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 .اعالم بفرماييد 0912 583 8242به شماره  (SMS) كوتاه پيام
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  و
١٢١  

  1417 قعدهال يذ 4
  1375اسفند  24

ست آن خواو  در امور معنوي از خداوند، نعمت و رزق افزون خواستن. با عرض سالم
شاءاهللا خداونـد مسـؤول را اجابـت     را با ايمان و عمل صالح همراه كردن ممدوح است و ان

ولي بايد به آنچه داده شده و مسلماً مناسب و مقتضي مقـام و حـال اسـت رضـا     . فرمايد مي
در امور دنيوي نيز، فعاليت و كوشش به نيت گشـايش مشـروع زنـدگي شخصـي و      .داشت
شاءاهللا خداوند خواست را جـواب   و ان ،ن خدمت بيشتر مأجور استچنين امكا و هم ،خانواده

  .خواهد داد
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  و
١٢١  

  1417 حجهال ذي 6
  1376فروردين  25

ي  تان برسـانيد و نيـز از همـه    سالم مرا به خانواده. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
در مورد . همخطير را بتوانم انجام د ي س دعا هستم كه اين وظيفهتمبرادران و خواهران مل

ي اول بسـتگان و فاميـل و سـپس همسـايگان و بعـد       مستحقين وجوه شـرعيه، در درجـه  
شـما شخصـاً اگـر تحقيـق     . و در هر مورد برادران و خواهران فقري مقدم هسـتند  ،سايرين

  .كرديد و نيازمندي را تشخيص داديد، مجازيد كه از وجوه شرعيه بپردازيد
طرف دولت واگذار شده بايد تفـاوت قايـل شـد و     ي آن از در مورد منازلي كه عرصه

بررسي كنيد كه منشأ مالكيت دولت چيست؟ و اگر بدون تضييع حق شـرعي اشـخاص بـه    
گيرند كه  گذاران وكالت مي ها چون از سپرده بانك. مالكيت دولت درآمده باشد اشكالي ندارد

غي به صاحب پـول بدهنـد،   پول آنان را در معامالت شرعي به كار برند و از سود معامله مبل
جاري است و اگر خالفي شده باشد، گناه و تقصـير بـا    “حمل عمل مؤمن بر صحت” اصلِ

  .والسالم. پردازند شرعي و حالل است لذا مبلغي كه مي. بانك است
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  و
١٢١  

  1417 حجهال ذي 6
  1376فروردين  25

بجـز   ــ  نه از مـال تعهدات شرعيه از درآمد است  .ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
. ي خـود شماسـت   ي آن هم به عهـده  محاسبه ـ موارد معدودي كه شامل حال شما نيست

توانيـد كمـك كنيـد و بعـد از آن بـه       چنانچه اقوام و بستگان نيازمندي داشتيد به آنها مـي 
اگـر صـغير يـا يتـيم     . در هر صورت برادران و خواهران فقري مقـدم هسـتند  و  ،همسايگان

مطمـئن باشـيد    آنكهامور خيريه به شرط . توانيد پرداخت كنيد مي ،يازمند بودسرپرستي ن بي
. خودنمـايي ديگـران نخواهـد شـد، مـانعي نـدارد       ي رسد و وسـيله  حتماً به مصرف خير مي

  .والسالم
   



9 

  و
١٢١  

  1417 حجهال ذي 6
  1376فروردين  25

رحلت حضـرت   از تسليت و اظهار همدردي كه در. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
كنم كـه خداونـد توفيـق     برايتان دعا مي. ايد كمال تشكر را دارم عليشاه اظهار داشته محبوب

كار خير را . طاعت و بندگي عطا كند و شما را بر انجام كارهاي خير ولو مختصر موفق بدارد
اي  ردهولو مختصر به نظر برسد، مثالً سنگي را از راه برداريد يا حتي نشاني را به راه گـم كـ  

چون خداوند، نيازمند به كارهاي ما نيست كه آن را سـبك سـنگين   . كوچك نگيريد ،بدهيد
ت و      كند، بلكه نيت ماست كه مورد نظر خداوند قرار مي گيرد و اجر عمـل را بـر حسـب نيـ

اگر تهران آمديد يا حقير به آن ديـار سـفر كـردم،    . دهد، نه كوچك يا بزرگي كار انگيزه مي
بـار   110را  »نـاظري  اهللا«فعالً بعد از نماز صبح و نماز عشـاء  . مالقات خواهد شدشاءاهللا  ان

  .والسالم. بگوييد
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  و
١٢١  

  1417حجه ال يذ 7
  1376فروردين  26

با توكّل زانـوي اشـتر   «به مصداق فرمايش پيغمبر . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
هـاي   ها و احتياط ضيح آنكه مواظبتتو. ، هم بستن زانوي اشتر و هم توكّل الزم است»ببند

احتياطي احتراز كرد، ولي توجه داشت كه نگهدارنـده   در حد متعارف را بايد انجام داد و از بي
  .خداوند است

 دارد شيشه را در بغـل سـنگ نگـه مـي       دانم گر نگهدار من آن است كه من مي
شما كه به داشتن عرفان بر  شاءاهللا ، ان»الولد الحالل يشبه بالعم و الخال«به مصداقِ 

  .والسالم. عم شريفتان برتري داريد، در ساير امور به او تشبه و تأسي داشته باشيد
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  و
١٢١  

  1418صفر  12
  1376خرداد  28

. هرگز يأس و نااميـدي را بـه خودتـان راه ندهيـد    . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
خوف هميشه با هم باشد و نبايد  رجاء خوف وبايد همواره . درگاه الهي درگاه نااميدي نيست

اما اينكه نوشته بوديد . به كرم خداوند هم اميدوار بودبايد داشت و ترسيد و نگران بود، بلكه 
تواند متوجه ذكر باشـد يـا    جمعيت خاطر نداريد، اصوالً هيچ كس هميشه آنطور كه بايد نمي

ب احوال خود كم و بيش حواسشان اشخاص مختلف بر حسو  ،در نماز حواسش را جمع كند
لذا از اين مسأله نبايد نگران شويد، بلكه به كارتان و خدمتتان ادامـه دهيـد و   . شود پرت مي

ي الهي را قطع نكنيد و از خداوند همواره بخواهيدكه توفيـق بيشـتر عنايـت     توجه به وجهه
ده كه اگر گناهي هـم  خالصه از اين جهت نااميد نباشيد، كه خداوند خودش فرموو  بفرمايد

