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 تعالی باسمٍ

 یٍ ػلوا  یضٌاختِ ضذُ در هدااهغ هابّث   ریتفاس يیتر ٍ هقثَل يیتر حیاز را یکیًوًَِ اهرٍز  ریتفس

ٍ تا  یرازیًاغر هکارم ض اهلل تیحضرت آ هرخغ ػالیقذر خْاى تطیغف کِ تا اتتکار ٍ اضرا تاضذ یه

 یریا خلاذ ٍز  ۷۲ٍ در  فیتال یقن ، تِ زتاى فارس ِیاز فضال ٍ داًطوٌذاى حَزُ ػلو یخوؼ یاریّو

 یاز اتتذا تا تِ اًتْاا  یثیترت َُیقرآى را در تر دارد کِ تِ ض اتیآ یتواه ر،یتفس يیارائِ ضذُ است. ا

 دُ است.کر یقرآى را، تررس

 یذیا هٌاساة ٍ هف  یٍ فکر یهؼٌَ یضذ کِ غبا فیهٌظَر تال يیتِ ا« ًوًَِ ریتفس»کتاب ارزضوٌذ 

 خاهؼِ تاضذ . یًسل کًٌَ یترا

هتٌاسة تا فْن ّوگاى در  یاخالق یّا ٌِیاسالم در زه اتیّا ٍ ًظر ذگاُید يیخاطر هْوتر يیّو تِ

تِ دًثال فْان هؼاارف قاراى ٍ     ادیکِ تا ػطص ز یاثر تِ ًسل يیآى آٍردُ ضذُ است، هَلف تا ارائِ ا

 ًوَدًذ. یآى ّستٌذ، خذهت ارزضوٌذ یگَارا یضذى از سرچطوِ ّا رابیس

دارد کاِ از   ییّاا ٍ رارٍرتْا ٍ تقاراا ّاا     یژگا یٍ یآهذُ اسات، ّار ػػار    ریتفس يیهقذهِ ا در

 یرچطوِ ها س یتازُ در ػرغِ زًذگ نیٍ هفاّ ذیضذى هسائل خذ ذایدگرگَى ضذى ٍرغ زهاى ٍ پ

ٍ گبضات   یدارد کِ الزهِ تحَل زًاذگ  ییّا یذگیچیهطکالت ٍ پ یّر رٍزگار يی. ّوچٌردیگ

هطکالت را  يیّا ٍ تقارا ّا را ٍ ّن ا ازیّستٌذ کِ ّن آى ً یرٍز ٍ هَفق کساًیزهاى است. افراد پ

 درک کٌٌذ. ذ،یتَاى هدوَع آًْا را هسائل هستحذثِ ًاه یکِ ه

 یخال رٍحا  يیهسائل ٍ تقارا ّاٍ ا يیکاهل ا یاریآًست کِ تا َّض یداًطوٌذاى ّر ػػر رسالت

پار   یگار یپار کٌٌاذ تاا تاا اهاَر د      یحیٍ آًْا را تاِ ضاکل غاح    اتٌذیرا فَرا در  یٍ اختواػ ی،فکر

 .ستیها اًساى ّا هوکي ً یزًذگ طیخال در هح رایًطَد،ز

 یکاِ تاا هطارر کاردى ترخا     تازضورد  یٍ ػقل یلیتحل -یرٍش اختْاد تَاى یرا ه ریتفس يیا رٍش

خَد را  یتیترداضتِ است، در کٌار آى خٌثِ ترت اتیآ یتؼض طتریت يییدر تث یرٍز، قذه یهسائل ػلو

 . پردازد یه ٌِیزه يیقرآى در ا یذگاّْاید يییّوچٌاى هذ ًظر داضتِ ٍ تِ تث
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رر کاردى  ٍ از هطا  ٌاذ یرا ترگس ةیا داضاتِ رٍش تقر  یسؼ سیٍ اّل سٌت ً ؼِیض یالفتخادر هسائل 

 .سدیتپرّ دایتؼػثات ت

تْرُ تردُ  یقرآً يیهضاه طتریت حیتَر یترا ِیتِ آ ِیآ ریاز تفس اتیخػَغ يیدر تر داضتي ا روي

ّرچِ  يیی، در تث«السالم ْنیػل» تیاّل ت اتیدر هقاطغ هختلف تا هطرر ٍ ًقل کردى رٍا سیٍ ً

 ،یقور یّدر ۵۱۵۱تا  ۵۹۴۱از  سال ۵۱هذت  یدر ط ریتفس يیتالش ًوَدُ است. ا ات،یآ طتریت

