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  :عليشاه) (مجذوباز بيانات حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده 
ن را آتوقّع دارد كه جواب  ،گويد نويسد يا مطلبي مي هر كسي نامه مي

من دو خط بنويسم. همان  ،الاقل همان پنج خط كه او نوشته و بدهم
. بـه  تـوانم بنويسـم   رسم. االن مدتي است ديگر تقريباً نمي هم نمي را

  شود. صوت استفاده مي اين دليل از ضبط
خواهش كردم به فهرستي از مطالب گفته شده كـه هـر مرتبـه پيـاده     

گردد نگاه كنند، حتماً راجع به مطلب سؤال شده،  شود و منتشر مي مي
  ام. ديگران هم كه سؤاالت مشابه دارند استفاده كنند.  صحبت كرده

  

  (جلسه برادران ايماني). ش.  ه 30/9/1387صبح شنبه، تاريخ 
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  1كي شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  )1386دي و بهمن  ـ (قسمت اول 2گفتارهاي عرفاني  اول
  )1387فروردين  تا 1386بهمن  ـ(قسمت دوم گفتارهاي عرفاني   دوم
  )1387تا خرداد  1386اسفند ـ(قسمت سوم اني گفتارهاي عرف  سوم

  (قسمت اول)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )87و ارديبهشت، مرداد و آذر 86تابستان و آذر ـ مصاحبه 6(قسمت اول ـ متن  3وگوهاي عرفاني گفت  چهارم
  )1375-76(قسمت اول  4مكاتيب عرفاني  پنجم
  دي صوتي) (همراه با سياستخاره   ششم

  ي روز جهاني درويش مقدمه  فتمه
  )1377-79(قسمت دوم مكاتيب عرفاني   هشتم
  )1387ارديبهشت، خرداد و تير ـ(قسمت چهارم گفتارهاي عرفاني   نهم
  )1387تير  ـ(قسمت پنجم گفتارهاي عرفاني   دهم

  )1387مرداد و شهريور ـ(قسمت ششم گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  )1387شهريور ـقسمت هفتم (گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

ن  ی ،  اّولوه ناو ی  ت اّول)تار س )  
انتخـاب   /بازگشت روح بـه مبـدأ   /ي مرگ غريزه /آثار اعمال /داليل بقاء روح و تجرّد نفس و عالم آخرت

تعبيـرات   )5ص(دوا و شفا  /الهي ي روح و نفخه /هاي مؤمنين جان اتّحاد /غيبتي  درباره )2ص(راهنما: نص و اثر 
هبـوط   /خضـر و موسـي   /مرشد پيامبر /نص و اثر /ل نياز به راهنمايدال )9ص(نماز حقيقي  /مختلف لغات عرفاني

 )14ص(ها  رفع مشكالت زندگي و وظايف خانم /ذكر و فكر /انجام وظايف ديني /ها عبرت از داستان )11ص(آدم 
 /عشق و اطاعت الهـي در مورد  )16ص(ي عزاداري  هحكمت و نحو /غيرت شيعيان /تعصب /رحمت الهيي  درباره

 /روح و جسـم  /خـواب و رؤيـا  ي  دربـاره  )18ص(مراجعه به طبيـب   /و حجربن عدي عداستان حضرت ابراهيم
بيعـت   /ستلَعهد اَ /بيني پاياندر مورد  /)1(ايمان /حكمت عزاداري(تاسوعا و عاشورا) )21ص(محدود بودن حواس 

عرفان يعنـي شـناخت حكمـت و     /ي مفيد و غير مفيد مطالعه /پرسش كردن )28ص(شرح وقايع عاشورا  )24ص(
 )35ص(اي به گـردن راهنمـا و شـاگرد     و وظيفه تعهدبيعت:  /به شريعت: شرط اول راه سلوك تقيد /هدف قوانين

قابـل  در م تعهدبيعت:  /)2(ايمان )38ص(عقيده و جهاد  /حيات واقعي /فرق شهادت و خودكشي /عزاداري صحيح
اختالف معناي لغـات واحـد در    )44ص(حفظ ايمان و ترس از شياطين جنّ و انس  /شيخ مخفي!؟ )40(صخداوند 

شـريعت و   /داستان پيـامبر و همسـرانش   /روحاني و معناي آن )46ص(توكّل  /عدالت و معناي آن /اقوام گوناگون
زماني  تقدم /مالكيت حقّ /ام شريعتاحك /شريعت و طريقت )50ص(هاي فقري در سالكين  تفاوت حالت /طريقت

                                                                          
  گردد. تومان تقديم مي 8000جزوه، به قيمت  13. مجموعه شماره يك شامل  1
 .ها شنبه، جمعه و مناسبت چهارشنبه، پنج ،شنبه هاي شنبه، يك بيانات صبح. گفتارهاي عرفاني:  2
 .ها ي مصاحبه مجموعهوگوهاي عرفاني:  . گفت 3
 .ها ي پاسخ به نامه مجموعه. مكاتيب عرفاني:  4
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دو جـزء شـيطاني و رحمـاني در انسـان      /ي جهاني عرفـان  گستره /داستان خلقت آدم )53ص(شريعت بر طريقت 
اقسام ذكر: ذكر لسـاني   /مشتقّات و معاني متعدد ذكر /)1(ذكر )61ص(تغيير اسم و القاب  /عشق و تعصب )57ص(

 /ها تحمل سختي /در برابر زحمت صبردر مورد  )63ص(معاني صالة  /ر لسانيبرتري ذكر قلبي بر ذك /و ذكر قلبي
چـون و چـرا در كـار     /قواعد طبيعت و مقدر خدا )67ص(ين و شركت در مجالس فقري مؤمناهميت ديدار  /توكّل
  .)69ص(وليت با طبيب ئمراجعه به طبيب و مس /خدا

ن  ی ،  دّوموه ناو ی  ت دّوم)تار س )  
احسن تقويم  /خلقت انسان در زحمت )5ص(شمس و مولوي  /ي كه مولوي خواندسه خطّ /سواد در اسالم

اتّكا به خداونـد   /خداوند تجلّيات /پاك شدن يكباره از خطاها /موسي و خضر )7ص(ايمان و عمل صالح  /چيست؟
در مـورد   /كون در عرفـان حركـت و سـ   )13ص(خليفه و وكيل خداوند در روي زمين  ،انسان /و توكّل رضا )9ص(

 /ي تبليـغ  رسـالت پيـامبر و نحـوه    )15ص(صعود و سقوط افراد و اقـوام   /اي از سلوك هستيم؟ در چه مرحلهاينكه 
روح پــس از   /ازدواج )17ص( و جانشـيني پطـرس   عحضرت عيسـي  /عخم و جانشيني عليغديري  درباره
ام اطراتي از خ /ايشان ي مكرّمه سالروز فوت همسر ،سوم صفر )21ص(مرگ  دائمـي   ،واليـت  /سـكينه  /حـبس  ايـ
مؤمنان از هـيچ چيـز جـز     /جندر مورد  )31ص(لقاح مصنوعي  )29ص(مسيحيت و اسالم  )25ص(وصيت  /است

ارتباط  /نيروهاي رحماني و شيطاني /تسليم در سلوك /جهان ارتباط روح انسان با روح كلّ )33ص(ترسند  خدا نمي
و سـقم   صـحت   ،تـذكرةاالولياء  )40ص(جـا   هـاي بـي   تـرس  /ي خلقت انسـان  سألهمرگ و م )36ص( زبان و فكر

 )45ص(اهل معاملت  /محبتاهل  /اهل معرفت /اهل توحيد /مختلف سلّاك حاالت /تشيع عطّار /هاي آن داستان
حرمـت   /بخشـش خداونـد   /جمع آيات قـرآن بـا هـم    )49ص(دانستن غيب  /علم هيئت و نجوم و عرفان در خيام

 )58ص(عزاداري حقيقي  /توزي ايرانيان؟! كينه /اربعين )55ص(بخشش خداوند  )52ص(نسخ و حكمت آن  ،بشرا
بيان مقامات عرفـا   /فرق ميان وحدت وجود و وحدت موجود /خلط مبحث )61ص(محلّ نشستن در مجلس فقري 

هـاي   هـا و پيـام   جه به نكتـه تو )68ص(مؤمنين  اتّفاقاجتماع و  /اثر كالم بزرگان ديني /نجوم )64ص(توسط ادبا 
ـ  /تعيين نماينده براي اخـذ بيعـت   /ل صورت امامتمثّ )72ص(ت الهي اراده و مشي /رحمت الهي /ها داستان ت علوي
  لِ صْ اَ علي: 

ْ
  ةِ ویـحَ ـال

ْ
ــائِ ـمَ ـال ي  جنبـه   /مـين اعتقاد به اقـوال منج  /هيئت و نجوم )75ص(آب و عناصر اربعه  اهميت /ةـیَّ

انجـام   /تبريـك سـال نـو    )80ص(امانـت و ودايـع آن     /مبهشـت و جهـنّ   )77ص(هاي عرفاني  انسمبوليك داست
 )83ص(واحـد در درويشـي    وجـود روحِ  /فراخوان فقـرا؟!  /وحدت و همدلي بين فقرا /دستورات شريعتي و طريقتي

در مـورد   /يعه و سـنّي ش  /وحدت ي هفته /پيامبـر تولّدتاريخ  )85ص(عدم تشابه افراد  /رفع اختالفات /تبريك عيد
ت     )89ص(عزّت حقيقـي   /خوف از ذلّت /دهد معناي خيري كه خداوند مي )86ص(مرصوص  بنيانٌ اجـر و اثـر نيـ

هر چيز بـه   )94ص(انتظار  /شاد كردن دل ديگران /تفاوت حاالت و مراحل سلوك در آن و تذكرةاالولياء )92ص(
 ي جلـوه  /هـاي الهـي را بـدانيم    قدر نعمت )96ص(ي اتّفاق طلب خير از خداوند در هر امر و /جاي خويش نيكوست
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 )100ص(فهـم و سـواد    /نحوسـت  /بـدر  سـيزده ي  دربـاره  )98ص(صفات مختلف در هر يك از پيامبران و امامان 
صوفي و  ،اختالف در لغات شيعه )103ص(تداعي معاني  ي واسطه همحبت به ديگري ب /عيدي دادن از روي عالقه

تصـوف در   ي كتـاب دربـاره   دو )105ص(طي كـردن پـل صـراط     /ناي صوفي در شعر حافظمع /عارف و درويش
يكـي از فرزنـدان حضـرت     خاطرات /با تأمل خواندن يك كتاب /نقش تصوف در حفظ اسالم در شوروي /شوروي

  .)108ص(عليشاه  آقاي سلطان

ن  ی ، ّوموه ناو ی  ّوم)تار ت  س )  
 ي دربـاره  )6ص(تناسـخ   /خلقـت آدم و عـالم ديگـر    /عصـمت  /هاي ايجاد آنها راه اخبار و احاديث دروغ و

و  صمـــيالد رســـول اكـــرم )15ص(جمـــع وحـــدت و كثـــرت در ســـلوك  )11ص( عطّـــار تـــذكرةاالولياء
ــرت ــادق حض ــالم   /عجعفرص ــن اس ــراف در دي ــرم    )17ص(انح ــول اك ــرت رس ــيالد حض ــك م  صتبري

 /ي درويشي  تعريف ساده )21ص(طالب و غير درويش  فرق درويش با /اسراف )20ص( عجعفرصادق  حضرت و
 /شيطان به عنوان ممتحن بـزرگ و بنـدگان مخلـص    /جبر و اختيار )26ص(تغيير ساعت در مورد  )24ص(شارب 

 )30ص(حفـظ خـانواده و اخـتالل در آن     /زندگي فردي و اجتماعي جانداران /خانوادهي  درباره )27ص(خير و شر 
ــرفتن ــد گ ــر /عي ــؤمن   /پيشــرفت بش ــر دم م ــد در ه ــري  )34ص(دو عي ــه در مجــالس فق ــه و  /توج بشــر اولي

سـالگرد   )36ص(يادي ازعبدالرزاق خان بغـايري   /گوشت خوردنِ چهل روز تركي  درباره /اسراف /انسان خوراك
در مـورد   )40ص(تفاوت دلبستگي مادر و پدر بـه فرزنـد    /عليشاه و مرحوم آقاي وفاعلي صالح آقاي حضرت رحلت
و انـواع و مصـاديق    جهـنّم بهشـت و   )44ص(پيشـرفت معنـوي    /مـأيوس نشـدن   /عليشـاه  سلطان رت آقايحض
 )52ص(فريبـي   عـوام  /مهمـاني  /اطعام در مجالس يـادبود  )50ص(اسراف  /اهللا شاءاهللا و بسم گفتن ان )48ص( آن

تنـازع بقـا    /ت آنهـا ذبح حيوانات و مصرف گوشـ  /نظام طبيعت )55ص(ي شيطان  وسوسه /اظهار محبت و اثر آن
مرگ و تـرس بيهـوده از    )61ص(مغرور شدن به رب كريم  /تشخيص خير و شر /شيخ ابوالحسن خرقاني )57ص(

نقـش عرفـان در    /نيـاز علـم بـه اخـالق     /فراموش شدن انسـان در علـم   /مخالفت عرفان با علم؟ )64ص( مرگ
 )77ص(مـرگ  در مـورد   )74ص(يامبران پ )73ص(عقالي مجانين  /بهلول )71ص(ت شاكله و ني )67ص( اخالق

ت در جهـان   /مصـافحه  /حقيقت درويشـي  )80ص(عيد نوروز و اسالم  /عيد عارفان و  شناسـايي حـق   /آداب تحيـ
نمـاز   ي  صدور دو اجـازه  ي اي درباره مهمقد )82ص(مقامات معنوي اشخاص گمنام  /قضاوت ديگران بر اساس آن

ب دينـي     )87ص(تقليد مـذموم   /تقليد واجب /لكذكر سا /ها به سوي خدا تعدد راه )86ص( فـرق غيـرت و تعصـ/ 
 /والـدين در امـور دينـي؟    ي اجازه /ايمان شخصي است )90ص(خدمت و تواضع بيشتر است  ،مقام باالتر ي الزمه

معنـاي   )94ص(گرايـي   مـدرك  /ارتباط پنهان مسائل با هم /ازدواج و تشريفات نامعقول آن )91ص(وجوب بيعت 
َمِين  َمنْ  حديث ازدواج بـا   /مرد و وظـايف زن  يتمسئول /معناي لغت قوامون /ازدواج )98ص(شكر مخلوق  /اً فَ رْ حَ   َعلَّ
جسـارت شـيطان و    /هبـوط آدم بـه زمـين    /النّاس اهللا و حقّ حقّ )100ص(ي درخواست از خداوند  نحوه /مسلمغير
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 /طـالق  )105ص(هـا   طبيعـت خـوراكي   /رعايـت تعـادل   /محبت متقـابل بزرگان به فقرا )102ص(معرفت انسان 
ر در )106ص(مجالس  سازمان يافتنِ /روانكاوي و عيب آن ت عمـل    /تواضـع  /خير كارِ غرور و تكبـ 109ص(نيـ( 

ـ   ،مخدردرويشي و حرمت استعمال مواد  )111ص(جا هاي بي جويي بهانه /لزوم حكومت /شيخ بهائي ي اسـتعمال طب
جمع شريعت  )117ص(از خدا چه بخواهيم؟  /يداري سحر و استجابت دعاب )114ص(كشف و شهود حقيقي  /از آن

ل   /ضعف ي نقطه )123ص(خواستن از خداوند  /تناقض در دستورات ديني )120ص(حرمت اعتياد  /و طريقت توسـ
 )129ص(بـرزخ   /رحمت و غضب الهـي  /هاي منحرف كننده سؤال )124ص(تداعي معاني  /عادت /المتين به حبل

عنوان الگـوي كامـل زنـدگي حضـرت      پيامبر به )132ص(قرآن  ي اغراض مختلف در ترجمه /ي آن هقرآن و ترجم
فرزنـد   )135ص(پيشرفت در سـلوك و اجـراي دسـتورات     /سالگو بودن حضرت فاطمه )134ص( سفاطمه
 )140ص(بيمـاري روانـي    /تربيـت كـودك   /عدو شود سبب خير اگر خدا خواهـد  )138ص(كثرت جمعيت  /داشتن
 /اليقين حق ،اليقين عين ،اليقين علم )143ص(القضات  عين /سعدي /جامي /منوچهري /شاعران عارف /شاعر عارفان

  )146ص( فرزند آوردن و نازايي /امانت الهي

ن  ح ناو ه پند صا ر ت اّول)رح رسا  س )  
ت شـرح داليـل بقـاي روح و تجـرّد نفـس و عـالم آخـر        )83ص(شرح فكر و تحقيق  )4(ص مقدمهشرح 

  .)157ص(ين مؤمنخالصه صفات  )104ص(

ت ھارم،  وه  ن  ی ناو ی  و   و
وگـو بـا    گفت )4ص( 1385در آبان ماه  (دامت بركاته)عليشاه مجذوب آقاي حضرتوگو در مورد زندگى  گفت

ـ    وگو بنا گفت )19ص( 1386چند نفر ايتاليايي در تابستان   )27ص( 1386مـاه   ه در آذرـبـه درخواسـت راديـو زمان
 اهـمــ رـمهــ درو ـوگــ تـگفــ )35ص(1387 اهـمــ تـتري در ارديبهشـــوگــو بــا دو تــن از وكــالي دادگســ گفــت
 .)73ص( 1387 ماه وگو با يك استاد ايتاليايي مسلمان در آذر گفت )56ص( 1387

ن  م    وهناو ی پ کا  ت(، م   )١٣٧۵- ٧۶ی  اّول، سال س
 /وجـوه شـرعيه  ي  دربـاره  )6(ص فعاليت و كوشش در امور دنيوي /اوندخواستن نعمت و رزقِ افزون از خد

نيت  /كارهاي خير )8ص( چگونگي انجام تعهدات وجوه شرعيه )7ص( ها و معامالت شرعي گذاري در بانك سپرده
گـاه  خواهي بـه در  استغفار و معذرت /توجه به ذكر /خوف و رجاء )10ص(با توكّل زانوي اشتر ببند  )9ص( و انگيزه

نماز  )14ص( حفظ ايمان /مشكالت فقرا /دعا )13ص(آداب مجالس فقري  )12ص(ر اسحابيداري  )11ص( الهي
بيهوده بودن يـا   /استغفار و طلب بخشش )15ص(ي كهف و بيداري سحر  ي آخر سوره خواندن آيه /با حضور قلب

 /سماع يا موسـيقي  /گنابادي ي طريقهنامگذاري  علّت )16ص( نهد ها ارج مي خداوند به كوشش /مؤثّر بودن تالش
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مراجعـه بـه    )17ص( ت ذكر كلمات علي يا شاه در القاب)نامگذاري القاب طريقتي (علّ علّت /حاالت صحو و سكر
اطاعـت از   /مخـدر علّـت تحـريم اسـتعمال مـواد      /تحصيل علوم ظـاهري و احكـام دل   /طبيب در هنگام بيماري
خوف  )22ص(شيعه  /اضطراب از مرگ /حين نماز؛ رحماني يا شيطانيحاالت در  )20ص(دستورات رهبر طريقتي 

دعـاي   /اطـالع از غيـب  ي  دربـاره  )26ص( خـدا و رحمت  دعا )24ص( ازدواج /شرك خفي و شرك جلي /و رجاء
 )30ص(علوم معنوي  /علوم غريبه )29ص( حجاب اسالمي /افكار نادرست )27ص(وسواس  /ايدز /ياد خدا /زباني

 /ربـا  /تربيت فرزندان /حجاب زنان /ازمنكر معروف و نهي امربه )31ص( ٰياسم و مسم /علم /طلب /حيرتدر مورد 
د حضـرت   /عحضرت عيسي /غحضرت مريم /اسالم )33ص( ي يادآوري مطالب به افراد شيوه صمحمـ/ 
خانقاه و  /تصوفعرفان و  /رمواد مخد /بيكاري /نماز ي اجازه /ذكر قلبي /گنابادي ي سلسله /ي اجازه سلسله /بيعت

رفتـار نكـردن    /تربيـت درويشـي   /دستگيري و تشرّف اشرار و اشـخاص نادرسـت   /شك و ترديد )35ص(حسينيه 
هاي كلّي  يادآوري دستورالعمل )43ص( جهاد اكبر /تجديد بيعت /به درويشي ربطي ندارد ،بعضي فقرا به دستورات

ـة /عدم دخالت درويشي در مسائل اجتماعي و سياسي /صادر شده ِتـي َرْمحَ ه  /ِاْخِتَالف ُامَّ قطـب  /بيعت در زمان ائمـ/ 
 /ي علي بود و نه حقّ علي خالفت ظاهري وظيفه /عدم تحريف قرآن /اطاعت از قوانين /طريقت /عرفان و تصوف
در  /مالك محكوم كردن مكتب درويشي نيسـت  ،اعمالِ خالف بعضي دراويش /خانقاه و حسينيه /ها علّت مخالفت

اطـوار   /مراقبـه و تفكّـر   /حاالت كثـرت  )48ص( تقيهدر مورد  /اصول دين و فروع دين /بار در ذم تصوفمورد اخ
 در خصوص محلّ تمام ورثهرضايت  /زند فقرا سر ميبعضي خطاهايي كه احياناً از  )59ص(حركت جوهري  /سبعه

شـاه و   ي در زمـان فتحعلـي  درويشـ ) 64ص( پيام به فقرا قبل از سـفر بـه خـارج    )62ص(برگزاري مجالس فقري 
نـه خـود شـخص     ،ه به كارهاي افراد اسـت مالك؛ توج /اجتماعي عملكرد قطب وقت در اوضاع خاص /شاهمحمد

بخشـيده شـدن    /توبـه و انابـه   /بيناصحاب يمين و مقرّ /رستگار شدن و عاقبت به خيري /بيعتدر مورد  )66ص(
عدم  /جواب ابلهان خاموشي است /هاي مخالف فقر كتاب )69ص(مقام رضا  /ي مجازات تبعات گناه به منزله /گناه

  .)75ص( نعمت ي رفتن از دنيا؛ كفران اراده /حاالت قبض /بالي همگاني )73ص(دخالت درويشي در سياست 

ن  خاره،م وهناو اه ( رح ا ی ی   با   ھ و   )دی 
 /استخاره يعني طلب خيـر  )5ص(د استخاره اول تعقّل بع :استخاره ي عليشاه درباره حضرت صالح ي توصيه

پيامبر دروني است بايد  ،عقل /آيد خير است هر چه خداوند مقدر كرده و پيش مي )6ص(فهميم  خير امور را ما نمي
اگر دلتان صاف شـود   )8ص(استشاره باالتر از استخاره است  /عقل معاويه ،انواع عقل: عقل علي /به آن گوش داد
در مسـائل شـريعت و    )15ص(استخاره يعني الهام گرفتن از قرآن يا از دل  )14ص(كند  الهام ميخداوند مستقيماً 

ضـرر   /ي تفكّـر  مقدمـه يـت مشـورت بـه عنـوان     اهم /استخاره در امور دنيوي است /استخاره معني ندارد ،طريقت
رح اسـتخاره از رسـاله   شـ  )16ص(استخاره محتاج به اجازه اسـت   /بايد پس از استخاره به آن عمل كرد /استخاره
مركز  ينهر مؤم خواهد يخداوند م /مشورت با خبره بايد باشد /شك در نماز /اقسام نفس )21ص( صالحپندشريفه 
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استخاره  /كنند يفرار از تفكّر استخاره م يبرا ها يبعض /نگرد مؤمن به نور الهي مي )24ص(باشد  يفهم و درك اله
مقدر  /القاء فكر از جانب خداوند /گويد ند فقط خير ما را از طريق قرآن نميخداو )27ص(بايد در حال اضطرار باشد 

اسـتخاره گفـت    هـر چـه   )34ص(تنبلي فكري  )30ص(نيست و قرار نيست كه ما خبردار شويم  سالهي قابل حد
 /است مؤثّراضطرار شخص خيلي  ،در استخاره /گاهي اوقات عدم توجه به استخاره خيلي ضررها دارد /اطاعت كنيد

توانيد براي خداوند تعيـين تكليـف    نمي )38ص(جبرئيل اوست  ،عقل انسان )35ص(حكم به ظاهر و حكم به واقع 
ها استخاره  براي خيلي )40ص(استخاره خواست  ،كسي كه اجازه دارد بايد از /كنيد كه از چه طريق به من خبر بده

كننـد   اي كه بعضي مي استخاره )41ص(استخاره  عداست و باول راه عقل و فكر  /يعني استعفا دادن از فكر و تعقّل
انسان از زحمت فكـر   )42ص(كند  هاي مختلف راهنمايي مي خداوند انسان را به طريقه /با شير يا خط فرقي ندارد

  ).45ص(بعد استخاره  ارهاول استش )44ص(استخاره نبايد براي فرار از مسئوليت باشد / كردن گريزان است

ن  ش، م هوناو و ی  ھا   قد روز 
. ش. (جلسه برادران  ه 3/12/1387صبح شنبه، تاريخ  )4ص( . ش. ه 1/12/1387نبه، تاريخ ـش صبح پنج

ـ ـه خواهــ. ش. (جلس ه 3/12/1387نبه، تاريخ ـصبح ش )9ص( ايماني) شـنبه،   صـبح يـك   )15ص( ي)ـران ايمان
ــاريخ  ــاريخ   )19ص( . ش. ه 4/12/1387ت ــه، ت ــب جمع ــاريخ   )26ص( . ش. ه 8/12/1387ش ــنبه، ت ــبح ش ص

 )31ص( . ش. ه 14/12/1387صـبح چهارشـنبه، تـاريخ     )27ص( . ش. (جلسه خواهران ايماني) ه 10/12/1387
  ).38ص( . ش. ه 15/12/1387شنبه  صبح پنج

ن  ی م وهناو کا  ت دّوم ، سال، م س   )١٣٧٧-٧٩ی  (
 /ي امـر الهـي   ي اجـازه  سلسـله  /ي عرفـا  سلسله /حاتم اصم )6ص(حالل كسب  /روزي و قناعتي  درباره

انتخـاب رنـگ يـك     /كنـد  زمان را درك مي مقتضياتبيعت و تجديد فقط با قطب زنده كه  /افكار ماني و مانَويت
تصـور معنـاي دقيـق و تفكّـر در      )7ص(عالمت براي شناخته شدن است والّا هيچ ربطي به اصـول عقايـد نـدارد    

ْسـَتعنيُ اِ َنْعُبُد وَ  اکَ یَّ اِ 
َ
اَک  ظهـور صـورت    /ي قلبـي  سكينه /ظهور معنوي /ظهور امام در عالم كبير و در عالم صغير /یَّ

مجلس  /تجسم صورت مرشد /ذكر /تصوف و عرفان /عارفي  درباره )9ص( اسم اعظم /برهان رب /ملكوتي امام
و  ءانبيـا  /عشـريه  /ابوطالب و پيغمبـر  /يا صحت صوفيه روايات در مذمت و /ي باطني خليفه ععلي /شيعه /نياز
ي جسـماني   جنبـه  /ي جهان است علويت علي يعني واليت كه اساسِ خلقت زمين و آسمان و اداره )11ص( ءاوليا
ديدن ماهيـت اشـياء در    /تعيين جانشين توسط پيغمبر /از زمان مرگ اطالع /دانستن غيب /ي وحي پيغمبر جنبه و

ال در اعتقـادات و خـودداري از   رعايـت اعتـد   /شـكرگزاري اسـت   ي توجه به وجود نعمت يك نحـوه  /عالمي ديگر
در مورد  )14ص( غلوم /شريهعت اخبار  /مجلسي دول و   /بحاراالنوارصحه مجلسـي اوالسـالكين  تشـويق  /صـوفي/ 

 /ايماني و بيعت اسـالمي بيعت  /بيعت هميشگي است /شيعه و تصوف /اهل صفّه /لغت صوفي و زمان پيدايش آن
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ـة /دخالت در مسائل اجتماعي /نص صحيح و تشخيص آن ِتي َرْمحَ  /عدم دخالـت درويشـي در سياسـت    /ِاْخِتَالف ُامَّ
َ معنـي   /اراده و عقل در انسان /نبات و حيوان ،جمادي  درباره )19ص(بيكاري در درويشي   / فیـِه ِمـْن ُروحـي ُت ـْخــَ

تربيـت   )25ص(هاي آن در ايـن دنيـا    بهشت و جهنّم و نمونه /برزخ /انذار /محشر روز /خواب مؤمن /پرورش روح
ت        /تربيتي دارد هدف نيست وسيله است ي مواردي كه جنبه /سالك اهل بهشت يـا جهـنّم بـودن بسـتگي بـه نيـ

مراحـل   )28ص( در اجراي احكام و دستورات اطاعت امر /شارب و سبيل گذاشتن /اشخاص در كارهاي خود است
سالك بايد وظـايف خـود    /درك مقام و وضعيت شخص و مراحل سالك /حال و مقام /توكّل و رضا /سير و سلوك

مطالب عليـه   /ها كتاب ي قصد صحيح در مطالعه )31ص( انجام دهد ،ي استا را بدون توجه به اينكه در چه مرحله
 /مـذهب يهـود و مسـيح    /عشريه /ش رازگشايحاج شيخ عباسعلي كيوان قزويني و  /بحاراالنوارمجلسي و  /تصوف

تصوف مبنـاي تشـيع    /نواب اربعه /باشد بيعت دو طرفه است و متفاوت با سوگند وفاداري مي /رجم /قصاص عضو
 /عمل بـه دسـتورات توسـط دراويـش     /اختالف بعضي دراويش )33ص( قبل از پيروي است ،دليل خواستن /است

ي جانشيني  سلسله /پيغمبران مستقيماً مأذون از طرف خدا /از خود باشد رهبر مذهبي بايد مأذون از طرف فرد قبل
 ي شكر سجده /سجده به خداوند /تقليد و مجتهد /عدم دخالت درويشي در امور سياسي و اجتماعي /و اقطاب ءاوليا

بـا مـرد   زن از ارتبـاط   /اطاعت پدر و مادر تا آنجايي كه به شرك نرسـد  /جبر و تفويض /شيطاندر مورد  )38ص(
ـ  اداي حـقّ  /خشك شدن پيوند واليـت  /ذكر و فكر )42ص( عرف و عادات جامعه /پذيرد نقش مي  )44ص( اسالنّ

اسـالم  را آداب و رسوم سـاير ملـل و اديـان كـه منـافي شـرع نباشـد         /احكام حج /اساس قوانين الهي يكي است
دو ثـوابي كـه مجتهـد     /ط و پيـروي از او پيدا كـردن فقيـه داراي شـراي    /رعايت احكام شرع /عيد نوروز /پذيرد مي
هدف از  )45ص( شبه عقل /عقل الهي حجت است /كند حكم خداست مجتهد معتقد نيست حكمي كه مي /برد مي

امر واجـب   /جواب كتبي و جواب روحي :اقسام جواب )49ص(وجوب خواندن نماز و عدم رفع تكليف  /هدايت خلق
ت در    /نص و اثـر  /عليشاه مقام معنوي حضرت صالح /يگرفضيلت و برتري بعضي بر بعضي د /و حرام تقليـد از ميـ
اسـماء الهـي    /اسـم اعظـم   /عظمـت و صـالبت روحـي و جسـمي پيغمبـر      /عبادات بستگي به نيت دارد /شريعت

ظهور در عالم كبيـر و ظهـور در عـالم     /خداوند بسيط است /درخواست از خداوند با نام مناسب با شأن درخواست و
در  /نيت مبـارزه  /در برابر جور و ستم هاطهار ي هقيام ائم )50ص(شيطان  /اختيار /آتش و خاك /بليسا /صغير

ر معتبـ دعاهايي كـه در قـرآن هسـت صددرصـد      /پيامبر ي قرآن معجزه /القمر شقّ )58ص(رفاه  اءنظر گرفتن منش
تمام دستورات دقيقاً رفتار كند  ظهور وقتي است كه سالك به /ظهور مصلح /عالم صغير و عالم كبير )60ص( است

امام زمان بـا حـزب شـيطان مصـداق      ي مبارزه /ظهور و خروج امام /و توجه خاصي به معنويت و مبدأ داشته باشد
 )63ص(تفكّـر و تعقّـل    /اسـتخاره  /تـأثير شـفاعت   /سرنوشت؛ لوح محو و اثبات و لوح تقدير )62ص(خروج است 
بيـزاري از اعمـال    /سنجش افـراد بـه مـالك حـق     /ت طرفين پس از ازدواجاعتقادا /اصل تساهل /شرايط ازدواج

ي سلف براي خلف در غالـب سالسـل عرفـاني     اجازه ي مسأله /ساير سالسل عرفاني /نادرست افراد و نه خود آنان
ه گـر  /شرّ شيطان )64ص( سوار از سالسل اهل حق داوود ابلق /اللّهي علي /مرحوم نورعلي الهي ي جمله سلسله من
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 ،رفتار و گفتار و اعتقادات يك درويـش  /مالك درويشي كُتُبي است كه در اين زمينه نوشته شده )70ص(در كارها 
نيابـت   /غلـو  /پيـر  ،قطـب  ،شـيخ  /ي ائمه و اقطاب ي اجازه سلسله /ب رديه بر درويشيتُكُ /مالك درويشي نيست

ت و   سنانتقاد با ح /اي درباره /عشريه /زننايب امام زما /شريعت و طريقت /شرايط فقيه /خاصه و عامه نيـ
  ).71ص( داوري و بعد از مطالعه و تحقيق بدون پيش

ن  ی وه ناو ی  تار ھارم)ھم،  ت  س )  
ـاَک َنْعُبـُد وَ اِ ي  مخاطـب آيـه   /در درويشي نبايد توقع داشت كه يـك شـبه ره شصـت سـاله بـرويم      ـاَک اِ یَّ یَّ

ْسَتعنيُ 
َ

ه هاي مختلف يكي از مشـكالت در راه فهـم قـرآن و كلمـات      استنباط /علوم اسالميپيدايش  )5ص(  ائمـ/ 
َ َحرفًا َفَقد صَ  َمن َعَلَّمىنتفسير  قرائـت صـحيح قـرآن و پرهيـز از وسـواس       /حقّ آموزگـار / معناي بندگي /َعبـداً  ىنريَّ

علّت و معلـول در ايـن دنيـا     ي رابطه /نيكي از خداست و بدي از انسان /دو خطاي شيطان /دانايي شيطان )9ص(
رفتگان خود را به  )16ص(عمل و استدالل بر احكام حج  /عقل و عقول عشره/ وجود اصلي خداوند است )13ص(

ارزش فداكاري و ايثار در عالم فقر و  /االمين يادي از حاج سيد محمدهادي و حاج سيدعلي آقا روح /كنيد خوبي ياد
 /ذكر دوام و فكـر مـدام   )20ص(مادر دانستن  خود را مديون پدر و /دانشجوييهاي دوران  ارزش سختي /درويشي

دعـا وقتـي اسـت كـه      /شود فكر مي ،توجه در معناي ذكر /معناي ذكر را بايد بدانيم /ذكر زباني و ذكر قلبي و فكر
دهـد بـه بهانـه     خداوند بهشت را به بها نمـي  /از خداوند محو شويم كه خود را فراموش كنيم آنچنان در درخواست

مـردم   ي ها در همـه  نظمي بي /تشرّف /عهد الهي /خلقتدر مورد  )24ص(آن بهانه خلوص نيت شماست  ،دهد مي
خداوند شـيطان را يـك ممـتحن     /شيطان ممتحن بزرگ /هست فقط چهارده معصوم سراسر نظم و قاعده هستند

يـادآوري آن   ،هد الهي را از ياد برد و تشـرّف بشر ع/ گير آفريده ولي ممتحن تابع و تسليم شاگرد خوب است سخت
تخلّف از  ،اگر كسي پيمان بست /شود وجود ماست و جدا نمي ءتشرّف و عهد اوليه كه بستيم هر دو جز /عهد است

 /توجه به معنـاي شـعر   )32ص(مان آخرالزي  درباره )27ص(پيمان براي او گناه بيشتري دارد تا تخلّف غيردرويش 
شمس و سـعدي فقـط شـعر نيسـت      /اشعار مولوي /ل نشويداي فرار از وظيفه و مسئوليت متوسبه هيچ شعري بر

يـد  در دل دوست بـه هـر حيلـه رهـي با    «ر معناي شع /ايد به آن تكيه نكنيد تا معني شعر را نفهميده /حقيقتي دارد
ايـد فكـر كنـد و    براي درمـان نـاراحتي روحـي يـا جسـمي اول ب      )34ص(واقعي كيست؟  ي شيعه /التقاطي /»كرد

 /اعتقاد بايد موافق فطرت باشـد  /اسارت و آزادي معنوي /تشخيص دهد كه از چه جهت آن ناراحتي به وجود آمده
حـذف   /اوضـاع بـد اقتصـادي    /معناي زيـرك بـودن مـؤمن    )40ص(عمل صالح بايد همراه با اعتقاد صحيح باشد 

وام گرفتن به اميـد آينـده و يـا     /تر مصرف كنيمچه كم آسايش فردي ما در اين است كه هر /اي هاي حاشيه خرج
ت كثـرت    /ي فرزدق قصيده /ائمهخدا و قبور  ي زيارت خانه /مشورت اقتصادي /يت اشتباه استفعالي  توسعه اهميـ

پاسـخ بـه    /هاي كوچك به مجلس فقـري  نياوردن بچه )43ص(ي بزرگان  احترام به مقبره /حاجيان در مراسم حج
شناسـي از   هـاي زيسـت   نگاه معنويت و ديدگاه /انسان و حيوان )47ص(تربيت فرزندان  /رتفط /سؤاالت كودكان
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هاي فساد  مايه ي همه /خداخواه و خداجو /كرامت انسان /خداشناسي فطري /تفاوت انسان و حيوان )49ص(انسان 
تربيت  /ه در گوش بچهخواندن اذان و اقام )51ص(انساني رفتار كنيم  خصوصياتدر ما هست بايد دقّت كنيم و به 

هاي  بچه /دعوا و اختالف پدر و مادر در جلوي فرزندان /ها برخورد با بچه ي نحوه /كودكي ي اهميت دوره /فرزندان
  ).60ص(رازداري و سكوت  )54ص(تر از برخورد با بزرگترهاست  و مشكل مهمترها  برخورد با بچه /طالق

ن  ی وه ناو ی  تار س دھم،  م)    ت(   پ
انسان تابع قوانين الهـي بـوده و اطاعـت     /مؤمنين قدر خودشان را بدانند /آيات عذاب و آيات بشارت /علم

آيـات قـرآن    /عرفان يعني شناخت )5ص(ي معنوي ببرد  مؤمن بايد زيرك بوده و از وقايع روزگار استفاده /كند مي
بايزيـد   ،َما َعَرْفَنـاک َحـقَّ َمْعِرَفِتـكمصداق  صمحمد /هي مردم و نه فقط مربوط به مخاطبان آن آي خطاب به همه

اين ما َاْعَظـَم َشـأينبسطامي مصداق  ْ  ،كه خود را اليق بدانيـد  همين /درجات عرفان /عقل /عارفي  درباره )9ص( ُس
اي از عرفـان را   هركس درجـه  /عرفان /شناخت /همه به سوي خداوند در حركت هستند /عالمت عدم لياقت است

ت   /هاي سمبليك داستان /قيامت و حسابرسي )12ص(دارد  تعـادل بـين حـقّ زن و     )16ص(اخالص و خلوص نيـ
شـرايط ضـمن عقـد     /وظايف زن و مرد و برتر نبودن هيچكدام بر ديگـري  /هاي بين زن و مرد تفاوت سليقه /مرد

نگاه به قرآن از  )21ص(بر عواطف تكيه  /عاطفيي  جنبه انصاف و /اختالفات خانوادگي /ازدواج ي مندرج در قباله
 ي حقـارت و عقـده   ي عقـده  )25ص(المـوت   ملـك  /مـرگ  /بـاال بـردن شـأن و ارزش مـؤمنين     /جوانب مختلـف 

 /شاعر عارف /اشعار عرفاني )30ص(بيني در عرفان و سلوك  بيني و يا بزرگ كوچك /بيني در روانشناسي خودبزرگ
هـر   /تفسيرها و منتخبات شعراي جديد از شعراي قـديم معتبـر نيسـت    /تفسير غلط اشعار عرفا /و عيار فتوتاهل 

ه    به خصوصي /شعر و شاعري )33ص( عارف نيستكه شاعري ولو ظاهراً شعر عرفاني بگويد  ات خـود شـاعر توجـ
شـعر را   /زندگي مطابق با عقـل و عاطفـه هـر دو    /شعر در قلمرو عواطف است /دنبال شعر او برويدبه كنيد و بعد 

هدفمنـدي و   /براي بشر دانسـتن هـدف اسـت    )37ص(هر چيزي را به شعر نگوييد  /سبي خود قرار ندهيدبراي كا
والدت  )39ص(جهـل و خرافـات    /فهميم دنبال دليل واقعي آن باشيم براي چيزهايي كه نمي /كشف مسائل جديد

ط مختلـف بـراي   نزول آيات در شـراي  /گاندي /شاه الدينعليشاه و ناصر حضرت سلطان )43ص( عحضرت علي
 )46ص(فهمند بايد اصالح شوند به درويشي بياينـد   آنهايي كه مي /ي پيامبر خواندن قرآن و سيره /تربيت مسلمين
نـام   )51ص(راضي به امر خـدا   /يت و رقابتفعال /حسادت /حسادت شيطان به انسان /ظلم و عدل /حسد و حسود

  ).55ص( هاي ذكر شده در قرآن مثال /تشبيهات  /عاشق و معشوق /حسن يا عشق كدام مقدم است؟ /خدا

ن  ی وه ناو ی  تار م)یازدھم،  ت  س )  
در ازدواج بايسـتي   /باال رفتن سطح خداشناسي بشر /دانش و قدرت بشر /تكامل /خلقت )5ص(عيد مبعث 

تـر از رگ   نزديـك  خـدا  /وصول به خداوند اسـت  ،مرگ )12ص(هم باشند يعني هماهنگ باشند » كفو« اه خانواده
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الوقـت بـودن يعنـي از     ابن /مرگدر مورد  )16ص(فلسفه و حكمت انجام ساير عبادات  /ي حج فلسفه /گردن است
رعايت احكام شرعي و حفظ ظاهر  /نيت حضور در مجالس فقري )19ص(انتظار مرگ  /وقت موجود استفاده كنيم

ات مستحب ي ه واجبات و حالل و حرام است و نه همهمنكر راجع باز معروف و نهي بهامر )21ص(در مجالس فقري 
ميالد امـام   )21ص(اعراض از ياد خدا  /خلوص نيت در طلب /اظهار طلب و چگونگي قبول /و مكروهات و ظواهر

 /حضور مشايخ يا تعيين آنها براي وحدت بيشـتر اسـت نـه ايجـاد اخـتالف      )26ص(اميد  ي تولّد ستاره /ززمان
اميد  /بعد و قرب /بكار بردن صفتي كه غلبه بر صفات ديگر دارد /تشبيه و مثل )34ص( زميالد حضرت حجت

 /صـوري و فـاعلي   ،غـايي  ،هاي مادي چهار علّت تحرّك جسمي و يا روحي : علّت /است مهمتربه وصل از وصل 
و اوراد و  ذكـر  /كريم گناهكار به بخشش ربِّ غرور انسانِ /نقش ذكر در سلوك )36ص(خبر نداشتن از مقام خود 
 )40ص( حسـرت روزه نگـرفتن   /ذكرها نسبت به اشخاص متفـاوت اسـت   /تفاوت ذكرها /دستورات در راه سلوك

سـنّت   /علم پيامبر /مفوضه معتقدند كه خداوند اختيار خود را كامالً به بشر تفويض كرده است /دعا /قرآني  درباره
اي درسـت پـر    ايستي در هر موقعيت بـا انجـام وظيفـه   ظرف وقت و عمر را نبايد خالي گذاشت و ب )43ص(پيامبر 
عدم دلبستگي به  /حاالت ضررهاي آشكار كردنِ )47ص(انجام هر كار را در نظر داشته باشيد  زمان و مكانِ /كنيم

انجام وظيفه در زمـان غيبـت    )50ص(عبادت كردن به خاطر اطاعت امر  /ف نكردن در مراحل سلوكتوقّ /حاالت
تكليف پرداخـت وجـوه شـرعي در صـورتي كـه       /اهميت روز جمعه /عشريه /و احكام طريقتي احكام شرعي /امام

 /برگزاري مجلس فقري در شـب دوشـنبه و شـب جمعـه     /شوهر مخالف با عشريه و يا پرداخت وجوه شرعي باشد
  ).53ص(ات و مناسبت روزهاي جمعه و دوشنبه و اطاعت امر الهي خصوصي

ن  تاروه ناو ی دوازدھم،  م)ی  ت  س )  
 و افترايي كه تناسـب نداشـته باشـد    هاماتّ /فرافكني؛ گناه خود يا ديگري را به شخص ديگري نسبت دهد

اي  درويشي جلوه /درويشي احساس امنيت و پاك شدن از گناهان است /زند تا به واقعيت فقط لطمه به گوينده مي
بنـدي   امتياز انسان در درجـه  )5ص(نام  ه بدنام باشد يا خوشدرويشي محتاج به نام نيست ك /از رحمت الهي است

بدنامي در درويشي و رعايـت   /گذاري كنيد ي خودش ارزش با تفكّر هر چيزي را درست به اندازه /ها ثواب خطاها و
طـرف را بايـد بكنـيم و هـم قـدر       هم حساب آن /حكومت خدا هميشگي است )8ص(رفتار خوب و انجام وظايف 

توجه به امـر و   )13ص(تفاوت تظاهر و تجاهر  /1429اول رمضان  )10ص(ينجا هستيم را بايد بدانيم دوراني كه ا
روابـط زن و   /نسـاء  ي سـوره  )15ص(استهالل  /اطاعت امر الهي /ماه رمضان /روزه گرفتن يا نگرفتن /نهي الهي

خـواهران در مجلـس فقـري    بـرادران و   ي تعويض مكـان جلسـه   )18ص(ي كودكان  مسأله /مرد بايد حسنه باشد
حكم شريعت و حكم  )19ص(ساالر  راهنمايي قافله /راه سلوك /هاي شنبه در منزل حضرت آقاي رضاعليشاه صبح

حساسيت نشان  )20ص(به موقع خوابيدن و بيداري سحر  /هاي ديروقت تلويزيون برنامه /عشق و محبت /طريقت
پيمان ظاهري و پيمان بـا   /رعايت عهد و پيمان /مسلمين ايمان و همبستگي ي واسطهپيروزي به  )27ص(ندادن 
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تشـخيص تقـدم و تـأخّر     )34ص(اسالم و ايمـان   /بيعت /جان و دل مؤمن /ايمان /مثل و تشبيه )31ص(خداوند 
تحقيق قبـل از طـرح    /نامه نوشتن و جواب دادن به سؤاالت /ي بشري پيغمبر جنبه )37ص(عقل عرفاني  /وظايف
ت   /اعت از دسـتورات اوراد و اط /سؤال والدت  )40ص(فكرهـاي متفـرّق    /هـدف از درويـش شـدن     /خلـوص نيـ
 ي توطئـه  /تـاريخ  ي مطالعـه  /: هر دو امر الهـي فحسن امامو  حسين امامرفتار و روش  /عمجتبي حسن امام

/ هالعاد هاي فوق كمك مالي به صندوق كمك /بندرعباس ي زلزله )45ص( عحسن اماممظلوميت  /معاويه و يزيد
  ).49ص( عزاداري ماه رمضان ايامشروع  /شب قدر /ي نيتي است كه دارد ارزش كمك هر كسي به اندازه
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  1دو شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  (قسمت دوم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

  (قسمت اول)خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  اول)(قسمت حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  )1387مهر -(قسمت هشتم گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  )1380(قسمت سوم مكاتيب عرفاني   شانزدهم

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )مّو د(
  ).79ص) خالصه صفات مؤمنين (68ص( فكر) شرح 28ص( ذكر) شرح 4ص( ايمانشرح 

ن  ی و زدھم، وه ناو واد ت خا تال واده و ا ل عمده خا ت اّول)ع س )   
طـالق بـا توافـق    ي  دربـاره  /هاي خـانوادگي  مباني اساسي ارتباط /ارتباط در خانواده و تأثير آن در جامعه

در انجام واجبات محتاج به  /تر است شان سنگين وظيفه ،اگر زن و مرد درويش باشند /گذشت در زناشويي /طرفين
 /ي مـرد  وظيفـه  /فرار از ازدواج مسائل مالي اسـت  ي علّت عمده /تتجرّد ناپسند اس )6ص(شوهر نيستيد  ي اجازه

 )19ص(سعي كنيد از طـالق گريـزان باشـيد     /ي حسن سلوك با زن و فرزند كار و تأمين معاش خانواده و وظيفه
 /بسـنجيد  اشخاص را به مالك حق ،خاص نسنجيدرا به مالك اش حق /يد با غيرمسلمان ازدواج بكندمسلمان نبا

 /خـرج منطبـق بـا دخـل     /جـويي  صـرفه  )22ص(مسائل عقيدتي زوجين  /نه از شخص بيزار باشيم و ز عملبايد ا
توجه به ذكـر   /ايجاد مشكالت جديد بعد از طالق /مديريت و تدبير منزل /غفلت از ياد خدا و نزول باليا /مشورت

 /ي مقـرّرات ازدواج  ميـت مطالعـه  اه )27ص(هاي دنيا  مشكالت و گرفتاري پيدا كردن راه حلّ /و آماده شدن فكر
خواستگاري و موارد به هم  /مهريه /حيثيت انساني باالتر از حيثيت هر چيزي است حتّي از حيثيت قرارداد و وعده

از معاشـرت و   ،كـدام در ازدواج بايـد هر  /وظايف مختلـف  تشخيص در اولويت انجام )32ص(ي ازدواج  زدن وعده
ارزش بـا نمـاز اسـت     وظايف خانواده براي مرد و زن از اهـم وظـايف و هـم    /دنمجالست با همسر آرامش پيدا كن

زن نبايد بگويد: چون تو حقّ مرا ضايع كردي مـن هـم حـقّ تـو را ضـايع       /حقّ پدر و مادر و حقّ فرزند )36ص(
گـز  پدر و مـادر هر  /اختالفات زن و شوهري به خاطر فرزند /گيرد در مورد مردي كه زن دوم مي )42ص(كنم  مي

زن و شوهر بايد توجه كنند همسرشان پدر و مادري دارد و نسبت به آنهـا   /نگذارند فرزند در اختالفشان وارد شود
اهميـت بيـان حكمـت احكـام      )44ص(اختالفات است  ي اصلي همه ي مسائل اقتصادي مايه /اي دارد هم وظيفه

هدف زن  /شود زن مالك مهريه مي ،محض عقد به /ذكر ميزان مهريه در ازدواج دائم ضروري نيست /ي ازدواجكلّ
ات   ي كننـده  هـا اداره  زن )52ص(طالق خلـع و مبـارات    /ت و اثر رواني مهريهخاصي /و مرد از تعيين مهريه روحيـ

در فطرت انسـان اسـت كـه     /اخوت معنوي هم دارند ،زن و شوهري كه درويش باشند /معنويات در مرد هستند و
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در ازدواج نظر قوم  )59ص(حجاب و پوشش شرعي براي زن  /كنند ر آرامش پيدا ميو مرد از معاشرت يكديگ زن
مگر پدر مرحوم شـده و يـا    ،ي پدر باشد كند بايد با اجازه ميدختر اول بار كه شوهر / است مؤثّرها عمالً  و خويش

ـ  )66ص(وجه خوب نيست  هيچ هاي قبل از ازدواج به آشنايي /بيجا مخالفت كند مـؤثّرتر   ،دگي مـرد نقش زن در زن
وادار كردن مرد  /ي معنوي دارد زن بر مرد سيطره /تري دارند و بايد خيلي مراقب باشند ها نقش سنگين زن /است

بيكاري ضايع  /بيكاري مذموم است /اختالفات خانوادگي ي بيكاري از علل عمده )72ص(كار زن است  ،يتفعالبه 
ت هـم    ،همانطوري كه اسراف مذموم است /اشد بايد كار كندشخص ولو نيازمند نب /ساختن حقّ جامعه است خسـ

  ).75ص(مذموم است 

ن  روه ناو ی و  وق ما ت اّول)ھاردھم،  س )   
 /ها راجع به مسائل مالي خـانواده بـا مـرد اسـت     ي مسئوليت همه )6ص(عشريه  /خمس و زكات /ماليات

هـر   /سـهم امـام   /زكات در ساير اديـان  /معناي زكات )15ص(پردازد  تكليف زني كه شوهرش وجوه الهي را نمي
 /اي از لحظات عمرت زكاتي اسـت بـراي خداونـد    در هر لحظه /جزئي از اجزاي وجود ما زكات است براي خداوند

 /ي ماليات: هدايت اقتصاد مردم و خرج حكومـت  دو جنبه /مصرف عشريه )18ص(مقرّبون و مخلصون و مخلص 
يكي از اهداف انفاقات شـرعي و خـرج آنهـا تربيـت اسـت       /مس و زكات اسراف نشوددر گرفتن و خرج كردن خ

در وقف عين همـان چيـزي    /وصيت و وقف /چگونگي پرداخت سهم امام در زمان غيبت /وقفي  درباره )29ص(
وجوهـات   )34ص(تغيير در اسم يا در مصرف و يا تغيير متـولّي آن گنـاه دارد    /كه متولّي قرار داده بايد رفتار شود

از  مهمتـر مستضـعف فرهنگـي    /اند اوامري است كه خداونـد فرمـوده   اتي كه براي ما مسلمين گفتهمقرّر /شرعيه
 /انفـاق در مـورد   )43ص(اقتصاد مصرف  /از تشريفات زياد كم كنيد /جويي اسراف و صرفه /مستضعف مالي است
 /ي خرج كردن و مصرف وجـوه عشـريه   نحوه /تفاوت ماليات دولتي و انفاق به عنوان عبادت /قرض دادن به خدا

دهيـد   عشـريه كـه مـي    )50ص(صحيح نيست  ،ي خوبي دارند هايي كه ظاهراً اساسنامه پرداخت عشريه به انجمن
در پرداخت وجوهـات   /ايد مغني از خمس و زكات است؛ يعني ديگر خيالتان راحت است كه خمس و زكات را داده

آقايـان   ،دهنـد  وجوه شرعيه را رسم شده به بزرگ خود مـي  )57ص(نباشد  تأثيرگذار ،احساسات شرعيه عواطف و
گويند ما مطمئن نيستيم كه  از اين جهت است كه مي /دهند آقايان فقرا به پير خود مي ،دهند متشرعين به فقها مي

 ،اگر شوهر با اصل حكم وجوهات شرعيه مخالف اسـت  )65ص(آن چه اشخاص و مواردي است  ي موارد استفاده
گوش كنيد به شرط اينكه خود او  ،گويد: بايد خمس و زكات داد گوش نكنيد ولي اگر با عشريه مخالف است و مي

دهد تا همسرش به نيابت او خرج منزل  به خرجي كه شوهر مي )70ص(حساب كند و بگويد چه اندازه بايد بدهي 
شـده كـه بـه     مقرّرخرج عشريه به نحوي  اصوالً هم پرداخت و هم /گيرد كند عشريه و خمس و زكاتي تعلّق نمي

تعادل  /هاي داخلي منزل عدم تعلّق عشريه به هزينه /تقسيم مساوي مال ميان فرزندان )72ص(جامعه كمك كند 
  . )75ص(ميان عقل و حواس 
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ن  ی وه ناو ی  تار دھم،  م)پا ت  س )  
ه كـردن   نحـوه  /آميز دروغ مصلحت )5ص( لشرح زندگي حضرت آقاي نورعليشاه دروغ /ريـا  /ي تقيـ/ 

اين سـؤال را نپرسـيد كـه     /ائمهتقيه در زمان  /چگونگي برخورد با فرزندان /فراست مؤمن /نيت خير /انگيزي فتنه
هـا   تفاوت زيـاد ديـوان   /متفاوت بودن اشعار شاعران /تجليل و بزرگداشت شاعران )17ص(» گيري؟ آيا روزه مي«
حفظ بودن اشعار عرفا دليل عارف بودن شخص  /فردوسي /سعدي /رودكي /مولوي /اه ديوان خصوص منتخبات هب

حسـرت ديـر    /در روزه گرفتن» نبايد«و يا » بايد«عمل به  /اطاعت امر )28ص(اين آرشيو و بايگاني است  ،نيست
امور مادي  مسائل معنوي فارغ از )36ص(تشخيص راه درست  /شدن اذان مقرّردليل  /رسيدن به نماز و ثواب نماز

دين در ذهن مردم منحصر بـه ظـواهر آن    /شيطان /آدم و حوا /هبوط آدم /است و به زمان و مكان مربوط نيست
 /مرصـوص  بنيـانٌ  /وحـدت مـؤمنين   /عيـد فطـر   )42ص(نزاع شـيعه و سـنّي    /شريعت و طريقت /شده و نه معنا

 /غريـزه و عقـل در انسـان    /خارجي عبوديتي  عبادت جلوه /عبوديت حالت بندگي است /هاي عرفاني موسي چلّه
حالـت هميشـگي    /اطاعـت امـر   /روزه /عيد فطر )53ص(خلوص نيت در عبادت و اطاعت امر الهي  /نعمات الهي
عاشـق   /مؤمن )63ص(و هماهنگي  اتّحاد /در يك روز يكساندر همه جا برگزاري مراسم عيد فطر  /شكرگزاري

بـا   /آگـاهي از زحمـات راه سـلوك    /از صفات خاص مؤمنين ،تقـامت در راهاس /امتحان مؤمنين /بر لطف و قهر او
م مـنظّ  /پيشرفت قواي معنـوي  /عقل و غريزه /عيد فطر )66ص(به اعتقاد و ايماني كه داريم پايبند باشيم  ،قدرت

  . )73ص(ي خدا در مغز انسان  ايده /لدنّيعلم  /ي تفكّر قوه /كردن فكر

ن  دھم وهناو کا شا ی ، م ت   س   )١٣٨٠ّوم ، سال  (
خالفت  /جهاد و دفاع /عالم كبير و عالم صغير /قرآن ناطق /وليِّ زمان /انسان كامل /ذكر و نماز /ياد خدا

ظهـور و   /امام هر چه كند بنابه مقـدر الهـي اسـت    /زبر اهل بيت مقدر نخواهد شد مگر با ظهور حضرت قائم
در مسائل مـذهبي و معنـوي پـدر و مـادر      )13(صجنيد بغدادي  /بيعتمورد  در )7(صخروج امام در عالم صغير 

ي كتـب بـه    مطالعه /مرتد شدن افراد در طول تاريخ /قابليت تكامل /تشرّف /مسئوليت كامل راجع به اوالد ندارند
نسخ كـرد   توان حكم الهي را نمي /اخذ بيعت /تشرّف /بيعت /اجازه و سلسله /قصد درك و نه به قصد ايراد گرفتن

راجع به مسائل اجتماعي و سياسـي از بـزرگ وقـت سـؤال      /كند درويشي در سياست دخالت نمي /يا ناديده گرفت
افـرادي   /مصافحه /تجديد بيعت /مرتد /معصوم /عشريه /حسينيه /مسجد /خانقاه /امام جماعت /مجاز نماز /نكنيد

ه بـه    /لعن گذشـتگان  /شوند و نه گمراه تلقي ميمردد  ،كردند تا مطمئن شوند كه در تجديد بيعت تحقيق مي توجـ
ي راهنمايي بشر براي كساني كـه در دوران حيـات    نحوه /ي خداوند واليت مطلقه )15(صي تحقيق  نحوه /عمل

وضـعيت تصـوف در    /ي قبـل از انقـالب   وضعيت تصـوف در دوره  )30(صپيدا نكرده باشند آشنايي با راه توفيق 
بات  /حسـادت  /سـلوك  /تصوف راه تكامل عرفان اسـت  /دوران انقالب ايران مختصـري از شـرح زنـدگي     /تعصـ

صـورت   /انـد صـحيح نيسـت    قرائت در نماز به آن غلظتي كه بعضي گفتـه  )32(صعليشاه  حضرت آقاي مجذوب
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 گناهان كوچك و بزرگ در درگاه خدا /ظاهري عبارات و لغات نماز موجب نشود كه از ياد خدا در نماز غفلت كنيم
انسان بايد  )48(صنيت شما دارد  نقص و كمال توبه بستگي به ميزان خلوص /توبه از گناهان /قابل بخشش است

ارتبـاط بـا    /خود عالمت صحت است ي ارتباط انسان با گذشته /به مبدأ توجه داشته باشد و خود را فراموش نكند
در عالم صغير خـدمت بـه پـدر و مـادر كـه       /به اومبدأ انسان در عالم كبير عبارت است از مفهوم خداوند و عشق 

 /درويشـي روش تربيـت درون اسـت    /عدم دخالت درويشي در سياسـت  )52(ص محبت به آنها توصيه شده است
جـاي   حل مسـائل بـا تفكّـر و تعقّـل و استشـاره بـه       /طريقتي و تفكّري يا تعقّلي ،بندي وظايف به شريعتي تقسيم

بايد خودمان را  /رعايت شريعت /در مورد صحت ساير سالسل درويشي /ززمان اعتقاد به ظهور امام /استخاره
تـوان بـه دسـت     كشـي نمـي   مقامات معنوي را جـز بـا زحمـت    /منطبق بر قواعد الهي كه خدا آفريده است بكنيم

ي بعـد مجـذوب    ي اول سالك مجذوب و در درجـه  در درجه /رهبر طريقت /حاالت جذب و سلوك )53(ص آورد
چگـونگي تعيـين    /كتاب پيغمبران صاحبِ /علّت ذكر كلمات درويش يا شيخ در نام برخي اقطاب /باشد سالك مي

ه بـه آداب شـرعي و آداب     /ش موجب قدرت و قوت گرددبايد مانند آهن بود تا ضربات چكّ )61(ص اقطاب توجـ
در بيعت اسـالمي و   )66(ص شقشقيه ي خطبه /حاالت مختلف بزرگان /دل هم رسيدن سكوت و به درد /مجلس

بيعـت معنـوي بـا     /كرد شخص تابعيت خودش را به حكومت اسالمي و قوانين اسالمي اعالم مي ،بيعت حكومتي
تقليـد در   /شـود  عنوان تشرّف گفته مـي  بوده و امروز در فقر به ،اهل معنا و با كسي كه از طرف خداوند مجاز است

ي آن شخص و متناسب با مكـان و   ت معنوي متناسب با روحيهدادن ذكر خاص در بيع /اعمال است و نه در افكار
تاريخ نامگذاري دليل اينكه تاريخ وقـوع آن   ،مذهبي يا سياسي ،تاريخ در جريانات اجتماعي در طي )68(صزمان 

عهده بگيرد برحسب انتخاب مردم نيست بلكـه موجـب خواسـت     انتخاب كسي كه هدايت مردم را به /باشد نيست
 /مفتي و ساحر /مرتاض /معناي لغت حكيم /شعوبي و رافضي /هاي مختلف شيعه در طي تاريخ نام /دباش الهي مي

هاي معنوي صـحيح   نمايش دادن قدرت /حكما و فالسفه /عارف و عرفا /درويش و فقير ،علّت ذكر كلمات صوفي
هـا علـي را خـدا     اللّهي علي /ي بزرگ زمان است ي اجازه اساس عرفان بر تداوم رشته /باشد نيست و خودنمايي مي

 /گوييم علي نيسـت هـر چـه هسـت خداسـت      ما مي ،هر چه هست علي است ،گويند خدايي نيست دانند و مي مي
  ).73ص(در قبل نخواهد بود  شود دليل عدم وجود مسمٰي اسمي كه متداول مي
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  1سه شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  )1387مهر -(قسمت نهم گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  )1387مهر و آبان -(قسمت دهم گفتارهاي عرفاني   جدهمه
  )1387آبان -(قسمت يازدهم گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  )1387آبان و آذر -(قسمت دوازدهم گفتارهاي عرفاني   بيستم
  )1387آذر  - (قسمت سيزدهم گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست

ن  ی وه ناو ی  تار ھم)فدھم،  ت  س )  
جماعت  /نمازهاي عيد و جمعهدر مورد  /عبادت در اديان مختلف ي نحوه /عبوديت و عبادت /ول ادياناص

مقام و  )5ص(نماز در نماز جمعه چه كسي است؟  شخص پيش /اي كه صحيحاً برگزار شود و اجتماع در نماز جمعه
مقام و حـال در   ي در مسأله /خبر ندارنداولياي خدا از مقام خود  /توقّف در حال نكنيد ،رود آيد و مي حال مي /حال

 )11ص(رسد خوب است  هر چه از دوست مي /حال بسط و حال قبض /رعايت امر الهي را بايد كرد ،اي هر مرحله
انسـان بايـد در همـين جـا بمانـد و       .صحيح نيست بگوييم خدايا بميرم از اين زندگي راحت شوم /شيطان /مرگ

انسان عالم صغير و جهان عـالم   )26ص(سحر و جادو  /چشم زدن )18ص(ل كند ها را تحم مبارزه كند و ناراحتي
اي كه توكّل  خداوند براي بنده /تيفعالتالش و  /رضا /توكّل /رزق ظاهري و رزق معنوي /بندي قرآن فصل /كبير

د  )34ص(يت فعالجهاد و  /كند كافي است 40ص( غبـا حضـرت خديجـه    صسالگرد ازدواج حضرت محمـ( 
تناسـب  / و معـاد  نبـوت  ،اديـان؛ توحيـد   ي همه ي مباني اوليه /اديان الهي /احكام در اديان مختلف /الهي ي نفخه

ت   /شروع هر كاري بايد با نيت همراه باشـد  )50ص(احكام الهي با تحول بشر  ت     /خلـوص نيـ خـالص كـردن نيـ
 /ظهـور و خـروج امـام زمـان     /انايجاد اختالف توسط دشمن )56ص(از رحمت الهي مأيوس نشويد  /درجاتي دارد

مسائل اقتصادي و ناسازگاري زن  /ي خدا راضي و قانع باشيد به داده /حاالت متفاوت سلمان و ابوذر /ائمهروايات 
نص در مـذهب شـيعه و در   / دكتر نوربخش با ما نبود بلكه بر ما بود )62ص(مشكل ازدواج  /حقّ و وظيفه/و مرد

  ).75ص(سالسل عرفاني 

ن  ی وه  ناو ی  تار ت دھم)دھم،  س )  
اطاعـت از امـر    /عمل به قوانين فطرت و طبيعت كه خداوند آفريده است /شفا فقط به دست خداوند است
 /اشعار راجع بـه لغـت   /ت ارتباط دارداشعاري كه با احساس و معنوي )6ص(الهي و روشي كه خداوند فرموده است 

 /و شـعر يزيـد   عشعر علي )11ص(رزق و روزي ظاهري و معنوي  /ر و عرفانشع /ها اشعار با اشاره به خوراكي
 /عطّـار  /سنايي /شعر و عرفان /طرز بيان يك مطلب است و كاسبي نيست ،شعر /برد هر شعر ما را به راه خود مي

 /روايتحديث و  )17ص(آورد  وجود مي هاشتباهاتي را ب ،شرح و تفسير اشعار عرفاني از لحاظ ادبي/ مولوي /سعدي
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عرفـان   /معتقــد بـودن بـه امـام زمـان      /كننـد  هايي كه مي ي مخالفت نحوه /كارهاست ي اعتقادات در رأس همه
نعمتي را كـه از   / یـحــَوالضُّ  ي سوره /برزخ /مسخ يا نسخ )25ص(شود  اسالمي موجب هدايت شخص و جامعه مي

م در چه زماني يشنيدن معناي آيه و خبر بايد ببيندر  /و آمد و مذهب خود را پنهان كن  طال و رفت /خدا داري بگو
ت مـادر نسـبت بـه فرزنـد فطـري اسـت        /مهر مادري )33ص(و خطاب به چه كسي گفته شده؟  وظيفه و محبـ/ 

ل اخالقي و سست شدن روابط خانوادگي پدر و تنزّ /گوش شنوا و اجرا كردن /فرزند نسبت به پدر و مادر ي وظيفه
داري و تفاوت غالم و كنيز در آمريكا و در  برده )40ص(بيداري سحر  /ادر شوهر و عروساختالف م /مادر با فرزند

 )48ص(اسـتحكام خـانواده    /ي خرج كردن آن گرفتن عوارض و نحوه /ماليات /عشريه و وجوهات شرعيه /اسالم
نظر  )59ص(لم علّت تحصيل ع /قديم طب /واكسيناسيون /ي به مثل معالجه /ي به ضد معالجه /بيماري و درمان

 /شيعه و سنّي و ايجـاد اخـتالف بـين مسـلمانان     /برخي محقّقين اخير؛ اسالم دين خشونت يا اسالم دين التقاطي
ايثـار   /فتح ايران به دست اسالم بود نه عـرب  /يهوديت /مسيحيت /اسالم )65ص(انتشار اخبار / عرفان و تصوف

بزرگـان   /خواهند عرفان و تصـوف را از اسـالم جـدا كننـد     دشمنان اسالم مي /فكر اسالم /هاي اسالمي در جنگ
  ).70ص(داشت  اسالم را نگه ،هايشان عرفان و كتاب

ن  ی وه ناو ی  تار ت یازدھم)وزدھم،  س )  
مـذهبي و   شوروي و هفتاد سال ضد /اسالم را حفظ كرد ،در خيلي جاها تصوف /دشمنان عرفان و تصوف

ارتبـاط بـا خـالق     ي تصوف منطبق با فطرت انسان و نحـوه  /افكني باشيد مواظب تفرقه /ساير كشورهاي مسلمان
 /داستان حضرت عيسـي و شـيطان   /تكبر شيطان و انسان /عبادت شيطان /بعد زمان و مكان جهان )6ص(است 

خداوند كارهـا   /تغيير نام موقوفه! /قدرداني و تشكّر از پدر و مادر /لزوم قدرداني و شكرگزاري )12ص(روز حساب 
برقرار كـردن نظـم در   / راه موفّق شدن در زندگي )23ص(دهد  اسبابي كه خودش آفريده انجام مي ي را به وسيله

ها بايد بـا اجـازه    رياضت /نذر روزه /بين فكر پايان /زندگي و خارج نشدن از اين نظمي كه مورد تأييد خداوند باشد
پيغمبـر و مشـركين و    /رعايـت عهـد   )32ص(خودتان مسلّط باشيد  هميشه بر فكر و /تسليم به رضاي خدا /باشد

مـؤمنين پايبنـد شـروط     /داري امانت /رازداري /ي خداوند است پيغمبر عملش مظهر اراده /وفاي به عهد و قرارداد
 /تعدد زوجه )36ص(كرده كه هيچ صحبتي از مراسم تشرّف نكند  تعهدهر فقيري  /ٰيموارد تقو /خودشان هستند

 ي جلـوه  /ي تسبيح موجودات نحوه )42ص(خداوند رعايت امانت و قول را از تقوا شمرده است  /رازداري /دتحسا
جمـال   /هم خلق كردن و هم اداره كردن و امر مخلوقـات بـا خداسـت    /حركت موجودات به سوي كمال /خداوند

اظهـار   )47ص(كمـال اسـت   لذّت رسيدن بـه   ،پايان اين راه و صدمات و زحمات و زجرها /مطلق و كمال مطلق
هر درويشي موظّف است دستورات را انجام دهـد بـه اميـد     /علّت پذيرفتن و يا عدم قبول طالبين /طلب و تشرّف

دهيم توجه كنيم و سعي كنيم آن معنا بـر   بايد به معناي دستوراتي كه انجام مي/ اينكه روشني در دل او پيدا شود
فـتح و پيـروزي بـه دسـت      /لزوم خوانـدن قـرآن   /صدر زمان پيامبرجنگ و دفاع  )55ص(دل ما مسلّط باشد 



 23/  21الي  17 اتفهرست موضوعي جزو

هايي كه خداوند در قرآن فرموده  داستان /پيامبر را پيروز كرد خداوند فرمود با تأييد الهي و كمك مؤمنين/ خداست
جسـم و روح در يكـديگر    /شنيدن جـواب سـؤال خـود در جـواب سـؤال ديگـران       )63ص(براي همه مفيد است 

موسي  /ذوالقرنين /در مورد اصحاب كهف /توان انجام داد هيچ كاري را بدون اراده و علم خداوند نمي /تأثيرگذارند
 در راه حـبِّ  /الهـي انحصاري  بعشق حب است يعني ح /؟ير از حب استآيا دين چيز ديگري غ )69ص(و خضر 

خدا  متحان است و هم تمرين حبهم ا ،عبادات /هاي ديگر را بايستي كنار بگذاريم ها و دوستي خدا بعضي از حب
  ).77ص(

ن  ی وه ناو ی  تار ت دوازدھم)م،  س )  
كـه خودمـان را    حـالي  شود دنيا به نفـع مـا بگـردد در    نمي /روحي و تسلّط بر خود ميل به قدرت /گاندي

ضروري در بـدن   غذاهاي /ذكر خدا در خوردن /ضروريات خوراك )5ص(ايم  اصالح نكرده و برنفس مسلّط نشده
عـدم برتـري و    )10ص(حداقل ضرورت خوراك بنا به تشخيص خود شـخص اسـت    /شود تبديل به ذكر خدا مي

ـ  /ها شعوبي /عرب و عجم/ سلمان و ابوذر /قناعت /تفاوت بين نژادهاي مختلف احكـام   )16ص(س غيبت و تجس
اوند استعداد مسخّر شدن بر همه چيـز  خد )24ص(وگو با خدا  معني گفت/ ي وضو گرفتن شريعت و سؤالي از نحوه

برخـي مسـتحباتي    /مستحبات )28ص(فكر  /بشريتافكار در مسير خدمت به  /تخيل و خياالت /را به انسان داده
در مـورد   /مستحبات چه با اجازه و چه سر خود نبايـد بـه حـقّ ديگـري لطمـه بزنـد       /پير باشد ي كه بايد با اجازه

