ ٣اظ ارٞاٗ ٝغٚة

١ؾكطى ٝكى اى٢ْكيٜ. زض ٝكت٠ ّتكاب       ،اظ ر٦ٚٞ ت٦ يِ ٤ٝضز اظ ارٞاٗ ٝت٠ ٣ ت٤ضكي  آٟ زضپكا٣ضٍى  

 زضضاتغ٦ تا رعئي  )تؿ٦ٚٞ اظ ؾ٤ض٥( چ٢ي٠ آٝس٥ اؾ :

يكا ١ك٦ا اذكتاله     اؾك   ٧طؾك٤ض٥  اظ رعئكى (تؿك٦ٚٞ ) آي٦ اي٠ آيا ٦ّ اي٠ تطؾط ٣ؾ٢ى قيق٦ تي٠ …)

 ،اع٨اض اظائ٦ٞ پيط٣ى ت٦ قيق٦ …فؾيٞى ٣ر٤ز زاضز. ا٧٘ تؿ٠٢ آٟ ضا رعء ٧يچ ؾ٤ض٥ اى ١ٞى زا٢١س

 زاى خ: ا١كس  ىطٝك٤ز٥  اع٨كاض  ائٞك٦  ّك٦  را آٟ تا ،زاض١س ٝراٙي  ٝؿإ٦ٙ اي٠ تا قسّت ت٦ ،اٙؿّالٛ فٚي٨ٜ

 ّتاب 10ل (  …ا١س ّطز٥ حصه ضا ٍطآٟ آيات اظ آي٦ تطي٠ تعضٓ ٦ّ ضا ّؿا١ى تْكس

 زضپا٣ضٍى چ٢ي٠ ت٤ضي  زاز٥ اؾ : ،اؾتاز

٣ٙى ٝياٟ ا٧٘ تؿ٠٢ اذتاله ١ؾط اؾ . تقضى تا ١ؾط قيق٦  ،)قيقياٟ زض ٝؿإ٦ٙ ى٤ً اتياً ١ؾط زاض١س

 ٤ٝاى٢َس ٣ تقضى ٍائ٘ ت٦ تيهي٘.

ظى عا٣٣ؼ ٣ ١يع اٝاٛ ىرطضا ،فغا ،ات٧٤طيط٥ ،ات٠ ظتيط ،ات٠ فٞط ،ّؿايى ،فانٜ ،ات٠ ٝثاضُ ،ات٠ فثاؼ

اظ عطىساضاٟ ١ؾطي٦  ،٦ّ ٝسفى ت٤اتط ض٣ايات ٧ؿت٢س ،زض تيؿيط ّثيط ٣ رالٗ اٙسي٠ ؾي٤عى زض )اتَاٟ(

 رعئي  ٧ؿت٢س.

 …تقضى ٝا٢١س ٝاِٙ ٣ ات٤فٞط٣ ٣ يق٤َب ٝى ٤ٕي٢س: ٦ّ رعء ٧يچ ؾ٤ض٥ اى ١يؿ 

ضا١ؿث  ٣ٙى تقضى اظ پيط٣اٟ ٝص٧ة قاىقى ٣ حٞع٥ ٍائ٘ ت٦ تيهي٢ٚس. ت٦ احٞسح٢ث٘ تقضى ٤ٍٗ ا٣ّٗ 

نكيح٦   1رٚس  ،( ٣تقضى ٤ٍٗ تيهي٘ ضا )تيؿيط آ٤ٙؾى16نيح٦  ،1زاز٥ ا١س )تيؿيط ات٠ ّخيط رٚس 

 پا٣ضٍى ،11(( ل 39

 

 . اؾطاض فكٌ يا زضياى ٝحث 3

297/18 

 ه ت  - 434اٙو 

 ىاضؾى

١ٖاقت٦ ات٤حاٝسمعاٙى زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ي٤ؾو اؾ   ،تطر٦ٞ ىاضؾى ّتاب تحطاٙٞحثّ٪ ىى اؾطاض ا٤ٞٙز٩ّ

 تإٙيو قس٥ اؾ . ،٦ّ ان٘ آٟ ت٦ ظتاٟ فطتى



اظ ؾ٤ى ٝيطظا ات٤اٙحؿ٠ ىَي٨ى)آي  ا٦ّٚٙ ظاز٥ ٕيال١ى( تا اىع٣زٟ آحاض ٣ احازيكج ٣اضز٥ اظ   ،اي٠ تطر٦ٞ

 ن٤ضت ٕطىت٦ اؾ . ،فٚي٨ٜ اٙؿّالٛ ،عطيٌ قيق٦ اٝاٝي٦ اظ ائ٦ٞ ٝقه٤ٝي٠

زض  ،زض يِ رٚس تا ٍغـ ضٍقكى  ٧ك.ـ زضا١تكاضات زىتط ١كطيات زي٢ى 1325ّتاب ياز قس٥ زض ؾاٗ 

 چاج ؾ٢ٖى قس٥ اؾ . ،نيح٦ 227

 زض ازا٦ٝ ٤١قتاض ٝقطىى ذ٤ا٧س قس. ،ٝت٠ فطتى ّتاب

 

 . افزاظ اٙثيا4ٟ

171/297 

 ل 482آ 

 فطتى

 اظ نسضاٙسي٠ ٝحٞس ت٠ اؾحاً ٤١٤ٍى زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ىاتح٦ ٣ ت٦ ظتاٟ فطتى اؾ . ،احطى فطىا١ى

اظ ٝكايد تعضٓ  ،ت٦ فثسا٦ّٚٙ احٞس حؿي٠ اٙحؿي٢ى اٙزث٘ اٙقاٝٚىت٢ا ت٦ ٕي ،)نسضاٙسي٠ ٝحٞس ٤١٤ٍى

 1ٝحى اٙسي٠ ات٠ فطتى ت٤ز٥ اؾ . َٝس٦ٝ ّتاب /  ،٣ ت٦ْٚ ىرطاٙٞكايد ٣ ذٚيي٦ ٝزسز ٝص٧ة ح٢يي٦

 ٝى ت٤اٟ پى تطز ٦ّ ا٣ ح٢يى ٝص٧ة ت٤ز٥ اؾ . ،اظ تياٟ ياز قس٥

نيح٦ ت٦ ا٧تٞاٛ فيؿى ذكاٟ   358زض  ،٧ك ً زض يِ رٚس تا ٍغـ ٣ظيطى 1310اي٠ ّتاب زض تاضيد 

ٝتقٌٚ تك٦ ٣اٙكى    ،زض ٝغثق٦ زايط٩ اٙٞقاضه ا٢ٙؾاٝي٦ ،ٝسيط ٝغثق٦ حيسضآتاز ،ٍطيكى ٧اقٞى تنسازى

 حيسضآتاز ز٠ّ ت٦ چاج ؾطتى ضؾيس٥ اؾ .

اظ ت٤ا١ايى فٚٞى ذكال ٣   ،تى تطزيس ،نسضاٙسي٠ ٝحٞست٠ اؾحاً ٤١٤ٍى ،ؾثِ ١ٖاضـ: ىرطاٙٞكايد

ضا٥ ٣ ضؾٜ ٝقط٣ه ٣ ٝتسا٣ٗ ٝيؿطاٟ ؾٚو ٣ذٚو ضا ١پي٤ٞز٥  ،٢س ت٤ز٥ اؾ . ٣ىش٣ً ؾطقاضى ت٨ط٥ ٝ

 ،ا٣. اؾك   ّطز٥ ذ٤ززاضى ّاٝالً …١َ٘ ٤ٍٗ ٣ ،ازتى ،٣ اظ ٍي٘ ٣ٍاٗ ٝيؿطاٟ ١٣يع عطح ٝؿائ٘ ٙن٤ى

 فاضه تط ضا ٝقك٤ً ٤ّى ؾ٤ُٚ ؾيط٣ ضؾٜ ٣ ضا٥ ٣ ٍطاضزاز٥ اى ٣يػ٥ فطىا١ى ىضاى زضيِ ضا ذ٤ا٢١س٥

اظ نك٤ىياٟ ٣ فاضىكاٟ ٝكك٤٨ض پيكط٣ى      ،زضٕيتاض ٤١٣قتاض ذك٤يف  ،٦ اؾ . زضفي٠ حاٗآ٤ٝذت ،ؾاِٙ

 ١ؾطى ٝى اى٢ْيٜ: ،١ْطز٥ اؾ . ت٦ ترك٨ايى اظ ٤١قتاض ٣ى

 ٝى ٤١يؿس: ،٣ى زض ظٝي٦٢ زؾتا٣ضز٧اى ّكو

االؾتكطاه فٚى ماي٪ اٙٞساضُ اٙيْطيك٪ ٣االعالفكات    ،)٠ٝ٣ ١تايذ ٧صا اٙص٣ً اٙكاٝ٘ ٣ اْٙكو اْٙاٝ٘

 ٝا ماي٪ ناحث٦ ىيقطه …ي٪ ٣ ميطا٢ٙؾطي٪ اٙتى ال تتقسّى اٙق٤اضو ٣ اٙهيات ٣ اٙر٤ال ٣ ا٤ٚٙاظٛا٢ٙؾط

(  …تقضاً فضٜ ب ا٢ٙاؽطي٠ ترغي٪ ؾثة يقطه ٣ ١ؾط٥ ٣ تحؿ٦ّ فٚي٦ اعٚـ ٣ تيْط٥ ٝيْط ّ٘ ازضُ

 ّتاب 39 ل

 ى ٤١يؿس:پؽ اظ يازّطز آحاض ّكو ٝ ،تي٠ ا١ثياء ٣ ميطايكاٟ تيا٣ت ١ٞى ٕصاضز ،٣ى زض ّكو

)ى٨صا يا اذ٤ا١ى حاٗ اٙٞت٢ّْٞي٠ ٠ٝ ا٧٘ ا٦ّٚٙ ىى ف٨ٜٞٚ ا٤٧٤ٞٙب ٣ ّكي٨ٜ اٙتاٛ اٙٞغ٤ٚب ٣التؾ٧٤٢ا 

ٜٙ يَـ تي٠ اٙطؾ٘ ٣ اال١ثيكاء   ،اٙناي٪ اٙتاٝ٪ ىٞا ف٠ عاٝ٪ االّ ى٨ٍ٤ا عاٝ٪ ٣ ٨ٙصا اٙتحَيٌ ٣ االؾتكطاه

