
   یتعال بسمھ

  اجات انسان یاحت یو عدم تناھ یده تناھیچک

ده یا انسان نامحدود آفریداشتھ باشد و  یده شده است تا خواستھ محدودیا انسان محدود آفریآ

  اکتفا کند؟ یتواند بھ محدود و متناھ یشده پس صاحب خواستھ نامحدود است و نم

نش و احاطھ او بر جھان ینسان در خلقت و آفرا یعدم تناھ ین ع در معرفیرالمؤمنیش امیفرما

  .خلقت

؟یا نامتناھیاست  ینش تناھیجھان آفر  

؟یا نامتناھیھستند  یاند متناھ مخلوقات و موجودات کھ بھ اراده خدا خلق شده  

ن مخلوقات است یاز ھم یکیاند انسان ھم  و قابل اشاره یکھ مخلوقاِت فضا متناھ یدرصورت

  باشد؟ یان، نامحدود و نامتناھشود انس یچطور م

انسان یدر جھت عدم تناھ یلیان دالیب.  

کند یعلم و دانش مربوط م یق نامتناھیک حقایکھ انسان را بھ  یاصول یمعرف.  

از امام صادق ع در مورد خواص روح و ماده یثیان حدیب.  

ر غرائز یعت در مسیک و تحرک از مبدأ مزاج و طبیمبدأ جھش و تحول و تکامل انسان، تحر

  .است

شوند یم میگاِه شھوات خود بھ سھ دستھ تقسیھا در جا انسان.  

لزوم کسب اجازه از خدا بابت استفاده از نعماتش.  

انسان ھست یھا برا ن کھ امکان مسافرت بھ آسمانیف کلمھ معراج، و اثبات ایتعر.  

ا ھردوی یا جسمانیوده ب ین کھ روحانیغمبر اسالم ص و ایت معراج پیفیح کیتوض.  



ن بھ آسمان بوده یاز زم یم کھ سفرییبگو یستیغمبر اسالم بایت سفر پیاثبات بزرگ بودن آ یبرا

  .است

ن دو نوع تحول، از یک از ایخود دو نوع تحول و تکامل دارند کھ در ھر  یھا در زندگ انسان

  .رندیگ یگر قرار مید یبھ مکان یا از مکانیو  یبھ حال یحال

یو تکامل یریف معراج سیتعر.  

انسان  یدر حرکت تکامل یمبدأ و منتھ یمعرف.  

رامون مجھوالت انسان مقابل معلومات اویپ یبحث.  

عروج بھ جھان علم و حکمت و صعود بھ جھان معلومات و  ین کھ معراج بھ معنایح ایتوض

  .ادراکات است

ست؟یچ یدر معراج تکامل ین عامل اساسیبزرگتر  

دیآ یبوجود م یو نزول یر صعودیخدا دو س یانسان سالک بسو یبرا.  

ت تا زمان بعثتیاز معراج رسول خدا از دوران طفول یمختصر.  

ھ در فرھنگ اسالمیھ و الغربیل الشرقیتأو.  

دھد یا قرار میدن ین مقدس اسالم، عبادت خدا را در خدمت بھ خلق خدا و آبادید.  

 در انسان یتکاملزمان شروع معراج.  

ن شده یر بھ ھفت آسمان و ھفت زمیح مراحل ھفتگانھ تکامل کھ در اصطالح قرآن از آن تعبیتوض

  .است

قرار دارند یتکامل) ، نبوت، رسالتیبندگ(گانھ  کھ در مراتب سھ ییھا انسان یژگیو.  

بھ  ییھ، آشنان کلمیتر نیممکنات و موجودات و سنگ یین کلمھ حکمت، کشف علت غایتر ساده

  .است یت مواد و مصالح ساختمانیبھ ماھ ییآشنا یعنی) کلمھ بم(ج مصنوعات ینتا



عالم است یھ و مصالح ساختمانیدا کردن مواد اولی، راه پیفیو ک یھ کمّ یتجز.  

رو قرار گرفتھ استیا بنام نور و نیبنام روح و  یگرین کھ در نھاد ماده، اصل دیعامل اثبات ا.  

یرسالھ اجتھادده یچک  

ن از نظر ائمھ اطھار عیضرورت فقاھت در د.  

كند نھ اعمال یا عقاید جاھالنھ بدون علم دین شما آن علمي است كھ شما را وادار بھ عمل مي.  

شود از نظر ائمھ شیعھ دین بدون دانش، دین نیست، دانش بدون دین، دانش حساب نمي .  

ست؟یچ یو فقھ ین اجتھادیو د یدین تقلیتفاوت د  

 ائمھ اطھار بعد از بیان حقایق دین از اصول و فروع و روشن ساختن تكلیف مردم، از دنیا رفتھ و

  .اند یا غیبت اختیار كرده

ست؟یچ ین آنھا براین ھمھ اختالفات بیل این کامل است دلین کھ اسالم دیبا وجود ا  

كند و  احادیث آنھا را بھ یكدیگر مربوط مي فقیھ كامل از نظر ائمھ اطھار ع كسي است كھ اخبار و

  . نماید مراد را از اخبار كشف مي

انظروا الي ما قال والتنظروا الي من : فرماید ع كھ مي یش حضرت علیق بھ فرمایراه کشف حقا

  .ھا ھا فكر كنید نھ بھ گوینده بھ گفتھ. قال

سالم بر آن قابل انطباق نیست؟بجز ا یمذھب شیعھ ھمان دین مقدس اسالم است چرا نام دیگر  

شود و ھیچ  ن کھ مقررات و احكام و عقاید شیعھ از طریق كتاب خدا بھ خدا مربوط ميیاثبات ا

  . حكمي از حالل و حرام و واجب و مستحب بھ جعل انسان نیست

ات محکم و متشابھیح آیتوض.  

چھارگانھ استدالل یمباد یمعرف.  



َُف اْلِكتاُب : اند میزان صحت و سقم بیان خود قرار داده و فرموده ائمھ اطھار ع كتاب خدا را ُما خال

َھْوُز ُخرفّ  ھرچھ را موافق كتاب خدا است . اخبار و احادیث ما را بھ كتاب خدا عرضھ بدارید. ف

  .بگیرید و ھرچھ مخالف است رھا كنید

اجماع علماي شیعھ بقوة حدیثي بستگي دارد كھ مالك اجماع است.  

اگر نمونھ حكم عقل شما در شرع . كم عقل وقتي داراي اعتبار است كھ شارع آن را تصویب كندح

  .پیدا نشد آن حكم داراي اعتبار نیست

 اگر در جائي عقل انسان بھ صحت حكمي قضاوت كرد و آن را نافع دانست ولیكن در شرع اسالم

  ست؟یف چیدلیلي بر صحت آن حكم پیدا نشد تکل

ست؟ین کامل است، چیھ دن کیاثبات ا  

دا کرد کدام یث را با آن انطباق داد تا صحت و سقم آن را پیتوان احاد یکھ م یسھ وجھ و صورت

  است؟

نیاز  ن است كھ بھ آنچھ نافع بوده حكم داده و مردم را از ھمھ چیز بيیمعناي كمال دین اسالم ا

  .کرده است

خود اطمینان پیدا كنیم؟توانیم بھ صحت قضاوت عقل  مي یدر چھ صورت  

 قیامت زندگي دیگري است كھ در انتھاي تكامل فكر و استعداد جامعھ بشریت، در انتھاي زندگي

  .آید دنیا و فلج شدن وسائل بوجود مي

نباید زندگي آیندة قیامت را در روي كرة زمین بھ زندگي موجود و یا گذشتة تاریخ قیاس كنیم .  

