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65جلسه   

 

 اعتراف زائر به نبوت و رسالت پیامبر اکرم )ص(

 شناخت نبوت نیز مراتب دارد؟ رآثا

 ب خداشناسیمرات

 اسالم 

  ایمان 

 یقین 

 مراتب پیغمبر شناسی

 اقرار زبانی به نبوت 

 باور دل به نبوت 

 مشاهده آثار نبوت پیامبر اکرم )ص( با دیده دل

 شهود آثار نبوت توسط امام علی )ع(

 پس از ظهور حضرت بقیة اهلل، چه ادیانی خواهند بود؟

 اردسوره توبه اشارت د 33عبارت أرسله بالهدى به آیه 

 سوره توبه 33درباره تأویل آیه  روایت امام صادق

 نکته ای مهم در باب حدیث کساء

 67و  66جلسه 

 و أشهد أنکم االئمة الراشدون المهدیون المعصومون

 معناى اشهد انكم االئمه الراشدون المهدیون

 سوره حجرات 7اشاره به آیه 

 أهل بیت مصداق أتم أولئک هم الراشدون



 ائمه )ع( چیست؟ مهمترین ویژگی

 مهمترین اختالف شیعه و سنی چیست؟

 کند؟از سوره مبارکه احزاب، کدام یک از اعتقادات شیعه را تبیین می 33آیه 

 ولی عصر عجل اهلل جلوه گاه کدام یک از صفات الهی است؟

 اعتراف زائر به عصمت أهل بیت

 کدام فراز از زیارت جامعه کبیره مأخوذ از آیه تطهیر است؟

 شیعه است؟( تبیین کننده کدام عقیده 33ه تطهیر )احزاب/آی

 معانی عصمت

 مصونیت از گناه 

 مصونیت از اشتباه 

 اختیاری؟ یا است جبری امام عصمتسئوال: آیا 

 عصمت امام از اشتباه كردن جبرى است 
 عصمت امام از گناه كردن اختیارى است 

 رابطه عصمت با تصمیم و اراده چیست؟

 م عصمت چیست؟راه رسیدن به مقا

 رابطه عصمت با عنایت خداوند چیست؟

 شود این مطلب را با اینکهبا توجه به اینکه عصمت کسب کردنی است چطور می پرسش و پاسخ:
 ائمه از لحظه تولد معصوم بوده اند جمع کرد؟
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الفائزون  ون بإرادتهألمکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطیعون هلل القوامون بأمره العامل
 بکرامته اصطفاکم بعلمه و ارتضاکم لغیبته و اختارکم لسره

 تترجمه عبار



 مقربون: نزدیک شدگان 

 متقون: پارسایان 

 صادقون: راستگویان 

 المصطفاء: برگزیدگان 

 مطیعون: فرمانبران 

 قوامون: قیام کنندگان 

 عاملون: عمل کنندگان 

 یافتگان دست: فائزون 

 رگزیداصطفاكم: شما را ب 

 لغیبه: براى غیب خودش 

 اى است به آیه إلّا مَن ارتضى من رسول  وارتضاكم اشاره

 بخشی از خبرهای غیبی از زبان امیرالمؤمنین علیه السالم

 در نبرد نهروان و خبر غیبى امیرمؤمنان داستان تردید یكى از یاران امام على

 شود؟سئوال: علم غیب به چه کسانی داده می

 غیب در زندگی معصومین علیهم السالم کاربرد علم

 کردند؟سئوال: آیا ائمه علیهم السالم با کمک از علم غیب زندگی می 

 کردند؟سئوال: پیامبر و معصومین علیهم السالم در چه مواقعی از علم غیب استفاده می 

د و به کردنپرسش و پاسخ: اگر ائمه علیهم السالم علم غیب داشتند، چرا توطئه دشمنان را خنثی نمی
 رسیدند؟شهادت می
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 واختارکم لسره .... و حفظة لسره

سؤال: سری که خداوند متعال به اهل بیت علیهم السالم آموخته و آنان را نگهبانان راز خود قرار داده 
 است چیست؟

 اگر کسی بخواهد راجع به علم اهل بیت علیهم السالم تحقیق کند به کجا مراجعه کند؟ :سئوال 



 پاسخ: جلد ده از موسوعه و یا کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث 