٢ك٥٤ ٝك٠ االحْكاٛ اٙحضكطات االنكٚي٪      ٣اْٙٞ٘ ٠ٝ اال٣ٙياء ذاله ىى ان٤ٗ ٝإذص٧ٜ ٣ ١تائز٨ا ٣ ٝا تي



اال٨ٙي٪ ٣ اٟ تياض٤ٚا ىى االعالؿ ٣ اٙثياٟ. ٣ٝا١َ٘ ٠ٝ ١َ٘ اٙراله ف٨٢ٜ ىا١ّٞا شِٙ ىى رعئيات اال٤ٝض 

 ّتاب 40 ل(  …٣االحْاٛ اال٨ٙي٪ اٙٞكط٣ف٪ ٨١٤ْٙا تاتق٪ الح٤اٗ اْٙٞٚيي٠

ا٣  ،ٝثاحج ٍطاءت ٝى پطزاظزٝتقطو تحخ٨اى ازتى ٣ ٙن٤ى ١ٞى ق٤ز ٣ّٞتط ت٦  ،٤ٝٙو زض اي٠ تيؿيط

 اٝا ت٦ تحخ٨اى ّالٝى ٣ ىٚؿيى ىطا٣اٟ ٝى پطزاظز.  ،ت٦ ؾ٤ز٢ٝس ١ث٤زٟ اي٠ ٦١٤ٕ تحخ٨ا تهطي  ٝى ٢ّس

 

 . تحطاٙٞحثّ٪ ىى اؾطاض ا٤ٞٙز5٩

1724/297 

 ك 34ب 

 فطتى

٧كك ً( تك٦    505-450اظ ٝحٞست٠ احٞس معاٙى ع٤ؾى اققطى قكاىقى )  ،تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ ي٤ؾو

 طتى.ظتاٟ ف

٧ك ً زض ق٨ط عك٤ؼ  450اققطى ٝؿِٚ ٣ قاىقى ٝص٧ة اؾ . زض ؾاٗ  ،قيد ٝحٞسات٤حاٝس معاٙى

ن٤ضت ٕطىك . تحهكيالت ٣ى زض ١كعز اٝكاٛ اٙحكطٝي٠       ،ٝت٤ٙس قس. ضقس ٣ ١ٞاى ٣ى زض ق٨ط١يكات٤ض

ضى . زضآٟ را تك٦ تكسضيؽ اقكتناٗ     ،٧ك ً ت٦ تنساز 484ت٦ پاياٟ ضؾيس. زض ؾاٗ  ،ات٤اٙٞقاٙى ر٤ي٢ى

آٟ  ،ؾاٗ تسضيؽ زضٝسضؾ٦ ١ؾاٝي٦ تنكساز  ٣20ض ياؾ  ٝسضؾ٦ ١ؾاٝي٦ ضا ف٨س٥ زاض قس. پؽ اظ  ياى 

ضا ض٧ا ّطز ٣پؽ اظ ٝستى ت٦ ٣ع٠ تاظٕك . ا٣ تا ٝتإحط قسٟ اظ ٝؿِٚ فطىا١ى ٣ ١يع اىْكاض تقضكى اظ   

٧كك ً زض   505رٞازى اٙخا١ى ؾاٗ  ٤ٕ14ق٦ ٕيطى ضا ا١تراب ّطز ٣ زض ض٣ظ ز٣ق٢ث٦  ،ع٤ايو ن٤ىي٦

 ؾاٖٙى زضٕصق . 55

 چاج ؾ٢ٖى قس٥ اؾ . ،نيح٦ 146ّتاب يازقس٥ زضيِ رٚس تا ٍغـ ضٍقى زض 

١ٖاقت٦ ٣ انغالحات فطىا١ى ظيكازى زض آٟ   ،ؾثِ ١ٖاضـ: اٝاٛ معاٙى اي٠ تيؿيط ضا تا ٝكطب فطىا١ى

 تسي٠ ٦١٤ٕ: ،ت٦ ّاض تطز٥ اؾ 

 . يازّطز اؾثاب ١ع٣ٗ آيات.1

 ات٦ ٣ تاتقاٟ ٣ ز٣ض٥ تقس اظ تاتقاٟ.. ١َ٘ ٣ ١َس ا٤ٍاٗ ٝيؿطاٟ اظ نح2

 . اؾتك٨از ت٦ اققاض ققطاى فطب ت٦ ٢ٝاؾثت٨اى ١٤ٕا٤ٕٟ.3

 . ت٤ضي  تقضى اظ ٙنات تا ت٨ط٥ ٕيطى اظ زيسٕا٨٧اى ٝيؿطاٟ ٣ اققاض ققطا.4

 . ١َ٘ ٣ تطضؾى زيسٕا٨٧اى حْٞا ٣ فطىا ٣ ٕا٥ اذتهال ىهٚى ٝؿتَ٘ ت٦ ٝثاحج فطىا١ى.5

 اىؿا٦١ اى ٣زاؾتا٨١اى ٝطت٤ط ت٦ حضطت ي٤ؾو)ؿ( ٣ زيٖطا١ثياء. . ١َ٘ حْايت٨اى ٝتقاضه6

 . عطح ٝثاحج ٣يػ٥ تا ف٤٢اٟ: )١ْت٦(.7

 . عطح ٝؿائ٘ ١٤ٕا٤ٕٟ اذالٍى ٣ فٚٞى تا ف٤٢اٟ: )ىه٘(.8

ك   1734تا ف٤٢اٟ: تيؿيط ؾ٤ض٥ ي٤ؾكو)ـ   ،قايؿت٦ يازآ٣ضى اؾ  ٦ّ ّتاب زيٖطى اظ اي٠ ٤١يؿ٢س٥

زض  ،ٍغكـ ضٍقكى   ،آؾتاٟ ٍسؼ ضض٤ى ٤ٝر٤ز اؾ  ٦ّ زض يكِ رٚكس  ك( زض ّتاترا٦١ ٝطّعى  34ت 

 نيح٦ چاج ؾ٢ٖى قس٥ اؾ . 260

 ظيطا: ،تيا٣ت٨ايى زاضز ٦ّ ١ٞى ت٤اٟ آٟ ز٣ ضا يِ تيؿيط زا١ؿ  ،اي٠ تيؿيط تا تيؿيط تحطاٙٞحثّ٪



نكيح٦ اؾك  ٣ تيؿكيط ؾك٤ض٥      146ٝتيا٣ت٢س. تيؿكيط تحطاٙٞحثّك٪ زاضاى    ،٧طز٣ ّتاب زض حزٜ ،ا٣الً

ٜ     260و زاضاى ي٤ؾ ت٨٢كا زض ٍاٙكة    ،نيح٦ )تا آٟ ٦ّ ّييي  چاج ٝكات٦ اؾك (. ايك٠ تيكا٣ت حزك

اىكع٣ٟ تكط تيؿكيط     ،ت٦ْٚ اظ ١ؾط ٝحت٤ا ١يع تيؿيط ؾك٤ض٥ ي٤ؾكو ٝغاٙكة ىطا٣ا١كى     ،ؽا٧طى آٟ ١يؿ 

 تحطاٙٞ  تّ٪ زاضز.

 تا حسى زضز٣ ّتاب ٝتيا٣ت اؾ . ،تطتية ٝغاٙة تحطيط ياىت٦ ،حا١ياً

 ٝى ت٤ا١س ٝغطح تاقس:،احتٞاالت ظيط ،زض ٤ٝضز اي٠ ز٣ ّتاب ،ٕيت٦ قستا ت٤ر٦ ت٦ آ١چ٦ 

. ّتاب ز٣ّٛ)تيؿيط ؾ٤ض٥ ي٤ؾو( زضاتتسا تحطيط ياىت٦ ٣ ّتكاب ا٣ٗ)تحطاٙٞحثّك٪( ذالنك٦ قكس٥ آٟ     1

 اؾ  ٦ّ ت٤ؾظ ذ٤ز ٝيؿط يا قرم زيٖطى ا١زاٛ ٕطزيس٥ اؾ .

تكا شّكط پكاض٥ اى اظ     ،ّتاب يازقس٥ ،اضا٣ّٗ ١ٖاضـ ياىت٦ ٣ ؾپؽ ت٦ زٙي٘ اذته ،. ّتاب تحطاٙٞحث2٪ّ

تيؿيط ز٣ّٛ پؽ اظ تحطاٙٞحثّ٪  ،ٝغاٙة ٕيت٢ى زيٖط زض تإٙيو ز٣ّٛ آ٣ضز٥ قس٥ اؾ  ٦ّ زضاي٠ ن٤ضت

 ١ٖاضـ ياىت٦ اؾ .

٧ٞاٟ تحطاٙٞحثّ٪ اؾ  ٦ّ ىطز زيٖطى رع ٝؤٙو اىع٣زٕي٨كايى تكطآٟ زاقكت٦     ،. تيؿيط ؾ٤ض٥ ي٤ؾو3

 اؾ .

 

 . تطزاقتى اظ ؾ٤ض٥ ٍهم6

297/179 

 ٛ 772ب 

 ىاضؾى

 ،زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ )ٍهم( ت٦ ظتاٟ ىاضؾى. اي٠ ّتاب زض يكِ رٚكس   ،احطى اؾ  اظ زّتط ٠ْٞٝ

 ١كط ياىت٦ اؾ . ،نيح٦ 87تا ٍغـ ضٍقى ٣ زض 

٦ٞ٧ آيات ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ ٍهم ضا ت٦ ز٣اظز٥ ٍؿٞ )تطاؾاؼ ٝقياض٧اى قرهى(  ،ؾثِ ١ٖاضـ: ٝيؿط

 رسإا٦١ پطزاذت٦ اؾ . ،تيؿيط ٧طٍؿٞ تَؿيٜ ّطز٥ ٣ آٟ ٕا٥ ت٦ تحج ٣ 

آ٣ضز٥ ٣ آٟ ٕا٥ ت٦  ،١رؿ  ٝز٤ٞف٦ آيات ٣ ؾپؽ تطر٦ٞ آٟ ضا ت٦ ىاضؾى اظ تطر٦ٞ ٍطآٟ ض٢٧ٞا ،٣ى

 ٝثاحج تيؿيطى پطزاذت٦ اؾ .

