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 مدیریت فرهنگی دانشجویی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث

 4334مرداد ماه 
 

  



 33جلسه 

 و ساللة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین

 چیست؟ ساللةمفهوم 

 انداهل بیت عصاره خصوصیات جسمی و معنوی پیامبران

 نسبت ساللة النبیین و صفوة المرسلین چیست؟

 فرق نبیین و مرسلین چیست؟

 انواع نبی

  نبی غیر مرسل 
 نبی مرسل 

 العالمینوعترة رب تفسیر 

 33جلسه 

 السالم علی أئمة الهدی

 امام به چه معناست؟

 انواع امامت در قرآن

 امام هدایت 
 امام ضاللت 

 پیشوایی و رهبری در بعد ارزشی

 آیا امامت برتری دارد یا نبوت؟

 محشور شدن هر انسانی با امام خویش

 داستان بیعت عمربن حریث با سوسمار

 پیام این فراز از زیارت جامعه

امت می ب 
 
اوران ولی عصر )ع( در ق دن در صف ی  ور ش  ب محش  ا موج  ب  اله روی از ولی عصر )ع( در دن  ب  وددن   ش 

 33جلسه 

 و مصابیح الدجی، و اعالم التقی السالم علی أئمة الهدی

 اگر بخواهیم در صف یاران امام زمان عجل الله باشیم چه باید بکنیم؟

 السالم روایاتی در باب آثار پیروی از اهل بیت علیهم



 نتیجه پیروی از امام چیست؟

  باز شدن چشم باطنی 
 ارتباط با مالئکه 

 بیان نمونه هایی از انسانهایی که پیروان امام بوده اند

 33جلسه 

 السالم علی ائمه الهدی و مصابیح الدجی

 ترجمه عبارات مصابیح و دجی

 تفسیر مصابیح الدجا

 (8)تغابن آیه  أمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلناف

 مراد از نور در آیه شریفه )النور الذی انزلنا( چیست؟

 نور

 نور = قرآن 
 )نور = امام )قرآن ناطق 

 «السالم علی ائمه الهدی و مصابیح الدجا »فراز پیام 

 اال و ان لکل مأموم امام یقتدی به و یستضئ بنور علمه 
 

  امام  
 

 

 33جلسه 

 اعالم التقی

 ترجمه اعالم ، تقی

 تقوی چیست؟

 در کالم امام صادق علیه السالم مفهوم تقوی

 چیست؟« اعالم التقوی»فراز  پیام

وی
 
ق
ب ه ت  ری ن مرن 

 
ن ت ی  ای  دی از ی  مای  ب ن 

 
 عق

 نشانه انسان با تقوی چیست؟

 والیت تکوینی              چراغ باطنی

  استفاده از نور علم امام               غ ظاهریچرا



 )مقدمه نور علم( در کالم امام صادق علیه السالم حقیقت عبودیت

 مالک ندانستن خویش به آنچه خدا به انسان داده است 
 واگذار کردن آینده خویش به خدا 
 تمامی اوقات انسان برای خدا 

 38جلسه 

 السالم علی ... و ذوی النهی و اولی الحجی

 ترجمه لغات: ذوی، حجی

 معانی ذو النهی و اولی الحجی

  عقل و زیرکیصاحبان 

 

  عقل 

 

 

  عقل 

 

 چیست؟« ذوی النهی و اولی الحجی»فراز  پیام

ل عملی
ی و عق 

 
الق

دان اج  کسب وج  ن ت رای  ی روی از معصومی   پ 

 33جلسه 

 السالم علی...... و کهف الوری

 ترجمه لغات: کهف، وری

 تفاوت کهف و غار

 کهف در فرمایشات امام جواد علیه السالم

 کهف در بیان امیر مومنان علی علیه السالم

 کهف الوری در کالم عالمه مجلسی

 34جلسه 

 السالم علی .... ورثة األنبیا

 نهی از اعمال ناشایستنهی: یعنی 

 حجی: یعنی دستور برای اعمال شایسته

 