الدین است؟ الحساب و یوم ائمھ اطھار ع ھمان یوم بھ چھ علت دوران حكومت  

دوران حكومت امام زمان عج و رجعت ائمھ و پیغمبران کھ ھمان قیامت و آخرت است  یھا یژگیو

  ست؟یچ

ل نفخ صور اول و دومیان تأویب.  



این اش  اگر آن قیام بھ معناي قیامت است و مردمي كھ در قیامت قرار گرفتند مرگ ندارند، الزمھ

مرگ نداشتھ ) ھا كھ بھ آن قیام رسیدند و در آن قیامت قرار گرفتند ھمان(اي از مردم  است كھ عده

َھ اْلُموتِ : (گوید کھ این معنا با كلیت مرگ منافات دارد كھ خدا مي یباشند در حال ِق َفٍس ذائ   ) !كل ن

كار و فعالیت و زندگي  ن است کھ زندگي دنیا یعني روزیفرداي قیامت، ا: اند ن کھ گفتھیعلت ا

  .آخرت یعني وصول بھ نتایج كار است

ِیاُمھ، یًُوْم الُمعاد، یًُوْم الِحساب، یًُوْم الدین الّساعھ، یًُوْم یروز ق یگذار علت نام امت بھ یًُوْم الق

وِر، اْآلِخُرِه، چ ُِخ في الصُّ   ست؟یْیبعُثون، یًُوْم ْینف

 م الجنھ و النار است؟یع قس نیرالمؤمنیاز القاب ام یکیبھ چھ علت  

ند؟یگو یم یر بھ رأیرا تفس یچھ عمل  

شود ین واقع مین کره زمیامت در ھمین کھ قیاثبات ا.  

وقوع قیامت وقت عالئمي معین شده نھ وقت زماني یبرا.  

ص(و رسول اكرم ) ع(ان ائمھ اطھار یت از بیبشر ینده زندگیدر آ یروز یمعرف.(  

رجعت مردگان عمومیت ) ص(کھ در زمان دولت آل محمد  یثیي و نقلي و احادان دالئل عقلیب

  . دارد

منطبق ) ص(الحساب ھمھ جا بھ روزگار سلطنت آل محمد  عناوین ساعت و قیامت و آخرت و یوم

  .شود افتتاح مي) ع(شده كھ آن دولت با قیام امام زمان 

میرند و مرتبھ دیگر زنده  مرتبھ مي یك ک موت و حیات دارند،یھا فقط  ن کھ انسانیاثبات ا

  .شوند و بعد از زنده شدن مردگان دلیلي براي مرگ وجود ندارد مي

ن کھ عنوان ساعت را بھ دولت آنھا انطباق دادندیان علت ایب.  

ث مفضلیان ترجمھ حدیب.  



ستن كھ قیامت و آخرت متصل بھ دنیا است، پس قیام آن حضرت متصل بھ دنیا ایاثبات ا.  

آید زندگي آخرت یعني آخرین زندگي كھ بھ رھبري اولیاء خدا و پیغمبران بوجود مي.  

ع(در تطبیق كلمة آخرت بھ قیام آن حضرت و ظھور سلطنت حقھ ائمھ  یثیان احادیب.(  

امت و آخرت استیام آن حضرت افتتاح قین کھ روز قیاثبات ا.  

اند كھ بتواند بحساب بشریت  حضرت را شایستھ ندیدهعھ قیام و سلطنت آن ین کھ علماء شیعلت ا

  ست؟یبرسد و قیامت بوجود آورد چ

ان تحوالت ھمھ جانبھ طبیعي جھاني و انساني در زمان سلطنت آن حضرتیب.  

ط ورود بھ سلطنت آن حضرتیان شرایب.  

ھ نوریده شرح آیچک  

چھ؟ یعنیبود،   مطلق  نبود خدا سكوت  اگر انسان  

نور  آیھ  رامون نورانیتیپ یبحث.  

عالم یھا ر چراغیاز چراغ علم بر سایامت.  

کنند یدا میش پیلھ نور علم نمایچھارکلمھ حکمت بھ وس.  

تواند شاگرد خدا  مي  كھ  است  انسان  فقط  است و  خداوند متعال  مخلوق  بھترین  انسان  ن کھیاثبات ا

  .اند شده  خلق  انسان  انسانند و براي  و ابزار دست  اباسب  و اولیاء خدا باشد، سایر مخلوقات

ھ نور استیآنھا، مطالعھ آ یگران جاین نکردن دیگزیشرط شناخت ائمھ اطھار ع و جا.  

کند بھ چھ معنا است؟ یھ میخود را بھ مشکات نور تشب یت علمیخداوندمتعال موجود  

ي بكار برده است معرف وضعیت اجتماعي ھ نور براي ھر امامیکھ خداوندمتعال در آ یا جملھ

  .اوست



كند، تعریف خود را بھ نام  چرا خداوند متعال ھر وقت معصومین و یا خمسھ طیبھ را معرفي مي

  كند؟ حضرت زھرا س شروع مي

ن کھ کلمھ مصباح بعد از مشكات، وجود مبارك حضرت رسول ص استیبر ا یلیدل.  

لم و حكمت استاصالت در ظھور غیر از اصالت در ع.  

ست؟ین با الف و الم چیعلت قرارگرفتن کلمھ مصباح بدون الف و الم و ھمچن  

ن دو عملین ع، و علت تفاوت ایذکر دو سیاست از رسول خدا ص و امیرالمؤمن.  

کلمھ المصباح في زجاجھ یمعرف.  

شم و دوستان ائمھ ترین عامل حفظ بدنھ اسالم و خون بني ھا داستان صلح مبارك، بعنوان بزرگ

  .اطھار ع کھ عامل بقاء مكتب اسالم بودند

ن ع را  سید جوانان بھشت قرار داد و ین کھ خداوند متعال امام حسن ع و امام حسیعلت ا

  فرمودند الحسن والحسین سیدا شباب اھل الجنھ، چھ بود؟

ست؟ین کھ کلمھ زجاجھ با الف و الم بکار رفتھ چیعلت ا  

ھ نوریوکب، بعنوان کلمھ ششم آح کلمھ کیتوض.  

ان نمونھ شکوه ائمھ اطھار ع در افکار مردم بعد از واقعھ عاشورایب.  

ھ نور چھ بود؟یعلت ملقب شدن امام سجاد ع بھ کلمھ کوکب در آ  

ھ نور چھ بود؟یدر آ یعلت ملقب شدن امام باقر ع بھ کلمھ کوکب در  

 اد کردندیاز امام صادق ع بھ عنوان شجره مبارکھ.  