ازتى ٣ ٙن٤ى ١كس٥ ٣اظ قإٟ ١ع٣ٗ آيات ٣ اتقاز زيٖطى  ،ٝتقطو ٝثاحج تيؿيطى ،٣ى زض تيؿيط آيات

نطه ١ؾط ّطز٥ اؾ  ٣ ت٨٢ا ٝز٤ٞف٦ تطزاقت٨اى ؾياؾكى ك    ،ٍطاض ٝى ز٢٧س٤ٝضز ت٤ر٦  ،٦ّ ٝيؿطاٟ

 ارتٞافى ذ٤يف ضا تا ف٤٢اٟ تيؿيط ؾ٤ض٥ )ٍهم( ت٦ ضقت٦ تحطيط زضآ٣ضز٥ اؾ .

 

 . ت٨ك  را٣زا7ٟ

297/18 

 ز 547ب 

 ىاضؾى



ؾيسفثساٙحؿككي٠ زؾككتنية زض تيؿككيط ؾكك٤ض٥    ،ذالنكك٦ زضؾكك٨اى ٝزا٧ككس قكك٨يس   ،ايكك٠ ّتككاب 

 ٦ ظتاٟ ىاضؾى اؾ .ٝثاض٦ّ)اٙطح٠ٞ( ٣ ت

اظ ؾك٤ى تركف ا١تككاضاتى ّتاترا١ك٦      ،ّتاب يازقس٥ تا َٝس٦ٝ ٣ تهحي  ؾيسٝحٞس ٧اقٜ زؾكتنية 

 نيح٦ ت٦ چاج ضؾيس٥ اؾ . ٧406ك ـ زض يِ رٚس ٣  1360زض ؾاٗ  ،ٝؿزس راٝـ فتيٌ قيطاظ

 …٣ ت٦ ٝثاحج ٙن٤ى ٣ازتى ،٧ٞا٢١س زيٖط آحاض تيؿيطى ق٨يس زؾتنية ،ؾثِ ١ٖاضـ: زضاي٠ تيؿيط

 قكس٥  تيؿكيط  ،ٍهم ،٤ٝاضز زضتقضى ٣ ض٣ايات ٣ زيٖط آيات ِّٞ ت٦ ٍطآٟ آيات ت٦ْٚ ،١كس٥ ت٤ر٨ى

 .اؾ 

 ،٤ٝضز اقاض٥ ٣اٍـ قس٥ اؾ  ،تااي٠ ٦ّ ٤ٝض٤فات ٝتقسز افتَازى ٣اذالٍى زض تيؿيط اي٠ ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ

ة تكا  ا٣ناه ٝؤ٢ٝكاٟ ٣ ١قٞت٨كاى ت٨ككتى اؾك  ّك٦ ٝت٢اؾك       ،٣ٙى ٝى ت٤اٟ ٕي : ٤ٝض٤ؿ انٚى آٟ

 ٝض٤ٟٞ آيات اي٠ ؾ٤ض٥ اؾ .

 

 . پطت٤ى اظ رٞاٗ ا١ؿا١ي 8

297/1743 

 ل 331ج 

 ىاضؾى

احطى ٕطا١َسض اظ قيد ١قٞ  ا٦ّٚٙ ناٙحى ١زو آتازى اؾ  ٦ّ زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ ي٤ؾو ت٦ ظتاٟ 

 ت٦ چاج ضؾيس٥ اؾ . ،٧ك ـ زض ٍٜ زض ٍغـ ضٍقى 1343ىاضؾى ١ٖاضـ ياىت٦ ٣ زض ؾاٗ 

ؾپؽ تطر٦ٞ ىاضؾى زٍيٌ ٣ ازيثا٦١ آيات ضا  ،١رؿ  چ٢س آي٦ اظ ؾ٤ض٥ ضا آ٣ضز٥ ،ؾثِ ١ٖاضـ: ٝؤٙو

 آٟ ٕا٥ تا ت٤ضيحى زاؾتاٟ ٣اض٥ ت٦ شّط ٝغاٙة تياٟ قس٥ اظ ؾ٤ى آيات ٝى پطزاظز: ،شّط ّطز٥

چ٨ط٥ زضذكاٟ ض٣ظ ضا پ٤قا١س٥ ٣ ض٣ظ تكا ٧ٞك٦ ض٣قك٢ى زض افٞكاً زٗ      ،پطز٥ ؾيا٥ ؽٚٞ  ،)قة اؾ 

ٝخك٘ ٧ٞك٦ چيع٧كاى     ،٦ّ ذا٦١ اٝيس ٝطزٛ ٢ّقاٟ اؾك   ،پيطٝطز ض٣ق٠ ضٞيطىقة ىط٣ضىت٦ ٣ذا٦١ 

 مطً قس٥ اؾ . ،زيٖط زض ؾ٤ْت ٣ تاضيْى ٝغٌٚ

ض٣ق٠ ٣ ٤١ضا١ى اؾ  ٣ ض٣ح تا نيا  ،٦ّ فعيع زٗ پسضؾاٙر٤ضز٥ اؾ  ،اّٝا ذا٦١ زٗ ٤ّزُ ٤١ضؾيس٥ اى

 . فاٙٞى اؾ  ٣ؾيـ اظ مطً زضذك٢سٕى ٣ تات٢سٕى ٕكت٦ اؾ ،٣ ض٣اٟ تى آاليف ٣ى زض فاٜٙ ذ٤اب

 ( …آؾٞا٨١ا ٣ اٍيا٤١ؾ٨ا

 ّتاب 18ل 

 ،احؿكاؼ ٝكى ٢ّكس    ،ٕطچ٦ ذ٤ا٢١س٥ ذ٤ز ضا زضاىٌ يِ زاؾتاٟ ٦ّ تا ٍٜٚ قي٤ايى ١ٖاضـ ياىت٦ اؾ 

تيؿيط زٍيَى اؾ  اظ ؾ٤ض٥ ي٤ؾو ٦ّ پا ت٦ پاى آيات ٍطآ١كى پكيف ضىتك٦ اؾك  ٣      ،٣ٙى اي٠ زاؾتاٟ

طيسٕى زاؾتاٟ ضا زضٍطآٟ اظ ٝت٠ ض٣ايات نحي  قيقى اؾتيا ز٥ ٤ٝاضز ٝزٞ٘ ٣ ٝث٨ٜ ضا ٣ ١يع ٤ٝاضز ت

ؾثْى ضا  ،ّطز٥ اؾ . ٕصقت٦ اظ اي٠ ٦ّ يْى اظ ؾ٤ض٥ ٧اى اذالٍى ٣ ؾاظ١س٥ ٍطآٟ ضا تيؿيط ٝى ٢ّس

 فكٌ ٣ فال٦ٍ ٧طذ٤ا٢١س٥ اى ضا ت٦ آٟ ٝى اىعايس. ،٦ّ زضاي٠ تيؿيط تطٕعيس٥ اؾ 



ؿطاٟ ٣ ١يع ض٣ايات ضا ١َ٘ ٣ تطضؾى ّطز٥ چ٢ا٦ْ١ زض ظٝي٦٢ آضاء ٣ ا٤ٍاٗ ٝي ،ٝؤٙو زض پا٣ضٍي٨اى ّتاب

ض٣ايتى ضا اظ تحاض ت٦ قطح ظيط آ٣ضز٥  ،زض پ٨٢اٟ زاقت٠ ضاظ ذ٤اب اظ تطازضاٟ ،ؾياضـ يق٤َب ت٦ ي٤ؾو

 اؾ :

ٜ  ت٠ فٚى اظ رسيس عثـ 12 رٚس ،تحاض …) ـ  اظ ٣ اتكطا٧ي  اظ ركاتطرقيى  اظ قكٞط  تك٠  فٞكط٣  اظ پكسض

 ١َ٘ ٝى ٢ّس ٦ّ: ٠218 حسيخى زض نيح٦ ضٞ زض( ؿ)رقيط ؤتى حضطت

 ٣ّاٟ يق٤َب يحث٦ ٣ يؤحط٥ فٚى ا٣الز٥

 ييق٢ى يق٤َب ي٤ؾو ضا ز٣ؾ  ٝى زاق  ٣ ا٣ ضا تطا٣الز زيٖطـ تطري  ٝى زاز.(

 ؾپؽ ٝيؿط زض َٝاٛ ضزّ اي٠ ض٣اي  تطآٝس٥ ٝى ٤١يؿس:

٤ٕيكس: ا٣ تؿكياض   ١زاقى زض ضراٗ زضتاض٥ ٣ى ٝكى   ،)فٞط٣ت٠ قٞط ٦ّ زض ؾ٢س حسيج ٣اٍـ قس٥ اؾ 

 22 ل(  …ضا٣ى تى افتثاضى اؾ  ٣احازيخى ضا زض ّتات٨اى راتط ]رقيى[ اظ پيف ذ٤ز اىع٣ز٥ اؾ 

 ّتاب

 اي٠ ض٣اي  ضا ضز ّطز٥ اؾ . ،آٟ ٕا٥ ت٦ ٦١٤ٕ اى تيهيٚى ٣ تازالي٘ ٝتي٠ ٣ ٍا١ـ ٢٢ّس٥

اض٥ زاؾكتاٟ حضكطت   ٝغاٙثى ضا اظ ت٤ضات ىاضؾى ٦ّ زضتك  ،١َ٘ ٝغاٙثى اظ ت٤ضات: ٣ى زض پا٣ضٍى ّتاب

 اظ ر٦ٚٞ: ،آٟ ضا ضز ٝى ٢ّس ،ي٤ؾو)ؿ( آٝس٥ اؾ  شّط ّطز٥ ٣ تازالئ٘

ٝى ٤ٕيس: ٣ اؾطائي٘ ي٤ؾكو ضا اظ تٞكاٝى پؿكطا١ف تيككتط      ،3آي٦  ،37ىه٘  ،ؾيطت٤ْي٠ ،)زض ت٤ضات

 ز٣ؾ  ٝى زاق . ظيطا ٦ّ پؿط پيطى ا٣ ت٤ز.(

 اي٠ ٕيت٦ ت٤ضات ضا ضز ٝى ٢ّس: ،آٟ ٕا٥ ت٦ قطح ظيط

ط َٝه٤ز اظاي٠ ر٦ٚٞ ت٤ضات اي٠ تاقس ٦ّ يق٤َب فٞالً ي٤ؾو ضا تط ؾايط تطازضا١ف تطري  ٝكى زاز  )إ

