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  املیزان  ١ج ١٤الی  ٤صفحات   رشح مقدمه تفسیر املیزان   10  _  1

  سال
٩٠  
_  
٩١  
تا 

جلسه  
٥٣  

  رشح کامل تفسیر سوره حمد 31  _  10
  سوره حمد / ٧تا  ١آیات 
  املیزان  ١ج ٤٢الی  ١٥صفحات 

32  _ 34  
رشوع رشح سوره بقره و غرض سوره /  

  توضیح انواعو   هیو ثانو هیفطر تیهدا
  سه دسته افراد 

سوره بقره / صفحات   ٥تا  ١آیات 
  املیزان  ١ج ٤٧الی  ٤٣

  املیزان  ١ج ٥١الی  ٤٧صفحات   بحث فلسفی علم   36 _ 35

  مراتب کفر و نفاق  40 _ 37
سوره بقره /  ٢٠الی  ٦آیات 

  املیزان  ١ج ٥٦الی  ٥٢صفحات 

41 _ 53  
)، تحّدی و اعجاز  ۴۱( خطاب های قرآنی

)، معجزه و نظام علل و  ۴۷_۴۲قرآن (
  ) ۵۳_۴۸اسباب (

  سوره بقره / ٢٥تا  ٢١آیات 
  املیزان  ١ج ٩٠الی  ٥٦صفحات 

54 _ 57  

)، نقض  ۵۴های الهی (عظمت َمثَل
)، ۵۵میثاق وعهد فطری توسط فاسقان (

مراتب سه عا� در حیات قبل از دنیا،  
  ) ۵۶در دنیا و بعد از دنیا (

  سوره بقره / ٢٧و  ٢٦آیات 
  املیزان  ١ج ٩٣الی  ٩٠صفحات 

  سال
٩١  
_  
٩٢  
تا 

جلسه  
١٣٥  

58 _ 67  

» و «أمر  جرب و تفويضبحث مفصل «
األمرین» در سه بخش: بحث قرآنی  بین 

)، بحث  ٦٦_٦٠)، بحث روایی (٥٩و٥٨(
  )٦٧فلسفی (

  املیزان  ١ج ١١٠الی  ٩٣صفحات 

  مقدمه بحث انسان شناسی   69 _ 68
  سوره بقره / ٢٩و  ٢٨آیات 
  املیزان  ١ج ١١٤الی  ١١٠صفحات 

70 _ 76  
خالفت الهی آدم و ارتباط آن با تعلیم  

: بحث قرآنی   آدم�ام أس�ء الهی به 
  )٧٦و٧٥)، بحث روایی (٧٤_٧٠(

  سوره بقره / ٣٣تا  ٣٠آیات 
  املیزان  ١ج ١٢١الی  ١١٤صفحات 

77 _ 89  

داستان آدم: سجده مالئکه بر آدم و  
)، سکونت در  ٧٨و٧٧استکبار شیطان (

)،  ٨٢و٨١)، عهد آدم (٨٠و٧٩بهشت (
هبوط و توبه و نکات قرآنی و روایی  

  )٨٩)، بحث روایی (٨٨_٨٣(

  سوره بقره / ٣٩تا  ٣٤آیات 
 املیزان  ١ج ١٥٠الی  ١٢١صفحات 
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90 _ 149  

  یها یعهدشکنسیاق جامع بیان 
  امِت  یآن برا یو عربت ها لیارسائ یبن

تطهیر امت از عهد   نظامِ   – یاسالم
_ بحث قرآنی و روایی و   شکنی ها

فلسفی و اجت�عی پیرامون شفاعت  
  )١٤٢_١٣٧بحث نسخ ( ) _١٠٧_٩٤(

  سوره بقره / ١٢٣تا  ٤٠آیات 
  املیزان  ١ج ٢٦٦الی  ١٥٠صفحات 

نظام استقامت و رشد _ ابتالئات    157 _ 150
  ابراهیم (علیه السالم) و جعل امامت 

  سوره بقره / ١٢٤آیه 
  املیزان  ١ج ٢٧٩الی  ٢٦٦صفحات 

  سال
٩٢  
_  
٩٣  
تا 

جلسه  
٢١٥  

بنای کعبه توسط ابراهیم(علیه السالم)    167 _ 158
  و دعاهایش،و ارسارترشیع حج ابراهیمی