تمرکز دین در افكار و عقاید مردم بھ دو كیفیِت تعبد و تقلید بوده است.  

تونھ چھ بود؟یعلت ملقب شدن امام ھفتم ع بھ شجره ز  



ف امام ھشتم ع گفتھ شده استیھ در تعریھ و ال غربین کھ جملھ الشرقیحکمت ا.  

است وحدت خالف حقیقت بھتر از ھرج و مرج: شعار امام رضا ع.  

شدن شھرت امام رضا ع و فرزندش چھ بود؟ یراه جھان  

ان در زمان امام رضا ع چھ بود؟یعیش یھا یاز نگران یکی  

زمان با امام جواد ع یف جلسھ پرسش و پاسخ علمایتوص.  

علت وصف امام جواد ع بھ جملھ یكاد زیتھا یضيء ولولم تمسسھ نار.  

ازدھم و دوازدھم گفتھ شدهیره من یشاء بھ امامان دھم، جملھ نور علي نور یھدي هللا لنو.  

جاد ینزول آیھ ام یحسدون الناس علي ما آتاھم هللا من فضلھ لقد آتینا آل ابراھیم الكتاب، سبب ا

  .یا تھاجمیاست  یشھ دفاعیت در کفار کرد کھ جنگ مسلمانان ھمیامن

 آن امام زمان ع استكل بشریت در انتظار یك حكومت جھاني ھستند كھ باني.  

شدند یھمسران ائمھ ع بھ انتخاب خدا معین م.  

ا آمدن امام دوازدھم با وجود آن ھمھ جاسوسیازدھم و بدنیان داستان ازدواج امام یب.  

ان ھدف خداوند متعال از داستان ائمھ اطھارع در آیھ نور با جملھ یھدي هللا لنوره من یشاءیب.  

نیث حدّ یده شرح حدیچک  

است  عیب  بدون  شده  اعتقاد تصویب  یك  حّدین  اعتقاد بھ خدا بر مدار حدیث.  

است  قواعد خداشناسي  از بھترین یکین یث حدّ یحد.  

بوده  مجھول  نھایت بر افكار بشر بي کطرف یاست کھ از  یا مسألھ  بھ خداوندمتعال،  معرفت  مسألھ  

  . است  واضح و  معلوم  نھایت، دیگر بي  و از طرف

وجود خدا  معلوم  نھایت بي ان علت یب.  



است  و طبیعي  قھري مسألھ   ، یك آفریننده  وجود خداي  اعتقاد بھ.  

ت مجھول بودن ذات مقدس خداوند متعالینھا یان علت بیب.  

است  و تفكر و تعقل  و الھام  وحي  از دو طریق  انسان  خدا براي  معرفت.  

 ستین یان بود و مولود وحیرانیخدا توسط اکشف کلمھ.  

پیدا   و نبوت  وحي  از طریق كھ   با معارفي  بوجودآمده  از مسیر تفكر و تحقیق كھ   ق معارفيیتطب

  .شده است

امبر اسالم صیان پیف خداوند از بیت تعریفیک.  

شناختھ  وحي  از طریق  كھ  یيبا خدا  است  عالم  مولود تفكر متفكرین  كھ  خدایي  ان اختالف بینیب  

  .شده است

ن عالم با ذکر چھارکلمھ حکمتیات متفکریل رّد نظریان دالیب.  

ست؟یامبر ص در چیطبیعي و رّد آنھا توسط پ  و علماي  كالم  و اھل  فالسفھ  فرضیھ  تفاوت بین  

ست؟یانبیاء دارند چ  بر فرضیھ  و متفكرین فالسفھ   كھ  ایراداتي  

ن عالمیرادات فالسفھ و متفکریسخ اسالم بھ اپا.  

ن عیرالمومنیان موال امیوصف وجود خدا از ب.  

مرور بر مباحث گذشتھ.  

ت ھالل ماهیده مقالھ اجتھاد در رؤیچک  

ھ و الشمس تجري لمستقر لھایام خداوند در آیپ.  

ھمھ جا حركات در ارتباط شئ متحرك با شیئي ثابت قابل درك است.  



اي از آنھا بنام حیواني نامیده  بروج عبارتند از دوازده مجموعھ ستارگان فضا كھ ھر مجموعھ

  . شده است

ن از باب یشود نھ خورشید، منجم ن کھ زمین و ماه است كھ تحویل بروج ميیبا توجھ بھ ا

  .گویند تحویل شمس بھ برج حمل و غیره مسامحھ مي

شود ین پیدا مياختالف آفاق از مسیر حركت وضعي زم.  

شود نھ  چرا در حركت انتقالي زمین براي تحویل سال كھ از مسیر دوائر كره زمین پیدا مي

  مدارات، اختالف افق معني ندارد؟

تحویل، مربوط بھ . گردد ن کھ براي تمامي جمعیت كره یك جا و یك زمان سال تحویل ميیح ایتوض

  .ھا كره زمین است نھ شھرھا و مملكت

 زیرا . ھر جا كره ماه، چھره خود را نشان داد، در تمام كره زمین بایستي اول ماه اعالم شوددر

  .رابطھ ماه با كره زمین مطرح است نھ با شھرھا

ش ھالل ماهیدایت پیفیک.  

ھاي قمري و یا شمسي یك اختالف غیرمنطقي است اختالف در سال و ماه.  

  

ده مقالھ ارزش علمیچک  

کند علم است یھا مربوط م تیق و واقعیکھ ما را بھ خدا و حقا یتنھا راھ.  

ت شد؟ی، بشریو علم ینھضت فکر ین ع چگونھ بانیامام حس  

ستیدر اسالم باالتر از دانستن ن یا ضھیچ فریھ.  

ھستند کھ در خط فھم و فکر ھستند ین عابدھا کسانیبھتر.  

یده مقالھ اقتصاد اسالمیچک  



ت آنیصاد و علت اھمف کلمھ اقتیتعر.  

تر و  ل گفتند انساني کھ در زندگي ھدف و مقصدي ندارد، از حیوانات و نباتات پستیبھ چھ دل

  تر است؟ عقب افتاده

رییف تغیاقسام تعار.  

یجھت شناخت حرکت اقتصاد یان مطالبیب.  

مند  قتصاد بھرهپروردگارا مرا از ا: مکارم کھ فرمودند یش امام سجاد ع در دعایح فرمایتوض

  .کن

ھا و راه مصرف آنھا ھاي مادي و معنوي انسان سرمایھ یمعرف.  

شود ھا تولید مي ان فوائد و منافعي کھ با بکار انداختن این سرمایھیب.  

ست؟یموجود در دست ما چ یھا ھیراه حفظ سرما  

ف آنھایھا از نظر صرف وخرج موجودیت خود و تعار انسان یم بندیتقس.  

اند ثمره بھترین برنامھ اقتصادي کھ ائمھ اطھار ع دستور داده.  