٣ حؿس آ١اٟ ضا تحطيِ ٝى ّطز. اي٠ ٍات٘ ٍث٤ٗ ١يؿ . ظيطا يق٤َب ذطز٢ٝس ٦ّ ت٦ ي٤ؾكو ؾكياضـ   

آيا ٠ْٞٝ اؾك  ّك٦ خ ٣ز    ،ٝى ٢ّس ذ٤اب ذ٤ز ضا تا تطازضا١  ٤ٖٝ ٦ّ ٝثازا حؿس آ١اٟ تحطيِ ق٤ز

 اٜٙ تى فٞ٘ تاقس. ٣ فٞالً ٣ ف٢ٚاً ي٤ؾو ضا تط پؿطاٟ تطري  ز٧س ٣ حؿس آ١اٟ ضا تحطيِ ١ٞايس.(ف

چ٦ اظ عطيكٌ قكيق٦ ٣    ،ض٣اياتى ضا ٦ّ ىطاتط اظ ؽا٧ط پياٛ ٍطآٟ ؾر٠ ٕيت٦ اؾ  ،٧ٞچ٢ا٦ْ١ تياٟ قس

تك٦   ،ٕطچ٦ ٝيؿطى ٝك٤٨ض ٣ ت٢ٚكس آ٣اظ٥ تاقك٢س   ،چ٦ اظ عطيٌ ؾ٢ى ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٕيت٦ ٧اى ٝيؿطاٟ ضا

 ٦١٤ٕ اى زٍيٌ ٤ٝضز ١َس ٣ تطضؾى ٍطاض ٝى ز٧س.

 

 . تيؿيط اّٛ اْٙتاب9
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 ٛ 299ت 

 ىاضؾى

٧ك ً ت٦ ظتكاٟ   1398احطى اؾ  اظ ؾيّس حؿ٠ ٝيطر٨ا١ى زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ ىاتح٦ ٦ّ زض تاضيد 

 ىاضؾى ١ٖاضـ ياىت٦ اؾ .

 قس٥ اؾ . چاج اىؿ  ،نيح٦ 370اي٠ ّتاب زض يِ رٚس تا ٍغـ ٣ظيطى ٣ زض 



١رؿ  تطضؾى ٤ّتا٧ى زض ٤ٝضز ٝقزع٥ را٣زاٟ تك٤زٟ ٍكطآٟ ٣    ،ؾثِ ١ٖاضـ: ٤١يؿ٢س٥ زضاي٠ ّتاب

 ٝغكطح  …،ٝكتٞ٘ ت٤زٟ ٧طؾ٤ض٥ ٍطآٟ تطتٞاٛ ف٤ٚٛ ٣ ١يع تاء )تؿ٦ٚٞ( تط تٞاٝى ٍطآٟ ٣ تٞاٝى ف٤ٚٛ

پطزاذتك٦   ،اؾ  تحج ٤ٝضز ٦ّ( ىاتح٦)ٝثاض٦ّ ؾ٤ض٥ آيات تِ تِ تيؿيط ٣ قطح ت٦ ٕا٥ آٟ ٣ ؾاذت٦

 اؾ .

٣ى تيؿيط ؾ٤ض٥ ضا اظ )تؿ٦ٚٞ( آماظ ٣ تِ تِ ّٚٞات آٟ ضا ت٦ تحج ٣ تيؿيط زٍيٌ ؾپطز٥ اؾ . ٣ى 

١َ٘ ا٤ٍاٗ ٝيؿطاٟ ٕصقت٦ اظ نحات٦ ٣ تاتقاٟ ٣ ١يكع ر٢ثك٦    ،ازتى ،زض تيؿيط ٧ط٦ّٞٚ اظ ظ٣اياى: ٙن٤ى

ز ٣ ا١سُ ١ي ظ ياز ٝى ٧اى ض٣ايى ت٦ ٦١٤ٕ اى ٝثؿ٤ط تحج ٝى ٢ّس. آضاء ٝتْٚٞاٟ ضا زضؾغ  ٝحس٣

اٍك٤اٗ ٝيؿكطاٟ    ،١تيز٦ ٤ٝضز ١ؾكط ذك٤يف ضا زض ٝكى ياتكس. ٣ى ض٣ايكات      ،٢ّس ٣ زض پاياٟ ٦ٞ٧ تحخ٨ا

ٕصقت٦ ٣ آضاء ٝتْٚٞاٟ ضا تس٣ٟ شّط ؾ٢س ٣ ١َ٘ ٢ٝثـ ٝغطح ؾاذت٦ ٣ زضنسز ١َس ٣ تحٚي٘ آ٨١ا ١يكع  

٦١٤ٞ اى اظ قي٥٤ تيؿكيطى ٣ى ضا  تط١ٞى آيس. ت٦ْٚ ت٦ ٢ٝؾ٤ض تإييس ازفاى ذ٤يف اظآ٨١ا ياز ٝى ٢ّس. ١

 ٝكا٧س٥ ٝى ٢ّيس:

)زضاعطاه ٙيؼ ٣ ٝق٢اى تؿٜ ا٦ّٚٙ تسا٦ْ١ اي٠ ٙيؼ ٝثاضُ ٝطّة اؾ  اظ ؾ٦ ٦ّٞٚ تاء ٣ اؾٜ ٣ ا٦ّٚٙ ٦ّ 

تستّط زضاي٠ ؾ٦ ٦ّٞٚ ٝثاض٦ّ زضيچ٦ اى اؾ  ٦ّ اظ ض٣ظ٦١ آٟ تاب ٝقاضه ح٦َ تط ض٣ى عاٙثي٠ آٟ تاظ 

 ّتاب 21 ل(  …ٝى ق٤ز

ٝثكاحخى ضا زض   ،٣ى تقس اظ قطح ّٚٞات ت٦ قي٥٤ اى ٦ّ تياٟ قس ،٦ قطح ٧ط٦ّٞٚ ٝى پطزاظزآٟ ٕا٥ ت

تكا ف٤٢اٟ)پاؾكد ٣    ،پايكاٟ ياىتك٦ تَٚكى ١ككس     ،ف٤٢اٟ)١ْت٦ ٙغيي٦( ٝغطح ٝى ؾاظز ٣ چ٢ا١چ٦ ٝغٚكة 

پطؾف( يا )ت٢ثي٦( ٕيت٢ي٨اى ذ٤ز ضا تياٟ ٝى ٢ّس. اٙثت٦ ٦ٞ٧ اي٠ ف٢ا٣ي٠ تقس اظ آٟ ٝغطح ٝى ق٤ز 

 ّاٝالً ت٦ ١تيز٦ ضؾيس٥ تاقس. ،اظ ١ؾط تيؿيطى٦ّ 

 . تيؿيط حسائٌ اٙحَائ10ٌ

297/178 

 ٟ 355ت 

 ىاضؾى

احطى اؾ  اظ ٝالّ ٝقي٠ اٙسّي٠ ىطا٧ى ٧ط٣ى زض تيؿيط ؾك٤ض٥ ٝثاض٦ّ)ي٤ؾكو( ّك٦ تك٦ ظتكاٟ ىاضؾكى       

تا١اٛ احؿ٠ اَٙهكم ٣   ،ت٦ زؾت٤ض ت٨طاٛ ٝيطظا 1278يِ تاض زض ؾاٗ  ،١ٖاضـ ياىت٦ اؾ . اي٠ تيؿيط

 ،زض ٢٧س ك ٤٢٨ْٙ چاج ضؾيس٥ اؾ . ٣ٙكى ٧طز١٣ؿكر٦ چكاج قكس٥ پيككي٠       1309تاض زيٖط زض ؾاٗ 

٧ك ً اظ ؾك٤ى ا١تككاضات زا١ككٖا٥     1368ؾ٢ٔ ى ٣ ١اٍم ت٤ز٥ اؾ . چاج ؾ٤ّٛ اي٠ ّتاب زض ؾاٗ 

٦ زض ٍغـ ٣ظيطى ت٦ چاج ضؾيس٥ نيح 856زاضاى  ،زض يِ رٚس ،ت٨طاٟ تا تهحي  ؾيسرقيط ؾزازى

 زضاي٠ چاج ضىـ قس٥ اؾ . ،اؾ  ٣ ّاؾتى ز٣چاج پيكي٠

 

 قطح حاٗ ٝيؿّط

فاضه ّاٝ٘  ،چ٢ا٦ْ١ زضَٝس٦ٝ ّتاب آٝس٥ اؾ : ١اٛ ا٣ ٤ٝٙى ٝقي٠ ٣ يا ٝالّ ٝقي٠ اٙسي٠ ىطا٧ى ٧ط٣ى

ى ٣ى زض ٣ ٣افؼ ق٨ط ٧طات اؾ . تاضيد ت٤ٙس ٣ى تسضؾتى ٝق٤ٚٛ ١يؿ  ٣ ؾر٢ى اظ ٤ّزّى ٣ رك٤ا١ 



 ،٣ اٙصضيق٪ ت٦ ١َ٘ اظ ض٣ض٪ اٙهيا ٣ ّكو اٙؾ٤٢ٟ ،7د ،تصّط٥ ٧ا ١ياٝس٥ اؾ . زض ّتات٨اى ض٣ض٪ اٙهّيا

 اظ ٣ى ١اٛ تطز٥ قس٥ اؾ . ،ت٦ ٦١٤ٕ اى ٤ّتا٥

( ٣ٝطزى ظا٧س ٣ پاضؾا ٣ ٣911ى ت٦ ٕيت٦ ض٣ض٪ اٙهّيا اظ فطىا ٣ فٚٞاى ظٝاٟ ؾٚغاٟ حؿي٠ تايَطا)ٛ: 

٣ٙى  ،ٝستى اٝاٝ  رٞاف  ٝؿزس راٝـ ٧طات ضا تطف٨س٥ زاقت٦ اؾ  ،آٟ ت٤ز٥ ٕطيعاٟ اظ ز١يا ٣ ت٨ط٥