 نهی: عقل عملی )وجدان اخالقی(

 حجی: عقل نظری )ادراک مجهوالت(



 ترجمه لغات ورثة، أنبیا

 برند؟السالم چه چیزی از پیامبر )ص( ارث میائمه اطهار علیهم 

 فراز )ورثة األنبیا( چیست؟ پیام

د ب 
 
ست ران ه  امی  ب  ر ن 

 
ان جاض  علما واری 

 ؟چیست یامبرانندوارثان پ ویژگی عالمایی که 

 34جلسه 

 و مثل اعلی

 تفسیر عبارت مثل أعلی

 است روایاتی که امامان را به عنوان مثل أعلی مطرح کرده

 آعلیمعنای دقیق مثل 

 سئوال: اهل بیت مثل أعلی برای که و برای چه؟

 اهل بیت مرتبه واالی مثل خدا

 « مثل أعلی»فراز  پیام

ام  دن ب ه مق  الش ت رای رسب  دا»ی  ل ج 
دا« مب  ا اطاعت از ج  دن ی   ش 

 34جلسه 

 السالم علی .... و الدعوة الحسنی

 معنای الدعوة الحسنی چیست؟

 دعوت کننده های به دین خدا و راه نجات هستند اهل بیت نیکوترین 
 اهل بیت بهترین دعا کنند ها هستند 

 منظور از نیکوترین دعوت چیست؟

 شود؟چه کسانی دعایشان رد نمی

 «دعوة الحسنی»فراز  پیام

 دا ر دعوت ب ه شوی ج  ی ت در مسی  ل ن  ی روی از اه   پ 

 دان رزی 
 
 دعا ت رای ف

 

 33جلسه  



 

 معناى حجج: دليل و برهان

 دهددر مفردات راغب: دليلى كه راه را به روشنى نشان مى حجّت

 اهل بيت حجت خدا بر روی زمين هستند

 خودشان 

 سخنانشان 

 راویان حدیث 

 اقسام حجت هاى خدا

 حجت ظاهر: پيامبران و امامان 
 حجت باطن: عقل و خِرد 

 معناى اولى

 رابطه اولى و دنيا: اولى براى رعایت سجع تكرار شده است

 چيست؟مراد از اولى 

  عالم برزخ 
  زمان رجعت 

 هاى گذشته امت 

  ّعالم ذر 

 نظر برگزیده: اولى براى تأكيد دنيا و رعایت سجع مكرّر آمده است

 44جلسه 

 السالم عل محال معرفة الله

 معنای محال معرفة الله

 اقسام خداشناسی کدام است؟

 اقسام عبادت کدام است؟

 دارد؟عبادت حقیقی چه تأثیری 

 خدا شناسی حقیقی از آن کیست؟

 چیست؟« الله معرفة محال عل السالم »پیام فراز 

ی
 
ق ی 
 
اسی حق ب  داس 

 حرکت ب ه سمت ج 



 44جلسه 

 اهلل کةالسالم علی.... و مساکن بر

 تعریف لغات: مساکن، برکت

 معنای مساکن و برکت چيست؟

 مبدأ تمامی برکات کجاست؟

 هاى خداوند در دعاها با واژه بركتنام

  منزل البركات 

  جاعل البركات 

  منشأ البركات 

  مخرج البركات 

  ولى البركات 

  مرسل البركات 

 انسانهای با برکت چه کسانی هستند؟

 ترین انسانها در دنيا کيست؟پر برکت

 روایاتی در باب برکت وجود اهل بيت عليهم السالم

 مجرای برکت الهی چه کسانی هستند؟

 حبيب اللَّه گلپایگانىداستان دست با بركت شيخ 

 44جلسه 

 اهلل معادن حکمة

 معنای واژگان: معادن، حکمت

 معنای حکمت چيست؟

 ها و اشتباه تهى باشدحكمت یعنى دانشى كه از كاستى 

 حكمت یعنى كار محكم، متقن و استوار 

 اهل بيت مظهر علم و حکمت خدا هستند

 مراتب حکمت در انسان:

  حكمت نظرى 

  حكمت عملى 

  حكمت حقيقى 

 تفاوت علم و حکمت چيست؟



 داستان لقمان و حکمت عملی ایشان
 شود؟آورده نمیچرا همه حاجات انسان برسئوال: 