یدیعلم بھ عنوان کل(   .علم بزرگترین مایة حیات و حیات بخشي جھان بشریت بوده و خواھد بود 

  )کند مضرش ھم نافع است یانسان باز م ین را برایکھ باب آسمان و زم

ف علم ناقص و کاملیتعر.  

امل و ناقص ھستند؟صاحب علم ک یچھ کسان  

گذاري است اقتصاد در دین مقدس اسالم، در نظر گرفتن سھ نوع مسئولیت در سرمایھ.  

داران از مسیِر بھ کار انداختن سرمایھ و یا کاري کھ براي  کھ کارگران و سرمایھ یسھ ھدف یمعرف

  .دھند بایستي در نظر داشتھ باشند جامعھ انجام مي



ست؟یمي انسانھا را بھ یکدیگر محتاج نموده، چن کھ خداوند تمایعلت ا  

کھ در راه خدمت بھ بندگان خدا ھستند یکسان یي نامتناھي برا سھ نوع سرمایھ یمعرف.  

در اسالم یگذار ار نرخیان مالک و معیب.  

اند و یا ضررھا و خطرھایي کھ متوجھ  ھا از نظر منافعي کھ در زندگي داشتھ انسان یبند میتقس

  .ف آنھایشده است و تعرآنھا 

نھ مال و ثروِت انسانھا  شود، آسایش انسان از طریق انس و آشنایي و محبت انسانھا حاصل مي.  

تیده مقالھ رسالھ خدمتگزاران بشریچک  

لھ یات علم بوسیلھ علم، حیات انسان بھ وسیلھ انسان است، حین بوسیات زمیح: ع یحضرت عل

  .تات عمل بھ اخالص اسیعمل و ح

ت اخالص در عملیان اھمیب.  

دارد یبھ دو اصِل وجود و اصِل کار بستگ یزیت ھر چیموجود.  

ت آن دو اصل فوقینش انسان و جھان در خصوص اھمیان ھدف خدا از آفریب.  

انسان یر زندگیت ھدف در مسیان اھمیب.  

آخرت باشد یدا و زندگد خیبا یھا در کار و کوشش و خدمت اجتماع ھدف انسان: ن ع یامام حس.  

گانھ انسان در کار و کوشش خود اھداف سھ یمعرف.  

کنند یر میس ین وادیکھ در ا یو کسان یف اھداف مادیتعر.  

ّفیف کلمھ سجّ یتعر   .ن و مطف

د جلب محبت خدا و بندگان خدا باشدیھدف تمام خدمتگزاران بشر از خدمت، با.  

ر قرار دارندین مسیکھ در ا یافراد یژگیو و یف ھدف انسانیتعر.  



خود یواقع یف کلمھ اخالص بھ معنایتعر.  

نیعسوب المومنیع بھ عنوان  یف حضرت رسول ص از حضرت علیتعر.  

م یت مطابق با اھداف خود بھ سھ دستھ مأمور، مسئول و موال تقسیخدمتگزاران بھ جامعھ بشر

  .شوند یم

عا یا الناس جمیا نفسا فکانما احیعا ومن احیالناس جم من قتل نفسا فکانما قتل"ث یمفھوم حد "

ک یکھ بھ  یھا را کشتھ و کس ن است کھ تمام انسانیک نفر انسان را بکشد مثل ایکھ  یکس یعنی

ھا را زنده نموده است،  ن است کھ تمام انسانینفر انسان خدمت کند و او را زنده کند مثل ا

  ست؟یچ

بھ صفت مأمور مجھزند کھ یخدمتگزاران یژگیف ویتعر.  

کھ بھ صفت مسئول مجھزند یخدمتگزاران یژگیف ویتعر.  

ن کھ یاز اجزاء نوع ھستند نھ ا ییک جزیک از افراد بشر، ین کھ ھر یھ فالسفھ در مورد اینظر

  . نوع کامل انسان باشند

یت اجتماععت و عدالیاز منابع طب یبردار ھا در بھره ن کھ حقوق ھمھ انسانیبا توجھ بھ ا 

شتر و منافع یات بیر از استحقاق حیا فرد اصلح غیحفظ نوع و  یافراد برا یاست، فداکار یمساو

  .ادتر استیز

از اجزاء نوع  یین کھ جزیک نوع کامل انسان ھستند نھ ایک از افراد بشر، ین کھ ھر یاثبات ا

  .باشند

کھ بھ صفت موال مجھزند یخدمتگزاران یژگیف ویتعر.  

شوند یم میت و از نظر ارتباط  با بندگان خدا بھ دو قسم تقسیشرفت در تربیمبران از نظر پغیپ.  

تیخدمتگزاران بشر یرقابل نقض برایغ یذکر اصول اساس.  



در جوامع  ادتیو س  استیراه کسب ر.  

ست، چگونھ است؟یل نیش آن دخیدایھا در پ انسان یکھ رأ یعیادت طبیاست و سیر  

ق خوابیت از طریالھ ھداده مقیچک  

ت آنیفیت و کیف کلمھ ھدایتعر.  

ف آنھایو تعر یت الھیاقسام ھدا یمعرف.  

شود؟ یجاد میھا ا ق در انسانیاز چھ طر ینیت تکویھدا  

ست؟یرامونش چیانسان بھ پ) تنفر(ل یل و عدم تمایل تمایدل  

ِْطَرهُكُل «: فرماید مشھور خود مي  در حدیث) ص(  پیغمبر اكرم َُد َعلَي اْلف َواهُ   مولوٍد یول َب ِّن ا ثمَّ ا

َھ دان َھ  یَُھوِّ ران َضِّ ُن َھ  و ی پدر و مادر او . شود متولد مي  اسالم  بر فطرت  اي ھر بچھ  یعني. »و یَُمّجسان

  .كشانند مي  باطل  و سایر مذاھب  و نصرانیت  یھودیت  ، او را بھ غلط  ھاي با تربیت  ھستند كھ

كند مي  قضاوت  انسان  و فطرت  خلقت  براساس  اسالم،  دین  ن کھ احكامیاح یتوض.  

موجود است  عناصر در خاك  آن  کھ ھمة  است یاز عناصر مختلف  معجوني  انسان.  

ن راهیموجود در ا یھا ت راهیو خاص یعیت تشریف ھدایتعر.  

و مفاسد   مصالح  را بھ  انسان  نوري  شباحا  وسیلة  ، بھ تاریخ  ابتداي  چرا خداوندمتعال از ھمان

قرار نداد یا با   انسان  را در سینة  و دانش  خود، علم  ارادة  است؟ چرا از ھمان اول، بھ  داده  آگاھي

  نکرد؟  او را ھدایت  و الھام  وحي

یداریروح با نفس در خواب و ب ۀتفاوت رابط.  

واناتیدر ح یدر انسان با وح یتفاوت وح.  