در مجلسي كه قطـب هسـت بايـد     /يادي از آقاي حاج شيخ عماد /دهد اقعي دست ميكه به بعضي در مو حاالتي
قسـم خـوردن    /قرائـت قـرآن   /دعاي كميـل  /تبديل شدن نعمت به نقمت )34ص(توجه به قطب كرد نه مشايخ 

در سجده به روح الهي / روح الهي و روح حيواني /زمان و مكان /الوجود محال ،الوجود ممكن ،الوجود واجب )43ص(
ب و   )52ص(الوجود است يا بايد در زمان باشد يا در مكان  آنچه راجع به ممكن /آن لحظه كه نور خدا را ديد تعصـ

فكر بشر چطور به  )58ص(يك كتاب جغرافي  ي حذف نام بيدخت از نقشه /كند تعصب علم را منحرف مي /جهل
سـيمرغ   /خواستني اسـت  ،دعا خواندني نيست /دخواهند كه خادم آنها باش ها خدايي را مي بعضي /خدا رسيده است

ديـدار از  از بايد همـه چيـز غيـر     ،در حضور يار /دعا براي اين است كه به حضور برسيد و نه براي خواسته /عطّار
 /خـوب و بـد را بـه اشـخاص نسـبت ندهيـد بـه اعمـال و افكـار بسـنجيد           /تعيـين خليفـه   )69ص(يادتان برود 

  ).75ص( عنكردن علي عبدالعزيز و فتواي لعن عمربن

ن  یوه ناو ی  تار زدھم) ت ویکم،  ت  س )  
اَالْمساء ُتْنِزُل ِمَن  /گذاري در صدور شناسنامه صحيح نيست يت اسمدمحدو /گذاري به اختيار پدر و مادر اسم

ـَماء و در اسـالم هسـت   هـايي كـه در عرفـان و درويشـي      لقب /شود هايي است كه از جانب خدا گفته مي ؛ اسمالسَّ
مسائل دنيـا و امـوال ماننـد     /عالقه به رياست و مشاغل دنيا /چسبانند هايي كه به درويشي مي المثل ضرب )6ص(
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ل  /مهر و محبت واقعي /روابط زن و مرد /بدبيني /كنند سايه است اگر رو به آنها بروي از تو فرار مي فكر و تخيـ/ 
تبـديل شـدن    /از خود سلوك هم لذّت ببريـد  /تغيير ذكر /كر بر شمامسلّط شدن ذ )14ص(ذكر دوام و فكر مدام 

خلقـت   )23ص(كسي كه بر خدا توكّل كند او برايش بس اسـت   /توانيد برگردانيد نعمت به نقمت را خود شما مي
غرضـي را داشـته باشـيم     در اختالفات رعايت امانت و بي /شود اختالفي كه موجب تكامل مي /شيطان /آدم و حوا

نماز شريعتي  /اذان براي خبر دادن مردم به نماز و گاهي اعالم براي جنگ كردن بود /شريعت و طريقت )31ص(
 )35ص(كنـد   شـيطان از جمـع فـرار مـي     /هاي دوشنبه و جمعـه  توجه به حضور در مجالس شب /و نماز طريقتي

اشـعار و   /گفتـه اسـت  ي بشـري را   تمـام حـاالت مختلـف روحيـه     مثنـوي  /مثنـوي هاي  اهميت خواندن داستان
مجـازات قـوم    /غيبت /تجسس /كنجكاويي  درباره )42ص(راجع به طوطي را بخوانيد  مثنويهاي جالب  داستان

س نبـود       /ابراهيم بـراي مـؤمنين   هاي حضرت لوط و وساطت كنجكـاوي سـاره زن ابـراهيم از بـدبيني و تجسـ/ 
 )46ص(يمان و اعتقاد خدمت به خلق سيراب كنيـد  كنجكاوي را در مسير ا /اعتقادي بود كنجكاوي زن لوط از بي

ه جانشـيني در پيـامبران و    /وراثـت  /رياضـت  /خـوري  خوري و كم منظّم /آثار متقابل روح و جسم بر يكديگر ائمـ/ 
الهامي است كه در ابتدا خداوند به دانشمندي يا عـالم   ،كشف علمي /لدنّيعلم  /ائمهسالسل ايجاد شده در زمان 

سلوك به سوي خدا را با جسم  /در راه به سوي خدا هميشه با نشاط باشيد /عيد قربان )54ص(ت معنوي كرده اس
طرد شدن  /كردن قرباني مقرّرعلّت  /خداوند آنچه ضرورت سلوك است به ما داده /و روح هر دو بايد انجام بدهيم

 /ابراهيم و اسماعيل /را و هاجرسا /عيد قرباندر مورد  )64ص(نوع او بودند شيطان و بسياري از فرشتگان كه هم
د   /ها بيشتر داده اسـت  موهبتي كه خدا به خانم /احساس كردن عواطف /هاي معنوي فداكاري ت محمـ و  صامـ

  ).71ص(ي مصرف گوشت قرباني  نحوه /عدي و پسرش داستان اعدام حجربن /عامت ابراهيم
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  1چهار شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  (قسمت اول)كريم  رخي از آيات قرآنشرح و تفسير ب  ودوم بيست
  ) (قسمت اول)ةو مفتاح الحقيق ةالشريع (تفسير مصباح عصادقشرح فرمايشات حضرت   وسوم بيست
  اول)  (شرح رساله حقوق) (قسمت عسجاد شرح فرمايشات حضرت  وچهارم بيست

  (قسمت سوم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )1380-81ت چهارم (قسممكاتيب عرفاني   وپنجم بيست

ن  ر  و ت وه ناو رح و  م ی از آیات     دّوم،  ت اّول)آن  س )  
رسد هم به  هم به دنيا مي ،هم براي سلوك هم براي جذب ،كلّياتي راجع به قرآن: قرآن كتابي است جامع

آنهايي كه راسخ در  /و الهي لدنّيعلم  /آيات محكم و آيات متشابه /نظرات مختلف در مورد حروف مقطّعه /آخرت
حضـرت   /ي مرحوم آقـاي حـائري   سوره مريم: در مورد حسينيه )6(صتوجه به خلقت و نظم جهان  /علم هستند

همه وارد آتـش   /وعده و عهد /نذر /وفا كردن به وعده /عحضرت موسي /اهللا اسماعيل بود ذبيح /عابراهيم
سوره طـه: خداونـد رحمـان و رحـيم      )11(صدهيم  اند نجات مي وردهسپس آنهايي را كه ايمان آ ،شوند جهنّم مي

نمازي واقعي است كه  /اينكه از من ياد كني نماز را بخوان بخاطر /اسم اعظم /اسماء حسنٰي /اسم و مسمٰي /است
عبـرت  و هـاي قـرآن    داسـتان  )24(صتكيه كردن فقط بر خـدا   /ععصاي حضرت موسي /معراج مؤمن باشد

عيد را  /عيد قربان /معجزه  /سحر /در دربار فرعون عي حضرت موسي دو معجزه /نعمات الهي /گرفتن از آنها
 )34(صشادي و غم هـر دو بـراي يـاد خداسـت      /خداوند مقرّر كرده براي اينكه تحرّك و شادي در ما ايجاد كند

آسـمان و   /لـد نـداديم  را خُ فرمايد قبل از تو هـيچكس  خداوند به پيغمبر مي /ي بشري پيغمبران سوره انبياء: جنبه
هدف را براي مـا قـرار داده    ،خداوند محتاج به هدف نيست /زمين عبث آفريده نشده است و همه يك هدف دارند

 /سوره انبياء: آيات انذار (ترسـاندن) و آيـات رجـاء (اميـد)     )39(صخداوند روح جهان است  /اطالع بر غيب /است
پرسـتي   بـت  /فرق خشيت و خـوف  /متّقين /اي است از آخرت ه و نفخهدنيا شعب /بخشد خداوند فقط شرك را نمي

كنـيم و اجابـت    مـي اگـر دعـا    /شرك خفي /سازيم هم بت است) خدايي كه درون خودمان مي ،مههاي مجس (بت
ي تمايل به جـنس   هدف عمده /سوره انبياء: قوم لوط )48(صكند بر مصلحت ما بلكه مصلحت جهان نيست  نمي

 /نجـات مـؤمنين از غـم    /توفيـق صـبر هـم از خداسـت     /شـكرگزاري نعمـات خداونـد    /ل استمخالف ايجاد نس
دعاي حضرت زكريا بـراي فرزنـد آوردن و قبـولي     /هاي خاصي كه در هر يك از ائمه و انبياء بارزتر است خصلت
حضـرت يـونس؛    داستان /قوانيني كه خداوند براي دنيا آفريده است /آيات قرآنني اسوره حج: مع )53(صخداوند 

كساني كه امكان تحقيق و توفيـق   /شعب عبادت خدا به صورت انحراف /گيرد گمان كرد خداوند بر او سخت نمي
سوره حج: يكي از مـوارد   )60(ص ايمان و عمل صالح /بخشد شود را خدا مي يافتن راه درست برايشان فراهم نمي

 ،حج /پاك بودن ظاهري و معنوي /ي كعبه ك بودن خانهپا /ي خدا مستقالً الوهيتي قائل بشويم شرك؛ براي خانه
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 وسوم / جزوه صدوبيست 26

كسـاني را كـه خداونـد     /شأن نزول آيـات قـرآن   /آيات در اذن جهاد /قرباني در روز عيد /از زمان حضرت ابراهيم
  ).71ص(ازمنكر  معروف و نهي امربه /دهد نصرت مي

ن  باحوه ناو ر  ّوم،  ر  ت و تاح ةا ت ةا  و  س   اّول)(
هاي مؤمنين را با نور خودش  خداوند سينه /و شرح صدر عموسي /مقدمه: مؤمن براي مؤمن آينه است

بيـان: ظهـور    )7ص(موحدين و مقرّبين  /عارف را براي رحمت خودش دعوت كرده است ،خداوند /كند منشرح مي
لـم يعنـي شـناخت خداونـد و     ع /خوف و حـزن  /عشق به خدا /محبتخوف و رجاء و  /نجوا ،مراتب مكنونات قلب

اميد بـه كـرم و فضـل     /فرق خوف با خشيت /اليقين حق ،اليقين عين ،اليقين علم /كه هست صفات خداوند آنطوري
محافظـت قلـب از    /رعايت: رعايـت يعنـي چوپـاني و نگهـداري     )13ص(اشتياق و حاضر بودن براي مرگ  /الهي
ديـن و آيـين از بـدعت و عقايـد      /نش از هـوٰي و هـوس  حفظ علم و دا /نفس از شهوت و عقل از جهالت ،غفلت

جـذب   /عدل و فضـل خداونـد   /بدعت /هدف علم و بهتر درك كردن عظمت خداوند /ساخته شده و مال از حرام
توجه و درك معنا در آداب و  /اطاعت امر خدا /نيت خالص /نيت: قلب سليم )30ص(صالحين  /ماليم و دفع منافر
ت    مخلَـص درجـه   /معرفت يعني شناخت و غير از علم است /به خداوند معرفت /دستورات شريعت ي عـالي در نيـ

ذكـر: يـاد    )48ص(مسلم كسي است كه مسلمانان از دست و زبان او يعني از كار و گفتار او در امان باشند  /است
ياد خداوند  /از ياد خدااعراض  /ي نماز و ذكر درباره /در مورد اثر ذكر /ذكر لساني و ذكر قلبي /خدا هميشگي است

خضـوع و خشـوع بـه     /ذكر در معنا مافوق زمـان اسـت   /تقدم و تأخّر زماني ندارد ،انسان را و ياد انسان از خداوند
 /اسـم اعظـم   /اساس تكامل و سلوك سالك توجه به ذكر اسـت  /در مورد جلوگيري از ريا در عبادات /درگاه الهي

ذكـر تكـويني    /و توفيـق صـبر   ايوبداستان حضرت  /صادق يا ذكر حقيقيذكر  /ي خداوند صفات ثبوتيه و سلبيه
  ).56ص(

ن  ھارم، وه ناو ّج ت و رت  وق  ت اّول) عادرح رسا  س )  
انسان  /رعايت قراردادها و عهود /حقِّ قراردادي يا حقِّ اجتماعي /حق در مقابل تكليف است: حقّ و حقوق

حكومـت   ،عخالفـت علـي   /حق در حقوق مالي ي مطالبه /د اساس جامعه استرعايت قراردا /الطبع است مدني
هـاي   توصـيه : حقّ خداوند بـر بنـدگان   )7ص( علم حقوق /اسالنّ اهللا و حقّ حقّ /عحقّ علي /معنوي و ظاهري

هـا از آن ناشـي    ي حـق  حق كـه همـه   مهمترين /خود وجودمان است ،باالتر از هر چيزي كه داريم /به اُمت ءانبيا
ي وجـود   خداوند مالـك و مسـلّط بـر همـه     /شود اين است كه ما بندگي خودمان را نسبت به خداوند بشناسيم مي

ي گناهان را اگر توبه  خداوند همه: النّاس اهللا و حقّ حقّ )13ص( عبادت؛ اظهار و شناخت عبوديت و بندگي /ماست
در قواعـد و قـوانين دنيـا     /اي فرزنـدان استغفار حضرت يعقوب بـر در مورد  /قصاص و بخشش /بخشد مي ،كردي

حقّ النّفس(حقّـي كـه    )17ص( اند النّاس قائل شده اند يعني حقّ غير فرد و به حقّ حقّ جامعه گفته ،اهللا جاي حقّ به



 27/  3و شرح پندصالح  25الي  22 اتفهرست موضوعي جزو

خداونـد از آن قـراردادي    /النّفس يعني خودت را عادت بدهي به طاعت خداوند ّ حق: انسان خودش بر خودش دارد)
اش اجزايش را هم  غير از آن هويت واحد انساني ،خداوند براي انسان /كند سؤال مي ،ا بسته شدهكه بين افكار شم

حقّ : حقّ نماز )22ص( حقّ دو پايت /حقّ دست /حقّ بصر /حقّ گوش /حقّ لسان /مورد مسئوليت قرار داده است
دانسـتن   /كنـي  اوند مهـاجرت مـي  بفهمي و بداني كه داري به سمت خد ،نماز اين است كه وقتي به نماز ايستادي

اگر  /ترسي يعني راهبي مندي يعني راغبي و هم از او مي اين است كه هم به اهللا عالقه ،ي ذليلي هستي آنكه بنده
نمـاز انسـان را از    /مـؤمن اسـت   نمـاز معـراجِ   /شود ها و عباداتش قبول مي ي كوشش همه ،نماز كسي قبول شود
نماز زمان محدودي دارد ولي ذكر اهللا  /خاطر ياد من بخوان فرمايد: نماز را به ميخداوند  /دارد كارهاي زشت باز مي

دانست كـه   حضرت ابراهيم مي /جايي كردن آهنگ /معناي لغوي حج: حقّ حج )26ص( ستهو ياد خدا هميشه 
ي جـز بـه امـر    كار دانست هيچ ابراهيم پيغمبري بود كه مي /كند از زن و فرزندش نگهداري مي ،خداوند بهتر از او

ي عبـادات ايـن    حقّ حج مثل همه /در مورد انجام سعي صفا و مروه /رسوم و مقرّرات مراسم حج /شود الهي نمي
 اهللاّٰ  است كه با نيت

َ
 /احكام حج و جايز نبودن كشتن حيوانـات  /لباس احرام /نيت در انجام عبادات /باشد ُقْرَبـًة ِإىل

 ،عنوان حقّ حج گفتـه شـده   در تمام دستورات حج و آنچه به /غات سفر حجسو /جايز نيست ،عنوان تفريح شكار به
 /فقـط امـر الهـي اسـت     ،ي ما در هر عبـادت  انگيزه: حقّ روزه )33ص( رعايت مصلحت انساني جوامع شده است

حفـظ بـدن    ،هاي روزه يكي از حمكت /است دور شدن از آتش هم در دنيا و هم در عقبٰي ،حكمت روزه مهمترين
ـ  نماز است و جلـوه  ،ي لُبس جلوه /خَلْع و لُبس /وزه مكمل نماز استر /است باشـد و در   ع در بـدن روزه مـي  ي خَلْ
تمام اعضاي انسان مسئول هسـتند و بـه كارهـايي كـه      /دهد وهات شرعي است كه انسان ميزكات و وج ،اعمال
ي  اراده /كنـد  از آتش جهنّم حفظ مـي  ي سپر و پوششي است كه انسان را منزله روزه به /دهند شهادت مي ،اند كرده

 /زكات فطره و يا كفّاره اسـت  ،خمس ،صدقات واجب: زكات: حقّ صدقه )43ص( ي خداوند است ما برحسب اراده
براي تقرّب به خداوند است و براي آنكه نشان بدهيم در راه خداوند حاضـريم از مـال خودمـان     ،صدقات مستحب

دادن  /اي از براي تـو نـزد خداونـد اسـت     ذخيره ،دهي داني آنچه صدقه ميحقّ صدقه اين است كه ب /هم بگذريم
بعضـي   ،دادن و گـرفتن پـول را هميشـه بنويسـيد     ،در معامالت /علني و آشكار بوده و يا مخفيانه باشد؟ ،صدقات

و فاطمـه و   عداسـتان صـدقه دادن علـي    /شـود  صدقه از عبادات تلقّي مي /مواقع شاهد بگيريد و علني بدهيد
زبـان   /كنـد  كنيد از ارزش صـدقه كـم مـي    توقّع تشكّر كردن كسي كه به او كمك مي /نين و خادمشان فضّهحس

ت كـردن درجـاتي دارد     ارزش صدقه را كـم مـي   ،ناخوش ت    ،منّـت گذاشـتن بـر كسـي     /كنـد/ اذيـ خـودش اذيـ
نسان بفهمد بر يك حكمت قرباني اين بود كه ا /حرام شدن خوردن گوشت شتر: حقّ قرباني كردن )52ص( است

كنـد در ايـن    آثار فكري آن كسي كه قرباني مـي  /كشي به ياد خدا باش وقتي گوسفند مي /باشد حيوان مسلّط مي
داستان خروج پيغمبر از مدينه به قصد حج و نه تصرّف مكّه و قرباني كردن قبـل از ورود بـه    /كند غذا هم اثر مي

جامعه در حال كفر باقي بماند ولي حكومت با ظلم و ستم ممكن است حكومت و قدرت : حقّ حاكم )58ص( مكّه
مخـتص خداونـد    ،تفاوت معناي عدل در جوامع مختلف/ واليت مطلقه بر جهان /انوشيروان دادگر /ماند باقي نمي
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 /وظايف شرعي تقدم زماني بر وظـايف طريقتـي دارد   /ي علما ي عرفا و سلسله سلسله /ي لطف الهي قاعده /است
؛ جهاد دري است از درهاي بهشت كه خداوند آن را براي خواص و اولياي عي حضرت علي خطبهدر  /مشورت

 /فرمايشات خصوصي را هركسـي حـق نداشـت نقـل كنـد      /جهاد اكبر جهاد با نفس است /خودش باز كرده است
مـت  از جهت وحي بر شما حكومت دارم و از جهتي كه من بشري مثل شـما هسـتم بـر شـما حكو     :پيغمبر فرمود

   .)65ص( عدي حجربن /يقطين بن علي /ندارم

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )مّو  (
 )52ص(شرح كتمـان سـرّ    )24ص(شرح آداب خدمت  )6ص(شرح صحبت و صلوات  )4ص(شرح انتظار 

  ).79ص(منين ؤخالصه صفات م

ن  یوه ناو کا  م، م ت  ت وپ س   )١٣٨٠- ٨١ھارم (
هـر چنـد    /اجازه از مقامي دارند كه اصالت با آن مقام است ،مشايخ /ي الهي مرجع تشخيص است نماينده

خصوص و يا به شيخي كه موجب تشرّف شخصي شده باشد امري عادي و طبيعي است  عالقه به يك درويشِ به
قبض و بسط در اختيار حاالت  )8(صولي تا حدي بايد به اين عالقه توجه داشت كه انسان را از زندگي باز ندارد 

ياد خدا و تجليـل از خـدا متضـمن     )10(صچگونگي رفع حاالت قبض و تعديل كردن حاالت خود  /انسان نيست
دوسـت داشـتنِ هـدف و خداونـد      ،دين غير از حب است؟ منظور از حبآيا  /آن است كه دستورات او را اجرا كنيم
خانواده براي آرامش فكـر و بـراي تربيـت فرزنـدان      ي هحفظ محيط دوستان /است كه مستلزم اطاعت اوامر اوست

غرايـز   /نبايد ذكر و فكر مانع هيچگونـه كـاري بشـود    /شود تمام كارها با نيت شخص سنجيده مي /ضرورت دارد
انتخاب مرجعـي كـه آن چهـار     /شود موجب بقاي نسل بوده و از طرفي موجب سالمتي روحي طرفين مي ،جنسي

طلـب علـم بـر مسـلمان      /از انجام وظيفه شانه خالي كنـد  ،ي سختي تواند به بهانه نميكسي  /صفت را دارا باشد
 /در انجام اعمال شريعتي رجوع به علمـا  )11(صها  المشايخ ي شاه در القاب اقطاب و شيخ كلمه ذكرِ /واجب است

ل بـه همـه      /بيعت واليتـي  /بيعت حكومتي ه و درود بـر آ   خوانـدن فاتحـةاالولياء و توسـ ل بـه    ي ائمـ نهـا و توسـ
واليـت   )17(صعدم اطالع از غيـب   /نماز جمعه /عالئم ظهور حضرت /زديدار امام زمان /زقائم حضرت

يـد قبلـي بـه يـد      ي مهم بودن اجازه /و نايب عام نايب خاص /زنايب امام زمان /به معناي روح عبادات است
قبل از اينكه بـر امـري انتقـاد     /اي علّت نوشتن كلمه /ي صرف كردن وجوهات شرعي عشريه و نحوه /بعدي

درويشـي در سياسـت    /در خصـوص بعـد از ايـن دنيـا     /تحقيق كرده و بعد تصميم بگيريد ،داشته و آن را رد كنيد
در خانقـاه  در مورد كتـاب   /طريقتي و تفكّر ،ي هفتم رمضان و سه گروه وظايف شريعتي اعالميه /كند دخالت نمي

مسائل  )37(صرافضي  /سنّي /اهللا در مورد حضرت شاه نعمت )25(صن نيت تحقيق با حس /گذرد بيدخت چه مي
اختالفـات   /ضرر نفـاق و تفرقـه   /مجالس فقري براي مسائل فقري و طريقتي است /ي اهل كتاب ذبيحه /شرعي
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مشـكالت   )39(صنبايد عميق باشد و هركدام زودتر اقدام به رفع اين اختالف بكنند ارزش و اجر آن بيشتر است 
مشورت با كساني كه انسان به دوسـتي آنهـا اعتمـاد     /حل آن را خواستن فكر كردن و از خداوند راه ،ها و گرفتاري

حيـوان نـاطق و يـا     ،انسـان  /فرمايش خداوند در مورد خلقت انسـان  /ي داروين راجع به اصل تكامل نظريه /دارد
قوانيني كه خداوند آفريد و استثناهايي  /برزخ /يروح حيوان ،روح الهي /يك جاندار مشخص غير از حيوانات ،انسان

هر وقت توانستيد خداوند را با  /اسم اعظم وقتي است كه مسماي اعظم در دل شما باشد )44(صكه مقرّر فرمود 
در اين راه كـه نهايـت نـدارد     )48(صتمام عظمتش درك كنيد آنوقت هر اسمي كه به او بدهيد اسم اعظم است 

آرامش  /رعايت تعادل بين تضادها /هميشه بايد در حال حركت و رو به جلو بود ،طه توقّف كردتوان در يك نق نمي
توجه به دستورات كه در سـلوك بـه    ،غذاي روح مطالعه است /غذاي روح و غذاي جسم /خوف و رجاء /و فعاليت
هر چه به تو  /سينا ابوعليگفتار  )50(صازدواج  /اند و حضور در مجالس و گوش دادن به سخنان بزرگان شما داده

در مـورد   /بگو ممكن است ولي بدان اقدام نكن و يا باور نكن مگر وقتي بر تو ثابـت شـود   ،گفتم نگو محال است
در عرفـان و درويشـي اعتقـاد بـه      /عسياست علـي  /تفكّر و تعقّل شرعي /مسائل شريعتي /دخالت در سياست

دوران  /اسـتقالل فكـري   /راهگشاي آنـان خواهـد بـود    ،افراد خود آنوقت تفكّرِ .كنيم مباني اسالمي را تقويت مي
در  /و مطالـب كـذب آن   در خانقاه بيدخت كتابِي   درباره /و تقويت تفكّر و تعقّل و استقالل ارادي بشريتتكامل 

گـردن خـودش    گنـاه و خطـاي درويـش بـه     /شنيدن سخن ديگران و سپس قضاوت كـردن  /مورد حضرت داوود
هـاي   بنـدي  تقسـيم  /سـازي)  كلوناژ (شبيهدر مورد  )53(صآباد بيدخت  قنات صالح /گردن درويشي باشد نه به مي

رسد انسـان   نظر نمي به /مراحل خلقت انسان /حيوان و انسان ،نبات ،جماد ؛متفاوت موجودات به سه يا چهار گروه
» بـاري « /از هيچ به وجـود بيـاورد   تعالي يعني باري /است» باري«خداوند  /سازي انسان موفّق شود بتواند در شبيه

بينـيم مخلـوق بشـر     امروز همه چيزهايي كه مـي  ،توانند خالق باشند ها مي اما انسان فقط مخصوص خداوند است
ٍ وُاْنـمعناي  /است

َ
شـايد   ،توانـد پديـد آورد   سازي هم بكنـد روح انسـاني را نمـي    اگر انسان بتواند شبيه /ثيـَمْن َذرک
در  /هـاي عرفـاني   ي كتاب مطالعه )60(صي او در روي زمين است بدهد  به انسان كه خليفه خداوند اين اختيار را

بايزيـد   /جرقّـه يـا شـعاعي از وجـود خـود او هسـتند       ،خداوند بشر و بلكه تمام موجودات را كه آفريـده  /فنامورد 
تش  هركسي احسا /پيشرفت و پسرفت سالك )68(ص أِين م َشـَظ عْ ا اَ  مَ اِين ـحَ ـبْ سُ  /بسطامي ه و خلوص نيـس كرد توج

فقط در انجام دستورات كوشش كنيد تا هر چـه بيشـتر نيتتـان خـالص      /بيشتر شده است خود اين پيشرفت است
بـه دل حـل    ،شـود  بعضي سؤاالت با مطالعه حل نمـي  )70(صبينيد  هايي كه مي در مورد حاالت و يا خواب /شود
هايي كـه   تشكيالت و جمعيت /توحيد و نبوت و معاد /اديان الهي وجه اشتراك /ي ارتباط با خداوند نحوه /شود مي

خداونـد   /كنند اسالم دين تروريستي است اند كه مردم تصور مي كار برده روشي به ،در كشورهاي ديگر هم هستند
 ديـه  /ي مرد است عهده ها و تمام زحمات زندگي به هزينه /آنچه در زمين و آسمان است مسخّر انسان كرده است

شك و حيرت از مراحـل   /دستورات اسالم /النهرين خضر و بين /بها غلط است به معناي ارزش خون نيست و خون
  ).73ص(سلوك عرفاني 



 وسوم / جزوه صدوبيست 30

  1پنج شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  )1387مرداد الي آذر  -(قسمت چهاردهم گفتارهاي عرفاني   وششم بيست
  )1387ر آذ - (قسمت پانزدهم گفتارهاي عرفاني   وهفتم بيست
  )1387آذر و دي  - (قسمت شانزدهم گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  )1387دي  -(قسمت هفدهم گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  (قسمت چهارم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

ن  ی وه ناو ی  تار م،  ھاردھم)ت و ت  س )  
گوينـد حتّـي آنچـه را هـم كـه       ان تسـبيح مـي  جهـ  ي همـه  /سـينما و تماشـاي فـيلم    /سماع و موسيقي

خوانـدن  در مـورد   /توانـد شـريك مـا شـود     شـيطان در همـه چيـز مـي     /شـنويم  مانند در و ديوار صدايش را نمي
 )6ص(سـت  هنظـم و آهنگـي كـه در خلقـت      /هـاي آهنگـين مكّـه    سـوره  /خوب در مجالس فقـرا  اشعار با آوازِ

حكمـت   /مرتبـه ظـاهر شـود و نـه تـدريجاً      يـن اسـت كـه چيـزي يـك     بعثت ا /ايام تعلّق به خداوند دارد /مبعث
حـاج ميـرزا    /نورالعلـوم شـيخ ابوالحسـن خرقـاني و كتـاب      /يعني فهم عميقـي كـه در هـيچ مـوردي بـاز نمانـد      

ــ ي حكمــت بارقــه /حبيــب رشــتي
ْ
ُمُھـُم ال  ـُیَعلِّ

ْ
بــه كمــال رســاندن  ،يكــي از اهــداف بعثــت پيغمبــر /ْکَمةَ ـِحــِکتاَب َوال

در دوران ابــوبكر  /پيغمبــر و خلفــا ي دوره /عحســين مــيالد امــام ،ســوم شــعبان )17ص(اخالقــي ســجاياي 
خالفـت الهـي چيـزي نيسـت كـه مـا        /آن هـم كنـار گذاشـته شـد     ،شد ولي بعد و عمر ظواهر اسالم رعايت مي

يخ فصـل  بزرگـان بـراي مـا عيـد اسـت ولـي بعضـي در تـار         ي تولّد همـه  /خدا بايد تعيين كند خود ،معين كنيم
از خــود تصــميم و  مهمتــريــك دل بــودن و اتّحــاد و يكنــواختي  /مســجد ضــرار )27ص(جديــدي بــاز كردنــد 

لفـت دادنـد مـورد تأييـد خداونـد      بـين قلوبشـان اُ   مـؤمنيني كـه   /عمل و رفتار طبق دسـتورات قـرآن   /كار است
و همـدلي مـؤمنين بـا هـم      اتّفـاق  /سر چيزهاي جزئي با هم اختالف يا نقـار يـا رقابـت نداشـته باشـيم      /هستند

مظلــوم  عحســين امــام )40ص(اســت  مهمتــرهمــاهنگي بــا جماعــت از خــود عبــادت  /خيلــي مهــم اســت
پـرداختن بـه خودمـان بـه جـاي       /بـه قـول در اسـالم    اهميـت  /اسالم ايـران را فـتح كـرد و نـه عـرب      /نبودند

 /ونهــم مــاه رمضــان بيســت )50ص(خالفــت الهــي قابــل اســتعفا نيســت  /ي كــار ديگــران فضــولي در نتيجــه
 /تمـام احكـام در مدينـه نـازل شـده اسـت       ،هـاي مـدني   سـوره  /تعـاليم معنـوي اسـالم اسـت     ،هاي مكّي سوره

ــر ــتان پيغمب ــن داس ــا  ام و اب ــوم نابين ــرگ )64ص(مكت ــان م ــوربخش  /زم ــواد ن ــر ج ــت دكت ــر  /درگذش از دكت
ه   /گـوييم ولـي حسـن خـوبي هـم نـدارد       بد نمي ،نبرديم نوربخش نام خيري اُلفـت بـين    /بـه فكـر و ذكـر   توجـ

كسـي اگـر ديگـري را واقعـاً دوسـت دارد از صـميم        /آدم و حـوا  /قربـاني كـردن   /قربـان  عيـد  )67ص(مؤمنين 
حضـرت ابـراهيم و قربـاني كـردن      /الوعـد  اسـماعيل صـادق   حضـرت  /دهـد  مـي  قلب و بهترين چيزش را كـادو 

  ).73ص(گنجد  در يك دل دو دلبر نمي /اسماعيل
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ن  ی  وه ناو ی  تار م،  دھم)ت و ت پا س )  
 /پرسـتي  بـت  /ي منفـي و مثبـت توحيـد    جنبـه  /عحضرت ابراهيم /امت اسالم /پيروي از ملّت ابراهيم

 عحضرت موسي /مظهر رحيم بودن خداوند بود عحضرت ابراهيم /و وساطت قوم لوط عحضرت ابراهيم
دو طرف را الهـام   ،گناه و عبادت ،خوبي و بدي ،خداوند /حدودرعايت  )6ص(اسرائيل  و كشتن سه هزار نفر از بني

جلوه دادن به  /مستحبات و نماز تراويح /داشتن نفس احساس آن الهام و نجات پيدا كردن با پاك نگه /كرده است
ي عبـادات و حتّـي ديـدارهايش بـراي انسـان       اي كه خداوند در همه رعايت طمأنينه /حاالت فقري /نماز جماعت

كاي به امر الهي فساد خلل در نظمي كه خداوند براي موجودات آفريده و بدون اتّ /فساد )17ص(ن كرده است معي
نسـبت بـه    /بگذاريم الاقل حساب خود ما خوب باشد و آن فسادي را كه خداوند گفته از ما ظاهر نشـود  /باشد مي

روش افالطـون و روش   )23ص(ان خداونـد  اشتياق به خدمت خداوند و به بنـدگ  /اوامر الهي اشتياق داشته باشيم
طرف بيفتيم و نه از آن  بايد دست به واليت الهي زد تا ما را حفظ كند نه از اين /جهنّمپل صراط و آتش  /ديوژن
ار ياسـر   /صـحابه  )28ص(به صورت واليت الهي تجلّي كرده است  عواليت علي /طرف را از  ععلـي  /عمـ

ه    /اويس قرني /اين فهم را به ما دادهدانيم و شكر خدا كه  همه باالتر مي مباهله يعني لشكركشي و با هـم محاجـ
بـريم   لغت علويت كه به كار مـي  /خمعيد غدير )32ص(تفرقه و اختالف  در مورد /علي نفس پيغمبر است /كردن

 /بهشـت يعنـي جـايي كـه تكليـف در آن نيسـت       /باشد به خاطر علويت علي است يعني به خاطر علو مقامش مي
علويت علي كه از زمان آدم بود تا قيـام   /نعمات معنوي /آدم و حوا /وسوسه و فريب شيطان /تكليف يعني زحمت

اهميـت   /سو فاطمـه  عبـه علـي   صتوجه پيغمبر /عيد غدير خمي  درباره )38ص(قيامت هم خواهد بود 
در  سو فاطمـه  عاهميتي كـه علـي   /سداستان تسليت گفتن ابوبكر و عمر به فاطمه /عمعنويت علي

مان به ما مشكل داده و بيشتر از  از سهم خداوند كمتر /مشكالت زندگي )52ص(حديث كسا  /نزد مسلمين داشتند
ايـن   /نيـاز اسـت   نياز فقط به خداوند و به درگاه بـي  /زندگي با قناعت /مان است به ما نعمت داده است آنچه سهم

دل نبستن بـه   /ي مال و فرزند به چاه نرويد ه طناب پوسيدهب /فتنه /زندگي معنوي است كه آسايش در آن هست
استفاده از فهرست مطالب پياده شـده و   /ها در جلسات فقري عمومي پاسخ به نامه /مجلس درويشي )60ص(دنيا 

رعايـت   /مسائل مربوط بـه تقليـد و رسـاله    /مرجع تقليد /منتشر شده براي يافتن جواب سؤال و مطلب مورد نظر
ي ضـرورت و   قاعـده  /تـر اسـت و اينكـه كـار مـا ضـرر بـه مـؤمن نزنـد          واجـب  ،ين از خيلي واجباتاحوال مؤمن

  ).67ص( اضطرار

ن  ی وه ناو ی  تار م،  دھم)ت و ت شا س )  
درس فقهـي صـحبت اقـوال اسـت ولـي       /تشخيص مرجع تقليـد  /لعشخص مطسؤال از  /تقليددر مورد 

نقـش زن در   /قين و همسـرش  داستان زهيربن /ها در آن نيست الً اين حرفصحبت دل در قلمرويي است كه اص
ه دعاهاي نقل شده از  )6ص(ي عزاداري  م و نحوهحرّم /زندگي خانواده و در شوهر مؤثّر است ي نـذر   نحـوه  /ائمـ
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ند هر خوابي توا هر خوابي تعبير ندارد و هر معبري هم نمي /خواب /نذر هر كسي راجع به خود او بايد باشد /كردن
 )14ص(انـد   تأثير دعاهايي كه موقع خواب به فقـرا دسـتور داده   /داستان تعبير خواب حضرت يوسف /را تعبير كند

شود بـه درويشـي    بايد كسي كه درويش مي /آدم و حوا و خطاهاي اوليه /تولّد حضرت عيسي و ابهام در تاريخ آن
مـا بايـد    /عولي عدم رعايت دستورات حضـرت صـادق  مسلماني و مذهب جعفري  /ها بچسبد و نه به درويش

 /پايگـاهي كـه خداونـد بـراي خـودش گذاشـت       ،دل )21ص(درويشي باشـيم   ي سعي كنيم هر كداممان نماينده
 ،اند مصالح فراوان در آن نهفته اسـت  هر آدابي كه فرموده /رهايي از اسارت تن /آداب /هاي فكري و روحي اسارت

هـيچكس نبايـد    /س و نماز جماعت هر كسي آمد اولين جايي كه خالي بود بايستددر آداب مجال /سبك نشماريم
مرحـوم   /دل درويـش  آه /جغرافـي  ي تغييرات در اسامي شهرها يا حذف يك محل در نقشـه  )30ص(دارد  جا نگه

 /مغـول  ي و پادشـاه خوارزمشـاهي و حملـه    ين كبـرٰي الـد  شـيخ نجـم   /هاي تـزاري  آقاي نورعليشاه ثاني و روس
 /خسته نشدن از يكنـواختي  )35ص(رضاشاه  /خان قاجارمحمدآقا ي عليشاه كرماني و آقاتقي حكيم و حمله مشتاق

خوانـدن اذان و   /شـود  گفتن اذان و اقامه و ترويج فكر صحيح كه در مغز كودك ثبت مي /تروريسم /افكار صحيح
عـذاب   )45ص(ايـد   شما بـه او مسـير داده   شود كه نسل آينده آنطوري مي /بچه را كوچك نگيريد اقامه در گوِش

حلّ اختالفات  /تمايل به زن ديگر /ي خانواده با زن است اختيار عاطفي و اداره /خواستگاري /قواعد خانواده /الهي
اخـتالف راجـع بـه     /اساس خانواده بر مهر و محبت و الفت بين طـرفين اسـت   /فرافكني /با رسيدگي دو نفر داور

قـوم عـاد و    /حضـرت نـوح   /نسـل فاسـد و صـالح    /فرزندان آدم و حوا /ل به جنس مخالفتماي )53ص(فرزندان 
 /ات اسـالمي مقـرّر جربيـات بشـر و   ت /كتـاب شـرايع   /كـاله شـرعي   /اصحاب سبت در دين يهـود  /حضرت هود

 /اعبرت از وقـايع عاشـور   /جشن اول سال اعراب /اول محرّم /عزاداري محرّم )64ص(منكر از معروف و نهي بهامر
گول زدن خـدا! و خـود    /آورد خداوند دل را به حساب مي /انحراف از معنا /جات تعزيه و روضه البكاء در دسته معين

در  /اتي كه قبل از اسالم هم بوده اسـت مقرّروقف از  /وقف )71ص(شود  كاري جز امر خدا انجام نمي /گول زدن
 /اردبيلـي  الـدين  ءالدوله سـمناني و شـيخ صـفي   موقوفات شيخ عال /شود وقف اصل مال حفظ و فوايدش خرج مي

  ).76ص(مسلّط بر قاعده است  عحسين امام /ي اجتهاد در مذهب شيعه و فتوا دادن قاعده

ن  ی وه ناو ی  تار ھم،  فدھم)ت و ت  س )  
نمـاز و   /اجتمـاع  اهميـت  /ي عزاداري غير از عزادار بودن است نشان دادن و جلوه /عزاداري و لباس سياه

ي همه است كـه اخـتالف را    بر عهده ،ي اختالف جزئي مشاهده شد هر وقت جرقّه /راز و نياز شخصي است /حج
گمان بـد در جامعـه و نمـاز نخوانـدن      /سعي كنيد اصالً گمـان بد به هيچكس نبريد /ظن و گمان /توسعه ندهند

هات قرآن؛ حـروف مقطّعـه در اول بعضـي از    يكي از متشاب /آيات قرآن؛ محكمات و متشابهات )6ص(ها!  درويش
گويند آيات متشابه براي اين است كه ايمان مؤمنين را امتحان و زياد كند يعنـي بگويـد شـما     بعضي مي /ها سوره

وقـايع   )12ص(دهيـد   انجـام مـي   ،آنقدر عالقه و ايمان به من داريد كه هر چه من بگويم ولو معناي آن را ندانيد
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اه آن هدفي كه با تو هستي خودم در ر ي از جان و مال و همه ،كند مي تعهدبيعت يعني كسي  /عاشورا و عزاداري
مـؤمن در تقويـت    نقش زنِ /در بيعت طرف قرارداد خداوند است و اين فسخ شدني نيست /دارم ميبستم دست بر

رحافي و فضـيل عيـاض   بشـ  /زهيـر  /هاي آهنربايي جاذبه /گيريم ما سري را كه در راه خدا داديم پس نمي /ايمان
خالص شدن از ترديد مهمتر از اين اسـت كـه    /ترديد و دو دلي در انتخاب /گيري از وقايع عاشورا نتيجه )20ص(

مسـلم و   /ابينتـو  /بشـرحافي  /قـين  زهيـربن  /بـدتر از انتخـاب بـد اسـت     ،ترديـد  /راه خوب يا بد را انتخاب كنيد
اي  عـده  ،اخـوان الصـفا   )33ص(اشتن ايمان خود و شوهرانشان د در نگه خصوص بهها  نقش خانم /مظاهر بن حبيب

دادن  اهميـت بيشتر  /كتاب و مؤلف /هاي جالبي بدون ذكر اسمشان نوشتن كتاب /مردمان مؤمن و معتقد دانشمند
خداوند آن معلّمي اسـت كـه همـه چيزهـا را يـاد داد       /ها و كارها خداوند است مؤلف كتاب /به علم تا به دانشمند

ي خداوند است و خداوند  همه چيز از ناحيه /طب و روانكاوي /درماني روانشناسي است ي روانكاوي جنبه )40ص(
هم اثر روانكاوي  ،اين كرامت .اشياء را به پيغمبران و بزرگاني نشان داده است خاصيتخداوند  /خواهد جز خير نمي

كسي كـه   /و يا اموال دنيايي تدريجي است كسب حاالت روحي )44ص(استخاره و استشاره  /و هم اثر طبي دارد
هاي يهودي و سـه   كاهن /را با لغت اهللا با هم عبادت كند مشرك است يعني دو چيز را عبادت كرده است مسمٰي

آرزوي ديـدار كسـي كـه بـه او      )51ص(مراحـل سـلوك    /ذوالقـرنين  /موسـي و خضـر   /داستان اصـحاب كهـف  
اگـر در ايـن دنيـا خـوب      /برزخ يعني حالت انتظار /پس از مرگ ر خصوصِاخبار رسيده د /منديم در آن دنيا عالقه

خود را از  /اخم داشتن ولي عصباني نبودن )57ص(شود  در آنجا هر چه بخواهيد براي شما فراهم مي ،رفتار كرديد
 /فپيغمبر به حسـنين  ي عالقه /و عايشه سبه فاطمه صي پيغمبر نوع عالقه /داريد  غضب آدم حليم نگه

 ي احاديـث روايـت شـده از عايشـه دربـاره      /مانده اخبار اخالقي و معنوي است ساري كه از حضرت فاطمهاخب
خودخـواهي و   /مـوارد ميـزان   /معالجه بـه ضـد   /بلغم و دم ،سودا ،صفرا /جمع اضداد )61ص(مسائل دنيايي است 

 /ح و جهاد در راه آن اسـت صحي ي داشتن يك عقيده ،زندگي حقيقت /فطري مادر به فرزند ي عالقه /دگرخواهي
شـهيد   /خودخـواهي و دگرخـواهي   /پل صراط )69ص(تنها به فكر خود نباشيم  /ايثار /آزادگي غير از آزادي است

بايستي افكار متضاد و متفـاوت   /حفظ تعادل /يعني كسي كه يك مطلب ديگري را از جان خود بيشتر دوست دارد
  ).77ص(بدهيم  ي حيات اينها اجازه ي را بشناسيم و به همه

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )ھارم(
ل     شرح )27ص( شرح مراقبه و محاسبه )4ص(شرح اخالق  شـرح توبـه و انابـه     )41ص(يـاد مـرگ، اَمـ

  ).79ص(ين مؤمنخالصه صفات  )69ص(، خوف و رجاء ءشرح حيا )53ص(
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  1شش شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  )1387دي و بهمن  -  مت هجدهم(قسگفتارهاي عرفاني   ام سي
  )1387بهمن  -(قسمت نوزدهم گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  )1387اسفند -(قسمت بيستم گفتارهاي عرفاني   ودوم سي
  )1387اسفند -ويكم (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وسوم سي

  (قسمت پنجم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

ن  ی   یوه ناو تار ت ی ام،  س   )دھم(
 /بسبب و مسـب  /گردش روزگار و گردش كارهاي بدني برحسب قواعد و قوانيني است كه خداوند آفريده

راه را هـم   /شرط هيچ چيز نيسـت  ،هيچي /سوفسطايي /آفريند خداوند بخواهد كاري بكند خودش سبب آن را مي
حب وطن و بـاالتر از آن؛   /و وقايع صدر اسالم ها عبرت از داستان )6ص(رويم  نمي ،نشان بدهد تا او نخواهد اگر

از كيد شيطان در همه حال خبر داشـته   /و اعالم اينكه امروز روز رحمت است مكّهفتح  /حب اعتقاد و حب ايمان
 /ما در تمام عمر در حال رد شدن از روي پـل صـراط هسـتيم    /پل صراط )11ص(باشيد و جز از خود خدا نترسيد 

تكـاپو يعنـي فكـر     /شكست است توقّف /ركود يعني نيستي /تشخيص بين خوبي و بدي استي  پل صراط نشانه
بايـد هـم    )19ص(دعا و خواستن از خداوند  ي نحوه /رفتار به اعتدال /شما هميشه متوجه مبدأ يعني خداوند باشد

ِ َال  /يعني جوانمرد و عيار فتٰي /عشمشير و ذوالفقار علي /ظاهر و هم باطن را رعايت كرد
َ اصحاب  / َفـَىت ِإالَّ 

  /فرمايد حكم آن چيزي است كه امام مي /يقطين بن  علي )26ص(اخدود 
ْ
تـاَکل َغسَّ   َمیِّ

ْ
 /در امور طريقـت  لاَبْنيِ َیَدِي ال

خـود گـول زدن    /ربـا  /حـالل كـردن پـول!    /رو راست بودن با خدا /ما به صاحب شريعت معتقد هستيم /وسواس
بـا   انتقال مطلب از ذهن ما به ذهن ديگري فقط /عبور از پل صراط /م با عالقه كار كنيمتا در دنيا هستي )33ص(

خـود گنـاه يـك عقوبـت      /هاني از بزرگان كوفه )42ص(باشد  ي اول حواس ما مي چشم درجه /حرف زدن نيست
بـراي   رسيدن به هـدف و بـه دسـت آوردن پيـروزي     /وقايع عاشورا /ن آن يك عقوبت ديگرمرددارد و كوچك ش

 ي ساختن مزار سلطاني بيدخت توسط بزرگان و فقرا كه در هر آجـرش همـه   )52ص(با مردانگي  عحسين امام
اط سنگ؛ حاج شيخ اسماعيل دزفولي مشهور به خطّ /عليشاه سنگ مزار حضرت آقاي سلطان /ندهست فقرا شريك

 /ين سنگ جزء هنرمندان ايران درآمدحجاري سنگ؛ اوستا عبدالولي كه با كار روي ا /المشايخ و عشقي قمي شيخ
در هر دستور شريعتي يـك معنـاي عرفـاني و     )59ص(رفتگان را به نيكي ياد كنيد  /ها و ذكر خاطرات ياد گذشته

اطاعت امر خدا و رعايـت در پوشـش و در لبـاس بـه همـان ميزانـي كـه         /آداب نماز /يك دستور عرفاني هست
اند ولي آن درويشـي كـه    ديني را به مويي نبسته /احترام مجلس ،چادر پوشش /ها آرايش صورت خانم /اند فرموده

آيـد   مي لغت انسان از انس /آداب سالم )64ص(تواند بر شيطان مسلّط باشد؟  مسلّط بر موي خود نباشد چطور مي
ن آ /ي در ارتباطـات اسـت  درآمد خيلي مهم يك پيش سالم /روح انساني /روح /يعني مردم به همديگر انس دارند
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ي سـؤال   نحـوه  )70ص(جواب سالم در جمع مـؤمنين   /آنهاست مشتركي كه درمؤمنين هست همان ايمانِ جانِ
لي كـه بـراي بيشـتر    سـؤا  /ابين اهل كوفـه تو /بيعت ولوي /و برداشتن بيعت عحسين امامبيعت  /بيعت /كردن

اسـت كـه در فكـر ماسـت     ي آن چيزي  دهنده ما و حرف ما نشان بيانِ /گاهي است خوب استفهميدن و كسب آ
  ).78ص(

ن  ی  یوه ناو ی  تار وزدھم) ویکم،  ت  س )  
 /كار را از كوچك شروع كنيد كارگري و عملگي /كار به هيچ وجه ننگ نيست /اهللا الكاسب حبيب /كاسبي

اري بـا  بيكـ  /بيكار نبودن يكي از شرايط بـراي پـذيرفتن در درويشـي    /كار ننگ نيست بيكاري بيشتر ننگ است
انساني كه به وجود آمد وابسته به وجود الهي بـوده و   /خداوند بر هركاري قادر است )6ص(كند  بيكارگي فرق مي

قبولي در عالم  )12ص(آخرين حد سلوك عرفاني  /اهللا در درويشي في ءفنا /اي و انشعابي از وجود الهي است شعبه
هـدايت و پـاك شـدن     /توبه هميشـه بـاز اسـت    درِ /گفتن »چرا« ي دو نحوه /درويشي با اين همه تقصير و گناه

 /اي از عوالمي اسـت كـه خـارج از زمـان و مكـان اسـت       اين هدايت جلوه /اي است از آن عالم به اين عالم يتجلّ
ـ /و معـاد  نبـوت  ،اصل افكار در اديان؛ توحيد /تقليد )17ص(ي معاشرت  نتيجه

ْ
تـاَکل ـ  َمیِّ َغسَّ

ْ
يـد بـا   تقل /لاَبـْنيِ َیـَدِي ال

خوب فكر كنيد  /كنند سست نباشيد كه فرار كنيد گيرند و انتقادي مي هر ايرادي مي /تسليم و سرسپردن فرق دارد
از  /شـيطان و خـروج از بهشـت    /نوع خير و شر /اميد است ،انتظار حاصل رواني /انتظار )23ص(تر شويد  و محكم

و زندگي به حـدي   ماديوي خوب است ولي در امور طلبي در امور معن زياده /طلبي است شيطان زياده خصوصيات
ي  كوه طور تعبير به جنبه /نور ايمان مؤمنين /عحضرت موسي /قوم اسرائيل )27ص(شود  كه برسد حرص مي

قـوم لـوط و    /اسـرائيل  اطاعت امر موسي و كشتن بنـي  /سامري و پرستش گوساله /ععرفاني و معنوي موسي
خداوند بـراي شـما آسـايش     /نمازشب /ات مستحبي بايد با اجازه باشدعباد )34ص( عوساطت حضرت ابراهيم

قوم بلقيس  /قوم صالح /نه اينكه براي ديگران نذر كند ،نذر بايد در قدرت خود شخص باشد /اداي نذر /خواهد مي
 سـعي كنيـد آن فقيـه    /طريقـت و شـريعت   )45ص(رحمانيت خداوند و رحيم بودن به مخلوق خودش  /و سليمان

 /رقابت براي خدمت به خدا خـوب اسـت   /ربا /ها سود بانك /ند تقويت كنيدا هرا با دستورات اخالقي كه داد دروني
ي دل نزد خدا قبول  به هر جهت توبه /هاي دولتي بانك /حكومت اسالمي /سود شراكت در كار /مالكيت و وظيفه

ذات خـود او   ءچ هسـتيد يعنـي جـز   خدا يكي است و شما هـي  /عدل خداوند /عدل و ظلم )52ص(اثر توبه  /است
عـدل در هـر زمـان و در هـر مكـان       /گردد ي آن به خود شما برمي اگر به ديگري بد كردي نتيجه /علم /هستيد

خداوند كافر و پوشاننده اسـت ولـي نـه هـر عيبـي و نـه هـر         )62ص(مرگ مجازات نيست  /معناي متفاوتي دارد
معنـاي عشـق در    /عشق و لذّات حضور /تكبير و نماز ميت چهار /ندادن به گناه اهميتاصرار بر گناه و  /شخصي

  ).69ص(حب خداوند در كنار حب ديگر و يا حب انحصارطلب كه هر چه غير از اوست برود  /علوم مختلف
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ن  ی دّومو  یوه ناو ی  تار م)،  ت  س )  
آوري  جمع /ن به دست گروهي ناشناس؟!ي ناصرعلي در اصفها مقبره ،ي دراويش گنابادي تخريب حسينيه

كنند بـه   آنهايي كه خودشان ظلم مي /هاي حسينيه با اسم خدا! و از طرف ديگر خراب كردن كاشي اسامي متبرّك
 /تر از آن ظالم كند و شايد سنگين كنند را نيز خداوند مجازات مي ايستند و تماشا مي آنهايي كه كنار مي ،جاي خود

دفـاع   /تصميم عاقالنه و ايجاد حركـت خودجـوش   /هاي روحاني راه رفتن با بال ،پيمايي اهر )6ص(بايكوت خبري 
ترين موجود الهي هسـتيم ولـي    ما ضعيف /و شخصيت و دفاع از جان و مال و ناموس هويتدفاع از  /واجب است

اوند نيـاز بـه هـيچ    خد )14ص(پيمايي اصلي ما سلوكي است كه در دل داريم  راه /ترين نيروي الهي را داريم قوي
فقرا از دل متشكّرم چون شما هم با دل آمديد بـا آن سـلوكي    ي از همه /اجر خداوند به نيت ماست /چيز ما ندارد

عمـل   /كند ولي بـاالتر از سياسـت اسـت    مكتب درويشي در سياست دخالت نمي )19ص(كه براي درويشي است 
قرآن بدانيد منظوري كه داشتيد حاصل شـد   ي طبق آيه /قدرت درويشي /صورت خودجوش براي اولين بار فقرا به

دهـيم جلـوي    اگر نمايشي هم مـي  /خواهيم تظاهرات كنيم ما نمي )21ص(اطاعت امر الهي  /و به شما اجر داديم
شود كه ايمان شـما   اجر اوليه موجب مي /ستابر خود اين تصميم و اين نيت اجر  /خداوند است تا او ما را بپسندد

ُنـوا َوالتَ وَ  /نگـران هـم از هـيچ جهـت نباشـيد      /تر شود و دشمن در آتيه بيشتر بترسد و محكمبيشتر  ِ
َ را  واـَزُنــحْ ـال

اربـاب   /يك مؤمني را بشنود و جواب ندهد خيلي بد است ي كسي كه استغاثه :حديثي داريم )25ص(يادتان نرود 
ها با روح انسـان آغشـته    مكتب )29ص(مسلّطيم  ايم بر همه خود ما كه در همين صندلي نشسته /ما خداوند است

هـيچ   /ي رفتگان و مردگـان  مذاهب به مسأله ي ي مردم و همه توجه همه /است همراه يا خادم روح انساني است
هاي پيروان  در رگ ععلي بن همانطور كه خون حسين /ي بزرگان احترام به مقبره /حكمت نيست كار خداوند بي
نماز براي اين است كه شخص مدت كوتاهي از  )33ص(جوشد  يزيد هم در پيروانش مي خون ،جوشد واقعي او مي

ما بايد خوشحال باشيم كه خدا دارد با ما بـازي   /همه بِبرَّد و نگاه كند كه اين امر چه بال و چه غير بال از خداست
حكومـت   )42ص(ن ظلم و ستم دنبال طرد كرد ،ي بازي اين است كه دنبال رفع نگراني خود برويم ادامه .كند مي

فوت ابوطالب و خديجه  /ي شعب ابوطالب بيرون كردن مسلمين از منزل خودشان به دره /بايكوت خبري /نظامي
م عزاداري ماه محـرّ  )45ص(ي خودمان  وقايع صدر اسالم و دانستن وظيفه ي مطالعه /و مهاجرت پيغمبر به مدينه

بـه  مـا   /بشارت تمام شدن ماه صفر /بروجرد و اصفهان  ،هاي قم ينيهو صفر و عزاي خانوادگي فقرا و تخريب حس
معاد را دارد و تسليم امر  و نبوت ،سه اصل توحيد ،مسلم /اسالم )49ص(راضي هستيم  هر چه خداوند قسمت كند

و صـلح   /نيازهاي جديد پيدا شد كه قواعد جديدي هـم الزم بـود   ،جامعه ي هر ديني كه آمد با توسعه /الهي است
همكـاري   )51ص(شـود   هـا بـه هـم نزديـك مـي      ات معنوي صلح آن است كـه دل مقرّر /صلح خير است /جنگ

هاي همدلي اين است كه وقتي گرفتـاري عمـومي    يكي از جلوه /همدلي اگر باشد همكاري حتماً دارند /همدلي و
ي  ند بعـد جلـوه  هست م همدلخودجوش يعني اول فهميدند كه با ه /پيدا شد كسي فكر نكند كه به او ربطي ندارد

كسـي كـه بـه     )59ص(روز درويش اثرش خوب بود چون همدلي هميشه خوب است  /شود همكاري مي ،همدلي
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اگر بتوانيد هميشه با وكيـل   /خداوند براي او كافي است ،دهد خدا توكّل كند يعني در كارهايش به خدا وكالت مي
بـه او   ،بخواهيد يا نخواهيد خداوند وكيل شماسـت  /ه راه استخودتان يعني خداوند همراه باشيد زندگي شما رو ب

 ،كنند فقـط در افـراد   همه يك طور فكر مي ،خودجوش در حركت )66ص(اعتماد كنيد و گوش به فرمان او باشيد 
هماهنگي معنـوي   /بعضي حاضرند جان و مال و همه چيز خود را در راه هدف از دست بدهند /و ضعف دارد قوت
حرفي  /خواهد اصالً كنار برود درويش بايد در تمام كارها دخالت بكند اگر نمي /ها به هم ربط دارد دل /ماست كارِ
  ).73ص(رعايت اعتدال  /د عيب ندارد ولي اينكه مخالفت كند بدتر استننز

ن  ی   یوه ناو ی  تار ّوم،  تو ت  س   یکم)  و   (
خودش صالحيت دارد حرفي  ي هر كسي در درجه /ريناليان و متحجغ /اند ها از وسايل تفرقه بيشتر سايت
و ايـن قبيـل امـور و دسـتوراتي      تشرّفمشايخ فقط دستورات مربوط به  /داستان مؤمن الطّاق /بزند يا كاري بكند

 يي تقـدم زمـان   مسأله /مشايخ هيچكدام بر ديگري برتري ندارند /گويند ي كه مأموريت دارند را ميمربوط به محلّ
ازدواج يـك   /مشكل ازدواج و بعد مشكل شوهر /خلدون ي ابن مقدمه /اعتقاد در قلب است )6ص(مشايخ  ي اجازه

كـم شـدن    /ايجاد نسـل  /ي فطري ازدواج و انجام وظيفه /طلب علم /كنكوردر مورد  /ي فكري است راه و مرحله
 نبـوت ي  جنبـه  /كارهـاي مـؤمنين   /خخواندن قرآن و عبرت از وقايع تـاري  )14ص(كم كردن سطح توقع  /ازدواج

 /موجـودات دارد  ي واليت و در اختيار گذاشتن تسلّطي كه خداوند نسـبت بـه همـه    ي جنبه /پيغمبر و گفتن احكام
بد حكومت، خداونـد و عـذاب    ي اراده /شـوند  اي كه خداوند بر شما مسلّط كرده و موجب عذاب ديگـران مـي   هعد

مـوارد   /جنگ اُحد و نگراني مسـلمين از فـوت پيغمبـر    /ن كشورهاي اسالميفيلسوفان و دانشمندا )22ص( الهي
ر عمل تقليد د /اجتهاد /حكم اسالم است گفتند حكم امام شيعه مي /اختالف بين فقهاي شيعه و فقهاي اهل سنّت

 /حمـد اسـت   ي تمام معارف قرآن در سوره )28ص(هر عيب كه هست از مسلماني ماست  /فكر تقليد ندارد /است
ه جعـل اخبـار و انتسـاب بـر      /اند باشد و به اسم امام گفته مي ائمهاخباري كه نسبت به  /ي حمد اهميت سوره ائمـ 

ن را با آيات قبلي و بعدي بخوانيد آآيات قر /خواستند قابل اجرا باشد چون مي ،توسط علما يا دانشمندان معتقد بود
هر مكتبي  /تبي كه به ديگران احترام گذاشت ماندني شدهر مك /موارد زندگي ي راهنمايي قرآن در همه )36ص(

عرفـان بـه    /شهيد كسي است كه به واسطه و ضمن انجام خدمت كشته شده /رود كشته و قرباني داد از بين نمي
كنيم از افكار  تعريفي كه از شخص مي )48ص(قرباني كردن تمام شده  ي كافي قرباني داده و ديگر دوره ي اندازه

 /حسـاب شـده اسـت    بشـريت ارزش يـك جـان و نفـس انسـاني در قـرآن معـادل ارزش تمـام         /ستو اعمال او
مانـد   رود و نـام آنهـا بـاقي مـي     مكتبي كه شهيد دهد از بين نمي /و بيعت نكردن با عبيداهللا زياد عحسين امام

تـو را   فرمايد همـان خـدا بـود كـه     در قرآن مي /اليله الفكتاب  /عو حضرت صادق صميالد پيامبر )53ص(
فتح مكّه و نگراني انصار  /ي پيغمبر به مكّه عالقه /(پيغمبر را) نصرت داد و تأييد كرد و مؤمنين را براي تو فرستاد

رعايت بهداشـت   /بيماري رواني /فراموشيدر مورد  )57ص(ها از محروم شدن حضور پيغمبر در مدينه  اي و مدينه
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تمركـز   /دستورات اخالقي /طبابت و درمان جسم و روان /و جسمارتباط بين روح  /در غذا خوردن و زندگي كردن
منـافع و   )62ص(دليـل   بدبيني بـي  /آيد ايمان به خداوند باشد بيماري رواني نمي ،قوي اگر در افراد ايمانِ /حواس
 نمضاربيالن /كارها ي محاسبه /كنيم فهميم ولي ضرورتش را حس نمي خيلي از دستورات را مي /هاي جديد تمد 

بيالن آن خوب است چون اعتقـادات محكمـي را نشـان داد     .وقايع قم و بروجرد و اصفهان امتحان بود /و برنامه
دولتسـرا   ي كلمـه  /يك پدر بيشـتر نيسـت   ،استعمال لغت آقاجان در مورد آقايان مشايخ خيلي غلط است )72ص(

ندانسـته دنبـال اشـتباهات ديگـران      /طريق اولي براي منزل آقايان مشايخ غلط است به وقت و براي منزل بزرگ
  ).78ص( پاتي تله /فراخواندر مورد  /نرويد

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س م(   )پ
 )17ص(شرح رقّت، فراست، غضب و شـهوت   )5ص(شرح تواضع، كبر، فخر و ريا، سمعه، محبت و ترحم 

ت، فتور، جـبن،     )28ص(فو و احسـان  شرح خشم، كظم غيظ، ع )22ص(ت، غيرت شرح شجاعت، همشـرح تهـو
 شـرح احسـانِ   )42ص(تسليم و رضـا، شـكر    شرح توكّل،  )35ص(خمود  و عفّت، شره  كينه، عداوت، ظلم، شهوت،

شرح حالل، مكر، خدعه، طغيـان، جـزع و    )58ص(شرح استغنا، طمع، سخا و حرص  )50ص(والدين، وفا، قناعت 
  ).70ص(خالصه صفات مؤمنين  )63ص(حسد 
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  1هفت شماره مجموعه اتجزو نيناوع
  )1382- 83(قسمت پنجم مكاتيب عرفاني   وچهارم سي
  )1384(قسمت ششم مكاتيب عرفاني   وپنجم سي
  ) (قسمت دوم)ةو مفتاح الحقيق ةالشريع مصباح (تفسير عصادقشرح فرمايشات حضرت   وششم سي
  وم)د  رساله حقوق) (قسمت (شرح عسجاد حضرتشرح فرمايشات   وهفتم سي
  (قسمت اول)ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وهشتم سي

ن  ی یوه ناو کا  ھارم، م تو س م     (   )١٣٨٢- ٨٣پ
بايد با توجه به امكانات خـود و شـرايط اجتمـاعي تصـميم      ،در مورد آنچه مربوط به زندگي خود شماست

عنوان نشانه فرستاده است كه دنيايي وجود دارد كـه در   ي ما بهخداوند خواب را برا /دو قيد زمان و مكان /بگيريد
كنم و مـن   كنم و من اداره مي خداوند توسط پيغمبران فرموده است كه من خلق مي /آن زمان و مكان وجود ندارد

ي  تـوان گفـت همـه    نمـي  /دهم بنـابراين خلقـت قـديم نيسـت     برم يعني تكامل مي مي ،مخلوق را ،خودم اينها را
شكر خـدا را بكنيـد ولـي دل بـه آن      /دلخوش به مشاهدات نباشيد )9(صات فعلي با هم برادر و خواهرند مخلوق
ي يـك حيـات جديـدي     منزلـه  توجه به اشتباهات گذشته و پشيماني از آنها خود به /ميل به دوباره زيستن /نبنديد
خوديت خود بتواند بگذرد و ايـن   موتي است كه انسان عارف و سالك در حال حيات خود از ،موت اختياري /است

كوشـش فقـط در    /كوشش بايد به نحوي باشد كه خداوند فرموده است /هم امري نيست كه به سهولت داده شود
انقـالب   /داري برده )12(صعمل نيست بيشتر در نيت است يعني خود را از لحاظ نيت و از لحاظ افكار پاك سازد 

 /شــود موجــب پيـروزي مـي   ،كننـدگان بــه انقـالبِ خـود    قــادات انقـالب اعت /هــا در طـي تـاريخ   و شـورش بـرده  
انقـالب   /ها شكست خورد بـراي اينكـه آنـان بـه حقّانيـت خـود چنـدان معتقـد نبودنـد          اسپارتاكوسِ برده انقالب
آبراهـام   /اسرائيل اعتقاد به اين انقالب داشتند لذا پيروز شدند بني /مستند به عبادت و فرمان الهي بود عموسي

در  /غالباً احساس يك نعمت چه بسا از وجود خـود آن نعمـت بيشـتر مـؤثّر باشـد      /ينكلن و اعالم آزادي بردگانل
هاي  جنگ /طريق شرعي بردگي /تدريج بردگان را آزاد كند اسالم خواست به /اند اسالم اصل را بر حرّيت قرار داده

خطاب به پيروان كـه ذكـر    (نورعليشاه ثاني)بادي اعلي گناحضرت آقاي حاج ملّ ي اعالميه /مذهبي و جهاد اسالمي
هاي دول بزرگ در  تصميم /اند در صحت رقّيت تمام غالمان و كنيزاني كه وجود دارند شك و ترديد است فرموده

حاالت مختلـف   )15(صي مجاز در تنبيه بردگان  اندازه /انسانيتهاي سياسي و نه براي  مورد بردگان براي هدف
شود و خود ذكر هـم متناسـب بـا حالـت اشـخاص داده       بعضي حاالت از ذكر ايجاد مي /شود مي كه در عرفا ديده

اصل مشترك و صحيح براي تمام سالكان و پويندگان راه خدا اين است كه همواره خدا را در نظر داشته  /شود مي
را به نزد  عسيخداوند عي /عحضرت عيسي )26(صخاطر تقرّب به خداوند باشد  كنند به باشند و هر چه مي

نّت و    /چگونگي ظهور امام در عالم كبير و در عـالم صـغير   /زراجع به غيبت امام زمان /خود باال برد اهـل سـ
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عليشـاه در مسـير    الصدري آقاي رحمـت  نايب /عليشاه و مشرّف بودن محمدشاه حضرت آقاي رحمت /چهار مذهب
در هر دوران آنچـه كـه    /شاه شاه قبلي يعني فتحعليهاي دوران  خصوص بعد از فشارها و سختي شناساندن فقر به

ي  عهـده  انتخاب مرجع تقليـد بـه   )28(صدهد  مرشد انجام مي ،مصلحت و اقتضاي جامعه و مصالح درويشي باشد
اعتقـادات و عقايـد بـه     /تقليد فقط در عمل است و نه در اعتقـادات  /ي تقليد از ميت ي ادامه مسأله /خود شماست

در مورد احكام شـرعي   /ستستگي دارد و مربوط به طريقت و مربوط به تفكّر و تعقّل خود شماتحقيق خود شما ب
قبالً معنـاي نمـاز را    /ي حفظ فرزند حضور در مجالس فقري و واجب بودن وظيفه /توان گفت علّتش چيست نمي

فكر كـرد و مشخصـات   توان  در ذات خداوند نمي )33(صدرك كنيد و موقع نماز خواندن به آن معني توجه كنيد 
خداوند نه تنها عادل  /برداشت هر انسان از خداوند با برداشت انسان ديگر متفاوت است /خاصي براي او بيان كرد

 /آرامش و آسايش براي زن در مقرّرات و قوانين وضـع شـده   /مرد و زن و ايجاد نسل /است بلكه عين عدل است
موقـع فـراهم    موقع خودداري شود يا امكان تحريكات بـي  بي اگر از تحريكات /ي تحريك جنسي حجاب و مسأله

سـهم   /مسائل حقوقي در خانواده /وظايف مرد و زن در خانواده /براي سالمت رواني جامعه مفيد خواهد بود ،نشود
شود از اين است كه خانواده وجـود   در جوامع غربي اصالً خانواده معني ندارد و تمام فجايعي كه در غرب مي /ارث
منظور از  )36(صمعناي واقعي عدل  /تعدد همسر /نماز خواندن با توجه به معناي آن /اي ندارد تقل و جداگانهمس

بـه   ،زحمـت راه  /انسان براي كوشـش و زحمـت آفريـده شـده اسـت      /»گرچه وصالش نه به كوشش دهند«شعر 
هـر انـدازه    ،عمل داشـته باشـيم  كوشش ما بستگي به اخالصي دارد كه در  /و متناسب با لذّت وصال است اندازه

چرا نبايد در مورد حاالت خود با كسي صحبت  )48(صارزش وصال هم بهتر خواهد بود  ،مان بيشتر باشد اخالص
ي اشـخاص ايـن مسـير رخ     بـراي همـه   /تبديل حس به ادراك و تبديل تصور به تصديق /حواس خمسه /كنيد؟
هـايي كـه بـراي بزرگـان      ها و ديده كرامات و پيشگويي /ا ببيننددهد كه از ادراك به حس بيايند و چيزهايي ر نمي

م خواسـته    شود جلـوه  آنچه ديده مي /تجسم معنويات /اند مذهبي آورده م     اي اسـت از تجسـ هـاي درونـي و تجسـ
 )50(صد يـ برنياي ،وجه درصدد اينكه با جـنّ و ملـك در ارتبـاط باشـيد     هيچ به /معنويتي كه شما طالب آن هستيد

 /ي آقايـان فقهـا   در مورد رسـاله  /راي رفع ابهام و شك بسيار خوب است ولي نبايد موجب نگراني بشودكوشش ب
تشخيص اشـخاص   /دهند فقها در مورد مسائل اعتقادي فقط نظر مشورتي مي /تقليد در عمل است و نه در اعتقاد

شـده و دسـتور داده    تصوف و عرفان آن چيـزي اسـت كـه اصـولش گفتـه      /(ولـو اكثريـت) مالك صحت نيست
اسم چيزي اسـت كـه بـراي شـناخته      /گذاري ي نام مسأله /دهند نه آنچه مدعيانِ پيروي از آن انجام مي ،شود مي

شدن مسمٰي است و اسمائي كه به نحوي مورد تأييد است تا حدي از جانب خداوند مقدر شده و تا حدي هـم بـر   
هـاي   وجوهـات و بـدهي   /ن را در همه جـا معتبـر ندانيـد   تشخيص خودتا /كند آن شخص داللت مي خصوصيات

 )55(صباشـد   هرگز قطبيت و مقامات عرفاني مـوروثي نمـي   /نص سابق بر الحق است ،جانشيني امامت /شرعي
فرامـوش كـردن بـه     /هاي خداوند برحسب مصلحت اسـت  تمام داده /ها شمار در نامه لزوم نوشتن تاريخ و صفحه

توان تغيير داد بايد خود را با آن تقدير آشنا كـرد و آن تقـدير را    مقابل مقدراتي كه نمي در /موقع خود نعمتي است
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تسـلّط   /ازدواج منطبق با فطرت است و در واقع در مسير حيات راه رفتن و در مسير آب شنا كردن است /پذيرفت
ي زمـين و تمـام    و اعمـاق كـره  ي زمـين   اي از تسلّطي است كه خداوند بر تمام كره جان بر تمام بدن مانند جلوه

 /كند عدل اسـت  آنچه خداوند مي /ي خداوند را در وجود خود بجوييد جلوه /كرات آسماني و خالصه كلّ عالم دارد
ي  ريشـه  ،تر ببينيد خود را از همه برتر ببينيد و يا خود را از همه پايين /ي بشري رو به تكامل است مجموعاً جامعه

ديگر  ،اگر هميشه به ياد خدا باشيد /بايد خود را خالف قوانين خداوند قرار ندهيد /استاصلي هر دو از خودخواهي 
ياد خدا فقط نشستن در منزل و خواندن نماز و دعا و قرآن و روزه نيست بلكه ياد خـدا احتـرام    /حائلي وجود ندارد