 واجتباکم بقدرته

 علت انتخاب ائمه )ع( چیست؟

 آیه فاجتباه ربُّه فجعله من الصالحینه اى است بواجتباكم اشاره

 عزت دائمی چیست؟

 شود؟عزت دائمی به چه دلیل داده می

 انواع هدایت کدام است؟

 ام نوع هدایت هستند؟ائمه علیهم السالم شامل کد

 خداوند چه کسانی را متعهد شده است که به مقصد برساند؟

 هدایت ایصالی چیست؟

 پرسش و پاسخ: مراتب هدایت ایصالی چیست؟ و آیا هدایت ایصالی جبری نیست؟

 70جلسه 

 و خصکم ببرهانه و انتجبکم لنوره

 اطالق دو ویژگی برهان و نور به معصومین علیهم السالم

 رهان چیست؟معانی ب

 قُْل هاتُوا برهانكم: مطلق دلیل 

 قد جَاءَكم برهان من ربّكم: قرآن 

 فذانك برهانان من ربّك: معجزه انبیاء 

 شود؟چرا به قرآن، برهان گفته مى

 توان تمامى معانى برهان را بر امامان تطبیق كرد؟چگونه مى

 ای از معجزات ولی عصر علیه السالمنمونه

 و ایدكم بروحه

 أیدكم بروحه: به روح خود شما را یارى و تأیید كرد معناى



 اى است به آیه وأیّدهم بروح  منهایّدكم بروحه اشاره
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 أیدکم بروحه

 معانی روح خدا

 روح القدس 
 اى مخصوصفرشته 

 روح مقدّس پیامبر اسالم 

 شوند؟امامان چگونه به وسیله روح خدا تأیید مى

 ناشایسته توسط شیاطینالقاء انحراف در دل انسانهای 

 القاء افکار نورانی در دل انسانهای مؤمن )حزب اهلل( توسط روح خدا )فرشته(

 اهل بیت پیشوای حزب اهلل

 و رضیکم خلفاء فی أرضه

 اى است به آیه إنّا جعلناك خلیفة...و رضیكم خلفاء... اشاره

 عدل مطلق تنها در حكومت ولى عصر است

 بر مردم را دارد خلیفة اللَّه است تنها كسى كه شایستگى حكومت

 و حججا علی بریته و انصارا لدینه

 معنای انصارا لدینه چیست؟

 تواند یاور دین خدا باشد؟چه کسی می

 روایتی جالب در باب مشخصه کسی که یاور دین است
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 و تراجمة لوحیه و خزنة لعلمه و مستودعا لحکمته

 کندمطلبی را به زبان دیگری بیان میتراجم: جمع ترجمان: کسی که معنای 

 انواع وحی بر پیامبر اکرم )ص( چگونه است؟



 )وحی قرآنی )لفظ و معنا از طرف خداوند است 

 )وحی غیر قرآنی)لفظ از پیامبر اکرم ولی معنا از خداوند است 

 معنای حدیث قدسی چیست؟

 ؟مراتب قرآن شناسی از دیدگاه زین العابدین علیه السالم چگونه است

 عبارت و الفاظ قرآن .1

 اشاره های قرآن )برخی آیات قرآن اشاره به آیه ای دیگر دارد( .3

 لطائف قرآن )رمز و رازها( .3

 حقایق قرآن .4

 هر کدام از مراتب شناخت قرآن مختص چه کسانی است؟

 باالترین مراتب شناخت قرآن کدام است و اختصاص به چه کسانی دارد؟

 قر علیه السالم کیست؟قرآن شناس کامل از دیدگاه امام با
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 و ارکان لتوحیده

 معنای رکن چیست؟

 اقسام رکن کدام است؟

 باعث آرامش است ركن مادى: وجود عنصرى امام 
 هاركن معنوى: نقش امامان در تكامل ایمان انسان 

 روایاتی در باب ارکان توحید

 رسد؟در چه صورت انسان به کامیابی می

 چیست؟تحقق توحید واقعی در گرو 

 ارکان توحید چیست؟

 امامان چگونه ارکان توحید در جامعه هستند؟

 فرماید؟روایت سلسة الذهب چه حقیقتی را بیان می



 رکن و شرط توحید چیست؟

 عامل رستگاری چیست؟
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 و شهداء علی خلقه

 اى است به آیه وكذلك جعلناكم أمة وسطًاشهداء على خلقه اشاره

 تند؟امة وسطا چه كسانى هس

 عین هلل چه کسی است؟

 و اعالما لعباده و منارا فی بالده و ادالء علی صراط....
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 عصمکم اهلل من الزلل و آمنکم من الفتن....

