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سیر مطالعاتی – سطح 3
در این سطح منابع در پنج دسته ارائه می شود:
 -1امام شناسی
 -2والیت
 -3پاسخ به شبهات
 -4سقیفه
 -5تقریب و وحدت اسالمی

 امام شناسیردیف

عنوان

نویسنده

1

اهل بیت در قرآن و حدیث

ری شهری

2

عبقات االنوار

میر سید حامد حسین

3

مقاله «بررسی حدیث ثقلین در خطبه غدیر و

گروه پاسخ به شبهات

نقش آن در اثبات امامت»

مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر (عج)

مقاله «داللت آیه سی ام سوره مبارکه بقره بر

گروه پاسخ به شبهات

وجود حجت و خلیفه خداوند در روی کره

مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر (عج)

4

توضیحات

زمین تا روز قیامت»
 والیتردیف

عنوان

نویسنده

1

حدیث کساء در کتب معتبر مكتب

سید مرتضی عسكری

موضوع
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خلفا و مكتب اهل بیت(علیه السالم)
2

والیت علی علیه السالم در قرآن

سید مرتضی عسكری

کریم و سنت پیامبر در پاسخ ...
3

زیارت جامعه ی کبیره

معمار منتظرین

شرح صوتی

4

ادب فنای مقربان

عبدااهلل جوادی آملی

شرح مكتوب

5

مهرورزی به اهل بیت علیهم السالم

سید علی حسینی میالنی

از دیدگاه قرآن و سنّت
6

نزول سوره هل أتی در شأن اهل

سید علی حسینی میالنی

بیت مصطفی صلی اهلل علیه و آله
7

داللت حدیث غدیر بر والیت امیر
مؤمنان علیه السالم

 پاسخ به شبهاتردیف

عنوان

نویسنده

1

نقد کتاب اصول مذهب شیعه

حسینی قزوینی

2

جانشین پیامبر کیست؟

سید علی حسینی میالنی

3

تواتر حدیث غدیر از دیدگاه

موضوع

دانشمندان اهل سنت
4

معمای نام

علی لباف

5

تهمتها و دروغپردازیها در کتابِ

سید مرتضی عسكری

«لِلّهِ ثُمَّ لِلتّاریخ»
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6

بازشناسی دو مكتب

سید مرتضی عسكری

7

مقاله «هرکس کینه ابوطالب (ع) را در

گروه پاسخ به شبهات

دل داشته باشد ،کافر است»

مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر
(عج)

8

عبداهلل بن سبأ و دیگر افسانه های

سید مرتضی عسكری

تاریخی
9

نقش عایشه در تاریخ و احادیث

سید مرتضی عسكری

اسالم
11

آداب مناظره و گفت و گو در اصول

سید علی حسینی میالنی

دین
سید محمد بن علوى مالكى-

11

وهابیت باز نگرى از درون

12

وهابیت بر سر دو راهى

ناصر مكارم شیرازى

13

خالفت ابوبكر در ترازوی نقد

سید علی حسینی میالنی

14

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد

سید علی حسینی میالنی

15

نقش شورا در امامت

سید علی حسینی میالنی

16

نگاهی به حدیث ثقلین

سید علی حسینی میالنی

17

ازدواج ام کلثوم با عمر

سید علی حسینی میالنی

18

اهل بیت علیهم السالم در نهج البالغه

سید علی حسینی میالنی

19

افكار ابن تیمیه در بوتهی نقد (بررسی

سید علی حسینی میالنی

ترجمه انیسه خزعلى

و نقد دیدگاه ابن تیمیّه دربارهی خلفا
و حضرت علی علیه السالم)
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21

احادیث واژگونه

سید علی حسینی میالنی

21

امامت امیرالمؤمنین علیه السالم در

سید علی حسینی میالنی

سنجش خرد
22

احادیث ساختگی

23

بررسی شبهه ازدواج ام کلثوم با عمر

24

مصایب حضرت فاطمه علیها السالم

سید علی حسینی میالنی

در منابع امامیه و رویكرد عالمان امامی
25

اعتراف ابوبكر بر ارث گذاشتن پیامبر
صلی اهلل علیه وآله وسلم  +اسكن

26

هلل ثم للتاریخ جلد دوم

27

روشی نو و صحیح در گفتگوی

السید حسین الموسوی

اعتقادی با وهّابیت

دکتر عصام العماد

28

نقد شیخ محمد عبد الوهاب از درون

دکتر عصام العماد

29

سؤاالتی از محضر استادم

خدانظر طوفی پور

31

پیامبر (ص) در صحاح سته اهل سنت

حسین طیبیان

31

شبهات غدیر ( 3جلد)