ه  /اسـت خداوند مخدوم م ،ما مخلوقيم و خادم /به قوانين خداوند و تسليمِ آن بودن است اي كـه در بعضـي    روحيـ
آنچـه ميـل و هـدف     /داننـد  تر وجود دارد آن است كه خدا را مخلوق و خادم خـود مـي   تر و در بعضي خفيف قوي

  ).66ص(شود  دانيد و اگر خدا آنطور نكند فريادتان بلند مي خودتان است آن را صحيح مي

ن  ی یوه ناو کا  م، م ت وپ س   )١٣٨۴م   (
انتخـاب مرجـع    /ق در مقام تحقيق بايد مطالب و كتب هر دو طرف را ديـده باشـد  محقّ /ف و عرفانتصو

عنـوان   شخص بايد تحقيق كند و نظر آقايـان مراجـع بـه    خود ،در مسائلي مانند توحيد و نبوت /تقليد حائز شرايط
 /ي لطف الهـي  قاعده /ر مورد صفويهد /مشاوري كه مسلّماً اطالعاتش زيادتر از ماست ،شود مشاور عالي تلقّي مي

ي  دربـاره  /ي فقهـا  عهـده  قسـمت تعلـيم بـه    ،ي عرفا شـد  عهده ي امام به دو قسمت بود: قسمت تربيت به وظيفه
درويشـي در   /ي شـاه در نـام اقطـاب!    عناد با اسم و حذف كلمه /در مورد فاتحةاالولياء /نامگذاري و القاب اقطاب

 ،كه نظرش منطبق با شرع و منطبق با دستورات طريقتـي باشـد   يش در صورتيكند ولي درو سياست دخالت نمي
ت  سؤال درباره /تواند به ابتكار و فكر خود در امور سياسي دخالت كند مي ي اصـلي   مسـأله  ،ي موروثي بودن قطبيـ

 ي ذكـرِ  بارهدر /پيامبران و چهارده معصوم و اطالع از غيب معصوميت /در مورد كيوان قزويني /لياقت است داشتنِ
انسان يك روح حيواني دارد و  /روح و جان /بندي مراحل سلوك تقسيم )8(ص ادر مورد /عنوان حجةاالسالم

 ،انسـان  /در مـورد غيـب   /سرّ ي درباره /ي عاطفي روح انساني است ي معنوي و جنبه جنبه ،دل /يك روح انساني
ممكـن اسـت    ،صورت قطب وقـت نيسـت   به تجسم صورت حتمًا /راجع به حضور صورت مرشد /عالم صغير است

غفلت غيـرارادي از ذكـر و    /قطب گذشته باشد و يا آن كسي كه باعث اين فكر و ذكر شده است تجسم پيدا كند
سلسله است و نه » گنابادي« /السعادة بياندر مورد تفسير  )26(صي صحيح دعا و نيايش  نحوه /فكر ايرادي ندارد

اول  /لعليشـاه  نظرات فقهي حضرت آقاي سلطان /اللّهي گنابادي ي نعمت لسلهبهتر است نوشته شود س ،فرقه
مصرف مـواد مخـدر و    /اند داده لعليشاه بار حكم به تحريم مواد مخدر در دوران جديد را حضرت آقاي سلطان

دمـان تصـور   العياذباهللا خدا را خـادم خو  /درمورد دعا )30(صايجاد اين تصور كه تخيالت او جزء مكاشفات است 
آنچه براي زندگي مادي و دنيايي خود از خدا بخواهيم مواردي نيست كه خداوند تعهد  /كنيم نه مخدوم خويش مي

كه  بيعت در زمان مرگ براي كساني )35(صشود  ي دعايي كه حتماً مستجاب مي درباره /اداي آن را داشته باشد
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عت كردن و يا امكان تحقيق كردن و اينكه بشناسـند را پيـدا   ي ايشان ايمان باشد ولي در زندگي امكان بي خميره
اگر كسي در دنيا امكان تحقيق داشت ولي در تشخيص و بررسي كوتاهي كرد يا بعد از شـناخت در   /نكرده باشند

امور شـريعت و   /وظايف امام در زمان غيبت /انسان كامل )37(صدر اين صورت مقصر است  ،بيعت كوتاهي كرد
آن نظـر قابـل تقليـد اسـت و بـر       ،اگر رهبر طريقتي اطالعات شريعتي هم داشته باشد و نظري داد /امور طريقت

حتماً بايد به يكي از فقها مراجعـه   ،اگر نظري از قطب زنده در مسائل فقهي نديدند /فقراست كه از آن تقليد كنند
نّي اخـتالف بـين شـيع    )39(صشود  اي كه از خمر حاصل مي سكاريٰ و مستي /دنكن عخالفـت علـي   ،ه و سـ/ 

شيعه و سنّي و اختالفات بين مـورخين   /است مهمترمعتقد بود حفظ وحدت اسالم از هر امري  عحضرت علي
ف اخـتال  /در اختالفات شيعه و سنّي /تعيين جانشين توسط پيغمبر /در تولّد و وفات پيغمبر و ساير مسائل تاريخي

عرفان و تصـوف دو   /احروف ابجد و معناي /انگي شما لطمه وارد كندمابين و يگوجه به محبت في هيچ نبايد به
زن و مـرد بـا    ،از لحاظ معنوي و عرفـان  /بر يك معنا و يا به عبارت ديگر دو روي يك سكّه است لفظ است دالّ
ه كنـد   /هم فرق ندارد دو ترديـد و   /اسـتخاره  /هر مسلماني كه نماز خواندن بر او واجب است بايد به عرفان توجـ

امر صحيحي نيست چون خداوند مقـرّر نكـرده    ،شود شود يا نمي در استخاره براي اينكه بدانيم فالن كار مي /دلي
توان تصـميم   وجه نمي هيچ استخاره در موارد بسيار نادر كه به /است كه از طريق غيرمعمولي از آينده خبردار باشيم

روابـط دو جـنس مخـالف و نـامحرم در قبـل از ازدواج       چگـونگي  /قابل استناد و قابل اتّكـا اسـت   ،خاصي گرفت
تكليفي كه  /اهللا ولي نعمت ي شاه آثار خير گوناگون در برگزاري مجالس علمي و فرهنگي از جمله كنگره )44(ص

كامـل و نـاقص در آن فـراوان     ،خوب و بد ،ي جوامع ي فقري هم مثل همه جامعه /بر دوش مربيان عرفاني است
حسن اخـالق و معاشـرت و    /عضاي اين جامعه كامل بودند ديگر تربيت مربيان موردي نداشتي ا است. اگر همه

در هر زمـاني   )59(صاهللا است ولي توجه كنيد كه عين آن نيست  الي حصول آرامش رواني يكي از مقاصد سلوك
 /جبـر و اختيـار   ي مسـأله  /همان حال براي شما مـالك خواهـد بـود    ،هر حالتي براي شما بود ،و به هر مناسبتي

منتها همـان اثـر را هـم خداونـد آفريـده       ،نظمي و اغتشاش به خداوند منسوب نيست بلكه در اثر عمل ماست بي
اجر الهي و كوشـش آدمـي    /ي شيطان و نفس اماره وسوسه /دارد هركسي حال خودش را براي خودش نگه /است

الهي در كوششي است كه براي تسلّط بر نفس خود  در اين نيست كه به كلّي هويٰ و هوس از بين برود بلكه اجر
براي اشخاص با درجات باالتري نظير اويس قرني است » گر در يمني و با مني پيش مني«شعر  )66(صكنيد  مي

خداوند  /در مشيت الهي مسلّماً حكمتي نهفته است )69(صمالقات بايد حضوري باشد  ،و مسلّماً در درجات پائين
در  /گيرد حتّي اگر ما در ظاهر بعضي مـوارد مصـلحتش را نفهمـيم    ات و خلقت را در نظر ميمصلحت كلّ موجود

  ).71ص(تفسير به رأي قرآن  /ي علما ي اجازه مورد سالسل عرفاني و رشته

ن  باح یوه ناو ر  م،  ر  و تاح ةا ت دّوم)ةا  و  س )  
توانيد  نعمات خداوند را نمي /دهد نعمتي را هم خداوند ميتوفيق شكرِ هر  /يادآوري منعم است ،شكر: شكر
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 /نعمتت افـزون كنـد   ،شكر نعمت /شكور و شاكر /شكر به زبان دل /ي نعمت تشكّر از واسطه /عدد ندارد ،بشمريد
 /لباس تقوٰي اسـت  ،ترين لباس براي مؤمن لباس: زيباترين و با زينت )7ص(در هر حال نعمات الهي را شكر كن 

داستان آدم و حوا و شـيطان و مقـرّر كـردن     /براي لباس؛ پوشاندن عورات ما و زينت براي خود ما صيتخصودو 
 /لباس بـه معنـاي پوشـاندن    /ي قرآن در موقع لباس پوشيدن در دستورات و اوراد فقرا در مورد خواندن آيه /لباس
 /هارت: آب مهمترين خلقت خداوند اسـت ط )16ص(توبه بهترين لباس در اختيار معنويت ما  /ع و لُبسخَلْ /تلبيس

 /آب را مظهر رحمت خداوند تلقّي كن /خداوند شرط تمام عبادات خودش را طهارت قرار داده است /طهور و طاهر
دل بـا اطاعـت از دسـتورات     طهـارت  /كنـد  گناهان ما را پـاك مـي   ،رحمت الهي /قدم اول طهارت است ،نظافت

رويـم آن كـار و آن خـروج از     خروجي از منزل يعني هر وقت براي كاري ميآداب خروج از منزل: در هر  )32ص(
ي خروج از منزل به قصد كار اداري و يـا بـراي كاسـبي و     درباره /ي يك دستور ديني و الهي باشد واسطه منزل به

ت از اينكـه  خروج از منزل نشانه و سمبلي اس /ي آرامش و يا عجله در كاسبي در مورد مسأله /توجه به اوامر الهي
آداب داخل شـدن   )41ص(هم از آدم فاجر و هم از آدم نيكوكار  ،عبرت /لحظاتي بتواني همه چيز دنيا را رها كني

ي  دربـاره  /عدل و فضل الهـي  /صديقون /شود به مسجد: در مورد محلّ مسجد و اينكه چه جايي مسجد تلقّي مي
اجابت دعـاي   /هاي دل را دور بيندازيد ي حجاب دتي همهدر هر عبا /صورت انفرادي و جمعي ياد خدا و عبادات به
ه بـاش    ،با اعترافات و توجه به عجز و قصـور و تقصـير و فقـر خـودت     /اقرار به گناه /مضطر و كرم خداوند متوجـ

  ).53ص(فقيرترين مخلوقات هستي 

ن  م،  یوه ناو ّج و رت  وق  ت  عادرح رسا  س   )مّو د(
اميـدواري شـيعيان بـه قـرار گـرفتن       /دوران بايد تصميمات رهبر معنوي را رعايت كرد در هر: حقّ معلّم

تحصـيل   /همه چيز را بـه آدم تعلـيم داد   خصوصياتاسماء و  ،خداوند صفات /خودش حكومت و خالفت در محلّ
تعليم و  /علم تقدم و تقدس /باشد بشريتعلم بايد در راه خدمت به  /عبادت است ،علوم به قصد اطاعت امر الهي

هركسـي از   /ءو اوصـيا  ءاوليـا  ،ءبعد از خداوند بزرگان هسـتند: انبيـا   ،معلّم /معلّم تكويني /رعايت حقّ معلّم /معلّم
 ععلـي  /معاني مـولٰي : حقّ مولٰي )7ص( كند كسي نشست و برخاست مي شود كه با چه اش شناخته مي  حواشي

ت و آزادي قـرار  خدا در انسان اصل را بر حرّي /سالم و حذف بندگينظام رقّيتي ا /ي الهي جانشين پيغمبر و خليفه
 )22ص( ي حضرت آقاي نورعليشاه در مورد آزادي بردگـان  اعالميه /طرق آزاد شدن بندگان در اسالم /داده است

حكومت ظالم و بد بهتر از اين است كه اصـالً حكـومتي    /داشتن يك حكومت بر جامعه الزم است: حقّ زيردست
 ،عـدالتي  بـي  /تـر  تسلّط بر ديگران در صورت دارا بودن نيروي فكر و نيروي ايماني قـوي  /الطبع بشر مدني /نباشد

تسـلّط پيغمبـر و    /مسلمان شـدن وحشـي   /داستان شهادت حضرت حمزه توسط وحشي /كند ج ميجامعه را متشنّ
 /ودشان و هم براي تمام قـرون هم براي زمان خ ،دستورالعمل ائمه: حقّ شاگردان )29ص( حكومت كردن بر دنيا

اگر به مردم خدمت كردي و بـر آنهـا منّـت نگذاشـتي و تنـدي       ،كند خداوند از فضل خودش علم تو را زيادتر مي
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همـان  : حقّ همسر )36ص( شود مزد گرفت و همچنين در مورد علم گويند براي عبادات نمي در شرع مي /نكردي
همسر بگيريـد تـا در نـزد او     /وظايف براي مرد يعني حقّي كه زن دارد /زن بر مرد دارد ،حقّي كه مرد بر زن دارد

فرزنـد   ،يكي از مصـاديق رحمـت خداونـد    /آرامش داشته باشيد كه خداوند بين شما دوستي و اُنس قرار داده است
 /شـود  رحمت الهي هم در آن هست و از آيات الهـي شـمرده مـي    ،اي كه سعي كنيم مودت باشد در خانواده /است

سرنوشت زن در بسياري امور بستگي به تصـميم شـوهر دارد پـس     /زدواج و همسر نعمتي است از جانب خداوندا
 )43ص( ي مـرد اسـت   عهده ي خانواده به شرعاً تمام هزينه /با او مهربان باش ،چون وجودش براي تو نعمت است

بود از لحاظ اسالم و حكومت با سايرين  اي كه مسلمان برده /بردگي قبل از اسالم و بعد از آمدن اسالم: حقّ برده
مصداقاً  ،حضرت آقاي نورعليشاه ثاني كه بردگي و برده ي اعالميه /شرايط آزاد كردن برده بعد از اسالم /برابر بود

شـود ولـي    شود بنابراين احكام بردگـي نسـخ نمـي    جهاد حساب نمي ،در زمان امام غائب هيچ جنگي /وجود ندارد
اگر يك نفر حقّ طرف  ،در حقوق مبتني بر فطرت و مسائل اخالقي: حقّ مادر )49ص( داردمصداق بردگي وجود ن
در روابط اجتماعي وقتي طرف ديگر  /تواند به اين عنوان حقّش را رعايت نكند آن طرف نمي ،ديگر را رعايت نكرد

در زمان بارداري و طفوليت هاي مادر  مراقبت /توان در بعضي شرايط آن روابط را بر هم زد حق را رعايت نكرد مي
ي خـالق تلقّـي    منزلـه  اطاعت از پدر و مادر كـه بـه   /فرمايد شكر مرا بجاي بياور و شكر پدر و مادرت را مي /فرزند
فرزنـد   ي پـدر اصـل و ريشـه   : حقّ پدر )57ص( جز وقتي كه كوشش كنند براي خدا شريك قرار بدهند ،شوند مي

ـ    هر وقت /است كه از او زاييده شده است ب وادار كـرد حالت خوبي و نعمتي رسيد و تو را بـه خوشـحالي و تعج، 
وراثت صفات از پدر يـا مـادر    /در مورد وراثت /السالسل اُم ،باَ ،معاني اُم /بدانيم و بفهميم كه اصلش از پدر است

 /به فرزند توجه دارد خود بنابراين مادر خودبه ،خداوند غريزه حب فرزند را در مادر آفريده /شكرگزاري از پدر /است
به پدر و مادر پيـرت اُف مگـو و اخـم     /به پدر توجه كنيد و احترامش را بگذاريد تا او هم در مقابل اين كار را بكند

  ).67ص( نكن

ن  عمل یوه ناو ورا و د م،  ه   و یا ت اّول) و  س )  
 )5ص(صـادر شـد    لعليشـاه  بنـده محبـوب  اي كه روز بعد از رحلت حضرت آقـاي حـاج علـي تا    بيانيه

اي بـه   نامـه  )13ص(دستورالعمل به فقراي آمريكـا   )8ص(اي به برادران و خواهران ايماني خارج از كشور  خطابيه
خطـاب بـه فقـراي شـهركرد      عحسـين  امـام تبريك عيـد مبعـث و والدت    )16ص(برادران و خواهران ايماني 

نامه بـه آقـاي    )25ص(ايران در هنگام عزيمت به اروپا  ي از فقرايپيام و دستورالعمل فقري و خداحافظ )22ص(
 )32ص(كشـور  از پيام و دستورالعمل فقري در هنگام عزيمـت بـه خـارج     )29ص(حاج ناصر آقا ملكي(مهرعلي) 

دسـتورات   )46ص(. ش. به مناسبت ايام نوروز باستاني و تقارن آن بـا محـرّم    ه 1381ي سال  اي در آستانه بيانيه
يـادآوري   )56ص(دستورالعمل صادره به آقاي مهندس جذبي جهت اعالم بـه فقـراي يـزد     )53ص(ي به فقرا كلّ

آداب  ظ. ش. و تأكيد مجدد بر حف ه 1382عاشورا و نوروز سال  ي تقارن دو سنّت فاجعه ي نكاتي به فقرا و درباره
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صوصاً خطـاب بـه فقـراي خـارج از     در مورد آداب و شرايط تشكيل مجالس فقري، خ )57ص(شريعتي و طريقتي 
بيانيـه بـه    )69ص(اطالعيه در خصوص فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و يادآوري نكاتي به فقـرا   )63ص(كشور 

  ).74ص(. ش. و تقارن با ايام محرّم و صفر  ه 1383مناسبت نوروز سال 
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  1هشت شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  )1384-87(قسمت هفتم  مكاتيب عرفاني  ونهم سي

  سوم)  رساله حقوق) (قسمت (شرح عسجاد شرح فرمايشات حضرت  چهلم
  چهارم)  رساله حقوق) (قسمت (شرح عسجاد شرح فرمايشات حضرت  ويكم چهل
  (قسمت دوم)كريم  شرح و تفسير برخي از آيات قرآن  ودوم چهل
  (قسمت دوم)ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وسوم چهل

ن  ی ی وهناو کا  ھم، م ت و س   )١٣٨۴- ٨٧م (
عرفان عملـي و   /تصوف و عرفان /آقايان علما /توجه به عرفان  /مكارم اخالق /آداب ديني و اخالق ديني

هاي تصوف كه زياد است بايد قول و فعل آنهـا را مـدنظر قـرار داد و نـه      ها و سلسله در مورد رشته /عرفان نظري
عرفان در هر مذهبي وجود دارد بلكه عرفان با روح انسان آغشته است و از وقتي بشر  /ها را هاشخاص و نام سلسل

اختيار تثبيت يا تغيير آداب هميشه  /اختالف در آداب و رسوم و مراسم /عرفان هم وجود داشته است ،وجود داشته
ت و اسـتفاده از لقـب    در مورد حـاج شـيخ عباسـعلي كيـوان قزوينـي و ادعـاي قطب       /به دست مرشد وقت است يـ
تنهـا   ،واليت كلّيه اصطالح حكما داراي درجات تشكيكي است ولي اطالقِ واليت به /منصورعليشاه براي خودش

در طريقـت   /ي شريعت و مرجع تقليد مسأله /ي طريقت مسأله /غيبت امام /است هو ائمه صدر مورد پيغمبر
در عرفـان   /در مورد لغت شاه /آيد آرشيو و جزء تاريخ درمي شود و نام مرشد سلف فقط در نام مرشد وقت برده مي

ي تصرّف بررسـي   نص است ولي اگر در نص ابهامي بود يا اشكالي داشت آنوقت بايد از حيث قوه ،و تصوف اصل
 /شيعه و سنّي /ي طريقتي تقدم معنوي دارد تقدم زماني بر وظايف طريقتي دارد ولي وظيفه ،وظايف شريعتي /كرد

امر صحيحي   ،همه چيز را از قوانين خواستن )9(صتشرّف و ذكر اوليه  /عشريه بدعت نيست /سنّي نبودن مولوي
ي بشري در حال  كه جامعه همانطوري /بهتر آن بود كه نقص را در اجراي قانون بدانيم و نه در خود قانون /نيست

اشتياق به ايجـاد نسـل    /ازدواج /يد نسل در جاندارانتول /تحول است قوانين هم بايد هميشه در حال تحول باشد
همراهي و همكاري بين زن و مرد را عرف جامعه و تربيت و فرهنگ جامعه بايـد فـراهم كنـد و     /تحصيل لذّت و

شود به اين دليل است كه وضعيت ما منطبق با وضعيت قـانون   گرفتاري اگر ايجاد مي /تواند ايجاد كند قانون نمي
هايي كه برحسـب موقعيـت فطـري و     ها وضع شده و محدوديت قوانيني كه براي زن /ودمان نيستي خ و خواسته

زن اساس اجتماع بشري است و به اين منظور  /بايد تحمل كند را ي او گذاشته است عهده اي كه طبيعت به وظيفه
 آنچه در قوانين موجود اسـت متأسفانه ما از  /طالق /مرد را موظّف كرده كه آسايش و راحتي همسر را فراهم كند

صحيح نبودن قوانيني كه در مورد ديه نوشته  /در مورد سنّ مسئوليت كيفري /كنيم اطالع نداريم و آن را اجرا نمي
و بركـت درويشـي و     واسـطه  نقايص رفـع شـده در افـراد بـه     /حالت قبض )29(صي ارث زن  درباره /شده است

پسنديد عبرت بگيريد و از رفتـار   از رفتار دوستاني كه روش آنها را مي /ارهي نفس ام هاي باقيمانده از ناحيه نقيصه
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 /مجتهد يا عمل به احتياط يا تقليد /در مورد مكلّف )41(صپسنديد نيز عبرت بگيريد  دوستان و آشناياني كه نمي
سعي كردن در انجـام   )44(صتوجه به نيت نماز  /خواندن نماز به زبان عربي /ي قرائت نماز نحوه /لباس نمازگزار

در مورد زينت زن و مجـاز نبـودن اسـتفاده از زينـت در غيـر       /فرمايد وظايف كه توفيق آن را خداوند مرحمت مي
بهترين زينت براي  /رفت اگر زن نبود نسل بشر از بين مي /ها باعث بقاي جامعه و ايجاد نسل هستند زن /موردش

بنـابراين زن نبايـد زائـد بـر آنچـه       ،الفعل دارد و زن حالت انفعون حالت مرد چ /زن و مرد طهارت و پاكي است
زينـت   /طبيعت اجازه داده است توجه مردان را جلب كند. با رعايت پوششِ اعضايي كه محرّك اين مسأله هستند

وجه تحريك جنسي در جامعه جز در موارد جـايز   هيچ منظور عمده از حجاب آن است كه به /براي زن واجب است
اگر پيدا نباشـد يـا    ،اند تمام قوس صورت زن بايد پيدا باشد براي حجاب در حج گفته /ي وجود نداشته باشدو شرع

جواب سؤاالت در همـان دسـتورات    )51(صدر مورد تماس با سگ  /نقاب بپوشد حج درست نيست و باطل است
تـر   اي كـه بـه نيسـتي نزديـك     انسان به هـر درجـه   /ي آنها ذكر قلبي است فقريِ داده شده نهفته است كه عمده

چون راز هستي يعنـي   ،شود راز هستي (تا آن حد كه به هستي خودش مربوط است) براي او آشكارتر مي ،شود مي
مقداري مسئوليت و مقداري محـدوديت   ،هاي جديد علم و اطالع و آشنا شدن به مسأله /انسان خودش را بشناسد
در حاالت شك و ترديد  /تن در مسير سلوك: لذّت از انجام دستوراتعالمت به جلو رف /كند براي انسان ايجاد مي

تان بشويد و توجه و تمركزتان را  متوسل به ذكر قلبي ،ها وجود دارد ي انسان كه در تمام طول زندگي و براي همه
ر مـورد  د )55(صشـود   صورت شك مرتفع مي دراين ،كار ببريد و فكرتان دنبال راه حق باشد در معناي آن ذكر به

 /شـود  فقط در موقع مرگ بدن حاصل مي ،ي كامل از جسم تخليه /ي تداعي معني ظاهر شدن صورت پير و قاعده
ما موظّف به نگهداري اين جسم بوده و اينكه جسـم را بـه عبـادت و اطاعـت وادار      ،تا وقتي كه جسم حيات دارد

جواب سؤاالت در  /اجر شما رسيده است ،ق شويدبه همان اندازه كه در انجام دستورات و تمركز حواس موفّ /كنيم
شاءاهللا هر وقـت   گردد ان صورت مكتوب منتشر مي كنند و بعد به شود كه ضبط مي ي عمومي پاسخ داده مي جلسه

ه    ،چه موارد شادي و چه مواقع عسر و ناراحتي ،ي موارد در همه )59(صتهيه كنيد  ،الزم داشتيد به ذكرتـان توجـ
خاطر داشتن اوراد مخصوص در موقع خواب و دستور يادآوري زباني چهارده بار ذكر و چهارده بـار   به /داشته باشيد

شكرگزاري كنيد  ،ايد و حاالتتان ياهايي كه ديدهؤها و ر براي تمام خواب /صلوات بعد از بيدار شدن براي نماز صبح
شـود تـا دچـار     ضـامن انسـان مـي    وجود اعتقادات قـوي و ايمـان محكـم اوالً    )62(صولي به هيچكس نگوييد 

تـرس بيجـاي از    /وسواس در انجام يا عدم انجـام وظيفـه   /كند ثانياً كمك به درمان مي ،هاي رواني نشود بيماري
اينكـه بـدون    /عشـريه  /انجام دستورات فقري و بيـداري سـحر   /توان با توكّل بر خدا جبران كرد آينده را هم مي

  ،تربيـت و تعلـيم   ي الزمـه  )63(صتوقّع زيادي است كه از خود داريد  ،ق شويدكسبِ تجربه بتوانيد در كاري موفّ
شرح آيات قرآن  مثنوي /هم در عالم معنا و هم در عالم ظاهر بسيار ضرورت دارد ،توجه به بذر است كه اين توجه

كـه از طـرف يـك     الهيه جذباتانتخاب اشعار مولوي (همانند  /معتقد نيستند» همه خدايي«هرگز عرفا به  /است
 ،منظور از كتاب )67(صزند  عارف وارسته به عمل آمده) بايد از طرف كسي باشد كه در همان راه مولوي قدم مي
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اسـتمرار و انتقـال    /تواند باشـد  باطن كتاب يعني واليت و احكام و آثار آن مي ،رسالت و احكام و منظور از حكمت
زمان (يا اسالم) مستلزم قبول انبياي سـابق و   تسليم به نبي /وريي خدا در هر د ي واليت و بودن نماينده سلسله

شريعت و طريقت آنان و قبول ظهور نبي الحق است تا نبي خاتم كه حقيقت اسالم را به تمـام و كمـال در خـود    
  ).70ص(در اُمتش نشان داد  و

ن  رت ھلم، وه ناو وق  ت  عّجادرح رسا  س   )مّو  (
هاست ولي خداوند سطح خودش را پايين  بين انسان ي ي رابطه يعت يعني معامله، بيعت نحوهب: حقّ فرزند

ي خودش صحبت كند/ حقّ ولد اين است كه بداني آن جزئي از توست، خيرش و  آورده تا با بشر و در واقع با بنده
د/ انتخـاب اسـم خـوب بـراي     شرّش در دنيا و آخرت براي تو اثر دارد/ حقوقي كه فرزند نسبت به پدر و مـادر دار 

ي كارهـا و   آيد/ تربيت فرزند، با سواد شدن و آمادگي براي ازدواج/ رعايـت اعتـدال در همـه    طفلي كه به دنيا مي
: حـقّ بـرادر   )8ص( توجه به تربيت فرزند كه نه خيلي بچه را بايد آزاد گذاشت و نه خيلي بايـد سـختگيري كـرد   

ترين شـخص گفتـه شـده     ت و قوت شماست/ لغت برادر به معني نزديكبرادرتان مثل دستتان است و موجب عزّ
است چون پدر و مادر كه برتري دارند و بايد احترامشـان كـرد/ هابيـل و قابيـل/ حضـرت يوسـف و بـرادران آن        

و  صاست كه پدر معنوي برقرار كند/ برادري پيغمبـر  اي اين برادري نسبي و ظاهري، برادريحضرت/ باالتر از 
شكرگزاري و تشكّر؛ اولين حقّي كه بطور طبيعي در مـورد  : كننده حقّ نيكي )16ص( اهميت لغت برادر/ ععلي
خـوبي   باً يادآوري كني و فرامـوش نكنـي/ دسـتورالعملِ   كننده هست/ كار خوبي را كه كسي كرده است مرتّ نيكي

با خلوص نيت دعا كني/ نظم اجتمـاع  دهد پس بايد همواره او را  كند و بيشتر نشان مي كردن، احسان را بيشتر مي
و تشويق ديگران براي آنكه جامعه و روابط افراد جامعه رو به سوي خوبي برود/ رعايت ادب در هر چيزي واجـب  

اش براي خدا نيست/ اگر امكان داشت و برايـت فـراهم    توانيد بگوييد اين شخص خوبي است/ در مورد خوبي نمي
ت را به نوعي شبيه محبشد محبت در درجه نيكي تلِ كننده جبران كن/ خلوص نييت قرار دارد ي او23ص( اهم( 

كني/ اهميت شهادت و تشخيص/ بـراي امـام    عدالت اولين شرط براي كسي كه به او اقتدا مي: حقّ امام جماعت
تن و مهـم بـودن   ي استيجاري/ ثواب داش ن بودن نبايد مزد بگيرد/ راجع به نماز و روزهجماعت بودن و براي مؤذّ

قرار داده است/ نماز جمعـه/ همـاهنگي و    نماز جماعت/ خداوند براي نماز جماعت فضيلت بيشتري از نماز فُرادٰي
گيرند/ شرايط نماز جماعت/ امر خدا را مهم بدانيم ولـو امـر بسـيار     از تصميمي است كه مي مهمتراتّفاق مسلمين 

ارادتمنـدان و   ي وحـدت مجموعـه  ي  ت بودن مـأمونين و مسـأله  جزئي/ خواندن حمد و سوره از طرف امام و ساك
زند بنابراين آن شخص، حقّي به  شيعيان/ امام جماعت با خواندن حمد و سوره از طرف سايرين با خداوند حرف مي

دهند/ مسئوليت نماز شما به گردن امـام جماعـت    ها به قرائت امام جماعت خيلي اهميت مي گردن ما دارد/ بعضي
شرايط معاشرت و همنشين/ عالئم مؤمن/ بايد براي همنشـيني، مـؤمن را انتخـاب    : حقّ همنشين )29ص( است

هايشان را فرامـوش كـن و    هاي مردم را فراموش نكن، بدي كرد/ اثر معاشرت و سگ اصحاب كهف/ هرگز خوبي
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وقتـي خداونـد   : حقّ همسـايه  )48ص( م بر رعايت حقّ همنشيني، انتخاب جليس استبراي خودت بالعكس/ مقد
كند/ تغييرات دل و حال به امر خداسـت و خداونـد    فرمايد: باش! پس هست، يعني خودش اسباب را فراهم مي مي

كند كه الاقل اوامر او را در هر زمينه اجرا كنيم/ به همسايه محبت و مهرباني كنيد تا آنوقـت   وقتي اين كار را مي
لو از مهر و محبت را بـراي مسـلمين قـرار داده اسـت/ زنـدگي فعلـي       اي مم تان منظّم شود/ خداوند جامعه جامعه

صـاحب در عربـي   : حقّ همراه )53ص( مردم يك جامعه از يكديگر ها و دوريِ نشيني و نشناختن همسايه آپارتمان
صحبتي خيلي زياد است/ انسـان   كند/ اهميت هم به معناي كسي است كه همراه با كسي بوده و او را همراهي مي

كند/ حـقّ   تواند با كسي همراه باشد/ شيعه به صرف صحابي بودن پيغمبر اعتماد نمي تجانسي نداشته باشد، نمي تا
همراهت اين است كه او را با تفضّل با كمك، بزرگواري و كرم و انصاف مصاحبت كني/ مـؤمن انصـاف بدهـد و    

ل است/ خداوند اجر به شـراكتي  شرايط شريك گرفتن و شراكت خيلي مشك: حقّ شريك )58ص( انصاف نخواهد
دهد كه دو نفر معناً يك وجود شده باشند/ اگر تعهداتي، قـراردادي بـراي مـدتي داريـد، حتمـاً بنويسـيد/ اگـر         مي

شركايي دو نفر يا چند نفر قراردادي را ننويسند و بعد در اين قرارداد دچار گرفتاري شوند، خدا دعايشـان را قبـول   
در مقابـل  شـراكت  يا چند نفر مانند تمريني است تا مؤمنين بـه وحـدت نزديـك شـوند/     كند/ شركت بين دو  نمي

كـار را  از زحماتي كه دارد، اجر هم دارد. از لحاظ ظـاهري هـم حسـنش ايـن اسـت كـه هركـدام يـك قسـمت          
بايد سعي كني مال را از راهي به دست آوري كه حالل است و در راهي خـرج كنـي   : حقّ مال )63ص( گيرند مي
فرمايـد:   / در قرآن ميلي نفرموده است كه به دور بريزيده رو به خداوند است/ خداوند فرموده است انفاق كنيد وك

توانـد امـوالش را اداره كنـد كـه قـيم تعيـين        اموالتان را به دست سفيه ندهيد/ سفيه كسي است كه خودش نمـي 
مال را از اگر  /رق تبذير با اسراف/ اسراف و تبذيرشود/ زكات به معني پاك كردن/ بايد مال را راكد نگذاريم/ ف مي

  ).68ص( گيرد شود مال از دستش برود، به اين طريق مال هم حقّش را مي راه حالل به دست نياورد موجب مي

ن  رت ویکم،  لوه ناو وق  ت  عّجادرح رسا  س   )ھارم(
معنوي/ دستورات نهفته در قرآن/ وقتي قرض براي ارتباط ظاهري و مادي و ارتباط ايماني و : حقّ طلبكار

ت معيني داديد، يعني برايش مهلت گذاشتيد، بنويسيد تا هم دستور الهي رعايت شده باشد و هم از لحاظ روابط مد
هاي بعدي نشويد/ ارتباط دو نفري كه طلبكار و بدهكار هستند/ در ارتباط مالي براي آنكه در ارتباط  دچار گرفتاري

تر از بسياري كارهاي ديگر اسـت/ حـقّ    ين خيلي واجبدا بايد انجام دهند/ ادايِ ي اثر نكند، دستور نوشتن رمعنو
زنـدگي   خصوصـيات ي  اسالم به همـه : حقّ معاشر )8ص( بدهكار/ رد كردن طلبكار با زبان خوش و لطافت گفتار
رند كه سلب آزادي كرده ولي ايـن بـه نفـع    گي ها ايراد مي انسان پرداخته و برايش دستور تعيين كرده است، بعضي

شود گفت كار حرامي كـرده   انسان است/ وظايف واجب و مستحب، حرام و مكروه/ اگر كسي بد معاشرت بود نمي
تان به  كه زندگي يخواهد در مسلماني قوي بشود بايد آن دستورات را هم انجام دهد/ در مورد معاشر ولي اگر مي

ي باالتري اسـت   ل نزنيد و فريب ندهيد و در روابطش غش به خرج ندهيد/ ايثار در درجههم ارتباط دارد، او را گو
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دعـوي   ي حقّ كسي كه عليه تو اقامـه  )13ص( تواني ببخشي و خيري كه به تو رسيده و در اختيارت هست را مي
نـد كـه هركـدام بـراي     كن نيت در اثر اشتباهاتي با هم اختالف پيدا مي هايي هستند كه در عين حسن انسان :كرده

هرجهت هر دو نسبت به هم حقّي دارند/ در مورد كسي كه عليه تو ادعايي كرده خوب  كند و به ديگري دعوي مي
مدارا كار كني اما اگر حق هـم نـدارد بـا او بـه      هاو ب افكر كن اگر بر تو حق دارد پس شاهد او هستي سعي كن ب

ي  ختالف موضـوعي/ تشـخيص حـق در بعضـي اختالفـات از عهـده      مهرباني و مدارا ياد كن/ اختالف حكمي و ا
حقّ كسي كه تـو عليـه او    )18ص( آيد كه آن را حل كنند برنمي  ص مطلب نيستند،اشخاص و كساني كه متخص

اگر حق داري، همين كه حق به جانب توست را موهبتي بدان و با او به نيكي صحبت كن و : اي اقامه دعوي كرده
ي  ت كند كه اگر حق دارد با مهرباني مطالبه كند و اگر حق ندارد دعوا را ترك كند/ شبههدقّتعدي نكن/ شخص 

ي موضوعي/ اگر قاضي مورد اعتماد طرفين بوده و به شرع و مسائل آن وارد باشد، با رضا و رغبت  حكمي و شبهه
اخالقـي و   ي در مرحله قضيهدهند/ در مورد وظايف طرفين، اگر به طريق صحيح رفتار كنند،  به حرفش گوش مي

فطرت صحيح بـا  : خواه و مشاور حقّ مشورت )23ص( ي دعوي نخواهد بود شود و محتاج به اقامه انساني حل مي
يابد/ اهميتي كه به مشورت در اسالم و در قرآن داده شده اسـت/ خداونـد بـه     تفكّر، خود راه حل صحيح را درمي

كنـي   ل حال تو شده است نسبت به مشركين و مزاحمين ماليم رفتار ميچون رحمت الهي شام :فرمايد پيغمبر مي
آنها را ببخش و با آنها مشورت كن تا نظرشان را بگويند، منتها بعداً هر تصميمي خودت گرفتـي عمـل كـن، نـه     
ا اينكه حرف آنها را قبول كني/ بعد از مشورت وقتي تصميم به كاري گرفتي، با توكّل بر خـدا آن تصـميم را اجـر   

كردند، چون امر الهي بود/ خداوند متوكّـل را دوسـت دارد/ اگـر     هايي كه حضرت قبول نمي مشورتدر مورد كن/ 
كسي خواست با تو مشورت كند اگر به آن مطلب آشنا هستي نظر خودت را بگو و اگر آشنا نيستي صـريحاً بـه او   

تـر   ي از تو نصيحت خواست، تو را بزرگاگر شخص: كننده خواه و نصيحت حقّ نصيحت )26ص( بگو اطالعي ندارم
كنـد   ظن او را بايد بدهي/ بايد به حرف كسي كـه تـو را نصـيحت مـي     تر دانسته، پس پاداش اين حسن و فهميده

ش موافق نظر تو نبود مبادا به او تهمت بزني كه اين حالت انحصارطلبي را در تو نشـان  نظرياتگوش بدهي و اگر 
كند با آنچه خودت در خاطر داري موافق است، خدا را شكر كن كه  و را نصيحت ميدهد/ اگر حرف كسي كه ت مي

و هر انساني فكر خاصي دارد و اين فكر ممكـن اسـت    متعددندها  فكر خوب به تو داده كه خوب فكر كني/ انسان
 با فكر تو مخالف باشـد/ افكـار و عقايـد مختلـف اسـت و ايـن اخـتالف خـودش موجـب تكامـل افكـار جامعـه            

اي هست/ وظيفه عبـارت از ايـن    در مقابل هر حقّي در قلمرو امور اجتماعي وظيفه: حق و وظيفه )33ص( شود مي
كنـد و   است: رعايت و تسليم به حق. اين مسأله هم در قلمرو علم حقوق، علوم عادي و اجتماع مصداق پيـدا مـي  

امر يعني كسي كه از او بيعت گرفتـه،   وليخصوص بيعت واليتي كرده باشد،  هم در امور شرعي/ به موظّفي كه به
حق دارد از او بازخواست كند/ حقّ نماز اين است كه با خضوع و خشوع خوانده شود و با خلوص نيت باشد/ چيزي 

تـر و حـقّ    حـقّ بـزرگ   )36ص( را كه علم نداري پيروي مكن، براي اينكه گوش و چشم و قلـب مسـئول اسـت   
زيـادتر او را احتـرام كنـي، وقـار داشـته باشـي و        ي سـنّ  واسـطه  بـه  :انـد  فرمودهتر  در مورد حقّ بزرگ: تر كوچك
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ي اينكه در اسالم پيشي بر تو دارد، او را محترم بداري و از او تجليل كني/ وظايف براي استحكام اساس  واسطه به
ين است تا حد خودشان تر خصومت پيدا نكند، البتّه اين براي مؤمن با بزرگ ،جامعه و استحكام اساس خانواده است
تر اين است كه به او كمك كني تا تجربيـاتي كـه در زنـدگي داري بـه او      را هركدام بدانند/ در مورد حقّ كوچك

منتقل شود/ حقّ صغير اين است كه در ياد دادن به او، تعليم علوم ظاهري و ياد دادن آداب و رسوم مثالً جلسـات  
: حقّ سائل و حقّ مسئول )41ص( ا كمك كني/ پوشاندن خطا و عفو كردني برخورد با ديگران او ر فقري و نحوه
خواهد و نيازمند اسـت/ نيـاز نيازمنـدان بـه سـوي تـو        كننده و يا كسي كه از شما كمك مي سؤال يسائل به معنا

قـدر حـاجتش بـه او     هاست كه ب نعمتي است كه خداوند در اختيارت گذاشته است/ كمك به سائل جزء مستحبات
به غير از ديون شرعي مانند زكات، زكات فطره و خمس است كه خداوند مقـرّر كـرده اسـت/    اين كمك و  يبده

كنيد اين است كه او قاعدتاً بايد با مهرباني و حسن خلق حـرف   ال ميؤعنه يعني آن كسي كه از او س حقّ مسئول
دانـد عـذرخواهي كنـد و بگويـد كـه       داند جواب شما را صحيح بدهـد و اگـر نمـي    شما را بشنود و تا جايي كه مي

شـاد كـردن دل مـؤمن از طـرق     : حقّ كسي كه تو را شاد كرده و كسي كه به تـو بـدي كـرده    )46ص( دانم نمي
مندند به اينكـه خبـر خـوش     مختلف كه گناه نداشته باشد و از طريق مجالس فسق و فجور نباشد/ مؤمنين عالقه

شـود/ از   شنوند ثوابي حاصل مي و هم براي مؤمني كه از او ميبخش است  بشنوند كه هم شنيدن خبر خوش لذّت
شنيدن خبر خوش اول شكر خدا را بجا بياوريد و از آن مؤمن نيز تشكّر كنيد البتّه چه بسـا خـودش در ايـن خبـر     

وريد ايد به روي خودتان نيا نقشي نداشته باشد و مقدراتي است كه خدا فراهم كرده/ اگر قبالً خبر خوشي را شنيده
و نگوييد كه اين خبر را قبالً شنيده بودم/ در مورد كسي كه به تو بدي كرده است اول كظـم غـيظ كنيـد، يعنـي     

ي مؤمنيني  آخر احسان است. اين درباره ي اظهار ناراحتي و اظهار كينه را بپوشانيد و بعد عفوش هم بكنيد و درجه
حقّ همكيشان و حـقّ اهـل    )52ص( دارد امعه را برمياست ممتحن و مخلَص/ اگر قصاص نباشد، فساد و ظلم ج

ركن ملّت، مذهب است/ ملّت چند ركـن   مهمترينلغت ملّت، منظور مسلمين است؛ ملّت اسالم/  در استعمالِ: ذمه
حقّ اهل ملّت يعني حقّ همكيشان اين است كـه در   ي تاريخي مشترك/ همزباني، دين، اخالق، نژاد، سابقه :دارد

ا هميشه سالمتي و رحمت براي او بخواهي/ حقّ اهل ذمه/ در مورد اهل كتاب كه در پناه مسلمين ظاهر و در خف
  ).59ص( هستند مادامي كه وفاي به عهد كردند حق نداريد به آنها ظلم كنيد

ن  ر  لوه ناو رح و  می   از    آیات      ودّوم،  ت دّوم) آن  س )  
حفظ  /بيزاري و اعراض از اعمال لغو و بيهوده /حالت خشوع و خضوع /مؤمنون خصوصياتسوره مؤمنون: 

دات معنـوي     /عهد الهي /رعايت امانتداري /كردن نيروي جسمي و شهوي خود محافظـت   /بيعـت و رعايـت تعهـ
مراتب مختلف خلقت انسان و جهـان   /ي طبيعي اعمال خود ماست جهنّم نتيجه /ي جهاتش كردن بر نماز در همه

 /هايي كه خدا داده در دنياي خودمـان  هايي از وعده ديدن نشانه /سوره مؤمنون و سوره نور: راجع به توحيد )6(ص
دو  /ضررش از خـود زنـا بيشـتر اسـت     ،آشكار كردن و شيوع زنا /در مورد شخص زناكار /دور شدن از رحمت خدا
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 )16(صخود بدون داشـتن شـاهد    ي ه زوجهي لعان؛ تهمت ب درباره /شاهد در مورد قتل و چهار شاهد در مورد زنا
هاي شيطان نرويد كه شـما را   دنبال قدم /تعقّل و تفكّر /مشورت /افك و تهمت زدن به عايشه ي سوره نور: قضيه

دسـتور   /بدون سالم وارد منزلي نشـويد  ،بدون خبر /معصومين /فضل و رحمت الهي /كند به فحشا و منكر امر مي
اگر  ،ازدواج كنيد و اشخاص صالح را به همسري بگيريد /داريد شم خودتان را پاك نگهبه مؤمنين و مؤمنات كه چ

هر موجودي را  /آب /سوره نور: قرآن كتاب انسان سازي است )26(صفقير باشيد خداوند شما را ثروت خواهد داد 
منـافق بيشـتر لطمـه    از / قسـم نخوريـد   /راه سعادت و راه بـدبختي و شـقاوت   /ي منافقين درباره /از آب آفريديم

 ،آياتي با توجه به جزئيات و آداب زندگي كه ظاهراً شايد اهميت ندارد ولـي نتـايج بزرگـي    /خوريم تا از دشمن مي
عبـادت اسـت    ،هر كاري به عنوان اطاعـت امـر انجـام شـد     /وقتي وارد منزلي شديد سالم كنيد /خوب يا بد دارد

اثر فكـر در عمـل و اثـر     /هراً كوچكند ولي در ايمان خيلي اثر داردسوره نور و سوره فرقان: آدابي كه ظا )35(ص
فرقان يعني فرق گذاشتن بـين حـق و    /خواهند از نزد پيغمبر بروند بايد اجازه بگيرند كساني كه مي /عمل در فكر

هيـت  در تاريخ هـيچكس مـدعي الو   /وحدت وجود واقعي /پيغمبر بر تمام جهان و بر تمام مردم تسلّط دارد /باطل
مه  /سوره فرقان: در مورد گفتار كفّار و مهم تلقّي كردن خودشان )43(صپيغمبر نشده است  يا مجسـ شَبِّهگروه م/ 

در مـورد   /تفاوت انسان و حيوان /دشمناني از مجرمين قرار داديم ،اي براي هر نماينده ،فرمايد براي هر رسولي مي
ه دانشـمندان هـم واقـع      /ستندتر ه فرمايد از حيوانات هم گمراه كفّار كه مي هر چه در قرآن هست بايد مورد توجـ

سوره مريم: راجع به حضـرت   )52(صنقش باد و آب براي مخلوقات  /بروند در آزمايشگاه و آن را پيدا كنند ،شود
بـري  پيغم /فرمايد بعضي پيغمبران را به بعضي ديگر برتري داديم مي /دهد خداوند هر چه بخواهد انجام مي /زكريا

معجزات عيسـي و زنـده كـردن     /عدر مورد سنّ امامان بعد از حضرت رضا /عيسي از همان كودكي معلوم بود
  ).63ص(هاست  ها و مكان فقط پيغمبر ما براي تمام زمان /پيغمبر قلندر بود ،عيسي /مرده

ن  عمل لوه ناو ورا و د ّوم،  ه و یا ت   و  س   )مّو د(
ــاتي ــادآوري نك ــرا  ي ــه فق ــلّ  )5ص(ب ــاتي در خصــوص مح ــري و نحــوه  نك ــس فق ي آن  ي اداره مجل

 ،مناســبت اتمــام مــاه صــفر بــه )9ص(ي كــربال و نهضــت حســيني  درخصــوص برخــي از اســرار فاجعــه )8ص(
ــ   /آمـدن بهــار و عيـد نــوروز   ورزان پــس از تخريــب  ه خشـونت دعــوت بـه اتّحــاد مســلمانان و احسـان نســبت ب

. ش. و  ه 1386بــه مناســبت عيــد نــوروز باســتاني  )19ص(و شــتم فقــرا   ضــربشــريعت در قــم و  ي هحســيني
ــع  ــا اول ربي ــارن آن ب ــاه تق ــامبر االول، م ــادق  صاكرموالدت پي ــام ص ــري   عو ام ــات فق ــادآوري نك و ي

پيـام بـه مناسـبت عيـد      )35ص(بروجـرد   ي هبيانيـه بـه مناسـبت تخريـب حسـيني      )26ص(اجتماعي به فقـرا   و
ــوروز  ــيالد    . ش. و ه 1387ن ــام م ــا اي ــارن آن ب ــامبرتق ــادق  صاكرمپي ــام ص ــذكّراتي  )37ص( عو ام ت
.  ه 1388پيــام بــه مناســبت عيــد نــوروز  )45ص(ي تغييــر در آن  ي برگــزاري مجــالس فقــري و نحــوه دربــاره

ــوروز  يــامپ )56ص(پيــام بــه مناســبت ســالگرد روز درويــش (ســوم اســفند)   )46ص( ش. بــه مناســبت عيــد ن
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 )70ص(الــدين حــايري (ارشــادعلي)  در پاســخ بــه جنــاب آقــاي حــاج شــمس )58ص(ش. .  ه 1389باســتاني 
هـايي بـه زوار مـزار     يـادآوري  )73ص(و توزيـع و فـروش آن    مخـدر پيام در خصـوص حرمـت اعتيـاد بـه مـواد      

  ).76ص(متبرّك سلطاني بيدخت 
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  1نه شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  )1388فروردين  - وم ود (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وچهارم چهل
  )1388فروردين  - وسوم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وپنجم چهل
  )1388فروردين  -وچهارم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وششم چهل
  )1388 ارديبهشت - وپنجم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وهفتم چهل

  (قسمت ششم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

ن  ی  لوه ناو ی  تار ھارم،  تو ت  س   ودّوم) (
عزا  /براي دشمن هم خير بخواهيد كه از دشمني دست بردارد و دوست شود /مصافحه /تبريك عيد نوروز
حق نداريـد بـه    /اسالم دين سهله و سمحه است /اگر در دنيا دقّت كنيم عزايي نيست /يعني چيزي از دست دادن

 )7ص(دين ما، دين صلح و سـالمت و شـادي اسـت     /اورد، بگوييد معتقـد نيستيكسي كه شهادتين را به زبان بي
 /ي دل پاك كردن گـرد و خـاك خانـه    /سالم، دست دادن و روبوسي كردن /تبريك عيد /آداب و رسوم مراسم و
نس بر همديگر ا /پاك كردن هر گونه غلّي كه از يك مؤمن در دل آنها باشد /رسم ديد و بازديد /سوري چهارشنبه

خواهـد فقـط    خداوند در مقابل توجهي كه به همه دارد هيچي از شـما نمـي   /داشته باشيد و به هم تبريك بگوييد
ؤمنين بـا هـم   ي الهـي مجلسـي اسـت كـه مـ      حلقـه  )16ص(كنم شما هم توجه كنيـد   گويد من كه توجه مي مي
 /اد و عالقه از روح ما جدا شـدني نيسـت  هاي الهي هست، اين اعتق اي از حلقه ما حلقه كدامِنشينند، در دل هر مي

گردد ولي به مذهب ربطي  تقويم به مليت برمي )24ص(جشن عيد نوروز  /سال شمسي و تاريخ قمري /علم نجوم
مـواردي كـه بسـته بـه عـادت اسـت        /شود و شخصيت ماست آنها عوض نمي هويتاصولي است كه جزء  /ندارد

ـ  عادت هم نقش عمده /شود عوض مي در ايـن دنيـا محصـور زمـان و مكـان       )37ص(دگي انسـان دارد  اي در زن
 /نفـاق از كفـر بـدتر اسـت     /تضرّع واقعي، آنچنان تضرّعي است كه با آن تضرّع، خودش را فراموش كند /هستيم

انحـراف، در   /زمان لـذّت خـواب   /خواب )40ص(كسي كه قلب سليم دارد يعني قلبش از هرگونه نفاق دور است 
روح انسـاني و حـاكم    /و ايمان آنها سست است و يا اعتقاد و ايمان به چيزي ندارند، بيشتر است آنهايي كه اعتقاد
اهللا ناظري يعني خداوند ناظر من است كـه هـر چـه     /مند است كه به مبدأ خود برسد روح عالقه /شدن روح بر ما

اسـت كـه تـا چيـزي را بـه       فطرت بشر ايـن  )47ص( داند كنم و خواهم كرد مي بيند، هر چه مي كنم مي فكر مي
ي  ويكتورهوگـو و داشـتن روحيـه    /پرستي، عرفـان و شـناخت خـدا    بت /حواسش درك نكند، مشكل است بفهمد

يكـي از   /شود مرغ دزد، شتر دزد مي تخم /گيري از مالمت ديگران يكي از محاسن اخالقي تحمل و بهره /عرفاني
خود هم دعا كنيد كه  براي دشمنِ )57ص(آيد  ز متملّق بدم ميآيد ولي ا گويد از تملّق خوشم مي بزرگان تاريخ مي

ي  هيچ چيـزي جـز بـا اراده    /از هيچ چيزي در دنيا جز خداوند ترسي نداريم /روحدت تفكّ /خدا به اينها عقل بدهد
در هـر موقـع بايـد     /اسـتخاره در مـورد   /شـود  توجه به معناي دعايي كه خوانـده مـي   /دهد خداوند عظيم رخ نمي
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داشتن حمـل   آمادگي براي توليد نسل و نگه )64ص(يص دهيم كاري كه مناسب آن موقع است انجام دهيم تشخ
 /كننـد  وظايف و حقوق جديدي كه زن و مرد بعد از ازدواج نسبت به هم پيدا مـي  /و فرزند در حيوانات و در انسان

تجاوز زن از حق خيلـي خطـرش    /اشدمتأهلين سعي كنند كه اوقاتشان و دلشان در اختيار و براي راحتي همسر ب
  ).70ص(تجاوز از حق و غفلت در مقابل وظيفه  /براي جامعه بيشتر است

ن  ی  لوه ناو ی  تار م،  توپ ت  س ّوم)   (   و
هايي هست كه اگر رعايـت كننـد    در بين زن و شوهر حدود و صالحيت /تقسيم صالحيت /رعايت عدالت

كنيد بـا   شروطي كه در ضمن عقد مي /مرتبط به هم است حق و حد /حقوق و حدود /شود نميهيچ گرفتاري پيدا 
اقتصـاد و   /ات ازدواج باشد و البتّه شـرطي كـه خـالف شـرع نباشـد     مقرّرات اسالمي و مقرّرحفظ اعتقاد كامل به 

ر دمـي دو عيـد   مؤمنين هـ  /دهد شود پيروي كرد ولي بعضي اشعار چيزي ياد مي هر شعري را نمي )7ص(عرفان 
عيد براي آن است كـه هميشـه در تحـرّك و شـادي باشـيم       /عنكبوت ي سوره /بس استع و لُلْكنند اشاره به خَ

عرفـان و   /جويي اسراف و صرفه /نقش شخصيت در تاريخ /شروع انقالب فرانسه و دوران جديد رنسانس )13ص(
كـم شـدن    /نظمـي در جامعـه   بي /ان به خداتوكّل و ايم /مشكالت اقتصادي /ازدواج /روش درست زندگي كردن

تعيـين اسـم و تغييـر     /بـدر  سيزدهي  درباره )19ص(فكر كردن و پيدا كردن راه حل  /داشتن عقل عرفاني /ازدواج
سياسـي   /منتها آزادي مقيد به آداب عرفـاني شـرعي   ،ها آزادند درويش /كند درويشي در سياست دخالت نمي /اسم

كلنـگ زدن دبيرسـتان صـالح     /بيـدخت  ي بيمارستان صالحيه /الر و تغيير نام آنمسجد سپهسا /شدن نامگذاري
هـا بـا نظـامي كـه      مخـالف بـودن درويـش    /بيدخت و اينكه قدرت سلطنتي و قدرت حكومتي بر قطب اثر نـدارد 

عدم  /كند تفريح و تعطيلي هم خستگي ايجاد مي )31ص(حذف اسم بيدخت از نقشه!  /برد حقوقشان را از بين مي
كنيـد زيـاد معتقـد     گوييد يا عمـل مـي   نفاق يعني به چيزي كه مي /تعادل جامعه و نامتعادل بودن روابط اجتماعي

 /شـود  خورد ولي سسـت مـي   دين و ايمان او به هم نمي موي كسي بيرون باشد از اينكه /حجابدر مورد  /نيستيد
باشيد و همه در درياي معرفـت الهـي غوطـه    سعي كنيد همه با هم  /اراده داشته باشيد ،هميشه در اعتقادات خود

تحريم تريـاك توسـط حضـرت     /پرستي مجسمه و بت /تاريخ ها در طي ذهنيت مردم از حكومت )42ص(بخوريد 
استفتاء حضرت آقاي نورعليشاه در مورد  /معتقد بودن به احكام شرعي و نكشيدن مواد مخدر /عليشاه آقاي سلطان

سير  /فوايد سفر )48ص(نماز خواندن رو به قبله و نه رو به عكس  /سازي جسمههنر عكاسي و م /مضرّات ترياك
 /ي او داستان زندگي ناصرخسـرو و سـفرنامه   /السياحه بستان /عليشاه حضرت آقاي مست ي سفرنامه /سآفاق و انفُ

يـد و نـه رد   يأنـه ت  ،نوشـتند  هـا وقـايع را صـحيح مـي     در سفرنامه /طرز فكر مردم عوام و احوال جامعه در گذشته
اثـر   /اثر احكام نجومي )55ص(نوشتند  روز يادداشتي مثل شرح حال مي  رضاعليشاه روزبه آقاي حضرت /كردند مي

خود را در اثري كه دارد » حرف«ارزش و مقدار  /عداستان تعبير خواب حضرت يوسف /حقيقي در كالم بزرگان
نسبت دادن مطلبـي غيرواقـع بـه     ،گران به خواندن قرآنبراي انجام يك نيت خير مثالً تشويق كردن دي /بفهميد



 وسوم / جزوه صدوبيست 56

 /براي زندگي خود ،زمان پيغمبر هاي زندگي مسلمينِ درك نكته )63ص( الجنان مفاتيحكتاب  /صحيح نيست ،امام
همـراه   /اي از او جاري نشـد  اويس خود اهميت داشت ولي سلسله /ابوذر چوپان /اويس قرني و اطاعت امر پيغمبر

اويس خطاب به عمر: بار خالفت كـه نبايـد بـر دوش تـو      /س با پيغمبر و دندان درد پيغمبر در جنگبودن دل اوي
  ).74ص(دارد  آيد و برمي صاحبش مي ،باشد بينداز و برو

ن  ی  لوه ناو ی  تار م،  تو ت  س ھارم)   (   و
مت خداست كه ببينيم كسي به مـا  اين نع /اهميت حساب نكنيد هيچ كار خيري را بي /كارهاي كشاورزي

هـيچكس حـق    /يت زياد براي حداكثر اسـتفاده از آن فعالاهميت زمين و  /نيازمند است و ما كارش را انجام دهيم
دلداري هم كه به كسي بدهيد كمك است  ،كمك فقط كمك مالي نيست /ندارد خودش را از ديگري باالتر بداند

ها كه دورادور مراقب حيثيـت شـوهر و پـدر و     بودن نقش خانم مؤثّر /امر آمر /مأمور معذورالموضوع  /تقيه )7ص(
ـ    قضـيه  /سكّيت و تقيه نكردن ابن /يقطين تقيه كردن علي بن  /ي خود هستند خانواده ه كـردن عم ياسـر   اري تقيـ

هـا و اشـياء    عظمت و قدرت در انسان /دموكراسي كرامول و ديكتاتور شدن او بعد از اينكه همه كاره شد )17ص(
 /تمـرين اراده در روزه  /مردن كرامولِ با اين عظمت با سنگ كليه و ضـعف انسـان   /صورت ظاهر بستگي ندارد به

جبـران آن را هـم داده اسـت     ،در هر جا خداونـد ضـعفي داده   /همان او را بس است ،كسي كه به خدا توكّل كند
هايي  داستان /سلوك شخص دارد ي االت و درجهها بستگي به روحيات و ح»چرا« /گفتن» چرا« ي نحوه )24ص(

اطاعـت امـر الهـي و     /آورد خدا آنچه به نفع ماست پيش مي /حضرت موسي و حضرت يعقوب ،از حضرت ابراهيم
پسـندد   جانـان مـي   پسنديدنِ آنچـه  /توكّل و بعد از آن رضا /كنيد حتماً بنويسيد اي مي وقتي معامله /توكّل بر خدا

طلـب ولـي اهـل دفـاع بـه هـر        دراويش؛ صـلح  /وجه مشترك جمع دراويش /بشر ي ارهحكومت براي اد )30ص(
دراويش خيلي در تاريخ  /هاي غلط از درويشي است بيحالي و بيكاري و حرف زور را قبول كردن استنبـاط /قيمتي
در  /نيسـت هيچ صفتي بطور مطلق خـوب يـا بـد     /كنند گويند معتقـدند و عمل مي اند چون به آنچه مي بوده مؤثّر

چگونگي رفع استرس و نگرانـي بـراي وقـايع گذشـته و      )41ص(سلوكمان ترس را فقط از خدا بايد داشته باشيم 
بين  /ي دوا را به نيت اطاعت از قانون فطري و طبيعي كه اين قانون را خدا گذاشته بخوريدشما حتّ /كارهاي آينده

در  /حضور در جلسـات و گـوش دادن بـه مطالـب     /بدان االن را غنيمت ،آينده هم نيست ،گذشته نيست ،دو عدم
 /مكـارم اخالقـي   /اخبـار و احاديـث شـيعه منتقـل شـده از پيغمبـر       )49ص(ديدن فرزند و كودك در خواب مورد 

صالحيت خـودش   ي هركس جاي خودش بنشيند و به اندازه /اسالم دين سهله و سمحه /دستورات الهي چيست؟
تمام ترقّي بشـر در صـلح و    /خدا يعني با نيت خير و به قصد اطاعت از امر خداقلب سالم آوردن پيش  /حرف بزند

اي است كه به قصد مغلوب كردن طرف است  جدل كردن مباحثه )56ص(شود  سالمت است كه فكرها ظاهر مي
 مرجع تقليد بايد داراي چهار صفت باشد و /سفسطه كردن در جدل /اي به قصد روشن كردن حقيقت و نه مصاحبه

معنـاي اينهـا بايـد رسـوخ پيـدا كنـد        ،خواندن عبارات كافي نيسـت  /تقليد راجع به اعمال است و نه در اعتقادات
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 /طلسـم و جـادو   /اثر جمع و اجتماع روي شخصيت افراد /افراط و تفريط از آثار هر انقالبي در هر جامعه )64ص(
متّحـد   /نصـير  ن مغول بـه توصـيه خواجـه   نمدمال كردن خليفه توسط هوالكوخا /ضحاك ماردوش و كاوه آهنگر

شناسيد در ايـن صـورت هميشـه در     يكسان فكر كنيد و يكسان عمل كنيد ولي مثل اينكه يكديگر را نمي ،باشيد
  ).69ص(شويد  زندگي شخصي پيروز مي

ن  ی  لوه ناو ی  تار م،  تو ت  س م)   و   (   پ
خوانـدن دعاهـاي    /ها را بايد بخـوانم  ي نامه اچار الهي هستم كه همهچون ن ،ها را مختصرتر بنويسيد نامه
اهميت دادن يا  /خواب مؤمن /توانيد براي بزرگان تعيين تكليف كنيد ايد نمي برحسب خوابي كه ديده /موقع خواب

آنچـه   از خدا فقط خير بخواهيد كـه  /ي تشرّف دل صافي است برگه ،تشرّف برگه ندارد /اهميت دانستن خواب بي
كاغـذ را   /جـويي  اسـراف و صـرفه   /هاي قديم و فوايد آن مطالب در كتاب ي حاشيه /هستي بدهد آن خودت اليق

ي عرفـاي بـزرگ بـوده     دهنـده  ايران هميشه معدن و پـرورش  )6ص( عينك بخوانم طوري بنويسيد كه بتوانم بي
 /هـا باشـند   ان رندان قلنـدر و درويـش  كند كه اين بندگان هم خداوند كارهاي خود را به دست بندگانش مي /است

 /معـراج پيغمبـر   /حـاالت را ببينـد   ي سلوك كامل يك درويش اين اسـت كـه همـه    /شيخ عطّار و مردن درويش
اسالم شناس بودن ربطي  )17ص(تواند بگويد  آيد كه گفتني نيست و نمي حاالتي براي عارف و درويش پيش مي

گيـرد ولـي روح آن ديـن را     اش را در بـر نمـي   كتب يا يك دين همهشعار يك م /به درس خواندن در حوزه ندارد
كارهايتـان   /هـا  حقوقدانان و تعيين مجازات /الهام شدن به شخص و تشخيص كارهاي خوب و بد /كند تعيين مي

ارتباط ايمـان   /ايمان )24ص(احترام دارد  ي هر بني آدمي نزد خدا يك نحوه /شود با مشورت بين خودتان حل مي
صالح بودن عمل به نيت ما بستگي دارد كه نيت تقريبـاً در اختيـار    /عشفا دادن حضرت عيسي /صالح و عمل

اگر رعايت اعتدال و جمع بين اضداد كنيم از لحاظ بـدني محتـاج بـه طبيـب نيسـتيم و اثـر        )34ص( خود ماست
 /آن بايد انجـام داد  وجه به حدّها را با ت دستورالعمل /هيچ چيزي مطلق نيست /رعايت آن در امور معنوي و دروني

انتقـال   /در چشم و در ديـدن هسـت   ،آثاري كه در نگاه )39ص(ها  طرز تربيت بچه /ي پدر اجازه /تعارض وظايف
 /اهميت دانسـت  ديدن و ديدار را نبايد ترك كرد و بي /كند ديدن مؤمن بر ايمان شما اضافه مي /فكر در اثر ديدن

داستان فوت حاج سيدباقر لشكري  /عليشاه جلب محبت حضرت صالح /در حفظ امانتمرحوم حاج حسينعلي اميني 
لقمـان و   /ي سـكوت نيسـت   در اسـالم روزه  /سكوت در مسـيحيت  ي روزه /روزه )47ص(ي او  دوره و فقراي هم

كدام بـه  هر /شود فرزند يا شوهر را فراموش كند اويس قرني و اهميت مادر و اينكه اين اهميت دليل نمي /حكمت
سه  ،ها در دو نويسي نامه خالصه /اند در مورد كساني كه دسترسي ندارند و بيعت نكرده /بايزيد بسطامي /جاي خود

شرح حال ليلـي و مجنـون در    /جدايي بين شيعه و سنّي كه فعالً حاكم است /شيعه و سنّي /جامي )55ص(سطر 
مند است و زمين و زمان  كه خداوند به او عالقه عشق به كسي /حضرت يوسف و زليخا /عشق الهي /اشعار جامي

ايثـار از   /گردد دنيا بر مبناي عشق و محبت و كشش مي /چرخاند باالتر از عشق بين زن و مرد است را برايش مي
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 /شـود  ياد خدا بـدعت نمـي   /اول و آخر مجلس و فاتحةاالولياء ي فاتحه ي درباره )61ص(محبت و از عشق است 
علّت اينكه فقـرا دسـت هـم را     /بينند ش روحي و فكري خود شخص و آنهايي است كه او را ميمحجاب براي آرا

بپرهيزيد از اينكه حسادت بكنيد يا مورد  /اثر چشم حسود و حسادت /كند جنبل به ياد خدا اثر نمي جادو /بوسند مي
چـه فـردي و چـه     ،آداب نمـاز  در /نماز )67ص(باليا  ي ياد خدا سپري است در مقابل همه /حسادت قرار بگيريد

داستان حضرت احمـد غزالـي و اقتـدا كـردن نمـاز بـه بـرادرش         /در جايي باشيد كه حواستان پرت نشود ،جمعي
خـدايا   /و كشيدن تير از پاي حضرت عنماز علي /كيفيت نماز و سعي در خوب شدن آن /االسالم غزالي حجت

  ).74ص(ب و منحرف كند به ما قدرت بده كه هيچ چيزي نتواند ذهن ما را خرا

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )م(
 خالصـه صـفات مـؤمنين    )59ص( تعظيم امر و نهيشرح  )55ص( مواضع تُهمشرح  )5ص( خدمتشرح 

  ).70ص(
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  1ده شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  )1389 مرداد - وششم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وهشتم چهل
  )1389 مرداد و شهريور - وهفتم  (قسمت بيستعرفاني گفتارهاي   ونهم چهل

  )1389 شهريور - وهشتم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   پنجاهم
  )1389 شهريور و مهر –ونهم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   ويكم پنجاه
  )1389 مهر -ام  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   ودوم پنجاه

ن  ی  لوه ناو تار م،  تی و ت  س م) (   و
 /ي مثل حرصجهنّمصفات  /گرفتاري و ناراحتي در زندگي /مسير سنگالخي به سمت خدا  /لقاي خداوند

هاي جمعه و دوشنبه با گرمي بيشتر  حضور در مجالس شب /دوز شيخ بهائي و پيرِ پاالن /مقامات و حاالت بزرگان
وگـويي هـم نباشـد بـراي      اش) ولو هيچ صحبت و گفـت  ايمانيي  معاشرت با مؤمن (در جنبه /ي كمتر ولو با عده

 /جشن شادماني شيعيان و عرفا از دائمي بودن رشته /زاهميت ميالد حضرت حجت )6ص(مؤمنين مفيد است 
ي الهي يعني با كسي كه  بيعت با نماينده /ي واليت و امامت رشته /در امامت نص صريح الزم است /عرفان الهي

 /ي تعيين جانشـين  جنيد بغدادي و اجازه /ي لطف الهي در زمان غيبت قاعده /الهي وصل است ي دستش به رشته
هاي قرآن براي بيدار شدن و  داستان )14ص(بيعت طرفيني است يعني بايد دست به دست امام برسد  /دعاي عهد

ين خطـا بـا يـك    شود و بزرگتر كوچكترين خطاها هم بزرگ حساب مي ،در مقام بندگي /تشخيص وظيفه و مسير
ي شـيطاني كـه    وسوسـه  /لطف الهي زمان و مكـاني نـدارد كـه قطـع بشـود      /شود حذف مي ،استغفراهللا از ته دل

اهميت خاص  /عسكري فرزندي ندارد حسن امامنگراني شيعيان از اينكه  /كند اعتقادات ما را مخدوش و خراب مي
بنده هرگز براي اربـاب و   /ي لطف قاعده )22ص(تميز كنيم ي دل را براي ظهور آماده و  خانه /تولّد امام دوازدهم

تعريـف كـردنِ يكـي از     /ي واليت در يك انساني كه ما بتوانيم ببينيم تجسم و جلوه /كند خالق وظيفه تعيين نمي
دشـمن   مهمترين /تفرقه /كار بسيار زشت و غلطي است ،ت هم نباشدمشايخ و طرد كردن آنهاي ديگر اگر سوءني

شرح حال و بيماري قبـل   )34ص(گم كردن راه است  ،دلبستگي به كلمات قرآن بدون توجه به معنايش /مؤمنين
وقتي خدا بخواهـد يـك مـورد     )41ص(بازگشت از سفر كالردشت  /ات در سفراتّفاق /استراحت در ييالق /از سفر

 ،كـه غيـر از بصـر و باصـره     اين مطلب از قديم بوده /پوشاند تر را مي شود كه مورد بزرگ كوچك چنان بزرگ مي
سفر براي استراحت و با توجه به گرمـا   /سفر ات در طياتّفاقشرح بيماري قبل از سفر و  /بصيرت هم داشته باشيد

ها هم شـكر خـدا را بكنيـد كـه انسـان       از ناراحتي )45ص(آلودگي هم هوا و هم آب و هوايش  ،و آلودگي تهران
كند اگر نه باالتر از پيغمبران كسي  كافي نيست و اثر نمي» گفتن«رف ص /فهمد راحتي چه نعمت بزرگي است مي

 /ي استمدادي براي فهميـدن اسـت  »چرا«مانع فهم و درويشي و  ،ي اعتراضي»چرا« /اند نيست همه چيز را گفته
اي و  تعيـين مشـايخ و اقتضـائات منطقـه     )48ص(به حساب درويشي بگذارند  ،خطايي نكنيم كه دشمن يا دوست
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اگر كسي  /ها ها و مناجاتي خراباتي /عليشاه) اصطهباناتي و آقاي حاج شيخ عبداهللا حائري (رحمت آقاي امام /زماني
حضـرت ابـراهيم و تقاضـاي     /بگويـد » آقـا  حضـرت «برحسب حاالت خود به شيخي ارادت دارد نبايد به آن شيخ 

قواعـد و قـوانيني    /عمات الهين )55ص(هزار نفر برحسب امر الهي  حضرت موسي و كشتن سه /بخشش قوم لوط
مجازات  /كيفر /گردد هر چه كردم به خودم برمي /هر كاري مكافاتي دارد /امتحانات الهي /كه خداوند آفريده است

  ).64ص(توجه به امر الهي  /العمل و پاداش يكي از موارد عمل و عكس

ن  ی لوه ناو ی  تار ھم،  ت و ت  س م)   (   و
نبـات تشـرّف را فقـط بـه درويـش       /خود به ديگري و همچنين نپرسيدن ذكر كسـي  نگفتن ذكرِ اهميت