باشد   تواند صددرصد طبیعي نمي  كھ  است  از مسائلي  یكي  فكري  ھاي در عالم تفکر و تعقل، پدیده

  .شود خدا پیدا مي  با ارادة  بلكھ



عالم  ھاي انسان  شود ھمان نمودار مي  برابر انسان  خواب  در عالم  كھ  ییھا افھین کھ قیاثبات ا  

  .نیستند  بیداري

ِّمِ «  قاعدة  بر مبناي  خواب  در عالم  خدا با انسان  ارتباط  كیفیت ّاَس َعلي  َكل ِِھم  الن ُول َدِر ُعق با (» ق

  .است) بگو  ھا سخن و استعداد آن  عقل  ھا مطابق انسان

از نور و ھوا  یخواب، شبح یتو یھا ن کھ انسانیدر اثبات ا یف اقسام نور ثابت و عارضیتعر

  .ھستند

ھا  آن  سخنان  است  ا ممكنیشنود آ ھا را مي آن  صداي  زنند و انسان مي  حرف  سانبا ان  نوري  اشباح

  آنجا باشد بشنود؟  اگر نفر سوم  ھوا با سر و صدا باشد كھ  از طریق

ت آنیل مادیف نفس و دلیتعر.  

ست؟ین چیآسمان و زم یبودن معنا یلیدالئل تأو  

ست؟یدر خواب چ  أنوسو یا اشیاء م  مأنوس  ھاي منظور از صورت  

ست؟یاھا با خواب و خوراک افراد چیرابطھ رؤ  

ست؟یدر خواب چ  و یا اشیاء نامأنوس  نامأنوس  ھاي منظور از صورت  

اینات در رؤیر تلقیتأث(چیست؟   در بیداري  و تلقینات  خواب  رؤیاي  رابطة(  

ایف زمان و مکان در رؤیتعر.  

 ِنیست؟  ساده  زبان  است؛ و بھ  و رمزي  بلیكرؤیا بیشتر سم  چرا زبان  

رؤیا   كھ  شود، در حالي مي  آید و فراموش نمي  یادمان  از خواب  رؤیاھا پس  صحنة  چرا ھمیشھ

  بشود؟  خواھد ھدایت مي  و انسان  است  انسان  براي  پیامش

انسان دارند؟ یبرا ین کھ چھ نفع و ضرریا، و این کابوس و رؤیتفاوت ب  

ا با نظر اسالمیرؤ ۀدانشمندان دربار یبعض یۀتفاوت نظر.  



چیست؟» فروید«  تعبیرات  بھ  نسبت  اسالم  دیدگاه  

چیست؟  خواب  تعبیر رؤیاي  علم  بھ  رسیدن  راھھاي  

چھ؟ یعنیاست،   و یا انتقامي  ابتالئي  ھا در وجود انسان ھا و کسالت عامل ظھور مرض  

ت آنین اسالم و ضرورت رعایاز خواب در د آداب بھداشت قبل.  

بھتر است؟  خوابیدن  روز براي  از شبانھ  موقع  چھ  از نظر اسالم  

نباید خوابید؟  موقع  كجا و چھ  از نظر اسالم  

كرد و بر اسرار شیطان  استفاده  سیاست  در جھت  توان مي  تعبیر خواب  تعبیر رؤیا و علم  آیا از فن  

  یافت؟   دست  جھاني استكبار

دارد؟  نتایجي  و چھ  چیست  خواب  رؤیاھاي  روي  و بررسي  و مطالعھ  دقت  اھمیت  

دارد یا   بستگي  بیننده  خواب  شخص  بھ  رؤیا و تعبیر آن  ھر شخص، صحنة  آیا در تعبیر رؤیاي

فرد   تواند رویاي مي یفرد  وجود دارد، چگونھ  مستقیم ۀو رابط  است  خیر؟ اگر جواب مثبت

  را تعبیر كند؟  دیگري

توان فھمید؟ یم  را چگونھ  و كاذب  صادق  رؤیاھاي  تفاوت  

نیقی ۀدن بھ مرحلیان تکامل غرائز تا رسیب.  

است  و خطرات  مضّرات  و دفع  منافع  جلب  براي  اصلي  عامل  ش، یگانھیایدعا و ن .  

شود ید انسان میش عایاین کھ ھنگام دعا و یا ھیدو سرما یمعرف.  

ع(ده وضعیت فكري و مكتبي ائمھ اطھاریچک(  

ھا و علم و حكمت و سیاست و كتاب و قیام و قعود ائمھ ع از ابـتداي پیدایش  تمام مسائل و برنامھ

  .اي از آن بشري معمولي نیست تا انتھا، خدائي است و كوچكترین مسئلھ



ت تا زمان بعثتیران طفولرسول اکرم ص از دو یذکر نوع زندگ.  

ھا در زندگي خود صاحب سھ تحول ھستند انسان.  

ائمھ  یشوند و صحت و سقم آنھا با این مذھب بھ رھبر تمام مذاھب از مذھب اسالم تغذیھ مي

  .شود  اطھار ع سنجیده مي

امام زمان عج در حال حاضر یت زندگیان وضعیب.  

ائمھ ع است یت وجودیکھ شناخت وضع ت تحول سوم در انسانیان علت اھمیب.  

ان رسول اکرم صیرامون ماه رمضان از بیپ یمبحث.  

خداوند متعال صاحب دو حرم است.  

ست؟ین دو حرم چیھدف از شناخت ا  

ده مقالھ ھشداریچک  

است؟ ین تا چھ سطحیزان مھلت خداوند بھ کفار و منافقیم  

ز ظلم و تجاوز و استثمار ضعفا بودا یاول و دوم کھ ناش یح جنگ جھانیتوض.  

امروز تمامي جمعیت كرة زمین یك سرنوشت دارند.  

 ُوا : سوره نمل 82آیة َّاَس كان َنَّ الن ُِّمھُْم أ ِ تَُكل ً ِمَن اْألَْرض َّة ُْم َداب َھ َْخَرْجنا ل ْیِھْم أ َ َْوُل َعل ََع اْلق ق ِذا وَ َو إ

ُوَن؛ بھ ھمھ ھشدار مي ِن ِنا ال یُوق آیات ِ د كھ قبول اسالم و صلح و عدالت اسالم، یگانھ راه عالج دھ ب

  .است

ست؟یشود چ ن کھ انسان، خواھي نخواھي براي رفع نیازش متوسل بھ ظلم و زور ميیعلت ا  

قھري است یھاي كفر و گناه، امر پیدایش جنگ و نزاع بھ وسیلھ اكثر ملت.  

ني سومجنگ جھا یاھل عالم برا یجھت آمادگ یل عقلیان دالیب.  



سوم دارد یجاد جنگ جھانیبر ا یکھ گواھ یاتیآ یمعرف.  

داند ن ع ورود اصحاب خود را بھ بھشت توأم با قیام قائم ميیامام حس.  

ت عذاب آخرت و راه عالج آنیفیان کیب.  

اي نداشتھ باشد ھركس سھ اصل را حاكم بر خود و زندگي خود كند ترسي و غم و غصھ.  

ھا چھ خواھد بود؟ گانھ فوق توسط ملت اصول سھرش یجھ پذینت  

دھد یخداوند در سوره قارعھ از سھ جنگ خبر م.  