 (12اقتناٗ انٚى ٣ى اضقاز ٣ ٧ساي  ٝطزٛ اظ ضا٥ ٣فؼ ٣ زضؼ ٣ تحج ت٤ز٥ اؾ .)َٝس٦ٝ ّ  اب / 

)٤ٕي٢س: ٢ٝهة ٍضا ضا ضز ّطز ٣ اظ تهسى آٟ ؾطتاظ ظز. تطازضـ ٢ٝهة ٍضكا زاقك  ٣ پكسضـ ١يكع     

 ،ت٦ ٢ٝاؾث  َٝاٛ اظ اققاض پكسضـ زضايك٠ ّتكاب    ،ية ت٤ز. زض ٤ٝاضزى چ٢سٝطزى ىاض٘ ٣ تاش٣ً ٣ از

ذا٤١از٥ اى تكا ش٣ً ٣ازيكة تك٤ز٥     ،آ٣ضز٥ اؾ  ٣ چ٢ا٦ْ١ اظ ؾياً اققاض ذ٤ز ٣ پسضـ ٝق٤ٚٛ ٝى ق٤ز

 زي٤ا١ى زاقت٦ اؾ  ٦ّ ا٤٢ّٟ زض زؾ  ١يؿ . ،ا١س. ؽا٧طاً ذ٤ز

زض َٝثكط٥ ذ٤ارك٦ فثساّٙٚك٦ ا١هكاضى زض     ٧ك ً زضٕصقكت٦ اؾك . ا٣    908تطذى ٕيت٦ ا١س: ٣ى زضؾاٗ 

 ١عزيْى َٝثط٥ تطازضـ ٝسى٤ٟ ٕطزيس.(

 12َٝس٦ٝ ّتاب/  <

 

 رايٖا٥ تيؿيطحسائٌ اٙحَائٌ زض ازتيات ىاضؾى

اظ ٝغاٙق٦ ٝت٠ تيؿيط ت٦ زؾ  ٝى آيس ٦ّ ٝالّ ٝقي٠ اٙسي٠ ىطا٧كى ٧كط٣ى زض ٤١يؿك٢سٕى ٣زاؾكتاٟ     

ارـ ٣ ٝأذص ٝرتٚو ازتكى ٣ فطىكا١ى ١ؾكٜ ٣ ١خكط     اظ ٝط ،پطزاظى چيط٥ زؾ  ت٤ز٥ اؾ . زضاي٠ تإٙيو

اؾتياز٥ ظيازى ٝكى تكطز٥    ،ىاضؾى ٣ ٝغاٙق٦ ي٤ؾو ٣ ظٙيرا٧اى ٢ٝؾ٤ٛ ٣ ٢ٝخ٤ض زض ١ٖاضـ اي٠ ّتاب

١خطى تؿياض ؾاز٥ ٣ ض٣اٟ زاضز ٣ زض ٤ٝاضز  ،اؾ . تسي٠ ر٨  ١خط آٟ ي٤٢ْاذ  ١يؿ . زض تقضى ٤ٝاضز

 زيٖطى ؾر  زچاض اضغطاب اؾ .

تا اٙياػ ٝؿزـ تؿاظز. ٣ٙى زض تؿياضى اظ ٤ٝاضز اظ اؾتقٞاالت ضايذ ىان٦ٚ ٕطىت٦ اؾ   ا٣ تالـ زاقت٦

تقضكى ضا تكطآٟ    ،٣ ٣اغٕا١ى تا تٚيؾى ذال ٣ ١اآق٢ا ت٦ ّاضتطز٥ اؾ . ١ا١٤ٖٞ٧ى ١خط تيؿيط يكاز قكس٥  

 زؾتْاضى قس٥ اؾ . ،زاقت٦ تا ٕٞاٟ تط١س ٦ّ ّتاب پؽ اظ ى٤ت ٝيؿط

 …٦ ّاضٕيطى تطّيثات اضاىى ٣ ٣نكيى ٣ تككثي٨ى ٣ اؾكتقاض٥ اى ٣   ٣ى زض ت ،تا ٦ٞ٧ آ١چ٦ تياٟ قس

 ١َكف  ىاضؾكى  ازتيكات  اضتَكاى  ٣ ضقس زضر٨  تيؿيط اي٠: ٕي  ت٤اٟ ٝى ٣ٙصا اؾ  ت٤ز٥ ٤ٍى تؿياض

 .٢ّس ٝى ٣ ّطز٥ اييا ضا اى ٣يػ٥

٣ ١يكع تيكاٟ ىضكيٚ     ،پؽ اظ ياز ّطز ىضائ٘ ؾ٤ض٥ ي٤ؾو ٣تياٟ ؾثة ١ع٣ٗ آٟ ،ؾثِ ١ٖاضـ: ٝيؿط

ت٦ تيؿكيط آيكات تك٦     ،٦ ٣ ى٤ائس آٟ ٣ ١يع تيؿيط)اٙط( ٣تياٟ ذ٤ال ى٤ات  ؾ٤ض ٣ ٣ر٥٤ فطىا١ى آٟتؿٞٚ

 قطح ظيط پطزاذت٦ اؾ :

. ١رؿ  آي٦ ضا شّط ٝى ٢ّس. آٟ ٕا٥ ا٤ٍاٗ ١٤ٕا٤ٕٟ ضا زضى٨ٜ ٝطاز آٟ ١َ٘ ّطز٥ ٣ ؾپؽ ت٦ اقكقاض  1

اققاضى اظ ذ٤ز ٣ پكسضـ   ١يع ٣ …ؾقسى ٣ ،ا٣حسى ،ققطاى ىاضؾى ظتاٟ ٝقط٣ه چ٤ٟ: ٝالى ض٣ٝى

 اؾتك٨از ٝى ٣ضظز.

 . ت٦ تغاتٌ ٣ اقاضات فطىا١ى آي٦ ٝى پطزاظز.2

 . ت٦ ١هاي  ٣ ٤ٝافؼ ١يع ض٣ ٝى آ٣ضز.3



 ٧ٞطا٥ ٝى ؾاظز. ،. زاؾتاٟ ٨١ايى ٝطت٤ط ت٦ آي٦ ضا تا ض٣ايات ٝرتٚو4

طىت٠ اظ زض٣ؾظ زاؾتاٟ ت٦ ٝثاحج فطىا١ى پطزاذت٦ ٣ پؽ اظ ١َك٘ تطذكى اظ ْٝاقكيات تك٦ ا١كسضظ ٕك      

 زاؾتاٟ زف٤ت ٝى ٢ّس.

 

 . تيؿيط ؾ٤ض٥ اتطا٧ي11ٜ

297/18 

 د 754ت 

 ىاضؾى

زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ اتكطا٧يٜ اؾك  ّك٦ زضؾكاٗ      ،ؾٚؿ٦ٚ زضؾ٨ايى اظ آي٪ا٦ّٚٙ فثسا٦ّٚٙ ر٤ازى آٝٚى

 ٧ك ـ ت٦ ظتاٟ ىاضؾى ايطاز ٕطزيس. 1359

 ـ ت٦ چاج ضؾيس٥ اؾ .٧ك  1363زضؾ٨اى ياز قس٥ اظ ؾ٤ى ٝطّع ١كط ىط٢٧ٔ ضراء زض ؾاٗ 

 نيح٦ اؾ . 190ّتاب يازقس٥ زض ٍغـ ضٍقى ٣ زاضاى 

١رؿ  يِ ف٤٢اٟ ّٚى ا٨ٙى ضا ياز ٝى ٢ّس. آٟ ٕا٥ آياتى چ٢س اظ ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ  ،ؾثِ ١ٖاضـ: ٝيؿّط

اتطا٧يٜ ضا يازآ٣ض ٝى ق٤ز. ؾپؽ ت٦ قطح آيات ياز قس٥ ٝى پطزاظز ٣ تالـ ٝى ٢ّس تا ١تيز٦ ّا٣ـ 

 تاقس. ،احثات ف٤٢اٟ ّٚى ياز قس٥ ٍث٘ اظ شّط آيات ،ؾطزض آيات ٤ٝضز ١

 ت٦ ٝثاحج ازتى ٣ ٙن٤ى ت٤ر٦ ٝى ق٤ز. ،زض قطح آيات

ٝخ٘ ٍتي٘ ٦ّ ت٦ ٝق٢اى َٝت٤ٗ اؾ .حٞيس يق٢كى ٝحٞك٤ز.(    ،)اظ ر٦ٚٞ: ىقي٘ اؾ  ت٦ ٝق٢اى ٝيق٤ٗ

 ّتاب 27ل 

 ،ٝى ٢ّس ٣ ٧ٞچ٢ا٦ْ١ ٕيت٦ قكس اؾتياز٥  ،اظ آيات ٍطآ١ى زيٖط ٣ ض٣ايات ١يع ،زض تيؿيط ٣ تثيي٠ آيات

 زضياى  ٝى ٢ّس. ،١تيز٦ اى ضا ٦ّ زض اتتساى ؾر٠ ف٤٢اٟ قس٥ اؾ  ،زض پاياٟ تحج

 

 . تيؿيط ؾ٤ض٥ ٧اى افٚى ٣ ظٙعا12ٗ
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 ل 482ت 

 ىاضؾى

ٜ  ،ىيٚؿ٤ه تعضٓ ر٨اٟ اؾالٛ ،اظ آحاض اضظق٢ٞس فاٜٙ ضتا١ى ،اي٠ تيؿيط نكسضاٙسي٠   ،ٝحٞس ت٠ اتكطا٧ي

ت٦ ظتاٟ فطتى  ،٧ك ً اؾ . تيؿيط اي٠ ز٣ ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ ٍطآٟ 979ت٦ ٝالنسضا ٝت٤ٙس  ٝك٤٨ض ،قيطاظى

تإٙيو قس٥ ٣ ت٤ؾظ ضضا ضرة ظاز٥ ت٦ ظتاٟ ىاضؾى تطر٦ٞ ٕطزيس٥ اؾ  ّك٦ زضيكِ رٚكس تكا ٍغكـ      

 ت٦ چاج ضؾيس٥ اؾ . 1362زض ؾاٗ  ،نيح٦ اظ ؾ٤ى ّا٤١ٟ ا١تكاضات ٝحطاب ٣111ظيطى زض 

 اي٠ ّتاب ضا زضتطٕطىت٦ اؾ . 111-٣63 تيؿيط ؾ٤ض٥ ظٙعاٗ اظ ل  59-1تيؿيط ؾ٤ض٥ افٚى اظ ل 

ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ افٚى ضا ت٦ قي٥٤ فطىا تيؿيط ّطز٥ ٣ ٝغاٙكة فطىكا١ى ضا    ،ؾثِ ١ٖاضـ: آذ١٤س ٝالنسضا

زض تيؿيط اي٠ ؾ٤ض٥ ت٦ ضقت٦ تحطيط آ٣ضز٥ اؾ . ذ٤ز  ،٦ّ اظ ا١سيك٦ يِ فاضه ؾاِٙ ١كإت ٝى ٕيطز

 س:زض آماظ ّتاب ٝى ٤١يؿ



 ٤ْٚٝت ت٦ ؾاْٙي٠ شائ٦َ اظ ٦ّ ش٣ٍى ٣ ٍطآ١ى ،اؾ  ١ْاتى ،ق٤ز ٝى تياٟ را اي٠ زض آ١چ٦ ،٣تقس …)

ٟ  ق٤ً اظ ٦ّ ّكيى ٣ ىطٍا١ى اؾ  زٍايَى ٣ ٕطىت٦ ١كإت افٚى ٗ  ٝطتثك٦  پ٤ي٢كسٕا  ؾطچكك٦ٞ  ،ّٞكا

 ّتاب 1 ل( اؾ  ٕطىت٦

افٚى ١َك٘ ّكطز٥ ٣ تيككتطي٠    زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ  ،٣ى حْاياتى اظ فطىا ضا ت٦ ٢ٝاؾثت٨اى ٝرتٚو

ٝغاٙة فطىا١ى ضا زض ف٤٢اٟ ْٝاقي٦ آ٣ضز٥ اؾ . اظ ٝغاٙة حْٞى ٣ ىٚؿيى زض ٢ٝاؾثت٨اى ١٤ٕكا٤ٕٟ  

تا تيْط ٣ ا١سيك٦ ٧كاى فطىكاٟ ى ٣يكػ٥     ،ميٚ  ١ٞى ٢ّس. ٣ٙى تطا٧ي٠ ىٚؿيى ضا زض تيكتط ٤ٝاضز ،١يع

يِ آي٦ اظ ؾك٤ض٥ ضا يكاز ٝكى    ذ٤ز ٝطز٣ز ٝى قٞاضز. قي٥٤ تيؿيطى ٣ى تسي٠ ٦١٤ٕ اؾ  ٦ّ ١رؿ  

 ،تالمى ٣ زيسٕا٨٧اى ٝيؿطاٟ ضا ،ازتى ،٢ّس ٣ آٟ ٕا٥ ت٦ تإ٣ي٘ ٣ تيؿيط آٟ ٝى پطزاظز. ٝثاحج ٙن٤ى

 ٝغطح ١ٞى ٢ّس. ت٦ْٚ ت٦ عطح ٧ٞاٟ ٝكطب فطىا١ى تؿ٢س٥ ٝى ٢ّس.

ضا زض  زالئ٘ ٣حسا١ي  آىطيسٕاض ر٨اٟ ضا تثيي٠ ٝى ٢ّس ٣ ٝغاٙة ذ٤ز ،زضاي٠ تيؿيط ،آذ١٤س ٝالنسضا

 ٧ي  تؿثي  ت٦ ضقت٦ تحطيط زضٝى آ٣ضز. 

 ا٣اؽ٨اض ٝى زاضز:

 ٣ ٣آؾٞاٟ ظٝي٠ آىطيسٕاض ٣حسا١ي  زالئ٘ تط آ٨١ا ٝز٤ٞؿ ٦ّ آ٣ضزٛ تؿثي  چ٢س زض ضا ١ْات اي٠ …)

 ّتاب 1 ل( اؾ  ٝكتٞ٘ ٣ٝا٧يات حَايٌ پسيسآ٣ض١س٥

ٝثاضّك٦ ظٙكعاٗ ضا ف٢ك٤اٟ    ١رؿ  يِ آي٦ اظ ؾ٤ض٥  ،ؾثِ ١ٖاضـ تيؿيط ؾ٤ض٥ ظٙعاٗ: آذ١٤س ٝالنسضا

تيكاٟ   ،ّطز٥ آٟ ٕا٥ ٝغاٙة فطىا١ى ىطا٣اٟ ١٣ْات حْٞى ٣ ىٚؿيى زض تإ٣ي٘ ٣ تيؿيط آي٦ ٤ٝضز تحكج 

ٝى ٢ّس ٣ اظ آيات ٍطآ١ى زيٖط تطاى تيؿيط آي٦ ِّٞ ٝى ر٤يس. ٣ى قكث٨ات ا٧ك٘ قكِ ضا زضٝك٤ضز     

 ٍياٝ  ٣ اح٤اٗ آٟ تياٟ ّطز٥ ٣ تا زٙي٘ اظآٟ پاؾد ٝى ٤ٕيس.

 .اؾ  ٍياٝ  …ح٤ازث ٣ ،اح٤اٗ ظٙع٦ٙ ،ز تحج ٝيؿط زضاي٠ تيؿيط٤ٝض٤ؿ ٤ٝض

 

 . تيؿيط ؾ٤ض٥ ا١يغاض13

 297/179ـ 

 ٛ 634ت 

 ىاضؾى

ٝطتضى ٝغ٨طى اؾ  ّك٦ تك٦ نك٤ضت زضؼ ايكطاز ٕطزيكس٥ ٣ ؾكپؽ        ،اي٠ ّتاب اظ آحاض فال٦ٝ ق٨يس

 اؾ . ت٢ؾيٜ قس٥ اؾ . ٝغاٙة اي٠ ّتاب زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ ا١يغاض ٣ ت٦ ظتاٟ ىاضؾى

ؾثِ ١ٖاضـ: زضاي٠ تيؿيط ت٦ ٝثاحج ازتى ٣ ٙن٤ى ت٤ر٦ الظٛ قس٥ ٣ ض٣ايات ٝغطح قس٥ ٤ٝضز زٍ  

ض٣ايات فا٦ٝ ١يع ٤ٝضز تطؾى  ،٣ تطضؾى ٍطاض ٕطىت٦ ٣ض٠ٞ ت٤ر٦ ت٦ زيسٕا٨٧اى ٝيؿطاٟ قيق٦ ٣ ؾ٢ى

 ٍطاض ٕطىت٦ اؾ .

 

 . تيؿيط ؾ٤ضتى اٙزٞق٪ ٣اٙتنات14٠

179/297 

 ٛ 978ت 



 فطتى

آي  ا٦ّٚٙ ؾيّسٝحٞس ٧ازى ٝيال١ى اؾ . اي٠ ّتاب تا پا٣ضٍى ت٤ضيحى اظ ؾيسٝحٞس  ،تيؿيط٤١يؿ٢س٥ 

 نيح٦ چاج ٣ ٢ٝتكط قس٥ اؾ . 126فٚى ٝيال١ى زض يِ رٚس تا ٍغـ ٣ظيطى زض 

٣ تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ )تنات٠( تا پاياٟ ّتاب ضا زض تطٕطىت٦  95تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ )رٞق٦( تا نيح٦ 

 اؾ .

ؾكپؽ ٝغٚكة يكا     ،يِ يا چ٢س آي٦ ٣ ٕا٥ ٍؿٞتى اظ آي٦ ضا ياز ٝى ٢ّس ،يؿط ١رؿ ؾثِ ١ٖاضـ: ٝ

ٝغاٙة ّٚى ضا ٦ّ ت٦ فَيس٥ ٤١يؿ٢س٥ اظ آي٦ يا آيات ياز قس٥ اؾتياز٥ ٝى ق٤ز تك٦ ١٤ٕك٦ اى ارٞكاٙى    

 ف٤٢اٟ ٝى ٢ّس. ؾپؽ ٝغاٙة ف٤٢اٟ قس٥ ضا تا تطا٧ي٠ حْٞى ٣ زالئ٘ ىٚؿيى ت٤ضي  ٝى ز٧س.

 آي٦ ا٣ّٗ ٝى ٤١يؿس:اظ ر٦ٚٞ زض تيؿيط 

 ت٢ع٧ك٦  تقاٙى ٦ّٚٙ ٢ٝع٧٪ تص٣ات٨ا ٨ّّٚا األقياء ٣ …)ٍاٗ فعّ ٠ٝ ٍائ٘)يؿث ( ٧٘ ٤٧ اٙتؿثي  اٙت٤ْي٢ي

ٟ  اح٢اٟ قئ ّ٘ ٠ٝ ٣رس ا٣ ،قئ ٙٞا٣رس قطيِ ؾثحا٦١ ٦ٙ ٤ّٙاٟ ال٦١. اٙكطيِ ف٠ ٛ  ٝتٞكاحال  تتٞكا

 .اٙره٤نيات تزٞيـ ٣ اٙتٞاح٘

اش تقس ٝالحؾ٪ االىطاز ٝك٠ اٙزك٢ؽ ا٤ٙاحكس ا٣    ،سٛ اٙٞٞاحٚ٪ ىؤل٦ّ١ تسي٨ى٣اٝا ف ،اّٝا ٣ر٤ز٧ا ىثاٙضط٣ض٩

 اٙٞٞاحٚ٪ فسٛ ٣ تي٨٢ا اٙٞايع يطى ،اٙٞر٤ٍٚات ؾائط ٠ٝ ٣ميط٧ا …ا٤٢ٙؿ ا٤ٙاحس ّاٙتٞطتي٠ ا٣ اٙح٢غتي٠

 ٝك٠  اٙٞقكي٠ّ  ّعيس رعئياً ىاٟ ،ْٝاٟ ز٣ٟ ٣ْٝاٟ ظٝاٟ ز٣ٟ تعٝاٟ اليرتم ٧صا ٣ اٙز٨ات رٞيـ ٠ٝ

 ،يسّٗ فٚى ؤّٟ ٦ٙ ٤ٝرساً ٣ ا٦ّ١ ٣احسا ،ت تقس اٙتإٝ٘ ىى ٣ر٤ز٥ تقس اٟ ٜٙ ي٠ْاٙز٨ا رٞيـ