  سوره بقره / ١٢٩تا  ١٢٥آیات 
  املیزان  ١ج ٢٩٩الی  ٢٧٩صفحات 

  معنی اسالم و مراتب اسالم و ای�ن   174 _ 168
  سوره بقره / ١٣٤تا  ١٣٠آیات 

 املیزان  ١ج ٣٠٩الی  ٢٩٩صفحات 

175 _ 197  
بحث تغییر قبله از بیت املقدس به  

کعبه، و ترشیع و تشخیص قبله و معنی  
  آن، و شبهات یهود پیرامون این جریان

  سوره بقره / ١٥٢تا  ١٣٥آیات 
  املیزان  ١ج ٣٤٢الی  ٣٠٩صفحات 

198 _ 215  
نشئه برزخ و تجرد نفس   قرآنی بحث

)، بحث مسلک های اخالق  ٢٠٧_١٩٨(
)٢١٥_٢٠٨(  

  سوره بقره / ١٥٧تا  ١٥٣آیات 
  املیزان  ١ج ٣٦٤الی  ٣٤٢صفحات 

)، ٢١٧و٢١٦بحث فلسفی تجرد نفس (  223 _ 216
  )٢٢٣_٢١٨بحث اخالقی و روایی (

سوره  ١٥٧تا  ١٥٣ادامه آیات 
 ١ج ٣٨٤الی  ٣٦٤بقره / صفحات 

  املیزان 
  سال
٩٣  
_  
٩٤  
تا 

جلسه  
٢٩٧  

224 _ 231  
شعائر توحیدی حج انتقال از محسوس  

و   بحث کت�ن و لعن)، ٢٢٤به معقول (
  )۲۳۱_۲۲۵مراتب آن (

  سوره بقره / ١٦٢تا  ١٥٨آیات 
  املیزان  ١ج ٣٩٢الی  ٣٨٤صفحات 

232 _ 252  

توحید در الوهیت و معبودیت و توحید  
)، استناد مصنوعات  ٢٣٦_٢٣٢(افعالی 

)، ٢٤١_٢٣٧انسان به خداوند سبحان (
بحث روایی در توحید و بحث فلسفی  

)، بحث فلسفی  ٢٤٦_٢٤٢در محبت (
  )٢٥٢_٢٤٧در خلود عذاب (

  سوره بقره / ١٦٧تا  ١٦٣آیات 
  املیزان  ١ج ٤١٦الی  ٣٩٢صفحات 
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253 _ 265  

توحید در قانونگذاری الهی و دستور بر  
تبعیت از خطوات شیطان و  عدم 

)، بحث اجت�عی  ٢٥٦_٢٥٣خرافات (
)، ٢٥٩_٢٥٧تقلید و تبعیت از خرافات (

قبول قوانین الهی توسط اهل ای�ن و  
)، معنای بِّر  ٢٦٢_٢٥٩نهی از کت�ن آن (

  )٢٦٥_٢٦٣در مصداق ابرار (

  سوره بقره / ١٧٧تا  ١٦٨آیات 
  املیزان  ١ج ٤٣١الی  ٤١٦صفحات 

  )،٢٧٠_٢٦٦بحث قصاص (  270 _ 266
  )٢٧٠بحث وصیت (

  سوره بقره / ١٨٢تا  ١٧٨آیات 
  املیزان  ١ج ٤٤١الی  ٤٣٢صفحات 

  (پایان جلد اول املیزان) 

271 _ 284  
بحث روزه و جزئیات ترشیع آن  

)، بحث روایی روزه  ٢٨٠_٢٧١(
)٢٨٤_٢٨٠(  

  سوره بقره / ١٨٥تا  ١٨٣آیات 
  املیزان  ٢ج ٣٠الی  ٤صفحات 
  جلد دوم املیزان) (آغاز 

