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هلل علیه در تفسیر ا کتاب حاضر مجموعه بیانات و مطالب حضرت عالمه طباطبایی رحمه
المیزان درخصوص نبوت و امامت است؛ این مباحث که از مهمترین مباحث زندگی انسان 
است ما را به شناختی عمیق در خصوص ارتباط انسان با ملکوت و غیب می رساند و نحوه 

ل حقایق و احکام از عالم امر به عالم خلق و جاری شدن آن به شکل حکومت دینی را نزو
 .مشخص می کند

تدوین شده است. در بخش « امامت و والیت»و « وحی و نبوت»این کتاب در دو بخش کلی 
اول این مباحث ارائه شده است: نبوت عامه، وحی، عصمت پیامبران، معجزات پیامبران. در 

، آیه مودت قربی بیان علیهم السالمعاتی چون: امامت، والیت، اهل بیت بخش دوم موضو
 .شده اند

را برای مندی او از اختیار در بوته آزمایش دنیا لزوم وجود هدایت الهی ورود انسان و بهره
در دو  «از نبوت تا امامت»کتاب نماید. پیمودن صحیح راه تا رسیدن به سعادت بدیهی می

ها برای به سنت جاری هدایت و مراتب تجلی رحمت الهی در دستگیری از انسان ،بخش
 رسیدن به واالترین مقام انسانیت و خالفت الهی اشاره شده است.

 وحی و نبوت ،بخش اول
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تقریر دلیل و برهان برای نیز اثر نبوت عامه در کمال یابی انسان و  ،نبوت و عمومیت آن -
 نبوت عامه

 تشریع دین خاتم برای تحقق آخرین مرحله کمال انسان -
 تکلم خداوند و حقیقت کالم او ، وحی -
  علیه و آله انواع وحی و نزول قرآن بر قلب پیامبر اکرم صلی اهلل -
 منشأ آن و  عصمت پیامبران -
 چگونگی منافات نداشتن عصمت با اختیار  -
 ی و تمایز آن با سحرارتباط و جایگاه آن در نظام عّل ،حقیقت معجزه ء،معجزات انبیا -

 امامت و والیت ،بخش دوم
 های امام و تفاوت امامت و نبوت و همراهی امامت با هدایتویژگی -
 م در لسان روایات روش انتخاب شدن اما -
قرار داشتن در ذیل والیت  به آثار و مواهِباشاره بیان معنای والیت و والیت خدا،  -

 خداوند
های اهل بیت علیهم السالم و نعمت بودن بیان ویژگیدر ارائه شواهد قرآنی متعددی  -

 والیت ایشان 

 فلسفه نبوت و عمومیت آن چیست؟ .1
 آیا عقل عملی و احساسات فطری برای هدایت انسان کافی نیست؟ .2
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منحصر بودن رفع اختالفات از زندگی توسط نبوت قابل انطباق با واقع »پاسخ به شبهه  .3
 چگونه است؟« نیست

 با فطرت چیست؟ ارتباط دعوت انبیا .4
از سنخ وجود  ،ها هسته در همه انسانآیا شعور باطنی یعنی وحی با شعور فطری ک .5

 مثل هم هستند؟
 آیا در وحی خطا نیست؟ .6
 فرق نبی و رسول چیست؟ .7
 آیا شریعت اسالم با همه اعصار قابل انطباق است؟ .8
 تکلم خداوند با بشر چگونه است؟ .9

 توان کالم فرشته را از کالم شیطان تمایز داد؟چگونه می .10
ی بر قلب پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله های مطرح در رابطه با انزال وحدیدگاه .11

 چیست؟
 با اختیارشان منافات ندارد؟ آیا وجود عصمت در انبیا .12
 منشأ عصمت چیست؟ .13
 معجزه و کرامت چیست؟ ،تفاوت بین سحر .14
 وجوه اعجاز معجزه به چیست؟ .15
 چیست؟ ،کنندعلت انحراف کسانی که معجزه را به صورت مادی تفسیر می .16
 برای انس و هم جن عمومیت دارد؟آیا اعجاز قرآن هم  .17
 ها و انواع تحدی قرآن در رابطه با اعجازش چیست؟جنبه .18
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دلیل بر از جانب خداوند بودن  ،آیا صرف ناتوانی بشر در آوردن کتابی مثل قرآن .19
 آن است؟

 شود؟های یک امام چیست و امام چگونه انتخاب میویژگی .20
 در ذیل آن چیست؟ والیت خداوند به چه معناست و آثار قرار گرفتن .21
ی که به والیت اهل بیت علیهم السالم و لزوم اطاعت از ایشان اشواهد قرآنی .22

  کدام است؟ ،اشاره دارد
 منظور از اهل بیت علیهم السالم چه کسانی هستند؟ .23

 سنن النبی .1
 اخالق و معنویت .2
 سالمشیعه در ا .3
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