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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 (تْشاى -سض )حَصُ اهبم خویٌی علیْن السالمعالم آل محمدهشکض فقْی 
 

 مقدمه:

هعشفی فشهَدُ ٍ ساُ تحقق آى سا سشسپشدگی  خَد عجَدیت اًسبى سا آفشیٌص ّذف هتعبل خذاًٍذ

تَاى سا ًخست هی پشستص حق تعبلی جلَُ هْوتشیي. اٍاهش ٍ ًَاّی حق داًستِ استًسجت ثِ 

  الْی ٍ دس هشحلِ ثعذ تغجیق اعوبل ٍ سفتبس ثش ایي هْن داًست. قَاًیي تطخیص

 دس الغبعة حق سعبیت ثِ هعتقذ اًسبى کِ هسبئلی آى تجع ثِ ٍ هَضَعبت افضٍى سٍص تَسعِ ثِ تَجِ ثب

 تطکیل دیگش سَی اص ٍ است آى حکن فْن ٍ دسیبفت ًیبصهٌذ اجتوبعی، ٍ فشدی هختلف ّبی عشصِ

 ثستش ایجبد حَصُ ثذیْی الضاهبت اص الْی، یکی داسی حکَهت سٍی پیص هسبئل گستشُ ٍ اسالهی ًظبم

است؛ ضیَُ ای کِ  جَاّشی اجتْبد ثش هجٌبی فقِ صحیح ّبیضیَُ ثب آضٌب عالة تشثیت جْت هٌبست

 اثتٌبی آى ثش سٍش قَین ٍ هستحکن فقِ اّل ثیت علیْن السالم استَاس گطتِ است. 

 ّبیثِ ًظشیِ گستشدُ تَجِ ٍ ًیبص کبًَى اسالهی، ًظبم القشای ام دس حضَس ثِ تَجِ ثب تْشاى حَصُ

 هسبئل اص تشیدقیق ٍ ّوِ جبًجِ دسک ثشای ثیطتشی آهبدگی ٍ ظشفیت ٍ فقْی است هتقي ٍ پَیبی

کِ  است علوی گفتِ پیص ّبی صالحیت اص ثشخَسداس فضالی تشثیت ثِ ًیبص علوی داسد ٍ اص ایي سٍ

 .   گَیذ پبسخ سا ّب دسخَاست ایي اص ثخطی پشداصی ًظشیِ ٍ علن تَلیذ عشصِ دس تَاًذهی

 صذیقی داهت اهلل آیة حضشت سثبًی عبلن تَسظ ش2493سبل  دس تْشاى خویٌی سُ اهبم علویِ حَصُ

 ثب ًکطیذ کِ عَلی ٍ ضذ اًذاصی ساُ اهکبًبت حذاقل ثب ثضسگبى هتعذد ّبی تَصیِ دسپی ٍ ثشکبتِ

 علوی ٍ هختلف ّبیعشصِ دس ٍ آهذ ضوبس ثِ تْشاى هَفق ّبی حَصُ ضوبس دس حق حضشت عٌبیبت

 دسخطیذى گشفت. پژٍّطی
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 ٍ هکبى ٍ صهبى ضشایظ تَجِ ثِ ثب ثبلٌذگی هستعذ ٍ الْی اهذادّبی ثِ ٍ اهیذٍاس جَاى حَصُ ایي ایٌک

تحقق  ثشای ّبیی داسد قذم آى عضم اسالهی ًظبم ٍ عصشعج ٍلی حضشت پیطگبُ دس خَد دسک سسبلت

 است دادُ تطخیص اجتْبد ٍ تفقِ عشصِ ثِ ٍسٍد سا ّبی ثشًبهِ خَد اٍلَیت اص ٍیکی ثشداسد ایي هْن

 تفضل ٍ اهذاد الْی دس ایي هسیش هَفق ٍ سشثلٌذ گشدد.   ثب ثتَاًذ داسد آى اهیذ ٍ

ثب تَجِ ثِ تصوین ضَسای عبلی تْشاى هجٌی ثش هٌْذسی علوی تخصصی حَصُ ّبی استبى تْشاى ٍ 