هـا   صـورت شسـته و بـدون توالـت بـراي خـانم       /ي اول اهميت باشد تشرّف و فقر بايستي در درجه /شود داد مي
در مـورد   /ك اسـت از امتحانـات و از مراحـل سـلو    ،شنيدن ايراد مردم و دم فرو بستن /كه خدا آفريده همانطوري

راست بودن و يا بيخـود بـودن    )6ص(اي از تجلّيات خداوند هستند  ي موجودات جلوه  همه /رعايت امانت /وسوسه
 /درست نيسـت  ،اگر كسي در مورد مطلبي كه نديده و به آن مرحله نرسيده حرف بزند /شنويم حرف كسي كه مي

ي تخيل  قوه /موارد مافوق تصور شِ شنيدن و چشمِ ديدنِگو /شود ها و امواجي كه از آنها خارج مي زدن گل حرف
فوت حضرت آقاي  )12ص(گويد  بيخود مي ،حرفي را شنيده يا خوانده باشد ولي خودش نفهمدكسي اگر  /و توهم
مقاومت مـردم بيـدخت كـه قبرجـا      /دفن كردن اموات در صحن مزار بيدخت /عليشاه و محل دفن ايشان سلطان
 /از هيچـي نترسـيد   /حرف حق را بگيريد و ديگر هيچ نگيريد /ف غيرمنطقي و ممانعت دفن امواتاند با حر خريده

 غفّاريابوذر  /شبلي و زكات چهل دينار )18ص(كند  ترتان مي ش خوردن نعمت است و محكماگر آهن باشيد چكّ
نگهـداري امانـت و    /يـد نبايد هـدر ده  ،هر چه هست خداوند امانت به شما سپرده است ،مال /و تعيين ميزان گنج

تفـاوت بـين    /حق نداريد كسي را از ارث محروم كنيـد  /مندي ولي دل نبستن به آن استفاده كردن از آن با عالقه
به هـر   /آيات قرآننازل شدن به تدريج  )23ص(حكم شرعي و حكم عرفاني  /احكام فقهي و نيت /عارف و فقيه

االبد است و هيچ  اند قرآن هميشگي و الي فرموده /آن مكتب استيك از نمايندگان خدا كسي توهين كند كافر به 
موسي و  ،عيسي /گذارد خداوند بين هيچكدام از نمايندگانش فرقي نمي /اش را نبايد بگوييم حاال مصرف ندارد آيه
 قول /سنّت /اجتماع بر باطل صحيح نيست /سنّت )31ص(ي پيغمبران كه در قرآن آمده است را قبول داريم  همه

روش فقـرا در هـر    /آورند ي جديد نمي اند و قاعده سنّت و روش پيغمبر را تفسير كرده  ،ائمه /و فعل و تقرير پيغمبر
 و سـنّت در مـورد   )38ص(خالق سنّت است و نه اينكه مطيع سـنّت   ،قطب /دوره بستگي به نظر بزرگ وقت دارد

ست و چه موقع و به چه امري بايد عادت كرد تشخيص اينكه چه عادتي خوب ا /مبناي تربيت عادت است /عادت
رعايـت   /گيرد كنار گذاشتن عقلي كه فقط مصالح اين دنيا را در نظر مي /عقل معنوي /ي تعقّل انسان است با قوه

اي كه در سلوك  سليقه /ي در علم و فن سليقه )43ص(اند  عادات صحيح و آنچه ديگران تجربه كرده و به ما گفته
به مصلحت بشر نيست كه از آينده خبر  /رمل و اسطرالب /از همه باالتر و جزء وجود شخص استرود  به كار مي



 61/  52الي  48 اتفهرست موضوعي جزو

بين دو عدم گذشته  )47ص( السياحه بستاني كتاب  مقدمه /عليشاه حضرت مست /سسير آفاق و انفُ /داشته باشد
انسـان را از سـاير    ايـن روح خداسـت كـه    /فرصتي كه بين اين دو نيسـتي وجـود دارد را غنيمـت بـدان     /و آينده

در نظـر   /هعبرت گرفتن از گذشت /بيني بين و آينده تفاوت انسان با ساير حيوانات؛ فكر پايان /كند موجودات جدا مي
دو  /انتخاب هدف /وبي چيستايم و مالك خ به اينكه چه زماني براي آينده در نظر گرفتهي خوب بنا گرفتن آينده

ل طـرز  كسي كـه  فراموش كردن ذكر يا در مورد  /فتن ذكر به ديگرينگ )55ص( حسين امامدر نزد  رادب حاز او
 /دهيم را بداني امانتي كه به تو مي يعني ارزش اين» لياقت پيدا كني« /توسل به ذكر را درست متوجه نشده است

ظـاهر شـدن صـورت     /تـداعي معـاني   /مصـافحه  /ذكر براي خود آن شخص مفيد و ارزشمند است /دقّت در ذكر
ي كهف و سـه داسـتان    سوره /اسرائيل ي بني سوره )67ص( خود و نه به صورت عمدي به خود ،لكوتي پير در دلم

بازخواست خداونـد   /هاي پيغمبر از روي وحي است حرف ي همه /شاءاهللا نگفتن پيغمبر ان /اسرارآميز عرفاني قرآن
  ).76ص(ه دست خداست ها ب ي اراده از پيغمبر براي عبرت گرفتن ما و اينكه بدانيم همه

ن  ی وه ناو ی  تار جاھم،  تپ ت  س   م) و   (
خداونـد در دو جـا    /فرمايد هر چه خواستيد به شما داديم يعني هر چه اقتضاي وجود شـما بـود   خداوند مي

حـدت و  اهميـت و  /ي واليـت  منّت گذاشته: يكي فرستادن پيغمبري كه شما را تزكيه و پاك كند و يكـي مسـأله  
 /هـاي حقـوقي   پيدا كردن مجرم و مجازات او براي آرامش جامعـه، در بعضـي از نظـام    /عدالت )7ص(هماهنگي 

هـاي زنـده از    نظم جامعه و آرامش دل /هاي علوم را بايد در خدمت حق و عدالت به كار برد اكتشافات و پيشرفت
مـالك و   )10ص(و انتخاب يك راه بـا قاطعيـت    ضرر ترديد /االمر هاي مفيد جامعه با اطاعت از اولي اولين هدف

روزه گرفتن يا نگرفتن طبـق   /ي كسب رضايت ارباب نحوه /مأخذ گناه و ثواب، رضايت خدا و اطاعت امر خداست
جشـن   /جشن عيد فطر و روزه نگرفتن در آن روز /روزهدر مورد  )16ص(نگاه مهرباني و نه غضبناك  /امر خداوند

و بـاقي مانـدن    عشـهادت حضـرت علـي    /وحدت از كارهاي مفيد است ي لي يا هفتهعيد فطر با سه روز تعطي
ي اسالمي طاقت حكومت علي  جامعه /اي در تاريخ اسالم و ايران داشته است عزاداري آن براي اينكه نقش عمده

ر افكار و درون خودمان هم ناظر باطاعت امر خداست/ دعا،  /ي نفسانيات انسان، توحيد مجموعه )21ص(را ندارد 
سـرعت در   /توفيق توبه و بخشـش گناهـان   /ي المأمور معذور  درباره /شهادت اعضاي بدن /عقايد و اعمال ماست

قـدرت   /عمقـام علـي   /فتح ايران توسط قشون اسالم )28ص(اي كه داريم  كار خير و تعويق نيانداختن وظيفه
ياقت دارد دنبال علم و قدرتي كه خداوند مقدر هر بشري ل /پيغمبر و نيروهاي زايد بر بشر عادي /حضرت سليمان
كدام وظايفي كه خداوند براي هر )33ص(در روز عاشورا ما بوديم  َیْنُصـُرِين  َناِصـرُ   َهْل ِمنمخاطب  /كرده است برود

ي عقلـي كـه    كنـد بـه واسـطه    انسان اقتضا مـي  /خداوند بشر را براي جنگ نيافريده /از جانوران مقرّر كرده است
تشخيص رفتار در هر موقعيت با عقلـي كـه خـدا آفريـده      /ط كرده فكر كندمخلوقات مسلّ ي د او را بر همهخداون

پرسـيدن   /اش در وسواس باشيم صحيح نيسـت  احكام شرعي را بايد انجام داد ولي قشري بودن كه همه )38ص(
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سنّي  شيعه و /لمان بودن استمالك در ازدواج بين زن و مرد، مس /سؤاالت شرعي از فقها و مرجع تقليد خودتان
در در واقـع   /تعيـين فطريـه و دادن فطريـه    )43ص(بودن رفتار خوب در هدايت و جذب ديگران  مؤثّر /در ازدواج

خورنـد،   ي مردم مـي  يعني آن چيزي كه معموالً همه» قوت غالب« /دهيم ي فطرت خودمان را مي شكرانهفطريه 
 /اقتصاد به جاي خود ولي روح و اعتقـاد بـاالتر از اقتصـاد اسـت     /گندماثر مثبت رواني در دادن فطريه به صورت 

هاي اسالمي به سمت اين است كه مسلمين هر چه بيشـتر بـا هـم يكـي باشـند       مقرّرات اسالمي و مسير حركت
 /آيـات قـرآن در مدينـه بيشـتر احكـام اسـت       /هايي كه در مكّه نازل شده و اصول اعتقادي اسالم سوره )49ص(

توجه قـرآن بـه تمـام     /عيد سعيد فطر )56ص(مكرّر خواندن قرآن و عمل كردن به آن  /امر الهي /يغمبراهميت پ
 /اسالم دين رحمت است /توجه مسلمان به امر الهي و اطاعت از آن و نه توجه به شكم /روزه /جوانب زندگي بشر

ه براي كسـب غنيمـت بلكـه بـراي     لشكركشي پيغمبر ن /رحمت خداوند و داستان وحش، قاتل حمزه سيدالشهداء
جشن و شادي و شكر خدا كه عبادتي را مقرّر كرده و انجام داديم، از شادي برادران مسلمان  /دعوت به توحيد بود

» هـو «ما كـه قشـون    /حروف ابجد /؟!امخالفت با /داند انسان عدو است بر آنچه كه نمي )59ص(شاد باشيم 
شيطان است، به جاي اينكه از روي جهل دشمني كنند، جهـل را  » هو«دشمنيم، دشمن » هو«هستيم با دشمنان 

تـا   /ايثار /اصل درويشي اين است كه به قيمت جان هم شده رعايت ديگران را بكند )65ص(بردارند كه بشناسند 
 خداونـد  /پايگاه خبررساني، دلمان است /ها بايكوت خبري درويش /شاءاهللا پيروزيم مرصوص باشيم ان وقتي بنيانٌ
بـرزخ   /شـويد  كنيـد، مجـازات مـي    به آنچه خود مي /شود با مرگ همه چيز تمام نمي )69ص(خواهد  جز خير نمي

برزخ آماده شـدن بـراي    /برزخ است ماديانتظار بعد از ترك زندگي  /اي قبل از ظاهر شدن كامل آثار عمر فاصله
  ).73ص(فرشتگان موكّل عذاب، بهشت و جهنّم  /مجازات يا پاداش

جاهوه ن ناو ی و  پ ی  تار ت یکم،  ت  س ھم)   (   و
اجـراي   /اعتقـاد مـذهبي   /هـا  خصوص در كار حقوقـدان  به ،اعتقاد غير از اطاعت است /قانون و اجراي آن

ديدن و روبرو شدن در انس و  /اثر ديدن عالوه بر شنيدن مطلب /حضور در مجالس خيلي مؤثّر است /قانون شرع
اختالف از وجـوب تـا    /اختالف در احكام /تفاوت كافر و مسلمان فاسق /حكومت اسالمي )6ص(ست الفت مؤثّر ا

ما ناچاريم قـانون را اجـرا    /ديه و چگونگي پرداخت آن /مهريهدر مورد  /مهر المتعه /قانون و حكم شرعي /حرمت
اظهار همـدردي كـه    )11ص(م داري هر بحثي را در قلمرو خودش نگه /طور فكر كنيم كنيم ولي ناچار نيستيم يك

 عفرمايش علـي  /تمرّد در مقابل امر آمر قانوني /كند همدلي هر وقت به يك نحوي جلوه مي /فقرا با هم دارند
اهميت عدم همكـاري   /در منكر نبايد با حاكم همراه بود /باالترين آمر قانون الهي ،كه از طرف خدا منسوب است

شـود   در كارهاي حكومتي هر كاري كه مـي  /جب و غيرعلني بودن مستحباتعلني انجام دادن عبادات وا /با ظلم
ي كامل  مراجعه به كتب و مطالعه )17ص(هدفش غير خداست ولي علي هدفش اطاعت امر خدا بود  ،هدفي دارد

اموالي را كه خداوند امانـت بـه شـما     /كنيد به روي او نياوريد كمك به كسي مي /آنها براي يافتن جواب سؤاالت
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انفاق بدون آنكه كسي  /اهميت دادن فطريه و زكات /نگذاريد از بين برود و فاسد شود ،سپرده تا بشر استفاده كند
امـوالي را كـه خداونـد امانـت      /احكام و اخالقيات در اسالم /شريعت و طريقت )23ص( از دل كندن مال /بفهمد

تعيـين   /دانند واقعي كاله شرعي را صحيح نمي عرفا و اسالم /ارث /حقّ مالكيت خصوصي در اسالم /سپرده است
ي اخالقي  اساس اسالم جنبه )29ص(ي تقسيم ارث  نحوه /تواند وارثي را از ارث محروم كند هيچكس نمي /وراث

سروصدا انجام شود تا به نتيجه برسـد و بـه    كار خير و انفاق بايد بي /انفاقات واجب و مستحب /و معنوي آن است
در عبادات به قصـد اطاعـت امـر خـدا      /اهميت واليت /توجه به ذكر قلبي و توسل به آن /دا كنيدپي تقرّبخداوند 
احترام است  ،كنيم احترامي كه به اشخاص مي )36ص(همان جبران است نگران نباشيد  ،استغفار از خداوند /باشيد

در مـورد   /انجيلو  تورات /كتاب آنها احترام به اديان مختلف و /دهند به اعتقادي كه دارند نه عملي كه انجام مي
از خود بطلب هر آنچـه خـواهي    )42ص( اتّحادحلول و  /تداعي معاني /ظهور صورت در موقع عبادت يا موقع ذكر

زيارت چوب حـرم؟! زيـارت وقتـي     /خواندن دعا /ها و نيروهاي عجيب و غريب بشر قدرت /االرض طي /كه تويي
بـا دل بگوييـد و بـا دل جـواب      /از اين عالم برويد و ارتباط با امام پيدا كنيد است كه ارتباط با اين چوب نباشد و

دعا يعني دلتان در ارتباط بـا صـاحبتان باشـد     /هر دعايي از دل باشد مستجاب است /حالت طلب واقعي /بخواهيد
ن از كـس  دعـا يعنـي چيـزي خواسـت     /رفتن به عالمي كه تمام مخلوقات خداوند و خواص آنها را ببينيـد  )52ص(

عـالمي   /خودي وجود ندارد كه دعا كند و چيزي بخواهـد  ،ديگري ولي اگر به عالمي رفته باشيم كه خود را نبينيم
دعا موضوعيت » از خود بطلب هرآنچه خواهي كه تويي«اگر كسي به اين عالم رسيد كه  /بزرگ در ما نهفته است

ربطـي بـه ديـن و     ،سـاعت  )60ص(عالم خواهش اسـت  مقتضاي اين  /اي ندارد كند چون اصالً خواسته پيدا نمي
وظـايف   /تغيير سـاعت و منطبـق كـردن خودمـان بـا آن      /ها دارد بستگي به خورشيد و ماه و ستاره ،مذهب ندارد

صـبح صـادق و    /نقدر به ياد خدا باشيد كه ياد خودتان را فرامـوش كنيـد  آبدون ساعت بايد  /شرعي ساعت ندارد
 /ي مـرد اسـت   نفقه به حد معتـدل بـه عهـده    /عبادت كنيم تا از عادت بودن دور بشود با توجه به ذكرمان /كاذب

كار خـوب را بايـد يـاد     )67ص(عارف يا صوفي شود الزم نيست اموالش را رها كند  ،خواهد مسلمان كسي كه مي
اسـالم   يعتشر /اش كه كيست دهد و نه به گوينده نگاه مطلب و حرف كن كه چه معني مي /گرفت ولو از آدم بد
ترس از سـحر و   /شود ممكن نمي محمد بيت جز در روز قيام قائم آل برقراري حكومت اهل /كند حكم به ظاهر مي

  ).74ص(كند  هيچ نگراني نداشته باشيد جادو در شما اثر نمي .ي ناس و فلق هر روز صبح خواندن دو سوره /جادو

ن  جاهوه ناو ی  و  پ ی  تار س دّوم،  ی ام)(   ت 
ي خلقت شـناخته شـدن خداونـد     ي قهري همه نتيجه /حديث قدسي /هدف خداوند اجراي اوامرش است

خـدا   /هدف اسالم جنگ نبود /خاطر نزديكي به خداوند نيت را خالص كنيد هدفتان رضايت خداوند باشد و به /بود
كشـتن   /آدم را كرامـت داد  خداوند بنـي  /خواهد يك زندگي آرام و در صلح براي جويندگان راه خدا فراهم كند مي

گيرنـد تـا جـدايي     هـا مـي   ايراداتي كه بعضي دشـمن  /دشمنان عرفان )7ص(يك انسان توهين به انسانيت است 
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 /دهيم مغاير با آنها و در رقابت با آنهاسـت!  كنند اجازاتي كه ما مي خيال ميي جماعت در درويشي/  اقامه /بيندازند
كسي كه مجاز نماز است و حتّي آقايـان مشـايخ حـق ندارنـد      /ل و زماني كه گفته شدهي نماز در همان مح اقامه
مشـكالت   )16ص(شـود   شأن اجـازه سـبك مـي    ،كنيم گاهي كه رعايت حدود را نمي /اي به ديگري بدهند اجازه

دوران ي  برنامـه  /دوران بحران براي مسـلمين زمـان پيغمبـر    /عمومي فعلي راجع به مسائل مالي و مسائل رواني
بـه كسـاني كـه طاقـت      ،كنـد  دهد و آزمايش مي سختي و بيماري و رنج مي /بحران جلوگيري از اسراف و طاقت

رياضـت در   /روزه بگيريد و تمرين كنيد كه خودتان بـراي خودتـان سـختي فـراهم كنيـد      /دهد آوردند بهشت مي
مر خداوند مربوط بـه اجتمـاع را رعايـت    قبايلي كه اوا /ترين شما نزد خدا باتقواترين است گرامي )24ص(درويشي 

اين لياقت را پيدا كنيم كه از نظر  /هميشه يك ملّت از لحاظ معنوي باالتر از همه نيست /يابند كنند برتري مي مي
 /بـدبيني  /هـاي روانـي   مشكالت دروني و بيمـاري  )31ص(فردي و اجتماعي مورد توجه و نظر الهي قرار بگيريم 

 /شـود  اي كـه رسـيد خـودش جـرم محسـوب مـي       درجـه يك گمان بد به  /و غيبت نكنيد تجسسي مردم  درباره
رعايـت   /مان خيلي بدبين شويم و فكر كنيم جرمي يا گناهي كـرده اسـت   هايي گناه دارد كه به برادر مؤمن گمان

بـا الك  وضو گرفتن  )37ص(آيد  جا به كمك مي خدا همه /بخواهيد خودتان را اصالح كنيد /اعتدال و غلو نكردن
وضوي هميشگي نه فقط به نيت نماز  /قصد و نيت در وضو و غسل /ي عسر و حرَج قاعده /وضوي جبيره /ناخن؟

 /توبه از نظـر فقيـه و مجتهـد يـا از نظـر عـارف       /داند بلكه به نيت اينكه امر الهي اين وضو را موجب طهارت مي
او اگـر دلـش    ،شخصي كه به ديگري لطمـه زده  /لوك استي عارف اولين مرحله و قدم در راه س گويند: توبه مي

 /اصـطالح شـعرا: صـداي سـكوت     به /سكوت )44ص(گوارا شود و گذشت كند توبه كامل است اگر نه بايد بماند 
 /هر راست نشايد گفـت  ،جز راست نبايد گفت /شود معني صحبت كردن و فكري كه در گفتن به طرف منتقل مي

 /سـفر حـج   )52ص(تا نياز نداشته باشي با تشخيص ضرورت حرف نزن  .وت استيكي از رياضات در عرفان سك
مناسـك حـج ناصرخسـرو     /ي او در مورد حج شرح زندگي ناصرخسرو و قصيده /ي خداست ي مؤمن خانه بنده دلِ
 /انسان بايد حرف خوب را از هر كسي شـنيد قبـول كنـد    /شريعت و طريقت او ي كننده متّصلي پلي بود  منزله به

ه نقل حـديث اشـتباه از قـول     /ذهنيت اشتباه و دور از واقعيت برخي مردم؛ داستان كفّاش و ناصرخسرو هائمـ/ 
هـاي روانـي در    توهم بيجا و توهم وجود دشمن از بيمـاري  )56ص(صورت ظاهر  اعتقاد به امام زمان در دل يا به

ت     /ي خـدا بدانيـد   از ناحيهاين را  ،بينيد حمل بر دشمني نكنيد هر چه مي /زندگي اشخاص عادي كسـي كـه اذيـ
دشمني شديد بين هندو و مسلمان بر اثر توهم و تأثير گاندي مظهـر صـلح و    /ي عذاب الهي است كند فرشته مي

هـا بـا    فرق درويـش  /هر كسي را دشمن خيال نكنيد )68ص(تراشي  سازي و دشمن توهم دشمن /صفا براي آنها 
شود و يـا از روي   عنوان بازپرسي و بازجويي است كه جواب داده نمي شود يا به ينوع سؤاالتي كه م /ها غيردرويش

يـا بـه    /اي براي ديگران نحوي باشيم كه بتوانيم بگوييم مدل هستيم و نمونه در درويشي به /باشد عدم اطالع مي
 /لمـا و عرفـا  ع /نايب امـام  /ي لطف قاعده /حرف هيچكس گوش ندهيد و يا بياييد حرف مخالفش را هم بشنويد

  ).73ص(جهاد بزرگ مبارزه با نفس است  /بيعت
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  1ازدهي شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  )1388 ارديبهشت -ويكم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وسوم پنجاه
  )1388 ارديبهشت و خرداد –ودوم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وچهارم پنجاه
  )1388 خرداد -سوم و (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وپنجم پنجاه
  )1389بهار و تابستان  -(قسمت دوم ـ عرفان در كار اداري وگوهاي عرفاني  گفت  وششم پنجاه
  )1388 خرداد - وچهارم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وهفتم پنجاه

ن  جاهوه ناو ی  پ ی  تار ّوم،  ی ویکم)و ت  س )  
عبـادات   /داريم تا در نماز حواسمان پرت نشود بايد خودمان را نگه /نماز محمد غزالي و احمد غزالي /نماز

شـناختن قـدرت    /زال و رسـتم  /اسطوره و افسانه )7ص(سعي كنيد براي شيطان نباشد  ،بايد فقط براي خدا باشد
 ،نويسـند  تفسيرهايي كه از قرآن مـي  /ي تكامل خلقت انسان و مسأله /تاريخ و راهي به حقيقت /خداوند و اسطوره

ي خـود مـن    باشد مگر اينكه بنويسند ايـن عقيـده   غالباً غلط مي ،نويسند تفسير به خيال است. توهمات خود را مي
 /هاي دنيوي و توجه به ذكر و دستوراتي كه داريـد  گرفتاري /بحران اقتصادي /نماز /احكام شريعت )11ص(است 

اظهار  ،گدابازي نيست ،درست مصرف كردنِ نعمات /اسراف /هاي زائد نكنيد سازي دور شده و خرج از ريا و صحنه
 /شخصيت حقيقي و شخصـيت حقـوقي   )17ص(ها از كفران نعمت ماست  خشكسالي /ادب نسبت به خداوند است

 /ي گذشت فردي و گذشت حكومـت  راجع به قصاص و كالهبرداري اموال و نحوه /تفاوت وظايف فردي و جمعي
هيچكس حـق نـدارد بـه نماينـدگي      /ها ي فردي و يا جمعي درويش هوظيف /كند درويشي در سياست دخالت نمي

اهميـت   /هـا در منـازل شخصـي فقـرا     ي مجالس فقري شهرستان درباره /درويشي در حرف يا عمل كاري كند از
دزدي  /مواظب اموالي كه داريـد و همراهتـان هسـت باشـيد     )25ص(دوشنبه  جمعه و شب مجلس درويشي شب

ات را قفل  درِ خانه /بايد به هر نحوي شده كمك كنيم انحرافات رواني اپيدمي نشود /وانيمجرم يا بيمار ر /كردن
ي معصوم  جهاد بايد با اجازه /جهاددر مورد  )32ص(ها را خيلي خالصه بنويسيد  نامه /ات را دزد نكن همسايه ،كن
هر شرايطي بر زن و مـرد و حتّـي    دفاع در /ها اسالم و آسايش زن /ي بندگي و رقّيت در صدر اسالم مسأله /باشد
در مقابل  /است مهمتري وجود بوده و از همه  عقيده شامل همه /هاي مريض ولو مردها و زن ،ها واجب است بچه

 ،كسي كه توكّل بـر خـدا كنـد    /اي با ابزار مثل خودش دفاع در مقابل هر حمله /جان اهميتي ندارد ،دفاع از عقيده
 /انسان و روح الهـي  /خداوند قاعده و قانون نظام طبيعت است و تابع هيچي نيست )40ص(همان او را بس است 

پاداش و جزا مخصوص قسمت ارادي انسـان   /نويسند فرمايد آنچه كرديد و آثار بعدي آن را به حساب شما مي مي
ْرَعنْ کَ ـنُ بخشد؛ در دنيا ستّارالعيوب است و در آخرت  خدا مي /سعي كنيد به عمد خطايي نكنيد /است و روي آن  ُکمْ ـــفِّ
حال هيچكس را تقبـيح نكنيـد و    /حاالت مختلف /ي عدويه ي رابعه درباره /ي كتب مطالعه )49ص(پوشاند  را مي

 /خيلـي زيـاد خواهـد بـود     ،بعد از اين خواهـد داشـت   بشريتها در دوران جديدي كه  نقش خانم /نگوييد بد است
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در  /طوري است ات يكو هم از نظر غذاي باطني و معنوي ذاي ظاهرياقتضاي هر زمان و هر مكاني هم از نظر غ
 /اراده در انسـان  /ي صفات مختلـف خداونـد در كارهـاي انسـان     جلوه )54ص(زمين  ي مورد جمعيت بشر در كره

در مـورد   /ها را اعمال كنـد  تواند خيلي كارها و قدرت خداوند بسياري از اختيارات را به بشر سپرده است و بشر مي
داسـتان   )62ص(هميشه در مقام اطاعت و پيروي از قوانين و اوامـر الهـي باشـيم     /هر كاري موقعي دارد /ازدواج

 /داستان حاجي صدر؛ ديدار و شرفيابي به حضور بزرگان خود مطهر است /حنـظله و اهميت فرمان پيغمبر و ديدار
  ).69ص(شود  ر مؤمني براي مؤمن حاصل مياثراتي كه از ديدا /بيعت و مصافحه /دست خاصيت /اهميت ديدار

ن  جاهوه ناو ی   پ ی  تار ھارم،  ی و دّوم)و ت  س )  
گناهـاني   /گناهي كه شخص از فطرت دور شده /ي تمرّد از امر الهي واسطه گناه به /انواع مختلف گناهان

از گناهاني كه اعمال گذشته سـاقط   ،شرك به خداوند و كافر شدن به خداوند /دهد كه خداوند يك نوع عذابي مي
ذكر و فكرتان را مركز / برد مگر آثاري كه جزء طبيعت و فطرت آن گناه است اثر گناه را از بين مي ،توبه /شود مي

 /در مورد حاالت رابعـه  /تفاوت در حاالت )6ص(شيطان و گناه  /در انسان اصل بر حركت است /تمركز قرار دهيد
بعضي مردها مأمورند حاالت خود را نشان بدهند تا ديگران هـم   /بيشتر دروني است ،كي سلو ها وظيفه براي زن

در مورد  /ها مختصر نوشتن نامه /اي بين حاالت خود و حاالت رابعه يا امثال آن نكنيد هرگز مقايسه /تشويق شوند
ي اخـالق و   ش بايد نمونهدروي )14ص(اعالم و ادعاي شفا دادن  /مندي در شفا محكم كردن اعتقاد و عالقه /شفا

نُـه عيـب را    ،شـخص  درويشي از ده عيـبِ  /كشيد سنگيني بار لغت درويشي كه به دوش مي /رعايت احكام باشد
در عرفـان و تصـوف هـم     ،تمركز حواس و دقّت است. اين تمركز حـواس  ،هيپنوتيزم تمركز روح /كند برطرف مي

و ذهن متوجه خداوند باشد كه هيچ قدرتي را جز خدا نبينـد  تمركز روي ذكر خداوند براي اينكه تمام فكر  /هست
قولي  جنيد مكتب صحو يعني بيداري و بايزيد مكتب سكر يعني خارج از بيداري و به /عطّار تذكرةاالولياء )21ص(

از آنچه  /داند حالتي كه همه چيز را از خدا مي /رعايت حال اعتدال در سلوك /رابعه عدويه و جنيد بغدادي /مستي
در هيچكدام از حاالت مختلف عرفا ترديد نكنيـد   /دهد ي فردي مي حالتي كه اهميت به اراده /او باشد قبول است

 /ي خـوب برسـد    سلوك كامل و صحيح كه به نتيجـه  /شريعت /تقليددر مورد  )28ص(و آن را صرفاً مدل نگيريد 
دانسـتن آداب و رسـوم رفـتن بـه      /معنـي  رعايت احكام و آداب ظاهري و رعايت /كر استسلوك بين صحو و س

بايد فكـر   /عمل به احتياط /مرجع تقليد و داشتن چهار شرط /ي عمليه مربوط به اعمال است رساله /درگاه خداوند
همـان را بايـد اطاعـت     ،فتوا داد ،اي حكم داد اگر مرجع معنوي شما در مسأله /كنيد چه چيزهايي جزء آداب است

امتحـان   /معناي عرش خداوند بر آب است /روح الهي و پيشرفت بشر /آب /خداوند عرش و كرسي )34ص(كنيد 
آرامش  /خواب )45ص(كند  ي قرآن به يك حال او دخالت مي هر آيه /حاالت درويش و سالك /آيات قرآن /الهي

ي  خواب و عالمتي از نقص و مشكل در بعضي اعضاي بدن و درست كردن آن با جنبـه  /رواني و فكري با خواب
 هـايي كـه كـارِ    خـواب  /خواب پيغمبران كه هر كدام مظهـري در فكـر مـا دارد    /خالفت الهي كه در انسان است
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اصـل بـر    /وسـواس  /انجام دستورات موقع خواب براي برقرار شدن ارتباط معنوي بـا خداونـد   /كند استخاره را مي
بعد از  /سوفات حضرت فاطمه )54ص(اثر در نگاه و چشم و ديدن  /اسالم دين سهله و سمحه /طهارت است
 /هاي فكري از هم جدا شد و وفات حضـرت فاطمـه ايـن جـدا شـدن را مشـخص كـرد        صف صرحلت پيغمبر

مواظب باشيم و در مسير الهـي   /اي كه بين مسلمين ايجاد شده بود را بردارد خواهد آن تفرقه شاءاهللا خداوند مي ان
  ).67ص( قدم برداريم

ن  جاهوه ناو ی و  پ   پ ی  تار ّوم)م،  ی و  ت  س )  
عايشه و نقـل اخبـاري    /حضرت ابوطالب و حضرت خديجه /سر زدن به پدر و مادر /سحضرت فاطمه

بـر  نكردن دوروتأييد كردن و يا  /ي پيغمبر با فاطمه مصافحه /و عايشه ععلي /هاست كه مربوط به وظايف زن
علمي  /وظايف و حقوق در روابط بين دو طرف )7ص(اظب باشيد بايد خيلي مو ،خاندان حضرت به ما ربطي ندارد

نقش پدر و مادر در تعليمات  /نبايد غريزه بر روح الهي حاكم باشد /آيد كه خداوند به انسان داده به جاي غريزه مي
ضـي  تـذكّر و حـلّ بع   /ي زن و فرزنـدان  ي مرد در پرداخت وجوه عشريه و وظيفه وظيفه /زندگي به فرزند ي اوليه

آسمان و  /استقالل و اراده در انسان )17ص(اختيار و استقالل انسان  /كارها با ماليمت و مهرباني و نه با تحـكّم
ي شروع  منزله در عبادات نيت به /ها تك انسان ها و نه تك ي انسان زمين در اختيار انسان يعني در اختيار مجموعه

 /الهـي اسـت   ي ي انسـان از تجلّـي اراده   اراده /كنـد  ا صالح ميعمل ر ،نيت خوب /ايمان و عمل صالح /كار است
عرفان جزء ذات بشـر   )24ص(دارد  انسان تعهد دارد امانتي كه خدا به او سپرده است يعني روح ايمان را سالم نگه

و بزرگواري زني كه قارون براي تهمت به موسي اجير  عحضرت موسي /عرفان معناي واقعي دين است /است
بشر از تأثير افكار بشرهاي ديگر دور نيست ولي يكي از شيطان و  /و مريم مجدليه عحضرت عيسي /دكرده بو

خوانـدن شـرح حـال عرفـا بـا       /ندهسـت  بعضي از حاالت مختلف درجـات سـلوك   /پذيرد يكي از رحمان تأثير مي
ه در زمان  /معناي شيعه و سنّي و اختالف آن )31ص(هاي متفاوت و حتّي متضاد  روش احكـام حـدود الهـي     ائمـ

حق نداريم هـر كسـي را    /داشتند مي احترام نام امام و احترام نام حدود را نگه /شد خيلي كمتر و به دقّت انجام مي
اختالف دو گروه شيعه و سـنّي   /ي علي شيعه /و خالفت از طرف خداوند ععلي /دوست نداريم لعنت كنيمكه 

 )40ص(كننـد   رعايت مقـدس بـودن نـام حسـينيه را نمـي      /يهو بعد در زمان صفو عحسين امامبعد از شهادت 
در مورد زنـداني اگـر قابـل     /در مورد معتادين كمك نكنيد مگر وقتي ترك اعتياد كنند /اهميت عرفان به خانواده

در  /در مورد طالق براي زنـي كـه شـوهرش در زنـدان اسـت      /كمك كنند ،حل با ديه است و گناه عمدي نيست
ارزش فداكاري كردن براي طرف و يـا اسـتفاده كـردن از حـقّ      /ستاادن امري بر امر ديگري فداكاري ترجيح د

لحظاتي كه ذهن عارف به اول وجودش رفته و  /حاالت عرفاي بزرگ /نقش ياد در ذهن /ياد خدا )52ص(طالق 
خواهيم  د خداوند ميبا ذكر قلبي و يا /تكرار در ذكر /ذكر قلبي و ذكر زباني /شطحيات /در خلقت جهان محو شده

شـيطان   /قبول كردن تملّقات و سـقوط فرعـون   /تملّق و متملّق /به منبع وجودي خودمان دسترسي داشته باشيم
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و  ءجمعه از نمـاز مغـرب و عشـا    معامله نكردن در شب /جمعه و دوشنبه هاي اهميت مجالس فقري شب )58ص(
گذراندن در مجالس ياد خدا و ديـد و بازديـد خـانوادگي    مقيد بودن فقرا در صبح جمعه براي  /صبح جمعه تا ظهر

ي  هـا و جامعـه   هـايي كـه بـراي فردفـرد مسـلمان      مصـلحت  ،هـاي نمـاز جمعـه    راجع به خطبـه  /اظهار محبت و
  ).66ص(هاست و مخصوص روز جمعه است  مسلمان

ن  جاهوه ناو ت  پ م،  ی  و   ی  و ت دّوم و س   اداری)    کار      ن  –(
در صورت امكان بفرماييد كه پس از تحصيالت در كجا مشغول به كار شديد؟ مختصري از  )6ص(مقدمه 

 )15ص(خارجه منصرف شـديد؟   كار در وزارت ي چه شد كه از ادامه )11ص(هاي خود را بيان كنيد  يتفعالسوابق 
دار  يد و مناصب مهم و در سطح عالي كه عهـده ا با توجه به سوابق اداري توأم با سوابق معنوي كه جنابعالي داشته

گـاهي   )17ص(داديـد؟   كرديد، فرايض ديني را چگونه انجـام مـي   بوديد و طبعاً بايد وقت بسياري را صرف آن مي
خواند يا خير، نظرتـان در ايـن بـاره     گويند فالني نماز مي مي ،شود در ادارات براي گزينش يا ترفيع درجه ديده مي

رسد اجراي فرامين الهي در اين شرايط خيلي مشـكل باشـد    به نظر مي )20ص(شما چگونه بود؟  ي چيست؟ رويه
برخـورد   ي نحوه )22ص(كرديد؟  آيا از موقعيت خانوادگي كه داشتيد براي احراز مقام يا شغل استفاده مي )21ص(

قبالً فرموديـد   )23ص(رت باشد؟ كنيد رفتار آنها بايد به چه صو ها در محيط كار چگونه بود و فكر مي شما با خانم
كه بنابه ميل و درخواست خودتان به وزارت دادگستري منتقل شديد، از تجارب كاري خودتـان در آنجـا بفرماييـد    

اي مثل مرحوم عبـده در آن زمـان در دادگسـتري بودنـد كـه بـراي جنابعـالي         آيا كسان ديگري با رويه )25ص(
ريزي جنابعالي در كارهاي اداري چگونه  ي برنامه نحوه )31ص(چنين بودند؟ آموز باشند يا اينكه فقط ايشان  عبرت
هاي اجتماعي خود را در حين انجام كارهاي اداري يا قضائي چگونـه   يتفعال )34ص( ؟اصوالً چگونه بايد باشد بود

م را بايد اصوالً چگونه نظ )39ص(خاصي داشتيد؟  ي براي كارهاي شخصي هم برنامه )36ص( ؟كرديد تنظيم مي
ي امور، فردي كه مسئوليتي دارد چگونه بايد تصميم درست را تشـخيص   در اداره )40ص(در زندگي حاكم كنيم؟ 

اصوالً منظور  )41ص(ي برخورد با آن توضيح بفرماييد  در مورد چاپلوسي و تملّق در ادارات و نحوه )40ص(دهد؟ 
تفاوت بين تملّق و تشكّر چيست؟  )44ص(كرديد؟  رد ميشما با فرد متملّق چگونه برخو )43ص(از تملّق چيست؟ 

در اينجا ايـن   )45ص(كنيد كه تملّق محسوب نشود؟  شما در امور اداري يا زندگي خود چگونه تشكّر مي )44ص(
داشته باشند. اول اينكه: در مسائل معنوي قبل آيد كه شايد ارتباط مستقيم با موضوع سؤاالت  به ذهن مي تسؤاال
ديگر اينكه اگر به بزرگان توجه بيشتري نشان دهيم تا مورد عنايت بيشتري واقـع   )47ص(ق خوب است؟ آيا تملّ

فرماييد؟  اي مي النّاس در مسائل اداري چه توصيه در مورد رعايت حقّ )47ص(شود؟  شويم، اين تملّق محسوب مي
تواند سوءاستفاده كند مثالً  رّ است ميآيا كسي كه مضط )51ص(المال چطور؟  در مورد سوءاستفاده از بيت )48ص(

ي دو ساعت كار است بنابراين ما هم فقط بـه   گويند حقوق ما به اندازه بعضي كارمندان مي )55ص(رشوه بگيرد؟ 
آيـا   )56ص(پاداش يا اضافه كار بايد بر اساس چه معياري پرداخت شود؟  )56ص(كنيم  ي دو ساعت كار مي اندازه
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تقاد درويشي خودتان را اعالم كرده بوديد و اصراري داشتيد كه ديگران طرز فكر شما را در محيط كار مسلك و اع
آيا به آنها مسئوليت هـم   )58ص(كرديد؟  ي شما نبودند چگونه برخورد مي با كساني كه هم عقيده )57ص(بدانند 

زي چگونـه برخـورد   بـا  بـا پـارتي   )58ص(در مورد استخدام غيرمسلمانان چه نظري داشـتيد؟   )58ص(داديد؟  مي
اگـر در   )60ص(كرديـد؟   رسيد چه كـار مـي   شد يا دستوري مي اگر از مقامات باال سفارش مي )59ص(كرديد؟  مي

حتّي اگر به قيمت از دست دادن شغلتان  )61ص(كرديد؟  شد، چه كار مي مورد صدور رأي يك پرونده سفارش مي
اگـر شـرايط    )61ص(يلي رايج است بيشتر توضيح دهيد؟ ما خ ي لطفاً در مورد رشوه چون در جامعه )61ص(بود؟ 

بازيهـايي   در مورد رفتن به مأموريتهاي خارج از كشور و پـارتي  )63ص(اجتماع واقعاً سخت بود چه كار بايد كرد؟ 
ي دولـت   وظيفـه  )66ص(كرديـد؟   آيا در ايام اشتغال مطالعه هم مـي  )64ص(شود بفرماييد؟  كه در اين زمينه مي

اجراي احكام  )66ص(اش اين است كه آخرت مردم را تأمين كند  ها نوشته بودند دولت وظيفه روزنامهچيست؟ در 
چهار سال بيشتر دوام نياورد، آيا ممكن است در سالهاي آينده قابليت اجرا داشته  عاسالمي توسط حضرت علي

به تكامل معنوي برسد، آيـا  در سالهاي آينده وقتي بشر  )74ص(پس آيا دين از سياست جداست؟  )72ص(باشد؟ 
آيا احكام اسالمي  )75ص(اسالمي وجود دارد ولو اينكه مثالً در آمريكا باشد؟  در آن موقع امكان تشكيل حكومت

  ).79ص(قابل تغيير است؟ 

ن  جاهوه ناو تمو    پ ی ،  ت ی ار س ھارم  ی (   )و 
را  موقعيـت انسان بايد در هر مـوردي   /كار برده شود ردش بهي انسان نبايد بد و يا در غير مو صفات عاليه

در مجلس فقري هـيچ حـرف    /رنگ الهي /خواهيد بايد بدانيد چه مي /حال دعا /بشناسد و مطابق با آن رفتار كند
شـود   بر يكي از جهات سياسـي ديـده نمـي    هيچ اجتماع سياسي نداريم و هيچ عالمتي دالّ /شود سياسي زده نمي

 /زنـدان تـن   ،زندان زمـان  ،زندان در مكان /ترس يك نوع زندان است /كالم و حرف زندانِ /ن انسانزندا )7ص(
 /احساس تنهايي و احساس دلتنگـي در زنـدان   /روح الهي /روح انساني است ،ها محبوس است آنچه در اين زندان

هاي خود فكـر و كـار    الج ناراحتيدر اين زندان دنيا آزادي داريم كه براي ع /در دنيا و زمان رفتن چگونگي بودنِ
ساره و گوش كردن صـحبت   /ها بيشتر است تجسس در زن /تجسس )18ص(راضي بودن بر قضاي الهي  /كنيم

شود ولو خيلـي انـدك باشـد يادتـان      به شما مي خوبياگر  /مكارم قدرشناســي /عفرشتگان با حضرت ابراهيم
در مجلس درويشي غير از ياد خدا  /گفته از دروغ احتراز كنيددرويشي  /كند درويشي در سياست دخالت نمي /نرود

اي كـه   واجب بودن نجات مـردم و وظيفـه   /جمع كردن حواس در نماز /و غير از مسائل مربوط به خدا نبايد باشد
 /شرك و حسـادت  /شيطان /شود خطاهايي كه باعث ساقط شدن اعمال مي )26ص(شود بعد از نماز گذاشت  نمي

زندگي بايد خيلي دقّـت  » چراهاي«در  /چرا براي فهميدن حكمت كار و چراي اعتراضي /گفتن» راچ«ي  دو نحوه
ي  كشد مانند حسد و در ادامه هاي ديگر را به خودش مي عيوبي هست كه عيب /كرد كه از كجا ريشه گرفته است

ر و مركـز حيـات و قـدرت    در زمان پيغمبر ارتباط مستقيم بين پيغمب )35ص(بدجنسي و حتّي سرقت  /آن بد ذاتي
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ايراد و نظري كه بر  /گرفتند مشورت پيغمبر با منافقين و دشمنان و بعد اجراي آنچه ايشان تصميم مي /خداوند بود
 /بعد از مشورت خودتان تصميم بگيريـد  /مشورت كردن بين مؤمنين /رسيد كار پيغمبر داشتند به گوش پيغمبر مي

هاي ناخواسـته كـه    منع ازدواج )42ص(داريد بايستي خودتان تصميم بگيريد  وجود مستقلي ،خداوند شما را آفريده
تفاوت قائل نشدن بين فرزندان  /مندي و اثر آن در فرزندان هاي از روي عالقه آثار ازدواج /رسد به سامان هم نمي

متحـان و  ا /حضرت يوسـف و برهـان رب   /داستان حضرت يعقوب و فرزندانش /براي آنهايي كه چند فرزند دارند
ه بـه امـور     /دو پيكر انسان پيكر بدني و پيكر رواني و مؤثّر بـودن آنهـا در هـم    )46ص(بازخواست پيغمبران  توجـ

 /هميشه به ياد خدا باشيد كه آن رابطه قطع نشود ولو رابطه و يادآوري مختصـر باشـد   /معنوي در بدن مؤثّر است
خـدا   ،كسي كه براي خدا باشـد  /هدف و نيت /خداوند نداردكار مرتاضان هندي با تمريناتي كه اتّصال به معرفت 

خداوند دوست  /قاعده و قانون زندگي دنيا /معناي احتراز مكتب درويشي از سياست /دنيا )53ص(هم براي اوست 
دو  /اسـت  فعاليتپاداش  ،راضي بودن خداوند /دهم كنند ولي نگفته هميشه به آنها نتيجه مي فعاليتدارد بندگان 

ي  شود از ناحيه مي هر چهبدانيم  /سوزي خداوند سازي و سبب سبب /ت متضاد در سلوك و رعايت حال اعتدالحال
 /معنـاي ذكـر   /ي الهـي  اراده /كنـيم  فرمايد ذكر را فرستاديم خودمان هم حفظش مي خداوند مي )59ص(خداست 

  ).66ص(مجالس ذكر خدا 
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  )1388 خرداد و تير –وپنجم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وهشتم پنجاه
  (قسمت دوم)حقوق مالي و عشريه   ونهم پنجاه
  (قسمت دوم)خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   شصتم
  )1388- 89هاي  سال –(قسمت سوم وگوهاي عرفاني  گفت  ويكم شصت
  قسمت اول)(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  ودوم شصت

ن  جاهوه ناو ی   پ ی  تار م،  یو   ت   س م)    و  (   پ
زن و مـرد و تفـاوت انسـان بـا اكثـر       /آداب و رسوم ي حجاب از جنبه/ هاي مختلف حجاب جنبه /حجاب

جـه رسـيدن   ها خودداري را داشته باشند و براي به نتي در مورد حجاب براي اطاعت امر الهي بايد انسان /حيوانات
گيري و فشار و دعـوا و داد و بيـداد بـا     مضر بودن سخت /بايد از هر تحريك عصبي جلوگيري شود ،آن خودداري
اي  بنـده  /نفـس مطمئنّـه   ،نفس لوامه ،نفس اماره /نفسدر مورد  )6ص(بازي  لج /خود در مورد حجاب دختر جوانِ

بـازي و   از شيطان نترسـيد حقّـه   /قام توكّل و رضا برسدكه به نفس مطمئنّه رسيده از لحاظ مقام سلوك بايد به م
گويد هفتصد سر دارد بـه   اگر خداوند به نفس مي /تواني با آن مقابله كني كند ضعيف است مي سازي كه مي صحنه

ي  چهـره  /يماني از گذشته استشپ ،قدم اول براي توبه )15ص(كار ببريم  منتها بايد به ،دهد ما هشتصد اسلحه مي
ي عابـد و   تـر از چهـره   اري كه از گناهش پشيمان است و توبه كرده و سر به زير است براي خـدا محبـوب  گناهك

 /امر الهي مقدم بر همه چيز اسـت  /اطاعت امر خداوند ،اطاعت امر پيغمبر /روز عبادت كرده زاهدي است كه شبانه
 /جبرئيـل  /معـراج پيغمبـر   )23ص(م كه خودش كمك كنـد  يبايد از خدا بخواه /نفس و شيطان در مراحل سلوك

 /شـود  هاي خارج از ظـواهر و تكفيرهـايي كـه مـي     شطحيات و حرف /نامفهوم بودن و مبهم بودن مسائل عرفاني
وسواس براي كساني كـه بـه احكـام شـريعت      )29ص( قلمرويي كه تنهايي بايد رفت و بهتر است آدم حرف نزند

فرق بين نجس بودن چيـزي بـا    /اند كه از ما خواسته شرع همانقدريرعايت احكام  /زيادتر از حد خود معتقد باشند
در مورد شوهري كه زن ديگري  /ي وسواس در شما پيدا نشود بايد سعي كنيد زمينه /نجسي و پاكي /كثيف بودن
نبايـد فقـط    )36ص(چيزي ثابت نشود بايد آن را پاك حساب كنيد  تا بر شما نجاست /اصل طهارت /گرفته است

بعد از درويش شدن حاالت بـه دسـت آن كسـي     /كارند كه گندم درو كنند نه كاه گندم مي مثالِ /را ببينيدظواهر 
 /حالت بايد از خدا باشد تـا خـدا هـم بـه شـما برسـد       /نداريم يتوان گفت ما حاالت نمي /است كه اينها را پذيرفته

 /استقامت در كار خير و عقيـده  /طريقتشريعت و  )46ص( فداكاري و ايثار و همدلي بين فقرا /سلوك و درويشي
گويم و باقي صـحيح   انحصار همه چيز به خود كه بگويد حق همين است كه من مي /انحصارطلبي درست نيست

او را نوكر امام و صاحب اختيار از طـرف امـام    ،دانند ولي نه گويند اينها مرشد خود را امام مي به اشتباه مي /نيست
شـود   اعتقاد را نمي /انحصارطلبي خيلي بد است )51ص(خواهد بكند  اجازه داده هركار مي دانند كه ارباب به او مي
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ظ عربي خيلي دقيق در نماز و مقيد شـدن در ظـواهر و در   در مورد احتياط در محلّ آب وضو و يا تلفّ /انحصار كرد
آداب و ظواهر  /ت و طريقتشريع )56ص(مكارم اخالقي در اول اين است كه ديگران را طرد نكنيم  /لفظ عبادات

در معامالت بايد نيت ما با نيت طـرف مقابـل منطبـق     /اعمال برحسب نيات است /نيت /و حقيقت اعمال در دين
رعايـت پوشـش الزم در    )62ص( كنيم با نيتمان منطبق باشد بيان و عملي كه مي ،بايد مراقب باشيم حرف /باشد

 ي حمله /از بودن جنگ و جدال ناراحت نشويم /گيرند ا و ايراداتي كه ميه نماز درويش /نماز و در مجلس درويشي
كننـد اضـافه    شود كه غيرت و تعصب طرفداران آنهايي كه در آنجا عبـادت مـي   ها موجب مي دشمنان به عبادتگاه

  ).67ص( نيروها و موجودات جهان در دست خداوند است ي همه /تر شود شده و ايمان آنها محكم

ن  جاهه وناو ھم،   پ ر ی بارهو   ی   و  ت وق    ما س   دّوم)  (
ر را بـ با دادن زكات امـر پيغم  /اهللا زكات با نيت قربةًالي /صدقات مستحبي /فطريه /خمس /زكات و جزيه

زكـات را بايـد بـه     /داسـتان اهـل رده   /كنيم يعني عظمت او و تسلّط او بـر خودمـان را قبـول داريـم     اطاعت مي
ي وراث در هنگام تقسـيم كـردن امـوال متـوفي      وظيفه /و در نبودن پيغمبر به جانشين پيغمبر بدهيم صمبرپيغ

بنـابراين هيچگونـه بـدعتي     ،عشريه يعني نصف خمسيه )15ص(عشريه در مذهب يهود و مسيح  /عشريه )6ص(
تقليد  /ط مرجعيت باشدتقليد از مرجع تقليدي كه داراي صفات عنوان شده و شراي /خمس /عشريه )17ص(نيست 

بـا شـرايطي كـه     ،اختيار خود شخص به صرف كردن وجوهات شـرعي  )18ص(در اعمال است و نه در اعتقادات 
بـه مسـئوليت خودتـان آن را خـرج كنيـد       ،اگر نياز ضروري شخصي را تشـخيص داديـد   /براي گيرنده ذكر شده

هم در  /عرآن است و قرآن ناطق يعني عليق ،حد وسط و اعتدال /ي كنش و واكنش در اقتصاد قاعده )20ص(
 /جلوگيري از اسراف و تجمل كه رفاه زائد بر حد اسـت  /گرفتن و هم در خرج كردن وجوه شرعي قواعدي هست

مصـرف عشـريه فقـط بـه      /موقوفـات  /ي او را بپردازيـد  هزينـه  ،ي كمك كردن به نيازمندان: وجه را ندهيد نحوه
انجـام دادن وقـف بـه     )22ص(ديگر از جمله كارهاي فرهنگي هـم هسـت    نيازمندان نيست براي خيلي مصارف
كه واقـف معـين كـرده     ري و مصرف وقف همانطورييحا ي در مورد حسينيه /همان طريقي كه واقف نوشته است

يك هدف خـرج   /كمك كردن با خريد وسايل و ندادن عين پول /محل خرج عشريه )29ص(وجوه عشريه  /است
 /حقّ صدقه )31ص( مالي اين است كه زندگي عموم جامعه در يك سطح معتدل واقع بشودكردن وجوه و حقوق 

 /اي از براي تـو نـزد خداونـد اسـت     دهي ذخيره حقّ صدقه يعني بداني آنچه صدقه مي /صدقات واجب و مستحب
معـامالت   برخالف صدقات در /صورت آشكار در معرض اين است كه توأم با رياكاري يا توقع باشد صدقه دادن به

دهنـده   توقّع تشكّر از ارزش صـدقه  /بعضي مواقع شاهد بگيريد و علني بدهيد ،بنويسيد ،گيريد دهيد يا مي پولي مي
حـالل   )33ص(ي با منّت گذاشتن و اذيت كردن است  گفتار خوب و زبان نرم و خوش بهتر از صدقه /كند كم مي

پرداخت وجوه  /حكمت پرداخت خمس و زكات يا عشريه /معاش چيست؟ /آيد يا حرام بودن پولي كه به دست مي
 /رياضـت بايـد بـا اجـازه باشـد      /ي اخالقـي هـم دارد   غير از كارهاي حكـومتي جنبـه   ،ها شرعي براي ما مسلمان
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گذاري وجوهات شرعيه براي مصلحت  قانون )39ص(جلوگيري از اسراف  /شرعي و تربيت و رياضت معنوي وجوه
بايـد از   ،ه شرعي در محل اشتباه مصرف شده باشـد واگر وج /هت منفعت مردم باشدجامعه و مصرف آن بايد در ج

دهند و مردم بـه علمـا كـه مرجـع آنهاسـت       وجوه شرعي را اهل طريقت به مرجع طريقتي خود مي /نو داده شود
ت اسـت    ،اصل در پرداخت /مصرف عشريه /دهند مي بايـد سـعي كنـي مـال را از راهـي بـه        )47ص(خلوص نيـ

خداوند فرموده اسـت انفـاق كنيـد ولـي      /وري كه حالل است و در راهي خرج كني كه رو به خداوند استآ دست
 ،نه تنها بشر ،هر موجودي /دارد تواند اموالش را نگه در مورد سفيه كه خودش نمي /نفرموده است كه به دور بريزيد

بركـت نداشـتن و از    /ل را راكد نگـذاريم بايد ما /فرق تبذير با اسراف /ي اول اهميت است حفظ خودش در درجه
 ،براي مصرف وجوهات اوالً نيت شما /در مورد روابط زن و مرد در پرداخت وجوه شرعي )50ص(دست رفتن مال 

آنچه از حقوق مالي به دسـت   /آن باشد واقعاً محلّ ،خواهيد پرداخت كنيد ي كه ميبايد نيت الهي باشد و ثانياً محلّ
 /رسد) بايد حساب كنيد و وجـوه الهـي را بپردازيـد    آنچه به دست شما مي ،كنند ه نه آنچه كم ميرسد (البتّ شما مي

ي افـراد   همـه  )56ص(ي خرج خانه از اموال شوهرش بردارد  تواند به اندازه زن مي ،اگر شوهري خرج خانه را نداد
 ي ي بيمـه  منزلـه  جوه شـرعيه بـه  و /كنند (مرجع شريعتي يا طريقتي) وجوهات شرعيه را به مرجعشان پرداخت مي

مهمترين اثر روانـي دادن وجوهـات شـرعيه كـم      /ي زن اگر شوهر وجوه شرعي را نپردازد وظيفه /بيكاري نيست
ديـن   )64ص(بس اسـت  ع و نماز مظهر لُلْخمس و زكات مظهر خَ /روزه /كردن دلبستگي انسان به دنيا و ماديات

هـا   يكي از محاسن ماليات /اقتصاد و ماليات /ي مصرف آن نحوه عشريه و )70ص(ي شوهر است  شرعي به عهده
در ديون شرعيه مصرف آن فقط براي نيازمنـدان و مسـتمندان    /تعادل بين مردم جامعه است ،و آثار مورد نظر آن

ه  مراجعـه بـه رسـاله    /شـود  ي مصارفي كه براي امر الهي است جزء ديون شرعي حساب مـي  نيست همه ي عمليـ 
  ).71ص(

ن نا وادهم، وه و ی   خا واد ت خا تال ل عمده  و ا ت و ع س   دّوم)  (
كس كند اين است كه هـر  ده را مختل مييكي از مواردي كه نظم خانوا /نظم جامعه از نظم خانواده است

ه در خـانواده    /تـر در خـانواده   تـر بـه بـزرگ    رعايت احترام كوچـك  /خود را مقدم بر ديگري بداند در  /تربيـت بچـ
در  )6ص(هايي كه شوهرشـان زن ديگـري گرفتـه اسـت      در مورد شكايت زن /ها اول از خود شروع كنيد شكايت

هـا و   زورگويي كليد /خواستگاري بدون تظاهر و رياكاري /مرد بايد به خواستگاري زن برود ،نظام طبيعت و فطرت
شـغل   /شـود  رباني كند بر همه پيروز مـي زن مطابق با فطرت خود رفتار و مه /هاي مرد زيركي زن است خشونت

ي روابـط و   نحوه /تأمين معاش /ثروت /ي سنّي زن و مرد در ازدواج فاصله /او ارتباط ندارد شخصيتخواستگار به 
از  ،جلوي فرزنـد خـود   /هاي طالق بچه /تربيت كودكان )11ص(احترام مرد و زن با پدر و مادرشان بعد از ازدواج 

تعـادل بـين    )22ص(ترهاسـت   تر از برخورد با بزرگ و مشكل مهمترها خيلي  برخورد با بچه /همسرتان بد نگوييد
ذوق و سـليقه و اسـتعداد زن و    /تقسيم كردن وظايف خـانواده  /سر نبودن زن و مرد نسبت به هم /حقّ زن و مرد
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ـ   /مرد مكمل هم است و نه مثل هم در زنـدگي   /ر هسـتند در اختالفات خانوادگي هر دو طرف كم و يا زيـاد مقص
فرهنـگ   )27ص(هاسـت   عواطـف بـاالتر از منطـق   همينطـور  از انصاف و  مهمتر قضيه ي عاطفيِ خانوادگي جنبه

تحمل كردن و حل كردن مشـكالت و   )34ص( هم بودن است» كفو« ،يكي از شرايط ازدواج /مختلف زن و مرد
خواستگاري هـيچ نـوع    /سي از وظايف اوستعدم اطالع هرك ،يك جهت وجود مشكالت /يا اختالفات خانوادگي

 )35ص(اختيار عاطفي خانواده به دسـت زن اسـت    /كند تعهد اخالقي و اجتماعي كه مطابق شرع باشد ايجاد نمي
 /شـود  به بيعت او لطمـه وارد نمـي   ،اگر كسي بيعت كرد و پدر و مادر او ناراضي بودند /تشرّف و بيعت در درويشي

بـراي اسـتحكام    ستور به جلب رضايت شوهر و يـا پـدر  د /و مادر در ايمان شرط نيسترضايت پدر  /كفران نعمت
در  /در نزد يكديگر آرامش پيدا كنيد و بين شما دوستي و انس و رحمت قـرار داشـته باشـد    )44ص(خانواده است 

صـاديق رحمـت   يكي از م /زن هم بر مرد دارد ،است همان حقّي كه مرد بر زن دارد انسانيتمورد آنچه مربوط به 
ي مـرد اسـت    ي خانواده به عهده چون شرعاً تمام هزينه /ي كامل زن ادا كردن هزينه و نفقه /خداوند فرزند است

سـت و نـه   ها مقــرّرات بـراي آسـايش زن    /اسـت  ي با هم بودنِ مرد و زن ايجاد نسل نتيجه و اثر عمده )48ص(
مقـرّرات شهادت و شـاهد بـودن زن    /واني جامعهي حجاب و تحريك جنسي و سالمت ر مسأله /ها تحميل بر زن

زن اساس اجتمـاع   /در مورد دختر جلب موافقت پدر /رضايت زن و مرد در ازدواج )54ص(هاست  براي آرامش زن
اطالع نداشتن  /راجع به طالق /مرد را براي فراهم كردن آسايش و راحتي همسر موظّف كرده است /بشري است

انتخاب اسم  /حقوقي كه فرزند نسبت به پدر و مادر دارد /ها ديگران در روابط انسان رعايت حقّ )61ص(از قوانين 
گيـري كـردن درسـت نيسـت      آزاد گذاشتن بچه و يا خيلـي سـخت   /تربيت فرزندان با رعايت اعتدال /براي فرزند

باداتي مانند: نمـاز  ياد خدا فقط به زبان و فقط در ع /عبادت است ،كاري كه به نيت اطاعت امر خدا باشد )66ص(
 /كاري كنيد كه محتـاج بـه ديگـري نشـويد     /داريد كار كنيد و خانواده را در آسايش و رفاه نگه /و روزه و... نيست

تـرين گنـاه    بـه بـاال   ،اهميت بدانيـد  ترين گناه را اگر بي كوچك /ها عليشاه در نگهداري حساب دقّت حضرت صالح
  ).73ص( شويد كشانده مي

ن  ت وه ناو ی ت   و  یکم،  ی  و ت و س   ّوم)   (
معاويه اصـالً عقـل خـودش را عقـل الهـي       /عقل حيواني و عقل ايمانيي مدرن:  سلوك عرفاني در دوره

عشق به يك حقيقـت، همـان ايمـان بـه آن حقيقـت       /عقل شيطاني، عقل خودبين و خودمحور است /دانست مي
عقل ايماني هم عقـل معـاش دارد و هـم عقـل      /بيروني آن است ي است. ايمان در دل نهفته است و عشق جلوه

مشـايخ بشـرند و ممكـن     /هر مؤمني براي مؤمن ديگر پيرِ صحبت اسـت  /معاد اما عقل شيطاني عقل معاد ندارد
مشايخِ مأذون از قطب فقط براي اخذ بيعت است مگر آنكه چيـزي بـر آن اضـافه     ي اجازه /است اشتباه هم بكنند

كار  شناسي جديد، هم كمك روان /ي اختيارات مشايخ محدوده /تواند بدهد رالعمل كلّي را فقط قطب ميدستو /شود
آثـار مشـتركي در قـبض عرفـاني و      /قبض و بسـط عرفـاني   /عرفان است و هم گاهي اوقات مزاحم عرفان است
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، خيـال را بـا اراده   از طريـق ذكـر   /نسبت خيال با ذكر و فكـر  /افسردگي رواني هست ولي درمانش متفاوت است
در يوگا  /كند گوييم كه خداوند اين فكر را بر ما القاء مي ما در عرفان مي /تصحيح خيال /بريم به سوي خداوند مي

علّت تكثّر سالسل مختلـف   /ايمان و عمل صالح /گيرند عنوان خدا در نظر مي و مديتيشن يك چيز موهومي را به
هاي جامي، آنچه كه با حـالِ مـا منطبـق     يافته /منطبق با مقتضاي محيط رفتار و سلوك درويشي متناسب و /فقرا

مـا را بـايكوت خبـري    وگو با سـايت مجـذوبان نـور:     گفت )7ص( گوييم درست است كنيم و مي باشد را قبول مي
ر شود و مظه چون درويشي، امروز به من شناخته مي /كنند هاي من نيز دشمني مي هاي سخنراني با جزوه /اند كرده

بـا سياسـتي كـه كثيـف و      /ي درويشي هستم الزم است هر چند وقتي راجع به درويشي توضيح دهم اين سلسله
كنيم، اگر تبليـغ كنـيم، ديگـر جـايي بـراي مخـالفين مـا بـاقي          ما تبليغ نمي /مبتني بر دروغ است، كاري نداريم

اره  كشي نبايد باشد و به جـاي آن بايـد ن   گوييم قتل و آدم ما مي /ماند نمي اينكـه   /خودمـان را بكشـيم   ي فـس امـ
هـاي   هـا جسـم   درويش /كنيم به اين معنا نيست كه هر ظلمي را تحمل كنيم گوييم ما دخالت در سياست نمي مي

گويند همدلي يعني  دشمنان ما به دل كار ندارند، به سياست كار دارند، مي /مختلفي دارند ولي روحشان يكي است
تقويت ما همين هماهنگ بـودن، همـدل    /زدگي دنيا را گرفته است بيماري سياست /دچه؟ شما با هم تباني كردي

خواهند ما  دشمنان ما مي /آييم كنيم ولي از دفاع هم كوتاه نمي ما جنگ نمي /بودن و از حال هم خبر داشتن است
بـرادري و   حفـظ ساختمان را از بين برديد ولي در همان محل تخريـب شـده بـا     /را تبديل به گروه سياسي كنند

ي  همـه  /كنـيم  و فرصت تبديل مي موقعيتما اين وضعيت مخالفت دشمنان را به  /خوانيم همدلي بيشتر، نماز مي
كنـيم، بـه قـرآن     خوانيم و به دستوراتش عمل مـي  ما در عين اينكه همين قرآن را مي /خورد قرآن به درد فقرا مي

خداونـد بـه هركـه بخواهـد      /گرفت ضر مستقيم از خدا درس ميخ /كنيم ناطق هم توجه داريم و از آن پيروي مي
انـد كـه    هميشه در طول تاريخ افرادي بـوده  /تواند علم و رحمتش را عنايت كند و هر چه امر كند همان است مي

بينـي پادشـاهي    و پـيش  عليشاه) (رحمتحايري  مرحوم حاج شيخ عبداللّه /اند از آنها بهتري وجود ندارد كرده فكر مي
ي ابتدايي نداريم ولي در دفاع خيلـي   ما جهاد يعني حمله: به مناسبت دومين سالگرد روز درويش )34ص( اشاهرض

 ي عمده /من خود شخصاً از جزئيات خبر نداشتم و باني اين كار نبودم ولي با رضايت قلبي من بود /محكم هستيم
در واقع هيچكدامِ ما نبوديم، خداوند اين كـار   /مقصود اين بود كه خودمان را نشان بدهيم و بگوييم كه ما هستيم

 /كنـد  تبليغات به نفع ما كار مياز خيلي  ي ها، به اندازه ترويج اين دروغ /اي در دست او بوديم را كرد ما مانند مهره
فقرا متوجه شدند درست  /شود يابي اشخاص منصف مي ها بيشتر موجب تحريك كنجكاوي و حق گويي اين خالف
ي شـهروندان بايـد بگرداننـد و هـر      كند ولي سياست مملكت را همه در سياست دخالت نمي» درويشي«است كه 

كه به  چكّشدانيم، اين  مرصوص مي ما چون خودمان را يك بنيانٌ /درويشي خودش يكي از اين شهروندان است
بيعت  /گرفتن بيعت ايمانيي  وظيفه /اب اربعهنو /»عرفان كاذب«ي اصطالح  درباره /شويم تر مي ما بخورد محكم

امام فرمود آنچه من بايـد بـه زبـان بگـويم، گفـتم،       /ي خدا است بايد بگيرد چيزي است كه آن كسي كه نماينده
كامل شد، ديگر بگرديد خودتان حكم شرعي را پيدا كنيد ولي براي آنچه مربوط به بيعت است يك نفـر را تعيـين   
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عرفان يعني  /آيد و قابل گفتن نيست ط روح انسان و خداوند به زبان نميارتبا /كردند و آن شيخ جنيد بغدادي بود
نمـا مخـالف هسـتند،     ها با جهلِ علـم  درويش /شناخت ارتباطي كه انسان با خداوند دارد و برطبق آن رفتار كردن

سـي بـا او   خواهـد ك  فرد حسود وقتي قدرتي به دست آورد ديگر نمي /نما گويند جاهل بهتر است از جاهل عالم مي
آنهـا   /ابتدايي هستيد و ما دانشگاهي ي شريك باشد حال چه برسد به اينكه آن طرف به وي بگويد شما در مرحله

ي سياسـي مـا را بكوبنـد و حـال آنكـه عرفـان و مـا را         نحوه خواهند ما را سياسي كنند تا بعد بتوانند به به زور مي
  ).56ص( هرباني آب زالل هستيمما در دفاع سنگ خارا و در م /توانند بكوبند نمي

ن  یدهوه ناو ھات    با    ع  ت ت   و  دّوم، ر یا ت  ی از  س   )لّو ا  (
حكومـت اسـالمي و اجـراي     )30(صدرويشي و سياسـت   )26ص(علما و عرفا  )5ص(شريعت و طريقت 

حقوق  )48ص(مرجع تقليد  )45ص(اعتقاد به امام زمان  )40ص(قوانين شرعي برحسب زمان و اطاعت از قوانين 
  ).74ص(حجاب  )51ص(مالي و عشريه 
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  1زدهيس شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  (قسمت دوم)هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وسوم شصت
  (قسمت سوم)هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وچهارم شصت
  چهارم)(قسمت هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وپنجم شصت
  )1388تير  -وششم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وششم شصت
  )1388تير  -وهفتم (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وهفتم شصت

ن  ّوم،   توه ناو یدهو ھات   با    ع  ت  ر یا ت ی   از    س   )مّو د(
صورت  )21ص(ذكر و فكر  )19ص(حسينيه و خانقاه  )15ص(سلسله گنابادي  )5ص(مواد مخدر و معتاد 

  ).61ص(فكريه و مصافحه 

ن  ھارم،   توه ناو یدهو ھات   با    ع  ت ر یا ت  ی   از    س   )مّو  (
ي برگزاري مجالس فقـري خـارج    نحوه )20ص(اتّحاد مؤمنين  )8ص(حاالت فقرا  )5ص(تشرّف در مورد 

 امعناي )37ص(مكاني و زماني اجازات  ي ام و محدودهي احتر مشايخ و نحوه )28ص(ها  از كشور و شهرستان
  ).63ص(دعا در مورد  )58ص(خانوادگي  لقب عرفاني و نام )50ص(

ن  م،  و  توه ناو یدهپ ھات   با    ع  ت ر یا ت  ی   از    س   )ھارم(
 )23ص(بيكـاري  كار و  )20ص(رمل و اسطرالب و اطالع از آينده  )14ص(جن  )5ص(موسيقي و سماع 

خـواب و تعبيـر آن    )51ص(اسـتخاره   )43ص(طالق  )36ص(اختالفات خانوادگي  )32ص(خواستگاري و مهريه 
  ).60ص(

ن  ی    توه ناو ی  تار م،  م)و ی و ت  س )  
ه ها مورد خطاب هستند و آياتي كه مؤمنين را خطـاب قـرار داد   در مورد آياتي از قرآن كه همه نوع انسان

 /كننـد  هـا بـه خداونـد برخـورد مـي      ي انسان همه» َفُمالقیـهِ «در مورد  /مؤمنين خاص و يا هر نوع مسلماني /است
 /شرايط حج )6ص(نفس مطمئنّه  /مالقات كردن خدا در اين دنيا براي بشر مادامي كه در جسم است امكان ندارد

َنا بََشٌر ِمْثلُ «در مورد  /درجات مختلف شناخت بزرگان
َ
حی«و » کمْ ـــأ ُ   َّ

َ
آنهـايي كـه در واليـت داراي ارزش و     /» ِإيل

خداوند زايد بر قدرت و اسـتطاعت   /بيداري سحر )13ص( انسان كامل /دانند؟ مقام خودشان را مي ،مقامي هستند
تـر از تماشـاي يـك فـيلم      بايد واقعاً در دلتان نماز صبح و سـحرخيزي شـيرين   /دهد يك نفر باري بر او قرار نمي

اختياري كه  ذكر بي /ذكردر مورد  /شويد خود بيدار مي خودبه ،موقع و به اندازه بخوابيد به /وقت باشددير لويزيون تات
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خالفـت الهـي قابـل     )22ص( كشـيدن اسـت   ذكر و فكر عادت نيست مثل نفس /ستانسان را محو كند مبارك ا
تهمت و انتقـاداتي كـه از قيـام     /عاشوراو قضاياي كربال و شب  عحسين امام /مصالحه و قابل واگذاري نيست

 /ي پيغمبر و بايكوت آن سه نفري كه امر حضرت را اطاعت نكرده بودنـد  داستان غزوه /كردند مي عحسين امام
خداوند بـه   محبت /ي الهي نفخه /معني ذكر )27ص(بايد اوامر الهي را درست صددرصد تا آخرين حد حفظ كنيم 

 ،كشيد بـدون فراموشـي   نفس مي /مسئوليت سنگيني كه بر دوش او گذاشته استي موجودات و  بشر در بين همه
تمركز حواس  /مديتيشن )35ص(ذكر لساني و ذكر قلبي  /خداوند را هم بايد هميشه به ياد داشت بدون فراموشي