كرده باشيد، همين كه به درگاه الهي اسـتغفار كـرده و بـه اصـطالح معـذرت بخواهيـد، او       
پس اگر صـد بـار توبـه كرديـد و     . »صد بار اگر توبه شكستي بازآ«: به قول شاعر. بخشد مي

نابراين ب. بخشد دوباره اشتباه كرديد، اگر متوجه اشتباهتان شديد و استغفار كرديد، خداوند مي
خـواهي كنيـد و بخواهيـد كـه توفيـق بنـدگي و        هميشه به درگاه خداوند، استغفار و معذرت

شـما در  . فرسـتد  هم از جمله واردات است كه خداوند مي “حال”. عبادت به شما عنايت كند
. خدا نگهدار شما. شاءاهللا حال مناسب براي شما خواهد آمد طريق خدمت و بندگي باشيد، ان

  .والسالم
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  و
١٢١  

  1418صفر  16
  1376تير  1

مند به بيـداري اسـحار هسـتيد     از اينكه عالقه. كاغذ شما رسيد. پس از عرض سالم
يابيـد،   مندي و تأسف از اينكه به اين توفيـق دسـت نمـي    همين عالقه خود. خوشحال شدم

هـا   شـب . شاءاهللا منجر به آن خواهد شد كه بتوانيد بيدار شـويد  براي شما اجري دارد كه ان
قُـلْ  : ي كهف ي آخر سوره آيه. زودتر بخوابيد و به دعاهايي كه داده شده توجه داشته باشيد

ثْلُاَنَّما اشَرٌ موحىكنَا بي م  ا نَّما اَلَياكله منْ افَم دواح كله حاً والً صالملْ عمعفَلْي هبر قاءوا لرْجانَ ي

و از  ــ  البته با توجه به معنايش ـ ، را هر شب موقع خواب بخوانيدحداًاَربه بِعبادةِ  كال يشْرِ
اما همين كه بيـدار شـديد معطّـل نشـويد و در     . اذان بيدار شويد هنگام خداوند بخواهيد كه

رختخواب نمانيد و ضمن خواندن دعايي كه در موقع بيداري بايـد بخوانيـد، بلنـد شـويد تـا      
  .والسالم. توفيق شما را خواهانم. يج عادت شما شودشاءاهللا به تدر ان
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  و
١٢١  

  1418صفر  20
  1376تير  5

از اينكه نسبت به مجـالس فقـري اظهـار عالقـه     . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ايد خشنود شدم، ولي سعي كنيد به هر قيمت به مجالس برويـد و   ايد و دلسوزي نموده كرده

در مجالس فقري اصوالً نبايد . ان، فيضي از مجالس خواهيد بردبا توجه به درون و دل خودت
آيد و حتّي قبـل   هاي اجتماعي و سياسي كه پيش مي صحبت دنيايي شود، خصوصاً صحبت

اي باشد كه به نحوي متّصـل بـه مجلـس تلقـي      ي دوستانه و بعد از مجلس هم نبايد جلسه
آنجا را مجلس فقـري تلقـي كننـد و    آيند بايد  از وقتي كه فقرا به محل مجلس ميو  .گردد

ي صحبت و بحـث اجتمـاعي و    بعد از خواندن فاتحه هم متفرّق بشوند و در آن محل ادامه
آزادنـد هرگونـه فعاليـت سياسـي، اجتمـاعي و       “فـردي ”البته فقرا به عنوان . سياسي نكنند

ن ل خود انجـام دهنـد، ولـي ايـن نبايـد بـه عنـوا       تجاري بر حسب تشخيص و تفكر و تعقّ
در مجالس هم هر كس به همان اندازه كه به او اجازه . درويشي و در مجلس درويشي باشد

شود كسي حق صـحبت كـردن نـدارد     مثالً كتاب كه خوانده مي. اند، اقدام به عمل كند داده
ي مجلس را هم بايد كسي بخوانـد   فاتحه. مگر آن كس كه براي صحبت كردن مجاز است

جازه دارد اگر معذوريتي داشت به من بنويسند تا كس ديگـري را  كه اجازه دارد و كسي كه ا
تعيين كنيم، يا اگر گرفتاري ايشان موقت است، بطور موقت كسـي را تعيـين كننـد كـه در     

  .البدل فاتحه را قرائت كند غيبت آن شخص، آن نفر علي
شـود،   در مورد مكان مجلس هم بايد دقت كنند كه چون در آنجا نمـاز خوانـده مـي   

وجه جايز نيست كـه در محلـي    هيچ الك يا مالكين مجلس حتماً رضايت داشته باشند و بهم
شما خودتان هم مجالس فقري را تـرك  . كه مالك يا مالكين اجازه ندادند نماز خوانده شود

مسـلماً معنويـت مجلـس در دل شـما     . نكنيد و به مجالس برويد و به حال خودتـان باشـيد  
  .والسالم. ق باشيدموفّ. باشدخواهد بود، ولو در ظاهر ن
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  و
١٢١  

  1418صفر  20
  1376تير  5

از اينكه براي فقرا دلسوزي كرده و تقاضـاي دعـا   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
در ايـن   ؛بهتر آن است كه انسان هميشه دعا را براي برادرش بكنـد . ايد خرسند شدم نموده

ايـد فقـرا بيشـتر در معـرض      نوشته اينكهاما  .گرداند حالت خداوند آن دعا را به خودش برمي
به نظر من اآلن هم اگر حساب كنيد، فقـرا  . طور باشد كنم اين تصور نمي  مشكالت هستند،

كنيـد،   منتهي شما چون فقط با آنهايي كه مشكل دارند برخورد مي. مشكالتشان كمتر است
اشته باشد، اين اسـت كـه   خواهيد هيچ فقيري مشكل د آيد و چون نمي در ذهنتان ناگوار مي

ي  ولي اميدوارم خداوند به ما رحم كند و همـه . آيد مشكالت فقرا نزد شما بيشتر به نظر مي
در اعمال در نتيجه ها اثر كند و  اما مشكالت ممكن است در خيلي. مشكالت ما را حل كند

 مـا بايـد  . بگـذارد اثـر  در ايمان ما نبايد داده شده كوتاهي كنند، ولي  به آنها و دستوراتي كه
از بـين   وخداي ناكرده اگر ايمان كسي سست باشد و  اصل ايمان را حفظ كنيم سعي كنيم