 جواب: حکمت الهی
 مصلحت نبودن برای شخص 
 مصلحت نبودن برای نظام آفرینش 

 حکمت اهل بيت عليهم السالم برگرفته از حکمت الهی
 44جلسه 

 سراهلل و حفظة
 تعریف واژگان: حفظه، سر

 ماهيت اسرار الهی نزد اهل بيت عليهم السالم چيست؟
 امانت دار سرّ الهى اميرالمؤمنين

 تحمل برخى اسرار مختص به قلوب ائمه است
 سر قدر الهی

 داستان حضرت خضر و موسی
 44جلسه 

 کتاب اهلل حملة و
 تعریف واژگان: حمله، کتاب اهلل

 کتاب اهلل چيست؟ مقصود از
 قرآن 
 تمام کتب آسمانی 

 چيست؟حامالن کتاب اهلل مقصود از 
 الفاظ کتاب اهلل حامل 
 حامل معنای کتاب اهلل 
 عمل به کتاب اهلل 

 اهل بيت عليهم السالم باالترین مرتبه از حامالن قرآن هستند
 این فراز از زیارت جامعه کبيره  پیام

رآن
 
ب واالی جامالن ف دن ب ه مران  الش ت رای رسب   ی 

 چگونه انسان ميتواند ظرفيت دریافت حقایق قرآن را کسب کند؟سئوال: 
 44جلسه 

 اوصیاء نبی اهلل
 

 وصيت چيست؟
 اقسام وصيت کدام است؟

 وصيت مالی 
 وصيت اخالقی 
 وصيت سياسی 

 وصی هر کدام از پيامبران چه کسانی هستند؟
 مقصود از اینکه اهل بيت وصی پيغمبر هستند چيست؟



 چه دليلی داریم که اهل بيت اوصياء پيغمبر هستند؟
 . جلد دوم اهل بيت در قرآن و حدیث2. جلد دوم موسوعه امام علی )ع( 1معرفی منابع: احادیث وصایت در دو کتاب 

 
 این فراز نورانی چيست؟ پیام

دا )ص( ر ج  امی  ب  اء ن  وب اطاعت از اوصب   وج 

 45جلسه 
 رسول اهلل ذریة

 مفهوم ذریه چيست؟
 کنيم؟با توجه به اینکه ائمه عليهم السالم فرزندان دختری رسول خدا هستند چرا ایشان را ذریه رسول خدا خطاب می

 کنيم؟چرا امير المومنين را ذریه رسول خدا خطاب می
 شوند؟آیا کسانی که مادرشان سيد است سيد محسوب می

 شبهه هارون الرشيد به امام کاظم عليه السالم
 فراز از زیارت نورانی چيست؟این پیام 

ر اکرم صلوات هللا علب ه امی  ب  ساب ب ه ن 
 
ت
ی ت ای  ول دی و مسئ  مب 

 
 ارزس

 پرسش و پاسخ:
 آیا اختصاص حقوق ویژه برای سادات، تبعيض نژادی نيست؟

 
 41جلسه 

 الی اهلل الدعاة
 معنای فراخوانی به سوی خدا چيست؟

 ویژگی حکومت الهی چيست؟
 انواع بت پرستی کدام است؟

  جماد پرستى 

  طاغوت پرستى 

  خود پرستى 

 آیا دعوت به خدا و فراخوانی به سوی خدا اختصاص به اهل بيت دارد یا خير؟
 انواع دعوت و فراخوانی به سوی خدا کدام است؟

 دعوت به خود 
 دعوت به دیگران 
 دعوت به نام خدا برای خود 
 دعوت به سوی خدا برای خدا 

 شرایط فراخوانی به سوی خدا چيست؟
  شرط علمى: تفقه در دین و داشتن بصيرت 

 شرط اخالقى: اخالص 

  شرط عملى: هماهنگى دل و زبان 

 پرسش و پاسخ:
 شود؟با توجه به شرایط مبلغ و اینکه دست یافتن به این ویژگيها دشوار است بنابراین تکليف تبليغ دین چه می

 