 است. ضذُ فیٍ تال قیحقت

 اى،یالتث اى،ی۵ هدوغ الثریٍ اّل سٌت تِ خػَظ تفاس ؼِیهؼرٍف ض ریتا استفادُ از تفاس ریتفس يیا

 یف -الوٌار ،یػاه۵ِ رٍر الوؼاً ریالثرّاى ٍ رٍر الدٌاى ٍ از تفاس ي،یًَر الثقل ،یالػاف ساى،یالو

فخر  ةیالغ حیت، ٍ هفا یضاٍیدر الوٌثَر، ت ،یهراغ ،یثاب الٌسٍل ٍاحذاس ،یظالل القرآى، قرطث

 .در ًَع خَد کن ساتقِ تَدُ است یریتْرُ گ يیٍ ا افتِیٍ ًگارش  نیتٌظ ،یراز

هحتَای ًَراًی قرآى اًس طالب تا  یدر راستا ْایػل اهلل السّراءسالم خاهؼِ ثیادارُ قرآى ٍ حذ

ترگسار  راایي دٍرُ هرحلِ از اٍلیي  ،ارزضوٌذسیری تفٍ تْرُ هٌذی از هحتَای ایي هٌثغ  کرین

 ۵               ذیًوا یه

 تفسیر ًوًَِ ۷۲خلذ ۵  مىبع

 ۵۹۴۱ تْوي ۵۵۱ پاسخىامٍ لیمُلت تحً
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 ًپاسخىامٍ   لیريش تح 

 )رُ( یتْطت ذیساختواى ضْ ٍرٍدی – يیثقل یتِ سرا لی۵ تحَیحضَر طالب

      quran@jz.ac.ir یکیتِ پست الکترًٍ  pdf ایضذُ  پی۵ ارسال پاسخٌاهِ تایحضَر ریغ طالب

 ۹۷۵۵۷۹۱۱ضوارُ تواس ۵ 

خْت ثثت ًام ضرکت در کارگاُ پرسص ٍ  تَاًٌذ یاستاى قن ه یرحضَریٍ غ یحضَر طالب

  ۹۷۵۵۷۱۹۱ -۹۷۵۵۷۹۱۱هاُ تاضوارُ   ید ۵۱ضَد، تا  یدٍرُ کِ زهاى آى هتؼاقثا اػالم ه يیپاسخ ا

 .ٌذیتواس حاغل فرها

 وامٍ  هییآ 

 است: تیديرٌ حائس اَم هیاجُت شرکت در  ریبٍ وکات ز تًجٍ

 پاسخ دادُ ضَد.  یتوام پاسخ ّا تا هراخؼِ ضخع ضرکت کٌٌذُ ٍ تا هراخؼِ تِ هٌثغ اغل .۵

 یضذُ  ٍ از کپ ادداضتی یٍ ترداضت هفَْه یػیِ غَرت تلخسَاالت تطریحی تپاسخ  .۷

 ضَد. یػثارت خَددار يیکردى ػ

 خَاّذ تَد. یواى ضرػاز هَارد هبکَر هَخة ر ریغ یا َُیپاسخ ًاهِ تا ض لیتکو .۹

سایر هفسریي است. گرچِ خٌثِ دارد ، خْت آضٌایی تا ًظرات  "اهتیاز "سَاالتی کِ ػثارت  .۱

 اختیاری دارد لیکي پاسخگَیی تِ آى ّا هَرد تاکیذ تَدُ ٍ در اهتیازدّی تاثیر تسسایی دارد. 

  امتیاز وژیه:. ۹

 پاسخناهم ارسال نمایند.رده و همراه آماده ک  دقیقو 51ی محتوای سخنران از آیات مورد نظر رد ره مرحلو  طالبی هک
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است .  اتیاز طالب از ررٍر یپاسخ ًاهِ درج ّوِ اطالػات درخَاست لی. در ٌّگام تکو۱

آى هتَخِ  اهذی... پ ای یلیضوارُ تحػ لیاطالػات از قث لیاست  در غَرت ًقع در تکو یْیتذ

 خَد طلثِ است.

ًام  ،یلیکذتحػ ،یًام پذر، کذهل ،یخاًَاگ هطخػات کاهل )ًام ٍ ًامٍ تا  a۱ّا در ترگِ  . پاسخ۱

 ( ارائِ گردد.لیویضوارُ تواس ٍ ا ل،یتخص هحل تحػ

 یخَد  را تِ غَرت حضَر سیدستٌَ ایضذُ  پیتا یتَاًٌذ پاسخ ًاهِ ّا یه ی. طالب حضَر۱

 دٌّذ. لیتحَسالم اهلل ػلیْا  خاهؼِ السّراء  ثیتِ ادارُ قرآى ٍ حذ

خَد را  یخَاًا یػکس ٍارح از هتي پاسخ ًاهِ ّا ای  pdf ای word لیفا یحضَر ریطالب غ. ۲