ھا است ان برداشتن ابرقدرتیشرط ظھور، از م.  

سوم یف جنگ جھانیت در تعریث و روایان حدیب.  

شود؟ اي حتما واقع مي جنگ جھاني سوم و جنگ ھستھ یھ چھ استداللیبرپا  

ست؟یصھ فكر بشر بعد از جنگ جھاني سوم چیبزرگترین خص  

ن کھ قیام امام زمان، قیام خدا و حكومت او حكومت خدا و قدرت او قدرت خداستیاثبات ا.  

ا توسط امام زمان عجیت اداره دنیفیک.  

شود؟ یتوبھ بستھ م یچرا ھنگام ظھور امام زمان عج درھا  

خواھد بود؟ یتیوضعت موجود بعد ظھور امام زمان عج چگونھ یوضع  

توبھ یمفھوم واقع.  

س(م یر نامھ حضرت مریتقد(  

رامون حرف مقطعھ كھیعصیپ یحیتوض.  

عص چھ بود؟ین ع در حرف کھیمصائب امام حس یادآوریل یدل  



چرا کتب آسماني دیگر با حروف مقطعھ نازل نشده است؟  

اوند ھستنداند كلمات كتاب تكویني خد خالیقي كھ در عالم خلق شده.  

ن حروف مقطعھ در آن استیل اعجاز قرآن ھمیاز دال یکی.  

نده داردیحروف قرآن، اشاره بھ اصول خالیق و حوادث آ.  

تواند خالیق و حوادث عالم خلقت را از اصول آن گرفتھ تا انتھا كھ بھ  فقط ھمین قرآن است كھ مي

  .نشیند بیان كند ثمر مي

ھاي آن متناھي و قابل شماره است مات موجود در آن و سورهو کل یعلم قرآن نامتناھ.  

شود كمیت و كیفیت است كھ محصول  آنچھ نابود مي. ذوات ھركسي و ھرچیزي نابودي ندارد

  .تركیب دو اصل ماده و روح با یكدیگر است

ھاي معصوم یك رابطھ علمي و روحي و رواني است رابطھ پیغمبران با امام.  

فرزنداني از خودشان كھ اھل ایمان و تقوي نیستند فقط رابطھ خوني و جسمي دارند پیغمبران با .

  )رامون آنھایپ ییھا داستان(

ال انساب . (كند ھاي حسبي و نسبي لغو و رابطھ علمي و ایماني رسمیت پیدا مي روز قیامت رابطھ

  )بینھم یوم القیامھ

اي كھ اگر بھ انساني تعلق یابد با دیگران  سرمایھت روح ایمان و روح نبوت، بعنوان دو یفیان کیب

  .كند خیلي تفاوت پیدا مي

تفاوت پیغمبران با سایر مردم، تفاوت ایماني و رواني است.  

شوند نھ وارث علم و منصب و مقام آنھا فرزندان معمولي فقط وارث مال پدر و مادرشان مي.  

ا داردیسبت بھ زکرمادر مریم س دو نمره بزرگ از توكل بھ خدا  ن.  



وقف انسان، در راه خدا مانند وقف مال است.  

ع یسیتولد حضرت ع یم س برایمر یساز مقدمھ آماده.  

م س چھ بود؟یعلت کوتاه بودن مدت حمل حضرت مر  

چھ بود؟ یشکن عتین طبیھدف خداوند متعال از ا  

ست؟یم س چیر خداوند از حضرت مریعلت تقد  

ع یسیآمدن حضرت عا یداستان بدن.  

م س چھ بود؟یحضرت مر یبرا یرین تقدیل چنیدل  

ھاي ھدایت  ھا در كسب علم و نورانیت و عقل و ایمان خود در ارتباط با خورشید و ستاره انسان

  .كنند سھ حالت پیدا مي

س(ف وضعیت فكري و رواني مریم یتعر(  

ائمھ اطھار ع است ی، بھ رھبرین اسالم واقعید.  

دند کھ عیسي مانند امام زمان زنده و غایب استیمردم زمان ھرگز نفھم.  

ع یسیداستان قتل حضرت ع.  

ع بھ آسمان چھارم یسیل رفتن عیان تأویب.  

ی، مھدیسیاس، عیخضر، ال. (اند، و در میان مردمند طبق مستند تاریخ، چھار نفر زنده(  

 زمین استدنیا و آخرت نام دو نوع زندگي در ھمین كره.  

ست؟ین چھارنفر چیبت ایعلت غ  

ان عقاید خرافي و خالف حقیقت درباره حضرت عیسي و مریمیب.  



ست؟ین کھ فرد مشرك قابل آمرزش نیست، چیعلت ا  

ترین خسارت علمي و عملي در زندگي بزرگ یمعرف.  

نشانند دا ميھ كساني كھ انسان ناالیقي یا كافر و منافقي را در مسند حجت خیان تشبیب.  

ث کساءیده شرح حدیچک  

باشند  داشتھ  نمایش  ، دو نوع با جامعھ  در ارتباط  دارند  اطھار ع وظیفھ  ائمھ.  

ن نامیث بھ این حدیا یف کلمھ کساء و علت نامگذاریتعر.  

ولیعھد است  ص و تعیین  اكرم  رسول  حضرت  گذاري تاج  كساء، داستان  حدیث  داستان.  

بپوشانید، منظور رسول   الھي  مرا با كسوت  ام شده  و ناتواني  گرفتار ضعف: فرماید خدا مي  سولر

   چیست؟  و ناتواني  ضعف  ص از این

ین منبع و معدن الھیغمبر اسالم ص بھ عنوان بزرگتریان ضرورت شناخت پیب.  

زھرا س است  شأن و مقام حضرت یكساء معرف  حدیث  داستان.  

درجھ  ھم در یك  دارند، پیغمبران  تفاوت  فكر و استعداد با ھم  ھا از نظر وسعت نجا کھ انساناز آ  

  .  دارند  تفاوت  نیستند و با ھم

و عدالً، ائمھ اطھار   ربك  كلمھ  ھ و تمتیخداوندمتعال در آ ً   كلمھ  را بعنوان) کامل یھا انسان(صدقا

  .كند مي  خود معرفي  و تمام  تام

كند مي  معرفي  قرآن  و دانش  علم  داوندمتعال در سوره قدر و نور، حضرت زھرا س را مظروفخ.  

سوره کوثر کھ در شأن حضرت زھرا س نازل شده است بھ چھ معنا است؟  

اي مادر قطره  این  و معرفت  از شیر علم  ھركس  یعني. معرفتھا  فطمو عن  الناس  الن  فاطمھ  سمیت  

  .گردد مي  حرام  جھنم  ند وجود او بر آتشك  استفاده



عوالم است  و خالیق  خلقت  عوالم  تمام  بھ  کھ مربوط  حوادثي یمعرف .  

ان جھت رفتارشان با ائمھ عیعیجھت رفع اتھام از ش یا نکتھ.  

ع بھ  معصومین یان امام صادق ع و معرفیده شدن حضرت فاطمھ س بھ زھرا از بیعلت نام  

  .شانیا  وسیلھ

ھ شده استیکھ از آن بھ عالم ذر تشب یریان تعبیب.  