  .شود كه از اول زياد محكم نبوده است برود، در آن صورت معلوم مي
ي كساني هـم   ولي به  هر جهت شما خودتان به تمام دستورات رفتار كنيد و به همه

ي ايـن مشـكالت    شاءاهللا همـه  را بكنيد و دعا كنيد ان كه دوست شما هستند همين توصيه
شـاءاهللا آن   ان. من اميدوارم و از خداوند مسألت دارم كـه مشـكالت رفـع بشـود    و  رفع شود

ي  اي هم كه حضرت رضاعليشاه مرقوم فرمودند، از آن عالم به ما كمك كنند كه همـه  نامه
  .والسالم. ما بخشيده شويم
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  و
١٢١  

  1418صفر  20
  1376ير ت 5

منديد كه نماز شما با حضـور قلـب    از اينكه عالقه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
توانيد در  از اينكه نمي. مندي مورد اجر خداوند است همين عالقهو  باشد، بسيار خرسند شدم

حضور قلب داشته باشيد نگران نباشيد، چون چنين توفيقي كمتـر دسـت    ،تمام لحظات نماز
شما سعي خود را بكنيد . اندازه كه خداوند توفيق دهد موجب شكرگزاري استهر و  دهد مي

ها و اشـتغاالت فكـري    سعي كنيد نگراني. ولي به هر اندازه كه خداوند توفيق داد اكتفا كنيد
نَـا  اَنَّمـا  اقُلْ : ي كهف ي آخر سوره براي بيداري سحر هم آيه. دنيوي را از خودتان دور كنيد

انَ يرْجوا لقاء ربـه فَلْيعمـلْ عمـالً صـالحاً و ال     كله واحد فَمنْ ام كلهانَّما اَلَي ا  يوحى مكبشَرٌ مثْلُ

، را موقع خواب بخوانيد و از خداوند بخواهيد كه ساعت معينـي بيـدار   حداًاَبِعبادةِ ربه  كيشْرِ
اين كار . اب معطّل نمانيد و فوراً حركت كنيدشويد، منتهي وقتي بيدار شديد ديگر در رختخو

از طرفـي هـم   . تا مدتي با زحمت زياد خواهد بود، ولي تدريجاً براي شما عادت خواهد شـد 
چون شما دانشجو هستيد و كارهاي دانشجويي هم داريد، ممكن اسـت اقتضـاي بـدن كـه     

د كه نمـاز صـبحتان   نيازمند خواب است نگذارد شما بيدار شويد، ولي به هر جهت سعي كني
. شـاءاهللا سـحرخيز خواهيـد شـد     تدريجاً آن دستور را هـم كـه انجـام داديـد ان    . قضا نشود

  .والسالم. باشيد موفّق
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  و
١٢١  

  1418صفر  22
  1376تير  7

رحمت خداوند حتّـي  . هرگز از خود مأيوس نشويد. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
وري كرديد يا گناهي مرتكب شديد، فـوراً و هـر   هر وقت قص. از گناهان ما هم بيشتر است

  .چه زودتر به درگاه خداوند استغفار و طلب بخشش كنيد و توفيق انجام وظايف بخواهيد
دهم، بايد به تالش ادامـه داد   ام ادامه مي هاي بيهوده اما اينكه نوشته بوديد به تالش

نيست و با خداوند است كه به آن اثر  اما بيهوده بودن يا مؤثر بودن يا نبودن آن فعالً با شما
  :فرمايد شاعر مي. بدهد يا ندهد

 شــايد كــه نگــاهي كنــد آگــاه نباشــيد    خبران غافـل از آن شـاه نباشـيد    اي بي
هايي را كه شما بيهـوده تلقـي    در يك لحظه يا يك جرقه، ممكن است تمام گذشته

امه دهيد و بدانيد كه خداونـد  تان اد شما به كوشش. كنيد ارزش آن در نظرتان جلب شود مي
  .والسالم. موفّق باشيد. نهد ها ارج مي به اين كوشش
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  و
١٢١  

  1418صفر  27
  1376تير  12

همـان  و  اللّهـي اسـت   ي نعمت اي از سلسله طريقت گنابادي، طريقه .با عرض سالم
نـام  . ستبه قوت خود باقي ادر اين طريقه اند  داده ولي اهللا نعمت دستوراتي كه حضرت شاه

ــن  ــوت حضــرت     اي ــد از ف ــه بع ــده اســت ك ــه ش ــادي گفت ــت گناب ــن جه ــت از اي طريق
د، عمـوي حضـرت رحمـت      عليشاه رحمت عليشـاه بـا عنـوان     شيرازي، آقاي حاج آقـا محمـ

كـه   ــ  منورعليشاه خود را به جانشيني ايشان معرفي كردند و آقاي حاج ميرزا حسن صـفي 
ن بيعـت كردنـد، ولـي بعـد از مـدتي جـدا شـده و        با ايشا ـ عليشاه مشهور شد بعداً به صفي

. مستقالً ادعاي رهبري طريقت نمودند و در مقابل حاج آقا محمد منورعليشاه قـرار گرفتنـد  
اي كـه حـاكي از    نامـه  اصـفهاني، بـا اجـازه    عليشـاه  سـعادت  محمدكاظم حضرت آقاي حاج

زمـان و مكـان بـه     جانشيني ايشان بود خود را به جانشيني معرفي كردنـد، منتهـي اوضـاع   
نحوي بود كه ايشان هم از طرف رقباي درويشي و هم از طرف علما مـورد حملـه و انتقـاد    

لذا مـدت قطبيـت ايشـان بسـيار     و  بودند، كه به ناچار از اصفهان به تهران مراجعت نمودند
  .كوتاه بود

گنابادي جانشين شدند كـه چـون    بيدختي محمد مالسلطان حاج بعد از ايشان آقاي
در علوم معقول و منقول به حد كمال رسـيده بودنـد و از طرفـي سـي و چنـد سـال دوران       

براي كسب اطـالع  . قطبيت ايشان بود، سلسله به نام ايشان به نام گنابادي شهرت پيدا كرد
 صـالح  ي يادنامـه ، عرفـان  و علـم  ي نابغـه هـاي   ايـن نامـه، بـه كتـاب    مطالـب  بيشتر از حد ،

  .مراجعه فرماييد الحقائق طرائقو  سعادتيه ي رساله، تابنده خورشيد
ولي گفتـه   اهللا نعمت شاه آداب اين سلسله همان آدابي است كه در دستورات حضرت