 ارسال کٌٌذ.   hadith@jz.ac.irتِ آدرس  ثیادارُ قراى ٍ حذ کیتِ پست الکترًٍ

است ٍ در غَرت  کیپست الکترًٍ قیارسال پاسخ ًاهِ از طر کثاری. ّر طلثِ تٌْا هداز تِ ۳

 قرار خَاّذ گرفت. یاتیضذُ هَرد ارز افتیًاهِ در پاسخ يیتکرار، آخر

 

 ازاتیامت

َدُ ٍ حذًػاب ّرهرحلِ ضرکت ًو هراحل سیر هطالؼاتی تفسیر ًوًَِکِ در توام  یتِ کساً .۵

 . گردد یدٍرُ اّذا ه اىیپا یگَاّرا کسة ًوایٌذ، 

فؼاالى  تسیدر ل ثیادارُ قرآى ٍ حذ یّا دٍرُ گریّوچَى د  دٍرُ يیا يیهوتاز یاساه .۷

 ساالًِ هطْذ هقذس قرار خَاّذ گرفت. یقرآً یکٌٌذُ در اردٍ ضرکت
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 تطشیحیسؤاالت 

چیست ٍ چشا خذاًٍذ ثِ آى سَگٌذ یبد وشدُ  1دس آیِ ثلذ:« ّزا الجلذ»هشاد اص  .1

 است؟ 

 .ن کىیذآیاتی را کٍ در فضیلت ایه سرزمیه آمذٌ بیا« 361   13 التفسیر الکبیر  ج»با مراجعٍ بٍ  : اهتیاز

 .دٍ تفسیش ثشای )أَ یَحِسَتُ أَىْ لَيْ یَمْذِسَ ػَلَیِِِ أَحَذٌ( ثیبى وٌیذ. 2

دس هَسد صثبى اضبسُ  « ٍَ لِسبًبً ٍَ ضَفَتَیِيِ أَ لَنِ ًَدِؼَلْ لَُِ ػَیٌَِیِيِ » 9ٍ  8آیِ ثلذ: . چشا دس 3

 ثِ لجْب ضذُ، اهب دس هَسد چطوْب اضبسُ ثِ پلىْب ًطذُ است؟ 

    5 ج   البرَان في تفسیر القرآن »و  «423    2 ج   تفسیر القمي »را در دي « شفتیه»ي « عیىیه»مراد از : اهتیاز

 .جستجً کىیذ« 664

ثٌَیسیذ ًظش آیت اهلل هىبسم دس  11دس آیِ ثلذ:« ػمجِ».حذیثی اص پیبهجش دس ساثطِ ثب 4

 هَسد آى حذیث چیست؟

« يَ الَّزِیيَ آهٌََُا ٍَ تََاصََِا ثِبلصَّجِشِ ٍَ تََاصََِا ثِبلْوَشْحَوَةِثُنَّ وبىَ هِ» 17.  ثش اسبس آیِ  ثلذ: 5

 ثگزسًذ؟ )گشدًِ صؼت الؼجَس(« ػمجِ»تَاًٌذ اص چِ وسبًی هی

بٍ دست آيریذ ي آن را باوظرات گفتٍ « 313    33 ج   التحریر ي التىًیر »وکات ادبي آیٍ را با مراجعٍ بٍ :اهتیاز

 .مقایسٍ کىیذ شذٌ در تفسیر ومًوٍ
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چشا فؼل ثِ صَست هبضی آهذُ ٍ دس آیبت  )ٍَ اللَّیِلِ إِرا یَغْطبّب( 4. دس آیِ ضوس: 6

 دیگش ثِ صَست هضبسع؟

 .جستجً کىیذ ي دي وظر را با َم مقایسٍ کىیذ« 442    13 ج   تفسیر ريح البیان »علت ایه امر را در :اهتیاز 

 چِ ًَػی است ٍ چشا؟ « هب»ثٌَبّب( تَضیح دّیذ وِ  هب)ٍَ السَّوبءِ ٍَ  5. دس آیِ ضوس: 7

 )ٍَ الْأَسِضِ ٍَ هب طَحبّب(  چیست؟  6دس آیِ ضوس: « هب طحبّب» . هشاد اص 8

چیست؟  «الْوْب» )فَأَلَْْوَْب فُدَُسَّب ٍَ تَمَْاّب( هشاد اص  8ثب تَخِ ثِ آیِ ضوس: . 9

 سا ثیبى وٌیذ.  تفبٍت الْبم ثب ٍحی

چشا ثِ صیغِ خوغ آهذُ دس صَستی وِ ّالن  )فَىَزَّثَُُُ فَؼَمَشٍُّب( 14. آیِ ضوس: 17