بنا و ساكن  آن  صاحب  است كھ  عظیمي  شخصیت ی، قطعا برا آفرینش  ھدف خداوند از ساخت عالم  

  .باشد  آن

س(زھرا   نور حضرت  بھ  فرشتگان  فضاي  درخشندگي  معناي(  

اولیاء خدا  حضرت زھرا س در مكتب  اولیت   ان دالئلیب.  

دارد  زھرا س بستگي  حضرت  وجود آن  بھ  است  آخرت  با خدا و آینده  ارتباط  ھمان  كھ  عرفان.  

رمؤمن ین مؤمن با غیمان در تفاوت بیت روح ایان اھمیب.  

ث سداالبوابیان حدیب.  

عددي  مراتب  آید نھ مي  حساب  بھ  تكاملي  مراتب  قسمت  بر سھ  با انسان  انسان  رابطھ.  

ش وراثت، در زمان امام زمان عجیدایت پیفیک .  

ست؟یش مسألھ شفاعت چیدایحکمت پ  

تیآل یف مفھوم اصلیتعر.  

است  ، رواني روحي  تفاوت  است  آلیت  در مقام  كھ  دارد با انساني  اھلیت  كھ  تفاوت انساني.  

نھ فاضلھیف مدیتوص.  



علیھ  كند و علي مي  معرفي  فاضلھ  مدینھ  عنوان  وجود خود را بھ ن کھ پیغمبر اكرم صیعلت ا  

  ست؟یشھر، چ  آن  درب ورودي  عنوان  را بھ  السالم

ب کردن امام زمان عجیحکمت غا.  

و قدرت  و نمایشگر علم  ھست  كھ  را چنان  تواند اسالم نمي  اطھار ع كسي  ن کھ جز ائمھیاثبات ا  

  فاضلھ  مدینھ  آنھا ھمان  و حكومت  والیت  دھد و دایره  نمایش  برابر افكار مردم  است  خداوند متعال

  . است

راجع بھ کلمھ کوثر یحیتوض.  

ھیت فقیده شرح مقالھ والیچک  

تیح کلمھ والیتوض.  

ابد؟یت بیت والیتواند صالح یم یچھ کس  

کھ اسالم آوردند و مسلمانند تفاوت  یمان بھ خدا آوردند و مؤمن شدند با کسانیکھ ا ین کسانیب

  .است

ن مؤمن با کافریان تفاوت بیب.  

در امر والیت  یھ اصلیت روح ایمان بھ عنوان سرمایان اھمیب.  

تواند بھ جز دین خدا دین دیگري داشتھ باشد مؤمن نمي.  

ع(صوم والیت فقیھ در ھیچ دیني قابل ظھور نیست مگر در دین اسالم بھ رھبري ائمھ مع(  

انیر ادین اسالم با سایف صفات امامت و پیشوایي در دیتفاوت تعار.  

ان امام صادق عیک مرجع از بیصفات  یمعرف.  

ک اصل الزم در مرجعیھ بعنوان یف فقیتعر.  



و عوارض آن یف امراض روحیتعر.  

َفسھ بعنوان شرط دوم در مرجعیتعر ِن ِناً ل   .تیف صائ

ع(دا و ائمھ اطھارت خیت مکتب والیخاص(  

ن ع استیھ منطق امام حسیفق یمنطق ول.  

كھ فقط اختصاص بھ دین اسالم بھ رھبري ائمھ اطھار ع دارد یان مسئلھ بسیار مھمیب.  

كنندگي جھان و انسان ھم با او  ھمانطور كھ خلقت جھان و انسان با خدا است، مدیریت و اداره

  .است

كند  ائمھ اطھار ع پرورش پیدا مي یفقط در مكتب اسالم بھ رھبرن کھ گفتند ولي فقیھ یعلت ا

  ست؟یچ

د کورکورانھ باطل استیث ضمن اثبات این كھ در مذھب شیعھ تقلیان دو حدیب.  

کنند یم میا را از لحاظ علم و دانش بھ سھ دستھ تقسین ع مردم دنیرالمؤمنیام.  

 رامون تقدم کسب علم  نسبت بھ ھر یپ) ع(صادق و امام ) ع(ذکر دو حدیث از موال امیرالمؤمنین

  .یدر زندگ یگریکار د

یدر زندگ) ع(ھاي كالسیكي امام صادق  برنامھ یذکر اجمال.  

 افتن در دو شعبھ از علوم دینيیضرورِت تخصص.  

ھاي تنظیمي ائمھ اطھار ع ت رواج فرھنگ اسالمي طبق برنامھیخاص.  

و بھشتي شدن است؟ چرا ایمان و عمل صالح شرط نجات  

کند یم یا و آخرت معرفیت در دنیسوره بقره سھ اصل را منشأ سعادت بشر 62ھ یخداوند در آ.  



آورد و مرگ و مرض و جنگ و قتل و كشتار  تواند وحدت جھاني بھ وجود  یاصول فوق چگونھ م

  كند؟ را از جامعھ بشریت برطرف 

ان بھ خداوند متعال استن کھ تنھا عامل امن و امان، ایمیاثبات ا.  

کھ تنھا قدرت خداوندمتعال قادر بھ مسدود کردن آن است یسھ راه خوف و خطر یمعرف.  

د خیال كند كھ بھ منظور بازي و اسباب بازي خلق شده استیانسان نبا.  

زندگي در مسیر حركت بھ سوي آخرت مثل حركت مسافر بھ سوي مقصد است.  

آرامش، ایمان بھ خداست عامل آفرینندة امنیت و.  

بھترین راه معرفت بھ خدا تفكر در مخلوقات و آیات خداست.  

میده مقالھ ملک عظیچک  

یو تکامل یف حرکات انتقالیتعر.  

 انسان مقصد خلقت تمامي موجودات است.  

براي پیدایش علم و معرفت سھ اصل الزم است.  

یازندگساخت و س یچھار کلمھ حکمت بھ معنا یمعرف.  

معرفت بھ ھر حقیقتي، از طریق مصادیق اسماء و صفات خدا ممكن است نھ با رؤیت ذات.  

تیم و تربیط تعلیمظاھر و وسا یمعرف .  

شود ولي جنسیت خدائي پیدا  انسان از طریق تعلیم و تربیت، مجھز بھ اسماء و صفات خدا مي

  .كند نمي

ندیخدا الن مکتبیالتحص معصوم ع فارغ یھا امام.  

عرش خدا بھ عنوان مقام حاكمیت بر دو قسم است.  



ردیگ یلھ ماده و روح انجام میخدا با دو وس ینیت تکویحاکم.  

خداوند متعال یعیت تشریف حاکمیتعر.  

مجھز شدن انسان محدود بھ علم و قدرت نامحدود خداوندمتعال یان چگونگیب.  

تعریفي از ملك و مملكت و مالكیت.  

