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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 »برزخ و معاد« درس فهرست مباحث  
 ( های اعتقادی)همراه با پاسخ به پرسش

 برزخ
 مباحث تاريخ  جلسه 

 های وجودیِ انسان از آغاز تا انجام )عالم ذرّ، دنیا، برزخ، قیامت ومعاد(مقدمه ـ معرفیِ کلّیِ دوران 18/1/92 1

 معرفیِ کلّیِ بدن مثالی روح ـ  ۀنکاتی دربارمروری بر مباحث قبل ـ  1/2/92 2

 های بدن مثالیخواب ومرگ ـ ویژگی ۀبحث بدن مثالی )معرفیِ عوالم هستی و عالم مثال( ـ مقایس ۀادام 8/2/92 3

 های عالم مثالماهیت مرگ ـ ویژگی 22/2/92 4

 عالم برزخ ـ ارتباط با ارواح عرفانیِشهودی و دالیل  92/ 29/2 5

 ای از نظرات عرفابحثِ ارتباط با ارواح ـ احضار ارواح ـ نقد پاره ۀادام 92/ 5/3 6

 عرفان ـ نقد و بررسیِ اشکاالت مدافعان عرفان به منتقدان آن ـ ماهیتِ »طّی االرض«  ۀنکاتی دربار 92/ 12/3 7

 عرفان ـ حجّیتِ چهارده معصوم)علیهم السالم( ۀنکاتی دیگر دربار 92/ 19/3 8

های آن با عالم مثالِ فلسفی ـ مکان عالم برزخ ـ  های برزخ : ماهیتِ برزخ و تفاوتبحثِ ویژگی ۀادام 92/ 26/3 9

 ادراک عالم برزخ در حیوانات و انسان 

 ادامه و تکمیل مباحث عالم برزخ 92/ 9/4 10

 قیامت و معاد 

 مباحث تاريخ  جلسه 

 مروری بر مباحث گذشته ـ دالیل عقلی و عرفانیِ اثبات معاد 92 /15/7 11

 نفخ صور اوّل، قارعه و آثار زمینی و فرا زمینیِ آنها  92 /22/7 12

 بحثِ نفخ صور اوّل  ۀادام 92/ 29/7 13

-انسان  ۀسماء به آسمان ـ نقد و بررسیِ دالیلِ نظری ۀغلط واژ ۀشمول نبودنِ قیامت : ترجمدالیل کیهان 92/ 6/8 14

»نَفَختُ فیه   ۀآیعبارت روح خدا در محوری )آیا انسان اشرف مخلوقات است؟ ـ تفسیر درست و نادرستِ  

 « است؟(اهلل ۀخلیفمن روحی ـ دمیده شدنِ روح خدا در انسان« ـ آیا انسان »

 موجودات فرا زمینی )آیا در سایر کرات، موجودات عاقل و مکلَّف وجود دارد؟(« ـ خلیفۀ اهللبحثِ » ۀادام 13/8/92 15

 « و موجودات فرا زمینیاهلل ۀخلیفمباحثِ » ۀادام 20/8/92 16

« و اشرفِ اهلل خلیفۀظمت کائنات ـ مصادیقِ صحیحِ »محوری ـ عبحثِ نقد و بررسیِ نگرشِ انسان ۀادام 4/9/92 17

 بحث عالم ذرّ ۀبیت)ع(( ـ مقدممخلوقات )اهل 

 عالم ذرّ 11/9/92 18
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بحثِ عالم ذرّ ـ تکمیلِ بحث اشرفِ مخلوقات بودنِ اهل بیت)ع( ـ  ۀتکمیلِ برخی مباحث گذشته ـ ادام 18/9/92 19

 (خلق عالم هستی برای اهل بیت)ع

 ایحوادث بین نفخ  صور اول و دوم ـ بدن ذرّه 25/9/92 20

 ایبحث بدن ذرّه ۀادام 9/10/92 21

 طینت 16/10/92 22

 بحث طینت ـ بدن اخروی و قوانین حاکم بر بازسازیِ آن ۀادام 23/10/92 23

بازسازیِ بدن  ۀبحث بدن اخروی و قوانین حاکم بر بازسازیِ آن ـ برخی روایات مربوط به نحو ۀادام 30/10/92 24

 اخروی 

 ی روایات مربوط به باران حیات ـ نفخ صور دوم ـ نقد و بررسی دالیل منکران معادِ مادّیِ خاک 7/11/92 25

حرکت   ۀمالصدرا دربار ۀبحثِ نقد و برسیِ دالیل منکران معاد مادّیِ خاکی ـ نقد و بررسیِ نظری ۀادام 21/11/92 26

 حدوث روح  ۀجوهری و نحو

تعریف و  ۀفیلسوفان دربار ۀبحثِ نقد و برسیِ دالیل منکران معاد مادّیِ خاکی ـ نقد و بررسیِ نظری ۀادام 28/11/92 27

 معیار کمال ونقص )تجرّد موجودات( 

 تناسخ و ارتباط آن با بحث عالم ذرّ  12/12/92 28

 تکمیل بحث تناسخ و ارتباط تناسخ با بحث معاد مادیِ خاکی 19/12/92 29

 آکل و مأکول  ۀهای شبه پاسخبررسیِ 18/1/93 30

 پاسخ به شبهات دیگر معاد مادی )شبهاتِ کافی نبودنِ خاک و مساحت زمین( 25/1/93 31

 ( ـ مواقف قیامت59 ۀزمر، آی ۀقیامت )بر اساس سور  ۀقیامت ـ معرفیِ اجمالیِ مراحل صحن ۀصحن 1/2/93 32

»اشرقت االرض بنور ربّها« )روشن شدنِ زمین به نور شرح آیات مربوط به صحنه و مواقف قیامت :  8/2/93 33

 ربِّ زمین( و » وُضِعَ الکتاب« )نهادنِ کتاب(

شرح آیات مربوط به صحنه و مواقف قیامت : » و جیءَ بالنبیّین و  ۀبحث »کتاب« در قیامت ـ ادام ۀادام 15/2/93 34

 شاهدان در قیامت( الشهداء« )حضور پیامبران و

 ها و پیروان ادیان گوناگون در قیامت اعمالِ فرقه ۀوضعیت و محاسب 22/2/93 35

 قبل  ۀبحث جلس ۀادام 29/2/93 36

 وضعیت مذهب شیعه در قیامت 5/3/93 37

 خروج جهنمیان و بهشتیان از زمین و حرکت به سوی بهشت و جهنم ۀشفاعت ـ اعراف ـ نحو 12/3/93 38

 جهنم و  پاسخ به شبهات آندوزخ ـ خلود در  19/3/93 39

40 26/3/93  بهشت  

 