 مـا در  /داننـد  ذكر گفتن به اسم مانترا و تمركز كردن حواس بـه چيـزي كـه معنـاي آن را نمـي      /و نرمش فكري
اي كـه   ذكر گفتن بـه هـر انـدازه    /شويم مي متوسلدانيم و به آن  درويشي مانترايي داريم كه معناي آن را هم مي

تسـليم شـدن بـه     /تأهل و همسـرخواهي  /نشيني درويشي چلّه /ها در مورد حد آزادي اخوان و همشيره /توانيد مي
در  /ها و شـايعات و برائـت عايشـه    تهمت /بنددالرامي كه داري دل در او  )43ص( قانون طبيعت و اطاعت كردن

ي  كنم كـه ايـن بـاالترين درجـه     ر مياز خداي محمد كه برائت مرا اعالم كرده تشـكّ :خبري هست عايشه گفت
تواننـد سـحر    بيماران قلبي و بيماران اعصاب كه نميدر مورد  /بيداري سحر با اشتياق كامل )52ص(عرفان است 
بايد طوري سحر بيدار شويد كـه بـه ديگـران     /خواندن نماز كه امري واجب است قبل از طلوع آفتاب /بيدار باشند
ت كوتـاهي در زمـان   حكومـت الهـي مـد    )55ص( خـواب معتـاد   /خـواب مـؤمن   /خواب و تعبير آن /لطمه نزنيد

اساس اسالم بـراي   /اي منطبق بر تمام موارد اسالمي امكان ندارد جامعه  /تا زمان قيام حضرت قائم ،صپيغمبر
 قـرآن نـاطق   ععلي /در اطاعت امر عشجاعت و رشادت علي /تربيت اخالقي /تربيت فردي مسلمين است

  ).60ص(

ن  ی   توه ناو ی  تار م،  م) و ی و ت  س )  
 /اشته باشـيد روي هم قرار دهيد تا از حال هم خبر د ههايتان را قبله قرار دهيد يعني روب خانه /قبلهدر مورد 
قفـس   /توجه به جسم و بـدن  /در آداب مكّه عاحترام مقام ابراهيم /ي خدا و ساخت خانه عحضرت ابراهيم

بنـدي مراحـل    تقسـيم  )6ص(لبيك گفتن  /پرستي و يك خدا درست كردن بت /عداستان موسي /تن و جامعه
غالبـاً اينهـايي كـه دعـا      /فهمـيم  ما مـي اثر در معنايي است كه  /علّت اثر نكردن دعاها /ي حيرت مرحله /عرفاني

خـدا خـودش    ،اگر كار را بـه خـدا سـپردي    /دانند! خواهند خدا را مستخدم خود مي كنند و چيزي از خداوند مي مي
 )20ص(كنـد   هر طور مقرّر كرده باشد غالباً به ميل ماست يا ميل ما را مطابق آن مـي  ،دهد كارهايت را انجام مي

رفتن به  /و ترديد شكاليـت    /درآمدن از آن مهم است ،و ترديد اشكالي ندارد شكهر چه ترديد شديدتر باشـد فع
 كنـد و حـلّ   در ترديدها هوش و عقل و فكر انسان كار مـي  /اندازد كار مي فكري انسان بيشتر است و عقل او را به

ر مدام و اراده بـراي بهتـر   ذكر دوام و فك /دائم به دل خود و فكر خود مراجعه كنيد براي حلّ /موقت ممكن است
ها  ايراداتي كه به بعضي درويش )27ص( شكرگزاري هر اندازه كه خداوند توفيق داده و بيشتر خواستن از او /شدن
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دين و مذهب ما اين است كه بايد آنكـه   /به حسينيه نرويد! ،گويند دين و مذهب شما معلوم نيست گيرند و مي مي
مبحـث   /شـود  تمرّد از حكومت ارتـداد مـي   ،هروقت حكومت اسالمي بود /مرتد در مورد /تو را خلق كرده بپرستي

خداونـد هرگـز ايمانتـان را ضـايع      )34ص( قصاص و دفاع توسط مأمور حكومت اسالمي و يا توسط مردم /اعدام
اردي كـه  مـو  /دهـد  اند را مي خداوند اجر كساني كه كار خيري انجام داده /رود بنابراين ايمان از بين نمي /كند نمي

بسياري افراد از روي جهل خطا  /نيت خير /كند اشخاص بدي كردند ولي خداوند اين كار بد را تبديل به خوبي مي
اگـر   /سـعدي  گلسـتان  )44ص( مكارم اخالقـي  /خدا نكند كه خدا بخواهد حسنه را به سيئه تبديل كند /كنند مي
 ،حاال به بعد هم بدانيد چـه بـه روزگـار شـما خواهـد آمـد      خواهيد سلوك خود را از اول تا حاال دقت كنيد و از  مي

 /صمبعث رسول اكرم )51ص( ارزد هاي ادبي ما مي ي كتاب به همه گلستاني  مقدمه /را دقيقاً بخوانيد گلستان
نزد خداونـد بـراي    عوساطت عيسي /آدم گول خوردن است شيطان گول زدن و فطرت فطرت /بعثتدر مورد 

مكارم اخالقي بيشـتر   /رساندن مكارم اخالقي بود ءاعال به كمال و به حدّ ز بعثت پيغمبرهدف ا /بخشيدن شيطان
امر مؤمنين در مشـورت بـا خودشـان     /مقرّراتي كه پيغمبر براي جامعه آفريد /به درون و وجدان افراد بستگي دارد

  ).58ص(است 
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  1چهارده شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  )1388تير و مرداد  - وهشتم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وهشتم شصت
  )1388مرداد و شهريور  -ونهم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   ونهم شصت

  (قسمت هفتم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  (قسمت هشتم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  (قسمت نهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

ن  ی    توه ناو ی  تار م،  م)(و ی و ت    س
ـهَ  /و بعثت روز قيامت ءبعثت انبيا /معني بعثت

َ
اهللاَّ  َالِإل وجـود بيايـد    را طوري بگوييد كه اين در دلتان بـه  ِإالَّ

ِلـُحــواصورت  دراين ْ اگر از پشت سر تير  /حمزه سيدالشهدا )6ص(هم هست و براي تمام زندگي شما كافي است  ُ
از  /شود كه نزديك انسان هستند حسادت از كساني مي /در صف دوستان استگويند يكي است كه  آمده باشد مي

خـدمتي   /اي زنهار از شرّ كسي كه به او خـدمت كـرده   /بيند كسي و جايي كه انسان توقع دوستي دارد دشمني مي
ي  مـه ه /كننده بايد فرامـوش كنـد   احسان /خاطر خدا و وجدان فكري و با نيت الهي باشد كنيد به كه به كسي مي

اي  مشايخ هركدام يك سبك و يـك روحيـه   /مشايخ تابع قطب هستند فقط اگر قطب رحلت كرد بايد تجديد كرد
ْصِرِه َوِباْملُْؤِمننيَ  )10ص( دارند َدَك نِبَ یَّ

َ
ي بشر منطبق با مشيت  اگر خواسته /ي نصرت هستند؟ چطور مؤمنين وسيله /أ

سـعي كـن    /كنـد  خداوند بيشتر قبـول مـي   ،صورت جمع گفته شود دعاها و استغفار به /شود كمك مي ،الهي باشد
قرآن را با دقّت بخوانيد البتّـه بـا معنـي و     /دشمن را تبديل به دوست كني و مبادا دوست را تبديل به دشمن كني

 نظريات /برزخ /رويم ايم و به كجا مي نظرات مختلف در مورد: از كجا آمده /تناسخدر مورد  )20ص(تفسير صحيح 
ي  آينـه  ،تـاريخ  )28ص(ها و غيبت امـام دوازدهـم    از دست رفتن فكر در شيعه /ساني كه به تناسخ اعتقاد دارندك

حضـرت خديجـه و    /هاي صدر اسالم و عبرت گرفتن براي زنـدگي خودمـان   دقيق شدن در داستان /عبرت است
 /هر چيزي معناي آن را برداريد در /قرآن ناطق ععلي /جنگ صفّين /المؤمنين عايشه اُم /هاي پيغمبر ساير زن

شـاه قاجـار   محمدآقـا   /)صـابرعلي ( اجعفر برزكـي حاج ملّ /اَنعام و انعام )38ص(اطاعت امر و پيروي از علي كنيد 
عليشـاه و ميـرزاي    آقاي سلطان /تقيهدر مورد  /شاه درويش نشد ولي نظر موافقي داشت الديندرويش بود و ناصر

عليشـاه   ي آقا نجفي اصفهاني تا ديدار حضرت صالح تقيه /اهادي سبزواريه و حاج ملّعليشا آقاي سعادت /شيرازي
ري و تشـرّف  يآقـاي حـاج شـيخ عبـداهللا حـا      /رييعليشاه و تشرّف حاج شيخ عبداهللا حا آقاي سلطان /در سمنان
ي و داستان موس /بشريتپيشرفت و ترقّي  /زميالد حضرت حجت /نيمه شعبان )51ص(علي سمناني  محبوب
لطـف خـدا را بيشـتر درك     ،بعضي بشرها كه استعداد دارند /رود لطف خداوند هميشگي است و از بين نمي /شبان
آينـد هميشـه    ي راهنماياني كه از جانـب خـدا مـي    سلسله /بشريتتكامل  /عابراهيم /كنند و دريافت مي كرده
 )60ص( هستند و همان اختيارات را دارند امام دوازدهم نمايندگاني دارد كه آن نمايندگان هم مثل خودش /هست
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 ،امروز هركس ولو يك ارزن از ديروز خود بهتر باشد ولو يك كلمه ياد گرفته اسـت  /مؤمنان هر دمي دو عيد كنند
 ،تكـاني نزديـك عيـد    عادات و رسومي كه ايجاد شـده ماننـد خانـه    /بهتر از اين است كه دو روز او مثل هم باشد

  ).69ص(ق و معنويات ملّت دارد اي در اخال هركدام ريشه

ن  ی    توه ناو ی  تار ھم،  ھم)و ی و ت  س )  
داستان فوت آقا سيد باقر لشكري از فقراي  /بردار نيست نفس كشيدن تعطيل /تعطيلي براي رفع خستگي

تاني است كه هـيچكس  ي آسمان دوس خداوند را در زير اين قبه /قديمي و اهميت معنوي امثال او در زمان حيات
چه لوازم ظاهري و چه لوازمات معنوي را در اختيار گرفته و البتّـه موظّـف    ،ي لوازم حيات همه /شناسد آنها را نمي

شـيعيان   )7ص(شـاه   حبس نفس و داستان زمان حضرت نورعليشـاه اول و فتحعلـي   /است كه بماند و زندگي كند
امروز هر  /رگونه نيازي فقرا داشته باشند بايد ساير فقرا كمك كننده /علي بايد با هم يكدل بلكه يك جيب باشند

ها برسد و هر درويشي هم كـه ايـن    ي درويش اي كه درويشي در منزلش كرد همانوقت صدايش بايد به همه ناله
 ترس از اين چـه  /خوفدر مورد  )14ص(ي خودش درصدد رفع آن ناله بربيايد  صدا به او رسيد بالفاصله مثل ناله

بـيم و تـرس    ،خشـيت  /توانيم بكنـيم  كاري هم نمي ايم و هيچ االن در آن هستيم يا گذشته يا آينده كه گير كرده
جـز از خداونـد از هـيچكس     /قدرت خدا و حضور خدا را در همه جـا احسـاس كنـيم    /تاست توأم با احساس ابه

همان خـدا او   ،كند كه به خداوند تكيه ميكسي  /ل و اقتدارات خداونديي خداوند يعني يكي از وسا فرشته /نترسيد
 تحملكند ولي مدت طوالني قابل  تغيير عادت مدت كوتاهي خوب است و رفع خستگي مي )18ص(را بس است 

كنـد   اي كه خدا انتخاب مـي  خليفه /هايي گذاشته است خداوند خلقي را كه آفريده براي هركس محدوديت /نيست
 /نگران هيچ چيـز نباشـيد   ،دارنده است خداوند نگه /كنند وكيل مردم است ب ميوكيل اوست ولي آنكه مردم انتخا

تربيـت   /هاي بشر با ساير حيوانات شباهت )22ص(ي واقعي است  مغز تشيع و شيعه ،گوييم صوفي كه مي /تصوف
انسـان   /خودبر  تسلّط /ي خداوند انسان خليفه ،جنگل موال ،دنياي عظيم /عظمت خداوند /حيوانات و قانون عادت

فرو بردن خشـم   ،كظم غيظ /باشد مسلّطو...  محبت ،گرسنگي ،هاي عصبانيت بر خالف حيوانات بايستي بر حالت
بـه  را ي الهـي   شوم لياقـت خليفـه   مسلّطگفت هر اندازه بر خودم  گاندي مي /عفو كردن و بخشيدن /و عصبانيت

جهنّمي كه خدا به ما نشان داده در دل ماسـت و هيـزم   اي از  شعله /گناهان بشر )29ص(همين اندازه بيشتر دارم 
 /كنـد  گويد و ايمان خوبي و بدي را به شـما الهـام مـي    راه صحيح را ايمان به شما مي /اين آتش اعمال بشر است

خداونـد بـراي هـر     /خراب بـودن بلنـدگوي منـزل    )36ص(زيادي دشمنان و زيادي كفّار شما را از راه به در نبرد 
درد و درمان را پهلـوي هـم    /بيماري عالج و درمان آفريده كه در دسترس بشر هم قرار داده است گرفتاري و هر

 /خـدا مسـرفين را دوسـت نـدارد     /ها به آن گرفتارند ي خانواده مشكل اقتصادي و مالي كه تقريباً همه /آفريند مي
حضـرت آقـاي    /ردشـگري او اشـعار سـعدي و گ   )40ص(شاءاهللا كه بتوانيد بـا دل راحـت از دل حـرف بزنيـد      ان

ي ما فعاليت است ولي نتيجـه دادن بـا خداونـد اسـت بـا مـا        وظيفه /عليشاه و حضرت آقاي نورعليشاه ثاني مست
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تر است  زند حرفش دقيق بيند و حرف مي كسي كه مي /كند خداوند وقتي خودش بخواهد سبب را ايجاد مي /نيست
حـد اعـالي توحيـد     /افـك  ي قضـيه عايشـه و   /زنـد  حرف مي كند تا آن كسي كه از روي كتاب و حرفش اثر مي

اثر جسم  /سلطه و حكومت روح بر جسم /هاي فكري است آنچه در تمام حاالت بدني مؤثّر است ناراحتي )47ص(
بايستي بدن و شـرايط محيطـي بـه     ،توجه به ذكرو اعمال و عبادات و يا در مراقبه دادن انجام در  /و بدن در روح

حتمـاً   ،عالج آن را هم آفريده ،خدايي كه كسالت و بيماري و ناراحتي را آفريده /اشد كه مزاحم ما نباشداي ب گونه
 /ها در جنـگ بـا نمـرود    پشهداستان حضرت ابراهيم و  )55ص(بايد دنبال عالج رفت كه طبيب كارش اين است 

كنـيم نگـران    ي خودمـان حـس مـي    هاي پشه را در جامعه بسياري از نيش /تند هر كسي بر طينت خود مي روزيِ
ها را خداوند خودش فرستاده خودش هم به ما دسـت   پشه /خواهد زند چون خون مي پشه به شما نيش مي /نباشيد

اي با او مخالف بودند و او را اذيت  فرمايد هر پيغمبري را فرستاديم يك عده خداوند مي )62ص( داده كه دفع كنيم
شـود الّـا اينكـه خداونـد      هيچ كاري و هيچ حركتـي نمـي   /قت در بشر بوده استمخالفت با حق و حقي /كردند مي

مـؤمنين از   ،چه زمان پيغمبران و چه بعـد از پيغمبـران   /حضرت ابراهيم عاشق اجراي امر الهي بود /تصميم بگيرد
را در تشخيص  ها ديدن ظاهر افرادي كه مانند طلحه و زبير بودنشان خيلي /ها خم به ابرويشان نيامد اين مخالفت

  ).67ص(كند  دچار اشتباه مي

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )م(
شـرح   )21ص(شرح جمـع شـريعت و طريقـت     )10ص(شرح تعظيم امر و نهي  )5ص(م هشرح مواضع تُ

  ).54ص(خالصه صفات مؤمنين  )34ص(قرائت قرآن 

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )م(
  ).58ص(خالصه صفات مؤمنين  )5ص( شرح نماز

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )ھم(
  ).66ص(خالصه صفات مؤمنين  )58ص(شرح سحر  )19ص(شرح دعا  )5ص(شرح اوراد 
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  1عرفان مورد در گزارشات ملخّص هفتادم، جزوه نيعناو
ا پايان شرح تعظيم امر و نهي) (از شرح مقدمه ت پندصالحشرح رساله شريفه  )5ص( پندصالحرساله شريفه 

هـايي از بيانـات حضـرت آقـاي حـاج دكتـر نـورعلي         رفـع شـبهات بـا گزيـده     )291ص( االوليـاء  خطبة )39ص(
درويشـي و سياسـت    )313ص(علمـا و عرفـا    )303ص(شـريعت و طريقـت    )301ص( )عليشـاه  مجـذوب ( تابنده

اعتقـاد بـه امـام     )320ص(عت از قـوانين  حكومت اسالمي و اجراي قوانين شرعي برحسب زمان و اطا )315ص(
ر و معتـاد  مـواد مخـد   )337ص(حجـاب   )326ص(حقوق مـالي و عشـريه    )324ص(مرجع تقليد  )322ص(زمان 

صورت فكريه و مصافحه  )348ص(ذكر و فكر  )347ص(حسينيه و خانقاه  )345ص(ي گنابادي  سلسله )340ص(
ي برگزاري مجالسِ فقري خارج  نحوه )376ص(مؤمنين  اتّحاد )374ص(حاالت فقرا  )372ص(تشرّف  )367ص(

 )384ص(ي مكاني و زماني اجـازات   ي احترام به آنها و محدوده مشايخ و نحوه )380ص(ها  از كشور و شهرستان
موسـيقي و سـماع    )401ص(خـواب و تعبيـر آن    )396ص(دعـا   )394ص(القـاب عرفـاني    )390ص( امعناي

خواسـتگاري و   )414ص(كـار و بيكـاري    )412ص(و اطالع از آينـده   رمل و اسطرالب )409ص(جن  )405ص(
فهرسـت موضـوعي جـزوات     )427ص(استخاره  )423ص(طالق  )420ص(اختالفات خانوادگي  )418ص(مهريه 

حضرت آقاي  ي نامه مختصري از زندگي )431ص(عليشاه)  بيانات حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده (مجذوب
حضرت آقـاي حـاج علـي تابنـده      ي نامه مختصري از زندگي )493ص(عليشاه)  ده (مجذوبحاج دكتر نورعلي تابن

حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده گنابادي (رضاعليشـاه   ي نامه مختصري از زندگي )501ص(عليشاه)  (محبوب
 مختصري )513ص(عليشاه  حسن صالححضرت آقاي حاج شيخ محمد ي نامه مختصري از زندگي )507ص(ثاني) 

حضـرت آقـاي حـاج     ي نامـه  مختصري از زنـدگي  )517ص(حضرت آقاي حاج ملّاعلي نورعليشاه  ي نامه از زندگي
 1390تقويم سال  )531ص(ي مختصري از مزار سلطاني بيدخت  تاريخچه )521ص(عليشاه  محمد سلطان سلطان

  ).580-624ص(به زبان انگليسي  پندصالحرساله شريفه  )575ص(هجري شمسي 
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  1پانزده شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  )1388شهريور  ـ (قسمت چهلمگفتارهاي عرفاني   هفتادويكم
  )1388شهريور  ـ ويكم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادودوم
  )1388مهر  ـ ودوم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوسوم

  )1388مهر  ـ وسوم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوچهارم
  )1388مهر  ـ وچهارم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوپنجم
  )1388مهر و آبان  ـ وپنجم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوششم
  )1388آبان  ـ وششم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوهفتم
  )1388آبان و آذر  ـ وهفتم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوهشتم
  )1388آذر  ـ وهشتم (قسمت چهلاي عرفاني گفتاره  هفتادونهم

  (قسمت دهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

ن  تادناو ی  وه  ی  تار ھلم)و یکم ،  ت  س )  
خـدا   ،كسي كه بر خدا توكّل كند /حضرت موسي و نياز به آتش /هاي قرآن ذكر اسامي پيغمبران در سوره

 /و شـيطان  عحضرت عيسي /هم صحبت با خدا عدا و موسيدوست خ عابراهيم /رسد به كارهايش مي
خداوند وجود مطلق اسـت و هسـتي    /زمان و مكان )6ص(بلوغ  تربيت فرزند و برخورد متفاوت پدر و مادر در سنّ

داسـتان   /عرفـان  /فرق حكمت و فلسفه /فرصت را غنيمت شمار ،بين دو عدم گذشته و آينده /براي خداوند است
كرامـت   /عملجم و شهادت علـي  ابن )17ص( داستان امانت داري فضيل عياض /قامت دزدجنيد بغدادي و است

خبـر   خداوند از روح ما و از جسم ما بـي  /خداوند كرامت اخالقي به روح علي و قدرت به جسم علي داد /ععلي
خواهد  يخداوند جز خير براي ما نم /سرنوشت به دست خداست /معراج پيغمبر و جبرئيل /شب قدر )27ص(نيست 
 /مسـائل انحرافـي در عبـادات    /ي زبـان  ي پير است و نه لقلقـه  دهد اثر در گفته در مورد آنچه نتيجه مي )30(ص

ارادي تأثّر و عزاداري غير )36ص(گويد را باور كنيد  ي قدر راجع به شب قدر مي فقط آنچه قرآن در سوره /خرافات
نعمتي كه داشتيم و قدرش  ،رحلت پيغمبر /خدا بشود گناه داردمنجر به كفر و ناسزاگويي نسبت به  تأثّراگر  /است

  ).44ص( يغمبر و دستورات جانشينان پيغمبرپ تانجام دادن وصي /را ندانستيم

ن  تادناو ی دّو و  وه  ی  تار لم ،  ت  س   م)و یک  (
ي زمـين و تـأثير    ر كرهآثار گردش ستارگان بر افراد بشر و ب /مسائل علمي هيئت و نجوم /گردش افالك
ي  منزله خياالت خود را نبايد به /علم /ي سيد اناري عليشاه و نوه حضرت صالح /هاي اعصاب آن بر دواها و بيماري

 )6(ص عليشـاه  داستان تشرّف حضرت آقـاي سـلطان   /عليشاه و حاج ملّا هادي حضرت آقاي سعادت /علم بگيريم
وب ها  ي ناراحتي با همه /ايوبو صبر شيطان  /داستان مشيرالسلطنه و عضدالملك زبـان بـه كفـر نيـالود پـس       ايـ
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بـر   اي را دالّ تفأل به فال نيك گرفتن كه هـر واقعـه   )16(ص ي آنچه از دست داده بود دو برابرش برگشت همه
ت و توفيـق عبـادت و عمـل      /تطير و هر چيزي را فال بـد زدن  /شاءاهللا بهتر بشود رحمت الهي بگيريم كه ان نيـ

مـاه رمضـان    /روزه /شـريعت و طريقـت   )24(ص اطاعـت امـر الهـي    /خوف و رجاء /نيت خير و عمل خير /صالح
ه تعيين ميـزان پرداخـت فطريـه و     /فطريه /هاي روزه حكمت /انفاق /تمريني است براي پرهيز از اسراف ي  نظريـ

خـتم قـرآن و    )30(ص دهـد  خداوند به وحدت نظر مسلمين خيلـي اهميـت مـي    /حفظ جامعه و نظم جامعه /فقها
 )39(ص زدنـد  نابود شدن اصحاب اخدود كه شاهد بودند بر مؤمنين آتـش مـي   /هاي مكّي سوره /تبريك عيد فطر

هـاي   ي خلقـت  در همـه  /ي صـالح  ناقـه  /تا ابـد  عحسين زنده ماندن نام امام /داستان موسي و خضر /امر الهي
  ).42ص( خداوند و در هر كار خداوند حكمتي نهفته است

ن  تادناو یّو و وه  ی  تار ل م ،  ت  س   م)و دّو  (
خواب و استراحت و كمك به شخصـي كـه از امـر ناخوشـايندي      /ي اطمينان رؤيا و دريچه /خواب و رؤيا

نبايـد بـه هـر خـوابي      /يـاب  جهـت  خـوابِ  /خداوند مصلحت ندانسته كه از آينده خبر داشته باشيم /ناراحت است
در موقع خواب به ياد خدا باشيد يعني فكرتـان را   /هايي هست كه مربوط به وضع بدن ماست خواب/اطمينان كرد
 /باشـد  فطريه در واقع شكرگزاري از خود وجود ما و از فطرت مـا مـي   )6(ص ي زمين و خلقت ببريد باالتر از كره

ها كه ما بـرايش   ه اين پولخداوند ب /ي ديون شرعي خمس و زكات و زكات فطره و كفّاره براي هدفي است همه
 ،ازدواج )16(ص عـدي و داسـتان اعـدام او و پسـرش     حجـربن  /نگهداري پول و گـنج  /نيازي ندارد ،ارزش قائليم

بـراي هـر    /ازدواج مسلمان با يهودي و مسـيحي  /توجه به قوانين ازدواج /گذشت اخالقي /قانون و منطق /طالق
علم نبود «گفتند  ها مي در زمان پيغمبر مسلمان )26(ص م گرفتدعوايي نبايد روي عصبانيت و روي عجله تصمي

نظر خليفه در رؤيت ماه و اعالم عيد و  /استهالل ماه /علم و عمل و دنيا و آخرتشان پيغمبر بود ،»غير علم عاشقي
باشد  عصوم مييقطين؛ وضو كه امر صريح خداوند است در اختيار امام م بن داستان علي /االمر عنوان اولي البتّه نه به

تقليـد   /كننـد  اي كه ايجاد مي نماز پشت به قبله گناه كمتري دارد تا تفرقه /ديگر عيد و امثال آن امر تصنّعي است
  ).33ص( غير از تبعيت است

ن  تادناو ی ھارمو  وه  ی  تار ل،  ت  س ّو  (   م)و 
الهي هسـتيم و نـه تـابع مـاه و خورشـيد و      ما تابع امر  /حكومت و سياست معاويه و عثمان /سياست علي

 /تعيـين قبلـه   /ي چرا گفتن به خداوند دو نوع نحوه /كس بخواهد تابع امر خدا باشد با ما همراه استهر /ستارگان
هاي قرآن حتماً پندي بـراي   داستان )6(ص اگر كارتان و فكرتان را منطبق با اوامر الهي انجام دهيد نگران نباشيد

رضاع شير مادر خيلي مؤثّر است هم براي مـادر و هـم    /عي سعديه و تولّد موسي داستان حليمه /ها دارد انسان
ه بـه معنـا فايـده نـدارد      حفظ كردن آيه /گيرد شير خشك جاي شير مادر را نمي /براي فرزند ي قرآن بدون توجـ/ 
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آياتي در مورد  /ن و انصارمهاجري /مهاجرت پيغمبر به مدينه )14(ص ي مادري وظيفه /ي حمل و شيرخوارگي دوره
منـد هسـتند و بـراي خـدمت در ايـن منـزل اصـرار         در مورد خدمت و فقرايي كه عالقـه  /افسار كردن نفس خود

ي خـدمت و خـادمين    اجـازه  /لذّت خدمت كردن به مؤمن بيشتر از آن است كه مؤمني به ما خدمت كند /كنند مي
نبايد اشتباه كنيم و در مورد هر چيـزي از حـدش    /ر روابطرعايت حدود در خدمت و د /عليشاه زمان حضرت صالح

ت فـراوان بـه خوانـدن و      /تصدي هر گونه امر مذهبي بايد با اجازه باشـد  ،در درويشي )23(ص تجاوز كنيم اهميـ
سـند جعلـي    /جعلـي  تشخيص امضـاء و خـطّ   /توسط معاويه عجعل سند در زمان علي /نوشتن در صدر اسالم

آداب مسـجد بـراي    )32(ص نبايد با سـادگي هـر حرفـي را بـاور كـرد      /شيخ مخفي!؟ /عليبدتر از آن حرف ج و
در مـورد فقرايـي كـه     /»سحرخيز باش تا كامروا باشي«وزير انوشيروان و داستاني در مورد  /ها پيرمردها و قديمي
ل علم خوب است ولـي  تحصي /ها هتربيت بچ /»جا مهر«دهند و اصطالح  نشينند و بقيه را راه نمي هميشه جلو مي

اهميـت   )38(ص بلـوغ  ها در سـنّ  خصوص جوان ها به دقّت و مراقبت اخالقي از بچه /تحصيل ديپلم خوب نيست
خداوند تمرّد از امر خـودش را ظلـم    /پسنديم بايد اجرا كنيم اوامري كه خداوند كرده ولو ما نمي /خبر و خبررساني

ي بندگان از حال هم خبـر داشـته    امر الهي اين است كه همه /ماند ميبخشد ولي آثار طبيعي آن  خدا مي /داند مي
   ).46ص( باشند و به هم كمك كنند

ن  تادو ناو ی پ وه  ی  تار لم ،  ت  س ھار  (   م)و 
خبـر دادن و خبـر گـرفتن از     /اجتماعي بـودن انسـان و ارتبـاط بـا همجـنس خـود در عمـل و در بيـان        

خودمـان بايـد از حـال هـم خبـر داشـته        /تكامـل فكـري بشـر    /بـايكوت خبـري   /حال هـم خيلـي مهـم اسـت    
ــروي از او  )6(ص باشــيم ــدا و پي ــي كشــش  /عاشــق خ ــه و   /جــذب ،عشــق يعن در روانشناســي جــذب و جاذب

ي  معنـاي اصـلي و نتيجـه    /گيـرد  محبت است و عشق بـه ايـن معنـي كـه تمـام وجـود فكـري شـخص را مـي         
 )13(ص عشـق حقيقـي   / تجلّـي خداونـد   /شـويم  دا افكنـده اسـت مـي   عاشق آن پرتـويي كـه خـ    /اصلي عشق

ت گرفتـه مـي       زن   كرامـت  /شـود  در مورد مراسـمي كـه بـراي ميـ ي معنـاي   دربـاره  /هـاي خـاص ِ
َ َالَفـَىت ِإالَّ 

ــارِ  َفَق
ْ
ــي   /َالَســْیَف ِإالَّ ُذوال ــا عل ــا ب ــرق م ــي ف ــا اللّه ــوه  /ه ــي جل ــت  عل ــت خداس ــايي از علوي ــر /ه و  صپيغمب

حـواس مـا در يـك حـدي      /محـدود بـودن انسـان    )24(ص عالئـم رحمـت خداونـد    /ءخـوف و رجـا   /ععلي
مـا   ،كنـد  در هـر زمـان يكـي از صـفات خـدا تجلّـي مـي        /نهايت با وجـود محـدوديت   عدم درك بي /كند كار مي

ــي ــوه را م ــيم آن جل ــراهيم و حضــرت موســي  /بين ــفه و منطــق )34(ص حضــرت اب ــده /فلس ــورد قاع ي  در م
 /شكسـتن سفسـطه   /الوجـود اسـت   خـدا واجـب   /شـود  يزي علّت چيز ديگـري يـا سـبب امـري مـي     علّيت؛ هر چ

منطـق و اصـل علّيـت را بـراي      /ي فلسـفه  قاعـده  /منطق سوفسطايي؛ هيچ چيـزي علّـت هـيچ چيـزي نيسـت     
ل بـه مـردان خـدا و التمـاس دعـا از آنهـا و دعـا مـؤثّر اسـت           /قوت جبرئيـل از مطـبخ نبـود    /دنيا آفريدند توسـ 

  ).41ص(
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ن  تادناو یمو  وه  ی  تار ل ،  ت  س   م)و پ  (
 /خواب حضـرت يوسـف   /ه براي كسي كه اهل دل باشدتعبير خيلي آسان است البتّ /خواب و تعبير خواب

در مـورد   /دانستن و تعبير خواب يك موهبت الهي اسـت  /كي به رحمت خداوندتّانتظار م /هر انتظاري ثواب ندارد
بايد در همان سطح  ،سؤاالت در سطوح مختلف است) 6ص(» الواحده جملة« /شود ماني كه خواب تعبير ميز مدت

 /حس شدن باالتر از ديدن است /در مورد ديدن خداوند /كند هركسي منطبق با فكر خودش سؤال مي /جواب داد
علم حقوق بـه   )15ص( ندارد صحت توانيم ببينيم يا بفهميم نبايد بگوييم آنچه نمي /ي محدود حواس انسان دايره

 /گويد كه هم با اخالق در ارتباط است و هم با علم حقـوق  اعتقادات مذهبي قواعد را طوري مي /اخالق كار ندارد
ي وصـال صـحيح    در مـذهب مـا روزه   /ها اثر كرده ولي عـين آن نيسـت   ات قانوني جامعهمقرّرحقوق مذهبي در 

ازدواج  )25ص( اجـازه غيـر از امـر اسـت     /د زوجاتي اسالم در تعد اجازه /طالق از مسائل مهم خانوادگي /نيست
براي تمام مراحل ازدواج هست كـه اجـراي آن    يات خاصمقرّردر انسان  /هاست ي زندگي انسان مهمترين مسأله

د و زحمت خرج خـانواده بـا مـر    /كند مي متّصلزن و شوهر را به هم  ،فرزند /خواستگاري /خجالت ندارد ،اتمقرّر
 ات زنـدگي مقـرّر توافـق كـردن زن و شـوهر در     /با مادر اسـت  هسي ماه حمل و شير دادن بچ تيزحمت و ناراح

درويشـي حـزب    /ها و درويشي قدرت /ها در مورد حكومت /خلقت بشر با او بوده و هست لدرويشي از او )34ص(
از حـس   وز بـديهيات زنـدگي   درويشـي ا  /شـود كـه كسـي عضـو آن بشـود      عنوان سازمان تلقي نمي نيست و به

  ).41ص( باشد نمي ،شود و ظاهر است حقيقت درويشي در آنچه ديده مي /هاست كردني

ن  تادناو یمو   وه  ی  تار ل ،  ت  س   م)و   (
كنـد  ي خداوند است كه بر اذهان غلبه مي علم فقط از ناحيه /فمعناي تصو/   شـان   زنـدگي  فاهـل تصـو

مـا   ي همـه  /في درخت تصو عرفان نتيجه و ميوه /عملي فعلمي و تصو فتصو /ني آرامش دارندراحت است يع
 /كنـد  احسـاس مـي   خودشدر مورد حاالتي كه صوفي در  /شناسيم عارف هستيم منتها درجات دارد كه خدا را مي
پـدر و   مـادر و حـقّ   فرزند بر پـدر و  حقّ /جلسات ها و حضور در ي نوشتن نامه راجع به نحوه )6ص( وحدت وجود
 /كنـد  در راه خود دوست داشتن ديگـري را تـرك مـي    ،ذات يعني خود را دوست دارد ي حب غريزه /مادر بر فرزند

وظـايف اجتمـاعي و    ،وظايف پدرها نسبت به فرزند /گردد برميبه روابط عاطفي افراد  ،مسائل اختالفات خانوادگي
روابـط   /وظايف فرزند و ابوين در قلمـرو علـم اخـالق    /قوقيي ح ي اخالقي و وظيفه وظيفه )16ص( فطري است

ـ   /ربطي به علم حقـوق نـدارد   ،است تخانوادگي يعني روابط عاطفي كه روي احساسات و محب همؤسسـات خيري/ 
در درويشي قـوي بـودن    /همان ميزان كاري كه انجام شده است ر ازتشكّ ،خواه و كمك وشخص مددج ي وظيفه
ي قرآن يا هر حكمـي را بـراي يـك     هر آيه /اقتضاي هر دوره )25ص( گرفتاري برادرشان ي اخالقي و حلّ جنبه

انـد هـركس در    هراجع به خبري كه گفتـ  /هحسين در زمان بني امي در مورد گريه كردن براي امام /اند موقعي گفته
قـدرت خداونـد و قـدرت    نشان دادن  /بهشت بر او واجب است ،حسين گريه كند يا خود را به گريه بزند عزاي امام
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 تانسان عاقل هيچ كاري را بي ني /نماز تدر مورد گفتن ني )31ص( مهم است شأن نزول آيات /رياكاري /اسالم
بـه لفـظ بـيش از     هي توج ها در نتيجه ايماني بي /انگيزه و يك حالت دروني است ،تني /كند يعني هدفي دارد نمي
  ).41ص( الم و صحبت و ظاهر ما بايد نماينده و مظهر باطن ما باشدك /جمره /صحراي عرفات /احكام حج /معنا

ن  تادناو یمو   وه  ی  تار ل ،  ت  س   م)و   (
داريم  عارادت به علي /جامي /مخلوق خداوند و محترم است ي دنيا براي عرفا همه /نزاع سنّي و شيعه
 نبايد لعن كنيم ولي نبايد هم غلـو كنـيم و بگـوييم اينهـا معصـوم     ي پيغمبر را  صحابه /و به ديگران كاري نداريم

خيلي بايد وسواس  ،در تكفير كردن يا بد گفتن و يا لعن كردن /هاي نزديك پيغمبر هايي از صحابه داستان /ندهست
مسئوليتي نداريم ولي وظيفـه داريـم تـا     ماديهاي  در خالص شدن ديگران از رنج )6ص( و دقّت به خرج بدهيم

تميـز و خـوب    ،ي ضـرورت  بايـد بـه انـدازه    /ي كاروانسرا بدانيد منزله / زندگي را بهتوانيم به همه خدمت كنيم مي
به تلخـي و شـيريني    /يهاي ماد اعتنا شدن به آالم دنيا و رنج ها و بي ها و عقده تحليل عالقه تجزيه و /داريد نگه

بـه   يـت اهم /اده كرده هر نسلي بهتـر از نسـل قبلـي باشـد    خداوند ار )18ص( ي عبرت بايد نگاه كرد دنيا به ديده
دشـمنان پيغمبـر بـراي     /خـانواده چشم بيگانه از  ي خانواده در قديم و رعايت آرامش و آسايش و دور بودن مسأله

 ،خـانواده بـود   يـت عادات و رسومي كـه حـاكي از اهم   /شب داخل خانه نيامدند ،خانواده كشتن حضرت به احترامِ
ي جمعيـت و   توسـعه  /صنعت عكاسي و احكام شرعي )26ص( نزول اخالقيات /ن از بين رفتسم تمدكم به ا كم

بحث  /مرجع تقليد و داشتن چهار شرط /مرجعيت در شيعه /شود ميا حرام بودن مسائل جديدي كه ايجاد يحالل 
داسـتان پيغمبـر و ابـن     /اه ي رشته شوراي مرجعيت با تعدادي مجتهد از همه /تجزّي در اجتهاد /اعلميت در تقليد

اسـم؛   /اسـماء الهـي   /در مورد لغت اسم )30ص( مكتوم و روشن بودن چشم باطني او كه درس خواندني نيست ام
اسامي و القاب  /آن چيز باشد خاصيتي  دهنده هر چيز بايد نشان اسمِ /تناسب و صفتي كه هر چيز دارد رينمهمت

  ).40ص( در مورد اسم اعظم /آيد ا مينامي كه از جانب خد /عرفاني و مذهبي

ن  تادناو ی ھمو   وه  ی  تار ل،  ت  س   م)و   (
خواهد بايد  هر چه خدا مي /كار خوبي است موال و كمك ،دوست ،خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبي

حـدود   /اختيـار خداسـت   فهميدن اينكه صـاحب  /خواست انجام دهيد و نه اينكه هر چه انجام دهيد بگوييد او مي
ش و ناسـزا و تـوهين بـه    فح )6ص( كند خدا همان را اراده مي ،كنند اي كه بندگان خاص مي اراده /اختيارات بشر

داسـتان   /آيـد  بعد از علي سياستي ماند كـه مـا اهـل ايـن سياسـت نيسـتيم و بـدمان مـي         /بد است ،كه باشدهر
از هيچكس  /دكتر نوربخش و درست نبودن آن ي د سلسلهدر مور /ي جمعه و اجتماع درباره /و فرعون عموسي

شود حـرف بـزن و شـهادت     حاصل مي وت اي كه علم براي به همان اندازه /جز از خدا نترسيد ولي از جهل بترسيد
تواند تمام مهريه  بعد از عقد زن مي /دهد ي خود مي اي است كه مرد به زن آينده مهريه كادو و هديه )12ص( بده
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زن بايـد نصـف مهـر را     ،كند و در تصرّف بگيرد ولي اگر عروسي نكرده از هم جدا شده و طالق گرفتند را مطالبه
 مناطق مختلـف  به عرف محل و نژاد و تفاوت سن بلوغ در هخصوص در زن توج به ،ازدواج در مورد سنّ /برگرداند

دنـد حكومـت تشـكيل دهنـد     پيغمبـران نيام  /حال شهداي صدر اسالم و شـهداي عاشـورا   دقّت در شرح )22ص(
تفاوت زندگي مسـلمين در زمـان    /ها است پروراندن و خلق انسان ،هدف اسالم /خواهند جامعه را اصالح كنند مي

كارهايشـان بـا    ،ي مـؤمنين  همـه  /مشـورت  /قوانين پيغمبر و القا كردن خداوند به تصـميم پيغمبـر   /مكّه و مدينه
شـيطان و   /ي آنطور كه خدا گفته است استفاده كنيم تبـرّك اسـت  از هر نعمت )26ص(  مشورت بين خودشان باشد

 كنيـد اگـر بـه سـگ     تبرّك بوده ولي شما تبرّكش را خـراب مـي   لا از اونعمت خد /اردر مورد م /نعمات خدا /آدم
 شكر كند/ هميشه در حال شكر الهي از ،بايد حالت درونتان بدون عدد شكرگزاري از نعمات خدا/ /تان بدهيد نَفْس

كرده بودند ناراحـت شـده و    هاي ك از كوتاهي در انجام وظيفه ،ابينتو )37ص( نعماتي كه خداوند داده است باشيد
غيرت نسبت به مقام امامـت   ،باالتر از هر غيرتي /الهي راست گويم فتنه از توست /اوامر خداوند /توبه كرده بودند

و قضـاياي مكّـه و    عحسـين  امام /كردند مي لمتح فحسين حسن و امام زجري كه امام /و واليت علي بود
  ).43ص( تر است را بايد انجام دهيد واجب امهركد ،بين دو واجب گير كرديد /كربال

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )دھم(
  ).62ص) خالصه صفات مؤمنين (42ص( روزه) شرح 5ص( جمعهشرح 
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  1حقوق) رساله (شرح عدسجا حضرت شاتيفرما شرح هشتادم، جزوه نيعناو
انسان  /رعايت قراردادها و عهود /حقِّ قراردادي يا حقِّ اجتماعي /حق در مقابل تكليف است: حقّ و حقوق

حكومـت   ،عخالفـت علـي   /حق در حقوق مالي ي مطالبه /رعايت قرارداد اساس جامعه است /الطبع است مدني
هـاي   توصـيه : حقّ خداوند بر بنـدگان ) 11ص( لم حقوقع /اسالنّ اهللا و حقّ حقّ /عحقّ علي /معنوي و ظاهري

هـا از آن ناشـي    ي حـق  حق كـه همـه   مهمترين /خود وجودمان است ،باالتر از هر چيزي كه داريم /به اُمت ءانبيا
ي وجـود   خداوند مالـك و مسـلّط بـر همـه     /شود اين است كه ما بندگي خودمان را نسبت به خداوند بشناسيم مي

ي گناهان را اگر توبه  خداوند همه: النّاس اهللا و حقّ حقّ) 14ص( هار و شناخت عبوديت و بندگيعبادت؛ اظ /ماست
در قواعـد و قـوانين دنيـا     /استغفار حضرت يعقوب بـراي فرزنـدان  در مورد  /قصاص و بخشش /بخشد مي ،كردي

حقّ النّفس(حقّـي كـه   ) 16ص( اند دهالنّاس قائل ش اند يعني حقّ غير فرد و به حقّ حقّ جامعه گفته ،اهللا جاي حقّ به
خداونـد از آن قـراردادي    /النّفس يعني خودت را عادت بدهي به طاعت خداوند ّ حق: انسان خودش بر خودش دارد)
اش اجزايش را هم  غير از آن هويت واحد انساني ،خداوند براي انسان /كند سؤال مي ،كه بين افكار شما بسته شده

حقّ : حقّ نماز) 18ص( حقّ دو پايت /حقّ دست /حقّ بصر /حقّ گوش /حقّ لسان /ده استمورد مسئوليت قرار دا
دانسـتن   /كنـي  بفهمي و بداني كه داري به سمت خداوند مهـاجرت مـي   ،نماز اين است كه وقتي به نماز ايستادي

اگر  /رسي يعني راهبيت مندي يعني راغبي و هم از او مي اين است كه هم به اهللا عالقه ،ي ذليلي هستي آنكه بنده
نمـاز انسـان را از    /مـؤمن اسـت   نمـاز معـراجِ   /شود ها و عباداتش قبول مي ي كوشش همه ،نماز كسي قبول شود
نماز زمان محدودي دارد ولي ذكر اهللا  /خاطر ياد من بخوان فرمايد: نماز را به خداوند مي /دارد كارهاي زشت باز مي

دانست كـه   حضرت ابراهيم مي /جايي كردن آهنگ /معناي لغوي حج: حقّ حج) 20ص( ستهو ياد خدا هميشه 
كاري جـز بـه امـر     دانست هيچ ابراهيم پيغمبري بود كه مي /كند از زن و فرزندش نگهداري مي ،خداوند بهتر از او

ي عبـادات ايـن    حقّ حج مثل همه /در مورد انجام سعي صفا و مروه /رسوم و مقرّرات مراسم حج /شود الهي نمي
 اهللاّٰ  ست كه با نيتا

َ
 /احكام حج و جايز نبودن كشتن حيوانـات  /لباس احرام /نيت در انجام عبادات /باشد ُقْرَبـًة ِإىل

 ،عنوان حقّ حج گفتـه شـده   در تمام دستورات حج و آنچه به /سوغات سفر حج /جايز نيست ،عنوان تفريح شكار به
 /فقـط امـر الهـي اسـت     ،ي ما در هر عبـادت  انگيزه: هحقّ روز) 23ص( رعايت مصلحت انساني جوامع شده است

حفـظ بـدن    ،هاي روزه يكي از حمكت /است دور شدن از آتش هم در دنيا و هم در عقبٰي ،حكمت روزه مهمترين
ـ  نماز است و جلـوه  ،ي لُبس جلوه /خَلْع و لُبس /روزه مكمل نماز است /است باشـد و در   ع در بـدن روزه مـي  ي خَلْ
تمام اعضاي انسان مسئول هسـتند و بـه كارهـايي كـه      /دهد وهات شرعي است كه انسان ميوجزكات و  ،اعمال
ي  اراده /كنـد  ي سپر و پوششي است كه انسان را از آتش جهنّم حفظ مـي  منزله روزه به /دهند شهادت مي ،اند كرده

 /و يا كفّاره اسـت  زكات فطره ،خمس ،صدقات واجب: زكات: حقّ صدقه) 28ص( ي خداوند است ما برحسب اراده
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براي تقرّب به خداوند است و براي آنكه نشان بدهيم در راه خداوند حاضـريم از مـال خودمـان     ،صدقات مستحب
دادن  /اي از براي تـو نـزد خداونـد اسـت     ذخيره ،دهي حقّ صدقه اين است كه بداني آنچه صدقه مي /هم بگذريم

بعضـي   ،دادن و گـرفتن پـول را هميشـه بنويسـيد     ،ر معامالتد /علني و آشكار بوده و يا مخفيانه باشد؟ ،صدقات
و فاطمـه و   عداسـتان صـدقه دادن علـي    /شـود  صدقه از عبادات تلقّي مي /مواقع شاهد بگيريد و علني بدهيد

زبـان   /كنـد  كنيد از ارزش صـدقه كـم مـي    توقّع تشكّر كردن كسي كه به او كمك مي /حسنين و خادمشان فضّه
ت كـردن درجـاتي دارد     كـم مـي   ارزش صدقه را ،ناخوش ت    ،منّـت گذاشـتن بـر كسـي     /كنـد/ اذيـ خـودش اذيـ
يك حكمت قرباني اين بود كه انسان بفهمد بر  /حرام شدن خوردن گوشت شتر: حقّ قرباني كردن) 32ص( است

 كنـد در ايـن   آثار فكري آن كسي كه قرباني مـي  /كشي به ياد خدا باش وقتي گوسفند مي /باشد حيوان مسلّط مي
داستان خروج پيغمبر از مدينه به قصد حج و نه تصرّف مكّه و قرباني كردن قبـل از ورود بـه    /كند غذا هم اثر مي

ممكن است حكومت و قدرت جامعه در حال كفر باقي بماند ولي حكومت با ظلم و ستم : حقّ حاكم) 35ص( مكّه
مخـتص خداونـد    ،تلف/ واليت مطلقه بر جهانتفاوت معناي عدل در جوامع مخ /انوشيروان دادگر /ماند باقي نمي

 /وظايف شرعي تقدم زماني بر وظـايف طريقتـي دارد   /ي علما ي عرفا و سلسله سلسله /ي لطف الهي قاعده /است
؛ جهاد دري است از درهاي بهشت كه خداوند آن را براي خواص و اولياي عي حضرت علي در خطبه /مشورت

 /فرمايشات خصوصي را هركسـي حـق نداشـت نقـل كنـد      /هاد با نفس استجهاد اكبر ج /خودش باز كرده است
از جهت وحي بر شما حكومت دارم و از جهتي كه من بشري مثل شـما هسـتم بـر شـما حكومـت       :پيغمبر فرمود

 /در هر دوران بايد تصميمات رهبر معنوي را رعايـت كـرد  : حقّ معلّم) 39ص( عدي حجربن /يقطين بن علي /ندارم
همـه   خصوصـيات اسـماء و   ،خداوند صفات /خودش شيعيان به قرار گرفتن حكومت و خالفت در محلّاميدواري 

علم بايد در راه خدمت به بشـريت   /عبادت است ،تحصيل علوم به قصد اطاعت امر الهي /چيز را به آدم تعليم داد
بعـد از خداونـد بزرگـان هسـتند:      ،لّممع /معلّم تكويني /رعايت حقّ معلّم /تعليم و معلّم /تقدم و تقدس علم /باشد
بـا   /كنـد  كسـي نشسـت و برخاسـت مـي     شود كه با چـه  اش شناخته مي  هركسي از حواشي /ءو اوصيا ءاوليا ،ءانبيا

نظام رقّيتـي   /ي الهي جانشين پيغمبر و خليفه ععلي /معاني مولٰي: حقّ مولٰي) 47ص( دشمنان استادت ننشين
 /طرق آزاد شدن بندگان در اسالم /ت و آزادي قرار داده استن اصل را بر حرّيخدا در انسا /اسالم و حذف بندگي

داشتن يك حكومت بـر جامعـه   : حقّ زيردست) 54ص( ي حضرت آقاي نورعليشاه در مورد آزادي بردگان اعالميه
گـران در  تسلّط بـر دي  /الطبع بشر مدني /حكومت ظالم و بد بهتر از اين است كه اصالً حكومتي نباشد /الزم است

داستان شهادت حضرت  /كند ج ميجامعه را متشنّ ،عدالتي بي /تر صورت دارا بودن نيروي فكر و نيروي ايماني قوي
: حـقّ شـاگردان  ) 57ص( تسلّط پيغمبـر و حكومـت كـردن بـر دنيـا      /مسلمان شدن وحشي /حمزه توسط وحشي

كند  اوند از فضل خودش علم تو را زيادتر ميخد /هم براي زمان خودشان و هم براي تمام قرون ،دستورالعمل ائمه
شود مـزد   گويند براي عبادات نمي در شرع مي /اگر به مردم خدمت كردي و بر آنها منّت نگذاشتي و تندي نكردي

وظـايف   /زن بـر مـرد دارد   ،همان حقّي كه مرد بـر زن دارد : حقّ همسر) 60ص( گرفت و همچنين در مورد علم
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همسر بگيريد تا در نزد او آرامش داشته باشيد كه خداوند بـين شـما دوسـتي و     /ن داردبراي مرد يعني حقّي كه ز
 ،اي كـه سـعي كنـيم مـودت باشـد      در خـانواده  /فرزند است ،يكي از مصاديق رحمت خداوند /اُنس قرار داده است

 /خداونـد  ازدواج و همسـر نعمتـي اسـت از جانـب     /شـود  رحمت الهي هم در آن هست و از آيات الهي شمرده مي
با او مهربان  ،سرنوشت زن در بسياري امور بستگي به تصميم شوهر دارد پس چون وجودش براي تو نعمت است

بردگي قبـل از اسـالم و بعـد از آمـدن     : حقّ برده) 63ص( ي مرد است عهده ي خانواده به شرعاً تمام هزينه /باش
شـرايط آزاد كـردن بـرده بعـد      /سـايرين برابـر بـود   اي كه مسلمان بود از لحاظ اسالم و حكومت بـا   برده /اسالم

در زمان امام غائب هيچ  /مصداقاً وجود ندارد ،حضرت آقاي نورعليشاه ثاني كه بردگي و برده ي اعالميه /اسالم از
حـقّ  ) 66ص( شود ولي مصداق بردگي وجود نـدارد  احكام بردگي نسخ نمي بنابراين شود جهاد حساب نمي ،جنگي
تواند  آن طرف نمي ،اگر يك نفر حقّ طرف ديگر را رعايت نكرد ،بتني بر فطرت و مسائل اخالقيدر حقوق م: مادر

تـوان در بعضـي    در روابط اجتماعي وقتي طرف ديگر حق را رعايت نكرد مي /به اين عنوان حقّش را رعايت نكند
فرمايد شكر مرا بجاي بياور  مي /هاي مادر در زمان بارداري و طفوليت فرزند مراقبت /شرايط آن روابط را بر هم زد

جز وقتي كه كوشش كنند بـراي   ،شوند ي خالق تلقّي مي منزله اطاعت از پدر و مادر كه به /و شكر پدر و مادرت را
هـر وقـت    /فرزند است كه از او زاييـده شـده اسـت    ي پدر اصل و ريشه: حقّ پدر) 70ص( خدا شريك قرار بدهند

 /بدانيم و بفهمـيم كـه اصـلش از پـدر اسـت      ،ب وادار كردا به خوشحالي و تعجحالت خوبي و نعمتي رسيد و تو ر
 ي خداوند غريـزه  /شكرگزاري از پدر /وراثت صفات از پدر يا مادر است /در مورد وراثت /السالسل اُم ،اَب ،معاني اُم

توجه كنيد و احترامش را بگذاريد به پدر  /خود به فرزند توجه دارد حب فرزند را در مادر آفريده بنابراين مادر خودبه
بيعـت يعنـي   : حـقّ فرزنـد   ).75ص( به پدر و مادر پيرت اُف مگو و اخم نكـن  /تا او هم در مقابل اين كار را بكند

هاست ولي خداوند سطح خودش را پايين آورده تا با بشـر و در واقـع بـا     بين انسان ي ي رابطه بيعت نحوه /معامله
خير و شرّش در دنيا و آخـرت بـراي    ،قّ ولد اين است كه بداني آن جزئي از توستي خودش صحبت كند/ ح بنده

آيـد/ تربيـت    تو اثر دارد/ حقوقي كه فرزند نسبت به پدر و مادر دارد/ انتخاب اسم خوب براي طفلي كه به دنيا مي
ربيت فرزند كه نـه خيلـي   ي كارها و توجه به ت با سواد شدن و آمادگي براي ازدواج/ رعايت اعتدال در همه /فرزند

برادرتان مثل دستتان اسـت و موجـب   : حقّ برادر) 78ص( بچه را بايد آزاد گذاشت و نه خيلي بايد سختگيري كرد
ترين شخص گفته شده است چون پدر و مادر كه برتري دارند و  عزّت و قوت شماست/ لغت برادر به معني نزديك

 ،ت يوسف و برادران آن حضرت/ باالتر از اين برادري نسبي و ظـاهري بايد احترامشان كرد/ هابيل و قابيل/ حضر
حـقّ  ) 82ص( / اهميـت لغـت بـرادر   عو علـي  صاست كه پدر معنوي برقرار كند/ برادري پيغمبر اي برادري
كننده هست/ كار خوبي را كـه كسـي    شكرگزاري و تشكّر؛ اولين حقّي كه بطور طبيعي در مورد نيكي: كننده نيكي

كند و بيشتر نشان  احسان را بيشتر مي ،خوبي كردن باً يادآوري كني و فراموش نكني/ دستورالعملِت مرتّكرده اس
دهد پس بايد همواره او را با خلوص نيت دعا كني/ نظم اجتماع و تشويق ديگران براي آنكه جامعـه و روابـط    مي

توانيد بگوييـد ايـن    ت/ در مورد خوبي نميافراد جامعه رو به سوي خوبي برود/ رعايت ادب در هر چيزي واجب اس
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ت          شخص خوبي ت را بـه نـوعي شـبيه محبـ اش براي خدا نيست/ اگر امكان داشـت و برايـت فـراهم شـد محبـ 
عـدالت اولـين   : حقّ امـام جماعـت  ) 85ص( اهميت قرار دارد ي اولِ كننده جبران كن/ خلوص نيت در درجه نيكي

ن بودن كني/ اهميت شهادت و تشخيص/ براي امام جماعت بودن و براي مؤذّ شرط براي كسي كه به او اقتدا مي
ي استيجاري/ ثواب داشتن و مهم بودن نماز جماعـت/ خداونـد بـراي نمـاز      نبايد مزد بگيرد/ راجع به نماز و روزه

از تصميمي  مهمترقرار داده است/ نماز جمعه/ هماهنگي و اتّفاق مسلمين  جماعت فضيلت بيشتري از نماز فُرادٰي
گيرند/ شرايط نماز جماعت/ امر خدا را مهم بدانيم ولو امر بسيار جزئي/ خواندن حمد و سوره از طرف  است كه مي

ارادتمندان و شيعيان/ امام جماعت بـا خوانـدن حمـد و     ي وحدت مجموعهي  امام و ساكت بودن مأمونين و مسأله
ها به قرائت امـام   بعضي ،حقّي به گردن ما دارد ،ين آن شخصزند بنابرا سوره از طرف سايرين با خداوند حرف مي

شـرايط  : حـقّ همنشـين  ) 88ص( دهند/ مسئوليت نماز شما به گردن امام جماعت است جماعت خيلي اهميت مي
مؤمن را انتخـاب كـرد/ اثـر معاشـرت و سـگ اصـحاب        ،معاشرت و همنشين/ عالئم مؤمن/ بايد براي همنشيني

م بـر  هايشان را فراموش كن و بـراي خـودت بـالعكس/ مقـد     بدي ،ردم را فراموش نكنهاي م كهف/ هرگز خوبي
 ،فرمايـد: بـاش! پـس هسـت     وقتي خداوند مي: حقّ همسايه) 97ص( انتخاب جليس است ،رعايت حقّ همنشيني

كـه  كنـد   كند/ تغييرات دل و حال به امر خداست و خداوند وقتي اين كار را مـي  يعني خودش اسباب را فراهم مي
تـان مـنظّم شـود/     الاقل اوامر او را در هر زمينه اجرا كنيم/ به همسايه محبت و مهرباني كنيد تـا آنوقـت جامعـه   

نشـيني و نشـناختن    اي مملو از مهر و محبت را براي مسلمين قرار داده است/ زندگي فعلي آپارتمان خداوند جامعه
صاحب در عربي به معناي كسي اسـت كـه   : حقّ همراه) 100ص( مردم يك جامعه از يكديگر ها و دوريِ همسايه

 ،صحبتي خيلي زياد است/ انسان تا تجانسي نداشته باشـد  كند/ اهميت هم همراه با كسي بوده و او را همراهي مي
كند/ حقّ همراهت اين است كه او  تواند با كسي همراه باشد/ شيعه به صرف صحابي بودن پيغمبر اعتماد نمي نمي

) 103ص( بزرگواري و كرم و انصاف مصاحبت كني/ مؤمن انصاف بدهد و انصـاف نخواهـد   ،با كمك را با تفضّل
دهد كه دو نفـر معنـاً    شرايط شريك گرفتن و شراكت خيلي مشكل است/ خداوند اجر به شراكتي مي: حقّ شريك

ركايي دو نفـر يـا چنـد نفـر     حتماً بنويسيد/ اگر ش ،قراردادي براي مدتي داريد ،يك وجود شده باشند/ اگر تعهداتي
كند/ شركت بـين دو يـا    خدا دعايشان را قبول نمي ،قراردادي را ننويسند و بعد در اين قرارداد دچار گرفتاري شوند

اجر هم دارد. از  ،در مقابل زحماتي كه داردشراكت چند نفر مانند تمريني است تا مؤمنين به وحدت نزديك شوند/ 
بايـد سـعي   : حـقّ مـال  ) 106ص( گيرند كار را مياز ت كه هركدام يك قسمت لحاظ ظاهري هم حسنش اين اس

كني مال را از راهي به دست آوري كه حالل است و در راهي خرج كني كه رو به خداوند است/ خداونـد فرمـوده   
د/ سـفيه  فرمايد: اموالتان را به دست سفيه ندهي / در قرآن ميلي نفرموده است كه به دور بريزيداست انفاق كنيد و

شود/ زكات به معني پاك كردن/ بايد مال  تواند اموالش را اداره كند كه قيم تعيين مي كسي است كه خودش نمي
شـود   را راكد نگذاريم/ فرق تبذير با اسراف/ اسراف و تبذير و اينكه مال را از راه حالل به دست نياورد موجب مـي 

ارتبـاط ظـاهري و مـادي و     /حقّ طلبكـار  )108ص( گيرد مي به اين طريق مال هم حقّش را، مال از دستش برود
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  ت معينـي داديـد يعنـي بـرايش مهلـت      ارتباط ايماني و معنوي/ دستورات نهفته در قرآن/ وقتي قرض بـراي مـد
هـاي بعـدي نشـويد/     بنويسيد تا هم دستور الهي رعايت شده باشد و هم از لحاظ روابط دچـار گرفتـاري   ،گذاشتيد

دستور نوشـتن   ،كه طلبكار و بدهكار هستند/ در ارتباط مالي براي آنكه در ارتباط معنوي اثر نكند ارتباط دو نفري
تر از بسياري كارهاي ديگر است/ حقّ بدهكار/ رد كردن طلبكار با زبان  ين خيلي واجبرا بايد انجام دهند/ ادايِ د

ندگي انسان پرداخته و بـرايش دسـتور   ز خصوصياتي  اسالم به همه: حقّ معاشر) 111ص( خوش و لطافت گفتار
گيرند كه سلب آزادي كرده ولي اين به نفع انسـان اسـت/ وظـايف واجـب و      ها ايراد مي بعضي ،تعيين كرده است

خواهـد در   شود گفـت كـار حرامـي كـرده ولـي اگـر مـي        حرام و مكروه/ اگر كسي بد معاشرت بود نمي ،مستحب
او را  ،تان به هم ارتبـاط دارد  كه زندگي يم انجام دهد/ در مورد معاشرمسلماني قوي بشود بايد آن دستورات را ه

ي باالتري است و خيـري كـه بـه تـو      گول نزنيد و فريب ندهيد و در روابطش غش به خرج ندهيد/ ايثار در درجه
يي ها انسان :دعوي كردهي  حقّ كسي كه عليه تو اقامه) 114ص( تواني ببخشي رسيده و در اختيارت هست را مي

كند  كنند كه هركدام براي ديگري دعوي مي نيت در اثر اشتباهاتي با هم اختالف پيدا مي هستند كه در عين حسن
هرجهت هر دو نسبت به هم حقّي دارند/ در مورد كسي كه عليه تو ادعايي كرده خوب فكر كن اگر بر تو حق  و به

ما اگر حق هم ندارد با او به مهرباني و مدارا يـاد كـن/   دارد پس شاهد او هستي سعي كن به او با مدارا كار كني ا
ي اشـخاص و كسـاني كـه     اختالف حكمي و اختالف موضوعي/ تشـخيص حـق در بعضـي اختالفـات از عهـده     

اي حقّ كسي كه تو عليه او اقامه دعـوي كـرده  ) 116ص( آيد كه آن را حل كنند برنمي  ،ص مطلب نيستندمتخص :
به جانب توست را موهبتي بدان و با او به نيكي صحبت كن و تعدي نكن/ شـخص   همين كه حق ،اگر حق داري

ي  ي حكمـي و شـبهه   ت كند كه اگر حق دارد با مهرباني مطالبه كند و اگر حق ندارد دعوا را ترك كند/ شـبهه دقّ
ه حرفش گوش با رضا و رغبت ب /موضوعي/ اگر قاضي مورد اعتماد طرفين بوده و به شرع و مسائل آن وارد باشد

اخالقـي و انسـاني حـل     ي قضـيه در مرحلـه   ،دهند/ در مورد وظايف طرفين اگر به طريق صحيح رفتار كننـد  مي
خـود   ،فطرت صحيح با تفكّر: خواه و مشاور حقّ مشورت) 118ص( ي دعوي نخواهد بود شود و محتاج به اقامه مي

و در قـرآن داده شـده اسـت/ خداونـد بـه پيغمبـر        يابد/ اهميتي كه به مشورت در اسـالم  راه حل صحيح را درمي
كني آنهـا را   چون رحمت الهي شامل حال تو شده است نسبت به مشركين و مزاحمين ماليم رفتار مي :فرمايد مي

نـه اينكـه    ،منتها بعداً هر تصميمي خودت گرفتي عمـل كـن   ،تا نظرشان را بگويند ،ببخش و با آنها مشورت كن
در با توكّل بر خدا آن تصميم را اجرا كـن/   ،بعد از مشورت وقتي تصميم به كاري گرفتي حرف آنها را قبول كني/

چون امر الهي بود/ خداونـد متوكّـل را دوسـت دارد/ اگـر كسـي       ،كردند هايي كه حضرت قبول نمي مشورتمورد 
يحاً بـه او بگـو   خواست با تو مشورت كند اگر به آن مطلب آشنا هستي نظر خودت را بگو و اگر آشنا نيسـتي صـر  

تـر و   تو را بزرگ ،اگر شخصي از تو نصيحت خواست: كننده خواه و نصيحت حقّ نصيحت) 120ص( اطالعي ندارم
كند گـوش   ظن او را بايد بدهي/ بايد به حرف كسي كه تو را نصيحت مي پس پاداش اين حسن ،تر دانسته فهميده

تهمت بزنـي كـه ايـن حالـت انحصـارطلبي را در تـو نشـان         بدهي و اگر نظرياتش موافق نظر تو نبود مبادا به او
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خدا را شكر كن كه  ،كند با آنچه خودت در خاطر داري موافق است دهد/ اگر حرف كسي كه تو را نصيحت مي مي
دند و هر انساني فكر خاصي دارد و اين فكر ممكـن اسـت   ها متعد ه كه خوب فكر كني/ انسانفكر خوب به تو داد

ف باشـد/ افكـار و عقايـد مختلـف اسـت و ايـن اخـتالف خـودش موجـب تكامـل افكـار جامعـه             با فكر تو مخال
اي هست/ وظيفه عبارت از اين  در مقابل هر حقّي در قلمرو امور اجتماعي وظيفه: حق و وظيفه) 123ص( شود مي

كنـد و   دا مـي علوم عادي و اجتماع مصداق پيـ  ،است: رعايت و تسليم به حق. اين مسأله هم در قلمرو علم حقوق
 ،امر يعني كسي كه از او بيعت گرفتـه  ولي ،خصوص بيعت واليتي كرده باشد هم در امور شرعي/ به موظّفي كه به

حق دارد از او بازخواست كند/ حقّ نماز اين است كه با خضوع و خشوع خوانده شود و با خلوص نيت باشد/ چيزي 
تـر و حـقّ    حـقّ بـزرگ  ) 125ص( چشم و قلب مسئول اسـت براي اينكه گوش و  ،را كه علم نداري پيروي مكن

وقـار داشـته باشـي و     ،زيـادتر او را احتـرام كنـي    ي سـنّ  واسـطه  بـه  :انـد  تر فرموده در مورد حقّ بزرگ: تر كوچك
او را محترم بداري و از او تجليل كني/ وظايف براي استحكام اساس  ،ي اينكه در اسالم پيشي بر تو دارد واسطه به

البتّه اين براي مؤمنين است تا حد خودشان  ،تر خصومت پيدا نكند با بزرگ ،استحكام اساس خانواده استجامعه و 
تر اين است كه به او كمك كني تا تجربيـاتي كـه در زنـدگي داري بـه او      را هركدام بدانند/ در مورد حقّ كوچك

هري و ياد دادن آداب و رسوم مثالً جلسـات  تعليم علوم ظا ،منتقل شود/ حقّ صغير اين است كه در ياد دادن به او
حـقّ سـائل و حـقّ    ) 128ص( ي برخورد با ديگران او را كمك كني/ پوشاندن خطـا و عفـو كـردن    فقري و نحوه

خواهد و نيازمند است/ نياز نيازمندان به سوي  كننده و يا كسي كه از شما كمك مي سؤال يسائل به معنا: مسئول
قدر حاجتش به او  هاختيارت گذاشته است/ كمك به سائل جزء مستحبات است كه ب تو نعمتي است كه خداوند در

زكات فطره و خمس است كه خداوند مقـرّر كـرده اسـت/     ،به غير از ديون شرعي مانند زكاتاين كمك بدهي و 
ن خلق حـرف  كنيد اين است كه او قاعدتاً بايد با مهرباني و حس مي سؤالعنه يعني آن كسي كه از او  حقّ مسئول

دانـد عـذرخواهي كنـد و بگويـد كـه       داند جواب شما را صحيح بدهـد و اگـر نمـي    شما را بشنود و تا جايي كه مي
شـاد كـردن دل مـؤمن از طـرق     : حقّ كسي كه تو را شاد كرده و كسي كه به تو بدي كـرده ) 131ص( دانم نمي

مندند به اينكـه خبـر خـوش     مؤمنين عالقهمختلف كه گناه نداشته باشد و از طريق مجالس فسق و فجور نباشد/ 
شـود/ از   شنوند ثوابي حاصل مي بخش است و هم براي مؤمني كه از او مي بشنوند كه هم شنيدن خبر خوش لذّت

شنيدن خبر خوش اول شكر خدا را بجا بياوريد و از آن مؤمن نيز تشكّر كنيد البتّه چه بسـا خـودش در ايـن خبـر     
ايد به روي خودتان نياوريد  اتي است كه خدا فراهم كرده/ اگر قبالً خبر خوشي را شنيدهنقشي نداشته باشد و مقدر

و نگوييد كه اين خبر را قبالً شنيده بودم/ در مورد كسي كه به تو بدي كرده اسـت اول كظـم غـيظ كنيـد يعنـي      
ي مؤمنيني  است. اين درباره آخر احسان ي اظهار ناراحتي و اظهار كينه را بپوشانيد و بعد عفوش هم بكنيد و درجه

حقّ همكيشان و حقّ اهـل  ) 134ص( دارد فساد و ظلم جامعه را برمي ،است ممتحن و مخلَص/ اگر قصاص نباشد
مذهب است/ ملّت چند ركـن   ،ركن ملّت مهمترينمنظور مسلمين است؛ ملّت اسالم/  ،ملّت در استعمال لغت: ذمه
حقّ اهل ملّت يعني حقّ همكيشان اين است كـه در   ي تاريخي مشترك/ بقهسا ،نژاد ،اخالق ،دين ،همزباني :دارد
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ظاهر و در خفا هميشه سالمتي و رحمت براي او بخواهي/ حقّ اهل ذمه/ در مورد اهل كتاب كه در پناه مسلمين 
  ).137ص( هستند مادامي كه وفاي به عهد كردند حق نداريد به آنها ظلم كنيد
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  1شانزده ارهشم مجموعه اتجزو نيعناو
  (قسمت اول)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادويكم
  (قسمت دوم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادودوم
  (قسمت سوم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادوسوم

  (قسمت چهارم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادوچهارم
  (قسمت پنجم)عرفاني در سفرهاي بيدخت  گفتارهاي  هشتادوپنجم
  (قسمت ششم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادوششم
  (قسمت هفتم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادوهفتم
  (قسمت هشتم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادوهشتم
  (قسمت نهم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادونهم

  (قسمت يازدهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

ن  توه ناو ید ی  ی ،  ی  تار ت اّول)  تاد و یکم،  س )  
ي ارتباط/ حواس ظاهري و حواس بـاطني/ گـوش دادن و ديـدن گوينـده/ انسـان در سـير و        صدا وسيله

عرفـان روح   )6ص( شود ش فهميده نميا شود و غضب يا ترس از چهره هايش مسلّط مي ي خواسته سلوك بر همه
ه   م معنوي/ آداب و رسوم/ عزاداري/ ذكر محاسن ائمـم زماني و طريقت تقدجهان و روح اديان است/ شريعت تقد

هاي مختلـف مسـلمانان در مدينـه/     تاريخ صدر اسالم/ گروه )13ص( در عزا و تولّد/ اختالف در تولّد و وفات ائمه
/ قيامت/ آيات قرآن در مورد قسم نخوردن خداونـد/ تفسـير و   ةحاقّالي  مورد سورهدر  )24ص( طريقت و شريعت

در مـورد   )30ص( ي معارج/ صالة به معناي ياد خـدا  معنا كردن آيات قرآن بايد با خود قرآن باشد/ راجع به سوره
دولتـي   هـاي  ي ربا/ بانك خصوصـي/ صـحيح بـودن سـودي كـه بانـك       ها/ مال حالل و حرام/ درباره سود بانك

  ).40ص( دهند/ حكم شرعي و حكم طريقتي در مسائل مالي و نظر شبلي مي

ن  توه ناو ید ی  ی ،  ی  تار ت دّوم)  تاد و دّوم،  س )  
اند  آقاياني كه تنها بودند اتاق را براي آنهايي كه با خانواده آمده در مزار،رعايت در تميزي مزار/ چادر زدن 