و حقیقت آن و آداب و ارسار  بحث دعا    301 _ 285
 در اجابت آن 

  سوره بقره / ١٨٦آیه 
  املیزان  ٢ج ٤٣الی  ٣٠صفحات 

302 _ 314  

نظام غریزه جنسی و رابطه زوجین  
)، نهی از رشوه و اکل مال  ٣٠٧_٣٠٢(

بالباطل و بحث مالکیت و اختصاص  
زمان و  )، اهمیت وقت و ٣١٠_٣٠٨(

  )٣١٤_٣١١مواقیت حج در اسالم (

  سوره بقره / ١٨٩تا  ١٨٧آیات 
  املیزان  ٢ج ٥٩الی  ٤٤صفحات 

  سال
٩٤  
_  
٩٥  
تا 

جلسه  
٣٦٤  

315 _ 329  

و ترشیع آن مطابق نظام  بحث جهاد
 ۳۲۴و  ۳۲۱_۳۱۵( فطرت و تکویِن عا�

)، مقایسه مبنای قواعد قهر و  ۳۲۹الی 
غلبه و جهاد در فرضیه های برشی و  

  )۳۲۴_۳۲۲دین (

  سوره بقره / ١٩٥تا  ١٩٠آیات 
و صفحات  ٧٤الی  ٥٩صفحات 

  املیزان  ٢ج ٣٠٦الی  ٣٠٠

330 _ 343  

)، مقایسه  ٣٣٢_٣٣٠احکام و آداب حج (
رفتار اهل نفاق با اهل ای�ن خالص  

)، مالک وحدت میان اهل  ٣٣٦_٣٣٢(
ای�ن و پرهیز از اختالف و خطوات  

  )، ٣٣٩_٣٣٧( شیطان

  سوره بقره / ٢١٢تا  ١٩٦آیات 
  املیزان  ٢ج ١١١الی  ٧٤صفحات 
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ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه از  
)، کفر در کفران ٣٤١_٣٣٩یک حقیقت (

نعمت و تزیین دنیا در نظر کافران  
  )٣٤٣و٣٤٢(

344 _ 364  

سبب ترشیع اصل دین و تکلیف انسان  
با آن و سبب وقوع اختالف بین افراد  

کالم در عصمت   )،٣٥٨_٣٤٤انسان (
)، کالم در نبوت و  ٣٦١_٣٥٨انبیاء (

  )٣٦٤_٣٦١بحث روایی و فلسفی آن (

  سوره بقره / ٢١٣آیه 
  املیزان  ٢ج ١٥٧الی  ١١١صفحات 

365 _ 376  
غربال با  نظام اع�ل و سنت �حیص و 

)، کالم در نظام حبط و  ٣٧١_٣٦٥آن (
  )٣٧٦_٣٧١بطالن اع�ل (

  سوره بقره / ٢١٨تا  ٢١٤آیات 
  املیزان  ٢ج ١٧٢الی  ١٥٨صفحات 

  سال
٩٥  
_  
٩٦  
تا 

جلسه  
٤٢٠  

کالم در احکام اع�ل و قواعد نظام   392 _ 377
  جزاء اع�ل (پنج حکم و نه قاعده) 