 معنای زلل: لغزش

 انواع لغزش:

  لغزش اعتقادى 

 لغزش اخالقى 

  لغزش عملى 

 شوند؟آیا اهل بیت علیهم السالم مرتکب لغزش می

 معنای فتن چیست؟

 معانی فتنه چیست؟

 آزمایش 

 فریب 

 ها چیست؟های الهی با دیگر آزمونتفاوت آزمایش

 شوند؟آیا امامان هم دچار فریبهای شیطان می



 و طهرکم من الدنس و أذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا

 دنس به چه معناست؟

 انواع پلیدی کدام است؟

 رجس به چه معناست؟

 انواع تطهیر چیست؟

 اى است به آیه لیذهب عنكم الرجسا اشارهو یطهركم تطهیر

 رابطه عصمت و مجاهدت

 شرط توفیق یافتن چیست؟

 اى است به آیه والّذین جاهدوا فینا لنهدینهم...رابطه توفیق و اخالص اشاره
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 فعظمتم جالله و أکبرتم شأنه و مجدتم کرمه و أدمتم ذکره

 کوه الهیاهل بیت علیهم السالم مَظهر و مُظهر ش

 مراد از آیت اهلل چیست؟

 صفت آیت اهلل العظمی به چه کسی تعلق دارد؟

 فرازهایی از دعای امیرالمؤمنین )ع(

 شناخت خدا

 چیست؟ راه رسیدن به شناخت حقیقى

 روایت امیر المؤمنین درباره عظمت خداوند

 ها روایت پیامبر درباره آسمان

 درباره عرش خدا  روایتِ امام صادق

 

 



 78ه جلس

 و بذلتم أنفسکم فی مرضاته

 معنای بذل چیست؟

 معنای بذل چیست؟

 تفاوت بذل و هبه چیست؟

 چرا ائمه علیهم السالم، جان خود را بذل کردند؟

 عامل اصلی خوشنودی خدا چیست؟

 مهمترین نعمت بهشت چیست؟

 صبر از دیدگاه ائمه علیهم السالم
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 قمتم الصالة و أ

 معنای اقامه

 کردن دیگران به نماز وفادار 

 )استوار کردن نماز )هماهنگی ظاهر با باطن نماز 

 میزان کردن ظاهر و باطن نماز 

 مرتبط کردن صوت نماز به مراتب باطنی آن 

 نماز واقعی چگونه قابل دستیابی است؟

 سخن امام خمینی پیرامون نماز

 ویژگی نماز پیامبر اکرم )ص(

 ویژگی نماز امیرالمؤمنین )ع(

 )س( نماز حضرت زهراویژگى 



 پرسش و پاسخ:

 آیا نماز با حضور قلب اولویت دارد یا نماز جماعت؟
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  و آتیتم الزکاة

 معانی زکات در لغت:

 طهارت 
 پاکی 
 رشد 
 نمو 
 شکوفایی 
 ستایش 

 چیست؟« یقیمون الصلواة و یؤتون الزکاة»معنای زکات در قرآن کریم بر اساس آیه شریفه 

 ر قرآن کریم چگونه است؟موارد کاربرد زکاة د

 مراتب زکات

  زکات ظاهری 

 زکات باطنی 

 زکات ظاهری چیست؟

 زکات باطنی چیست؟

 فلسفه زکات چیست؟

 پرسش و پاسخ:

 شود؟آیا عبارت زکات شامل خمس هم می
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 و أمرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر

 به چه کاری معروف گفته می شود؟

 عه اسالمی چیست؟نخستین و مهمترین ویژگی جام

 ویژگی بهترین امت چیست؟

 چرا امت اسالمی بهترین امت نامیده شده اند؟

 این فراز از زیارت هایپیام

 اهل بیت معیار معروف و منکر هستند

 روش أ مر به معروف و هنی  از منکر را ابید از اهل بیت أ موخت

 افیشیوه امر به معروف موسی ابن جعفر علیه السالم در داستان بشر ح

 در داستان تعلیم وضو به پیرمردشیوه أمر به معروف حسنین علیهم السالم 

 پرسش و پاسخ:

 شرایط أمر معروف و نهی از منکر چیست؟
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 و جاهدتم فی اهلل حق جهاده حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائضه و اقمتم حدوده

 جهاد در راه خدا به چه معناست؟

 اى است به آیه وجاهدوا فى اللَّه حقّ جهادهو جاهدتم فى اللَّه اشاره

 در تفسیر آیه وجاهدوا فى اللَّه... روایت امام صادق

 روایت ابن ابی الحدید از امام زین العابدین علیه السالم

 خدمت به مردم چه نسبتی با جهاد دارد

 بیشترین و بزرگترین عبادات اهل بیت



 83جلسه 

 «هو جاهدتم فی اهلل حق جهاد »تفسیر 

 « اقمتم حدوده »تفسیر 

 أهل بیت علیهم السالم چگونه در راه خدا جهاد کرده اند؟

 أهل بیت علیهم السالم چگونه حدود خدا را اقامه کرده اند؟

 «و نشرتم شرائع احکامه»تفسیر 

 راه رسیدن به احکام چیست؟

 چیست؟ مقصود از شرایع احكام

 باتقواترین مردم کیست؟

 شود: حق گفتن، به عدل حكم كردن و وفاى به عهدمى دین در سه جمله خالصه
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 و سننتم سنته، و صرتم فی ذالک منه الی الرضا

 سنت یعنی چه؟

 سنت پسندیده و ناپسند چیست؟

 پایه گذار فرهنگ صحیح دینی چیست؟

 اصلی ترین تفاوت مکتب شیعه و سنی چیست؟

 برپایی سنت نکوهیدهروایتی در باب پاداش برپایی سنت پسندیده و جزای 

 نمونه هایی از سنتهایی که باید به آن پرداخته شود
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 و صدقتم من رسله من مضیو صرتم فی ذالک منه الرضا و سلمتم له انقضاء 



 

 مقام رضا به چه معناست؟

 چگونگی دستیابی به مقام رضا جهت کسب آرامش روانی

 دهیکی از خصوصیات فردی که به مقام رضا رسی

 یکی از ثمرات دستیابی به مقام رضا

 روایاتی در باب اهمیت مقام رضا

 روایت امام علی علیه السالم درباره رابطه آرامش و مقام رضا

 باالترین درجه یقین چیست؟

 خوردندیکی از ویژگیهای پیامبر اکردم )ص( این بود که افسوس به گذشته نمی

 آثار رضامندی چیست؟

 ت؟مقام تسلیم چگونه اس

 پرسش و پاسخ:

 کند چیست؟نسبت مقام رضا و اینکه انسان دعا می

 مکتب اهل بیت موجب آرامش است

 سئوال: 

 ارتباط این عبارت با فرازهای قبل چیست؟ .1

 هدف و پیام این عبارت چیست؟ .3

 اى است به آیه والمؤمنون كُلٌّ آمن باللَّه...و صدّقتم من رسله من مضى اشاره

 این فراز چیست؟ پیام

 اگر کیس خبواهد به مهه پیامربان معتقد ابشد ابید به ش یوه معلکرد اهل بیت معل کند

 ایمان به پیامبران گذشته چه اثری دارد؟
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 فالراغب عنکم مارق، و الالزم لکم الحق، و المقصر فی حقکم زاهق

 ترجمه 

 اجتناب از افراط و تفریط دینی

 ند رهبری جامعه را بر عهده بگیرنداهل بیت تنها کسانی هستند که میتوان

 نمونه هایی از تندروی دینی

 والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و أنتم آهله و معدنه و میراث النبوة عندکم

 حق چیست؟

 اى است به آیه أنزل من السماء ماءً... كذلك یضرب اللَّه الحقّ والباطلوالحق معكم... اشاره

 معیار حق چیست؟

 امام علی علیه السالم پیرامون شناخت حقبیان زیبای 

 داستان حارث درباره معیار حقّ در پیكار جمل

 

 89جلسه 

 و میراث النبوة عندکم و إیاب الخلق إلیکم و حسابهم علیکم

 تبیین مقام اهل بیت در قیامت

 جایگاه اهل بیت علیه السالم در قیامت چگونه است؟

 سئوال:

یم که خداوند متعال میفرماید بازگشت مردم به سوی ماست و رسیدگی سوره غاشیه می بین 36ما در آیه 
به حساب آنها با ماست پس چرا در این فراز از زیارت جامعه آمده است که بازگشت مردم و محاسبه آنها 

 با اهل بیت است؟

 روایاتی در باب مقام اهل بیت در قیامت



 91و  90جلسه 

 و فصل الخطاب عندکم

 خطاب چیست؟فصل اللغوی معنای 

 اى است به آیه وَآتیناه الحكمة وفصل الخطابفصل الخطاب اشاره

 فصل الخطاب به چه کسانی عنایت شده است

 ویژگیهای خاندان رسالت

 معانی فصل الخطاب چیست؟

 گویندکسانی که زیبا و روشن سخن می .1

 خاتمه دهنده نزاع استقوانینی که  .3

 داوری بر اساس واقع .3

 گوندانستن زبانهای گونا .4

 داوود حضرت قضاوت از ای نمونه

 

 93و  93جلسه 

 آیات اهلل لدیکم و عزائمه فیکم

 جایگاه اهل بیت در نظام هستی و مقامات معنوی اهل بیت علیهم السالم

 کاربردهای آیه در قرآن کریم

 انواع آفریده ها 

 معجزات انبیا 

 قطعات معین هر سوره 

 نظر عالمه مجلسى درباره عزائم

 رائم القرآنهاى كنمونه

 کرائم قرآن درباره چه کسانی است؟



 94جلسه 

 اطاعت توأم با محبت از رهبری دینی

 های اهل بیت علیهم السالم:برخی از ویژگی

 چراغ و راهنمای توحید 

 علم قرآن نزد ایشان 

 معجزه انبیاء نزد ایشان 

 مراد از أمره الیکم

 الرسول واولى األمر منكماى است به آیه اطیعوا اللَّه و أطیعواو أمره اشاره

 احادیثی پیرامون فضیلت اهل بیت علیه السالم

 اهمیت نزدیک شدن به اهل بیت علیهم السالم

 روایت پیامبر درباره والیت اهل بیت

 معناى من واالكم فقد والى اللَّه 

 معناى و من عاداكم فقد عادى اللَّه 
 روایت پیامبر درباره دشمنى با اهل بیت

 م معناى اعتصا

  اى است به آیه واعتصموا بحبل اللَّهمن اعتصم بكم اشاره

 

 
 95جلسه 

 
 أنتم الصراط األقوم

 از سوره اسراء: إن هذا القرآن یهدی هی أقوم 9اشاره به آیه 
 بهترین راه زندگی کدام است؟

 چرا در نمازهاي پنجگانه اهدنا الصراط المستقیم را تکرار مي کنیم؟
 قرآن و حدیثمعانی صراط مستقیم در 

 دین اسالم 
 بندگی خدا 



 راه معرفت خدا 
 راه محبت خدا 
 امام مفترض الطاعة 

 

 97و  96جلسه 

 و شهدآء دارالفناء و شفعاء دار البقاء و الرحمة الموصولة

 تداوم رحمت الهی به وسیله خاندان رسالت

 اهل بیت

 شاهد و ناظر اعمال انسان در دنیا 

 ان در آخرتمسئول رسیدگی به پرونده اعمال انس 

 ها در آخرت )در صورت شایستگی(شفیع انسان 

 معنای شهید چیست؟

 شود؟چرا به کشته شده در نبرد، شهید گفته می

 مفهوم شفاعت چیست؟

 اى است به آیه ولقد وصلّنا لهم القول لعلّهم یتذكرونوالرحمة الموصوله اشاره

 شفاعت در قرآن

 شفاعت کنندگان چه کسانی هستند؟

 قرآن .1

 اوندخویش .3

 صفت امانت داری .3

 پیامبر اسالم .4

 اهل بیت .5

 کارهای خوب .6

 های خوبانسان .7



 روایت پیامبر درباره انواع شفیع در قیامت

 تداوم رحمت الهی

اهل بیت در دنیا ناظر اعمال انسان هستند و در آخرت محاسب و شفیع هستند و در نتیجه رحمت 
 موصوله هستند

 از شفیعان است؟باالترین مقام شفاعت متعلق به کدام یک 