مأموریت ایه ثخطی هذاسس دس هَضَعبت تخصصی هطخص ٍ هتٌبست ثب ظشفیت آًْب ٍ توشکض

اص یک عشف ٍ ضشٍست تشثیت  مدرسه مبارکه جهت اشتغال به تزبیت و تأمیه مدرسیه حوسه تهزان

ضبیستِ دس سضتِ فقِ ٍ داًص ّبی هشتجظ ثعٌَاى ستَى فقشات حَصُ اص عشف دیگش، فبضل ٍ اسبتیذ 

ضشٍست تأسیس هشکضی جْت تعلین هتوشکض ٍ ٍیژُ داًص فقِ ثعٌَاى پیص ًیبص تأهیي اسبتیذ قَی ٍ 

 تأثشگزاس هی ًوبیبًذ.

 

 اهداف:

 فقْی؛ضٌبخت استذاللی ٍ عویق هسبئل فقْی ٍ اصَلی، ٍ آضٌبئی ثب سٍضْبی استٌجبط  -2

 ؛ٍ هکبتت هختلف فقْی ضٌبخت هٌبثع، هتَى ٍ آضٌبئی ثب تبسیخ ٍ ادٍاس فقِ ٍ اصَل -3

 ضٌبخت پیص ًیبصّبی ضشٍسی دس فشایٌذ استٌجبط فقْی؛ هبًٌذ آیبت االحکبم، سجبل، دسایِ،... -4

 ایجبد تَاى تتجع ٍ تحقیق دس صهیٌِ فقِ ٍ اصَل؛ -5

 ؛هذاسس علویِ تْشاى صهیٌِ سبصی جْت تأهیي استبد -6

 ؛تشثیت عالة هستعذ جْت ضشکت دس سغَح ثبالتش -7

 .اّتوبم ثِ تأهیي ثخطی اص ًیبصّبی ًشم افضاسی ًظبم اسالهی -8

 :و رؤوس بزوامه ها سیاست ها

 ؛اّتوبم ثِ تعبلی اخالقی ٍ هعٌَی عالة -2

ثب تَجِ ثِ تصوین ضَسای عبلی تْشاى هجٌی ثش هٌْذسی علوی تخصصی حَصُ ّبی استبى تْشاى ٍ 

مأموریت ایه توشکضثخطی هذاسس دس هَضَعبت تخصصی هطخص ٍ هتٌبست ثب ظشفیت آًْب ٍ 

اص یک عشف ٍ ضشٍست  رسیه حوسه تهزانمدرسه مبارکه جهت اشتغال به تزبیت و تأمیه مد

تشثیت اسبتیذ فبضل ٍ ضبیستِ دس سضتِ فقِ ٍ داًص ّبی هشتجظ ثعٌَاى ستَى فقشات حَصُ اص عشف 

دیگش، ضشٍست تأسیس هشکضی جْت تعلین هتوشکض ٍ ٍیژُ داًص فقِ ثعٌَاى پیص ًیبص تأهیي اسبتیذ 

 شگزاس هی ًوبیبًذ.یقَی ٍ تأث
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 تقَیت تعجذ ٍ تعْذ دیٌی ٍ تشٍیج سٍحیِ هسئَلیت ضٌبسی ٍ هسئَلیت پزیشی؛ -3

 سٍحی ٍ جسوی علجِ؛تبکیذ ثش حفظ ًطبط ٍ سالهت  -4

تأکیذ ثش ضشٍست آضٌبئی عالة ثب هتَى فقْی ٍ اصَلی؛ ٍ تَاى هٌذ سبصی جْت استفبدُ اص  -5

 ؛تشاث علوی

آضٌب کشدى ثب هسبئل هَسد ًیبص فقْی، حقَقی سٍص ٍ ًقص فقِ دس پبسخ گَئی ثِ آى ٍ ایجبد  -6

 ؛پژٍّطی ،دغذغِ علوی

 ؛دس عشصِ ّبی تَلیذ علناّتوبم ثِ ضکَفب سبصی سٍحیِ پژٍّص ٍ خَد ثبٍسی  -7
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