
سوره آل عمران
شماره صوت املیزان جلد

سوم
موضوع

0001 صفحه 1-15 عذاب-سعادت و شقاوت
0002 صفحه 15-21 تقدیر

0003 صفحه 21-29 محکم و متشابه و تاویل

0004 صفحه 29-35 تاویل-راسخون-خصوصیات اولوا االلباب
0005 صفحه37-64 کالم تفصیلی در محکم و متشابه

0006 صفحه 65-69 کالم تفصیلی در محکم و متشابه

0007 صفحه 69-73 کالم تفصیلی در محکم و متشابه

0008 صفحه 73-76 جمع بندی دهگانه

0009 صفحه 76-78 جمع بندی دهگانه

0010 صفحه 78-81 بحث روایی

0011 صفحه 81-83 بحث روایی

0012 صفحه 83-87 بحث روایی

0013 - ادامه بحث روایی ظهر و بطن قرآن

0014 صفحه 87-91 بحث روایی تفسیر به رای

0015 صفحه 91-101 تفسیر به رای-روش تفسیری اهل بیت

 
 
 



سوره آل عمران
شماره
صوت

املیزان جلد
سوم

موضوع

0016 صفحه 101-
95

تفسیر به رای

0017 صفحه 112-
101

اتباع متشابهات فاسد کننده دین-توقف قلب نزد اسباب-بحث زینت-
یکی بودن عمل و عذاب-خصوصیات جنگ بدر-کوری از دیدگاه قرآن

حب شهوات نتیجه تسخیر الهی-زینت شیطانی

0018 صفحه 124-
112

بحث زینت- اقسام تزیین-ارتباط جمیع اشیاء-معنای اذن-مصادیق
شهوات و اقسام مردم در بهره گیری از شهوات-رضوان الهی و

حقیقت آن

0019 صفحه 129-
124

بحث زینت-تقوی دلیل تفاوت عاقبت مومن و کافر-بیان چند اشکال و
پاسخ آنها-زندگی دنیا متاع است-شرح مطلب- حقیقت سعادت و

شقاوت

0020 صفحه 132-
129

توصیف متقین-مغفرت مستلزم نجات از آتش نیست-شهادت

0021 صفحه 147-
132

شهادت- وجود اعظم لذائذ -بیان حال اهل کتاب-خصوصیتی عجیب
از اهل کتاب

0022 صفحه 156-
147

آیه ملک-ملک حقیقی و اعتباری-معنای عزت-معنای خیر-خیر و شر
تکوینی و تشریعی

0023 صفحه 158-
156

آیه ملک-قدرت مطلقه-تصرف حق تعالی در ملک حقیقی-مومن و
کافر زنده و مرده

0024 صفحه 164-
158

بحث رزق-مطالب از تفسیر البیان نقل شده است معنا و مصادیق
رزق-رازق علی االطالق-

0025 صفحه 172-
164

بحث رزق: روایات

0026 صفحه 180-
164

بحث علمی اعتبار ِملک و ُملک- تقوی تنها مالک برتری-اسناد
اعتباریات به حق تعالی-نهی از والیت کفار و اهل کتاب-تقیه-تهدید

شدید-اتخاذ والیت غیر مومنین خروج از زی عبودیت

0027 صفحه 183-
180

قیامت ظرف ظهور-بحث حب

0028 صفحه 187-
183

بحث حب

0029 صفحه 204-
187

بحث حب-فایل در دقیقه 13قطع شده

0030 صفحه 217-
204

شباهتهای عیسی و یحیی-نحوه تصرف شیطان در انبیا- داستان
ندای زکریا-کالم در خواطر شیطانی و ملکی: معنای کالم-تفاوت

کالم ملک و شیطان-روایات



کالم ملک و شیطان-روایات

0031 صفحه 228-
217

داستان عیسی-خصلتهای مریم-داستان مریم-معنای کلمه-معنای
تقرب

0032 صفحه 235-
228

معجزات عیسی-حواریون

0033 صفحه 240-
235

مراتب اسالم حواریون-توفی و تطهیر و رفع عیسی

0034 صفحه 253-
240

معنای فوقیت تابعان عیسی-اختتام و تلخیص داستان-خلق تدریجی
و دفعی

0035 صفحه 256-
253

معنای نبی،رسول و محدَّث وتفاوت آنها-تفاوت کالم شیطان و ملک-
رؤیت مالئکه

0036 صفحه 286-
256

مباهله-حقیقت نبوت و دین-خالصه دعوت انبیا-رفع سلطه

0037 صفحه 293-
286

بخش اول صوت موجود نیست-رفع سلطه-دین فطری-ابراهیم

0038 صفحه 301-
293

اصل قرآنی: اضالل دیگران اضالل خویشنت است-قبله-خصوصیات
اهل کتاب

 
 