سوره بقره /  ٢١٧ادامه بحث آیه 
  املیزان  ٢ج ١٩١الی  ١٧٢صفحات 

393 _ 413  

)، ٣٩٤و٣٩٣سؤال از حرمت رشاب (
سؤال از انفاق و سؤال از  

)، حرمت نکاح اهل  ٣٩٦_٣٩٥یتامی(
)، مراتب  ٤٠١_٣٩٧ای�ن با مرشکین (

نجاست و طهارت و سؤال از حیض زنان  
)، نهی ٤٠٨_٤٠١و حکمت باروری زن (

ء  از قسم خوردن بیجا و بیان احکام ایال 
  )٤١٣_٤١٠)، معنی قلب در قرآن (٤٠٩(

  سوره بقره / ٢٢٧تا  ٢١٩آیات 
  املیزان  ٢ج ٢٢٧الی  ١٩١صفحات 

414 _ 458  

نظام حقوق زن در اسالم: بحث احکام  
)، حیات زن در امتهای  ٤٢٥_٤١٤طالق (

غیرمتمدن و متمدن قبل از اسالم  
)، سنت های جدید بدون  ٤٢٨_٤٢٦(

)، غایِت ٤٣٨_٤٢٩(سابقه در اسالم 
)، ارث و  ٤٤٠و٤٣٩نکاح در إبقاء نوع (

جایگاه مرد و زن در خانواده 
)، فطریات زوجیت در نظام ٤٤٥_٤٤١(

  )، ٤٤٧و ٤٤٦خلقت (

  سوره بقره / ٢٤٢تا  ٢٢٨آیات 
،  ٢٧٨الی  ٢٢٧املیزان صفحه  ٢ج

،  ٣٤٣و  ٢٠٧املیزان صفحه  ٤ج
،  ١٩٤تا  ١٧٨املیزان صفحه  ٤ج

  ،  ١٨و  ١٧املیزان صفحه  ١٥ج
 ١٩مجموعه آثار شهید مطهری ج

به بعد (حق طالق) و   ٢٤١ص
  به بعد (تعددزوجات) ٣٣٨ص

  سال
٩٦  
_  
٩٧  
تا 

جلسه  
٤٩٠  
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حکمت حکم تعددزوجات در اسالم  
)، حکمت حق طالق مرد و ٤٥٤_٤٤٨(

)، ٤٥٧_٤٥٥قضایی زن ( حق طالقِ 
حکمت حکم ازدواج موقت در اسالم  

)٤٥٨(  

بیان آیت اعجاز الهی در میراندن و    461 _ 459
  احیاء مجدد کل یک قوم بنی ارسائیل 

  سوره بقره / ٢٤٣آیه 
  املیزان  ٢ج ٢٨٢الی  ٢٧٨صفحات 

462 _ 485  
داستان حکومت طالوت و دستور به  
قتال بنی ارسائیل با جالوت و إعطاء 

  ملک و حکمت به داوود نبی 

  سوره بقره / ٢٥٢تا  ٢٤٤آیات 
  املیزان  ٢ج ٣٠٨الی  ٢٨٢صفحات 

486 _ 500  

فضیلت های انبیا و ریشه اختالف در  
)، ٤٩٩_٤٩٧و٤٨٧_٤٨٦پیروان ادیان (

کالم در حقیقت کالم  و تکلم الهی  
  )٥٠٠)، بحث فلسفی درکالم(٤٩٦_٤٨٨(

  سوره بقره / ٢٥٤و  ٢٥٣آیات 
  املیزان  ٢ج ٣٢٨الی  ٣٠٨صفحات 

  سال
٩٧  
_  
٩٨  
تا 

جلسه  
٥٥٨  

الکرسی ةتبیین بسط توحید الهی در آی   524 _ 501
  و دو آیه بعد آن 

  سوره بقره / ٢٥٧تا  ٢٥٥آیات 
  املیزان  ٢ج ٣٤٧الی  ٣٢٨صفحات 

525 _ 540  

  قیقِت به حد وسط حاحتجاج الهی 
برای  الیقین ( سه مرتبه علمُ ، در حیات
، و  ) -ع- الیقین (برای عزیر  )، عینُ �رود

  ) -ع- (برای ابراهیم  الیقین حقُّ 

  سوره بقره / ٢٦٠تا  ٢٥٨آیات 
  املیزان  ٢ج ٣٨٠الی  ٣٤٧صفحات 

دادن مال بدون  تشویق به انفاق (  555 _ 541
  و آثارشان  نفاقا  و بیان مراتب  ،عوض)

  سوره بقره / ٢٧٤تا  ٢٦١آیات 
  املیزان  ٢ج ٤٠٧الی  ٣٨١صفحات 

556 _ 568 ...  
  ،مال بدون عوض)  گرف�( یر از رباتحذ

آثار تخریبی آن، و ترغیب به  و بیان 
  توبه از آن 

  سوره بقره / ٢٨١تا  ٢٧٥آیات 
  املیزان  ٢ج ٤٣٣الی  ٤٠٧صفحات 

  سال
٩٨  
_  
٩٩  
تا 

جلسه  
---  
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