ايـن اسـت كـه     ،دليل اينكه سماع در اين سلسله نيسـت . شده و بعداً هم رعايت شده است
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آنكـه  شـود و حـال    خود شدن است و در اين حالت قدرت تشخيص كم مي سماع از خودبي
درويش بايد با حفظ قدرت تشخيص، به عوالم معنوي پي ببرد و بـدون اينكـه هـيچ گونـه     

سماع يا موسيقي خاصي باشد، با شنيدن اشعار عرفاني و با توجـه بـه   : ي خارجي مثل وسيله
  . ذكر خود به عالم باال متوجه شود

شـود و   حاالت صحو و سكر هم از حاالتي است كه بر هر درويش ممكن است وارد
بعضي عرفا حالت صـحو بـر آنهـا    . اند درست نيست ي صحويه يا سكريه گفته اينكه سلسله

كس  دستور اين است كه هيچ. اي باشند اما نه اينكه سلسله غلبه داشته و بعضي حالت سكر
ي حـاالت خـود و مشـاهداتي كـه      حال خود را حق ندارد بر ديگري تحميل كند يـا دربـاره  

كند و يا اينكه  به دليل اينكه او را يا گمراه و يا بدبين مي. صحبت كند كند براي ديگري مي
شود كه پيشرفتي نكرده است و براي گوينده هم احياناً ممكـن اسـت    به خود كم اعتقاد مي

بنابراين حاالت صحو و سكر به همه دراويش ممكن اسـت  . حالت غرور و تكبري پيدا شود
  .گري اظهار كندكس حق ندارد به دي دست دهد و هيچ

القاب طريقتي هم به صورت فعلي از زمان حضرت رضاعليشاه دكني در اوايل قـرن  
را  عچون هر كسي علي. ع استعنوان علي براي اعالم تشي. سيزدهم متداول شده است

ولي اگر از ديگري بد نگويد، البـد در تقيـه   . بعد از پيامبر قبول داشته باشد، معناً شيعه است
گويـد بعـد از پيغمبـر علـي      واالّ تفاوت شيعه و سني در همين است كه شيعه ميبوده است 

شـده اسـت و بعـد از     منتهي بنابر مقتضيات زمان، بسياري اوقات تقيه مـي . جانشين اوست
دوازده امـامي بـودن سلسـله     ــ  اهللا ولي از زمان حضرت شاه نعمت ـ اينكه تقيه مرتفع شد

عليشـاه   معصوم دكني، حضرت سيد وقتي هم كه رضاعليشاه. يداللّهي رسماً اعالم گرد نعمت
شاه به عنوان اينكه ايشـان نـه   . عليشاه را دادند به ايشان لقب معصوم ،را به ايران فرستادند

تواننـد نيابتـاً بـه ديگـران هـم       تنها خودشان از طرف حضرت رضاعليشاه مأمورند بلكه مـي 
تواننـد عـين    د هـم جانشـين تعيـين كننـد و مـي     توانند براي خو ي ارشاد بدهند و مي اجازه

 اختيارات خود را به ديگري اعطا كنند، كه ايشان هم حضرت نورعليشاه اول را تعيين كردند
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ــدند     و  ــي ش ــورت معرف ــن ص ــه اي ــله ب ــاب سلس ــام اقط ــب تم ــين ترتي ــه هم ــد از : ب بع
عليشــاه، ســپس  مجــذوب عليشــاه، ســپس حضــرت حســين نورعليشــاه، حضــرت حضــرت
عليشـاه، سـپس    سعادت عليشاه، سپس حضرت رحمت عليشاه، سپس حضرت مست حضرت
عليشـاه، سـپس    صالح نورعليشاه ثاني، سپس حضرت عليشاه، سپس حضرت سلطان حضرت
هـم از ايـن نظـر     “شاه”ي  كلمه. عليشاه بودند محبوب رضاعليشاه و سپس حضرت حضرت

ـ          ه ايـن كلمـه در   است كه ايشان بر خـود و بـر نفـوس ديگـر سـلطنت دارنـد كـه راجـع ب
بـه آن  . در شرح زندگي حضرت نورعليشاه اول توضيح كامل داده شده اسـت  الحقائق طرائق

خواهي و جستجوي حقيقت و علم كه در شـما ديـده    از حالت حقيقت. كتاب مراجعه فرماييد
  .والسالم. توفيق شما را در اين مسير خواهانم. شد خيلي خوشوقت و خرسند شدم



20 

  و
١٢١  

  1418صفر  29
  1376تير  14

هاي زياد مانع شد چند بار پاسـخ   چند نامه از شما رسيد كه گرفتاري. با عرض سالم
  .شود اينك به پاسخ بعضي از آنها اقدام مي. داده شود

ي  ائمـه . نمودنـد  كردند به طبيب مراجعه مي اگر بيماري پيدا مي صاوالً خود پيامبر

دانسـتند از خداونـد    هر وقت مصلحت مـي  در ضمن اينكه خودشان طبيب هم بودند شما

هم بيماري و هم صحت را امر خداوند دانسته و به آن  ،ولي آنان. خواستند شفاي خود را مي
اگـر سـاختمان بخواهيـد    . شما اگر مريض باشيد بايد به طبيب مراجعـه كنيـد  . تسليم بودند

ص  از قبيل مراجعه به شخ ،بسازيد بايد به مهندس مراجعه كنيد و اين صي است كه متخصـ
احكام دل به تحصيل ظاهري نيست ولي احكام ظاهر با تحصيل ظاهري بـه دسـت   . است
بنابراين كساني كه تحصيل علـوم ظـاهري دينـي كننـد و داراي آن شـرايطي كـه       . آيد مي
أَمرِ    انَ منَ الْفُقَهاء صائناً لنَفْسه حافظاً لدينه مخَالفاً عكمنْ : فرموده عامام يعـاً لـطم اهو لَى هـ

وهقَلِّدأَنْ ي امولْعفَل لَاهوصـورت و ترتيـب و   : بايد اگر راجع به مسائل ظاهري از قبيل ،باشد 1م
شكل نماز يا روزه و ساير عبادات سؤالي داشتيد به آنان مراجعه كنيد، ولي روح و معني نماز 

يقتي است كه بايد پس از آنكـه ملـزم بـه ظـاهر     ي طر مسأله ،و روزه و ديگر عبادات و دعا
بنـابراين مـادام كـه    . تي پيدا نمايـد شرع شديد در طريقت بيابيد، كه آن صورت ظاهر معنوي

