دورههای علمی موسسه نورالمجتبی؟س؟

؟ب؟
معرفی دوره عقائد قرآنی:
این دوره شامل چهار درس با موضوعات توحید ،نبوت ،امامت و معاد است که در مجموع شامل  ۶۳جلسه و به مدت
 2160دقیقه است؛ این دوره برای طالب و عموم دانشجویان و بزرگساالن مناسب است.
معرفی سرفصلهای هر درس:
شکوه یکتایی :این درس مباحثی پیرامون موضوع توحید را در برمیگیرد که در  ۱۶جلسه و به مدت  ۵۴۰دقیقه توسط
استاد حجة االسالم و المسلمین دکتر رضا برنجکار تدریس شده است .محتوای این درس مناسب طالب و دانشجویان

رشتههای معارف اسالمی میباشد.

برخی از سرفصلهای این درس عبارتند از:
 مقدمات:

 oمعانی توحید ،اهمیت علم توحید ،رویکرد قرآن به مسأله توحید (مورد سوال نبودن وجود خدا ،فطری
بودن معرفت ،آشکار بودن وجود خدا)

 معرفت اهلل:

 oمعرفت خدا و هدایت ،انواع معرفت انسان به خداوند

 راههای رشد معرفت:

 oنقش انبیاء ،ابتالئات الهی ،توجهات قلبی ،عبادت ،محبت اهل بیت؟مهع؟

 وحدانیت خداوند

 مراتب توحید (توحید ذاتی،صفاتی ،افعالی ،تشریعی ،عبادی)
 معرفت به اسماء و صفات الهی:

 oمعنای اسم و صفت ،اقسام اسماء ،محال بودن معرفت به کیفیت ذات الهی ،علم الهی و ویژگیهای
آن ،قدرت الهی

 آموزههای آفرینش:

 oخالق حکیم ،ویژگیهای خلقت ،مراحل ربوبیت الهی

 عدل الهی و الزمههای آن:

 oمسئله جبر و تفویض ،مصائب و عدل الهی ،جایگاه قضا و قدر الهی در آموزههای دینی ،اقسام قضا و
قدر و ...
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سفیران آسمانی :این درس مباحثی پیرامون نبوت در قرآن را مطرح میکند که توسط استاد حجة االسالم و المسلمین
دکتر محمد حاجابوالقاسم  ۱۵جلسه و به مدت  ۴۲۰دقیقه تدریس شده و برای نوجوانان ،طالب ،عموم دانشجویان
و بزرگساالن مناسب است.

برخی از سرفصلهای این درس عبارتند از:
 مقدمات:

 oرابطه نبوت و توحید (نبوت شاخهای از توحید)

 توحید ربوبی و ضرورت ارسال پیامبران:

 oاختیار و انتخاب انسان ،ارزش انتخاب ،نیازمندی انسان به هدایت و شریعت ،ابعاد وجودی انسان،
ویژگیهای برنامه جامع رشد ،کافی نبودن عقل در برنامهریزی ،نقاط ضعف انسان

 جایگاه پیامبران در قرآن:

 oآثار و برکات پیامبران ،بعثت پیامبران ،اوصاف و امتیازات پیامبران

 نقش پیامبران در تربیت انسان:

 oجایگاه انسان در دنیا ،اصول مشترک تربیت پیامبران ،وظایف پیامبران ،وظایف مردم نسبت به انبیاء،
وظایف مردم نسبت به رسول اکرم؟ص؟

 تاریخ انسان و پیامبران:

 oبیان تاریخ بر محور انبیاء در قرآن ،تاریخ زندگی حضرت آدم؟ع؟ ،تاریخ شریعت الهی ،جریانهای کفر و
تسلیم ،تاریخ حضرت ابراهیم؟س؟ ،تاریخ پیامبراکرم؟لص؟

منادیان توحید :این درس پیرامون موضوع امامت در قرآن تدوین و در  ۱۶جلسه به مدت  ۵۴۰دقیقه توسط استاد

دکتر سید محسن میرباقری تدریس شده است .محتوای این درس مناسب طالب و عموم دانشجویان و بزرگساالن

میباشد.

برخی از سرفصلهای این درس عبارتند از:
 امامت شاخهای از توحید:

 oربوبیت و والیت خداوند ،تمرکز هدایت و والیت ،امامت الهی درقرآن

 آیه مبنایی امامت:

 oمحور اول :والیت الهی
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 oمحور دوم :خروج از ظلمت به نور (والیت برای هدایت ،مراحل هدایت ،شرایط و صفات ولیاهلل،
همیشگی بودن والیت ،مسأله والیت بعد از رسول اکرم؟لص؟

 oمحور سوم :کفر به والیت اهلل (معنای کفر در آیه ،ارکان ایمان و کفر)
 oمحور چهارم :والیت طاغوت (معنای طاغوت در لغت و قرآن)

 oمحور پنجم :خروج از نور به ظلمت (نورانیت و ظلمات نفسانی ،ظلمتهای بعد از رسولاهلل؟ص؟)

 اهلبیت؟مهس؟ ائمه الهی:

 oنص بر دوازده امام در قرآن و نقلهای رسول اکرم؟ص؟ ،ویژگیهای ائمهی هدی؟مهس؟،وظایف مؤمنین،
دولت اهلبیت؟مهس؟ ،مهدویت در قرآن و روایت)

آخرین سفر :معاد در قرآن موضوعی است که در این درس توسط استاد دکتر سید محسن میرباقری تدریس شده است.

استاد سالها حول موضوع معاد در قرآن تحقیق و پژوهش کردند تا منظومه معرفتی قرآن را در این موضوع تدوین کنند؛
درس آخرین سفر ٔ
ثمره بخشی از این تالش علمی است که در محدوده  ۱۸جلسه و به مدت  660دقیقه تنظیم شده
است .این درس مناسب برای طالب و عموم دانشجویان است.

برخی از سرفصلهای آن عبارتند از:
 مقدمات

 فصل اول :عالم ذر و دنیا

 oاول :عالم ذر (آغاز آفرینش ،عرضه امانت ،عهد گرفتن)
 oدوم :زندگی دنیا (استعداد های نورانی و ظلمانی ،امتحان و رشد انسان)

 فصل دوم :موت و عالم برزخ

 oاول :موت (بقا در حالت موت ،زیبایی یا تلخی مرگ ،قبض روح ،مسأله رجعت)
 oدوم :عالم برزخ (زمان در برزخ)

 فصل سوم :قیامت

 oمرحلهی اول :برچیده شدن حیات ،فاصله میان دو مرحله :بازسازی زمین
 oمرحله دوم :دادگاه عدل الهی

 فصل چهارم :اصحاب بهشت و اصحاب جهنم (جهنم و عذابهای آن ،بهشت و نعمتهای آن)
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