ٙعٛ تقسز٥ ٝـ ا٦١  ،ىاٟ اؾتَال ىى اٙتإحيط ىي٦ ّاٝالً ،اّٝا اال٣ٗ ى٤اض .٣اّٝا اٙخا١ى ىا٦١ ٤ٙ نسض ف٠ اح٢ي٠

ىي٦ ت٢ح٤ ّا١ا  ٣اٟ اقتطّا ى٤ٚاحط ّ٘ ىى تقض٦ ٙعٛ تطّّة ا٤ٙر٤ز ٝـ ا٦١ تؿيظ ٤ٙ٣ احط اٙٞز٤ٞؿ ،٣احس

٣ شِٙ ١َم ىي٨ٞا ٝضاىاً اٙى ا٦١ الير٤ٚ ٨١٤ّا ّكصِٙ اٝكا    ،رعئى اٙقٚ٪ ٜٙ ي٠ْ ٣احس ٨٢ٝٞا فّٚ٪ تاّٝ٪

٘  ٣اْٙ٘ …ا٣ فثخاً ،ٙقسٛ اَٙسض٩ ا٣ ٙٞن٤ٚتي٪ ّ٘ ٙآلذط اٙٞعاحٜ ٦ٙ ٘  ،تاعك ٗ  ٤ٝرك٤ز  ىْك  اٟ فٚكى  يكس

 ّتاب 8 ل( ٦ٙ قطيِ ال ٣احس ٤ٝرس٥

 

 . تيؿيطؾ٤ض٥ حزطات15

1726/297 

 ل 477ت 

 ىاضؾى

زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاضّك٦ حزكطات اؾك  ّك٦ زض ظٝي٢ك٦ )آزاب       ،احط آي  اهلل ؾيّسضضا نسض ،اي٠ ّتاب

 ٝقاقطت( ت٦ ظتاٟ ىاضؾى ١ٖاضـ ياىت٦ اؾ .

نيح٦ ا١زاٛ  213زض  ،ٍغـ ضٍقى ،چاج ز٣ٛ اي٠ ّتاب اظ ؾ٤ى ا١تكاضات ّتاترا٦١ نسض زض يِ رٚس

٣ٙى تاضيد ١ٖاضـ ت٦ ٍٜٚ ٝيؿط زض َٝسٝك٦   ،ّتاب ٝكرم ١يؿ ٕطىت٦ اؾ . تاضيد ١كط ٣چاج اي٠ 

 ٧ك ً اؾ . 1379 ،ّتاب



اذالٍى ٣ح٤ٍَى. ٝيؿط زضَٝس٦ٝ ّتاب زض  ،ارتٞافى ،ؾثِ ١ٖاضـ: ّتاب يازقس٥ ّتاتى اؾ  ا٨ٙى

ٝثاحكج ضا تك٦    ،پيسايف تيؿيط ٣ َٝسٝات تيؿيط تحج ّطز٥ ٣ زض ّتكاب  ،فٜٚ تيؿيط ،ٝي٤٨ٛ تيؿيط

 ّطز٥ اؾ :قطح ظيط اضائ٦ 

آٟ ٕا٥ تا شّط تِ تكِ آيكات تك٦     ،١رؿ  ؾثة ١ع٣ٗ ؾ٤ض٥ ٣ تاضيد ٣ ٝح٘ ١ع٣ٗ آٟ ضا ٝغطح ّطز٥

اؾثاب ١ع٣ٗ ضا ت٦ عطً ١٤ٕا٤ٕٟ ٣ ا٤ٍاٗ تؿكياض   ،قطح ٣ تيؿيط ٧طّساٛ پطزاذت٦ اؾ  ٣زض قطح آيات

٤فؾك٦ تيكا ٟ   شّطّطز٥ اؾ  ٣آٟ ٕا٥ ت٦ تحج ازتى پطزاذت٦ ٣ ٝغاٙة ٝيهٚى ضا زضف٤٢اٟ اذالٍى ٣ ٝ

 ض٣ايات ٧ٞطا٥ تا ٢ٝاتـ آٟ شّط ٣ ١َس قس٥ ا١س. ،ٝى زاضز. زض ّتاب يازقس٥

 ٝغٚة ظيط ضا تطاى ٦١٤ٞ١ شّط ٝى ٢ّيٜ:

 ٣ى زض ىضيٚ  ؾ٤ض٥ حزطات ٝى ٤١يؿس:

ضا٣ى ضا اؾَاط ّطز٥ ٣ ت٦ ع٤ض اضؾاٗ حسيخى ضا اظ پيكاٝثط ١َك٘ ٝكى     203ل  1د ،)زض تيؿيط تط٧اٟ

اظآٟ ٧كطاؼ زضاٝكاٟ    ،ت٤٢يؿس ٢٧٣ٖاٛ ر٢ٔ ٣ زق٢ٞى تطذك٤ز تيكا٣يعز   ضا ؾ٤ض٥ اي٠ ٧طّؽ …٢ّس

 ( …تاقس ٣ ذسا١٣س زضذيطى ضا تٖكايس

٧ٞچ٢ي٠ ض٣ايتى ضا اظ اتى ت٠ ّقة ٍطية ت٦ اي٠ ٝض٤ٟٞ ١َك٘ ٝكى ٢ّكس ٣ آٟ ٕكا٥ زض ١َكس آٟ ٝكى       

 ٤١يؿس:

 ٓ ٝٚى زض قكيد ظيك٠ اٙكسي٠ فكا     ،قك٨يس حكا١ى   ،)نح  ض٣اي  )اتى( ٤ٝضز تطزيس اؾ . زا١ك٢ٞس تكعض

ّتاب)زضاي٪( ٝى ٤ٕيس: ات٤فهٞ  يْى اظ رافٚي٠ حكسيج ىضكائ٘ ٍكطآٟ اؾك . ٢٧ٖكاٝى ّك٦ اظ ٣ى       

پطؾيس١س: چطا اي٠ ض٣اي  ضا رق٘ ّطزى ٣ ت٦ ات٠ فثاؼ ١ؿث  زازىا ٕي : زيسٛ ٦ّ ٝطزٛ اظذ٤ا١سٟ 

 ( …تا ٝي٘ ٝطزٛ ت٦ تال٣ت ٍطآٟ اىع٣ز٥ ق٤ز ،ٍطآٟ ز ؾ  ّكيس٥ ا١س. اي٠ حسيج ضا رق٘ ّطزٛ

 ّتاب( 8)ل 

 ات٤فهٞ  زض ؾٚؿ٦ٚ ؾ٢س ض٣اي  يازقس٥ ٣اٍـ قس٥ اؾ . ،ييازآ٣ض ٝى ق٤ز

 

 . تيؿيط ؾ٤ض٩ اٙحكط16

297/18 

 ه 696ت 

 فطتى

احطى اؾ  تحَيَى زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ)حكط( اظ قيد حؿ٠ ىطيس ٕٚپايٖا١ى ٦ّ تك٦ ظتكاٟ فطتكى    

 ١ٖاضـ ياىت٦ اؾ .

نيح٦  142قاٝ٘  ،زض يِ رٚس تا ٍغـ ٣ظيطى ،حيسضى ٧ك ً زض چاپرا٦١ 1396زض ؾاٗ  ،اي٠ ّتاب

 ت٦ چاج ضؾيس٥ اؾ .

 ،١اؾد ٣ ٢ٝؿ٤خ ٣ ٝحْٜ ٣ ٝتكات٦ آيات ضا ٝيهالً تطضؾى ٝى ٢ّس ،اؾثاب ١ع٣ٗ ،ؾثِ ١ٖاضـ: ٤ٝٙو

٢ٝاؽطات ٝياٟ تطذى اظ زا١ك٢ٞساٟ ٣ائ٦ّٞ)ؿ( ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ا٤ٍاٗ تيؿيطى ٝيؿطاٟ فا٦ٝ ٣ ذان٦ ضا ١َ٘ 

ض٣ايات قيق٦ ضا ت٦ قطح ١َ٘ ٝى ٢ّس ٣ ؾپؽ ت٦ تطضؾكى زضؾكتى ٣ ١ازضؾك  ى    ٣ تطضؾى ٝى ٢ّس. 

 اؾ٢از ض٣ايات ٝى پطزاظز.



 

 . تيؿيط ؾ٤ض٥ حٞس17

297/18 

 خ 746ت 

 ىاضؾى

حضكطت اٝكاٛ    ،اي٠ تيؿيط ٝز٤ٞف٦ ؾر٢اٟ ٝطرـ ىَيس قيقياٟ ر٨اٟ ٣ ض٧ثطّثيط ا١َكالب اؾكالٝى  

از ٕطزيس٥ ٣ ت٦ ٣ؾي٦ٚ آٍكاى فٚكى انكنط ضتكا١ى     ذٞي٢ى اؾ  ٦ّ زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ )ىاتح٦( ايط

 ذٚراٙى تا ف٤٢اٟ )تا ٍطآٟ زض نح٦٢( ت٢ؾيٜ قس٥ اؾ .