هـا   همراهشان هست در اختيار بگذارند/ رعايت حضور در ساعت تعيين شده زيارت بقعه براي خانمو زن و كودك 
و قهـر كـردن/ آزار    مندي النّاس/ گله اهللا و حقّ بيالن و حسابرسي/ حقّ )6ص( و آقايان/ لذّت معنوي سفر بيدخت

طرف را ناراحت كند/ غضب در خواهي از صاحب حق/ ستم؛ هرگونه امر غيرطبيعي كه  كردن بندگان خدا/ معذرت
/ اسـالم ديـن تحـرّك اسـت و     2ي جا و مكان براي زوار بيدخت/ صحن كوثر  مسأله )10ص( راه خدا ثواب دارد

عرفان روح اين تحرّك/ خيام و تقويم جاللي/ تقويم قمري/ مشكالتي كه در تاريخ شمسـي و در تـاريخ قمـري    
ش سقراط در فهماندن مطلـب/ اسـراف/ عـزاداري/ دعـاي عيـد      ي مغول/ رو و حمله كبرٰي الدين بود/ شيخ نجم
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م و صفر و عيد نوروز/ جشن ملّي/ بايد از عمل غيرمنطقـي و غيـر متعـادل احتـراز     تقارن ماه محرّ )19ص( نوروز
هاي صـدر اسـالم/ داسـتان     بلكه اسالم، ايران را فتح كرد/ سوادآموزي در داستان كنيم/ عرب، ايران را فتح نكرد

حـدتر و  لطمه به ظواهر شيعه ولي در معنا قلـوب متّ  ،عحسين ي شهادت امام قضيهرمزان و قول عمر/ اعدام ه
شود/ داسـتان بشـر    در اين دنيا باشد در آن دنيا برايتان مجسم مي هر چه )34ص( شود تر مي اعتقاد و ايمان قوي

دسـتورات را رعايـت كـرد و مصـلحت     داري/ مؤمنين و صفات ايمان/ بايد وظيفه و  حافي و فضيل عياض/ امانت
  ).44ص( اي از سلوك هستيد نيست بدانيد در چه درجه

ن  توه ناو ید ی  ی ،  ی  تار ّوم،  ّوم)  تاد و  ت  س )  
/ ما آنقدر نگاهمان و حواسمان به / معاني مولٰيعي عيد غديرخم و جانشيني علي مسأله، ي لطف قاعده

و سنّي/ رعايت فقرا در مناطق زاهدان، زابل، خـاش و بندرلنگـه    بينيم/ شيعه ديگر را نميي  علي است كه صحابه
ي امام زمان/ شرايط انتظـار ظهـور    ها/ عرفان و اديان/ ما معتقد به جانشيني هستيم/ نماينده و... در رابطه با سنّي

براي كشتن و كشته شدن  حسين امامخانقاه و علّت ساخت خانقاه در شهرها/ نام  ي تاريخچه ،حسينيه )6ص( امام
و امكـان اينكـه    هيحسـين  مان است/ هدف هر الهام گرفتن در زندگي و گريه كردن نيست بلكه براي زنده بودن و

موسيقي/ لباس خاص درويشـي   ،اقتضاي زمان/ سماع )15ص( بتوانيم با آرامش دور هم بنشينيم و ياد خدا بكنيم
ع در آن زمان/ جنيد و داستان عملگي كردن شـبلي/  شي يك نحوه تبليغ تشيهاي مختلف/ گداهاي دروي در زمان

 كسي حق ندارد خـودش را بكشـد،   )22ص( زمان و برحسب دستور پير زمان مقتضياتتفاوت دستورات برحسب 
عـه/  يك جام شدن خطاي چند نفر در كلّ مؤثّر هايي از قوم نوح، هود و موسي؛ انتحار در اسالم گناه دارد/ داستان 

دهـد/   دستوراتي مـي  مقتضياتجامعه وارد است و بنابه آن  مقتضياتجمعي/ پير به  دسته مسئوليت  اصحاب سبت،
ها بر ايمانشان افزوده شد/ هرگز از نيش  هاي مكّه با تحمل ناراحتي مسلمان )35ص( حمل عمل مؤمن بر صحت

جزع و فزع نكردن/ چادر زدن در صحن كوثر و  ها موجب تكامل معنوي/ احتجام ناراحت نشويد/ فشارها و سختي
  ).46ص( گناباد ي / در مورد بيدخت و منطقه2صحن كوثر 

ن  توه ناو ید ی  ی ،  ی  تار ھارم،  ھارم)  تاد و  ت  س )  
ي غصب و به رسميت شناختن مالكيت/ در  ها/ مسأله ها در بعضي از سرقت ي قطع دست از انگشت مسأله

ارث و ورثه/ دستورات و قوانين اسالمي/ مالكيت معنوي/ حق و وظيفه در مالكيـت/ احتكـار و گرانفروشـي/     مورد
نيكي/ قصاص/ گذشت/ وصيت عهدي و وصيت تمليـكي/ بعـد از آنكـه    )6ص( بركتي حالل و حرام/ بركت و بي

/ احكام حج/ آداب نشسـتن  وقف قطعي شد هرگونه تغييري داده شود مثل غصب است/ ماه رمضان و احكام روزه
شايد يك منظور از ديدار اين باشد كه هر چه هست از يـاد بـرود/ چنانـت     )16ص( سفره، قدر و احترام نعمت سر

شـود/ خطـا و    تر مـي  تر باشد توبه قوي محو ديدارم كه گويي نقش ديوارم/ چشم و ديدار/ به هر اندازه ايمان قوي



 99/  11و شرح پندصالح  89الي  81 اتفهرست موضوعي جزو

از قول پيغمبر كـه   يحديثدر مورد  )26ص( در مؤمن ديگر و غل و غشثواب/ كدورت و نگراني يك مؤمن از برا
دهـم/ اطـالع از غيـب/ تـاريخ      هركس بشارت تمام شدن ماه صفر را به من بدهد، من بشارت بهشت را به او مي

  ).37ص( ي وحدت/ اختالفات از روي جهل هفته وفات پيغمبر/ امور تاريخي ربطي به مذهب ندارد/

ن  ت     و   تادوه ناو ید ی  ی ،  ی  تار م،  ت   پ س م)    (   پ
آيـد/ گريـه كـردن و اشـك      كني در نزد خدا به حساب مي رحلت حضرت رسول/ آنچه خودت حساب نمي

عبرت بگيريم/ زنـدگي پيغمبـر، عبـدالمطلب، حليمـه، ابوطالـب/       ائمهريختن به حال خودمان/ از حيات پيغمبر و 
هـا/   نامه زيارت )6ص( خواهيد از قرآن بخواهيد پيغمبر قرآن بود/ اهميت خواندن قرآن/ هر چه مي ي كاري برنامه

عليشاه/ علم و حال/ علم، آن اسـت كـه    در مورد تقدم در زيارت بيدخت يا زيارت مشهد و فرمايش حضرت صالح
پيغمبران الهام كرده است/ اگـر بـا   خدا بياموزد و آن ديگر نقص ندارد/ علم تحصيلي يا تذكّري/ علمي كه خدا به 

 خصوصيات )16ص( ي دخول الزم نيست اي و ديگر دعاي لفظي اجازه اند كه رفته حال به زيارت رفتي اجازه داده
شود/ داستان حضرت نورعليشاه و رد  هاي مناسب اقطاب كه به مناسبت اقتضاي زمان ظاهر مي اخالقي و خصلت

عليشاه و دريافت تلگراف فوت حضرت نورعليشاه/ دو ادعـاي   حضرت صالح شدن از بين جمعيت دشمنان/ داستان
د منـور عمـوي حضـرت          عليشاه؛ يكي صـفي  نادرست از زمان حضرت سعادت عليشـاه و يكـي حـاج آقـاي محمـ

عليشاه و جواب ايشان/ درويش بايد فقط نظر به خـدا   شاه براي ديدن آقاي سلطان الدينعليشاه/ پيغام ناصر  رحمت
نظر راجع به بهبود و پيشنهاد در طرز سـاخت آن/ خـدايا    ي ساخت صحن كوثر جديد و ارائه )24ص( ه باشدداشت

ام نام يكي است و نه مال اوست/ ساخت  هايي از مزار كه به شرّي بده كه خيري درش باشد/ در مورد اتاق در  حمـ
تراك داشتن در كارهاي همگاني كه انـس  بيدخت و مواظبت از آنها/ اش حمامسلطاني بيدخت و  ي نوده، كتابخانه

ار مـزار بدانيـد/    ي كند/ با خدام مزار همراهي كنيد و خودتـان را هـم يكـي از خدمـه     و الفت را زياد مي ي و حجـ
ي  شـرح آيـه   )31ص( هاي معنوي در مزار، چهارديواري بهشت عليشاه/ رعايت ي سنگ قبر حضرت سلطانخطّاط

هم به معني زبان و هم به معني حرف زدن)/ جبر و تفويض/ آنچـه خـوبي بـه    قرآن در آفريدن دو چشم و لسان (
رسد از خداوند است/ عقبه، آزاد كردن گردني، آزاد كردن برده يا زنداني بدهكار يا هر مـؤمني را از بنـدي    بشر مي

  ).42ص( ازمنكر مروف و نهي آزاد كردن/ امربه

ن  ی ،  وه ناو ی  تار م،  تتاد و  ید م) ی  ت  س )  
و مصداق نداشتن آن در مزار/ مهمان بايد مثل نظر صـاحبخانه كـار   » چهارديواري اختياري«المثل  ضرب

يـك ثانيـه    )6ص( مزاحم روحيات ديگري نبايد باشـيد  ،كند/ رعايت نكات و دستورات در مزار كه مزاحم ديگران
ي همـان   حضرت عسكري و حضرت مهدي نيست، دنبالـه اي بين  شود/ فاصله بدون حجت نمي ،زمين بدون امام

ي مـا دارد/ جشـن كـه     ي ما به يكي از ائمه بستگي به روحيه ي ائمه مانند هم هستند، ارادت از ناحيه است/ همه
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دل را آماده كنيد كه در دل ظاهر شود/ شركت در مراسم جهـت   ،گيرند از تملّق است براي سلطنت امام زمان مي
ي لطـف   مانـد/ لطـف خداونـد زمـان نـدارد، برحسـب قاعـده        يك لحظه دنيا بدون امام نمي )9ص( تعظيم شعائر

 و داستان تولّد حضـرت موسـي   )16ص( ماند پيغمبراني هستند بعد هم ائمه، يك لحظه زمين از حجت خالي نمي
را فرامـوش  برگرداندن موسي به مادرش/ توكّل بر خدا/ در مسير زندگي خودمان در ضـمن اينكـه هرگـز مـرگ     

 )18ص( اسرائيل شقاوت قوم و مرحمت خداونـد  هاي بني هايي از داستان نكنيم ولي هرگز از مرگ نترسيم/ عبرت
ي روح الهـي درشـان    و از نفخه دي خدا بودن اصالت وجود و ماهيت/ اساس خلقت موسي و فرعون يكي بود، بنده

رنگي بود بعد خداوند رنگ پاشيد رنگ  ا در صف بيشيطان در ابتد»/ رنگي اسير رنگ شد چون كه بي« :بود/ شرح
باعورا، ابليس لعين/ رنگ الهي/ لغات معنوي غيرمحسوس/ مثـل نمـد كـه چـوب      شيطنت به شيطان رسيد/ بلعم

ي مـؤمن   بنـده  دلِ )26ص( خـورد  خورد بـر آن گـرد مـي    زنند تا گرد و خاكش برود اگر چوبي گاهي بر ما مي مي
تربيت فرزند/ مقتضاي زمان/ آقاي  )35ص( ن به سفر حج/ توجه به معنا در سفر حجي خداست/ دعوت ميزبا خانه

، كتاب حكمت عرفاني/ صالحيهعليشاه و شهادت ايشان/ آقاي نورعليشاه و زمان جنگ جهاني اول/ كتاب  سلطان
برداري از شـير   بهره دارها جايي كه علفزار باشد براي چادر زدن گوسفند ؛ي گناباد محلّه )38ص( نجدالهدايه/ قلزم

ناخودآگـاه   ،مادر از روي غريـزه  ،و خدمت دارند از راه تربيت است و نه از راه غريزه محبتها اگر  گوسفندان/ بچه
تعبير خواب حضرت يوسـف/ يوسـف گفـت:     )46ص( شناسد/ چوپاني كردن بيشتر پيغمبران و بزرگان فرزند را مي

ي چيزهـا   است/ متوسل شدن به ديگري غير از خداوند/ بدانيم كه همه ي من اثر در خواب تو نيست، اثر در گفته
  ).52ص( از خداوند است

ن  توه ناو ید ی  ی ،  ی  تار م،  م) تاد و  ت  س )  
ها و پژوهشگرهاي اسالمي از اسالم/ احكام اخالقي و دستورات اسـالمي/ اسـراف/    شناس برداشت اسالم

هايي  هاي مادي/ اسارت اسارت )6ص( علم و دانش/ فقيه/ تقليد در عمل است و نه در اعتقادات تسامح و تساهل/
ي الهـي، روح الهـي    و هوس/ حرّيـت بـراي نفخـه    اسارت در بدن/ اسير هويٰ ،كرده مقرّركه خداوند براي انسان 

َهـِل  )12ص( هـا  شـدن از اسـارت  است/ معراج با توسل به روح الهي بود كه آزاد است و اسير هيچ جا نيست/ آزاد 
 
ْ
یُن ِإالَّ ال ، عشق الهي را با كتاب و درس محبتاعالي  است/ حد محبتو انس/ مدنيت تمدن بر  محبت؟/  ّب ـحُ ـالدِّ

ت در انسان از بدو انعقاد نطفـه/ شـكل دادن خداونـد يعنـي      خصوصياتشود ياد گرفت/ ايجاد   نمي كالسو  هويـ 
و عاقلـه در   تفكّـر ي  هبين در انسان/ قو فكر پايان )15ص( اقامه در گوش نوزاد توسط پدرمعنوي/ وراثت/ اذان و 

كردنـد،   بينـي سـعد و نحـس را مـي     ميني كه پيشاند به منج حمار/ از قديم فرموده ي قضيهانسان و در حيوانات/ 
 بـينِ  ، صحيح نيست/ فكر پايـان شود گويند عاقبت كارت اين مي ها كه مي بين ها و فال اعتماد نكنيد/ صحبت رمال

عبـادت اسـت/ در هـر مـوردي بايـد فكـر        ِهللاّٰ  انسان از طريق فراست يعني هوشياري/ غضب و شـهوت/ غضـب  
شـود آن   بينيد كسي از خود بيخود مي گاهي مي )21ص( كار برد كه موقع غضب است يا موقع عفو بين را به پايان
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از ضعف نفس است/ هدف از درويش شدن/ هم اخذ ماليات و هم  حالي نيست كه درويشي براي او باشد بلكه آن
ي هـدفي اسـت كـه آن هـدف، حفـظ اجتمـاع و        دهنده خرج ماليات بايد روي هدف باشد/ وجوهات شرعيه نشان

از مستضعف مالي است/ رعايت فردي و رعايت جامعه  مهمترزندگي اقتصادآميز است/ مستضعف فرهنگي فكري 
از تجمل دوري كنيد/ مسلماني فقط به نماز و روزه نيست بايد شـناخت اخـالق اسـالمي    در جلوگيري از اسراف/ 

بوسـي شـيخ    طوالني شدن و توسعه دادن سلطنت سـلطان محمـود و امثـال او؛ بـه دسـت      )26ص( داشته باشيم
ان آن رزنداهللا و ف ابوالحسن رفتن و دعاي شيخ و امثال شيخ/ امير تيمور حافظ قرآن، احترام به حضرت شاه نعمت

تقي محمدعليشاه و آقا  مغول/ حضرت مشتاق و چنگيز كبرٰي الدين نجم رسيدگي به وضعيت حافظ/ شيخ  ،حضرت
واجـب و مسـتحب/ اسـتحباب     )36ص( خان قاجار محمدآقا  حكيم/ سنگسار كردن حضرت مشتاق و بعد جريان

نماز مستحب مؤكّد است/ حكمت خواندن نماز، / اوراد و دعاهاي بعد از مستحباتبندي  يعني طلب مهرباني/ درجه
ُعونِ و ساير دسـتورات/ شـأن نـزول آيـات قـرآن/ حكمـت خوانـدن         قرآن مُکْ َفـاْمسَ در موقـع عطسـه    ِإينِّ آَمْنـُت ِبـَربِّ
  ).46ص( كردن

ن  ت  و  تادوه ناو ید ی  ی ،  ی  تار م)  م،  ت  س )  
اند/ كمك به مزار فقط به متصدي اين كار و بـا   م بزرگاني كه در مزار خوابيدهرعايت زوار بيدخت به احترا

ه  گرفتن رسيد/ هيچكس تا به او اجازه نداده هـا   اند حقّ صحبت كردن و شرح دادن كتاب و... را ندارد/ مراقب بچـ
تـر احتـرام    كوچـك  )6ص( ي خود شماست عهده ها به بچه باشيد، مسئوليت اخالقي، اجتماعي، امنيتي و همه چيزِ

تر را داشته باشد/ توصيه به فرزندان براي رعايت حال پدر و مادر/ محبت مادري/ ابوين هم نسبت به فرزند  بزرگ
ي وجـودش اسـت و در اختيـار شـما      وظايفي دارند/ نياز يك نيازمند به شما، نعمت الهي است. نيازي كـه الزمـه  

ازمنكر/ در مورد كوتاه كردن شـارب و   معروف و نهي و غرور/ امربه داستان افالطون و ديوژن؛ كبر )9ص( باشد مي
نـابود   /عليشاه؛ ديد عرفاني و تشخيص اينكه اين اوضاع نخواهـد مانـد   آقاي سلطان )14ص( گيرند ايرادي كه مي

عليشاه كه خداوند بناي عظيمي در نظر دارد/ برگشـتن نظـر خـدا و     شدن قاجاريه/ در مورد فرمايش آقاي سلطان
مكاتبي كه پيدا شد/ اعراض از ياد خدا/ فرهنگ عمومي، طرز فكر مردم، عادات و رسوم زيربناي همه چيز اسـت/  

اثر خواندن قرآن/ داستان حضرت يعقوب و  )17ص( ها/ توجه مردم به مسائل مذهبي فكر برتري نژادي و يهودي
هايي كه از آيات  عفو و احسـان/ استنبـاطي خداوند است/ كظم غيظ،  استغفار فرزندان/ گذشت خيلي مورد عالقه

اگر در كاري يا امر خيري شكست خورديد، نبايد رها كنيد بايـد ادامـه بدهيـد/     )25ص( النّاس شود/ حقّ قرآن مي
ي زن است/ اقتصاد مصرف/ اعراض از ذكر خداوند يعنـي   مشكالت دنيايي/ كمتر خرج كردن در خانواده به عهده

ه خدا گفته است را فراموش كنيم/ داستان حضرت يوسف و تعبيـر خـواب/ جـز بـه خـدا      اي ك در هر مورد وظيفه
ها  زنند/ ايرادي كه در داخل اسالم به صوفي اتي كه به اسالم مياتّهام )33ص( د/ معجزات پيغمبرانيمتوسل نشو

اخـذ بيعـت چيـزي    ي ناحقّي بترسـيد/ صـالحيت    ها به عقل كاري ندارند/ نبايد از هيچ حمله گيرند كه صوفي مي



 وسوم / جزوه صدوبيست 102

نيست كه با تحصيل و خواندن فالن كتاب تحصيل شود/ مسائل شرعي و چهار شرط براي فقيـه/ فقيـه اگـر در    
  ).43ص( اعتقادات اظهارنظر بكند، صالحيت ندارد مرجع تقليد باشد

ن  توه ناو ید ی  ی ،  ی  تار ھم،  ھم)   تاد و  ت  س )  
ي غالم و كنيز و آيـات قـرآن در    براي اينكه ايمانتان به قرآن بيشتر شود/ مسأله انجيلو  توراتخواندن 

ي ديگـري بايـد    مورد بردگي و مصداق آن در اين زمان/ آيات قرآن از بين نرفتـه و نسـخ نشـده اسـت، از جنبـه     
حبت ي م وظيفه )6ص( شود گفت مجزاست ميهم شود گفت همه مثل هم است و  استنباط كرد/ آيات قرآن؛ مي

ازدواج/ فرزند/ غريزه/ ميل شخصي و ميـل الهـي   در مورد و دلبستگي به خانواده و حفظ خانواده از عبادات است/ 
تا در اين دنيا هسـتيم   /دار شدن/ وصيت در ازدواج/ زحمت توليد نسل بيشتر با زن است/ جلوگيري كردن در بچه

عنوان يك كـار   ازه نداده است/ ارث، كسي حق ندارد بهي مال را اج اموال دستمان امانت است/ خداوند وقف همه
در مورد آقاي حسينعلي كاشـاني بيـدختي و    )14ص( خير براي بعد از مرگش به جايي بدهد و ورثه را محروم كند

هاي درس عرفان در تهران و بيدخت و كرمان/ عرفـان عملـي و عرفـان نظـري/ داسـتان ديـدار مولـوي         كالس
وحدت وجود/ در مورد اينكه حاالتتان را بـه ديگـران نگوييـد و تحميـل نكنيـد/ عقايـد        /اتّحادشمس/ حلول و  و
ماه رمضـان/ مكتـب    )25ص( آن با حال خود شماست كسي بشنويد ولي حلّختلف را از مشايخ و مجازين يا هرم

رت مرحوم ملّاخداداد و داستان پسرش ملّايحيي و قنات كوثر حضـرت آقـا/ اصـالحات ارضـي شـاه و روش حضـ      
ي ملـك غصـبي و    عليشـاه بـا فروشـنده    هايي در اين مورد/ روش و برخورد حضرت صـالح  عليشاه و داستان صالح

  ).36ص( هاي اخالقي و عدم توجه به قانون بركتي/ سرايت بيماري خريدارش/ بركت و بي

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )یازدھم  (
  ).62صخالصه صفات مؤمنين () 40شرح حج (ص) 21ص( انفاق) شرح 5ص( زكات ـ خمسشرح 
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  يعرفان بيمكات نودم، جزوه نيعناو

  1)1387 خردادي ال 1375 اسفند - ها نامه به پاسخي  مجموعه (
 /وجوه شـرعيه ي  درباره )16فعاليت و كوشش در امور دنيوي (ص /خواستن نعمت و رزقِ افزون از خداوند

 /كارهاي خيـر  )18ص( چگونگي انجام تعهدات وجوه شرعيه )17صرعي (ها و معامالت ش گذاري در بانك سپرده
خواهي بـه   استغفار و معذرت /توجه به ذكر /خوف و رجاء )20صبا توكّل زانوي اشتر ببند ( )19صنيت و انگيزه (
ــاه الهــي ( ــداري  )21صدرگ ــري ( )22صر (اســحابي ــا )23صآداب مجــالس فق ــرا /دع حفــظ  /مشــكالت فق

اسـتغفار و طلـب    )25صي كهـف و بيـداري سـحر (    ي آخر سوره خواندن آيه /از با حضور قلبنم )24ص( ايمان
 ي نامگـذاري طريقـه   علّـت  )26صنهد ( ها ارج مي خداوند به كوشش /بيهوده بودن يا مؤثّر بودن تالش /بخشش
علي يا شاه در  ت ذكر كلماتنامگذاري القاب طريقتي (علّ علّت /حاالت صحو و سكر /سماع يا موسيقي /گنابادي

علّـت تحـريم اسـتعمال     /تحصيل علوم ظاهري و احكام دل /مراجعه به طبيب در هنگام بيماري )27ص( القاب)
ي  دربـاره  /حـاالت در حـين نمـاز؛ رحمـاني يـا شـيطاني       )29صاطاعت از دستورات رهبر طريقتـي (  /رمواد مخد

 خـدا و رحمـت   دعـا  )32ص( ازدواج /شرك خفي و شـرك جلـي   /خوف و رجاء )31صشيعه ( /اضطراب از مرگ
 )36ص( حجـاب اسـالمي   /افكـار نادرسـت   )35صايدز، وسواس ( /دعاي زباني، ياد خدا /اطالع از غيب )34ص(

 /ازمنكر معروف و نهي امربه )38ص( اسم و مسمٰي /علم /حيرت، طلبدر مورد  )37صعلوم غريبه، علوم معنوي (
حضـرت   /غحضرت مـريم  /اسالم )40صيادآوري مطالب به افراد ( ي شيوه /ربا /تربيت فرزندان /حجاب زنان

 /بيكـاري  /نمـاز  ي اجـازه  /گنابادي، ذكر قلبي ي سلسله /ي اجازه سلسله /بيعت /صحضرت محمد /ععيسي
ف /رمواد مخددسـتگيري و تشـرّف اشـرار و اشـخاص      /شـك و ترديـد   )42صخانقاه و حسينيه ( /عرفان و تصو
جهاد اكبـر   /تجديد بيعت /رفتار نكردن بعضي فقرا به دستورات به درويشي ربطي ندارد /تربيت درويشي /نادرست

ِاْخـِتَالف  /هاي كلّي صادر شده، عدم دخالت درويشي در مسائل اجتماعي و سياسـي  يادآوري دستورالعمل )48ص(
ـة ِتي َرْمحَ خالفـت   /عدم تحريف قـرآن  /اطاعت از قوانين /طريقت /عرفان و تصوف /قطب /بيعت در زمان ائمه /ُامَّ

 ،اعمـالِ خـالف بعضـي دراويـش     /خانقـاه و حسـينيه   /ها علّت مخالفت /ي علي بود و نه حقّ علي ظاهري وظيفه
در مـورد   /اصـول ديـن و فـروع ديـن     /در مورد اخبار در ذم تصوف /مالك محكوم كردن مكتب درويشي نيست

بعضـي  خطاهايي كه احيانـاً از   )60صحركت جوهري ( /سبعه اطوار /مراقبه و تفكّر /كثرت حاالت )52ص( تقيه
پيام به فقرا قبل از سفر به  )62صبرگزاري مجالس فقري ( در خصوص محلّ تمام ورثهرضايت  /زند فقرا سر مي

مـالك؛   /اجتماعي عملكرد قطب وقت در اوضاع خاص /شاه و محمدشاه درويشي در زمان فتحعلي) 63ص( خارج
اصـحاب   /رستگار شدن و عاقبت بـه خيـري   /بيعتدر مورد  )65صافراد است، نه خود شخص ( ه به كارهايتوج

هـاي   كتـاب  )67صمقام رضا ( /ي مجازات بخشيده شدن گناه، تبعات گناه به منزله /توبه و انابه /بينيمين و مقرّ
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 /حاالت قبض /بالي همگاني )70صعدم دخالت درويشي در سياست ( /جواب ابلهان خاموشي است /مخالف فقر
ي  سلسـله  /) حاتم اصم72صكسب حالل ( /روزي و قناعتي  درباره )71ص( نعمت ي رفتن از دنيا؛ كفران اراده
بيعت و تجديد فقط با قطب زنده كه مقتضـيات زمـان را    /افكار ماني و مانَويت /ي امر الهي ي اجازه سلسله /عرفا

) 73صشدن است والّا هيچ ربطي به اصول عقايـد نـدارد (  انتخاب رنگ يك عالمت براي شناخته  /كند درك مي
اَک َنْعُبُد وَ اِ تصور معناي دقيق و تفكّر در  ْسـَتعنيُ اِ یَّ

َ
ـاَک   /ظهـور معنـوي   /ظهور امام در عالم كبير و در عالم صغير /یَّ

 /فـان تصـوف و عر  /عـارف در مـورد  ) 75صاسم اعظم ( /برهان رب /ظهور صورت ملكوتي امام /ي قلبي سكينه
 /روايات در مذمت و يا صـحت صـوفيه   /ي باطني خليفه ععلي /شيعه /مجلس نياز /تجسم صورت مرشد /ذكر

) علويت علي يعني واليت كه اسـاسِ خلقـت زمـين و آسـمان و     77ص( ءو اوليا ءانبيا /عشريه /ابوطالب و پيغمبر
تعيين جانشـين   /اطالع از زمان مرگ /غيب دانستن /ي وحي پيغمبر ي جسماني و جنبه جنبه /ي جهان است اداره

رعايـت   /شـكرگزاري اسـت   ي توجه به وجود نعمت يك نحوه /ديدن ماهيت اشياء در عالمي ديگر /توسط پيغمبر
مجلسـي   /بحاراالنوارصحت اخبار  /مجلسي دوم /شريهعدر مورد ) 80صاعتدال در اعتقادات و خودداري از غلو (

بيعـت هميشـگي    /شـيعه و تصـوف   /اهل صـفّه  /لغت صوفي و زمان پيدايش آن /الكينالس تشويق /صوفيهاول و 
ِتـي  /دخالـت در مسـائل اجتمـاعي    /نص صحيح و تشـخيص آن  /بيعت ايماني و بيعت اسالمي /است ِاْخـِتَالف ُامَّ
ـة راده و عقـل  ا /نبات و حيوان ،جمادي  درباره) 84صبيكاري در درويشي ( /عدم دخالت درويشي در سياست /َرْمحَ

َ معني  /در انسان بهشـت و جهـنّم و    /بـرزخ  /انـذار  /روز محشر /خواب مؤمن /پرورش روح / فیِه ِمْن ُروحي ُت ـخْ ـَ
اهـل   /تربيتي دارد هدف نيست وسيله است ي مواردي كه جنبه /) تربيت سالك89صهاي آن در اين دنيا ( نمونه

در  اطاعـت امـر   /شـارب و سـبيل گذاشـتن    /داردهاي خود بهشت يا جهنّم بودن بستگي به نيت اشخاص در كار
درك مقام و وضعيت شخص  /حال و مقام /توكّل و رضا /) مراحل سير و سلوك92ص( اجراي احكام و دستورات

) قصـد  95صانجام دهـد (  ،ي است سالك بايد وظايف خود را بدون توجه به اينكه در چه مرحله /و مراحل سالك
حاج شيخ عباسـعلي كيـوان قزوينـي و     /بحاراالنوارمجلسي و  /مطالب عليه تصوف /ها بكتا ي صحيح در مطالعه

بيعت دو طرفه است و متفاوت با سوگند وفاداري  /رجم /قصاص عضو /مذهب يهود و مسيح /عشريه /گشايش راز
ف بعضـي  ) اخـتال 97صقبـل از پيـروي اسـت (    ،دليل خواسـتن  /تصوف مبناي تشيع است /نواب اربعه /باشد مي

پيغمبـران   /رهبر مذهبي بايد مأذون از طرف فرد قبـل از خـود باشـد    /عمل به دستورات توسط دراويش /دراويش
 /عدم دخالت درويشي در امور سياسي و اجتماعي /و اقطاب ءي جانشيني اوليا سلسله /مستقيماً مأذون از طرف خدا

اطاعت پدر و مادر تا  /جبر و تفويض /شيطانمورد در ) 101صي شكر ( سجده /سجده به خداوند /تقليد و مجتهد
رف و عـادات جامعـه    /پـذيرد  زن از ارتباط با مرد نقش مي /آنجايي كه به شرك نرسد ذكـر و فكـر  104ص( عـ (/ 
آداب و رسـوم   /احكـام حـج   /) اساس قوانين الهي يكي است106صاس (النّ اداي حقّ /خشك شدن پيوند واليت

پيدا كردن فقيه داراي  /رعايت احكام شرع /عيد نوروز /پذيرد اسالم ميرا شرع نباشد  ساير ملل و اديان كه منافي
عقـل   /كند حكـم خداسـت   مجتهد معتقد نيست حكمي كه مي /برد دو ثوابي كه مجتهد مي /شرايط و پيروي از او
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) 111صوجوب خواندن نماز و عـدم رفـع تكليـف (    /) هدف از هدايت خلق107صشبه عقل ( /الهي حجت است
مقام معنوي  /فضيلت و برتري بعضي بر بعضي ديگر /امر واجب و حرام /جواب كتبي و جواب روحي :اقسام جواب

عظمت و صالبت روحـي   /عبادات بستگي به نيت دارد /تقليد از ميت در شريعت /نص و اثر /عليشاه حضرت صالح
خداونـد بسـيط    /ا نام مناسب با شأن درخواسـت درخواست از خداوند ب اسماء الهي و /اسم اعظم /و جسمي پيغمبر

ـ  112صشـيطان (  /اختيـار  /آتش و خاك /ابليس /ظهور در عالم كبير و ظهور در عالم صغير /است ي ه) قيـام ائم 
 /پيامبر ي قرآن معجزه /القمر ) شق118ّصدر نظر گرفتن منشأ رفاه ( /نيت مبارزه /در برابر جور و ستم هاطهار

ظهـور وقتـي    /ظهور مصلح /) عالم صغير و عالم كبير120ص( ر استمعتبهست صددرصد  دعاهايي كه در قرآن
ظهـور و خـروج    /است كه سالك به تمام دستورات دقيقاً رفتار كند و توجه خاصي به معنويت و مبدأ داشته باشـد 

 /و لوح تقدير ) سرنوشت؛ لوح محو و اثبات121صامام زمان با حزب شيطان مصداق خروج است ( ي مبارزه /امام
 /اعتقـادات طـرفين پـس از ازدواج    /اصل تسـاهل  /) شرايط ازدواج122صتفكّر و تعقّل ( /استخاره /تأثير شفاعت

 ي مسـأله  /سـاير سالسـل عرفـاني    /بيزاري از اعمال نادرست افراد و نه خـود آنـان   /سنجش افراد به مالك حق
داوود  /اللّهـي  علـي  /مرحـوم نـورعلي الهـي    ي لسلهجمله س ي سلف براي خلف در غالب سالسل عرفاني من اجازه
) مالك درويشي كُتُبي اسـت كـه در   128صگره در كارها ( /) شرّ شيطان123صسوار از سالسل اهل حق ( ابلق

ـ كُ /مالك درويشي نيسـت  ،رفتار و گفتار و اعتقادات يك درويش /اين زمينه نوشته شده  /ب رديـه بـر درويشـي   تُ
 /شـريعت و طريقـت   /شـرايط فقيـه   /نيابت خاصه و عامه /غلو /پير ،قطب ،شيخ /و اقطابي ائمه  ي اجازه سلسله

داوري و بعـد از مطالعـه و تحقيـق     نيت و بدون پـيش  سنانتقاد با ح /اي درباره /عشريه /زنايب امام زمان
 /جهـاد و دفـاع   /غيرعـالم كبيـر و عـالم صـ     /قرآن ناطق /وليِّ زمان /انسان كامل /ذكر و نماز /ياد خدا) 129ص(

 /امام هر چه كند بنابـه مقـدر الهـي اسـت     /زخالفت بر اهل بيت مقدر نخواهد شد مگر با ظهور حضرت قائم
) در مسائل مـذهبي و معنـوي   138جنيد بغدادي (ص /بيعتدر مورد ) 135ظهور و خروج امام در عالم صغير (ص

ي  مطالعه /مرتد شدن افراد در طول تاريخ /قابليت تكامل /تشرّف /پدر و مادر مسئوليت كامل راجع به اوالد ندارند
تـوان   حكم الهي را نمـي  /اخذ بيعت /تشرّف /بيعت /اجازه و سلسله /كتب به قصد درك و نه به قصد ايراد گرفتن

راجع به مسائل اجتماعي و سياسي از بزرگ وقت  /كند درويشي در سياست دخالت نمي /نسخ كرد يا ناديده گرفت
 /مصـافحه  /تجديد بيعـت  /مرتد /معصوم /عشريه /حسينيه /مسجد /خانقاه /امام جماعت /مجاز نماز /كنيدسؤال ن

 /لعـن گذشـتگان   /شوند و نه گمـراه  مردد تلقي مي ،كردند تا مطمئن شوند افرادي كه در تجديد بيعت تحقيق مي
نمايي بشـر بـراي كسـاني كـه در     ي راه نحوه /ي خداوند ) واليت مطلقه139ي تحقيق (ص نحوه /توجه به عمل

وضـعيت   /ي قبل از انقـالب  ) وضعيت تصوف در دوره145پيدا نكرده باشند (صآشنايي با راه دوران حيات توفيق 
بات  /حسادت /سلوك /راه تكامل عرفان است ،تصوف /تصوف در دوران انقالب ايران مختصـري از شـرح    /تعصـ
 /انـد صـحيح نيسـت    ائت در نماز به آن غلظتي كه بعضي گفتـه ) قر146عليشاه (ص زندگي حضرت آقاي مجذوب

گناهان كوچـك و بـزرگ در    /صورت ظاهري عبارات و لغات نماز موجب نشود كه از ياد خدا در نماز غفلت كنيم
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ت شـما دارد    نقص و كمـال توبـه بسـتگي بـه ميـزان خلـوص       /توبه از گناهان /درگاه خدا قابل بخشش است نيـ
خـود عالمـت    ي ارتباط انسان بـا گذشـته   /به مبدأ توجه داشته باشد و خود را فراموش نكند) انسان بايد 154(ص

در عالم صغير خدمت  /ارتباط با مبدأ انسان در عالم كبير عبارت است از مفهوم خداوند و عشق به او /صحت است
درويشـي روش   /اسـت عدم دخالـت درويشـي در سي  ) 156(ص به پدر و مادر كه محبت به آنها توصيه شده است

حل مسـائل بـا تفكّـر و تعقّـل و      /طريقتي و تفكّري يا تعقّلي ،بندي وظايف به شريعتي تقسيم /تربيت درون است
رعايـت   /در مـورد صـحت سـاير سالسـل درويشـي      /زاعتقاد به ظهور امـام زمـان   /جاي استخاره استشاره به

كشـي   مقامات معنوي را جز با زحمـت  /يده است بكنيمبايد خودمان را منطبق بر قواعد الهي كه خدا آفر /شريعت
ي اول سـالك مجـذوب و در    در درجـه  /رهبر طريقـت  /حاالت جذب و سلوك) 157(ص توان به دست آورد نمي
 پيغمبـران صـاحبِ   /علّت ذكر كلمات درويش يا شيخ در نام برخـي اقطـاب   /باشد ي بعد مجذوب سالك مي درجه
توجه به  /ش موجب قدرت و قوت گرددبايد مانند آهن بود تا ضربات چكّ) 161(ص چگونگي تعيين اقطاب /كتاب

شقشـقيه   ي خطبـه  /حـاالت مختلـف بزرگـان    /دل هـم رسـيدن   سكوت و بـه درد  /آداب شرعي و آداب مجلس
شخص تابعيت خودش را به حكومـت اسـالمي و قـوانين اسـالمي      ،) در بيعت اسالمي و بيعت حكومتي163(ص

عنـوان   بوده و امروز در فقر بـه  ،بيعت معنوي با اهل معنا و با كسي كه از طرف خداوند مجاز است /كرد اعالم مي
ي آن  دادن ذكر خاص در بيعت معنوي متناسب با روحيه /تقليد در اعمال است و نه در افكار /شود تشرّف گفته مي

تـاريخ   ،مـذهبي يـا سياسـي    ،يتـاريخ در جريانـات اجتمـاع    ) در طي164شخص و متناسب با مكان و زمان (ص
عهـده بگيـرد برحسـب     انتخاب كسي كه هـدايت مـردم را بـه    /نيست ،نامگذاري دليل اينكه تاريخ وقوع آن باشد

 /شـعوبي و رافضـي   /هاي مختلف شيعه در طي تاريخ نام /باشد انتخاب مردم نيست بلكه موجب خواست الهي مي
حكمـا و   /عـارف و عرفـا   /درويـش و فقيـر   ،كر كلمات صوفيعلّت ذ /مفتي و ساحر /مرتاض /معناي لغت حكيم

ي  اسـاس عرفـان بـر تـداوم رشـته      /باشد هاي معنوي صحيح نيست و خودنمايي مي نمايش دادن قدرت /فالسفه
ما  ،هر چه هست علي است ،گويند خدايي نيست دانند و مي ها علي را خدا مي اللّهي علي /ي بزرگ زمان است اجازه
در قبـل نخواهـد    شود دليل عدم وجود مسمٰي اسمي كه متداول مي /يست هر چه هست خداستگوييم علي ن مي

هر  /اجازه از مقامي دارند كه اصالت با آن مقام است ،مشايخ /ي الهي مرجع تشخيص است نماينده )166بود (ص
ي و طبيعـي  خصوص و يا به شيخي كه موجب تشرّف شخصي شده باشد امري عاد چند عالقه به يك درويشِ به

) حاالت قبض و بسـط  170است ولي تا حدي بايد به اين عالقه توجه داشت كه انسان را از زندگي باز ندارد (ص
) ياد خدا و تجليل از خدا 171چگونگي رفع حاالت قبض و تعديل كردن حاالت خود (ص /در اختيار انسان نيست

دوسـت داشـتنِ هـدف و     ،ير از حب است؟ منظور از حبآيا دين غ /متضمن آن است كه دستورات او را اجرا كنيم
خانواده بـراي آرامـش فكـر و بـراي تربيـت       ي حفظ محيط دوستانه /خداوند است كه مستلزم اطاعت اوامر اوست

 /نبايد ذكر و فكر مانع هيچگونه كـاري بشـود   /شود تمام كارها با نيت شخص سنجيده مي /فرزندان ضرورت دارد
انتخاب مرجعـي كـه آن    /شود بقاي نسل بوده و از طرفي موجب سالمتي روحي طرفين ميموجب  ،غرايز جنسي
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طلب علم بر مسلمان  /از انجام وظيفه شانه خالي كند ،ي سختي تواند به بهانه كسي نمي /چهار صفت را دارا باشد
 /شريعتي رجوع به علما) در انجام اعمال 172ها (ص المشايخ ي شاه در القاب اقطاب و شيخ كلمه ذكرِ /واجب است

ل بـه همـه    فاتحـةاالولياء خوانـدن   /بيعت واليتـي  /بيعت حكومتي ل بـه       و توسـ ه و درود بـر آنهـا و توسـ ي ائمـ
) واليت 175عدم اطالع از غيب (ص /نماز جمعه /عالئم ظهور حضرت /زديدار امام زمان /زقائم حضرت

يـد قبلـي بـه يـد      ي مهم بودن اجازه /و نايب عام نايب خاص /زنايب امام زمان /به معناي روح عبادات است
قبل از اينكه بـر امـري انتقـاد     /اي علّت نوشتن كلمه /ي صرف كردن وجوهات شرعي عشريه و نحوه /بعدي

درويشـي در سياسـت    /در خصـوص بعـد از ايـن دنيـا     /تحقيق كرده و بعد تصميم بگيريد ،داشته و آن را رد كنيد
در خانقـاه  در مورد كتـاب   /طريقتي و تفكّر ،هفتم رمضان و سه گروه وظايف شريعتيي  اعالميه /كند دخالت نمي

نّي  /اهللا ) در مورد حضرت شـاه نعمـت  179نيت (ص تحقيق با حسن /گذرد بيدخت چه مي 184رافضـي (ص  /سـ (
 /ضـرر نفـاق و تفرقـه    /مجالس فقري براي مسائل فقري و طريقتـي اسـت   /ي اهل كتاب ذبيحه /مسائل شرعي

) 185ختالفات نبايد عميق باشد و هركدام زودتر اقدام به رفع اين اختالف بكنند ارزش و اجر آن بيشتر است (صا
مشورت با كساني كه انسـان بـه دوسـتي     /حل آن را خواستن فكر كردن و از خداوند راه ،ها مشكالت و گرفتاري

حيـوان   ،انسـان  /خداوند در مورد خلقـت انسـان  فرمايش  /ي داروين راجع به اصل تكامل نظريه /آنها اعتماد دارد
قوانيني كه خداوند آفريـد و   /برزخ /روح حيواني ،روح الهي /يك جاندار مشخص غير از حيوانات ،ناطق و يا انسان

هر وقت توانستيد  /) اسم اعظم وقتي است كه مسماي اعظم در دل شما باشد188استثناهايي كه مقرّر فرمود (ص
) در ايـن راه كـه   190م عظمتش درك كنيد آنوقت هر اسمي كه به او بدهيد اسم اعظم است (صخداوند را با تما

رعايـت تعـادل بـين     /هميشه بايد در حال حركت و رو به جلو بود ،توان در يك نقطه توقّف كرد نهايت ندارد نمي
توجه بـه دسـتورات    /غذاي روح مطالعه است /غذاي روح و غذاي جسم /خوف و رجاء /آرامش و فعاليت /تضادها

) گفتـار  191ازدواج (ص /اند و حضـور در مجـالس و گـوش دادن بـه سـخنان بزرگـان       كه در سلوك به شما داده
بگو ممكن است ولي بدان اقدام نكن و يا باور نكن مگر وقتي بر  ،هر چه به تو گفتم نگو محال است /سينا ابوعلي

در عرفـان و   /عسياست علي /تفكّر و تعقّل شرعي /ريعتيمسائل ش /دخالت در سياستدر مورد  /تو ثابت شود
اسـتقالل   /راهگشاي آنان خواهد بـود  ،آنوقت تفكّرِ افراد خود ،كنيم درويشي اعتقاد به مباني اسالمي را تقويت مي

ـ  در خانقاه بيدخت كتابِي  درباره /دوران تكامل بشريت و تقويت تفكّر و تعقّل و استقالل ارادي /فكري ب و مطال
گـردن   گناه و خطاي درويش به /شنيدن سخن ديگران و سپس قضاوت كردن /در مورد حضرت داوود /كذب آن

 /سـازي)  كلونـاژ (شـبيه  در مـورد  ) 193آبـاد بيـدخت (ص   قنـات صـالح   /باشد نه بـه گـردن درويشـي    خودش مي
نظر  به /مراحل خلقت انسان /حيوان و انسان ،نبات ،جماد ؛هاي متفاوت موجودات به سه يا چهار گروه بندي تقسيم
وجـود   تعالي يعنـي از هـيچ بـه    باري /است» باري«خداوند  /سازي انسان موفّق شود رسد انسان بتواند در شبيه نمي
بينـيم   توانند خالق باشند امروز همه چيزهايي كه مـي  ها مي فقط مخصوص خداوند است اما انسان» باري« /بياورد

ٍ معناي  /مخلوق بشر است
َ

توانـد پديـد    سازي هم بكند روح انسـاني را نمـي   اگر انسان بتواند شبيه /ثيـ وُاْنـَمـْن َذرک
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هـاي   ي كتاب ) مطالعه197ي او در روي زمين است بدهد (ص شايد خداوند اين اختيار را به انسان كه خليفه ،آورد
بايزيـد   /جـود خـود او هسـتند   جرقّه يا شـعاعي از و  ،خداوند بشر و بلكه تمام موجودات را كه آفريده /فنا /عرفاني
هركسي احساس كرد توجه و خلوص نيتش  /) پيشرفت و پسرفت سالك201(ص أِين م شَ َظ عْ ا اَ  مَ اِين ـحَ ـبْ سُ  /بسطامي

فقط در انجام دستورات كوشش كنيد تا هر چـه بيشـتر نيتتـان خـالص      /بيشتر شده است خود اين پيشرفت است
بـه دل حـل    ،شود ) بعضي سؤاالت با مطالعه حل نمي202بينيد (ص ه ميهايي ك در مورد حاالت و يا خواب /شود
هايي كـه   تشكيالت و جمعيت /توحيد و نبوت و معاد /وجه اشتراك اديان الهي /ي ارتباط با خداوند نحوه /شود مي

خداونـد   /كنند اسالم دين تروريستي است اند كه مردم تصور مي كار برده روشي به /در كشورهاي ديگر هم هستند
ديـه   /ي مرد است عهده ها و تمام زحمات زندگي به هزينه /آنچه در زمين و آسمان است مسخّر انسان كرده است

شك و حيرت از مراحـل   /دستورات اسالم /النهرين خضر و بين /بها غلط است به معناي ارزش خون نيست و خون
بايد با توجه بـه امكانـات خـود و شـرايط      ،تدر مورد آنچه مربوط به زندگي خود شماس )203سلوك عرفاني (ص

عنوان نشانه فرستاده است كه دنيـايي   خداوند خواب را براي ما به /دو قيد زمان و مكان /اجتماعي تصميم بگيريد
كـنم و مـن    خداوند توسط پيغمبران فرموده است كه من خلق مي /وجود دارد كه در آن زمان و مكان وجود ندارد

تـوان   نمـي  /دهم بنابراين خلقت قديم نيست برم يعني تكامل مي مي ،مخلوق را ،خودم اينها را كنم و من اداره مي
شـكر خـدا را بكنيـد     /) دلخوش به مشاهدات نباشيد207ي مخلوقات فعلي با هم برادر و خواهرند (ص گفت همه

ي يـك   منزلـه  ز آنها خـود بـه  توجه به اشتباهات گذشته و پشيماني ا /ميل به دوباره زيستن /ولي دل به آن نبنديد
موتي است كه انسان عارف و سالك در حال حيات خود از خوديت خود بتواند  ،موت اختياري /حيات جديدي است

 /كوشش بايد به نحوي باشـد كـه خداونـد فرمـوده اسـت      /بگذرد و اين هم امري نيست كه به سهولت داده شود
) 208خود را از لحاظ نيت و از لحاظ افكار پاك سـازد (ص  كوشش فقط در عمل نيست بيشتر در نيت است يعني

موجـب پيـروزي    ،كننـدگان بـه انقـالبِ خـود     اعتقادات انقالب /ها در طي تاريخ انقالب و شورش برده /داري برده
انقـالب   /ها شكست خورد براي اينكه آنان به حقّانيت خود چندان معتقد نبودند انقالب اسپارتاكوسِ برده /شود مي
آبراهـام   /اسرائيل اعتقاد به اين انقالب داشتند لذا پيروز شدند بني /مستند به عبادت و فرمان الهي بود عوسيم

در  /غالباً احساس يك نعمت چه بسا از وجود خـود آن نعمـت بيشـتر مـؤثّر باشـد      /لينكلن و اعالم آزادي بردگان
هاي  جنگ /طريق شرعي بردگي /ج بردگان را آزاد كندتدري اسالم خواست به /اند اسالم اصل را بر حرّيت قرار داده

خطاب به پيروان كـه ذكـر    نورعليشاه ثانياعلي گنابادي حضرت آقاي حاج ملّ ي اعالميه /مذهبي و جهاد اسالمي
هاي دول بزرگ در  تصميم /اند در صحت رقّيت تمام غالمان و كنيزاني كه وجود دارند شك و ترديد است فرموده

) حاالت مختلف 209ي مجاز در تنبيه بردگان (ص اندازه /انسانيتهاي سياسي و نه براي  براي هدفمورد بردگان 
شود و خود ذكر هـم متناسـب بـا حالـت اشـخاص داده       بعضي حاالت از ذكر ايجاد مي /شود كه در عرفا ديده مي

اره خدا را در نظر داشته اصل مشترك و صحيح براي تمام سالكان و پويندگان راه خدا اين است كه همو /شود مي
را بـه   عخداوند عيسـي  /ع) حضرت عيسي214خاطر تقرّب به خداوند باشد (ص كنند به باشند و هر چه مي



 109/  90فهرست موضوعي جزوه 

نّت و   /چگونگي ظهور امام در عالم كبير و در عالم صغير /زراجع به غيبت امام زمان /نزد خود باال برد اهل سـ
عليشـاه در مسـير    الصدري آقاي رحمـت  نايب /ودن محمدشاهعليشاه و مشرّف ب حضرت آقاي رحمت /چهار مذهب

در هر دوران آنچـه كـه    /شاه هاي دوران شاه قبلي يعني فتحعلي خصوص بعد از فشارها و سختي شناساندن فقر به
ي  عهـده  ) انتخاب مرجع تقليد به215دهد (ص مرشد انجام مي ،مصلحت و اقتضاي جامعه و مصالح درويشي باشد

اعتقـادات و عقايـد بـه     /تقليد فقط در عمل است و نه در اعتقـادات  /ي تقليد از ميت ي ادامه سألهم /خود شماست
در مورد احكام شرعي  /تحقيق خود شما بستگي دارد و مربوط به طريقت است و مربوط به تفكّر و تعقّل خود شما

قبالً معنـاي نمـاز را    /فرزندي حفظ  حضور در مجالس فقري و واجب بودن وظيفه /توان گفت علّتش چيست نمي
توان فكر كرد و مشخصـات   ) در ذات خداوند نمي217درك كنيد و موقع نماز خواندن به آن معني توجه كنيد (ص

خداوند نه تنها عادل  /برداشت هر انسان از خداوند با برداشت انسان ديگر متفاوت است /خاصي براي او بيان كرد
 /آرامش و آسايش براي زن در مقرّرات و قوانين وضـع شـده   /ن و ايجاد نسلمرد و ز /است بلكه عين عدل است

موقـع فـراهم    موقع خودداري شود يا امكان تحريكات بـي  اگر از تحريكات بي /ي تحريك جنسي حجاب و مسأله
هم سـ  /مسائل حقوقي در خانواده /وظايف مرد و زن در خانواده /براي سالمت رواني جامعه مفيد خواهد بود ،نشود
شود از اين است كه خانواده وجـود   در جوامع غربي اصالً خانواده معني ندارد و تمام فجايعي كه در غرب مي /ارث

) منظـور  218معناي واقعي عدل (ص /تعدد همسر /نماز خواندن با توجه به معناي آن /اي ندارد مستقل و جداگانه
بـه   ،زحمـت راه  /شش و زحمت آفريده شـده اسـت  انسان براي كو /»گرچه وصالش نه به كوشش دهند«از شعر 

هـر انـدازه    /كوشش ما بستگي به اخالصي دارد كه در عمل داشـته باشـيم   /اندازه و متناسب با لذّت وصال است
) چرا نبايـد در مـورد حـاالت خـود بـا كسـي       224ارزش وصال هم بهتر خواهد بود (ص ،مان بيشتر باشد اخالص

ي اشخاص اين مسـير   براي همه /حس به ادراك و تبديل تصور به تصديقتبديل  /حواس خمسه /صحبت كنيد؟
هايي كه براي بزرگان  ها و ديده كرامات و پيشگويي /دهد كه از ادراك به حس بيايند و چيزهايي را ببينند رخ نمي

م خواسـته    شود جلـوه  آنچه ديده مي /تجسم معنويات /اند مذهبي آورده م  هـاي درونـي و ت   اي اسـت از تجسـ جسـ
) 225د (صيـ برنياي ،وجه درصدد اينكه با جنّ و ملـك در ارتبـاط باشـيد    هيچ به /معنويتي كه شما طالب آن هستيد

 /ي آقايـان فقهـا   در مورد رسـاله  /كوشش براي رفع ابهام و شك بسيار خوب است ولي نبايد موجب نگراني بشود
تشخيص اشـخاص   /دهند ادي فقط نظر مشورتي ميفقها در مورد مسائل اعتق /تقليد در عمل است و نه در اعتقاد

تصوف و عرفان آن چيـزي اسـت كـه اصـولش گفتـه شـده و دسـتور داده         /(ولـو اكثريـت) مالك صحت نيست
اسم چيزي اسـت كـه بـراي شـناخته      /گذاري ي نام مسأله /دهند نه آنچه مدعيانِ پيروي از آن انجام مي ،شود مي

نحوي مورد تأييد است تا حدي از جانب خداوند مقدر شده و تا حدي هـم بـر    شدن مسمٰي است و اسمائي كه به
هـاي   وجوهـات و بـدهي   /تشخيص خودتان را در همه جـا معتبـر ندانيـد    /كند آن شخص داللت مي خصوصيات

) 228باشـد (ص  هرگز قطبيت و مقامات عرفاني موروثي نمي /نص سابق بر الحق است ،جانشيني امامت /شرعي
فرامـوش كـردن بـه     /هاي خداوند برحسب مصلحت اسـت  تمام داده /ها شمار در نامه نوشتن تاريخ و صفحهلزوم 
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توان تغيير داد بايد خود را با آن تقدير آشنا كـرد و آن تقـدير را    در مقابل مقدراتي كه نمي /موقع خود نعمتي است
تسـلّط   /رفتن و در مسير آب شنا كردن استازدواج منطبق با فطرت است و در واقع در مسير حيات راه  /پذيرفت

ي زمـين و تمـام    ي زمـين و اعمـاق كـره    اي از تسلّطي است كه خداوند بر تمام كره جان بر تمام بدن مانند جلوه
 /كند عدل اسـت  آنچه خداوند مي /ي خداوند را در وجود خود بجوييد جلوه /كرات آسماني و خالصه كلّ عالم دارد

ي  ريشـه  ،تر ببينيد خود را از همه برتر ببينيد و يا خود را از همه پايين /ي رو به تكامل استي بشر مجموعاً جامعه
ديگر  ،اگر هميشه به ياد خدا باشيد /بايد خود را خالف قوانين خداوند قرار ندهيد /اصلي هر دو از خودخواهي است

و قرآن و روزه نيست بلكه ياد خـدا احتـرام   ياد خدا فقط نشستن در منزل و خواندن نماز و دعا  /حائلي وجود ندارد
ه  /خداوند مخدوم ماسـت  ،ما مخلوقيم و خادم /به قوانين خداوند و تسليمِ آن بودن است اي كـه در بعضـي    روحيـ

آنچـه ميـل و هـدف     /داننـد  تر وجود دارد آن است كه خدا را مخلوق و خادم خـود مـي   تر و در بعضي خفيف قوي
 /تصـوف و عرفـان   )233شـود (ص  دانيد و اگر خدا آنطور نكند فريادتان بلنـد مـي   خودتان است آن را صحيح مي

در مسائلي  /انتخاب مرجع تقليد حائز شرايط /ق در مقام تحقيق بايد مطالب و كتب هر دو طرف را ديده باشدمحقّ
 ،شـود  تلقّـي مـي  عنـوان مشـاور عـالي     شخص بايد تحقيق كند و نظر آقايان مراجع بـه  خود ،مانند توحيد و نبوت

ي امـام بـه دو    وظيفـه  /ي لطـف الهـي   قاعـده  /در مورد صفويه /مشاوري كه مسلّماً اطالعاتش زيادتر از ما است
 /ي نامگذاري و القاب اقطـاب  درباره /ي فقها عهده قسمت تعليم به ،ي عرفا شد عهده قسمت بود: قسمت تربيت به

كنـد ولـي    درويشي در سياست دخالت نمي /ي شاه در نام اقطاب! هعناد با اسم و حذف كلم /در مورد فاتحةاالولياء
تواند به ابتكار و فكر خود در  مي ،كه نظرش منطبق با شرع و منطبق با دستورات طريقتي باشد درويش در صورتي

ن در مورد كيوا /لياقت است ي اصلي داشتنِ مسأله /ي موروثي بودن قطبيت سؤال درباره /امور سياسي دخالت كند
 ادر مـورد  /ي ذكر عنوان حجةاالسالم درباره /پيامبران و چهارده معصوم و اطالع از غيب معصوميت /قزويني
ي  جنبـه  ،دل /انسان يك روح حيواني دارد و يك روح انسـاني  /روح و جان /بندي مراحل سلوك ) تقسيم238(ص

راجع به حضـور   /عالم صغير است ،انسان /در مورد غيب /سرّ ي درباره /ي عاطفي روح انساني است معنوي و جنبه
ممكن است قطب گذشته باشد و يا آن كسي كـه   ،صورت قطب وقت نيست تجسم صورت حتمًا به /صورت مرشد

ي صحيح دعا  نحوه /غفلت غيرارادي از ذكر و فكر ايرادي ندارد /باعث اين فكر و ذكر شده است تجسم پيدا كند
بهتـر اسـت نوشـته شـود      ،سلسـله اسـت و نـه فرقـه    » گنابادي« /السعادة نبيا) در مورد تفسير 246و نيايش (ص

اول بار حكم به تحريم مواد مخدر  /لعليشاه نظرات فقهي حضرت آقاي سلطان /اللّهي گنابادي ي نعمت سلسله
و مصرف مواد مخدر و ايجاد اين تصور كه تخـيالت ا  /اند داده لعليشاه در دوران جديد را حضرت آقاي سلطان

آنچه  /كنيم نه مخدوم خويش العياذباهللا خدا را خادم خودمان تصور مي /) درمورد دعا248جزء مكاشفات است (ص
ي  درباره /براي زندگي مادي و دنيايي خود از خدا بخواهيم مواردي نيست كه خداوند تعهد اداي آن را داشته باشد

ي ايشان ايمان باشد ولي  كه خميره مرگ براي كساني) بيعت در زمان 251شود (ص دعايي كه حتماً مستجاب مي
اگـر كسـي در دنيـا     /در زندگي امكان بيعت كردن و يا امكان تحقيق كردن و اينكه بشناسند را پيدا نكرده باشـند 
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در ايـن   ،امكان تحقيق داشت ولي در تشخيص و بررسي كوتاهي كرد يا بعد از شـناخت در بيعـت كوتـاهي كـرد    
اگـر رهبـر    /امور شريعت و امور طريقـت  /وظايف امام در زمان غيبت /) انسان كامل252صورت مقصر است (ص

آن نظر قابل تقليد است و بـر فقراسـت كـه از آن تقليـد      ،طريقتي اطالعات شريعتي هم داشته باشد و نظري داد
سـكارٰي و   /دنـ نحتمـاً بايـد بـه يكـي از فقهـا مراجعـه ك       ،اگر نظري از قطب زنده در مسائل فقهي نديدند /كنند

 عحضـرت علـي   /عخالفت علي /) اختالف بين شيعه و سنّي253شود (ص اي كه از خمر حاصل مي مستي
شيعه و سنّي و اختالفات بـين مـورخين در تولّـد و وفـات      /است مهمترمعتقد بود حفظ وحدت اسالم از هر امري 

وجـه   هيچ ف نبايد بهاختال ،تالفات شيعه و سنّيدر اخ /تعيين جانشين توسط پيغمبر /پيغمبر و ساير مسائل تاريخي
 عرفان و تصوف دو لفـظ اسـت دالّ   /احروف ابجد و معناي /مابين و يگانگي شما لطمه وارد كندبه محبت في

 /زن و مرد با هم فـرق نـدارد   ،از لحاظ معنوي و عرفان /بر يك معنا و يا به عبارت ديگر دو روي يك سكّه است
در اسـتخاره   /ترديـد و دو دلـي   /استخاره /ز خواندن بر او واجب است بايد به عرفان توجه كندهر مسلماني كه نما

امر صحيحي نيست چون خداوند مقرّر نكرده است كه از طريـق   ،شود شود يا نمي براي اينكه بدانيم فالن كار مي
ي گرفـت     جه نميو هيچ استخاره در موارد بسيار نادر كه به /غيرمعمولي از آينده خبردار باشيم تـوان تصـميم خاصـ، 

) آثـار خيـر   256چگونگي روابط دو جنس مخالف و نـامحرم در قبـل از ازدواج (ص   /قابل استناد و قابل اتّكا است
تكليفي كه بر دوش مربيـان   /اهللا ولي نعمت ي شاه گوناگون در برگزاري مجالس علمي و فرهنگي از جمله كنگره

ي  كامل و ناقص در آن فراوان است. اگـر همـه   ،خوب و بد ،ي جوامع ثل همهي فقري هم م جامعه /عرفاني است
حسن اخـالق و معاشـرت و حصـول آرامـش      /اعضاي اين جامعه كامل بودند ديگر تربيت مربيان موردي نداشت

) در هـر زمـاني و بـه هـر     263اهللا است ولي توجه كنيد كه عـين آن نيسـت (ص   الي رواني يكي از مقاصد سلوك
نظمـي و   بـي  /ي جبـر و اختيـار   مسأله /همان حال براي شما مالك خواهد بود ،هر حالتي براي شما بود ،تيمناسب

هركسـي   /منتها همان اثر را هم خداوند آفريده اسـت  ،اغتشاش به خداوند منسوب نيست بلكه در اثر عمل ماست
ي و كوشش آدمي در اين نيست كه اجر اله /ي شيطان و نفس اماره وسوسه /دارد حال خودش را براي خودش نگه

كنيـد   به كلّي هويٰ و هوس از بين برود بلكه اجر الهي در كوششي اسـت كـه بـراي تسـلّط بـر نفـس خـود مـي        
براي اشخاص با درجات باالتري نظيـر اويـس قرنـي اسـت و     » گر در يمني و با مني پيش مني«) شعر 266(ص

خداوند  /) در مشيت الهي مسلّماً حكمتي نهفته است268د (صمالقات بايد حضوري باش /مسلّماً در درجات پائين
در  /گيرد حتّي اگر ما در ظاهر بعضي مـوارد مصـلحتش را نفهمـيم    مصلحت كلّ موجودات و خلقت را در نظر مي

مكـارم   /آداب ديني و اخـالق دينـي   )269تفسير به رأي قرآن (ص /ي علما ي اجازه مورد سالسل عرفاني و رشته
هـا و   در مـورد رشـته   /عرفـان عملـي و عرفـان نظـري     /تصـوف و عرفـان   /آقايان علما /جه به عرفانتو  /اخالق
عرفان در  /ها را هاي تصوف كه زياد است بايد قول و فعل آنها را مدنظر قرار داد و نه اشخاص و نام سلسله سلسله

عرفان هم وجود داشـته   ،ر وجود داشتههر مذهبي وجود دارد بلكه عرفان با روح انسان آغشته است و از وقتي بش
در مـورد   /اختيار تثبيت يا تغيير آداب هميشه به دست مرشد وقت است /اختالف در آداب و رسوم و مراسم /است
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ت و اسـتفاده از لقـب منصورعليشـاه بـراي خـودش         عـاي قطبيـواليـت   /حاج شيخ عباسعلي كيوان قزوينـي و اد
ه  صتنهـا در مـورد پيغمبـر    ،كلّيه ي است ولي اطالق واليتحكما داراي درجات تشكيك اصطالحِ به هو ائمـ 

شود و نام  در طريقت نام مرشد وقت برده مي /ي شريعت و مرجع تقليد مسأله /ي طريقت مسأله /غيبت امام /است
ر نص است ولي اگ ،در عرفان و تصوف اصل /در مورد لغت شاه /آيد مرشد سلف فقط در آرشيو و جزء تاريخ درمي

تقدم زمـاني   ،وظايف شريعتي /ي تصرّف بررسي كرد هكالي داشت آنوقت بايد از حيث قودر نص ابهامي بود يا اش
عشريه بدعت  /سنّي نبودن مولوي /شيعه و سنّي /ي طريقتي تقدم معنوي دارد بر وظايف طريقتي دارد ولي وظيفه

بهتر آن بود كه نقص را  /امر صحيحي نيست  ،ين خواستن) همه چيز را از قوان272تشرّف و ذكر اوليه (ص /نيست
ي بشري در حال تحول اسـت قـوانين هـم بايـد      كه جامعه همانطوري /در اجراي قانون بدانيم و نه در خود قانون

همراهـي و   /اشتياق به ايجاد نسل و تحصيل لـذّت  /ازدواج /توليد نسل در جانداران /هميشه در حال تحول باشد
 /توانـد ايجـاد كنـد    ن زن و مرد را عرف جامعه و تربيت و فرهنگ جامعه بايد فراهم كند و قانون نميهمكاري بي

 /ي خودمان نيست شود به اين دليل است كه وضعيت ما منطبق با وضعيت قانون و خواسته گرفتاري اگر ايجاد مي
ي  عهده اي كه طبيعت به وظيفههايي كه برحسب موقعيت فطري و  ها وضع شده و محدوديت قوانيني كه براي زن

زن اساس اجتماع بشري است و به اين منظور مرد را موظّف كرده كه آسايش  /بايد تحمل كند را او گذاشته است
اطـالع نـداريم و آن را اجـرا     متأسفانه ما از آنچه در قـوانين موجـود اسـت    /طالق /و راحتي همسر را فراهم كند

ي ارث  دربـاره  /صحيح نبودن قوانيني كه در مورد ديه نوشته شده است /كيفري در مورد سنّ مسئوليت /كنيم نمي
ي  هاي باقيمانده از ناحيه و بركت درويشي و نقيصه  واسطه نقايص رفع شده در افراد به /) حالت قبض281زن (ص

آشـناياني كـه   پسـنديد عبـرت بگيريـد و از رفتـار دوسـتان و       از رفتار دوستاني كه روش آنهـا را مـي   /نفس اماره
 /لبـاس نمـازگزار   /مجتهد يا عمل بـه احتيـاط يـا تقليـد     /) در مورد مكلّف287پسنديد نيز عبرت بگيريد (ص نمي
) سعي كـردن در انجـام وظـايف كـه     288توجه به نيت نماز (ص /خواندن نماز به زبان عربي /ي قرائت نماز نحوه

هـا   زن /زن و مجاز نبودن استفاده از زينت در غير موردشدر مورد زينت  /فرمايد توفيق آن را خداوند مرحمت مي
بهتـرين زينـت بـراي زن و مـرد      /رفـت  اگر زن نبود نسل بشر از بين مي ،باعث بقاي جامعه و ايجاد نسل هستند

بنابراين زن نبايد زائد بر آنچه طبيعـت اجـازه    ،الون حالت فعل دارد و زن حالت انفعمرد چ /طهارت و پاكي است
زينـت بـراي زن    ،ت توجه مردان را جلب كند. با رعايت پوششِ اعضايي كه محرّك ايـن مسـأله هسـتند   داده اس

وجه تحريك جنسي در جامعه جز در موارد جايز و شـرعي   هيچ منظور عمده از حجاب آن است كه به /واجب است
اگـر پيـدا نباشـد يـا نقـاب       ،اند تمام قوس صورت زن بايد پيدا باشد براي حجاب در حج گفته /وجود نداشته باشد

) جواب سؤاالت در همان دستورات فقريِ 291در مورد تماس با سگ (ص /بپوشد حج درست نيست و باطل است
راز  ،شـود  تر مي اي كه به نيستي نزديك انسان به هر درجه /ي آنها ذكر قلبي است داده شده نهفته است كه عمده

چـون راز هسـتي يعنـي انسـان      ،شـود  ) براي او آشكارتر مـي هستي (تا آن حد كه به هستي خودش مربوط است
مقداري مسئوليت و مقداري محـدوديت بـراي    ،هاي جديد علم و اطالع و آشنا شدن به مسأله /خودش را بشناسد
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در حاالت شك و ترديـد كـه    /عالمت به جلو رفتن در مسير سلوك: لذّت از انجام دستورات /كند انسان ايجاد مي
تان بشويد و توجه و تمركزتـان را در   متوسل به ذكر قلبي ،ها وجود دارد ي انسان ندگي و براي همهدر تمام طول ز

) در مـورد  293شـود (ص  صورت شك مرتفـع مـي   دراين ،كار ببريد و فكرتان دنبال راه حق باشد معناي آن ذكر به
 /شـود  موقع مرگ بدن حاصل ميفقط در  ،ي كامل از جسم تخليه /ي تداعي معني ظاهر شدن صورت پير و قاعده
ما موظّف به نگهداري اين جسم بوده و اينكه جسـم را بـه عبـادت و اطاعـت وادار      ،تا وقتي كه جسم حيات دارد

جواب سؤاالت در  /اجر شما رسيده است ،به همان اندازه كه در انجام دستورات و تمركز حواس موفّق شويد /كنيم
شاءاهللا هر وقـت   گردد ان صورت مكتوب منتشر مي كنند و بعد به ضبط ميشود كه  ي عمومي پاسخ داده مي جلسه

ه   ،چه موارد شادي و چه مواقع عسر و ناراحتي ،ي موارد ) در همه295تهيه كنيد (ص ،الزم داشتيد به ذكرتان توجـ
و چهارده بـار   خاطر داشتن اوراد مخصوص در موقع خواب و دستور يادآوري زباني چهارده بار ذكر به /داشته باشيد

شكرگزاري كنيد  ،ايد و حاالتتان ياهايي كه ديدهؤها و ر براي تمام خواب /صلوات بعد از بيدار شدن براي نماز صبح
شـود تـا دچـار     ) وجود اعتقادات قوي و ايمـان محكـم اوالً ضـامن انسـان مـي     297ولي به هيچكس نگوييد (ص

تـرس بيجـاي از    /وسواس در انجام يا عدم انجـام وظيفـه   /كند ثانياً كمك به درمان مي ،هاي رواني نشود بيماري
اينكـه بـدون    /عشـريه  /انجام دستورات فقري و بيـداري سـحر   /توان با توكّل بر خدا جبران كرد آينده را هم مي

  ،تربيـت و تعلـيم   ي ) الزمه298توقّع زيادي است كه از خود داريد (ص ،كسبِ تجربه بتوانيد در كاري موفّق شويد
شرح آيات قرآن  مثنوي /هم در عالم معنا و هم در عالم ظاهر بسيار ضرورت دارد ،جه به بذر است كه اين توجهتو

كـه از طـرف يـك     الهيه جذباتانتخاب اشعار مولوي (همانند  /معتقد نيستند» همه خدايي«هرگز عرفا به  /است
) منظـور از  300زنـد (ص  ه مولـوي قـدم مـي   عارف وارسته به عمل آمده) بايد از طرف كسي باشد كه در همان را

اسـتمرار و   /توانـد باشـد   باطن كتاب يعني واليت و احكام و آثار آن مي ،رسالت و احكام و منظور از حكمت ،كتاب
زمان (يا اسالم) مستلزم قبـول انبيـاي    تسليم به نبي /ي خدا در هر دوري ي واليت و بودن نماينده انتقال سلسله

يقت آنان و قبول ظهور نبي الحق است تا نبي خاتم كه حقيقت اسالم را به تمام و كمال در سابق و شريعت و طر
  ).302خود و در اُمتش نشان داد (ص
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  1هفده شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  ونهم) (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   نودويكم
  (قسمت پنجاهم)گفتارهاي عرفاني   نودودوم
  ويكم) (قسمت پنجاه گفتارهاي عرفاني  نودوسوم

  ودوم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودوچهارم
  وسوم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودوپنجم
  وچهارم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودوششم
  وپنجم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودوهفتم
  وششم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودوهشتم
  وهفتم) (قسمت پنجاهارهاي عرفاني گفت  نودونهم

  (قسمت دوازدهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

ن  ود  و  یکمناو ی   ،وه     ی  لتار ت   س ھم) (   و
ه   /ي وحدت هفته /عتولّد حضرت مسيح هـا بـه    مسـلمان  /اختالف در تاريخ تولّد يا فوت پيغمبـر و ائمـ

