
 سم اهلل الرحمن الرحیمب

 

 (1) شرح زیارت جامعه کبیره

 23تا  1جلسات 

 

 سرفصل جلسات

 

 استاد

 حضرت آیت اهلل محمدی ری شهری

 

 تنظیم:

 مدیریت فرهنگی دانشجویی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث

 1231مرداد ماه 



 السالم علیکم یا اهل بیت النبوة

 

 زیارتبا مقدمات آشنایی 

 عنای زیارتم 
 معنای زیارت جامعه 
 کبیره جامعه شرح زیارت ضرورت 
  با قرآن کبیره ارتباط شرح زیارت جامعه 
 اعتبار زیارت میزان 

  در روایات زیارتانواع 
 (ؤمن زیارت خداست، برکت دیدار مؤمنزیارت احیاء: )اهمیت و ارزش دیدار مؤمن، زیارت م 

 زیارت اموات 
  اهل بیتزیارت 

 

 اهل بیت )علیهم السالم( در زندگی و مرگشان یکسان است.زیارت 

  معرفت در زیارت 

 توجه اهل بیت به زائر 
 

 معنای زیارت اهل بیت )علیه السالم( 

 ما با امامانارتباط 

 شرح اذن دخول معصومین علیهم السالم

 )ع( معناى حیات ائمه

 در زندگی انسان  زیارت اهل بیتنقش 

 های نسل جوان از زیارت جامعه بهره

 جامعه اقسام زیارات

 مفهوم زیارت جامعه کبیره چیست؟



 ضرورت شرح زیارت جامعه کبیره چیست؟

 ثمرات آشنایی با اهل بیت )ع( چیست؟

 پیوند با خدا چیست؟راه 

 چیست؟ نقش اهل بیت در زندگى انسان

 چهار مثال پیامبر اکرم )ص( برای تبیین نقش اهل بیت در زندگی انسان:
 شتىِ نوح: رهایى از گرداب مشكالتمثَل ك 
 مثَل باب حطة: پاكسازى گناهان 

 ه خدا: ایمنى از عذاب دوزخمثَلِ خان 

 ردنسر: راه درست زندگى ك مثَل چشم نسبت به 

 

 در زندگی انسانزیارت جامعه کبیره تأثیرات آشنایی با معارف 

 اهمیت امام شناسى و ارتباط آن با زندگى انسان

 نسبت زیارت جامعه کبیره با شناخت امام چیست؟

 ؟دعای عصر غیبت چیست

 وظیفه شیعیان در عصر غیبت برای حفظ اسالم و وفاداری به ارزشهای اسالمی چیست؟

 «اللهم عرفنی...»پیامهای دعای 

  ،پیامبر شناسی، اسالم شناسیراه خداشناسی 
 درخواست ما از خدا برای شناساندن خود، پیامبر و حجت او 

 ی ماجرای مال عباس تربت

 زیارت جامعه چه ارتباطی با قرآن دارد؟
 قرآن ناطق و قرآن صامت چیست؟

 منظور از قرآن ناطق کیست؟
 یابد؟می چگونه انسان به مقام قرآن ناطق دست

 هایی از قدرت و توانایی قرآن ناطقنمونه
 بررسی اعتبار زیارت جامعه و استناد آن به امام هادی علیه السالم

 
 شیوه های نسبت دادن سخن یا فعلی به معصوم علیه السالم



 آور تواتر یا فراوانى راوى: اطمینان .1

 آور قرائن قطعیة: اطمینان .2

 آور ناناستوارى متن و محتواى قوى: اطمی .3

 آور اعتمادِ به سند یا سلسله راویان: ظن .4

 
 کدام یک از شیوه های استناد یقین آور است؟

 کدام مورد از شیوه های استناد به معصوم، ظن آور است؟ 
 

 علیه السالم چیست؟ به امام هادىکبیره زیارت جامعه انتساب  یلدال

 استواری متن 
 قرائن قطعیه 

o الیحضره الفقیه نقل زیارت جامعه در کتاب من 
o سخن مال محمد تقی مجلسی و پسر ایشان عالمه مجلسی 