 وٌٌذُ ًبلِ،  یه ًفش ثَد؟

 2ٍ  1( دس آیبت لیل: ( ٍ )ٍَ الٌَّْبسِ إِرا تَدَلَّى . ػلت دٍ سَگٌذ )ٍَ اللَّیِلِ إِرا یَغْطى11

 چیست؟ 

تا  331از ص   6 ج   ترجمٍ تفسیر المیسان »را با مراجعٍ بٍ « سًگىذ»وظرات عالمٍ طباطبائي در مًرد  :اهتیاز

بٍ « 237    23 ج   ترجمٍ تفسیر المیسان » را در «  سوگند ياد كردن خداى تعالى در قرآن»در مورد و  «335

 سخىراوي(پیشىُاد برای آمادٌ سازی محتًای  صًرت خالصٍ بیان کىیذ. )
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 چیست؟  5دس آیِ لیل: « اػطی ٍ اتمی». هشاد اص 11

صًذ  ثب ٍخَد ایوبى ّیچ گٌبّى ضشس ًوىبسخ ضجِْ گشٍُ هشخئِ وِ هؼتمذ است . پ12

 چیست؟ 

اثَ ثىش است سا «  سَیُدٌََّجَُْب الْأَتْمَى»دس آیِ « اتمی». ًظش فخش ساصى وِ هؼتمذ است 13

 ًوشُ(2)ًمذ ٍ ثشسسی وٌیذ.

 سؤاالت تستی 

ٍالِذٍ ٍَ هب ٍَلَذَ( هٌبسجتش  )ٍَ. ثِ ًظش آیت اهلل هىبسم ضیشاصی وذام گضیٌِ دس هَسد 14

 ؟است

 ة( ٍالذ آدم ٍ ٍلذ فشصًذاًص                                    الف( ٍالذ آدم ٍ ٍلذ پیبهجشاى 

 اسوبػیل                       د( ّش پذس ٍ فشصًذى  "ٍلذ"اثشاّین  "ٍالذ "ج( 

 م گضیٌِ است؟وذا "فَهُّ سَلَجَةٍ "ًظش آیت اهلل هىبسم ضیشاصی دس. 15

      الف( آصاد وشدى ثشدگبى ٍ ثٌذگبى است.
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  آصاد وشدى گشدى خَیص اص صیش ثبس گٌبّبى اص طشیك تَثِ ة(

 د( هَسد ة ٍ جج( آصاد وشدى خَیص اص ػزاة الْى             

ىَ هِيَ الَّزِیيَ ثُنَّ وب» »  17دس آیِ ثلذ: « ثن» . ًظش آیت اهلل هىبسم ضیشاصی دس هشاد اص 16

 وذام گضیٌِ است؟....« آهٌََُا ٍَ 

                 ة( ثشتشی همبهی                                     الف( تبخیش صهبًی          

 د( اختیبس هخبطت                                  ج( تشتیت هىبًی     

)ٍَ الٌَّْبسِ إِرا  3ضویش دس آیِ ضوس:  . ثِ ًظش ایت اهلل هىبسم ضیشاصی وذام هشخغ17

 خَلَّبّب( هٌبسجتش است؟ 

 د( ة ٍ ج        الف( صهیي                     ة( دًیب            ج( خَسضیذ        

 چیست؟  « ٍلذ خبة هي دسبّب» . هشاد اص 18

   الف(وٌبیِ اص فسك ٍ گٌبُ است.    

    وٌٌذ. بى پٌْبى هىة( گٌْىبساى خَد سا دس الثالى صبلح 
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 د( ّوِ هَاسد   داسًذ.     ج( ًفس خَیص سا دس هؼبصى ٍ گٌبُ پٌْبى هى 

 ثِ تشتیت وذام گضیٌِ است؟« وجذ، لجذ، هسغجِ». هؼٌی ولوبت 19

 ة( هبل فشاٍاى، سًح، گشسٌگی                        گشسٌگی، هبل فشاٍاى، سًحالف( 

 سًح، هبل فشاٍاى، گشسٌگی  ٌگی                    د( ج( هبل فشاٍاى، سًح، گشس 

        وذام گضیٌِ است؟ 6دس آیِ لیل: « حسٌی». ًظش آیت اهلل هىبسم ضیشاصی دس هَسد 21

 ة( ایوبى ثِ آئیي اسالم                     الف( ایوبى ثِ پبداش ًیه الْی            

 اخالق ًیه د(                       ولوِ ال الِ اال اللَِّ یب ضْبدتیي ج(  

 

 

م باشید.     علیهم السالمرد پناه قرآن واهل بیت   مستدا