 42جلسه 
 السالم علی...... االدالء علی مرضات اهلل

 
 معنای واژگان: ادالء، مرضاه اهلل

 خدا چيست؟خشنودی معنای راهنمایی به 
 اقسام راهنمایی به خشنودی خدا چيست؟

  راهنمایى با گفتار 

  راهنمایى با اخالق و كردار 

  راهنمایى با حقيقت رهنمون 

 آیا رهنمایی به سوی خشنودی خدا اختصاص به اهل بيت دارد؟
 به خشنودی خدا نائل شد؟ شود به مقام رهنمونیچطور می
  کشتن هوا و هوس 
 رسيدن به مقام تسليم و رضا 
 خواستن خواسته های الهی 
 متصف به صفات خدا شدن 
 مثل خدا شدن 

 پرسش و پاسخ:
 چگونه ميتوان به مقام انسان کامل رسيد؟

 45جلسه 
 

 السالم علی.....المستقرین فی أمرهلل
 

 استقرار در أمر الهی چيست؟
 اقسام ثبات دینى 

  ثبات اعتقادى 

  ثبات عملى 

 
 چگونه ميتوان به استقرار در أمر الهی نائل شد؟

 معنای أمر الهی چيست؟
 مراحل رسيدن به یقين 

 چگونه ميتوان ثبات در دین به دست آورد؟
 پرسش و پاسخ

 راه رسيدن به دینداری عالمانه و یقين در دین چيست؟
 44جلسه 

 مین فی محبه اهللالتاالسالم علی.......
 معنای محبت خدا چيست؟

 راه رسيدن به محبت خدا چيست؟
 عالمت کمال محبت خدا چيست؟
 نقش معرفت در ایجاد محبت خدا



 در ایجاد محبت خدا ذکرنقش 
 راه رسيدن به معرفت کدام است؟

 44جلسه 
 مین فی محبه اهللالسالم علی.......التا

 
 نشانه کمال محبت خدا چيست؟

 داشتن دیگران برای خدا دوست 
 لذت بردن از نماز 
  جدایی از خدا بزرگترین عذاب 
 محبت خدا در هر شرایطی حتی سختی ها 

 44جلسه 
 السالم علی....... مخلصین فی توحید اهلل

 
 معنای اخالص چيست؟

 تفاوت مخلَصين و مخلِصين چيست؟
 اخالص در توحيد خداوند به چه معناست؟

 
 اقسام توحيد

  علمیتوحيد 
 توحيد عملی 

 
 مفهوم توحيد عملی

o برخورداری از انگيزه الهی در همه کارها 
o از خدواند مزد نميخواهد 

 
 

 مراتب توحيد عملی
 توحيد ذات 
 توحيد صفات 
 توحيد افعالی 

 
 
 

 گامهای دینداری
 معرفت و شناخت خدا        اولين گام دینداری              .1
 اعتراف و تصدیق خداوند        کمال معرفت خداوند            .2
 یکتاپرستی       کمال تصدیق خداوند             .5
 اخالص و دوری از شرک       کمال یکتاپرستی                  .4



   کمال اخالص                            نفی صفات زائد بر خدا  .4
 

 44جلسه 
 السالم علی....... مخلصین فی توحید اهلل

 
 عليهم السالم در مرتبه باالی توحيد علمی و عملیاهل بيت 

 معنای توحيد عملی
 انواع قلب در بيان پيامبر اکرم )ص(

o قلب مشغول به دنيا 
o قلب مشغول به آخرت 
o قلب مشغول به موال 

 
 السالم علی ..... المظهرین ألمرهلل و نهیه

 
 معنای مظهرین المرهلل و نهيه چيست؟

 اهل بيت عليهم السالم
 مبين اوامر و نواهی الهی  .1
 عمل کننده به عوامل و نواهی الهی .2

 
 اقسام اوامر

 وجوبی 
 استحبابی 

 
 اقسام نواهی

 تحریمی 
 تنزیهی 
  آورندمى جا به را استحبابى و وجوبى اوامر امامان

 نمایندمى ترك را تنزیهى و تحریمى نواهى ائمه
 

 و هم بأمره یعملون السالم علی عباده المکرمین الذین الیسبقونه بالقول
 

 باالترین مقام مقام عبودیت است
 فرمایشات زیبای امير مؤمنان در بيان عبودیت

 
 44جلسه 

 السالم علی عباده المکرمین
 

 مقام عبودیت
 ارتباط بين عبد و پروردگار



 آیا عبودیت مقدم است یا رسالت؟
 بزرگی و خدایی در ورای بندگی خدا

 ائمه اطهار و افتخار به بندگی
 الیسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون

 سوره مبارکه أنبيا است 24و  24این فراز برگرفته از آیات 
 تبعيت ائمه اطهار از اوامر و نواهی در قول و عمل

 
 السالم علی ائمة الدعاة و القادة الهداة و السادة الوالة

 
 معنای واژگان: ائمه، دعاة، قادة، هداة، سادة، والة

 پرسش و پاسخ
 بندگی خدا چيست؟

 45و  44جلسه 
 السالم علی الذادة الحماة

 معنای واژگان: ذادة، حماة
 کنند؟چگونه اهل بيت از انسانهای شایسته حمایت می

 دفاع اهل بيت در دنيا 
 دفاع اهل بيت در برزخ 
 دفاع اهل بيت در قيامت 

 السالم علی...و اهل الذکر
 

 سوریه أنبيا 4سوره نحل و آیه  45برگرفته از آیه 
 معنای ذکر

 اهل ذکر چه کسانی هستند؟
 روایاتی در باب معرفی اهل ذکر

 شود؟وجوب تقليد در کدام آیه شریفه تبيين می
 

 وجه تسميه اذكارى مانند سبحان اللَّه
 معانی ذکر در قرآن

 نماز 
 رسول اهلل 

 41جلسه 
 السالم علی أولی األمر

 سوره نساء 44رابطه أولى االمر در زیارت جامعه با آیه 
 معنای آولی األمر

 شان نزول آیه یا أیّها الّذین آمنوا اطيعوا اللَّه...
 سوره نساء 44روایاتی در باب تفسير آیه 

 چرا در قرآن نام اهل بيت نيامده است؟
 سوره نساء 44در آیه  ،اعتراف فخر رازى به داللت عصمت اهل بيت



 اعت از معصوم همتاى اطاعت از پيامبر اط

 چیست؟ محدوده اطاعت از ولى فقيه در زمان غيبت امام

 در مسائل حكومتى اطاعت از ولى فقيه واجب است 

 درباره وجوب اطاعت از امام  روایت پيامبر اسالم

 در مسائل فرعى اطاعت از ولى فقيه تنها بر مقلّدین وى واجب است 

 
 42جلسه 

 علی بقیة اهلل السالم
 معنای بقية: باقيمانده

 های خدامعنای بقية اهلل: باقيمانده حجت
 تفاوت بقية اللَّه در زیارت جامعه با بقية اللَّه در قرآن

 در مورد بقية اللَّه روایت امام على
 چيست؟ كنداى كه امام زمان پس از ظهور تالوت مىنخستين آیه

 45جلسه 
 السالم علی خیرته و حزبه

 معنای حزب چيست؟
 حزب در قرآن چند بار آمده است؟

 انواع حزب در تعاليم دینی کدام است؟
 حزب اهلل در روایات
 چیست؟ اساسنامه حزب اللَّه

 چیست؟ ایدئولوژى حزب اللَّه

 چیست؟هدف حزب اللَّه 

 شرایط عضویت در حزب هللا چیست؟

 پذیرش والیت خدا 
  دشمنان خدادوستی با دوستان خدا و دشمنی با 
 اجتناب از تفرقه 
 رعایت تقوا در تمام امور 
 شب زنده داری و ذکر مداوم خداوند 

 44جلسه 
 .أشهد أن ال اله اال اهلل وحده ال شریک له کما شهد اهلل لنفسه و شهدت له مالئکته و أولو العلم من خلقه ال اله اال هو العزیز الحکيم

 
 خود او، مالئکه و صاحبان علممعنای شهادت به یگانگی خدا مثل شهادت 

 مراتب توحيد:
 اسالم .1
 ایمان .2
 یقين .5

 ؟پرسش امير المؤمنين از امام حسن عليهم السالم پيرامون فرق ایمان و یقين
 منظور از اسالم زبانی چيست؟

 مؤمن کيست؟



 مفهوم یقين چيست؟
 44جلسه 

 