ابد؟ی یتعلق م یلک خدا بھ چھ کسم  

شوند، ملك شدن از سھ راه ممكن است كھ دو راه آن  ھا ممكن است مالك شوند اما ملك نمي انسان

  .نامشروع است

ن کھ پیشوایان معصوم پیش از خلقت آدم و حوا در این زندگي دنیائي انساھاي كاملي یاثبات ا

براي شاگردي آنھا و در ارتباط با تعلیم تربیت آنھا خلق  اند كھ خداوند آدم و فرزندان او را بوده

  .نموده است

آرزوي ریاست و سلطنت در اشخاص یكي از آرزوھاي طبیعي و غریزي انسان است.  

ھا از خلقت، پیدایش علم و معرفت است علت غائي انسان.  

یر برتري و یا حاكمیت والیت طبیعي و قانوني از مسیر تعلیم و تربیت قابل ظھور است نھ از مس

  .مطلق منھاي خدمت و تعلیم و تربیت

یگانھ عامل پیدایش زندگي آخرت در شعاع حكومت خدا و ائمھ اطھار ع دو چیز است.  

اند جامعھ بشریت از ابتدا تا انتھا بھ دو تیره یا بھ دو شجره طیبھ و شجره خبیثھ معرفي شده.  

امتناھيان كیفیت ظھور ملك عظیم و سلطنت نیب.  

ھیده شرح خطبھ شقشقیچک  

ن نامیفھ بھ این خطبھ شریا یعلت نامگذار.  



ن یت خدا از جانب او معیم و تربیدر اسالم مانند نبوت است کھ با تعل یمسألھ خالفت و رھبر

  .شود یم

ھا انسان یسھ نوع ثروت و نعمت برا یمعرف.  

یامبران الھیپ ین براین جانشییضرورت تع.  

غمبرانین پیجانش یھا یژگیخصات و ومش.  

ت حضرت رسول صیت وصیبحث غصب خالفت و عدم رعا.  

م شدندیمردم در زمان بعد از حضرت رسول ص بھ سھ دستھ تقس.  

ست؟یھ چیخطبھ شقشق یمحتوا  

فھ دومیت از اخالق خلیرامون شکایپ یبحث.  

ع چھ بود؟ یلن نوع برخورد و رفتار با حضرت عیفھ دوم از ایھدف خل  

ع یخالفت بھ حضرت عل یت واگذاریفیک.  

ع، عدالت او بود یعلت مخالفت با حکومت حضرت عل.  

ع ین، با حضرت علین و قاسطین و مارقیح سھ جنگ ناکثیتوض.  

یھ الکرسیده شرح آیچک  

یھ الکرسیترجمھ آ.  

ست؟یات قرآن چیان آیدر م یھ الکرسیل عظمت آیدل  

دا یپ یزیشود چ یخداوند متعال است و بھ جز او نم یکھ ال الھ اال ھو  وصف انحصارن یاثبات ا

  .ف باشدیقابل تعر ین وصفیکرد کھ بھ چن

ات بر دو قسم استین کھ حیدر وصف خدا و ا یّ ف کلمھ حیتعر.  



ات انسانیات خدا با حین حیتفاوت ب.  

از صفات خدا یکیوم بھ عنوان یّ ف کلمھ قیتعر.  

َھ َوالَ َنْوٌم، بھ معنا یحیتوض ُ ِسن ُْخُذه ت ذات خدا چنان است کھ یّ ن کھ وضعیا یراجع بھ جملھ الَ تَأ

ُتور و سست   .ردیگ یاو را فرا نم یھرگز ُچرت و خواب و ف

تیف اقسام مالکیتعر.  

ست؟یدا کند چید پیر خدا امیتواند بھ غ ینم ین کھ کسیعلت ا  

ستیخدا شفاعت ممکن ن  چگونھ بدون اجازهن کھ یشفاعت و اثبات ا یمعنا.  

ت آن در انسانیمان و خاصیف روح ایتعر.  

ماند یاز علم خدا پنھان نم یزین کھ چیاثبات ا.  

یعرش و کرس یف معنایتعر  .  

است یعیو تشر ینیت خداوند متعال بر دو قسم تکویحاکم.  

یعیت تشریف عرش خدا در حاکمیتعر.  

ار یجز انسان، ھمھ و ھمھ ابزار دست خداوند متعال بوده و از خود اراده و اختتمام مخلوقات ب

  .شود یخدا ظاھر م ِی نیت تکویّ آنھا حاکم  لھیندارند و بھ وس

است"ن یالد یال اکراه ف"ھ ین اسالم بر پایدر د یمنشور آزاد.  

 ن خدا یج دیترو یغمبران براین خدا آزاد است؛ پس چرا پیا رّد دیاگر انسان در قبول و

  اند؟ دهیجنگ

ل خدا ھرچند کھ متوقف بر جنگ و جدال و قتل و کشتار بود چھ ین اصید یگذار ھید و پایعلت تجد

  بود؟



یکن اگر کسیکنند، ول ین آن مجبور نمیقوان ین خدا و اجرایاء مردم را بر قبول دیخدا و انب 

  .کنند ین خدا را حفظ میند و دکن ین ببرد، با او مبارزه مین خدا را از بیبخواھد د

یھا نان را بھ عذابید ین ھمھ بیھا مورد قبول است، چرا خداوند ا انسان ین خدا بھ آزادیاگر د 

  کند؟ ید میا و آخرت تھدیدن

ست؟یچ یعروه الوثق  

ک یت و یدو گروه اقل: شوند یبھ سھ گروه قسمت م یخ، اھل عالم در ھر زمانیشھ در تاریھم

  . تیرگروه اکث

و استقالل است ین عامل آزادیبزرگتر ییو توانا ییدانا.  

ده مقالھ مدرک صلواتیچک  

صلوات یمدرک قرآن یمعرف.  

تفاوت دارند یو عرفان یو لغو یا با اوالد حضرت محمد از نظر علمیت محمد یآل محمد با اھل ب.  

اند کرده یآل محمد را صلوات مبتور و مقطوع معرف  مھیصلوات بدون ضم.  

کند ین انسان و خدا رابطھ برقرار میاست کھ ب ینیخدا د ین واقعید.  

ر از اسالمیگر غیان دیچھارده معصوم با اد ین اسالم بھ رھبریسھ دیمقا.  

ن عیان امام حسیف مفھوم معرفت خدا از بیتعر.  

مام، معرفت خداست د معرفت خدا معرفت امام است و معرفت ایگو ین ع کھ میش امام حسیفرما

 یگریگر باشند کھ با شناختن آنھا دیکدین نمونھ یشود دو جنس متبا یدارد؟ چطور م ییچھ معنا

  م؟یرا ھم بشناس

ان علت امتناع فکر بشر کھ بتواند ذات مقدس خدا را کشف کندیب.  

ست؟یھا چ انسان یھا و دعاکردن آنھا برا غمبر و امامیپ یده صلوات برایت و فایخاص  



ست؟یغمبر بھ امر ازدواج چیحکمت سفارش پ  

ت خدمات و انفاقات در اسالمیضرورت و اھم.  

ست؟یق بھ امر صلوات چیعلت تشو  

  

 