 
 :پرسش و پاسخ 

 آیا مقام قرآن ناطق از قرآن صامت باالتر است؟
در صورت باالتر بودن مقام قرآن ناطق، اگر کسی با قرآن ناطق انس بیشتری داشته باشد، آیا نسبت به کسی 

 تر است؟هدایت و فالح نزدیک که با قرآن صامت انس بیشتری دارد، به راه
 آیا قرآن صامت و قرآن ناطق در عرض یکدیگرند یا در طول یکدیگر؟

 علیه السالم چیست؟ به امام هادىکبیره زیارت جامعه انتساب  یلدال

 استواری متن 
 قرائن قطعیه 

o نقل زیارت جامعه در کتاب من الیحضره الفقیه 
o  از شرح زیارت جامعهسخن عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار، پس 

o سخن مال محمد تقی مجلسی در شرح کتاب من الیحضره الفقیه 

 
 نکاتی در مورد زیارت جامعه

 های سیاسی ـ فرهنگی امام هادی )علیه السالم(یکی از محورهای مهم فعالیت 
 است یا نزدیک؟ متن زیارت جامعه مربوط به زیارت از نزدیک 

 حضرت ولی عصر عجل اهللداستان تشرف سید احمد رشتی به محضر 
 

 پرسش و پاسخ 



توان حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( و حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( را نیز آیا با زیارت جامعه می
 زیارت کرد؟

 بیان سلسله راویان زیارت جامعه کبیره
 آداب تشرف به مزار امامان

 معنای سالم
 پیام سالم

 سالم در اسالم
 ائمه علیه السالمسالم در زیارت 

 آداب سالم کردن
 مفهوم سالم برای ائمه علیهم السالم چیست؟

 معنای دعا برای ائمه علیهم السالم چیست؟
 اهل بیت نبوّت بودن؛ نخستین امتیاز ائمه )علیهم السالم(

 چیست؟ تفاوت میان اهل بیت نبی و اهل بیت نبوت
 معنای کلمه بیت چیست؟

 امعه کبیرهج امام شناسی از نگاه زیارت
 امام خاندان نبوت است .1
 جایگاه رسالت .2

 مختلف المالئکه .3

 یمهبط الوح .4

 معدن الرحمة .5

 خزّان العلم .6

 الحلم یمنته .7
 

 امام خاندان نبوت استاولین درس: 
 داستان گفتگوی قتادة، دانشمند سنّی بصره، با امام باقر )علیه السالم( 

 مام باقر علیه السالمبیان ویژگیها و جایگاه اهل بیت علیه السالم توسط ا
 پرسش و پاسخ 

 علت نبی یا رسول بودن یک پیامبر؟ 
 های خاص خود پیامبران؟مقتضیات اجتماعی یا ویژگی

 
 جایگاه رسالت ویژگی امامان معصوم علیه السالم:دومین 

 معانی رسالت



  دریافت وحى و ابالغ آن به مردم: ویژه پیامبران است 

 ه اهل بیت است واسطه میان پیامبر و مردم: ویژ 

 ویژه مبلغان دینى استواسطه شدن در ابالغ وحی به سایر مردم : 

 موضع الرسالة یمعنا ۀدربار یمجلس ۀنظر عالم
 معنای مختلف المالئکة

 اثبات نزول فرشتگان در حدیث امام باقر )علیه السالم(
 

 مختلف المالئکة :سومین ویژگی امام معصوم از نظر زیارت جامعه
 آمد مالئکه نزد امام چیست؟علت رفت و 

علت نورانیت یافتن قلب هنگام حضور در محضر امام و از بین رفتن این نورانیت هنگام جدایی از امام )علیه 
 السالم( چیست، آیا نشانه نفاق است؟
 آورد تداوم حاالت معنویدیدن فرشتگان و مصافحه با آنان؛ ره