مجتبی عصیری

32

شبهات فاطمیه

مجتبی عصیری

 سقیفهردیف
1

عنوان

نویسنده

سقیفه :بررسی نحوه شكل گیری

سید مرتضی عسكری

موضوع

حكومت پس از رحلت پیامبر
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2

آخرین نماز پیامبر صلىاهللعلیهوآله

سید مرتضی عسكری

3

دوران پیامبر تا پایان خالفت عثمان

سید مرتضی عسكری

4

بر گستره کتاب و سنت

سید مرتضی عسكری

5

ترجمه معالمالمدرستین

سید مرتضی عسكری

6

تهدید عمر بن خطاب به آتش زدن

گروه پاسخ به شبهات

خانه  ،شبیه تهدید پیامبر در تارکین

مؤسسه تحقیقاتی ولی

نماز جماعت

عصر (عج)

7

فدک در فراز و نشیب

سید علی حسینی میالنی

8

سنت پیامبر یا سنت خلفا؟!

سید علی حسینی میالنی

9

دستبردی در حدیث ثقلین

سید علی حسینی میالنی

11

خواستگاری ساختگی

سید علی حسینی میالنی

11

حقیقت صحابه

سید علی حسینی میالنی

12

مظلومیت برترین بانو

سید علی حسینی میالنی

13

چگونگی نماز ابوبكر به جای رسول

سید علی حسینی میالنی

خدا (صلی اهلل علیه وآله)
14

دانشنامه شهادت بانو

15

غدیر و خطری که مسلمین را از

16

علی لباف

داخل تهدید می کرد ( 15گفتار)

مرتضی مطهری

شهادت حضرت فاطمه زهرا (علیها

گروه پاسخ به شبهات

سالم) واقعیتی انكار ناپذیر

مؤسسه تحقیقاتی ولی
عصر (عج)
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17

18

تصحیح و تحریف روایت تهدید به

گروه پاسخ به شبهات

آتش زدن خانه فاطمه (س) توسط

مؤسسه تحقیقاتی ولی

بزرگان اهل سنت و وهابیت

عصر (عج)

بررسی روایت تاریخ طبری و تهدید

گروه پاسخ به شبهات

عمر به آتش زدن خانه فاطمه(س)

مؤسسه تحقیقاتی ولی
عصر (عج)

19

21

پژوهشی پیرامون روایت سقط

گروه پاسخ به شبهات

حضرت محسن علیه السالم از منظر

مؤسسه تحقیقاتی ولی

اهل سنت  +پاورپوینت

عصر (عج)

ترجمه فارسی کتاب النص و
االجتهاد

علی دوانی

 تقریب و وحدت اسالمیردیف

عنوان

نویسنده

1

المراجعات

االمام السید عبد الحسین

2

شیعه پژوهی و شیعه پژوهان انگلیسی

موضوع

شرف الدین
غالم احیا حسینی

زبان
3

شیعه شناسی معاصر اهل سنت

کامیار صداقت

4

آئین ما

محمدحسین آل کاشف

5

بند بند سرگذشت من

6

هویت مكتوب

الغطاء
آقا بزرگ تهرانی
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پژوهشكده تحقیقات

7

فرهنگ شیعه

8

تاریخ سیاسی اسالم ،تاریخ خلفا

رسول جعفریان

9

جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه در

رسول جعفریان

اسالمى

جهان اسالم
11

حیات فكری سیاسی امامان شیعه

رسول جعفریان

11

مقاالت تاریخی ( 19دفتر)

رسول جعفریان

12

مقاالت و رساالت تاریخی

رسول جعفریان

13

شیعه و سنی ،غوغای ساختگی

فتحی شقاقی

14

آب را گل نكنیم

واحد پژوهش مدرسه

15

تاملی بر مساله وحدت اسالمی از

علمیه حضرت مهدی -
مشهد
محمدحسین امیراردوش

دیرباز تا دیروز با تكیه بر جنبش اتحاد
اسالم
16

رسالت ما :تقریب در اندیشهها و

محمد علی تسخیری

وحدت در عمل
17

تقریب مذاهب ،از نظر تا عمل

محمدآصف محسنی

18

لعنهای نامقدس

مهدی مسائلی

19

راه وحدت امت اسالمی

عالمه شرف الدین

21

استراتژى وحدت در اندیشه سیاسى

موسوی جبل عاملی
سید احمد موثقی
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اسالم
21

اتحاد و انسجام اسالمی ،تحقیقی در
مكتوبات شهید مطهری

22

علیرضا برازش

وحدت و همگرایی از منظر رهبر معظم
انقالب

23

الغدیر و وحدت اسالمی (شش مقاله)