. رسـيد  باشد نمـي  در طريقت مي كهها آناحكام ظاهر شرع را ندانيد و الزام ندهيد، به معناي 
تور را به عنـوان دسـتور شـريعتي    اليه آن دسحال اگر از بزرگ طريقت دستوري رسيد، مشار

 ،همـانطور كـه واليـت    ــ  تقدم معنوي بر شريعت دارد ،بيان نموده است ولي چون طريقت
اينكـه دسـتورات    كمـا . در اين صورت بايد آن را اطاعت كـرد  ـ تقدم معنوي بر نبوت دارد

ز رضاعليشـاه و بـه نـدرت ا    نورعليشاه، حضـرت  عليشاه، حضرت سلطان شريعتي از حضرت
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عليشاه هم رسيده است كه آن دستورات را به عنوان دستورات شـريعتي و بـه    صالح حضرت
اند، وگرنه در احكام شـريعت اظهـار    عنوان اينكه اثر مستقيمي در طريقت دارد بيان فرموده

كردند مگر آنهايي كه مستقيماً در طريقت مؤثر است؛ مثل تحـريم اسـتعمال مـواد     نظر نمي
كند و ممكـن اسـت انسـان بـه      ارادي و عادي را از شخص سلب مي مخدر كه چون حالت

ي استعمال مواد مخدر دچار تخيالت و توهمات گردد و از طرفي به لحـاظ طريقتـي    واسطه
هم متوقع است كه نورانيتي براي او پيدا شود آنگاه دچـار اشـتباه شـده و ايـن توهمـات و      

بنـابراين  . افتـد  به اين طريق به گمراهي مـي  كند و بيني و فتوح تلقي مي تخيالت را روشن
  .اند براي اينكه فقرا از اين بليه دور باشند، صريحاً آن را تحريم كرده

بـه فقـرا   ثانياً همانطور كه گفته شد، اگر در شريعت از جانب رهبر طريقتي دستوري 
عت را داشـته  داده شد، بايد اجرا شود؛ مثالً در مورد نماز جماعت، كسي كه شرايط نماز جما

ي نماز  باشد، هر كسي كه رهبر طريقتي تشخيص داد و اين شرايط را در او ديد، به او اجازه
چون ممكن است بسياري اشخاص اگر امامت جماعت كنند دچار غرور گردنـد يـا   . دهد مي

اينكه اگر چند نفر باشند در اينكه كـداميك امامـت كننـد دچـار تفرقـه گردنـد و بنـابراين        
گذارنـد كـه بـراي امامـت جماعـت فقـرا        ن مسأله را به عهده رهبر طريقت ميتشخيص اي

كـه   ي دستوراتي ليم گرديد بايد به همهبه هر جهت درويش وقتي تس. كساني را تعيين كند
البتـه پرسـش بـراي درك    . شود گردن نهـد و اطاعـت كنـد    از جانب رهبر طريقت داده مي

موفـق  . سشي شود پاسخ داده خواهـد شـد  مصلحت امر و فهم مسأله بجاست و هر وقت پر
  .والسالم.  باشيد

                                     
 . 88، ص 2ق، ، ج  1404سي، لبنان، مؤسسه الوفا بيروت، ، مجلبحاراالنوار.  1
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برخي از اين سؤاالت را بايد قبـل  . يادداشتي كه داديد، مطالعه نمودم. با عرض سالم
دهد، اگر شـما را از يـاد خـدا غافـل كنـد       حاالتي كه در نماز دست مي. كرديد از تشرّف مي

اضطراب از مرگ براي همه وجود . است و اگر بيشتر متوجه خدا كند رحماني است شيطاني
ايـن عالقـه تـا جـايي كـه      و  مند به حيات خود است بطور طبيعي هر موجودي عالقه ؛دارد

و بديهي است وقتي انسان به  ،انسان را از انجام وظايف شرعي بازندارد ايرادي بر آن نيست
ي بزرگـان مـا و    ولي بايد توجه نمود كه همه ،رگ اضطراب داردمند باشد از م زندگي عالقه

مانـد و   رود، االّ روح كه باقي مي ميرند؛ يعني وجود خاكيشان از بين مي ي اشخاص مي همه
مقدر شـده  هم ي ما  بنابراين آن چيزي كه براي همه مقدر است، براي همه. فناناپذير است

  .است و نبايد اضطرابي داشته باشيم
كـاري  اثـري نـدارد و   همه شيعه هستيم، اسم عوض كردن كه  ،ايد اما اينكه گفته و

و يا  ؟شود ي شيره، سركه بنويسيد آيا آن ترش مي شما اگر فرضاً روي كوزه. دهد انجام نمي
از ابتدا چندين  عي علي شود؟ شيعه ي سركه، شيره بنويسيد آيا شيرين مي اگر روي كوزه

گويند و نام ديگرش شـيعه   ن علوي بوده كه هم اكنون هم مييك اسم آ. اسم داشته است
  .كند مطلب را عوض نمي  اسم،. گفتند رافضي ميآنها را و حتي دشمنان، 

شما به دوستان و اقوامتان بفهمانيـد كـه اسـاس شـيعه بـر ايـن اسـت كـه بعـد از          
، شخصي كه خـود آن حضـرت   عجانشين ايشان شد و بعد از علي ع، عليصپيغمبر

امـا  . طور تا امام دوازدهم و اين اساس اعتقادي شيعه است نمود جانشين شد و همين تعيين
حضرت، ما معتقديم كه اين رشته اجازه بايد ادامه  بعد از امام دوازدهم، يعني در زمان غيبت

شخصي را معرفـي   بمنتهي به دست نوكران آن حضرت؛ يعني حضرت امام زمان ،يابد
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حضرت، مردم را ارشاد نمايد و بـراي بعـد از خـود هـم جانشـين       نمودند كه در زمان غيبت
البته ممكن . ي جانشيني وجود داشته است تا به امروز رسيده است تعيين نمايد و اين سلسله

است بعضي اشخاص به اين قسمت اعتقاد نداشته باشند و بگويند امام زمان وقتي كه غيبت 
ولي ما معتقديم كه نوكران آن حضرت هستند . فرمود، ديگر دست ما به جايي متّصل نيست

تـر و   بنابراين تشيع ما فقرا، از تشيع ساير شيعيان بسيار محكم. توانند ارشاد نمايند و آنها مي
  .والسالم. موفق باشيد. باشد معتبرتر مي
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انسان داده اسـت كـه بـا آن دو     خداوند دو بال به. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
پرواز كند و اعتدال خود را در پرواز حفظ نمايد و اگر هر كدام از اين دو بال شكسته شد، يـا  