حب  /رعايت جمع اضداد /در مورد سياستي كه امروز در دنيا هست /هند تا تولّدد مرگ و عزاداري كمتر اهميت مي
د غزالـي   شيخ احمد غزالي و حجت /شود جاه و رياست خيلي دير از ذهن مؤمن خارج مي سياسـت   /االسالم محمـ

ـ  /شيعه و سنّي و اختالفات و تعصبات )6ص(گاندي  /ععلي ا نفـخ  راه حق و راه باطل هر دو جداگانه است و ت
خداوند  )15ص(در مورد وقايع روز عاشورا  /»روز واقعه«ي فيلم  درباره /به خودتان بپردازيد /صور هم خواهد رفت

اسكندر كبير و مشورت با  /افراد اجتماع /ها روابط پدر و مادر و بچه /ما را بر آن بدارد كه از عزاداري درس بگيريم
شـك   /شك و ترديـد  /ها كنيد و امر نكنيد خود را همرديف بچه /انستنرياست و خود را بهتر د /استاد خود ارسطو

جنگ با شيطان  /توانيد بگيريد اي كه از شك مي نتيجه /گفتن» چرا«ي  دو نحوه /قبل از يقين و شك بعد از يقين
س و بعـد  فرمايشي از ائمه كه حق را بشنا )21ص(كند  مقاومت انسان را بيشتر و اسلحه را كه ذكر است تيزتر مي

انسـان   /در مـورد منـافق   /مسـجد ضـرار    /معنـاي متفـاوت لغـات    /مردم را بر آن مبنا نظر كـن  ،از اين شناختن
هـر چيـزي    )28ص(حب ذات  /كبر /شيطان /در مورد حسادت /تفاوت منافق و كافر /عقل انسان /الخطاست جائز

هاي ناراحتي  جلوه /انتظار /خدا هم براي اوست ،كسي كه براي خدا باشد /در مسير اطاعت امر خدا باشد ثواب دارد
يكي از اميدهايي كه مسلّماً  ،داشتن فرزند /كند اميد را ايجاد مي ،انتظار /در مورد انتظاري كه ثواب دارد /در انتظار
شيطان در مورد حضرت ابراهيم  /َشـْیَطاِين َاْسـَمل ِبَیـدي: صدر مورد فرمايش پيغمبر )38ص(ي بشر هست  در همه

حـب جـاه؛ آخـرين سـياهي كـه از دل مـؤمن خـارج         /باعورا بلعم /فضيل عياض و بشر حافي /حضرت عيسي و
ها كه خداوند در بشر آفريده همه در خدمت انسان  ها و غريزه فطرت /مواردي كه حب جاه مذموم نيست /شود مي

  ).44ص(حب جاه و حسادت  /است
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ن  ی ود و دّوم، وه ناو ی  جاھم)(تار ت  پ   س
بـراي خـواب چيـزي را مطالبـه      /خلوصش بيشتر است ،داريد حال خود را براي خودتان نگه /در مورد نماز

ي ربحـي   درباره /بازار اسالمي /ذبح با نام خداوند /به خواب آنقدر ايمان بياوريد كه در روح شما مؤثّر است /نكنيد
ـ   /ق گرفتهلّدهند و در مورد حالل بودن سود تع ها مي كه بانك  )6ص(شـريعت و طريقـت    /اجداستان شـبلي و حلّ

مهم بودن ماه فقط براي مقرّرات خـاص حـج و مقـرّر شـدن هشـتم تـا        /هايي كه سابق داشتند هفته و ماه و نام
ما به تعليمات آنها كـار داريـم كـه آنهـا      /كند تاريخ تولّد حضرت مسيح يا حضرت يوسف و... فرقي نمي /دوازدهم

وقت و تقويم بـراي مـردم اسـت و خـدا محتـاج اينهـا نيسـت         /و احترام آنها را در دل داشته باشيم محترم است
ها خصـلت   در انسان /گردد زندگي حيوانات بر طبق فطرت مي /در مورد شيطان /ي فطرت و عادت درباره )16ص(

هـا بيشـتر    حسادت در زن /دشمن بشر است ،صورت حسادت تجلّي كند رقابت اگر به /جمع بين اضداد بارزتر است
كار گـرفتن و   در تربيت خودتان و به /ها به حركت در نيامدند كاري نشده است تا زن ،در هر انقالبي در دنيا /است

حسـن   امـام  /عو علـي  صدر مـورد پيغمبـر   /عـزاداري  )21ص(هـا دقّـت فـراوان بكنيـد      استخدام خصـلت 
ي عاشـورا از   واقعه /عليشاه بان و روش حضرت صالححاجي و قرباني كردن گوسفند در عيد قر /عحسين امام و

گريـه كـردن و اشـك ريخـتن      /دهد هر چه خدا بخواهد به دست مؤمنين انجام مي /هر نظر براي ما درسي است
بــه شـخص    /تحصيل و داشتن ديپلم چقدر خوب اسـت؟  /در مورد ازدواج )32ص(البكاء!  معين /حسين براي امام

البتّه چون قدرت و قوت ايمان از هر چيـزي بيشـتر    ،گيريم وگرنه شغل را از تو مي گويند مجلس درويشي نرو مي
قـرآن و   /در مـورد ازدواج و در نظـر نگـرفتن ديـپلم و ليسـانس      /كننـد  است غالباً مجلس درويشي را انتخاب مي

  ).46ص(در مورد فرزند صالح  /ي وراثت در اخالق و در جسم مسأله

ن  ّوم، وه ناو ی ود  و  ی  جاه و یکم)تار ت  پ س )  
در مورد كساني كه بيماري و گرفتاري دارند و فقـرا   /داريد و به كسي نگوييد حاالت خود را براي خود نگه

 ،اهللا بگوييد يعني بفهميد و با توجه قلبي به خداوند اعوذباهللا و بسم /شويد جا خوب مي گويند برويد فالن به آنها مي
در مورد  )7ص(رود  تر بچسبد ترس از بين مي اگر شخص پايگاهي كه دارد را محكم /شود رتفع ميمسلّماً ترس م

روح در بـدن اثـر دارد و بـدن در     /هاي رواني سينا و درمان ابوعلي /ها دانش اديان و دانش بدن /بيماري افسردگي
عالج بيماري افسردگي توكّـل   /كند اي كه خودش را فداي بدن روح بايد متوجه بدن باشد ولي نه آن اندازه /روح

هركسي كه آفريده شده نقشي دارد و نبايد فكر  /تمام جريانات جهان به دست ما و به اختيار ما نيست /بر خداست
عليشاه و  رحلت حضرت محبوب )11ص(آيا دين غير از دوستي و مهرباني است؟  /محبت /ام كند كه من هيچكاره

حسـادت   /آدم و حـوا  /رحمت خاص خداوند /نه مرخصي و نه خواب ،ه استعفا داردبه گردن گرفتن مسئوليتي كه ن
دروغگـويي   /اي در روي زمـين آفريـده   خداوند خليفه /كبر و اظهار بزرگي /گناهي ندارد مگر وقتي كه ظاهر شود

 )19ص( ي اجازه يعني مجاز بعدي عين مجاز قبلي است؛ از لحاظ اطاعتي كه بر گردن شما هسـت  رشته /شيطان
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 /خداوند وكيلي است كه از خـود شـخص بهتـر مراقـب كارهاسـت      /در مورد توكّل /ايمان يك حالت دروني است
دهـيم از   توانيم تشخيص بدهيم كاري كه انجام مي فقط خودمان مي /ام وكالت دادن به خداوند يعني من هيچكاره

ظلـم و عـدل بـه     /يجاد اميد در شيعيانو ا زدر مورد ظهور حضرت مهدي /تنبلي است يا از توكّل بر خداست
خداونـد   /خـواب فرعـون   /خواب يوسـف  /اثر نيست تصويري از همين بدن است و بي ،خواب /تشخيص ما نيست

هـا   شـك   خيلي /راه به سوي خدا و هدايت /در مورد طلب علم براي مسلمان )28ص(بهترين مكركنندگان است 
اصل عبادات و احكام از اصول دين است ولي جزئيات ممكن  /هاتدر مورد دادن وجو /شود كه در ذهن ايجاد مي

ت   ي تيغ ايستادن است بايد با حسن روي لبه در ترديد كه /است برحسب اوضاع زمانه تغيير كند ت و خلوص نيـني
 /در مـورد معـراج پيغمبـر و زمـان     )40ص(طرف بـرود   طرف بيايد يا به آن دنبالش برود تا نتيجه بگيرد يا بايد اين

كـار را بايـد    /زمان مهم نيست بلكه مهم كاري است كـه بايـد انجـام شـود     /سيستم ماشينيزم و تابع زمان بودن
ي  در مـورد نحـوه   /در مـورد پرداخـت وجـوه شـرعيه     /منطبق با كاري كه خداوند گفته و قواعد الهي انجام دهيم

هنرمنـد وقتـي    /م اوستا عبـدالولي عليشاه و مرحو سنگ قبر حضرت آقاي سلطان /مصرف كردن عشريه و فطريه
  ).48ص(دهد  خودش در مصنوعاتش جلوه مي از هنرِ ،معنويتي داشته باشد

ن  ھارم، وه ناو ی ود  و  ی  جاهتار ت  پ س   دّوم)  و    (
 /دانيـد كـه معنـايي دارد را نبايـد بـه كسـي بگوييـد        بينيـد و مـي   خـوابي كـه مـي    /خواب و تعبير خواب

ري مثـل      /ياهـاي صـادقه كـه اثـر دارد يـك ارتبـاطي بـا عـالم غيـب دارد         ؤو رها  خواب خـواب مـؤمنين را معبـ
در مـورد   /علـم روانكـاوي و تعبيـر خـواب     /تواند تعبير كند كـه بـا عـالم غيـب در ارتبـاط باشـد       مي عيوسف

ه بـه وضـعيت و بيمـاري        خـواب  /هـا  خواب و دانستن نشانه هـاي   خـواب  /هـاي بـدن ماسـت    هـايي كـه بـا توجـ
دهـد؛ شـكل ظـاهري و     خداونـد بـه هـر نحـوي اراده كنـد شـما را در رحـم مـادر شـكل مـي           )6ص(ياب  جهت

ي و شـرعي       /تربيـت فرزنـد   /اصل در ازدواج داشـتن فرزنـد اسـت    /شكل باطني ه و رعايـت دسـتورات طبـ توجـ
اب و تعبيـر  خـو  /ديـدن كـابوس در خـواب يـا بختـك و چگـونگي رفـع آن        /براي پدر و مـادر در انعقـاد نطفـه   

ــا ســاعت شــماطه  /خــواب ــدار شــدن ب ــوح )18ص(شــام آخــر و صــحابه  /عحضــرت عيســي /بي و  عن
دعـا يعنـي مـن هنـوز كامـلِ كامـل        /و قبـول كـردن خداونـد    عدعـا كـردن حضـرت نـوح     /ساختن كشـتي 

اگـر سـاكت باشـيد همـه      /سـكوت در مجـالس   /خواهم نواقصـي كـه هسـت را درسـت كنـد      از خدا مي ،نيستم
فرصـت را بـين دو عـدم گذشـته و آينـده غنيمـت        /رويـم  وار داريـم مـي   ست هم را گـرفتيم و حلقـه  د /با هميم

 خداونــد در خلقــت مــرد نيــاز /ي الهــي انســان خليفــه /افــراط و تفــريط در ازدواج و خواســتگاري )31ص(دان 
ســنّ شــرايط و  /مقتضــي اســت مــرد از زن خواســتگاري كنــد ،ايــن فطــرت آفريــد و در خلقــت زن نــاز بنــابر

عبـرت از زنـدگي    /البتّـه رعايـت شـود بهتـر اسـت      ،تفاوت سنّي زن و مرد در ازدواج زيـاد مهـم نيسـت    /ازدواج
  ).36ص(هايشان  پيغمبر در مورد زن
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ن  م،    ود   ووه ناو ی پ ی  جاهتار ت  پ س ّوم)   (   و
رهـا   ،عليشـاه و بعـد   رت صـالح خواندن هيئت و نجوم خدمت حض /سرنوشت روح بعد از جدا شدن از بدن

خداوند اين استعداد را در بشر آفريـده كـه بتوانـد     /خواهد ما از آينده خبر داشته باشيم كردن آن چون خداوند نمي
در مـورد   /توانـد درك كنـد   بشر نمي ،ي بعد از مرگ را هر چه هم علم جلو برود ها را كسب كند ولي مسأله دانش

 /ي مـؤمن اسـت   آينـه  ،مؤمن )6ص(گوييم: بچه را مسلمان كردن  حاً در گناباد ميي بچه كه اصطال اذان و اقامه
 /در مـورد مهريـه   /ي فرافكنـي  دربـاره  /مؤمنين و طي مسـير سـلوك   /اي از ايمان عالقه و محبت زاييده و شعبه

 /اربعـين  )14ص( گذاشتن شرايط در اول ازدواج /شود تا قانوني مسائل ازدواج روي عاطفه و مهرباني بهتر حل مي
در رحـم   /چلّه و رياضت ي درباره /ميقات و زيارت خداوند در چهل روز / عموسي /در مورد رسم گرفتن چهلم

 ،(يعني سه تا چلّـه)  ماهي جنين بعد از چهار  ديه /سقط جنين /كند اي پيدا مي مادر هر چهل روز انسان يك مرحله
دهد اگر اختيـاري باشـد خيلـي بـد      ها رخ مي ي كه به بعضيدر مورد حاالت )22ص(ي يك انسان كامل است  ديه

واقعاً حال نباشـد   ،اگر حالِ جذبه /است و اگر به اختيار نباشد ممكن است ديگران را به اشتباه بيندازد و گمراه كند
ر تمركز در ذهن سـالك د  /تمركز حواس در انسان /رسد مي آن دنيا گوشمالي مينضرر دارد و در ه ،و ارادي باشد
علومي كه از فلسـفه جـدا    /عليشاه آشنايي با علوم مختلف و تشويق حضرت صالح )27ص(ي صحيحي  يك زمينه

 ،هاي علوم كه امكـان تحقيـق دقيـق    هاي رشته ضررها و حسن /ها پيدا شدند يني كه در اين رشتهمتخصصشد و 
گفتند معلّم كسي اسـت كـه تمـام علـوم      مي /ارسطو معلّم اول و فارابي معلّم دوم /بيشتر از قبل فراهم شده است

ايجـاد   /اي از خودش اختراع كـرده باشـد   باشد و يك علم يا هنر تازه متخصصزمان خود را بلد بوده و در بعضي 
درويشي در امور سياسي دخالت  )33ص(مهم است  يخيل ،كنيد همه را در نظر بگيريد اين روحيه كه هر كاري مي

در  /ي معنوي ببرد زيرك و با سياست باشد و از وضعيت جهان و وضعيت اجتماعي بهرهكند ولي درويش بايد  نمي
ُھـم ،گـوييم غيـرت   مي ،ند و غيرت ندارندهست حال و حوصله ها بي گفتند درويش جواب كساني كه مي در اختيـار   ُکلُّ

ي  در مـورد ناقـه   /واسـتند خ القمر و چيزهاي عجيب و غريبي كه از پيغمبران مي شقّ /ايم جانانه اعدر دف /فقراست
  ).40ص(صالح 

ن  م، وه ناو ی ود  و  ی  جاهتار ت  پ س ھارم)   (   و
 /عـدي و پسـرش   داستان اعدام حجـربن  /غرور /فساد قدرت /داستان كشتن نادرشاه و آقامحمدخان قاجار
 /ي ما كند و نه اراده كه كار ميي اوست  تشخيص بدهيم اراده /اختيارات جهان دست اوست و همه تابع او هستند

ي انگشـتر   در مـورد نامـه   )6ص(همه بايد رعايت كنـيم   ،در مقابل اوامر صحيح بندگان خدا /بيني خطر خودبزرگ
رسومات و  /آورند ي ايراد بعضي افراد به پنج چيزي كه براي تشرّف مي درباره /خواستن كسي و جواب ندادن به او

بـراي   ،گذاشتن سكّه؛ وقتـي خـود مـا    /اقرار به بندگي /ي خدا هستم كه من بندهاست  انگشتر عالمت اين /عرف
حـرف و كلمـات هركـدام سـمبل و      )13ص(نبات و احساس شيريني بيعـت   /ارباب است مال هم همينطور است
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ثـر  ا /اثر در توافقي است كه ما كرديم /شود اثري ندارد لغت و تموجي كه از لغت ايجاد مي /ي يك معناست نشانه
در آن عالم نيازمند به كالم و جملـه و حـرف نبودنـد و در آن     /در خود كلمه نيست بلكه اثر در بيان گوينده است

جنين امانتي است كـه خـدا    /داري امانت /در مورد سقط جنين )21ص(شان توافق و تجانس روحي بود  جهان بين
حـدود   /ستيد و از نظر حقـوقي مجـازات دارد  مجرم ه ،قطع كردن عضوي از بدنِ خودتان غلط است /به شما داده

ي طبيب در مورد سقط به شرط آن است كه طبيب خود به مقرّرات انساني معتقـد   اجازه /يجرّاحجايز بودن عمل 
گذاري توسط پدر بعـد   اسم /اسم و مسمٰي )29ص(متخصص امر كه مورد اعتماد باشد  /مشاور /مرجع تقليد /باشد

در  /بشر خاكي استعداد دارد كه از علوم الهي بهره ببرد /و بد بسته به عرف جامعه است اسم خوب /از تولّد كودك
هاي نادرسـت   لقب /گذاريم و نه به جسم او گرداند اسم مي ما به آن روحي كه اين بدن را مي /ي الهي مورد خليفه

تصميم خودجـوش   /جشن يا عزا؟ /روز درويش )35ص(نگذاريد براي اينكه در روابط خودتان با آنها سوء اثر دارد 
ي همفكرهـا خيلـي مهـم اسـت و ايـن       اعتمـاد بـه گفتـه و خواسـته     /ي وحدت است دهنده ها نشان خود درويش
در مـورد   /هـاي متـداول   عدم دخالـت درويشـي در ايـن سياسـت     /ايثار /قدم مهمي در درويشي است ،هماهنگي

رّد و هـم    مان خيلي خوب مي هم تيغ /ايم يم ولي نه تنبليم و نه بيكارهطلب هست ما صلح /ٌة وَجھاد یاَة َعقیدَ ـحَ ـال إنَّ  بـ
  ).44ص(گيرد  مان خوب مي آه

ن  م، وه ناو ی ود  و  ی  جاهتار ت  پ س م)    و   (   پ
خداوند حسد را طوري آفريده كه موجب شـود   /تكبر /حسادت /جاي خودش است ي خلقت خداوند به همه

شـود ولـي حسـود در فطـرت      كند و خيلي زود تمام مـي  ي خاصي حسادت مي حاسد در مسأله /جلو بروداين بشر 
شود كه بخواهد ديگـران   عيب حسادت از آنجا ناشي مي /ي چيزها باالتر است رضايت پدر روحاني از همه /اوست

جـذب و سـلوك    )6ص(گنـاهي نـدارد    ،بد باشند و خودش خوب باشد ولي اگر بخواهد خودش خيلي خوب باشـد 
رود و جذبـه يعنـي هـيچ چيـزِ      سلوك با استدالل و عقل جلو مـي  /ي رسيدن به مقصد شناسي و نحوه راه /عرفاني

جذبه بيشتر است ولي هيچ انساني نيست بدون اينهـا   ،سلوك غالب است و در بعضي ،در بعضي /بر را نبيند و دور
 )19ص(در مـورد تـرس    /كه ديگر نگرانـي و تـرس نـدارد    اول بايد تحقيق كرد و با راهنماي درست رفت /باشد
داشتن ايمان از ديگرانـي كـه    مخفي نگه /نيست» شهادت راست«و در مورد » خون«تقيه در مورد  /ي تقيه درباره

ه بـا فرمـايش حضـرت      /نامـه و فرمـايش پيغمبـر    قبول توبه /داستان عمار /بد هستند تقيه است ،با آن ايمان تقيـ
 /در مـورد جهـاد   /شـود  اعتقاد در قلب است عوض نمي /منافاتي ندارد ٌة وَجھـاد یاَة َعقیـدَ ـحَ ـإنَّ الكه  عنحسي امام

تفاوت در ذكرهاي معمولي و متداول و ذكر در داخل قلمرو مذهبي در بين عرفا و  /ي ذكر درباره )27ص(كوشش 
ي كـه     ي ذكر تمركز حواس هدف عمده /در مورد اثر ذكرهاي لساني /هتصوفم روي يك صفت و يك لغـت خاصـ

صـورت   /ي افكار خودمان را به اختيـار بگيـريم   در فكر هدف اين است كه سلسله /مورد نياز روحي شخص است
عـوض كـردن و    /گويند نه اين قلب يعني درون ما كه خودآگاه و ناخودآگاه ما هـر دو باشـد   ذكر قلبي مي /فكريه
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در مورد اسالمي كه در دنياي  /تسليم در مقابل امر خدا /اسالم و مسلماندر مورد لغت  )35ص(تغيير ذكر يا فكر 
رسد يا بـه جامعـه لطمـه     در مورد گناهان و كارهايي كه آزارش به ديگران مي /دين سمحه و سهله /امروز هست

ؤمنين بـين مـ   /در زندگي با دوستان خود بايد مسامحه داشـته باشـيم   /از صفات خداوند ستّارالعيوب است /زند مي
در مورد طهارت اهل كتاب و  /ازمنكر در واجبات و محرّمات است معروف و نهي امربه /هرگز خشونت نداشته باشيد

  ).42ص(نجس نبودن يهودي و نصارا 

ن  م، وه ناو ی ود  و  ی  جاه تار ت  پ س م)  (   و
هـا شـالي بيندازنـد و بـا نـامحرم       انمتوقّـع اينكـه خـ    /تماس دست با نامحرم /ي فقري در مورد مصافحه

انسـان را از سـالمت روحـي و جسـمي دور      ،كينه /داشتن دشمني كينه يعني نگه /مصافحه كنند كار غلطي است
مهم ايـن اسـت كـه بـه      ،وقوع ترديد مهم نيست /در مورد قطع اميدها؛ صدهزاران بار ببريدم اميد )6ص(كند  مي

ي جهـان   شـيطان بـر همـه    /شـود  آنچه كه خداوند بخواهد انجام مي /يت الهياراده و مش /همان حالت نبايد ماند
چون كامالً محكـم بـود خداونـد نگذاشـت      ،حضرت ايوب /اگر به او اجازه بدهيم بر ما مسلّط است ،مسلّط نيست

 بلقـيس و  /ظلـم و عـدل   /عقل عرفاني و فقري كمك براي رفع بدبيني /بدبيني )11ص(ترديدش ادامه پيدا كند 
ها در فكر و انفجـار و تركيـدن آن بـا عصـبانيت      غده شدن تحمل /در مورد عصباني شدن /عحضرت سليمان

وفاي به عهد از  /مندي به دين و نيات شخص فقط بايد به خدا متوسل شد با خلوص نيت و عالقه /توبه )19ص(
خداوند قلب صاف و نيت خـالص   /اونديأس از رحمت خد /اعراض از ياد خدا /گناهان كبيره و صغيره /تقوٰي است

در مقابل عظمـت   /فهميدن معني آيات قرآن )28ص(در مورد كاله شرعي و فرار كردن از حرمت ربا!  /خواهد مي
در مـورد عبـارات و دعاهـايي كـه      /تواننـد از آن اسـتفاده كننـد    همه مـي  ،كند سواد فرقي نمي باسواد و بي ،قرآن
ي فاتحـه   در مـورد سـوره   /فكر كردن در آنها و تكرار آن تا اينطـوري بشـويم   /تخوانيم ولي حالمان اين نيس مي
  ).39ص(ي دين است  ي نمازي كه عمود و پايه درباره /حتماً بايد در نماز باشد كه

ن  ھم، وه ناو ی ود  و  ی  جاهتار ت  پ س م) (   و
عـزا نبـود و هـر مـاه جشـن       ،ها داشـتند  يرانيدر تقويم فارسي كه ا /تقويم شمسي و تقويم قمري /نوروز

 /پرسـتي و خرافـات اسـت    گوينـد كـه بـت    آداب و رسومي كه براي ما مانده محترم است و بيخود مي /گرفتند مي
 /پرستش گاو در هندوستان و نظـر گانـدي   /آويزان كردن نعل اسب و خرافاتي كه از خارج گرفته شده /سين هفت

 )6ص(دارد  مي هايي است كه مليت ما و دين ما را نگه جا مانده حلقه رسومي كه به /سوري و جشن نوروز چهارشنبه
مراعـات حـال بنـدگان خـدا      /پرستي آتش /داستان موسي و شبان /دين زرتشتي /سوري چهارشنبه /فتواهاي علما

 عهيمداستان ابـرا  /و بازخواست كردن خداوند به كشتن چند هزار نفر عداستان موسي /اوجب واجبات است
در اعمال  /خوب نسبت به خانواده و شوهر رفتارِ /و اسالم آوردن وحشي صداستان پيغمبر /و وساطت قوم لوط
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كسي كه توكّـل بـر    /چه بخواهيد و چه نخواهيد ،كند خداوند كار خودش را مي )17ص(خود خيلي مواظب باشيد 
آنچـه   /تواند كاري كند شود و كسي نمي وص ميمرص ها با هم باشند بنيانٌ اگر من /همان او را بس است ،خدا كند

شود كه  گاهي رفتار ما طوري مي /منتها سعي كنيم بفهميم ،چه ما بفهميم و چه نفهميم ،رسد خير است از خدا مي
 /روز خداسـت  ،هر روزي كه از شـما مبـارك باشـد    /روز از شما مبارك باد )33ص(كنيم دنيا براي ماست  فكر مي

كه با تكرار اين ذكـر  » اي فاحشه برو«دهد و داستان زن بدنامي كه شيخ به او گفت  ه خداوند مياثري ك /اهللا ايام
امي كـه بـراي شـادي       /سستي نكنيد و نگران نباشـيد  /خداوند به همه نظر دارد /الدعوه شد مستجاب در مـورد ايـ
اميـد بـه رحمـت     /كنـد  بـول مـي  دانيم چه چيز را خداونـد ق  ما نمي )37ص(سوري  چهارشنبه /عيد نوروز /آفريدند
 ،حسـاب  دانيم پـس بـي   حسابي كه خداوند دارد را ما نمي /خواهد خداوند درماندگي مي /داستان نماز باران /خداوند

ت      نيت /دوري نكنيد ،نظرتان كوچك بيايد از كار خوب ولو خيلي به /كار خير بكنيد تان را درسـت كنيـد وقتـي نيـ
  ).45ص(شود  ميخوب بود جز خوبي از آن صادر ن

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )دوازدھم(
خالصـه صـفات   ) 42ص) شـرح مسـتحبات (  19ص(ازمنكـر   معروف و نهي امربهشرح ) 5ص( جهادشرح 

  ).50ص( مؤمنين
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  عصادق حضرت شاتيفرما شرح صدم، جزوه نيعناو

  1اول) (جلد )ةقیالحق مفتاح و ةعیالشر مصباح ري(تفس
هـاي مـؤمنين را بـا     خداونـد سـينه   /و شـرح صـدر   عموسـي  /من براي مـؤمن آينـه اسـت   مقدمه: مؤ

ــدين و  /عــارف را بــراي رحمــت خــودش دعــوت كــرده اســت  ،خداونــد /كنــد نــور خــودش منشــرح مــي موح
ت خـوف و رجـاء و    ،نجـوا  ،بيان: ظهور مراتب مكنونـات قلـب   )10ص(مقرّبين  خـوف و   /عشـق بـه خـدا    /محبـ

 /اليقـين  حـق  ،اليقـين  عـين  ،اليقـين  علـم  /كـه هسـت   خداوند و صفات خداونـد آنطـوري  علم يعني شناخت  /حزن
رعايـت:   )13ص(اشـتياق و حاضـر بـودن بـراي مـرگ       /اميـد بـه كـرم و فضـل الهـي      /فرق خوف بـا خشـيت  

حفـظ علـم    /نفـس از شـهوت و عقـل از جهالـت     ،محافظـت قلـب از غفلـت    /رعايت يعني چوپاني و نگهـداري 
هـدف علـم و بهتـر     /ديـن و آيـين از بـدعت و عقايـد سـاخته شـده و مـال از حـرام         /وسو دانش از هويٰ و ه

 )22ص(صـالحين   /جـذب ماليـم و دفـع منـافر     /عـدل و فضـل خداونـد    /بـدعت  /درك كردن عظمت خداونـد 
ت خـالص   /قلب سليم نيت: ه و درك معنـا در آداب و دسـتورات شـريعت     /اطاعـت امـر خـدا    /نيـ معرفـت   /توجـ

ت اسـت    مخلَـص درجـه   /رفت يعني شـناخت و غيـر از علـم اسـت    مع /به خداوند سـلم كسـي    /ي عـالي در نيـم
ــار او در امــان باشــند    ــان او يعنــي از كــار و گفت ــاد خــدا  )32ص(اســت كــه مســلمانان از دســت و زب ذكــر: ي

د يـا  /اعـراض از يـاد خـدا    /ي نمـاز و ذكـر   دربـاره  /در مـورد اثـر ذكـر    /ذكر لساني و ذكر قلبـي  /هميشگي است
 /ذكــر در معنــا مــافوق زمــان اســت /تقــدم و تــأخّر زمــاني نــدارد ،خداونــد انســان را و يــاد انســان از خداونــد

اســاس تكامــل و ســلوك ســالك  /در مــورد جلــوگيري از ريــا در عبــادات /خضــوع و خشــوع بــه درگــاه الهــي
داسـتان   /يقـي ذكـر صـادق يـا ذكـر حق     /ي خداونـد  صـفات ثبوتيـه و سـلبيه    /اسـم اعظـم   /توجه به ذكر اسـت 

وب حضرت  توفيـق شـكرِ هـر     /يـادآوري مـنعم اسـت    ،شـكر: شـكر   )37ص(ذكـر تكـويني    /و توفيـق صـبر   ايـ
ــدارد ،توانيــد بشــمريد نعمــات خداونــد را نمــي /دهــد نعمتــي را هــم خداونــد مــي ي  تشــكّر از واســطه /عــدد ن

نعمـات الهـي را    در هـر حـال   /نعمتـت افـزون كنـد    ،شـكر نعمـت   /شـكور و شـاكر   /شكر بـه زبـان دل   /نعمت
 خصوصـيت دو  /لبـاس تقـوٰي اسـت    ،تـرين لبـاس بـراي مـؤمن     لباس: زيبـاترين و بـا زينـت    )51ص(شكر كن 

 /داسـتان آدم و حـوا و شـيطان و مقـرّر كـردن لبـاس       /براي لباس؛ پوشاندن عورات ما و زينـت بـراي خـود مـا    
ــه  ــدن آي ــورد خوان ــتورات و اورا   در م ــيدن در دس ــاس پوش ــع لب ــرآن در موق ــراي ق ــاي   /د فق ــه معن ــاس ب لب

ـ  /تلبيس /پوشاندن طهـارت: آب مهمتـرين    )55ص(توبـه بهتـرين لبـاس در اختيـار معنويـت مـا        /ع و لُـبس خَلْ
آب را  /خداونـد شـرط تمـام عبـادات خـودش را طهـارت قـرار داده اسـت         /طهـور و طـاهر   /خلقت خداوند است

ــي كــن مظهــر رحمــت ــد تلقّ ــا را پــاك  ،حمــت الهــير /قــدم اول طهــارت اســت ،نظافــت /خداون گناهــان م
آداب خـروج از منـزل: در هـر خروجـي از منـزل يعنـي        )63ص(دل بـا اطاعـت از دسـتورات     طهـارت  /كنـد  مي
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 /ي يـك دسـتور دينـي و الهـي باشـد      واسـطه  رويـم آن كـار و آن خـروج از منـزل بـه      هر وقت براي كاري مـي 
ه بـه اوامـر الهـي    ي خروج از منـزل بـه قصـد كـار اداري و يـا بـراي كاسـب        درباره ي  در مـورد مسـأله   /ي و توجـ

خـروج از منـزل نشـانه و سـمبلي اسـت از اينكـه لحظـاتي بتـواني همـه چيـز            /آرامش و يـا عجلـه در كاسـبي   
آداب داخــل شــدن بــه مســجد: در  )67ص(عبــرت هــم از آدم فــاجر و هــم از آدم نيكوكــار  /دنيــا را رهــا كنــي

ي يـاد   دربـاره  /عـدل و فضـل الهـي    /صـديقون  /شـود  قّـي مـي  مورد محلّ مسجد و اينكه چـه جـايي مسـجد تل   
اجابـت   /هـاي دل را دور بيندازيـد   ي حجـاب  در هـر عبـادتي همـه    /صـورت انفـرادي و جمعـي    خدا و عبادات به

ه بـه عجـز و قصـور و تقصـير و فقـر خـودت          ،اقرار بـه گنـاه   /دعاي مضطر و كرم خداوند بـا اعترافـات و توجـ، 
رعايـت تعـادل بـين خـوف      /شـروع نمـاز: جسـم و روح نمـاز     )73ص(لوقـات هسـتي   متوجه باش فقيرترين مخ

كنـد و از   قلـب را از هـر چـه تـو را مشـغول مـي       /اظهـار عجـز   /بـا خدعـه و مكـر    ،در مورد نماز با ريـا  /و رجاء
ي  دربـاره  /اكبـر  در مـورد گفـتن اهللا   /بـا چشـم دل عظمـت خـدا را نگـاه كـن       /فـارغ كـن   ،گردانـد  خداوند برمي

خلـق كـردن و اداره    /حيـاء را لبـاس رو و عجـز را لبـاس زيـرت قـرار بـده        /آفريـده اسـت   يني كـه خداونـد  قوان
 ،قرائــت قــرآن: قــرآن عزيزتــرين يادگــاري اســت كــه از خداونــد و پيغمبــر داريــم )81ص( كــردن بــا خداســت

 /آنشـرايط بـدن و لبـاس در قرائـت قـر      /خواهـد  قرائـت خـوب قـرآن يـك قلـب خاشـع مـي        /قدرش را بدانيد
 ،ن پيغمبــربـالل مـؤذّ   /ي قرائـت قـرآن و قرائـت نمـاز     نحــوه /و آواز خـوب  مـنظّم خوانـدن قـرآن بـا آهنـگ و     

شـرط قبـولي نمـاز و قرائـت قـرآن       ،قرائـت عربـي شـرط قبـولي نمـاز نيسـت       /ي حبشي اذان با الكني و لهجه
عالمــت  ،قيــام /ايمــان و عمــل صــالح /ركــوع: اثــر روح در جســم و اثــر جســم در روح )93ص(در دل اســت 

هركسـي ركـوع حقيقـي داشـته باشـد خداونـد او را بـه         /ركوع عالمـت و حالـت ادب اسـت    /آمادگي به خدمت
ــي  ــور م ــويش من ــور خ ــد ن ــاده     /كن ــجود آم ــراي س ــتند ب ــي را داش ــي و ادب درون ــوع ادب حقيق ــي در رك وقت

بــه  /كــوعدعــاي ر /چگــونگي وضــعيت بــدن در حالــت ركــوع /حالــت خضــوع و خشــوع در ركــوع /شــوند مــي
ي  سـجده: سـجده   )98ص(دهـد   كنـيم بـه مـا اجـر مـي      همان اندازه كه صفت عظـيم خداونـد را احسـاس مـي    

انــد  ي ســجود و حــاالتي كــه بــرايش دســتوراتي داده عمــده /ي شــكر ســجده /ي قــرآن واجــب در چهــار ســوره
ا را از خـاك  دانـيم مـ   اي اسـت كـه مـي    سـجده نشـانه   /توجه به حقيقـت سـجود   /ي نماز است مربوط به سجده

در مـورد   /هـاي مسـتحبِّ قـرآن هـم بهتـر اسـت سـجده كنـيم         در سـجده  /نهايت تذلّل اسـت  ،سجده /آفريدي
ــجده  ــاي س ــجده درك معن ــاز  ي اول و س ــجده   )102ص(ي دوم در نم ــد از س ــهد: بع ــر از   تش ــه س ي دوم ك

ــانه  ــتيم نش ــجده برداش ــت اســت  س ــر روز قيام ــث و حش ــا  /ي بع ــي آن ع ــوي و دائم ــات معن ــمحي  /لم را داري
صـلوات بـر    ،ي تشـهد  در دنبالـه  /هـيچ مـؤثّري جـز اهللا در وجـود نيسـت      ،دهيم كه هـيچ موجـودي   شهادت مي

ــا صــلوات بــر اوصــياء و اوليــاء اوســت  ــاره /پيغمبــر همــراه ب راضــي بــه  /ي الهــي ي مشــيت الهــي و اراده درب
 /سـالم يعنـي اعـالم تسـليم    سـالم:   )106ص(عبـادتش كـن    ،ي اطاعـت امـر او   واسـطه  بـه  /رضاي حق بـودن 

سـالمتي از باليـاي دنيـا و برائـت      ،سـالم در آخـر نمـاز عالمـت امـان      /آيـد  سالم از سالمت و آسايش هم مي
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خضــوع و  /ي دعاهــا و نمــاز معنــاي اصــلي همــه /در مــورد خوانــدن دعــا و اثــر كــردن آن /از عــذاب آخــرت
ــل امــر خــدا و اعــالم اطاعــت از آن  ــت  /ســالم اســت ،درود مســلمان /خشــوع در مقاب ــرين تحي ســالم مهمت

در مـورد   /مسـتحب اسـت سـالم را بلنـد بگوينـد      /براي مسلمان كه بيـانش مسـتحب و جـوابش واجـب اسـت     
انـد   دعـا: دعـا را در رديـف بهتـرين عبـادات قـرار داده       )110ص(فتنه به معنـاي آشـوب و بـه معنـاي آزمـايش      

رعايـت كـن يعنـي در آنوقـت از همـه چيـز چشـم        آداب دعـا را   ،در دعـا  /چون دعا اظهـار عجـز و نيـاز اسـت    
از كـوچكي بـا فريـاد     ،تـر  هـر چـه از پـايين    /دهـد اينطـور نيسـت    اين توقّع كه هر چه بخواهيم خدا مي /بپوشي

در مــورد دعــاي بــد و  /خواهــد انســان بايــد بدانــد چــه مــي /اميــد اجــابتش بيشــتر اســت ،دل چيــزي بخــواهي
صـورت   خودمـان را بـراي خداونـد خـالص كنـيم درايـن       /خصاجابـت دعـا و مصـلحت شـ     /نفرين به ديگـران 

ي مخلــوق خداونــد و  قطــع اميــد از همــه /در مــورد اســم اعظــم /كنــد ي مــا تجلّــي مــي ي الهــي در اراده اراده
ه كنيـد بيشـتر از آنچـه بخواهيـد بـه شـما            ،اگر به جـاي دعـا   /هدف منحصراً متوجه خداوند بـه ذكـر مـن توجـ

ــي ــم  م ــود  روزه: روزه )115ص(ده ــن يه ــال در دي ــهوات  ي روزه /ي وص ــال و ش ــودت از امي ــاني خ روزه  /قرب
هـاي   در روزه منتظـر باشـيد كـه خداونـد مـا را از كـدورت       /كنـد  سپري است كه تو را از آفـات دنيـا حفـظ مـي    

مصـرف ذخـاير    /روزه موجـب سـالمتي روح و سـالمتي جسـم اسـت      /هـاي دل خـالص كنـد    نفس و از تيرگي
زكـات: زكـات در لغـت بـه معنـاي پـاك كـردن ولـي عرفـاً           )125ص(فوائـد روزه   /وزهاضافي بـدن در زمـان ر  

ــال مصــطلح شــده اســت  ــات م ــه   /در زك ــر از جنب ــات غي ــه زك ــر در مدين ــان پيغمب ــه زم ــي و جنب ي  ي اخالق
دادن سـهم خداونـد و پـاك     /گيـرد  مـي  تعلّـق مـواردي كـه بـه آن زكـات      /حكم حكومتي هم پيدا كـرد  ،ايماني

زكـات حيـات؛ در تمـام لحظـات بـه يـاد خداونـد باشـيد و بـه بنـدگان خـدا خـدمت              /علـم  زكـات  /شدن مـال 
ــدن /زكــات عمــر /كنيــد ــون و مخلَصــون /زكــات اعضــاي ب ــاً يعنــي   )129ص( در مــورد مقرّب حــج: حــج لغت
ي بـراي معنويـت او دارد جـزء طريقـت     خاصـيت دهـد و چـه    توجه به اينكه اعمال حـج را چـرا انجـام مـي     /قصد
هـا و اشـتغاالت را بايـد     تمـام گرفتـاري   ،آرامـش در سـفر حـج    /اخت حقوق مـردم قبـل از سـفر حـج    پرد /است

 /جــدال در حــج نيســت /در مــورد صــدق و صــفا /لبــاس احــرام /حوصــله و تحمــل داشــتن ،صــبر /رهــا كــرد
بـه منـيٰ    /اعتـراف بـه خطـا بـين خـودت و خـداي خـودت        /دعـوت خداونـد   /اسـتطاعت  /ي لبيك گفتن درباره

ــاني /د شــدي از منيــت خــود بگــذركــه وار ــاني نفــس ،قرب ي  وسوســه /در مــورد رمــي جمــرات /كنايــه از قرب
ــردن   ــتعاذه ك ــار اس ــت ب ــيطان و هف ــاره /ش ــر  درب ــيدن س ــروه    /ي تراش ــفا و م ــعي ص ــورد س  )134ص(در م

 /گـري نشـويم   مـان دچـار تعصـب و قشـري     سـالمت ديـن؛ در ديـن    /سالمت: سـالمت ديـن و سـالمت نفـس    
قشـري   /در مـورد مزمـزه كـردن آب وضـو در دهـان      /شود زيـاد بـا قشـري بـودن انجـام داد      يمستحبات را نم
رّ خـود را بـه هـيچكس نگـو مگـر        /سالمت نفـس هـم در مـورد بـدن و هـم در مـورد روح       /ربودن يا تحج سـ

سـالمت قلـب و    /عـدم افـراط و تفـريط در ديـن     /به اشخاصي كه شرف و عزّت معنـوي بـاالتري از تـو دارنـد    
ل كنـيم           /ي سـنگين  توبه و كفّاره /لاعتدا قلـب   /بـراي رسـيدن بـه سـالمت نفـس بايـد جفـاي مـردم را تحمـ
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ــ /ســليم ي مستضــعف و  دربــاره /در مــورد لغــت مستضــعفين /ي از اوامــر و تخلــفســتم بــه خــود يعنــي تخطّ
 /آيــد بــا تــرك عــادت آسـمان بــه زمــين نمــي  /عزلــت: عزلــت يعنــي اختيـار ارادي تنهــايي  )145ص(مسـكين  

از بـين   /در اوقـات و روزهـاي معـين از كـار كنـاره بگيـرد و بـه تفكّـر بپـردازد          /تراحت روحي و تفكّر بيشـتر اس
 /اختيـار كـردن سـختي و زهـد     /الفقـر فخـري   /بردن يك گـروه معتقـد و مـؤمن بـا اخـتالف انـداختن در آنهـا       

عبـادت خـود را ديـدن    كثـرت   /تـرك عجـب و كبـر    /هـا  كوشش بـراي رفـع كوتـاهي    /كار و دل با يار دست به
 /گرايـي  گرايـي و هـم بـرون    هـم درون  ،چلّـه نشسـتن   /عزلـت در عرفـان چلّـه اسـت     /شايد بدترين عجب باشد

گيـري   كنـاره  ،عزلـت  /ي مقـرّب بـودن در درگـاه خـدا     دربـاره  /هم عزلت و هم فعاليت اجتمـاعي بـراي انسـان   
عزلـت   /د نـه از تنبلـي در خانـه بنشـيند    يكي از شرايط عزلـت ايـن اسـت كـه بـراي خداونـد باشـ        /بدني نيست

ــد     ــر نباش ــردن عم ــف ك ــراي تل ــوت ب ــتحبات  )154ص(و خل ــات و مس ــادت: واجب ــرين و   /عب ــورد بهت در م
ــادات خــالص ــرين عب ــي آفــت /ت ــادات: تنبل ــا و عجــب ،خســتگي ،هــاي عب دوام و هميشــگي انجــام دادن  /ري
فـرايض و واجبـات بـه هـر صـورتي بايـد        /اينطور نباشد كه فقـط وقتـي گرفتـاري داري عبـادت كنـي      /عبادات

تقـدم و   /فضـيلت در عبـادت   /مستحبات توأم بـا شـوق و رغبـت بـوده و بـا حـال خسـتگي نباشـد         /انجام شود
ــادات  ــأخّر در انجــام عب ــر )165ص(ت ــر درويشــي تفكّ ــاني و تفكّ ــر عرف ــايج تفكّ ي قلبــي  ســكينه ،: يكــي از نت

اگـر تفكّرمـان در راه خـدا     /خـورد  نـد بـه نفـس مطمئنـه قسـم مـي      خداو /مسلمين اتّفاقو  اتّحادايمان و  /است
ارزش  /دهـد  تفكّـر آن را نشـان مـي    ،حسـناتي اگـر داشـته باشـيم     /مان رو بـه مطمئنـه شـدن اسـت     باشد نفس

خاموشـي:   )169ص(يك سـاعت تفكّـر واقعـي كـه مطـابق دسـتور باشـد از يـك سـال عبـادت بيشـتر اسـت             
و تعقّـل عرفـاني بـراي سـكوت اختيـار كـردن و يـا كالمـي را كـه           تفكّـر  /مت بـه معنـاي سـكوت عرفـاني    ص

اي اسـت بـر جهـل     ي پـرده  منزلـه  سـكوت بـه   /سخن وقتـي گفتـه شـد شـما مسـئول هسـتيد       /ناچاريد بگوييد
 /هــا بــا يكــديگر اســت ي ارتبــاط انســان حــرف وســيله /عــالم اگــر ســكوت كنــد بــرايش زينــت اســت /جاهــل
راحــت  )174ص(تشــخيص عيــب كــالم و حســن كــالم  /ت نفــسســكوت و رياضــ /ي ســكوت در يهــود روزه

دنيــا جــاي نيــاز اســت و نيــاز ايجــاد نــاراحتي  /و آســايش: لــذّت در دفــع اَلَــم و راحــت در دفــع نــاراحتي اســت
چهـار مـورد در    /رسـد  براي مؤمن راحت واقعي وجـود نـدارد مگـر وقتـي كـه بـه لقـاي پروردگـار مـي          /كند مي

روزه كـه   ،در خلـوت يعنـي از اشـتغاالت بيجـا دوري كـردن      ،ل مراقبـه باشـد  تأمين راحتي: سـكوتي كـه در حـا   
داري و بيـداري كـه قلبـت را نـوراني      زنـده  شـب  ،شود شـهوات و وسـاوس خـاموش بشـوند     گرسنگي موجب مي

 /قناعـت: قناعـت در مقابـل اسـراف يـا در مقابـل طمـع و حـرص و آز اسـت          )179ص(كم كـردن نيازهـا    /كند
هـا را   همـان خداونـدي كـه روزي    /دنيـاي اقتصـاد مصـرف و قناعـت     /و هـم در قـدرت  هم در مال است  ،طمع

ــرده  ــمت ك ــت   ،قس ــرده اس ــمت ك ــم قس ــات را ه ــه را دارد   /زحم ــات جامع ــهمي از زحم ــك س ــي ي  /هركس
قناعـت يعنـي بـه قسـمت خداونـد راضـي باشـد و بـه آنچـه خداونـد بـه او             /منافاتي با قناعـت نـدارد   ،كوشش

زيــاده بــر مصــرف  /طلبــي اســت حــرص و آز: حــرص بــه معنــاي زيــاده )183ص( نــداده توكّــل كنــد بــر خــدا
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ل زديـم       /دنيـاداري  /ي ايـن عمـل حـرص اسـت     اسم اين عمل احتكار و روحيه ،داشتن نگه مـيخ طـال را بـه گـ
ت شـخص اسـت           /نه به دل اليـت و كـار كـردن و ايـن در نيـاليـت بـه    /تفاوتي است بـين حـرص و بـين فعفع

ي هفـت آفـت سـخت كـه      دربـاره  /ش خانواده نه تنهـا حـرص نيسـت بلكـه ممـدوح اسـت      نيت بهتر شدن معا
آدم متوكّـل   ،عكـسِ آدم حـريص   /تـرس و حـزن بـراي حـريص     /حـرص و طـول امـل    /ي حرص است نتيجه

ــرك راحــت و آســايش  )188ص(اســت  ــد درِ آخــرت اســت و رهــايي از   /زهــد و پارســايي: زهــد؛ ت زهــد كلي
ب   /عـزّت  /دهـد  زاهـد كسـي اسـت كـه آخـرت را بـر دنيـا تـرجيح مـي          /دو معني براي لغـت راحـت   /آتش حـ
 اهللاّٰ خلوص نيت و  /حب دنيا /جاه

َ
زهـد تـرك هـر چيـزي اسـت كـه تـو         /زهـد درجـاتي دارد   /در زهـد  ُقْرَبـًة ِاىل

دنيـا بـه ايـن معنـايي كـه مـا        /هاسـت  محـك انسـان   ،نكـوهش دنيـا: دنيـا    )193ص(را از خداوند مشغول كند 
 /دنيــا چيــزي اســت كــه تــو را از خداونــد بــه خــودش مشــغول كنــد /كنــيم مــذموم نيســت دگي مــيدر آن زنــ

 ،خداونـد غفلـت و فراموشـي را اگـر عمـدي نباشـد       /كسي كه از ذكـر خـدا اعـراض كنـد دنيـاي مـذموم اسـت       
  ).197ص(در مورد صفت دنيا  /دنيا غفلت از ياد خداست /بخشد مي
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  1هجده شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  وهشتم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   ويكمصد

  ونهم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   صدودوم
  (قسمت شصتم)گفتارهاي عرفاني   صدوسوم

  ويكم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوچهارم
  ودوم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوپنجم
  وسوم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوششم
  وچهارم) (قسمت شصتتارهاي عرفاني گف  صدوهفتم
  وپنجم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوهشتم
  وششم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدونهم

  (قسمت سيزدهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

ن  ی صد و یکم، وه ناو ی  جاهتار ت  پ س   م) و  (
خدمت بـه مـردم بـود و نـه فـروش اسـلحه و        تيناميرعِ دمخت تين /يمحبت اله /اجتماع /ديع ي درباره

در  /عرفـا و متصـوفه بودنـد    ،اختالفات جادياز اول ا ،صلح در جهان از اول وجود يمناد /نوبل ي زهيجا /يكش آدم
حالت وحدت و محبت را احسـاس   /شدبه آنها پوشانده  يعرفان ي جامه يوقت شيو درو يمورد محكم بودن صوف

و  ياست و هـر بـد   يامر اله رسد يكه به تو م يا هر حسنه :عيعل شيفرما )6(ص ميباال باش شهيتا هم ميكن
بـاز هـم تـا     ،كه خداوند به كوشش ما وابسته كرده يهر كار در )13(ص از نفس خود ماست رسد يكه م يبتيمص

امر خطرناك و  ،عبادت /ستيصرفاً عبادت به خم و راست شدن ن /رسد ينم ييكوشش به جا ،لطف خودش نباشد
اگر انسان راه خـدا را   /شود يم دهييكرده و از اجتماع بشر زا نييبشر تع يكه خداوند برا يفيوظا /است يكيراه بار

 تيـ ترب /و عـادت  تيدر مورد ترب /كند ياو را به او الهام م ي فهيخداوند وظ ،خدا باشد اديبه  شهيو هم كند يم يط
 /كـودك بـا مـادر اسـت     تيـ ترب /ياجتمـاع  فيوظـا  ،يفرد فيوظا ي ربارهد )16(ص ندهيآ يبرا تيترب /فرزندان

از  اگـر  )26(ص بپردازنـد  يگـر يد فيها را مجبور كرده كه به وظـا  جامعه زن نكهيدر قرون حاضر از ا ها ينظم يب
بر مؤمن در برا /ميكن زيآن را تم ،در خلوص ما هست يا لكّه ايبر دل ما هست  يبار اي ميدار يغل و غش گريكدي

خودشان رحـم   نيب نيمؤمن /ميحفظ كن ديرا با يهمبستگ /است يروزيپ نيخود بودنِ مؤمن /است نهيمؤمن مثل آ
اسـت/   تيواقع ي ندهينما فاتيتشر ،يشي/ در دروديع فاتيتشر )28(ص و شفقت هست و با دشمنان غلظت دارند

 )32(ص مييبشـو  ،ميـ دار ياز هر مؤمن يكه اگر غل و غش ميهست يكيهمه  يفراخوان و ارتباط با دل/ در صورت
 /به چهـل روز  يكردن عزادار محدود )36(ص ساعت رييتغ /اختالف در هالل ماه /يو ساعت زمان ديو خورش ماه
 اهـان يو گ وانـات يح يجـا يكشتن ب /يخيتار عيوقا /است و كوشش در راه آن يمانيو ا دهيعق كيداشتن  ،يزندگ
 يا برنامه /كه خداوند فرستاد يندگانيلطف و نما ي / قاعدهي/ علم واقعيبانشغل شكار/ قر ي درباره /ستين حيصح
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  ).40ص( در قرآن هست اند دهياز اول تا امروز چ نيمسلم ي همه يكه برا

ن  ی صد و دّوم، وه ناو ی  جاهتار ت  پ س   م)ھ و (
جمعه؛  يخواندن خطبه روزها /هيو همسا قيحال همسر و رف تيو ارتباطات انسان و رعا ياجتماع يزندگ

و جشـن   ديمورد ع در )6(ص كه خداوند گذاشت يا رشته ،لطف ي قاعده /است كه تا ابد ادامه دارد يا سلسله نيا
 /يخبـر  كوتيو بـا  يرسان اطالع تياهم /تيكار و فعال يبرا يهدف كي يعني دهيكار كردن به دنبال عق /يو شاد

خداوند نخواست نسل بشر از  ،نوح يكشت /علم در خدمت انسان باشد يو حتّ تيفعال ،باشد كه كار نيا ديبا تمانين
مورد  در )11(ص شاهينورعل يمرحوم آقا ةينجدالهداكتاب  /خود منحرف شده است يعلم از هدف اصل /برود نيب

 ،ديـ علم ندار به آنچه /آقا برو خدمت حضرت :ديگو ياعتقاد خودش م يرو يشيدرو كيدارند و  يماريكه ب يكسان
نظـر   ،بـرو آنجـا مشـورت كـن     دييبگو ،يشو يبرو آنجا خوب م ديياز شما سؤال كند نگو ياگر كس /دينكن يرويپ

 عهيش /لطف ي قاعده ي درباره /ميا است كه با تشرّف كرده يو تعهد عتيب يما اجرا ي فهيوظ )16(ص دارند يخوب
 )22(ص هيعشـر  /ياختالف اصـول  /عتيب /يسقط يو سر يادبغد ديجن /امام دوازدهم بتيغ /فقه يمعنا /يو سنّ
اسـم و   ريتـأث  /از لحاظ محـل خـرج حواسـتان جمـع باشـد      ،هيعشر /و شكار واناتيكشتن ح /عتيطب /بدر زدهيس

را  رشيخوب است منتها ما خ زيهمه چ /شود شيكه دوست دارند شوهرشان درو يدر مورد كسان /مردم ي هيروح
در مـورد مسـائل    /با دشمنان يمشورت با دوستان حتّ /له راجع به وضع لغت و موضوع /زنورو )32(ص ميفهم ينم

د در وعـده و حضـرت       /در مورد وسواس /احكام شرع قيدق تيرعا /گاريس ي مسأله /مستحدثه مهـم بـودن تعهـ
س نكن  /ها سر خانم ينشدن مو دهيد /محرم و نامحرم تيرعا /عتيب /ينب لياسماع ئل بـه  گفـتن مسـا   /ديـ تجسـ
  ).39ص( مؤثّرتر است يليخ هيكنا

ن  ّوم، وه ناو ی صد و  ی  ت  تار س   م) (
 /منطبـق بـا مقـرّرات اسـالم     نيقـوان  /آن يعرفان يها اسالم و قسمت يحقوق يها قسمت /درس حقوق

داسـتان   /از وسـواس اسـت   ريـ دقّـت غ  /يو بانك در حكومـت اسـالم   مهيب در مورد حقّ /يانگار تسامح و سهل
 ،فكر غلط در اذهان مردم جاديو ا ها شياز درو ييبدگو )6(صي مرتض خيو ش يرض خيو شاگردانش ش ديمف خيش
حـرف را   دييـ ايب ،ديـ نينـدارد را نب  يربطـ  يشيكه به درو ييزهايچ دييآ يم يوقت /بپرسند نديايكه اصالً ن ينحو به

 يكـه مـدع   يينهـا يگنـاه ا  ،مياگر گناه همه را ببخشـ  /تيمسئول ي درباره /ديگوش نده ديآنچه علم ندار /ديبشنو
مورد قضاوت/ علّت تخلّفات مردم از  در )11(ص ميتوان ينم ،نديگو يها را م غلط نيمردم هستند و ا يروح يرهبر
حالـت و   ديـ مـا با  /هـا  و احترام به انسان ٰيكبر نيالد نجم خيش /سقراط و احترام به قانون /قانون و عدالت /قانون
 )20(ص ميـ خودمـان در انتخـاب راه آزاد   /يروح انسـان  تيترب /روح و جان /ميرا داشته باش يجمع دسته ي هيروح

دشمنان فقر  /كبر و غرور ي و جلوه كوريداستان افالطون و اپ /از اسماء خداوند كه صفت خداوند هم هست ،متكبر
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هـا كـه در    بعضـي شهرسـتان   يمجالس فقـر در مورد  /ست؟يچ يشياصالً فقر و درو دانند ينم يبعض /يشيو درو
خانـه   صـاحب  /خداسـت  ي خانـه  ،متعلّق به امام زمان است و آن خانـه  يمجلس فقر /شود يم ليمنزل فقرا تشك

در مورد سالم  /قتيو طر عتيشر آداب) 30ص( افتخارِ داشتن مجلس /كه صاحبِ مجلس باشد رديگ يمجلس نم
بـا   نكـه يروح است و ا ي نشانه شود يكه داده م يو جواب ميكن يم كه يسالم /ينيو واجب ع يواجب كفائ /كردن

اصوالً تمام جهان را بر  بشر )37(ص ما ي همه يبرا يشيدرو ي جهياثر و نت نيمهمتر ،يهمدل /ميهم همدل هست
و مقـدم دانسـتن    ثـار يصـفت ا  /مورد و نظـر روانشناسـان   نيدر ا يروان يماريب ،نديب يمحور خودش در گردش م

 /را يكـ ينه مصـلحت   رديگ يخداوند مصلحت مجموعه را در نظر م /است از خداست ريهر چه خ /بر خود انگريد
 نـد يگو يمـ  يبعض نكهيدر مورد ا /انتحار گناه دارد /استيبه آن دن يو هست ايدن نياز ا يستين ،ستين يستيمرگ ن
مطـابق   زيـ كه هـر چ  ستين نيا تمصلح )41(ص شفا ي درباره /يدوست داشتن زندگ /من زودتر بروم ديدعا كن

كه آرامش دارند و بـه هـر چـه خـدا      يكسان ي هيروح /پسندم آنچه را جانان پسندد /يمصلحت اله /ما باشد ليم
 /ميكن يكه م ميستيما ن نيكه ا ميبدان يكرد ول تيفعال ديبا /خواهد يما نم يبرا ريجز خ ،خدا /هستند يراض ديبگو

  ).48ص(ي گدر زند يآرامش و ناآرام

ن  ھارم، وه ناو ی صد و  ی  ت  تار س   )ویکم ت(
زن نسبت بـه   ي فهيوظ /است يشرع ي فهياز وظ تر يقو يفطر ي فهيوظ /توجه و پرورش فرزند و ازدواج

 ،فرزنـد  /فرزنـد  يپدر و مادر برا ي فهيوظ /ازيمرد ن ي فهيزن ناز است و وظ ي فهيوظ /شوهر و شوهر نسبت به زن
 ليفشار و تحم ،تيدر ترب /ديباش داشتهن ،داشته باشد يبچه حرف شنو نكهيتوقّع ا /پدر و مادر است يريپ ياعص

ـ يمسلمان شـدن ا  ي مسأله )6(ص روابط پدر و فرزند و مادر و فرزند /ديانجام نده اعـراب بـه    ي و حملـه  هـا  يران
ـ نظر /را فـتح نكـرد   نرايا ،عرب /ها يبردن مزدك نيعادل و از ب روانيانوش /ها يرانيا خ  ي هيكـه مـا بـه     ينيمـور

و  عياسالم عل /نظر كرد ديبا يلغت را در هر زمان يمعنا /در مورد عدالت /ميندار نانياطم يليخ شانيها حرف
زدن  حـرف  )14(ص ثبات قدم /نيمشورت از صفات مؤمن /ستيانتقاد بر اسالم ن ،انتقاد بر احكام اسالم /ها يرانيا

 يعصـبان  يهرگـز وقتـ   /حال تعـادل  تيرعا /ستين اءيح نيدر امر د /و گفتن احكام نيد يعلما /ياز روابط جنس
مـورد   در )23(ص كنـد  يهسـت بـر مـا حكومـت مـ      عتيكه در طب ينيي قوان همه /رينگ ميهمانوقت تصم يشد

 /شـود  يظاهر مـ  ،يخواه يدون م يايدن نيخداوند به صورت آنچه كه در ا /بيو شع يموس /گفتن» التماس دعا«
شروع كار با اطاعـت امـر خـدا     /شود يوارد م زيدر همه چ طانيش /ميما محتاج يكن يبر ما نازل م ريآنچه خ ايخدا
 يو قشـر  ياحكام اله يدوم در اجرا ي فهيبودن عمر خل قيدق )28(ص مخدوش شدن آن يي چگونگ درباره يول

آمـدن   نييو پـا  عنيحس داستان امام /قضاوت كردخوب و بدش  يكارها ي به اندازه ديرا با يهر كس /بودن او
حكومت  نكهيو ضمانت ا تيدر مورد مسئول /عمر و فتح شهرها /داستان عمر و اعدام نكردن هرمزان /عمر از منبر

هـا و   ارفـاق  كي /تيمسئول صيدر تشخ يكار زهيدر ضمن دقّت و ر ،تيمسئول )35(ص ها را داد خسارت ياسالم
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هـر   تيمسـئول  ي درجـه  ،ها تيدر انجام دستورات و مسئول /كنند يطرف م تيت كه نگاه به نهم هس ييها گذشت
ـ يخ نياطيش /است يگريخودش گناه د ،كردن خطا عيآشكار كردن و شا /كند يفرق م يكس  /هسـتند  فيضـع  يل
ـ  يهم مـ  يا دهيفا ،هست يكه در زندگ ييها شكست از )42(ص ديفرار از خطا را داشته باش ي اراده در  /بـرد  وانت

خداونـد   /بود ياله ي ندهيابوطالب بعد از عبدالمطلب نما /صغمبريپ يداستان زندگ /غمبريمورد عبدالمطلب جد پ
 اسـت  ييبـا يز نيمهمتـر  يها برحسب امر اله ازدواج جوان /كرده لياست كه او را جم يزيآن چ ،جمال /باستيز
  ).48ص(

ن  م، وه ناو ی صد و پ ی  ت  ( تار   )ودّوم تس
كـه بـه    يقدرت الهـ  /نيزم يخداوند در رو ليو وك فهيخل ،انسان /زهيغر /ي فطرت درباره /خلقت انسان

ا َوالُْسِرُفوادر مورد:  /نوع بشر داده ُ  يا دهيـ عق يزندگ /گناه دارد يحفظ جان كه گفته خودكش ي فهيوظ /ُکُلوا َواْشَر
در مورد دخالت در افكار  /حفظ نوع ي فهيوظ /ازدواج /دنسل و آوردن اوال ي فهيوظ /دهياست و جهاد در راه آن عق

و تعهد زن و مـرد در اول   طيثبت شرا /دياختالف نظر در ازدواج نداشته باش /ها كه دو بچه بس است و در خانواده
فرق من و  /نجات ي نهيعلم (يعني فهم و درك) سف /نجات ي نهيسف ،نيحس /مورد حضرت نوح در )6(ص ازدواج

هـم مـن    ،بـرد  يكار مـ  به عيباشد كه عل ياستيس /ميكن يدخالت نم بيدروغ و دغل و فر يها استيدر س /ما
َماَعـةِ در مورد مؤمنين و  /مييآ يهم ما م ،ميآ يم َ ْ َ َمَع ا آخـرِ   ي درجـه  /ليكم ياز دعا ييها قسمت )18(ص َیُد اهللاَّ

 ميخدا نباش ادياگر به  /نعمت به نقمت ليتبد يچگونگ /داند يخدا م داياز خدا و از  يجهنّم و آتش را دور /سلوك
 ليتبد يورزشكار و تماشاچ ينعمت ورزش كه برا /يول يايداستان پور /شود يبه نقمت م ليتبد ياله يها نعمت

و  زننـد  يمـ  ييهـا  كـه حـرف   ديشعرا نباشـ  يرو دنباله /يشعر و شاعر /شعرا ي سوره )26(ص به نقمت شده است
دعل  ريتفس /كنند يدشان عمل نمخو يهـا  در مـورد نوشـته   /يعرفـان  ي بـا جنبـه   حـافظ  وانيـ دبامـداد از   يمحمـ 
شـرح   /يقـرآن مرحـوم طالقـان    ريتفسـ  /را بدون مصلحت خاصِّ مردم نگفته است يمطلب چيقرآن ه /يدشت يعل
 كنـد  يصـفت نمـ   جـاد يا اسم /اهللا بود روح عيسيو لقب نبوت ع ياله لقب )29(ص شعرا ي در سوره غمبرانيپ

 تيـ رعا /قضاوت و وكالت از احقاق حـق  /اصل عمل مؤمن بر صحت است /شناختن صفت است يبلكه اسم برا
 )35(ص در قضاوت و وكالـت  يلذّت معنو /حقوق انسان كه خدا مقرّر كرده بر همه واجب است تيرعا /يطرف يب

خدا را  اديو  ميرا از ذهن ببر زيهمه چ ادي نكهيا يبرا ذكر /تمركز حواس /يارتينكردن به ظواهر در اماكن ز توجه
خدا  اديبه  شهياگر هم /هم مشكل ،هم آسان است يعنيكه سهل ممتنع است  ييكارها )41(ص ميكن نشيگزيجا
 يبرا ،كند هيكه بر خدا تك يكس /ميبكن ديكه چه كار با ميفهم يخودمان م يعني شود يسهل ممتنع حل م ،ميباش

كـرده را   يكه بـه انسـان مسـاعدت    يخدمت كس دينبا وجه چيه به /رسد يم شياست و خدا به كارهااو همان بس 
در  نيـ از ا يسود كيكه خداوند  مينيو بب ميفكر كن ديبا رسد يبه ما م ييظاهراً بال اي يهر ناراحت /ميفراموش كن
  ).43ص( بار كي يقم و جمع شدن وكال ماه ي هينيحس بيتخر ي هيقض /نظر دارد
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ن  م، وه ناو ی صد و  ی  ت  تار س ّوم(   )ت و
 /مستحبات محرمانـه باشـد بهتـر اسـت     يول يانجام واجبات به صورت علن /به تجمع ليم /نماز جماعت

در  /خداونـد اسـت   ي اطاعت از اراده ،كند يكه خدا به انسان م ياطاعت از الهام /در نماز جماعت نماز شيپ طيشرا
بـه   ديـ را حتمـاً با  هيـ فطر /باشـد  ديـ وقـت با  بـزرگ  ي با اجازه يخدمات شرع ،يخدمات اله ي همه ،عيفقر و تش

تاصل بر  /وقت رساند بزرگباشد و نه سوار بر انسـان  ديدر خدمت انسان با ها يورزش و باز /اعمال است صح/ 
نعمـت بـه    ليتبـد  /يبه كس يستو القاء دو يالقاء دشمن /در گل زدن يورزش فوتبال و كار گروه /دنيدو ورزشِ
 /بـه آتـش   ازيـ و ن يداستان حضرت موسـ  /د؟يخدا را د توان يم ايآ )7(صي مجازات اله /دعا به دل است /نقمت

 /ديـ بـه خـود فكـر كن    ديهر وقت طلبكار خدا هست /يبخواه دياز من با يخواه يگفت: هر چه م يخداوند به موس
ي سـت ين دنشيمحتاج به د ،يخدا را كه شناخت /استياگر با در استيرقطره د /خدا دنيفالسفه در مورد د ي نظريه
اسالم گذشته را  /يو وحش غمبرياست؛ داستان پ يكش و آدم ريشمش ني: اسالم دنديگو ياسالم م نيمخالف )19(ص

 مبرغيبر كُشتن اُسرا بر پ ها يكه بعض يراديا /كند يم تيكه اسالم هم رعا يعرف و عادت از قواعد /كند يپاك م
 نيكه معـ  ييوجوهات به آنها پرداخت )25(ص عرف و قانون /و فروش اُسرا طبق عرف آن زمان ديخر /رنديگ يم

و احكـام   ياحكـام مـال   ،در مكّـه  غمبـر يدر زمـان پ  /ديندار يتيمسئول گريد ديكن يبه آنها پرداخت م يوقت ،اند شده
خودشان  يرا به بزرگ مذهب يوجوهات مال /شد دايپ يالم يازهاين نهيدر مد يجامعه و حكومت نداشتند ول ي اداره

بـه   بشـر  )33(ص آنهاسـت  نـان يكه مورد اطم يبه كس يشرع يپرداخت بده /اطياحت بهعمل  /كنند يپرداخت م
 /تياخـتالل شخصـ   /دهنـد  يجسم مـ  زيگروه مجسمه كه به همه چ /ستيوجود خودش آگاه ن يمعنو يها جنبه

 /توسل به خداونـد  سمانير يگريعقل را داده و د يكيخداوند در انسان  /ينيب بزرگخود  يماريب /مبالغه و اغراق
 /اءيتـذكرةاالول  )40(صي امـر الهـ   عـت خطر بـا اطا  نياز ا يريجلوگ ،تيگم شدن هو /مطابق فطرت است نيد

اموال  يداردل كندن از مق رشيانفاق كردن تعب ،در خواب /انفاق است يكن يدر راه خدا هر خرج /انفاق ي درباره
و ثبات قـدم خـوب اسـت و بـه      دهيانفاق كردن با ثبات عق جيتدر تك و به تك /است كه به او تعلّق دارد يائيو اش
به ديداستان جن /نيافرثبات قدم و نصرت برك /است دنيكوب طانيش رِس ثبـات   /شـده  ختهيدار آو و ثبات قدم دزد

و عبـرت   مـور يت ريـ ام /هاسـت  انسـان  اتيمردم و روح يزندگ ياه يكار زهير خ؛يتار /قدم در كار و كسب و درآمد
  ).44ص( ادنكردن با جلّ يو همكار يعد داستان حجربن /گرفتن از مورچه در ثبات قدم

ن  م، وه ناو ی صد و  ی  ت  تار س ھارم(   )ت و 
مندي در مرد و  ايل و عالقهتم /ي ميل شخصي درباره /در مورد ازدواج /ي مادر است زحماتي كه به عهده

ي مـرد گذاشـته    خداوند زحمت امـرار معـاش را بـه عهـده     /خداوند در قرآن احترام مادر را خيلي آورده است /زن
ه دارد مسـأله       مهمترين مسأله /رديف عبادات قرار داده استهم و ي  ي زندگي بشر كـه خداونـد هـم بـه آن توجـ

و حضـرت   صپيغمبـر  )6(ص در بهتـر شـدن نسـل داده اسـت     تشكيل خانواده و رعايت آن احكامي است كـه 
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اخـتالف در   /بررسي مـورخين و محقّقـين در تـاريخ وفـات     /اختالف در تاريخ وفات حضرت فاطمه /غفاطمه
آنچـه مهـم    /هـا باشـند   بايد مدل و الگو براي خانم غحضرت فاطمه )13(ص رحلت يا شهادت حضرت فاطمه

 )16(ص شان در تاريخ اسـت  ي جامعه دهنده شان و نشان ي تربيت دهنده است از اخالقيات حضرت است كه نشان
ببينيـد و   ،كند اي بنشينيد تا كسي را كه سخنراني مي گونه در مجلس به /شود از ديدن مؤمن ايمان شما زيادتر مي

در مـورد اينكـه    /داگر امكان دارد گويندگان آنها را ببيني ،ها اكتفا نكنيد به صرف شنيدن يا خواندن نوشته /بشنويد
اثـر جـان و اثـر آن     /گويد و از روح خودش همراه آن حرف است زند از جان خودش مي گويند: وقتي حرف مي مي

ديدار مؤمن و سخن مؤمن براي ما قابل اسـتفاده و   /سجده به روح الهي /روحي كه خداوند در انسان دميده است
خداونـد را بـراي    )18(ص دهـد  ان به روح انسان قوت مـي يادآوري گذشتگ /درخشندگي و آثار جان /مربي ماست

ي  گـر جملـه   /اعتقادمان كم شود ،خواهيم نشد خدايي بخواهيم و خودمان را براي بندگي و نه اينكه آنطور كه مي
اگر اصل اعتقاد محكم باشد اين حالـت   ،در سست شدن اعتقاد /بر دامن كبرياش ننشيند گرد ،كائنات كافر گردند

در مـورد كمـك و مسـتمري كـه بـه       /كنـد  خداوند هر مصلحتي بداند مي /اعتقادي به خداوند كم /شود مرتفع مي
وظـايف فرزنـد و پـدر و مـادر قبـل و بعـد از        /و كمك به سائل در موقع نماز ععلي /شود ها تقديم مي بعضي
 ،دهـد  كرايـه نمـي  زائرسرا مجـاني اسـت و كسـي     )26(ص شود ي پدر و مادر هيچوقت ساقط نمي وظيفه /ازدواج