مرتضی مطهری

24

پیشوایان شیعه ،پیشگامان وحدت

مهدی مسائلی

25

پیشینه تقریب

محمدعلی آذرشب

26

اطلس الشیعه

رسول جعفریان

27

امامان شیعه و وحدت اسالمی

علی آقانوری

28

قصه تقریب

سید هادی خسروشاهی

برخی منابع یشنهادی برای مطالعه بیشتر (سطح )3
ردیف

عنوان

1

درسنامه غدیر

2

شرح نهج البالغه

3

سیری در زندگانی عایشه

نویسنده

توضیحات

محمدتقی جعفری

4

طبقات الشیعه

آقا بزرگ تهرانی

طبقات الشیعه

5

اعیان الشیعه

سید محسن امین

اعیان الشیعه

6

شرح تجرید

7

شرایط و آداب مناظره  +پاورپوینت
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8

أصحاب در صحاح سته اهل سنت

حسین طیبیان

9

عمر در صحاح سته اهل سنت

حسین طیبیان

11

عایشه در صحاح سته اهل سنت

حسین طیبیان

11

بررسی تعداد صحابی دارای روایت،

گروه پاسخ به شبهات

در منابع اهل سنت

مؤسسه تحقیقاتی ولی
عصر (عج)

12

عدم وجود نصی از پیامبر ،بر خالفت

گروه پاسخ به شبهات

جناب «ابوبكر»!

مؤسسه تحقیقاتی ولی
عصر (عج)

13

مروری بر زندگانی ام المؤمنین،

گروه پاسخ به شبهات

حضرت خدیجه کبری سالم اهلل علیها

مؤسسه تحقیقاتی ولی
عصر (عج)

14

ویژگیها و فضائل حضرت خدیجه

گروه پاسخ به شبهات

(سالم اهلل علیها) در منابع شیعه

مؤسسه تحقیقاتی ولی
عصر (عج)

15

بررسی مسئله «بدعت» ،در شریعت

گروه پاسخ به شبهات

اسالم

مؤسسه تحقیقاتی ولی
عصر (عج)

16

بررسی سندی و داللی روایت «الحق

گروه پاسخ به شبهات

بعدی مع عمر»!

مؤسسه تحقیقاتی ولی
عصر (عج)

17

ابن تیمیه و انكار فضیلت حضرت

گروه پاسخ به شبهات

زهرا سالم اهلل علیها

مؤسسه تحقیقاتی ولی
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عصر (عج)
18

الهی بودن ازدواج امیرمؤمنان و

گروه پاسخ به شبهات

حضرت فاطمه علیهما السالم بر پایه

مؤسسه تحقیقاتی ولی

منابع شیعه و اهل سنت

عصر (عج)

19

یكصد و پنجاه صحابه ی ساختگی

سید مرتضی عسكری

21

سیمای امام علی (علیه السالم) در

حسكانی

قرآن
21

انسان  251ساله

سید علی خامنه ای

22

بررسی گزارشهای والدت امیرمومنان

گروه پاسخ به شبهات

علیه السالم

مؤسسه تحقیقاتی ولی
عصر (عج)

23

پیوند آسمانی

24

قبله عالم

گراهام فولر

25

مسلمانان فراموش شده

گراهام فولر

26

کارنامه اسالم

عبدالحسین زرین کوب

27

ظالمة الزهراء فی روایات أهل السنّة

یحیی عبدالحسن الدوخی

28

اهل بیت از دین دفاع می کنند

حبیب اللّه یوسفى  -على

29

اإلجابة عن شبهات الغدیر

اکبر صاحبى ( کاشانى )

غدیر ،زمینه ساز ظهور است .خطبه ی غدیر ،ریفرنس و مأخذ ظهور است.
«معاشر الناس» های خطبه ی غدیر ،دامنه و جغرافیای ظهور است.
«فَلْیُبَلِّغ الحاضرُ الغائِّبَ» در خطبه ی غدیر ،رسالت و تکلیف معتقدان به ظهور است.
« فَلْیُبَلِّغ  ...الوالدُ الوَلَد» در خطابه ی غدیر ،منشور و برنامه ی تربیتی -تعلیمی ظهور است.
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پایگاه تحقیقاتی غدیر  -موسسه
تحقیقات و نشر معارف اهل بیت
]( [HTTP://GHADIR.AHLOLBAIT.COMعلیهم السالم )

«مَن کُنْتُ مَوْاله فَعلیٌّ مَوْاله» در خطابه ی غدیر ،دوازده گام سلوک قرآنی است تا به « مَن کُنْتُ مَوْاله فَالمهدی
مَوْاله» برسد.
غدیر ،یک اندیشه ،آرمان و مراسم آیینی است .از غدیر سال  00هجری نمی گوییم تا در آن متوقف شویم و
تاریخی شویم و پیشینه زی؛ بلکه غدیر می گوییم ،غدیر می جوییم ،غدیر می نوشیم ،غدیر می پوشیم ،غدیر می
خوانیم ،غدیر می دانیم ،غدیر می باشیم ،و غدیر می باریم ،تا به مهدی برسیم.
اللهم عجل لولیک الفرج
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