 آیا مؤمنین با فرشتگان مرتبطند؟
 

 : مهبط الوحیچهارمین ویژگی امام معصوم )علیه السالم( از نگاه زیارت جامعه
 معانی وحی در قرآن چیست؟

o وحی به معنای خاص 
o وحی به معنای عام 
o وحی به معنای اعم 

 معنای مهبط الوحی چیست؟
 شود؟جه موضوعاتی به ائمه علیهم السالم الهام می

 د؟شوآیا به غیر از پیامبر و امام هم وحی می
 شود؟مفهوم الهام چیست؟ الهام کدام معنای وحی را شامل می

 روایاتی در باب الهام به غیر معصوم
 چیست؟ محدثو  نبی، رسولتفاوت میان 

 اقسام وحی و الهام کدام است؟
 مبادی علوم ائمه علیهم السالم چیست؟

o آموزش پیامبر 
o اصول علم 
o میراث پیامبران پیشین 
o کتاب علی علیه السالم 
o ف فاطمه )س(مصح 



o جفر و جامعه 
o الهام 

 

 پرسش و پاسخ 
 شود یا خیر؟شامل انسانهای عامی نیز می ،وحی اعمآیا 

 چگونه میتوان الهام الهی را از الهام شیطانی تشخیص داد؟
 

 معدن الرحمة :پنجمین ویژگی امامان معصوم از نگاه زیارت جامعه
 معنای معدن و رحمت چیست؟

 انواع رحمت کدام است؟
o (مت عامهرح :)گیردریدگان را در بر مىرحمت رحمانیه: همه آف 

o (رحمت خاصه :) رحیمیه: ویژه مؤمنان استرحمت 

 
 

 خزّان العلم :ششمین ویژگی از ویژگیهای بسیار مهم اهل بیت )علیهم السالم(
 از زبان روایات « خزان العلم»تبیین معنای 

 های معادل خزان العلم در زیارت جامعهواژه

o َمحل نگهداری علم خدا( ةَ عِْلمِهِعَیْب( 
o داران علم خدا()خزینه خَزَنَةً لِعِْلمِه 
o  علم بودن نظر و سخن اهل بیت(رَْأیُکُمْ عِْلم( 

 
 :است پاسخ به چند سؤال ازمندیمعادل آن، ن یهاواژه گریمفهوم خزان العلم و د نییتب

 ؟چیست تیعلم اهل ب یهایژگیوالف( 
 ؟کدامند از آن آگاهند تیاهل بفقط که  یعلومب( 
 ؟چیست تیمنابع علم اهل بج( 

 
 پرسش و پاسخ 

 ؟است برای بازداشتن از گناهشود، رحمت خدا کاران وارد میآیا مشکالت و مصائبی که بر مؤمنین و نیکو
 

 ویژگیهای علم ائمه )علیهم السالم(الف( 

  گنجینه علوم الهی 
 جایگاه دانش الهی 



 وارثان علم انبیا 
  بیت سخن پیامبر استسخن اهل 
 اهل بیت اعلم الناس هستند 

 
 )علومی که فقط اهل بیت از آن آگاهند( علوم مخصوص اهل بیت علیهم السالم چیست؟ب( 

 علم الکتاب .1
 تأویل قرآن .2

 اسم اعظم .3

 هاتوانایی سخن گفتن به همه زبان .4

 آشنایی با زبان همه پرندگان و جنبدگان .5

 «مایکون»و  «ماکان»آگاه به  .6

 رهایاز مرگ و م تیهل با یآگاه .7
 و آسمان است نیاز آنچه در زم تیاهل ب یآگاه .8

 آوردآگاهی اهل بیت از آنچه خداوند در شب و روز پدید می .9
 

 علم الکتاب چیست؟
 کیست؟ ﴾وَمَنْ عِندَهُ عِلم الکتاب﴿
 

 دومین علمی که مخصوص ائمه علیهم السالم است عبارت است از تأویل قرآن :تأویل قرآن
 ی درباره تأویل قرآنروایات

 دانند.دانند و دیگران نمیسومین علمی که اهل بیت می اسم اعظم:
 .بیتعلوم اهل  ویژگیسومین  ها:توانایی سخن گفتن به همه زبان