رسـاله شـريفه    /مقام شـهيد و شـهادت   /تقاضاي ما زائرسرا است و نه مجتمع مسكوني /بنابراين ماليات هم ندارد
دعـا يعنـي    /شود لغـت آفريـد   براي چيزهايي كه خارج از حس است نمي )33(ص و ايراد بر چاپ هشتم پندصالح

تكـرار اوراد فايـده دارد چـون بـه      /حالـت دعـا   /واندنتفاوت شيعه و سنّي در دعا خ /خواهش و خواستن و دعوت
در مورد گفـتن:   /از مؤمن تقاضاي دعا كردن /دستور شخص مأموري است كه در واقع او از جانب خدا گفته است

  ).39ص( اي دعا از تو اجابت هم ز تو»/ التماس دعا«

ن  م، وه ناو یصد و  ی  ت   تار س م(   )ت و پ
در مـورد دسـت    /ي خـالص خداسـت   سجده در شأن بنده /سجده عالمت نهايت فروتني /تشرّفبيعت و 

ي عظمت ايمان به جـاي   قاعده /رعايت محرم و نامحرمي در مصافحه /امر خداوند و اطاعت /بوسيدن و مصافحه
 /زندر مورد ظهـور امـام زمـا    )6(ص ي عدم تماس بدني زن و مرد هم به جاي خود باقي است خود و قاعده

 /كنـد  هر كاري بخواهـد مـي   ،را نگفته مدت خداوند آن نيت طوالني /و نجات از طوفان عكشتي حضرت نوح
ايجاد اميد در بشـر خيلـي مهـم     /حسن غائب بودن امام و راكد نماندن فكر و عقل و استدالل /پيغمبران و امامان

صفوان جمال و هـارون الرشـيد؛ معنـي كـردن     داستان  /ي لطف قاعده /ي امام زمان نظر اهل سنّت درباره /است
بزرگي و كوچكي يا كمي و زيادي در نظر ماست ولي در نظر خداونـد   )11(ص حكم شريعت توسط حكم طريقت

 /االجراسـت  هر دو معتبـر و الزم گذاشته جان  قوانيني كه براي جاندار و بي /طبيعتي كه خداوند آفريده /يكي است
به هـر انـدازه    ،دنبال اطاعت امر باش /آن در نظر خدا نيست ،ا در نظر خودمان داريممقياسي كه م /در مورد ايثار
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نقش جامعه در  /اصالح فرد يكي از شرايط اصالح جامعه /در مورد اذان و اقامه در گوش نوزاد /نيت /تواني كه مي
يـا و بـازي بـا آب و    هـم زدن در  بـه  /آرامش و صلح متصـوفه  /طوفان نوح و سونامي )24(ص هاي انساني تربيت
اسالم از اول كـه آمـده روي    /طلبي غير از سكون است آرامش /ها قشون نمرود و پشه /العمل و عواقب آن عكس

ي امام زمان و كسي كه ظاهر خواهد شد و دنيا را پـر از   مسأله )33(ص مهرباني و محبت و همبستگي بوده است
شـايد طـول كشـيدن     /ي مذاهب الهي هست تقريباً در همه ،كند مي كند و احكام دين را دقيقاً اجرا عدل و داد مي

انتظار ظهور و اميـد در   /ظهور امام براي اين باشد كه به صبر و حوصله عادت كنيم براي هرگونه همراهي با امام
وم لغت امام در حقِّ امام معصوم است كه امـام معصـ   /برد يأس به رحمت خداوند كه كفر است را از بين مي ،مردم
ظهـور امـام در    /به لغت زياد پايبند نباشـيد  /در مورد ديدن امام با چشم در زمان ظهور /تواند پيشواي ما باشد مي

 /وظايف مختلفي كه انسان دارد و جمع كردن آنها كـه خيلـي مشـكل اسـت     )38(ص عالم ظاهر و در عالم باطن
كنند هيچكدام از وظايف  ه كنند كه وقتي ازدواج ميبايد توج /داستان بايزيد بسطامي؛ شكر خدا و شكر پدر و مادر

ها بايد بـه همسـران خـود كمـك كننـد كـه        خانم /شود ي جديدي بر او اضافه مي بلكه وظيفه ،شود او ساقط نمي
 /عليشـاه  مرحـوم مصـداقي و حضـرت صـالح     /شادي دل پدر و مـادر  /ي وظايف شرعي را خوب انجام دهند همه

  ).42ص( حر ،؛ عمر سعدو كربال عحسين امامداستان 

ن  ھم، وه ناو ی صد و  ی  ت  تار س م(   )ت و 
بدانـد   ديـ با ديـ آ يكه م يكس /ميكن يقبول نم ،نديآ يم عتيب يرا كه برا يكسان ي چرا همه نكهيدر مورد ا

ـ خلـوص ن  /ديـ آ يچه م يو برا ديآ يكجا م رف مـردم    /تي هـم در   مشـورت بـا   ن؛ياز صـفات مـؤمن   /قـانون و عـ
در مورد كـودك   /طالق ي درباره /رديسه زن بگ ايدو  توانست يكه مرد م يدر مورد عرف جامعه زمان /شانيكارها
 ،قـدم  ثبـات  )7(ص خدا هست ،ستيهم ن يكه اگر كس كنند ياحساس م ،ترسند ياز خدا م بيدر غ يوقت /يآزار

 /ديـ وجه توقّـف نكن  چيبه ه ريدر كارِ خ يعنيم ثبات قد /مهم است يليخ يعاد يهم در زندگ و ينيهم در امور د
و  قطره )14(ص سالمت روح و جسم هر دو ،است يسالمت يقيهر توف اولِ /و داستان ثبات قدمِ دزد يبغداد ديجن
 /تكامـل  /حاصل شـدن  رييتغ /و آرام بودن ايدر /موج و عدم آرامش /وجود مستقل رفتنِ نياز ب ي نحوه كي /ايدر
خلقـت   نيـ در ا خداونـد  )17(ص كه در عرفان هست يتيي محو درباره /ياريموت اخت ايدن ي محو ش نحوه كي
و به هـر   يخداوند در خلقت به هر گروه /ميو به ما اجازه داده دنبال كشف آن برو دهيآفر ياسرار و تناقضات يليخ

 ييحالتش بـه جـا   شياگر درو /متملّق /مستقل افراد تيمحو شخص /خاص خودش را داده است ي فهيوظ ،يفرد
حـل   /ميحل كن ديو گرنه تناقض در آن باشد با ستيدر آن ن ناقضت ،باشد كه تملّق منطبق با حالش باشد دهيرس

محتـرم   /و نـه منحـرف بشـود    ديـ بگو ادتريـ از حالت خودش نه ز چكسياست كه ه قيطر نيكردن تناقض به ا
خودشـان   ي قهيخودشـان و سـل   صيتشخ يرو دهند يكه زوار در مزار انجام م يخدمات )21(ص ها دانستن انسان

 /باشـد  ديبا شانيا ليو از فام شاهيعل سلطان يمزار از نسل آقا يمتولّ /ممكن است با آنجا منطبق نباشد ياست ول
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جـز   دادند ينم يورالعملدر مورد مزار دست خيمشا انيآقا /باشد يناظر بر موقوفات مزار و خرجش با اقطاب سلسله م
در مـورد   /ي متولّي كـاري نكنيـد   جز با اجازه ،در مورد مزار /مزار يبه متولّ دادند يو ارجاع م يشيدرو دستورالعمل

مـورد مرحـوم دكتـر     در )24(ص مـزار اقطـاب   ارتيز دختيب اي عحضرت رضا ارتيتقدم در رفتن به مشهد ز
 ليتشـك  كيـ وراثت و ژنتاز چند عنصر از جمله  يهر انسان تيو شخص تيهو /يو مرحوم مهندس سحاب يسحاب

مـورد جهـان حـادث     در )32(ص رو بـه تكامـل اسـت    يي بشـر  جامعه /ديكن ادي يرفتگانتان را به خوب /شود يم
 نياگر در ا /جان ي درباره /در مورد مرگ /رود يم نيروز هم از ب كيهر چه حادث است  نديگو يم /ميجهان قد و

 خيدنبال كردن كار شهدا و قطع نشدن خط تار /اجع به شهادت شهداتأثّر ر /ميجهان نيقاعدتاً تابع ا ،ميجهان هست
عبـارت   يعنـ يفكـر   /سـت ين ارشيفكر انسان معموالً در اخت /ذكر و فكر ي درباره /ي نساء مورد سوره در )37(ص

ذكـر   يفكر فقط همان توجه بـه معنـا   /كند يو گرنه او تو را مشغول م كند يهست كه نفس را مشغول م يگريد
اثـر   /دهـد  يشـفا مـ   يسالمت مؤثّر است كه به نحـو  اي يماريانسان در ب ي انسان و اراده اتيروح )40ص( است
  ).44ص(ي تا خوب بشو يكار را بكن نيا ديكند با نيتلق ضيكه دكتر داشته باشد و به مر ييرويو ن يروان ي جنبه

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )زدھم(
ــرح  ــارتش ــرح )5ص( طه ــواهي  ش ــكرات    )13ص(ن ــار و مس ــرح قم ــفات   )34ص(ش ــه ص خالص

  ).54ص( مؤمنين
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  1اول) (جلد صالح پند فهيشر رساله شرح دهم، صدو جزوه نيعناو
 شرح داليـل بقـاي روح و تجـرّد نفـس و عـالم آخـرت       )44(ص شرح فكر و تحقيق )6(ص شرح مقدمه

شـرح صـحبت و    )117(ص انتظـار  شـرح  )112(ص شـرح فكـر   )93(ص شرح ذكر )81(ص شرح ايمان )55(ص
شـرح مراقبـه    )158(ص شـرح اخـالق   )143(ص شرح كتمان سرّ )128(ص شرح آداب خدمت )119(ص صلوات

 شـرح حيـاء، خـوف و رجـاء     )182(ص شـرح توبـه و انابـه    )176(ص شرح ياد مـرگ، امـل   )169(ص محاسبه و
  ).190ص(

  
  
  
  
  
  

                                                                          
  گردد. تومان تقديم مي 500. جزوه صدودهم به قيمت  1
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  1نوزده شماره مجموعه اتجزو نيعناو
  وهفتم) (قسمت شصترهاي عرفاني گفتا  صدويازدهم
  وهشتم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدودوازدهم
  ونهم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوسيزدهم
  (قسمت هفتادم)گفتارهاي عرفاني   صدوچهاردهم
  (قسمت هفتادويكم)گفتارهاي عرفاني   صدوپانزدهم
  (قسمت هفتادودوم)گفتارهاي عرفاني   صدوشانزدهم

  (قسمت هفتادوسوم)گفتارهاي عرفاني   دهمصدوهف
  (قسمت هفتادوچهارم)گفتارهاي عرفاني   صدوهجدهم
  (قسمت هفتادوپنجم)گفتارهاي عرفاني   صدونوزدهم

  (قسمت چهاردهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

ن  ی صد و یازدھم، وه ناو ی  ت  تار س م(   )ت و 
اخـتالف بـين مـردم     /امر حقـوقي  /كشف حقيقت /امر جزائي /و امور جزائيامور مدني  /هدف از مجازات

هـا و   خـواب  )6(صجامعـه و فـرد    /خورنـد  ونبات قسم نادرسـت مـي   آنهايي كه مثل نقل ،در دوران امروز /نباشد
شـناخت عرفـاني و معرفـت جـزء فطـرت       /شناخت خداونـد  /عحضرت عليخواب نادرشاه و  /هاي صادقهرؤيا

علي  /زياد خواندن قرآن و توجه به معنا /بود صپيغمبر ي كار تعليم قرآن برنامه /اندني نيستدرس خو /شماست
تـرس و   /رضـايت پـدر در ازدواج دختـر    )12(ص عي معنـوي علـي   توجه به جنبه /جانشين پيغمبر و خليفةاهللا

عمـل مـؤمن بـر     حمـل  /نداشتن غلّ و غش نسبت به مؤمنين و آماده شدن براي رفتن به بهشـت  /وحشت بيجا
منشور عالم فقر و درويشي و اذان و  /ي سياسي ي هر گروه يا هر دسته ي اوليه مانيفست و برنامه )21(صصحت 
 /هـا  منشور سوم بـراي درويـش   ،بيعت /منشور شخصي شماست ،ذكر /خوانيم اي كه به گوش طفلِ نوزاد مي اقامه

ي رعايـت محـرم و    مسـأله  /نسل بشـر و كنتـرل تعـدادش    /ياطاعت و تسليم در برابر اوامر اله ،شرط اول بيعت
شـود   يك دستور شديدتر مـي  ،در هر زماني به مناسبت وضعيت اجتماعي /نامحرم و رعايت دقيق آن در مصافحه

 )35(صاهميـت شـكرگزاري    /در مورد مشيرالسلطنه و عضدالملك /مجلس ترحيم عليرضا اميرسليماني )28(ص
گيرنـد كـه    ايـراد مـي   /شـود  تباط با خداوند است و هر چه با او ارتباط دارد تابع تحول نميوجود انسان به اعتبار ار

شـعاري   /هـاي سياسـي و شـعار    گـروه  /كنـيم  مقتضاي روز را عـوض مـي   ،تصوف را با مقتضاي روز عوض كنيد
 /انتخـاب رهبـر   /دموكراسـي  /رود تصوف و عرفـان از بـين نمـي    /ما شعارمان خداست ،گويند را ما نداريم مي كه

 /تواني با او مبارزه كنـي  مي ،كيد شيطان ضعيف است /شيطان )40(صمؤمن بايد زيرك و هوشيار باشد  /شيطان
 /هاي شيطان در مورد انسان از لحاظ فكـري اسـت   ي شيطنت عمده /به شيطان نداد ،علمي كه خداوند به آدم داد

نمازِ بـه امـر    /نماز شب و ساعت شماطه /شود م وارد ميشيطان حتّي از طريق نماز ه /ي شيطان و معاويه مباحثه
                                                                          

  گردد. تومان تقديم مي 1000جزوه، به قيمت  10. مجموعه شماره نوزده شامل  1
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  ).50ص( شيطان

ن  ی صد و دوازدھم، وه ناو ی  ت  تار س م(   )ت و 
ذیَن آَمُنـوادر مورد  /ي آيات مكّي و آيات مدني درباره /قرآن

َّ
ا ال َ ُّ در مورد  /اي كساني كه ايمان آورديد ،یا َا

اگر ايمان شما  /صلح دادن بين برادران خود به عدالت /ي و مسائل اجتماعي و خانوادگيآيات مدن /مكارم اخالقي
گناهـاني كـه    /در مـورد موسـي و خضـر    /رعايت حق /تفسير مختلف از آيات قرآن /شما باالتريد ،تر باشد محكم

در  /ز فكر غلطخستگي ا /اي از سلوك هستيم مصلحت نيست بدانيم در چه مرحله )6(صدهد  نعمات را تغيير مي
داري هم عبادت است  بچه /ي ماست كه بايد بندگي كنيم وظيفه /انجام عبادات منتظر گرفتن رسيد از خدا نباشيد

ايجـاد   /تبديل نعمت به نقمت /ي خراب بازي فوتبال و روحيه /نبردن از عبادات و ايجاد ناراحتي لذّت /لذّتو هم 
كنـد   ي جنگي ايجاد مي هايي كه روحيه هاي كامپيوتري و فيلم ها و بازي زيبا اسباب /ها كشي در بچه ي آدم روحيه
رود  ي مـؤمن بيـرون مـي    دل بنـده  آخرين چيزي كه از /عدر مورد حضرت علي )18(صهاي ما نبينند  را بچه
ي الهي براي قبولي خالفـت توسـط    احساس وظيفه /عارزش بودن خالفت نزد علي بي /جاه و مقام است حبِّ
ي جلـوه مـي     رشته /ععلي 26(صكنـد   ي اتّصالي كه خداوند در بشر فرستاده و در هر زمان به صـورت خاصـ( 

اي كه از حسد حاصل  نتيجه /آوريم از شرّ حسودي كه حسد بورزد به خدا پناه مي /در مورد حسد /ي شيطان درباره
بايـد سـعي كـرد كـه      /استحسد هميشگي نيست. حسد در مواقع خاصي و نسبت به موضوعات خاصي  /شود مي

ي قـرآن   مراحل خلقت انسان و تفسير آيه )31(صدر زندگي شخصي رجز نخوانيد  /حسادت كسي تحريك نشود
لنگان داري بـه سـمت خـدا     در مورد: اي انسان تو لنگ /ي اتّصال به خداوند ي واليت يا رشته رشته /در اين مورد

خداونـد   /تـر بودنـد   ان حضرت آقاي رضاعليشاه با هـم مهربـان  در مورد اين انتقاد كه فقراي زم )37(صروي  مي
بـه هـم    /اطاعت اوامـر خداونـد   /عكشتي حضرت نوح /دنبال ياد گرفتن برويم ،ي علوم را به بشر ياد داد همه

  ).42ص(گيرد  ز ارتباطات نتيجه ميمحبت ا /مهربان باشيم

ن  زدھم، وه ناو ی صد و  ی  ت  تار س   )ھمت و  (
ي  ي قاعده درباره /دانستن و يقين داشتن /مسير سلوك و راه به سوي خداوند /در مورد ايمان /راه و هدف

رفـع شـك در    /زود از خدشه رد شـويد  /در ايمان خدشه نكنيد /مواظب باشيد و در برابر خدا تسليم بشويد /تدريج
 /ندگي ما بود در اختيار مـا گذاشـته اسـت   آنچه كه مقتضي ز ،خداوند )7(صحكم شرعي و وسواس  /شكّيات نماز

آن كـار از   ،در هر كاري با وحدانيت و قدرت خدا مخالفـت بشـود   /مبارزه با شيطان /هاي خدا و شكرگزاري نعمت
بعضي فقها  /توليد نسل /ي بلوغ در مرد و زن مسأله )15(صگناه و اجرا نكردن فرمان خدا  /ي شيطان است ناحيه

در خواندن نماز به فرزندانتان زياد فشار نياوريد  /ي اموال بلوغ ازدواج و بلوغ اداره ،وغ عباديچندين بلوغ قائلند؛ بل
ي نمـاز و   دربـاره  /شـاءاهللا گفـتن   اهللا و ان بسم )20(صو با يك مهر و محبت و يك لذّت و شيريني توأمش كنيد 
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در نوع بشـر   /ي اجتماع و خيمه حضرت موسي /جريان سلوك و تعالي حضرت ابراهيم بود ،تمام مراحل حج /حج
كننـد   ها بدون توجه كارهاي باطل مي خيلي /ها در حج لباس خانم /لبيك گفتن /كند تا چشم چيزي نبيند باور نمي

ي نمـاز وتيـره از    دربـاره  /احاديـث جعلـي   )24(صخواننـد   مي الجنان مفاتيحنماز مستحبي يا  ،مثالً در نماز جمعه
ي الهـي   مصنوع خدا و تـابع اراده  ،همه /ي تين و قسم خوردن خداوند به انجير و زيتون در مورد سوره /مستحبات

در  /قرآن را با توجه به معني زياد بخوانيد /تواند باشد فهميم براي خودمان حجت مي آنچه كه از قرآن مي /هستيم
ر خواستگاري و ازدواج ديپلمـه  د /امروزي يعني ديپلميسم تمدنهاي  ي مرض درباره /مورد دانش و دانشگاه رفتن
در  /جشـن تولّـد اسـالم    /عيد مبعـث  )31(صهمسر براي آرامش و تربيت نسل بعدي  /يا دكتر بودن مهم نيست

 ،تـر از تلفـظ   بـالل؛ واجـب   /مثنويبان در  داستان نحوي و كشتي /ي اهميت ظواهر مثالً ظاهر قرائت مورد درجه
داسـتان بميـر و    /نماز را به هر طريقي هسـت بخـوان   /ي كه داشتحفظ اعتقاد است و شجاعت است و آن صفات

تر است  تشخيص اينكه چه كاري واجب /تري اگر هست انجام دهيد ي واجبات بايد توجه كنيد واجب در همه /بِدم
بدن نسل جوان آماده است براي اينكه عادات جديدي را بپذيرد و در محيط جديـدي نفـس    /آلودگي هوا )41(ص
درصـدد رفـع    /هـا بـزرگ شـديم    بـا آن آدم  مهمتـر آب سالم و از همـه   ،غذاي سالم ،در ده با هواي سالم /بكشد

بـراي   ،ترس از رحمت خدا و امتحان خدا مانعي نـدارد  /گرفتاري باز هم شكر خدا كنيم درها باشيم ولي  گرفتاري
ه  /بيماري رواني )46(صاينكه به غير از خدا به چه كسي متوسل شويم؟  پـدر و مـادر بـه بهداشـت روانـي       توجـ

 /هرگز در آن موقع نخنديـد  ،اگر خصلت بدي در كودكان خود ديديد /حسادت در كودكان /ي حسد مسأله /كودك
  ).49ص(ها تأييد پدر و مادر است  باالترين مؤثّر و مشوق براي بچه

ن  ھاردھم، وه ناو ی صد و  ی  ت  تار س   )تادم(
مرگ  /بمير ،خواهي از اين قفس خالص بشوي اگر مي /داستان تاجر و طوطي /مثنويدن توصيه به خوان

ــي  ــع م ــرگ ارادي؛ در واق ــاري و م ــد  اختي ــيطان را از خــودش دور كن ــد ش ــد   )7(ص خواه ــي تولّ حــذف تعطيل
در مـورد   /هـا و توبـه نكـردن از درويشـي     ها و فحـش  تحمل كردن كتك /نامه از درويشي! توبه /عحسين امام
اسـت؛   عاراداتمندان حسـين  ،هاي ما نمونه /ها و فشارهاي وارد شده بر اخوان توهين /َفَسَد العـاِملُ َفَسـَد العـاَمل  اِاذ

هيچ  /دهد انجام مي ،ي كارها را با اسبابي كه فراهم كرده خدا همه )12(ص كشيم خوريم ولي دست نمي شلّاق مي
گويند مؤثّر اسـت   دعايي كه مي /يد اسباب آن را پيدا كنيدچيزي نيست كه خدا نخواسته باشد ولي خدا گفته بگرد

روند بايد فرض كنند در حضور امام هستند و دل با او بايـد   زيارت حرم كه مي /نه دعا خواندن از روي كتاب است
 ،بينـد  داند و خودش را نمي وقتي در دعا خودش را محو مي /دعاي كميل /علّت اثر نكردن دعاها /باشد نه با كتاب

كنـيم و   مـا زنـده مـي    :فرمايـد  ي يس كه مي در مورد سوره )18(ص شفا و درمان /قبولي اين دعا با خودش است
تـوانيم   نيت هيچكس را نمي /ساعده ي بني ي سقيفه قضيه /ي فعليت اخيره درباره /ميرانيم و وارث شما هستيم مي

بودن طلحـه در جنـگ و بيعـت كـردن و      زخمي /نيت در دل است فقط خدا آگاه است و خودش /بگوييم چيست
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ْ در مورد  /عاستغفار كردن با يكي از ارادتمندان به نيابت از علي ُ ُموا َوآثـاَر آثـار هميشـه هسـت و هـر      /مـا َقـدَّ
داستان حضرت موسي و كشتن نه هزار نفر به امر الهـي و داسـتان حضـرت     /كند اي بروز مي زماني به يك نحوه

كه زنهـار از شـرّ كسـي كـه بـه او       مثنويدر مورد شعر  /ناليدن از مشكالت )25(ص ابراهيم و وساطت قوم لوط
 ،خير /كند خداوند جبران مي ،كنيم بايد فراموش كنيم كنيم يا كار خيري مي كمك كه به كسي مي /ايد كمك كرده

مـورد روش   در /دوران بحـران  /مشكل اقتصادي /بهتر و بدتر ندارد ،دهد آن چيزي است كه خداوند تشخيص مي
بـه هـيچ    /امرار معاش خانواده با مـرد اسـت   /ها به قصد خداوند ريزي براي خودتان و بچه برنامه /تربيت فرزندان

صفاتي كه در انسان خيلي مذموم اسـت ولـي در    )33(صقيمتي هيچ وقتي زن و شوهرها به هم سركوفت نزنند 
هيچكس بار مسئوليت و بار گناهـان ديگـري را    /عورابا حسادت و بلعم /ي حسد درباره /خداوند نيست مانند حسد

بيني و يكي ديگـران را   منشأ حسادت يكي تكبر است و يكي خودبزرگ /ي عاقله و ديه قاعده /گيرد به گردن نمي
درآوردن تير از پـاي علـي در    /ذوق و شوق علي در جنگ و زخمي شدن او /ي علي شيعه )41(صكوچك ديدن 

اي او را از  از صـفات مـؤمنين: هـيچ وظيفـه     /گيرند انگشتر در وسط نماز و ايرادي كه مي علي و دادن /موقع نماز
رعايت حال  /هر دو ،رعايت حال مادر و رعايت حال همسر و خانواده ،بعد از ازدواج /دارد ي ديگري باز نمي وظيفه
  ).47ص(رعايت آداب مجالس درويشي  /مؤمنين

ن  دھم، وه ناو یصد و پا ت  ی  تار س   )تادویکم(
تبـديل كـردن تهديـدها بـه      /كـار گـرفتن فكـر و عقـل     به /شود از خداوند جز خير صادر نمي /خير و شر

اگـر ديـدي    /عليشاه داستان دزدي از منزل حضرت صالح /عبرت از وقايعِ زندگي /جويي اسراف و صرفه /ها فرصت
 /انتخاب مرجع تقليـد  )6(صعربي و امير تيمور  داستان ابن /كنيبرو به دنبال اينكه شر را رفع  ،شرّي به تو رسيد
تقليد نكـردن از چهـار نفـري كـه      /ي پرداخت عشريه نحوه /شرعي و فكر خودتان متخصص /شريعت و طريقت

از كسـي   /در مـورد مسـئول   )15(ص در مـورد بيعـت و واليـت    /مسـائل مسـتحدثه   /مغرض بودن آنها ثابت شد
 ،مسـئوليت  /كشـد  هيچكس بار ديگري را بـه دوش نمـي   /مسئوليت آن كار را داشته باشدكنند كه  بازخواست مي

: وليلـه  الـف داسـتاني از كتـاب    )24(صدر مورد كساني كه از بدو تولّد عليـل هسـتند    /شود عطف به ماسبق نمي
 /برنجيان(صفاعلي) عزاي مرحوم آقاي /عبداهللا برّي و عبداهللا بحري و ناراحت شدن از گرفتن امانت در اين عالم

 /ي خدا در روي زمين خليفه ،انسان /كند مصلحت الهي و دستور الهي فرق نمي ،فقط اوضاع زمانه فرق كرده است
در مورد  /ُمَعـَوّذتنيي  دو سوره )28(ص تمام عواطفش و تمام چيزهاي متضادانسان؛ مخلوقي كه معجوني است از 

ـاِس ي  در آيات قرآن از جمله در آيه» لقُ«گفتن  ُعـوُذ ِبـَربِّ النَّ
َ
در  /بـريم  بـه او پنـاه مـي    ،خدا پشتيبان ماست /ُقْل أ

حسد مردم را برنيانگيزد  ،در مورد حسود /ي فلق و شفق درباره /آور خنّاس و افكار وسوسه /مورد معني صدر و قلب
لبـاس   /رد آدم و حوادر مو /سكوت )32(ص ي شفا درباره /آنچه خدا براي بشر آفريده الزم است /و تحريك نكند

 /فرمايش پيغمبـر در مـورد آخرالزمـان    /در تمام اديان بشريتي امام غائب و منجي  مسأله /هابيل و قابيل /تقوٰي
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نامه را  )39(صدعاي عهد  /بيعت و تعهد /شناخت امام زمان به نورانيت /نظر اهل سنّت و نظر شيعه در اين مورد
 /باشـد  شرك مـي  ،بردن از چيزي غير از وصل خدا لذّت /ز شرك خفي نترسيدا /طوري بنويسيد كه بتوانم بخوانم

 ،نسـبت دهـيم   مان به خدا شرك وقتي است كه قدرتي را كه بايد در ذهن /غير از خدا به هيچكس متوسل نشويد
  ).49ص(همان قدرت و نيرو را در ديگري ببينيم 

ن  دھم، وه ناو ی صد و شا ی  ت  تار س   )ادودّومت(
در مــورد آدم و  /گيــرد مجلــس درويشــي وجــودش را از وجــود حاضــرين مــي /آداب مجلــس درويشــي

 ،ديـدن روي مـؤمن   /شـريعت و طريقـت   /رعايـت پـاكي بـدن و لبـاس در مجلـس درويشـي       /حوا و رفع نيازها
ي  اتحــهدر مــورد ف /لبــاس بــانوان در مجلــس درويشــي /انــدازد كنــد و بــه يــاد خــدا مــي انســان را تربيــت مــي

مـدت زمـان عمـر     /مجلـس يـادبود آقـاي برنجيـان     /ها خيلـي خالصـه باشـد    نوشتن نامه )6(صمجلس فقري 
عيسـي و يحيـي از لحـاظ كـوچكي سـنّ       /ي حضـرت نـوح   عمـر هـزار سـاله    /در مـورد سـنّ پيغمبـران    /انسان

اءاهللا شــ ان ،آرزوي عمــر طــوالني نكنيــد /و دعــوت بــه اســالم عو علــي صپيغمبــر /ابوطالــب /پيغمبــري
هـم بـراي هـدايت خودمـان و      ،آداب /مجلـس درويشـي   /آداب تشـرّف  )16(صعمر با رفـاه و سـالمتي باشـد    

ــان     ــت و نش ــران الزم اس ــدايت ديگ ــراي ه ــم ب ــده ه ــت   دهن ــي اس ــاالت درون ــاره /ي ح ــافحه درب  /ي مص
در مصـافحه تمـاس دسـت بـا      /شـود  بيعـت بـا درخواسـت متقاضـي شـروع مـي       /ي حال ساير مؤمنين مالحظه

هـا   هـا بـه آدم   خـوابِ درخـت   ،در بهـار  )26(صنامحرم چـه از جانـب مـرد و چـه از جانـب زن صـحيح نيسـت        
اگـر بشـر خـودش را     /ي بشـري و افـراد ديگـر مسـئول اسـت      هر فرد بشـري در مقابـل تمـام جامعـه     /ريزد مي
هـا مربـوط    ني انسـا  اعمـال و افكـاري كـه در جامعـه باشـد بـه همـه        /كنـد  طغيـان مـي   ،نياز از خـدا بدانـد   بي
خوانـدن   )32(صمجـازات الهـي    /داسـتان حضـرت يعقـوب    /تـر  تـر مسـئوليت سـنگين    هر چه نزديك /شود مي

سـؤال در مـورد    /خـدا را شـناختي   ،در مـورد اينكـه خـود را بشـناس     /بـا دقـت در مسـائل و مطـالبش     پندصالح
بنـدگي و عشـق    /اسـت فكر كردن در معناي قـرآن بهتـر اسـت. حفـظ كـردن فـرار از فكـر         /حافظ قرآن شدن

ي اينكـه يـك سـاعت فكـر كـردن بهتـر از        دربـاره  /هـاي فلـق و نـاس    سوره /به خداوند از اظهارِ آن بهتر است
راجــع بــه فلــق و  /ي حســد و حســادت دربــاره /ِمــْن َشــرِّ َمــا َخَلــقي  در مــورد آيــه /شصــت ســال عبــادت اســت

در  /نيــاي تحــرّك و تغييــر نيســتد ،جهــنّمآن جهــان شــامل بهشــت و  )38(صدر مــورد افســردگي  /شــفق
 /ي حســرت دربــاره /ي آنچــه در اينجــا زحمــت كشــيديد آنجــا ســكون و آرامــش اســت و ظــاهر شــدن نتيجــه

بـرانگيختن حسـادت و رقابـت در يـك      /دو راهـي كـه در حسـد هسـت     /ورزد شـر دارد  حسود وقتي حسـد مـي  
حسـادت وقتـي اسـت كـه دو نفـر       /نيـد هرگـز رجـز نخوا   /دارد يـا بـه راه شـر؟    او را به راه راست وامـي  ،شخص
ايـن شـر    ،حاسـدي كـه حسـد بـورزد     /رفـع چشـم شـور    /اسـپند  /داسـتان پيغمبـر   /چشم زخم /باشند همرديف

  ).48ص(زند  به خودش هم ضرر بدني مي
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ن  فدھم، وه ناو ی صد و  ی  ت  تار س ّوم(   )تادو
ي  و ديـدن جلـوه   عحضرت موسـي  /مقدس الهي خود دلدار؛ ذات /ي دلدار جلوه /تجلّي اسماءالحسنيٰ

بشر به  /قدرت روحي /توان توصيف كرد فكر بشر محدود است و نامحدود يعني خداوند را نمي /اسماء الهي /دلدار
مجلـس   /آداب مجلـس رفـتن   )7(صكنـد   اي كه اليق بود و قدرتش را داشت خداوند بـر او جلـوه مـي    هر اندازه

 /كنـد  مجالس درويشي بايد همان اثري را در شما بكند كه نماز آن اثر را مي /سفر حجاي باشد از  خواهد نمونه مي
خـواهي   خدايا دست ما را بگير و هر جا مي /عادات و رسوم غير از دستوراتي است كه حاكي از احترام و ادب باشد

خـواب   /مؤثّر استخوابي كه  /دهند عرفا براي سلوك يك سالك به خوابش خيلي اهميت مي /خواب )14(صببر 
و  ودمنـه  كليلـه  /اهميـت هـم تلقـي نكنيـد     به خواب اهميت بيش از حـد ندهيـد و بـي    /را نبايد به هركسي گفت

 ،بينيد از آنهايي كه متوجه امـر خداونـد هسـتند    اگر اشكالي در كتاب مي /ها ؛ توجه به معنا در داستانتذكرةاالولياء
گيريم كه امر خـدا را اطاعـت كنـيم ولـي      روزه مي )19(صها اكتفا نكنيد به كتاب تن ،بپرسيد ،متوجه ذكر هستند

ي  دستوراتي كه ممكن است بدن را الغر و سسـت كنـد ولـي بـراي تقويـت جنبـه       /رسد فوايد روزه هم به ما مي
گرداند ولي قديم توجه به جسم موجب سلب توجه  علوم امروزي همه چيز را به جسم برمي /معنوي ضروري است

بـاالتر از   /دهم به اطاعت امر يكي ديگـر  ي روزه اين است كه خودم را عادت مي مهمترين فايده /شد معنا نميبه 
عـادت كنـيم    ،در مـورد اراده  /لذّت اطاعت امر محبوبي كه به مـا برسـد   /هاي عادي لذّت خورد و خوراك و لذّت
 /حسرت روزه نگرفتن /و وحدت از فوايد روزهثواب اجتماع  /روزه و دوري از اسراف /هميشه زير بار فطرت نباشيم

استهالل  /راجع به رؤيت هالل ماه )25(صتوانند روزه بگيرند  كسالت و مريضي نمي علّتدر مورد كساني كه به 
بايـد بـه اتّحـاد و     /وحدت مسلمين و تصميم متّفق گرفتن مهمتر از عبادات شخصي اسـت  /وسيله است نه هدف

در مورد  )39(صوجود داشته باشد  ،بايد شجاعت اعالم تصميم /زي اهميت بدهيموحدت خودمان بيش از هر چي
د و داسـتان شـير دادن مـادر      گيرد يا نمي اينكه بچه پستان مادر را مي گيرد و داستان حليمه و شير دادن به محمـ

 /ص نبوده استبراي خدا و خال ،گويد دست من نمك ندارد كارش عيب دارد چون از اول آن كسي كه مي /موسي
 /اختالف زن و شـوهرها  /و اين حداكثر خلوص و فداكاري است» خواهم و نه حتّي تشكّري از شما نه جزايي مي«

خصوص بر خود آن كسي كه خدمتش  تر باشد به كنيد پوشيده هر خدمتي مي /»ما«بايد بگويي » من«نبايد بگويي 
ي  درباره /تجاهر به آن هم گناه دارد ،فسق گناه دارد )44(صخلوص نيت  /ارزش آن نزد خدا بهتر است ،ايد كرده

و سـه نفـر    صداسـتان پيغمبـر   /توانند روزه بگيرند خواري نكردن در مالء عام براي افرادي كه نمي روزه و روزه
احكام و دسـتورات   /خودمان هم بايد رعايت كنيم ،نبايد نشان بدهيم كه روزه نيستيم /مسلماني كه بايكوت شدند

  ).52ص(ي خودتان نكنيد  لعبهرا م

ن  دھم، وه ناو ی صد و  ی  ت  تار س ھارم(   )تادو
 عحضرت ابراهيم /اسرائيل قوم بني /علّت حرام كردن گوشت شتر /عحضرت موسي /در مورد قرآن
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و انقـالب   انقالب اسپارتاكوس /انقالب بردگان )7(صروابط بين زن و شوهر  /ي نساء سوره /و وساطت قوم لوط
اعتقاد به مذهب و پيـروزي در   /اعتقاد به حقّانيت خودشان داشتند و پيروز شدند ،اسرائيل بني /عحضرت موسي

االن  /اگر مؤمن باشـيد شـما غلبـه خواهيـد كـرد      ،اندوه به خود راه ندهيد ،سستي نكنيد /هاي زمان پيغمبر جنگ
معنـاي   )12(صعبـرت بگيـريم    ،نـد جگرخـوار هسـتند   نسل ابوسفيان و نسل ه ،نسل علي ،دنيا نسل پيغمبر در

خواهـد   خداونـد مـي   /هر امري را در جاي خودش رفتار كند /اعتدال يعني عدل /اُمت معتدل /در آيات قرآن وسط
عنـوان اطاعـت از امـر     روزه گرفتن يا روزه نگرفتن بايد به /تدريجاً هر انساني تشخيص وظايفش را خودش بدهد

ي شخصي است و غير از  روزه وظيفه /راه و وسيله را با هدف اشتباه نگيريم /عنوان ميل خودتان خدا باشد و نه به
بايـد   /شـود  آن راه صـحيح بـه او الهـام مـي     ،انسان اگر اعتقاد و ايمانش قوي باشـد  /وظايف عبادي جمعي است

دانـيم و معتقـديم جـز     دا ميهمه چيز را از جانب خ )17(صشخص به اطاعت امر الهي وادار باشد و امر آمر الهي 
ايمـان و اعتقـادي كـه     /تقصير صـاحبخانه نيسـت   ،گر گدا كاهل بود /امر او چيزي نيست كه در دنيا انجام بشود

ي اعتقادي را چطور بايد به  ايمان و روحيه /مهم است ،ف بداندهركسي خودش را براي دادن خمس و زكات موظّ
 /وفـا كـردن بـه وعـده     ،عنبـي  حضـرت اسـماعيل   /»خـدا بركـت   از ،از تـو حركـت  «در مورد  /دست بياوريم؟

ضال به معني  /يـحـالضُّ وَ سوره  /فضيل عياض /لب به آب نزد ،پيش از پير و مرشدش حسين ،ععباس حضرت
 /لطف الهـي هميشـه هسـت    /مورد خطبةاالولياءدر  /عليشاه سالگرد فوت حضرت آقاي محبوب )22(صسرگشته 

ي اخـذ بيعـت    در مورد نواب اربعه و بزرگاني كه خدماتي به اسالم كردنـد ولـي اجـازه    /ي اخذ بيعت تا امروز رشته
حاالتي كه براي شما هست را بسـياري از عرفـاي بـزرگ هـم      /تذكرةاالولياءتوصيه به خواندن  )29(صنداشتند 
نشـدن ايـن همـه     فوايد عرفان و درويشي و انجـام  /هاي مختلف براي يك هدف راه /اند اند و از آن گذشته داشته

ت در طـي راه    /خـورد  نگويند درويشي به درد دنياي امـروز نمـي   /بيند شنود و مي فجايعي كه آدم مي خلـوص نيـ/ 
سالك نبايـد حالـت    /هاي مختلفي است هاي مختلف براي سلوك هست نه اينكه سلسله باشد و اينها سبك روش

داسـتان   )31(صشناسـد   د را بشناسد خدا را هـم مـي  هر كه خو /حالت سؤال بايد پيدا بشود ،اعتراض داشته باشد
رود كه با يك گـل   قدر هم توقع نمي از دوستان همين ،شبلي و انداختن گُلي به سوي حلّاج /حلّاج و به دار زدن او

 ،مهمترين اثر يا عالمـت شـناخت خداونـد    /پند و عبرت از زمانه /تر است ديدار دوستان از گُل واجب /ضربه بزنند
در مـورد شـفا    /تـر اسـت   خلقـت روح از همـه مشـكل    /ي خلقت و خلقت انسان مسأله )42(صي است شكرگزار
اميـدواري داشـتن و دوري از    /داشتن ايمان مثل اطالع از آينـده اسـت   /ها نااميد شدن /حاالت مختلف /خواستن

ن هـم بـا سـختي اسـت     آ ،ي حضور بدهـد  خواهند بايد زحمت بكشند تا خداوند اجازه آنها كه خداوند را مي /يأس
  ).45ص(

ن  وزدھم، وه ناو ی صد و  ی  ت  تار س م    و   تاد(   )پ
 /اهللا گفـتن  در مورد تسبيح يعني همان سبحان /در مقابل امر خدا خودتان را كوچك بگيريد /سجده كردن
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ي قرآن كه تمـام   ورد آيهدر م /ي محاسن مال خداست حمد خدا يعني همه /خداوند منزه از هر نقص و عيب است
منظـور از   /معنـاي طوعـاً و كرهـاً    /شوند چه طوعاً و چـه كرهـاً   كنند يعني تسليم مي موجودات به خدا سجده مي

ْھـُت َوْجِھـي /بشر و شـناخت خـدا   /رساند آسمان يعني مراتب و درجاتي كه علو انسان را مي تحـول در   )7(ص َوجَّ
زن و مـرد   /ي كـنش و واكـنش   قاعـده  /اغراق و مبالغه در قوانين و مقرّرات /ها در اجتماع فكرها و جلو آمدن زن

هـدف جامعـه از ازدواج: آن    /هدف خود افراد از ازدواج: هدف روانـي و روحـي   /هيچكدام بر ديگري برتري ندارند
و ارتبـاط   ي ازدواج مسـأله  ،ي حيات بشر مهمترين مسأله /آيد براي تربيت جامعه فرزندي كه از وصلت به دنيا مي

توجه  /هدف پيغمبر حكومت نبود /مكارم اخالقي /پيغمبر و برقراري آرامش /طلوع اسالم )14(صزن و مرد است 
انـد در   در مورد اينكـه فرمـوده   /مقرّرات روزه /ي قوانين اجتماعي و حتّي حكومت تابع مقرّرات بود اسالم به مسأله

عزا و ماتمي كـه بـراي انسـان رخ     )21(صپول و... نقشي ندارد شود و اقتصاد و  آخرالزمان همه چيز صلواتي مي
هـايي كـه    عرف مردم براي عزاداري سه روز و گاهي عـزاداري  /دهد و تعديل پيدا كردن آن در اثر مرور زمان مي

 ،مواظـب باشـيد دم شمشـير علـي قـرار نگيريـد       /قلي طهماسب /داستان نادرشاه /ععزاي علي /شود تمام نمي
مهريـه را كـه داده و كـه    «المثل كـه   در مورد مهريه و اين ضرب /ر را بگيريد تا به شما نيرو بدهدي شمشي دسته
ي شـرعي در مـورد    ي اخالقي و وظيفه وظيفه /تر است اي است كه از هر بدهي ديگر مقدم بدهي ،مهريه /»گرفته

ت را بـه  وجودها در مقابل هم يك تعهداتي دارن /هويت و ماهيت انساني )29(صمهريه  صـورت   د يعني آن محبـ
پدر و مادر و فرزند  /ي پيغمبر و حضرت فاطمه مصافحه /اي است كه ما داريم آورند كه همين مصافحه تعهد درمي
ٍس واِحدَ و در مورد  ْ خاطر خلقت فاطمه است!  گويند خلقت پيغمبر به مثل بعضي كه مي ،نبايد آنقدر اغراق كنند /ة َ

عمـران كـه    ي آل سـوره  7ي  در مـورد آيـه   /اصولش را گفته است ،ي علوم كه از همه قرآن كتابي است )37(ص
ي آنچـه وظـايف فعلـي     درباره /در مورد متشابهات /تأويل آيات قرآن /قرآن چطور كتابي است :فرمايد خداوند مي

 ،داردحـاال كـه بشـر حقّـي      /حقـوق بشـر   /فرمايد: فساد در دريا و زمينِ خشـك ظـاهر شـده    مي )41(صماست 
رعايت و حفظ حيات يك انسانِ  /بايد متناسب با حقّ ديگران باشد ،استفاده از حق /شود مسئوليتش هم بيشتر مي

قوانيني كه خـدا در طبيعـت    /عشفا دادن حضرت عيسي /حق و وظيفه /ي عبادات است تر از همه ديگر واجب
  ).46ص(كلّي تغيير بدهد  رد بهي او حق دارد يك خرده تغييرش بدهد ولي حق ندا نماينده ،آفريده

ن  ح ناو ه پند صا ر ت رح رسا  س   )ھاردھم(
  ).69ص( خالصه صفات مؤمنين )54ص(طالق شرح  )5ص( تأهلشرح 
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  1 اول) (جلد ميكر قرآن اتيآ از يبرخ ريتفس و شرح م،ستيب و صد جزوه نيعناو
رسد هم به  هم به دنيا مي ،لوك هم براي جذبهم براي س ،كلّياتي راجع به قرآن: قرآن كتابي است جامع

آنهايي كه راسخ در  /و الهي لدنّيعلم  /آيات محكم و آيات متشابه /مقطّعه حروفنظرات مختلف در مورد  /آخرت
حضـرت   /ي مرحوم آقاي حـائري  سوره مريم: در مورد حسينيه )10(صتوجه به خلقت و نظم جهان  /علم هستند

همـه وارد آتـش    /وعده و عهد ،نذر /وفا كردن به وعده /عحضرت موسي /ماعيل بوداهللا اس ذبيح /عابراهيم
سوره طـه: خداونـد رحمـان و رحـيم      )13(صدهيم  اند نجات مي سپس آنهايي را كه ايمان آورده ،شوند جهنّم مي

واقعي است كه نمازي  /اينكه از من ياد كني نماز را بخوان بخاطر /اسم اعظم /اسماء حسنٰي /اسم و مسمٰي /است
و عبـرت  هـاي قـرآن    داسـتان  )19(صتكيه كردن فقط بر خـدا   /ععصاي حضرت موسي /معراج مؤمن باشد

عيـد را   /عيد قربان /معجزه  ،سحر /در دربار فرعون عي حضرت موسي دو معجزه /نعمات الهي /گرفتن از آنها
 )24(صو غم هـر دو بـراي يـاد خداسـت      شادي /خداوند مقرّر كرده براي اينكه تحرّك و شادي در ما ايجاد كند

آسـمان و   /لـد نـداديم  فرمايد قبل از تو هـيچكس را خُ  خداوند به پيغمبر مي /ي بشري پيغمبران سوره انبياء: جنبه
هدف را براي مـا قـرار داده    ،خداوند محتاج به هدف نيست /زمين عبث آفريده نشده است و همه يك هدف دارند

 /سوره انبياء: آيات انذار (ترسـاندن) و آيـات رجـاء (اميـد)     )27(صروح جهان است  خداوند /اطالع بر غيب /است
پرسـتي   بـت  /فرق خشيت و خـوف  /متّقين /اي است از آخرت دنيا شعبه و نفخه /بخشد خداوند فقط شرك را نمي

بـت  كنـيم و اجا  مـي اگـر دعـا    /شرك خفي /سازيم هم بت است) خدايي كه درون خودمان مي ،مههاي مجس (بت
ي تمايل به جـنس   هدف عمده /سوره انبياء: قوم لوط )31(صكند بر مصلحت ما بلكه مصلحت جهان نيست  نمي

 /نجـات مـؤمنين از غـم    /توفيـق صـبر هـم از خداسـت     /شـكرگزاري نعمـات خداونـد    /مخالف ايجاد نسل است
بـراي فرزنـد آوردن و قبـولي    دعاي حضرت زكريا  /هاي خاصي كه در هر يك از ائمه و انبياء بارزتر است خصلت
داستان حضـرت يـونس؛    /قوانيني كه خداوند براي دنيا آفريده است /آيات قرآنني اسوره حج: مع )34(صخداوند 

كساني كه امكان تحقيق و توفيـق   /شعب عبادت خدا به صورت انحراف /گيرد گمان كرد خداوند بر او سخت نمي
سوره حج: يكي از مـوارد   )38(صايمان و عمل صالح  /بخشد خدا مي شود را يافتن راه درست برايشان فراهم نمي

 ،حج /پاك بودن ظاهري و معنوي /ي كعبه پاك بودن خانه /ي خدا مستقالً الوهيتي قائل بشويم شرك؛ براي خانه
كسـاني را كـه خداونـد     /شأن نزول آيـات قـرآن   /آيات در اذن جهاد /قرباني در روز عيد /از زمان حضرت ابراهيم

 /حالت خشـوع و خضـوع   /مؤمنون خصوصياتسوره مؤمنون:  )43(صازمنكر  معروف و نهي امربه /دهد نصرت مي
 /عهد الهـي  /رعايت امانتداري /حفظ كردن نيروي جسمي و شهوي خود /بيزاري و اعراض از اعمال لغو و بيهوده

ي طبيعـي اعمـال خـود     م نتيجهجهنّ /ي جهاتش محافظت كردن بر نماز در همه /بيعت و رعايت تعهدات معنوي
هايي  ديدن نشانه /سوره مؤمنون و سوره نور: راجع به توحيد )48(صمراتب مختلف خلقت انسان و جهان  /ماست
آشـكار كـردن و    /در مورد شـخص زناكـار   /دور شدن از رحمت خدا /هايي كه خدا داده در دنياي خودمان از وعده
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ي لعان؛ تهمـت   درباره /دو شاهد در مورد قتل و چهار شاهد در مورد زنا /ضررش از خود زنا بيشتر است ،شيوع زنا
تعقّـل و   /مشـورت  /افك و تهمت زدن به عايشـه  ي سوره نور: قضيه )52(صخود بدون داشتن شاهد  ي به زوجه

 /معصـومين  /فضـل و رحمـت الهـي    /كند هاي شيطان نرويد كه شما را به فحشا و منكر امر مي دنبال قدم /تفكّر
ازدواج  /داريد دستور به مؤمنين و مؤمنات كه چشم خودتان را پاك نگه /بدون سالم وارد منزلي نشويد ،دون خبرب

سـوره نـور:    )56(صاگر فقير باشيد خداوند شما را ثروت خواهد داد  ،كنيد و اشخاص صالح را به همسري بگيريد
راه سعادت و راه بدبختي و  /ي منافقين درباره /هر موجودي را از آب آفريديم /آب /قرآن كتاب انسان سازي است

آياتي با توجه به جزئيات و آداب زنـدگي كـه    /خوريم تا از دشمن از منافق بيشتر لطمه مي /قسم نخوريد /شقاوت
هـر كـاري بـه     /وقتي وارد منزلي شديد سالم كنيـد  /خوب يا بد دارد ،ظاهراً شايد اهميت ندارد ولي نتايج بزرگي

سوره نور و سوره فرقان: آدابـي كـه ظـاهراً كوچكنـد ولـي در       )60(صعبادت است  ،ت امر انجام شدعنوان اطاع
خواهند از نزد پيغمبـر برونـد بايـد اجـازه      كساني كه مي /اثر فكر در عمل و اثر عمل در فكر /ايمان خيلي اثر دارد

وحـدت   /بـر تمـام مـردم تسـلّط دارد    پيغمبر بر تمام جهان و  /فرقان يعني فرق گذاشتن بين حق و باطل /بگيرند
سوره فرقـان: در مـورد گفتـار كفّـار و      )64(صدر تاريخ هيچكس مدعي الوهيت پيغمبر نشده است  /وجود واقعي

دشـمناني از   ،اي براي هر نماينـده  ،فرمايد براي هر رسولي مي /گروه مشَبِّه يا مجسمه /مهم تلقّي كردن خودشان
هر چه در  /تر هستند فرمايد از حيوانات هم گمراه در مورد كفّار كه مي /انسان و حيوانتفاوت  /مجرمين قرار داديم

نقش باد و آب بـراي   /بروند در آزمايشگاه و آن را پيدا كنند ،قرآن هست بايد مورد توجه دانشمندان هم واقع شود
فرمايـد بعضـي    مـي  /دهد مي خداوند هر چه بخواهد انجام /سوره مريم: راجع به حضرت زكريا )68(صمخلوقات 

در مورد سنّ امامان بعـد از   /پيغمبري عيسي از همان كودكي معلوم بود /پيغمبران را به بعضي ديگر برتري داديم
ها  فقط پيغمبر ما براي تمام زمان /پيغمبر قلندر بود ،عيسي /معجزات عيسي و زنده كردن مرده /عحضرت رضا

داسـتان حضـرت موسـي     /دلداري به پيغمبـر از ايمـان نيـاوردن مـردم     سوره شعرا: آيات )73(صهاست  و مكان
ي  سـكينه  /ظهور ملكوت بـر قلـب   /رب /تكيه بر هيچ چيز جز خدا جايز نيست /عصاي حضرت موسي /وساحرها

سوره شعرا: حضـرت   )77(صالهي دشمن است  هاي هي شيطان و شيطان با جلو بت جلوه /حضرت ابراهيم /قلبي
آنهايي كـه   :در مورد دو گروه شعرا /ي نزول قرآن بر پيغمبر نحوه /حالت وحي /پيغمبر /قوم اوفروشي  شعيب و كم
داننـد   كنند و ياد خدا را محترم مـي  آورند و عمل صالح مي كنند و شعرايي كه ايمان مي زنند و عمل نمي حرف مي

كتـاب حكـيم    ،قـرآن  /ت يا حكمتخداوند لقمان را مخير كرد به نبو /مظهر حكمت ،سوره لقمان: لقمان )82(ص
كلمةاهللا  /ظلم عظيمي است ،شرك /اي باالتر از ايمان ايقان مرحله /موجب هدايت و رحمت است براي نيكوكاران

در مورد قـوانيني كـه خداونـد     /سوره سجده: خلقت زمين و آسمان در شش مرحله )87(صي خداوند  تجلّي اراده
در  /الموتي كه بـر مـا موكّـل اسـت     در مورد ملك /كند نون را عوض ميوقتي خداوند بخواهد قا ،خلق كرده است

ي  دربـاره  /كردنـد  در مـورد مردانـي كـه ظهـار مـي      /سوره احزاب: توكّل بر خداوند )92(صمورد بهشت و جهنّم 
ر د /ميثاقي كه از پيغمبران گرفتـه شـده اسـت    /تر است پيغمبر نسبت به مؤمنين از خود آنها مقدم /فرزندخواندگي
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خداونـد جـان و    /انـد و بجـاي آوردن آن   عهدي كه با خدا بسته ،سوره احزاب: مؤمنين )96(صمورد سنّت پيغمبر 
اطاعت از خدا و پيغمبر كه اختيـاردار كامـل    /در مورد زنان پيغمبر /دهد خرد و بهشت وعده مي مال مؤمنين را مي

در مـورد نكـاح    /ي حكـم طـالق و مهريـه    دربـاره سوره احزاب:  )101(صي زيد و فرزندخواندگي  درباره /هستند
ي معاشـرت بـا    در مـورد نحـوه   /ي زنان پيغمبر و كساني كه بر پيغمبر حالل هستند درباره /منقطع و تعدد زوجات

 /در مورد حضرت داوود و حضـرت سـليمان   /شيطان /سوره سبا: حمد و تسبيح )106(صي عايشه  درباره /پيغمبر
 /سوره سبا: در مـورد شـفاعت   )111(صاعراض از خداوند و بجاي نياوردن شكر خدا  /قعهدعتي ،توراتي  درباره

 )115(صخـواهم   اجري از شـما نمـي   :پيغمبر فرمود /ي مستضعف و مستكبر درباره /آتش جهنّم و نجات مؤمنين
ـ  /ايمان و عمل صـالح  /گول زدن و اذيت كردن شيطان /آيات متشابه /ي مالئكه سوره فاطر: درباره أثير متقابـل  ت

هر كسـي   /الفقر فخري :پيغمبر فرمود /در مورد خلقت انسان /مان اطاعت امر الهي باشد بايستي نيت /روح و بدن
 ،سه گـروه سـابقون   /بيعت /يلدنّعلم  /سوره فاطر: بشارت و انذار )120(صمسئول اعمال شخصي خودش است 

وقتي آنجا رسيدند ديگر  ،روز قيامت /شود وجود ميهايي كه جزء  زينت ،زينت روح /اصحاب شمال ،اصحاب يمين
 )129(صاميد بـه بهشـت    /ي بهشت و جهنّم اندازه /سوره ص: فرق مخلَص و مخلص )125(ص برگشتي نيست

آيـاتي در مـورد    /المقدس بـه مكّـه   تغيير قبله از بيت /سوره بقره: پيغمبر حب وطن داشت ولي مطيع امر الهي بود
 /رعايـت دسـتورات اخالقـي در كمتـر شـدن طـالق       /اوامر و قوانين الهـي  /و روابط خانوادگي روابط زن و شوهر

 /كفران نعمـت و بالهـا   /سوزد خشك و تر مي ،سوره انفال: مجازات خداوند )130(ص استعاذه گفتن در اول قرآن
 ،فتنـه بيايـد   /ذشت و مهربـاني گ /اتّحاد و ايثار و يكدل بودن /اختالف و تفرقه و عناد /گذارد سنّتي كه خداوند مي

خداونـد بـار    /ي هود مرا پيـر كـرد   سوره :سوره هود و سوره يوسف: پيغمبر فرمود )133(صگيرد  همه را در بر مي
 /حضرت يعقـوب و بـرادران حضـرت يوسـف     /ي يوسف سوره /داستان پيغمبران /اُمت را بر دوش پيغمبر گذاشت

ي افك): عايشه  سوره نور (آيات اوليه و واقعه )136(صعليشاه  حبوبدر مورد حضرت م /اهميت ندادن به شايعات
آياتي در نفرين كساني كه اين شايعه را حتّي در دل پذيرفتـه بودنـد    /سازي منافقين و دشمنان شايعه /ّالمؤمنين ام

ـ         /الموت ملك  /سوره زمر: مرگ )141(ص م در مـورد بـدكاران كـه اعمالشـان در روز قيامـت بـر خودشـان مجس
از رحمـت خـدا مـأيوس     /دو آيه كه حد اعالي رجاء و اميدواري اسـت  /خداوند؛ غفور و بخشنده و رحيم /شود مي

سوره زمر: در مـورد وضـعيت متّقـين و كفّـار يـا       )143(صشفاعت يعني توسل و توسل هم به دل است  /نشويد
در مـورد قواعـد و قـوانيني كـه خداونـد       /ي جهان در دست خداوند است كليد همه /متّقين و اشرار در روز قيامت

تواند  فطرت فرشته بر توحيد است يعني غير از عبادت نمي /ي امور با خداوند است خلق كردن و اداره /آفريده است
ي  دربـاره  /در مـورد تناسـخ   /آورد خداوند از عدم به وجود مي /ها سوره طه: سير حيات انسان )147(صانجام دهد 

عبرت گرفتن و توكّـل   /شكر نعمات /استمداد از صبر و صالة /ي خداوند و اراده عت موسيحضر /اسرائيل بني
در مورد خلقت  /ي ذنبِ پيغمبر درباره /خواست و نه حيات خودش سوره غافر: پيغمبر حيات اسالم را مي )150(ص

در  /ي پيغمبـران  هسوره غافر و سوره فصـلت: دربـار   )154(صمصور كردن و شكل دادن خداوند  /آسمان و زمين
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قـوم   /ايمان قبل از وقوع عذاب الهـي  /اسرائيل حضرت موسي و قوم بني /ايمان و عمل صالح /مورد بأس خداوند
سـوره   )158(صقواعـد الهـي    /خلقت زمين و آسمان /جنگ بدر /اعتقاد /جهاد و دفاع /حـي ِايلّ ي  جنبه /يونس

 /دار مكافات است و دار عمل نيست ،قيامت /ب بودن خداوندستّارالعيو /فصلت: شهادت دادن و گفتن اعضاي بدن
 /گـردش روز و شـب   /پناه به خـدا از شـرّ شـيطان    /مسلم مثل ايمان درجاتي دارد /مسلم؛ تسليم در برابر امر خدا
هاي قـدرت خـدا و خلقـت     سوره فصلت: آيات و نشانه )164(صترين آيات خداست  صورت معنويت انسان عظيم

از بين نرفتن اثر اعمال و افكـاري كـه    /اطاعت از مقرّرات الهي عبادت است /د چيزي پنهان نيستاز خداون /خدا
سوره زخرف: يـاد خـدا و    )168(صماند  انسان از دعاي خير غافل نمي /شود كارهاي خوب و بد مجسم مي /داريم

 /عو حضرت عيسـي  عدر مورد حضرت موسي /دل جاي ياد خدا و جاي خداست /توبه از گناهان /ذكر خدا
 /كننـد  سـتم مـي   ،ي مردم بسط بدهيم اگر رزق را بر همه /سوره شورا: رزق و روزي )171(صي فرعون  سفسطه

راضـي بـه رضـاي     /ي نقص خود اسـت  رسد از ناحيه رسد مستقيم از خداوند است و آنچه بدي مي آنچه خوبي مي
ي  دربـاره  /در مورد مشـورت مـؤمنين   /صفات مؤمنين ي درباره /وجه ترك نكنيم هيچ الهي باشيم ولي فعاليت را به

 /انـذار  /ي اديان الهي توحيد است اصل همه /سوره احقاف: داستان اصحاب عاد )175(صوظايف اجتماعي  /انفاق
در مـورد زمـان حمـل و شـير دادن      /توصيه به فرزنـد نسـبت بـه ابـوين     /حزن و خوف /ها و يهودي صپيغمبر
چشـم و گـوش و دلـي كـه بـه       /جهل بـه واقعيـات   /پرستي بت /هود و قوم عادسوره احقاف: حضرت  )180(ص

در مـورد   /گيـرد  اي كه آمد همه را در بر مـي  فتنه /اند برسند دردشان نخورد. بايد به هدفي كه برايش آفريده شده
غـلّ   /حايمان و عمـل صـال   /ي محمد هم از كفّار ذكر كرده و هم از مؤمنين سوره محمد: در سوره )185(صجن 

بخشـش   /معنـي يـاري بـه خداونـد     /آيات قرآن هميشگي اسـت  /كدورت و تيرگي در دل راجع به مؤمن ديگري
 /اگر مؤمن باشيد باالدست هستيد ،سستي نكنيد /سوره محمد و سوره فتح: انذار منافقين و كفّار )190(صسيئات 

دهـد   سـكينه و آرامشـي كـه خداونـد مـي      /»محـةاختالف ُاّمتي ر«در مورد  /بشارت به فتح عظيم /قرارداد حديبيه
  ).194ص(
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  قبل جزوات فهرست
  ت وان  وه ماره

  )1386دي و بهمن  - (قسمت اول 1گفتارهاي عرفاني  اول

ك:
ه ي
مار

ه ش
وع
جم

م
  

 
80

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

13 
وه)

جز
  

  )1387فروردين  تا 1386بهمن  - (قسمت دوم گفتارهاي عرفاني   دوم
  )1387تا خرداد  1386اسفند -(قسمت سوم اي عرفاني گفتاره  سوم

  (قسمت اول)شرح رساله شريفه پندصالح   -
 )87و ارديبهشت، مرداد و آذر 86تابستان و آذر - مصاحبه 6(قسمت اول ـ متن  2وگوهاي عرفاني گفت  چهارم
  )1375-76(قسمت اول  3مكاتيب عرفاني  پنجم
  صوتي) دي (همراه با سياستخاره   ششم
  ي روز جهاني درويش مقدمه  هفتم
  )1377-79(قسمت دوم مكاتيب عرفاني   هشتم
  )1387ارديبهشت، خرداد و تير -(قسمت چهارم گفتارهاي عرفاني   نهم
  )1387تير  -(قسمت پنجم گفتارهاي عرفاني   دهم

  )1387مرداد و شهريور -(قسمت ششم گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  )1387شهريور -(قسمت هفتم تارهاي عرفاني گف  دوازدهم

  (قسمت دوم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

دو:
عه 

مو
مج

  
10

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  (قسمت اول)خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  (قسمت اول)حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  )1387رمه -(قسمت هشتم گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  )1380(قسمت سوم مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  )1387مهر -(قسمت نهم  گفتارهاي عرفاني  هفدهم

سه:
عه 

مو
مج

  
10

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  

  )1387مهر و آبان - (قسمت دهم گفتارهاي عرفاني   هجدهم
  )1387آبان -(قسمت يازدهم گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  )1387آبان و آذر -قسمت دوازدهم (گفتارهاي عرفاني   بيستم
  )1387آذر  - (قسمت سيزدهم گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست
  (قسمت اول)كريم  شرح و تفسير برخي از آيات قرآن  ودوم بيست

هار:
ه چ

وع
جم

م
  

10
00

 
ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  (قسمت اول)) ةو مفتاح الحقيق ةالشريع (تفسير مصباح عشرح فرمايشات حضرت صادق  وسوم بيست
  اول)  ) (قسمتشرح رساله حقوق( عسجاد شرح فرمايشات حضرت  وچهارم بيست

  (قسمت سوم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )1380-81(قسمت چهارم مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
  )1387مرداد الي آذر  -(قسمت چهاردهم گفتارهاي عرفاني   وششم بيست

نج:
ه پ

وع
جم

م
  

10
00

 
ان
توم

  
)

ل 
شام

5 
وه)

جز
  

  )1387آذر  -(قسمت پانزدهم گفتارهاي عرفاني   وهفتم بيست
  )1387آذر و دي  - (قسمت شانزدهم گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  )1387دي  -(قسمت هفدهم گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  (قسمت چهارم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

                                                                          
 .ها شنبه، جمعه و مناسبت چهارشنبه، پنج ،شنبه هاي شنبه، يك بيانات صبح. گفتارهاي عرفاني:  1
 .ها ي مصاحبه مجموعهوگوهاي عرفاني:  . گفت 2
 .ها ي پاسخ به نامه مجموعه. مكاتيب عرفاني:  3
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  )1387دي و بهمن  - هجدهم(قسمت گفتارهاي عرفاني   ام سي
ش:

ه ش
وع
جم

م
  

10
00

 
ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  )1387بهمن  -(قسمت نوزدهم گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  )1387اسفند - (قسمت بيستم گفتارهاي عرفاني   ودوم سي
  )1387اسفند -ويكم (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وسوم سي

  (قسمت پنجم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 200  راهنماي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايران  قشهن  -

  )1382- 83(قسمت پنجم مكاتيب عرفاني   وچهارم سي

ت:
 هف

عه
مو
مج

  
10

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  )1384(قسمت ششم مكاتيب عرفاني   وپنجم سي
  (قسمت دوم)) ةو مفتاح الحقيق ةالشريع (تفسير مصباح عشرح فرمايشات حضرت صادق  وششم سي
  دوم)  ) (قسمتشرح رساله حقوق( عسجاد شرح فرمايشات حضرت  وهفتم سي
  (قسمت اول)ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وهشتم سي
  )1384-87(قسمت هفتم مكاتيب عرفاني   ونهم سي

ت:
هش

عه 
مو
مج

  
10

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  سوم)  ) (قسمتحقوقشرح رساله ( عسجاد شرح فرمايشات حضرت  چهلم
  چهارم)  ) (قسمتشرح رساله حقوق( عسجاد شرح فرمايشات حضرت  ويكم چهل
  (قسمت دوم)كريم  شرح و تفسير برخي از آيات قرآن  ودوم چهل
  (قسمت دوم)ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وسوم چهل
  )1388فروردين  -ودوم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وچهارم چهل

نه:
عه 

مو
مج

  
 

10
00

 
ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  )1388فروردين  - وسوم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وپنجم چهل
  )1388فروردين  -وچهارم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وششم چهل
  )1388 ارديبهشت - وپنجم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وهفتم چهل

  سمت ششم)(قشرح رساله شريفه پندصالح   -
  )1389 مرداد -وششم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   وهشتم چهل

ده:
عه 

مو
مج

  
10

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  )1389 مرداد و شهريور -وهفتم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   ونهم چهل
  )1389 شهريور -وهشتم  (قسمت بيستگفتارهاي عرفاني   پنجاهم
  )1389 شهريور و مهر –ونهم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ويكم پنجاه
  )1389 مهر - ام  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   ودوم پنجاه
  )1388 ارديبهشت -ويكم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وسوم پنجاه

ده:
ياز

عه 
مو
مج

  
10

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  )1388 ارديبهشت و خرداد –ودوم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وچهارم پنجاه
  )1388 خرداد - وسوم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وپنجم پنجاه
  )1389بهار و تابستان  ـ(قسمت دوم ـ عرفان در كار اداري وگوهاي عرفاني  گفت  وششم پنجاه
  )1388 خرداد -وچهارم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وهفتم پنجاه
  )1388 خرداد و تير –وپنجم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وهشتم پنجاه

ده:
واز
ه د

وع
جم

م
  

10
00

 
ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  (قسمت دوم)حقوق مالي و عشريه   ونهم پنجاه
  (قسمت دوم)خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   شصتم
  )1388-89هاي  سال –(قسمت سوم وگوهاي عرفاني  گفت  ويكم شصت
  (قسمت اول)بيانات  هايي از رفع شبهات با گزيده  ودوم شصت
  (قسمت دوم)هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وسوم شصت

عه
مو
مج

 
ده:
سيز

  
10

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  (قسمت سوم)هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وچهارم شصت
  (قسمت چهارم)هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وپنجم شصت
  )1388تير  -وششم  (قسمت سيفاني گفتارهاي عر  وششم شصت
  )1388تير  -وهفتم (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وهفتم شصت
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  )1388تير و مرداد  -وهشتم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   وهشتم شصت

ده:
هار

ه چ
وع
جم

م
  

10
00

 
ان
توم

  
ل 

شام
)

5 
وه)

جز
  

  )1388مرداد و شهريور  -ونهم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني   ونهم شصت
  (قسمت هفتم)رح رساله شريفه پندصالح ش  -
  (قسمت هشتم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  (قسمت نهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -

   -  )1390(هديه نوروزي ملخّص گزارشات در مورد عرفان   هفتادم
  )1388شهريور  - (قسمت چهلمگفتارهاي عرفاني   هفتادويكم

ده:
انز
ه پ

وع
جم

م
  

10
00

 
ان
توم

  
شام

)
ل 

10 
وه)

جز
  

  )1388شهريور  -ويكم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادودوم
  )1388مهر  -ودوم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوسوم

  )1388مهر  -وسوم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوچهارم
  )1388مهر  -وچهارم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوپنجم
  )1388مهر و آبان  -وپنجم (قسمت چهلاي عرفاني گفتاره  هفتادوششم
  )1388آبان  - وششم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوهفتم
  )1388آبان و آذر  - وهفتم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادوهشتم
  )1388آذر  - وهشتم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   هفتادونهم

  (قسمت دهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 500  (شرح رساله حقوق) عسجادشرح فرمايشات حضرت   هشتادم

  (قسمت اول)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادويكم

ده:
انز
ه ش

وع
جم

م
  

10
00

 
ان
توم

  
ل 

شام
)

10 
وه)

جز
  

  (قسمت دوم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادودوم
  (قسمت سوم)خت گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيد  هشتادوسوم

  (قسمت چهارم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادوچهارم
  (قسمت پنجم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادوپنجم
  (قسمت ششم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادوششم
  (قسمت هفتم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادوهفتم
  (قسمت هشتم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادوهشتم
  (قسمت نهم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت   هشتادونهم

  (قسمت يازدهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 500   )1387الي خرداد  1375(اسفند مكاتيب عرفاني   نودم

  ونهم) (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني   نودويكم

ده:
 هف

عه
مو
مج

  
10

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

10 
وه)

جز
  

  (قسمت پنجاهم)گفتارهاي عرفاني   نودودوم
  ويكم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودوسوم

  ودوم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودوچهارم
  وسوم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودوپنجم
  وچهارم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودوششم

  وپنجم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   فتمنودوه
  وششم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودوهشتم
  وهفتم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   نودونهم

  (قسمت دوازدهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
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  تومان 500   (جلد اول)) ةو مفتاح الحقيق ةالشريع (تفسير مصباح عشرح فرمايشات حضرت صادق  صدم
  وهشتم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   صدويكم

ده:
هج

عه 
مو
مج

  
10

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

10 
وه)

جز
  

  ونهم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   صدودوم
  (قسمت شصتم)گفتارهاي عرفاني   صدوسوم

  ويكم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوچهارم
  ودوم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوپنجم
  وسوم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوششم
  وچهارم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوهفتم
  وپنجم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوهشتم
  وششم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدونهم

  (قسمت سيزدهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 500   (جلد اول)شرح رساله شريفه پندصالح   صدودهم

  وهفتم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدويازدهم

ده:
نوز

عه 
مو
مج

  
10

00
 

ان
توم

  
ل 

شام
)

10 
وه)

جز
  

  وهشتم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدودوازدهم
  ونهم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوسيزدهم
  (قسمت هفتادم)گفتارهاي عرفاني   صدوچهاردهم

  قسمت هفتادويكم)(گفتارهاي عرفاني   پانزدهمصدو
  (قسمت هفتادودوم)گفتارهاي عرفاني   صدوشانزدهم
  (قسمت هفتادوسوم)گفتارهاي عرفاني   صدوهفدهم
  (قسمت هفتادوچهارم)گفتارهاي عرفاني   صدوهجدهم
  (قسمت هفتادوپنجم)گفتارهاي عرفاني   صدونوزدهم

  (قسمت چهاردهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 500   (جلد اول)ح و تفسير برخي از آيات قرآن كريم شر  صدوبيستم

  
  