خوف : اين دو بال عبارتند ازو  .يكي از آنها بيش از ديگري كار كرد، يك نوع انحراف است
كند و چه بسا بـه   تلخ ميكننده است و زندگي را  اگر خوف بيش از حد باشد، ناراحت. رجاء و

و اميد به رحمت الهي بـيش از   رجاء يأس و حرمان بينجامد كه از گناهان كبيره است و اگر
شود و فقط بـه   اعتنا مي نمايد كه به دستورات الهي بي حد باشد، غروري در انسان ايجاد مي

حتـي در  . آيد، صحيح نيسـت  ايد از خودم بدم مي پس اينكه نوشته. كند تكيه ميرحمت آن 
: به قوم خود نگفت من از شما بيـزارم، بلكـه گفـت    عقرآن فرموده شده كه حضرت لوط

لمعنَ الْقالينكإِنِّي لم بنابراين شما بايد از كارهاي بد متنفر . ، يعني من از عمل شما بيزارم 1م
ونـد هـر   براي اينكه شما مخلوق خداوند هسـتيد و خدا . باشيد، نه از خودتان و نه از ديگري

الَّذينَ : فرمايد مي. دهد كسي را كه خلق كرده است، به او عالقه دارد و راه را به او نشان مي

ها شرك خفي را دارند ولـي خداونـد از آن    ي انسان ، تقريباً همه2جاهدوا فينا لَنَهدينَّهم سبلَنا
ستبوسـي نسـبت بـه    ق و دگذرد، شرك جلي است؛ يعني آنقدر تملّ شركي كه نمي. گذرد مي

شرك خفي درجات مختلفي و  .ام بنمايند كه آنها را خداي خود بدانندپادشاهان و اُمرا و حكّ
فرمايد، نگران ايـن امـر    كرده و از ما گذشت ميمعرفي  3لَمم خداوند آنها را به عنوان و دارد

إِنَّ اللَّه ال : فرمايد يم. را بخوانيد رجاء ي خوف غلبه دارد، آيات مربوط به بر شما جنبه. نباشيد

اين آيه را بعد از نماز صبح و بعـد از نمـاز   . 4لمنْ يشاء كبِه و يغْفرُ ما دونَ ذل كيغْفرُ أَنْ يشْرَ
  .عشا، هفت مرتبه بخوانيد؛ با توجه به معناي آن
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ياق بوده كـه اشـت  چنين قسمت  شايد ،ايد نديدهمرا و اما آمدن من به اردبيل و اينكه 
وجه  هيچ و حتماً خيري در اين امر بوده است و به شودشما براي جستجو در راه خدا زيادتر 

  .باشد مي اي ي خيلي معمولي واقعه. لياقتي شما نيست حاكي از بي
بعضـي  در اند ازدواج، ثلث يـا   ازدواج امر بسيار خوبي است و گفته ؛اما راجع به ازدواج

ولي راجـع بـه اشـخاص و    . پس، اصل ازدواج خوب است. كند اخبار، نصف دين را حفظ مي
ي عقايـد شـما را    الزم نيست طرف مقابل كسي باشد كه همه. طرف ازدواج بايد دقت نمود

ولي از جهت اخالقي انسـان خـوبي باشـد و    . اين كمال خودخواهي است ،قبول داشته باشد
مسـلّماً ازدواج  . قبول كنيدو اين شرايط در او بود  اگر شخصي كه آمد. شوهر مهرباني باشد

ها را  كند، بسياري از وساوس و نگراني همانطوري كه قدري فكر شما را مشغول به خود مي
  .نمايد نيز دور مي

شاءاهللا يا شما به تهران بياييد و يا من سـفر ديگـري بتـوانم بـه اردبيـل       اميدوارم ان
  .السالمو. شاءاهللا ديدار به عمل خواهد آمد در آن صورت ان. بيايم

                                     
 .168سوره شعرا، آيه .  1
 .69سوره عنكبوت، آيه .  2
 .23گناه كوچك، سوره نجم، آيه .  3
 .»آمرزد ه خواهد، مىكآمرزد و جز آن هر گناهى را براى هر  ى قرار دهد نمىكه براى او شريكسى را كخدا «، 116و  48هاي  سوره نساء، آيه.  4
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شـاءاهللا   كـنم ان  دعا مـي . از گرفتاري شما متأثر شدم. نامه شما رسيد. با عرض سالم
خداونـد دعاهـاي مـا را قبـول     اميـدوارم  . شما هم دعا كنيـد . خداوند مشكل را رفع بفرمايد

هرگز از رحمت خدا . بر ما ببخشايدشود  فرمايد و گناهاني را كه موجب عدم قبول دعاها مي
گويند هميشه از طرف خدا قابـل رجـوع و برگشـت     به آنچه اسباب و علل مي .نااميد نباشيد

  :مثنويبه قول . باشد مي
ــيداييم  ــن شـ ــازيش مـ ــبب سـ ــطاييم    از سـ ــوزيش سوفسـ ــبب سـ  1و ز سـ

ت از خد  . نمايد االسباب است و اسباب را فراهم مي خداوند مسبب اونـد  با خلـوص نيـ
ي  نگران زندگي هم نباشيد، خداوند هميشه مراقب همـه . شاءاهللا شفا خواهد داد ان. بخواهيد

  .والسالم. مسايل و امور است
                                     

 .32، سطر 13ي خاور، ص  ، چ كاللهمثنوي معنوي.  1
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ال يعلَـم مـنْ فـي السـماوات و     : فرمايد خداوند مي. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

بينـيم كـه برخـي     اگر ما مي. داند ، يعني غيب را جز خداوند كسي نمي1غَيب إِالَّ اللَّهالْأَرضِ الْ
. دهند، آن نسبت به ما غيب است و نسبت به خود آنها غيب نيست پيامبران از غيب خبر مي
ايـن شـعر سـعدي    . دارد اي بخواهد پرده از جلوي چشم آنها برمي يعني خداوند به هر اندازه

  :ويدگ است كه مي
ــم  ــيد از آن گ ــد يكــي پرس ــرده فرزن  گهــر پيــر خردمنــد   كــه اي روشــن    ك