تا َٝس٦ٝ اى ١ؿثتاً ع٤ال١ى اظ ؾيسٝحٞس ٨ٝسى الر٤ضزى حؿي٢ى زض يِ رٚس  ،چاج ا٣ٗ اي٠ تيؿيط

 نيح٦ ا١زاٛ قس٥ اؾ . 132تا ٍغـ ضٍقى زض 

طىا١ى ذال تك٦ ؾكيط ٣ؾك٤ُٚ ٣ازاقكت٦ ٧٣ٖٞكاٝى      ذ٤ا٢١س٥ ضا زض ىضاى ف ،ؾثِ تيؿيط: اي٠ تيؿيط

ا٣ ضا زض ت٢ٚستطي٠ اىٌ ٝقطاد ض٣حى ٣ ٝق٤٢ى ٍطاض ٝى ز٧س ٣ ١ي٤ؾى ضا ٦ّ  ،ذ٤ا٢١س٥ تا آذط اي٠ ّتاب

 ٍاتٚي  تإحيطپصيطى اظ ١ؿيٜ زٙپصيط فطىاٟ ٣ ّكو زاقت٦ تاق٢س تا ا٣د ؾقازت ٣ّٞاٗ پط٣اظ ٝى ز٧س:

حاٗ چ٦ تزٚى زضَٝكاٛ شات يكا تزٚكى زض     ،اؾ  ٣ر٥٤ٚ ا٣)زض ٣اٍـ ٝؿإ٦ٙ اي٠ اؾ  ٦ّ شات َٝسؼ 

 ٝا قا٧س ،ت٤ا٢١س ٝى …٦ّ ٧ٞي٠ آياتى ٦ّ ت٦ آ٨١ا اقاض٥ ٝى ٢ّيٜ ،يا تزٚى زضَٝاٛ ىق٘ ،َٝاٛ نيات

 ّتاب 13 ل. ( …تاق٢س

 ٣ى زض َٝاٛ تطري )ازضاُ( تط )تط٧اٟ( ٝى ٤ٕيس:

 عك٤ض  تك٦  …ّك٤ض اؾك    ،٧س٥ ١ثاقسٝكا ٣ٍتى. ٧ؿت٢س ٤ّض٧ا ٧ٞاٟ ،تط٧ا٢١س انحاب ٦ّ آ٨١ايى …)

ٟ  تاظ ،اؾ  ٝغٌٚ ّٞاٗ ،٣ر٤ز ٝثسؤ ٦ّ ّطزيٜ حات  ٦ّ ٧ٜ تط٧ا١ى  پكك   ٝحز٤تيك   ٣ اؾك   تط٧كا

 .(قىء ّ٘ ا٤ٙر٤ز نطه: ٦ّ ياتس ٝى ضا ٝق٢ى اي٠ ٝا ٍٚة ،ضؾيس ٍٚة ت٦ إط ٤ّقف تا ،تط٧اٟ زي٤اض

زض  ،الي٘ فَٚى ٣ حْٞى َٝسٛ ٝى زا١كس ايكاٟ تا اي٠ ٦ّ )ّكو( ضا تاالتط اظ)تط٧اٟ( ٣ )فطىاٟ( ضا اظ ز

 .ٕيطز ١ٞى ١ازيس٥ …في٠ حاٗ تطا٧ي٠ فَٚى ضا زضاحثات ٣ارة ا٤ٙر٤ز ٣

 زض احثات اليت٢ا٧ى ت٤زٟ شات حٌ ٝى ٤ٕي٢س:

اليت٢كا٧ى ٣   ،ٝت٢كا٧ى ٣ ٝحكس٣ز اؾك  ٣ ٣اركة     ،)ىطً تي٠ )٠ْٞٝ( ٣ )٣ارة( اي٠ اؾ  ٦ّ: ٠ْٞٝ

 تاظ ٧ٞاٟ ٠ْٞٝ اؾ .( ،ظيطا إط ٤ٝر٤ز حس زاقت٦ تاقس ،ميطٝحس٣ز

 ٝى ٤ٕي٢س: ،٣يا زض افتثاض تط٧اٟ

 …آٟ ٧ٜ تط٧اٟ ٝى ذ٤ا٧س  ،إط ٕيتيٜ: )٦١( ،ٝحتاد ت٦ تط٧اٟ اؾ  ،)٧ٞاٟ ع٤ض ٦ّ احثات يِ چيع

 ّتاب 98 ل.( زا١ٜ ١ٞى ت٤ٖيى تايس ٣االّ

 

 . تيؿيط ؾ٤ض٥ ؾزس18٥
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 ٛ 419ت 

 فطتى



ض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ ؾزس٥ ٦ّ ت٦ ظتاٟ فطتى ١ٖكاضـ  احطى اؾ  اظ آٍاى ؾيسٝحٞس تَى ٝسضؾى ز

 ياىت٦ اؾ .

٧ك ً اظ ؾ٤ى ا١تكاضات زاضا٨ٙسى فطاً زض يِ رٚس تا ٍغـ ضٍقى ٣ زض  1404ّتاب ياز قس٥ زض ؾاٗ 

 نيح٦ ٢ٝتكط قس٥ اؾ . 40

قكٞاض آيكات    ،ٝغاٙثى ضا زض ف٤٢اٟ)ٝغاٙة فاٛ( زض ضاتغ٦ تا ْٝى ت٤زٟ ؾك٤ض٥  ،ؾثِ ١ٖاضـ: ١رؿ 

آٟ ٕا٥ ت٦ قطح ٣ تيؿيط تِ تِ آيات پطزاذت٦ اؾك . زضقكطح آيكات قكي٥٤      ،غطح ٝى ؾاظزٝ …٣

اذتهاض ضا پي٤ٞز٥ ٣ اظ ت٤ضي  ٝرتهط آيات ٣ ٝطتثظ ؾاذت٠ آيات تا يْسيٖط ٣ ١تيزك٦ ٕيكطى ىطاتكط    

١طى  ٥ اؾ . ١ْات ازتى ضا ١ازضاً ٝتقطو ٝى ق٤ز ٣ ٕا٥ ض٣ايات ٝقتثط قيقى ضا زض حسّ تإييكس ٝكسفا   

 ذ٤ز ٤ٕا٥ ضفاي  ايزاظ زضاي٠ تيؿيط اؾ . ،نيح٦ 40ٝى ٢ّس. اضائ٦ تيؿيط يِ ؾ٤ض٥ زض شّط 

 

 . تيؿيط ؾ٤ض٥ ناز19
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 ٛ 583ت 

 ىاضؾى

ايطاز  ،احطى اؾ  اظ آي٪اهلل فٚى ٝكْي٢ى زض تيؿيط ؾ٤ض٥ ٝثاض٦ّ )ناز( ٦ّ ت٦ ن٤ضت زضؾ٨اى تيؿيط

نكيح٦ اظ ؾك٤ى زىتكط ا١تككاضات      288زض قس٥ ٣ پؽ اظ تهحي  اؾتاز زض يِ رٚس تا ٍغـ ضٍقى ٣ 

 اؾالٝى ٍٜ ت٦ چاج ضؾيس٥ اؾ .

١رؿ  يِ آي٦ اظ ؾ٤ض٥ ٤ٝضز تحج ضا ياز ٝى ٢ّس. آٟ ٕكا٥ تطرٞك٦ ىاضؾكى آٟ ضا تكا ف٢ك٤اٟ       ،ٝؤٙو

 ،)تطر٦ٞ( شّط ٝى ٢ّس. ؾپؽ ت٦ ٝثاحج تيؿيطى تكا ف٤٢اٟ)تيؿكيط( ٝكى پكطزاظز. زضتحكج تيؿكيط      

اٝالً قطح ٝى ز٧س. ت٦ ١َ٘ آيات ٝطت٤ط ٣ ض٣ايات ٨١ذ اٙثالم٦ ف٠ ّٚٞات ضا اظ ١ؾط ٙن٤ى ٣انغالحى ّ

تياٟ ٝى زاضز. احتٞاالت  ،اي  ١كاٟ ٝى ز٧س ٣ تطر٦ٞ ٨١ذ اٙثالم٦ ٣ آيات ضا ت٦ ٦١٤ٕ اى زٍيٌ ٣ ضؾا

 آي٦ ضا ٝغطح ٣ زيسٕا٥ پصيطىت٦ ذ٤يف ضا تإييس ٝى ٢ّس.

 ٦١٤ٞ١ اى اظ ٝغاٙة ّتاب:

 ( …ٍث٨ٜٚ ٠ٝ ٍطٟ( )ّٜ ا٢ْٚ٧ا ٠ٝ 3)تيؿيط آي٦ )

 تطر٦ٞ:

زضآٟ حي٠ ١كساى پككيٞا١ى    ،)چ٦ تؿياض اظ ع٤ايو ٣ٝٚ٘ ٍث٘ اظ ظٝاٟ اي٢اٟ ٦ّ ٝا آ٨١ا ضا ١ات٤ز ّطزيٜ

 ٣ٙى ٣ٍ  ٕصقت٦ ت٤ز. ،آ٨١ا ت٢ٚس قس

 تيؿيط:

٦ّٞٚ)ّٜ( ذثطي٦ اؾ  ٦ّ زالٙ  تط تْخيط ٝى ٢ّس ٣ ٍطٟ ت٦ ٝق٢اى اٝ  ٣ ارتٞاؿ اؾ  ٦ّ ٝتَاضب 

يؿ  ٢٢ّس ٣ ٕا٧ى ت٦ نس ؾاٗ تاقس ٣ؾى ؾاٗ اعكالً ٝكى قك٤ز ٣)الت( ١يكى     ٧ٜ ٣ زضيِ ظٝاٟ ظ

 …اؾ  ت٦ ٝق٢ى ٙيؽ

 ٣ زضاي٠ َٝاٛ ز٣ تحج اؾ :



آ٨١ا ٦ّ ظ٣اٗ قكاٟ   ز٣ ٍؿٞت٢س: ،٤ٝر٤ز قس٥ ٣ اظ تي٠ ضىت٦ ا١س ،ا٣ٗ ارتٞافاتى ٦ّ زض افهاض ٕصقت٦

ٛ  ٝا٢١كس  …ت٤ز٥ رٞقى زؾت٦ ٣ زىقى قاٟ ظ٣اٗ ٣ ى٢ا ٦ّ آ٨١ايى ٣ …ت٦ تسضيذ ٣اٍـ قس٥  ،١ك٤ح  ٍك٤

 …ققية ٤ٍٛ ،ناٙ  ٤ٍٛ ،٤٧ز ٤ٍٛ

ٝطاز عطظ ز٣ٛ اؾ . چ٦ ٦ّٞٚ )ى٢از٣ا( اقاض٥ تطاي٠ اؾ  ٦ّ آ١كاٟ ٣ٍك  ١كع٣ٗ     ،٣ زض٤ٝضز آي٦ قطيي٦

 ّتاب 20ىطياز ٣ ١سا تطآ٣ضز١س ٣ ٤ٝضز افت٢ا ٣اٍـ ١كس١س ٣اي٠ زض ٤ٝضز عايي٦ ز٣ّٛ اؾ ( ل  ،فصاب

ٝكى تك٤اٟ    ،ضضاتغ٦ تا ٝطاز ٣ َٝه٤ز آي٦ تياٟ ٝكى زاضز. زض ٝزٞك٤ؿ  ؾپؽ آيات تؿياضى اظ ٍطآٟ ضا ز

 رايٖا٥ ٣يػ٥ اى زاضز ٣ اظ اضظـ ٣االيى تطذ٤ضزاض اؾ  ،زضٝياٟ تياؾيط تِ ١ٖاضى ،ٕي : اي٠ تيؿيط