 



سوره آل عمران
شماره
صوت

املیزان جلد
سوم

موضوع آیات

0040 صفحه 315-320 نفی ربوبیت غیر خدا-تربیت الهی-عبادت
مقبول-معنای ربانی-محتوای دعوت پیامبر

79-
80

0041 صفحه 344,345-
420-419

بیان حقیقت ثواب و عقاب و رابطه ی دین با
سعادت و شقاوت

102-
110

0042 صفحه421424- دعوت همگانی به تقوی—کتاب الهی حبل
اهلل-روش تعلیمی قرآن کریم-نهی از

تقلید-تربیت بر اساس توحید

102-
110

0043 425-431 آتش اختالفات در صدر اسالم-تأثیر علم
و عمل-امر به معروف و نهی از منکردعوت
به اتحاد-منافقین ریشه اختالفات صدر

اسالم-بهترین امت

102-
110

شماره
صوت

املیزان جلد
چهارم

موضوع آیات

0044 1-20 داستان احد و توبیخ و تربیت مومنان-
مومن با والیت حق نباید فشل شود-حقیقت
حال مومن ذلت است-حقیقت نصر از آن

خداست-روش تعلیمی قرآن کریم

121-
129

0045 20-30 دستور العملهای چهارگانه- همراهی
بهشت و مغفرت-اوصاف متقین-معنای
احسان-تفاوت نظام آخرت و دنیا-مالک
استغفار-بیان حقیقت دست به دست شدن

حکومتها

130-
141

0046 31-37 بحث امتحان 142
0047 37 و 38 ادامه بحث امتحان-محق و تمحیص 142-

143
0048 38-41 حقیقت شکر-الشاکرون هم املخَلصون 144
0049 41-51 وجود عده ای از شاکرین در احد-ادامه

بحث احد-اختالف قویترین عامل جدا
کننده مومن و کافرخصوصیات نفس

پرستان

144-
154

0050 51-55 االمر بید اهلل-سنت اسباب- غلبه ظاهری
دشمنان انبیاء-سنت الهی درو تعین

سعادت و شقاوت-آثار ذنوب -بحث عفو
و مغفرت

155

0051 56-60 ادامه تحلیل داستان احد-تربیت مومنین به 156-



0051 56-60 ادامه تحلیل داستان احد-تربیت مومنین به
این که احیا و اماته در دست خداست-
عفو و مشاوره دو صفت در ظرف والیت

156-
164

0052 61-67 ادامه تحلیل داستان احد-برزخ-شرح
معنای ال خوف علیهم-حسبنا اهلل و نعم

الوکیل

165-
175

0053 67-80 توکل-مشورت و استبداد رأی-ارواح
مومنین-غلبۀ ظاهری کفر

176-
178

0054 81-83 سنت ابتال-نکمیل نفوس در مسیر سعادت
و شقاوت-

179-
180

0055 84-93 اقوال یهود-تلخیص حال مومنین و
مشرکین-حال ابرار و خصوصیات آنها-
مقایسه زن و مرد در استکمال معنوی

181-
199

0056 93-100 فذلکه سوره-کالم در مرابطه در جامه
اسالمی

200

0057 100-103 آیا سنت اجتماعی اسالم ضمانت اجرا و
بقا دارد؟

 

0058 103-107 تنها شعار جامعه اسالمی، تبعیت از حق
در عمل و نظر-غایت جامه مدنی امروز-
تمدن حاضر تکامل یافته وثنیت اولی-
تابعیت اسالم از حقامور خارجی تابع

قانون علیت- تربیت غربی

 

0059 107-111 تفکر فردی شرقی-تفکر اجتماعی-انسان
مرکب از قوای مختلف-اجتماع مانند
انسان مرکب از قوای مختلف است-
فرهنگ قرآن رعایت حق صالحان-نقد و
بررسی رفتار تمدن غرب-نحوه تکون و
زندگی در جامعه اسالمی-تفاوت جوامع

مدنی با جامعه اسالمی

 

0060 111-114 روح توحید ساری در تمام قوانین
اسالمیدلیل نقض قوانین و فروپاشی

جوامع-

 

0061 114-117 توحید تنها ضامن اجرائی-منطق تعقل و
احساس-منطق احساس-

 

0062 117 منطق اسالم-نمونه هایی از تربیت در عهد
رسول اهلل

 

0063 117-118 معنای طلب اجر اخروی-بنای شریعت بر
تکوین-جمع بین توحید و اسباب

 

0064 118-121 معنای آزادی در اسالم  

 
 
 