 چــــرا درچــــاه كنعــــانش نديــــدي   ز مصـــرش بـــوي پيـــراهن شـــنيدي
ــت     اسـت  2بگفت احـوال مـا بـرق جهـان     ــان اس ــر دم نه ــدا و ديگ ــي پي  دم

ــينيم  ــي نشـ ــارم اعلـ ــر طـ ــي بـ ــيم     گهـ ــود نبين ــاي خ ــر پشــت پ  3گهــي ب
دعاي زباني . دنبال كشف حقيقت هستيد، خرسند شدم ي شما بدين جهت كه از نامه

 سـخني بـه دليـل اينكـه بسـياري اوقـات      . گرچه به موقع خوب است ولي دواي درد نيست
بايد حالت مـا بـه   . گوييم، ولي دل ما از آن خبر ندارد زنيم يا ذكري مي م، حرفي ميگويي مي
ا خوردن، در موقع راه رفـتن، در  ولو در موقع غذ ؛اي باشد كه هميشه به ياد خدا باشيم گونه

موقع كتاب خواندن و هميشه ياد خدا با ما باشد و احسـاس كنـيم كـه خداونـد مراقـب مـا       
  .باشد مي

. ايد به كلي نادرست اسـت  نوشته “ايدز”اما آنچه در مورد خيال و تصور خود راجع به 
راي قبـول افكـار   آيد، در ذهن جوانان كه مستعد ب ي جديدي كه پيش مي معموالً هر مسأله

اينها . ها و جرايد اعتنا نكنيد به تبليغات روزنامه. شود باشند، يك وسواس ايجاد مي جديد مي
ي خودخـواهي وجـود دارد و    ي سياست و يك رگه درستشان هم، هميشه يك رگه در اخبارِ
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ه بيماري البت. نويسند ش كنند و يا بدنام نمايند مطالبي را مياي را متوح براي اينكه يك عده
به ايـران نرسـيده اسـت و در ايـران     هنوز به آن حد ايدز مرض بدي است ولي خوشبختانه 

شما چون مستعد وسواس هستيد، مراقبت نماييد كه اين . نيست، از اين جهت نگران نباشيد
افكار به ذهنتان خطور نكند و از اين خياالت به خداوند پنـاه ببريـد و خداونـد حـافظ شـما      

، را هر وقت اين وسـواس در شـما   4 فَاللَّه خَيرٌ حافظاً و هو أَرحم الرَّاحمينعبارت و  خواهد بود
ل بر خداوند، به زندگي معموليتان ادامه ايجاد شد بخوانيد و البته با توجه به معناي آن و توكّ

  .بدهيد
از  چنانچه توضيحات بيشتري خواستيد، در اصفهان به آقاي مهندس جذبي مراجعه و

  .والسالم. ايشان سؤال نماييد
                                     

 .65سوره نمل، آيه .  1
 جهنده: جهان.  2
 .48گلستان، ص  ،1385مظاهر مصفّا، تهران، روزنه،  تصحيح ،كليات سعدي.  3
 .64سوره يوسف، آيه .  4
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گـذرد   خداوند بر افكار نادرستي كـه از خـاطر مـي   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ولـي بعـداً در عـالم    . فرمايـد  آن را پاك مـي  اللَّه ستَغْفرُاَگيرد و با همان  گناهي در نظر نمي
گذرد و علل اصلي آن را  وجه كنيد كه چرا چنين افكاري از خاطر شما ميآگاهي و بيداري ت
  .پيدا كرده، رد كنيد

شـما كـه بايـد حجـاب اسـالمي       ي تان، البته اين نظريـه  ي روابط خانوادگي و درباره
باشد، ولي حجاب اسالمي فقـط منحصـر بـه چـادر نيسـت و البتـه        رعايت شود صحيح مي

بنابراين از اين حيـث بـا خانمتـان بـه توافـق      . باشد در ميبهترين طريق حجاب اسالمي چا
برسيد و هر دو به نحوي رفتار كنيد كه هم مطابق با شرع انور باشد و هم مطابق با تمايـل  

  .والسالم. موفق باشيد. هر دو نفر باشد
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اي بد خط و ناخوانـا بـود كـه     اندازه ولي آدرس به. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
دانم آنچه در پشت پاكت  نوشته شده منطبق با صـحت   من درست نتوانستم بنويسم و نمي

  است يا نه؟
ولـي  . خواهـد شـد   گفتگـو ايد، اگر وقتي به تهران آمديد،  در مورد مطالبي كه نوشته

يب خوردن و انحـراف  امكان فر ـ ت داشته باشنداگر هم صح ـ بطور كلي اين علوم غريبه
مگر اينكه شخص . دارد كند و انسان را از راه مستقيم باز مي فكري را خيلي سريع فراهم مي

زيرا علوم معنوي را فقط . مادي يا معنوي ي آن را براي ياد گرفتن بخواند، نه به منظور بهره
  .والسالم. بايد با دل آموخت



31 

  و
١٢١  

  1418الثاني  ربيع 30
  1376شهريور  12

بـه آن  اصـطالحاً  اي قرار داريد كـه   شما در مرحله. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ي  خيام هم در مرحلـه . اند ي حيرت را داشته علما، مرحله بسياري از بزرگانِ. گويند »حيرت«

اين مرحلـه  . حيرت بود و شايد از اين مرحله نتوانست خارج شود و يا ما خبري از آن نداريم
فهميـده   ــ  ي اين رباعيـات از وي نيسـت   كه به طور حتم همه ـ رباعيات خياماز اشعار در 

البتـه گـاهي   . آيـد  ي طلب است و بعد از حيرت، طلب پيش مـي  اين حيرت مقدمه. شود مي
بـه   ،اگر در راه سـلوك . باشند كه در مورد شما به اين صورت است حيرت و طلب با هم مي

اوند براي ما معين فرموده است بنگريـد و همـواره   هر يك از علوم به عنوان قوانيني كه خد
ولي توجـه داشـته   . افزايد قاطعيت اين قوانين را از او بدانيد، تحصيل علم بر معرفت شما مي

نماييم بايـد   كنيم و آن را تحصيل مي ي علم تلقي مي باشيد كه اين علمي را كه ما به منزله
  .ما را به سوي خداوند و قدرت او راهنمايي كند

ــقي   ــم عاشـ ــر علـ ــود غيـ ــم نَبـ  مــــابقي تلبــــيس ابلــــيس شــــقي   علـ
وار پشـت سـر    كنيد كه تمام امور منظم و سلسله شما وقتي در رياضيات مشاهده مي