 
 پرسش و پاسخ 

کنند، با این آیا بین این مطلب که اهل بیت پیش از رسیدن امر الهی، از قدرت والیت تکوینی خود استفاده نمی
 ارتباط وجود دارد؟ ﴾ِإنَّ اللَّهَ ال یُغَیُِّر مَا بِقَْومٍ حَتَّى ُیغَیِّرُوا مَا ِبأَْنفُِسهِمْ﴿فرماید: یه از قرآن که میآ
 

 ششمین ویژگی علوم اهل بیت «:ما یکون»و « ما کان»آگاهی امام به 
 تیعلوم اهل ب یژگیوهفتمین  : هفتمین:آگاهی اهل بیت از مرگ و میرها

 تیعلوم اهل ب یژگیوهشتمین  :هل بیت از آنچه در زمین و آسمان استآگاهی ا
 تیعلوم اهل ب یژگیو نهمین :آوردیم دیاز آنچه خداوند در شب و روز پد تیاهل ب یآگاه

 
 عبارتست از: « خزان العلم»سومین سئوالی که الزم است پاسخ داده شود برای تبیین مفهوم 



 
 لسالم( چیست؟منابع علوم اهل بیت )علیهم اج( 

 تعلیم پیامبر .1

 های انبیاکتاب .2

 کتاب امام علی علیه السالم .3

 مصحف حضرت فاطمه علیها السالم .4

 جفر و جامعه .5

 الهام .6
 

 سؤال
 دارد؟ اریعلوم را بالفعل در اخت ۀالسالم( هم هیامام )عل ایآ

 
 منتهی الحلم :هفتمین درس از مباحث امام شناسی از نگاه زیارت جامعه

 نتهی الحلمتفسیر عبارت م
 نمونه هایی از حلم اهل بیت )ع(

 
 «اصول الکرم»

 «اصول الکرم»تفسیر عبارت 
 روایاتی در باب کرامت اهل بیت علیهم السالم

 نشانه های کرمامت در انسان چیست؟
 روایاتی در باب اینکه اساس هر خیری اهل بیت علیهم السالم هستند

 
 و قادة االمم

 «قادة االمم»تفسیر عبارت و 
 جلوه های رهبری اهل بیت

 )علیهم الّسالم( تیاهل ب یاخالق یرهبر .1
 )علیهم الّسالم( تیاهل ب یعلم یرهبر .2
 )علیهم الّسالم( تیاهل ب یباطن یرهبر .3
 )علیهم الّسالم( تیاهل ب یاسیس یرهبر .4

 
 

 اولیاء النعم
 تفسیر اولیاء النعم



 لسالمتبیین نعمتهای ظاهری و باطنی در روایت امیر مؤمنان علیه ا
 پرسش و پاسخ 

کاران از کارهای زشت خود هم دلیل آنچه انسان از آن خشنود باشد، نعمت است، پس خشنود بودن خالف
 نعمت بودن آن کارهای ناپسند است؟

 
 «خیارعناصر األبرار و دعائم األ و» تفسیر

 دیدگاه عالمه مجلسی در شرح عناصر االبرار
 م( منشأ همۀ خیرهامعرفت و والیت اهل بیت )علیهم الساّل

 روایت امام رضا )علیه الساّلم( پیرامون اهمیت امامت
 

 «ساسة العباد»تفسیر 
 تفاوت سیاست علوی و سیاست اموی

 اصول سیاستمداری در مکتب اهل بیت علیه السالم
 «لبالدرکان اأ»تفسیر 
 «ابواب األیمان»تفسیر 

 
 نفرمودند ابواب اسالم؟در زیارت چرا 

 شرایط ایمان
 سیر عالمه مجلسی از ایمانتف

 روایات در باب ابواب اهلل
 پرسش و پاسخ 

 آیا امکان دارد کسی اسالم داشته باشد ولی ایمان نداشته باشد، با توجه به اینکه ایمان مراتبی دارد؟
 

 «أمناء الرحمن»تفسیر 
 دیدگاه امین االسالم طبرسی در معنای امانت

 
 والسالم علیکم