رسد كه اين نظـام و خلقـت جهـان     ي اين مشاهده، به نظر مي يكديگر قرار دارند، در نتيجه
زرگ دارد و او در همه جـا حكومـت   اي ب باشد كه اين قواعد آفريننده حتماً تابع قواعدي مي

كنيم كه مستثني از قـانون اسـت و علمـا     گاهي هم در علوم به مواردي برخورد مي. كند مي
كنند كه اين قانون جديد ناسـخ قـانون قبلـي     كنند، مشاهده مي وقتي تحقيقات بيشتري مي

تمـاد نيسـت   آوريم صددرصد قابل اع پس بايد توجه كنيم كه آنچه ما به دست مي. باشد مي
ي اين نظـم   ولي به هر جهت نظم عظيمي در جهان وجود دارد كه رياضيات مصداق عمده

و البته توجه به خداوند فقط منحصر به اين نيسـت   .شما به رياضيات ادامه بدهيدو  باشد مي
مسجدي يا در اطاقي بنشيند و انزوا اختيار كند و نماز بخوانـد، ذكـر    ي كه شخص در گوشه
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خود نـوعي   ، اينكه اگر علم را به قصد خدمت به خلق و عبادت خداوند فرا بگيردبگويد، بل
منظور حضـرت   ـ ، يعني به آدم1و علَّم آدم الْأَسماء: فرمايد خداوند در قرآن مي. عبادت است

گـوييم و تلفـظ    كـه مـا مـي    هـاي متـداول   منظور از اسماء اين اسم. داداسماء را ياد  ـ آدم
گـوييم،   بو است، لغت آب را مـي  رنگ و بي ؛ زيرا مثالً ما به آب كه مايعي بيكنيم نيست مي

پـس منظـور از اسـم    . گويـد  مـي  2گويد و يا انگليسي زبان واتر ماء مي ناما عرب زبان، به آ
مـثالً وقتـي   . يعني از آن به چيز ديگـري پـي ببـريم    ؛ي كندچيزي است كه داللت بر مسم

شـود كـه    كه از اين لغت، به اين موضـوع پـي بـرده مـي     گوييم، منظور اين است حسن مي
گويند و به اين  به اين جهت به آن اسم مي. نامند شخصي وجود دارد كه او را به اين نام مي

تمام خلقت جهان و تمام اشيائي كه وجود دارند همه  ،و به اين حساب .شود ي گفته ميمسم
نماينـد و داللـت بـر قـدرت خداونـد       مي حقيقتياسماء خداوند هستند و هر كدام داللت بر 

رسـد كـه صـفت خـاص هـر       و خداوند هم كه اسماء را به آدم آموخت به نظر مي .كنند مي
يـاد   “ذَر” آنچه را كه در عالَم عالم مادي منتهي شايد ما، در اين. موجودي را به وي ياد داد

  .ايم ايم فراموش كرده گرفته
ي اينهـا را مـا    تحصيلي؛ و معتقد بود كه همـه  دانست، نه سقراط علوم را تذكّري مي

بنابراين، شما اگر رياضيات را به دقت بخوانيد و بـه  . شود دانيم منتهي به ما يادآوري مي مي
اميـدوارم  . اين قصد كه قواعدي را كه خداوند آفريده است، درك نماييد، نوعي عبادت است

شـاءاهللا   ان. منديـد ادامـه بدهيـد    تان موفق باشيد و به رياضي هم كـه عالقـه   در تحصيالت
. انـد  ها مردمان خداپرسـت و عـارفي بـوده    بسياري رياضيدانو  رياضيدان قابلي خواهيد بود

  .والسالم. موفق باشيد
                                     

 .31سوره بقره، آيه .  1
2  .Water  
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همواره در مجالس اين مسايل . اي كه نوشته بوديد مطالعه كردم نامه. با عرض سالم
تر از آنچه مـن در   لدلَّتر و م شود و بزرگان اين مسايل را در كتب خود مفصل داده ميتذكّر 

. نيز اين موضوعات را كامالً بيان نمـوده اسـت   پندصالحاند و كتاب  اي بگويم نوشته اعالميه
  .نويسم ها اين مسايل را مي ها و نامه گويم و هم در اعالميه ذلك من هم در مجالس مي مع

ه توجه داريد امر به معروف و نهي از منكر كامالً واجب و داراي درجاتي طور ك همان
ا تشدد و يا الاقل با اخم كـردن در مقابـل منكـر و    بامر به معروف و نهي از منكر . باشد مي

اش اين است كـه آمـر بـه معـروف و      ولي شرط اوليه. شود لبخند زدن به معروف شروع مي
را كـامالً بشناسـد و توجـه كنـد كـه مبـادا در شـخص         ناهي از منكر، خود معروف و منكر

ايـد بعضـي از امـر بـه      طور كـه ديـده   و همان .مخاطبش اثر خالف يا معكوس ايجاد نمايد
ي الهي گريزان نموده و  اي است كه مردم را از اين فريضه معروف و نهي از منكرها به گونه
و آمر بـه   .ر معكوس داشته استيعني اث ؛بين نموده است به معروف بدبين و به منكر خوش

معروف و ناهي از منكر بايد به طريقي اين عمل خود را انجام دهد كه اثر معكوس نداشـته  
  .باشد

ي  حجاب زنان واجب است و هميشه اين امر توصيه شده است و حتي همين مسـأله 
و  ولو در اتاق خلـوتي باشـد   ـ رعايت و حفظ حجاب در موقع نماز كه براي زن واجب است

باشـد و   ي اهميت حجاب و واجب بودن آن مـي  دهنده خود نشان ـ هيچ كس در اتاق نباشد
  .البته مكرراً اين مسأله تذكر داده شده است

ام، تربيت فرزندان فقط منحصر بـه   ي تربيت فرزندان همانطور كه مكرراً گفته درباره
ايد به ايـن طريـق باشـد    امر كردن و نهي كردن نسبت به آنها نيست بلكه آموزش به آنها ب



34 

كه رفتار پدر و مادر در خانواده نسبت به هم و نسبت به ديگران به نحوي باشـد كـه بـراي    
طوري كه اگر فرزندان به آن طريق رفتار كنند، رفتارشـان   به. و نمونه قرار بگيرد الگوفرزند 

جـدداً بحـث   و در مورد غيبت فراوان بحث شـده و م  .كامالً منطبق با موازين اخالقي باشد
  .خواهد شد

كنند ربا نيسـت و   ها پرداخت مي درمورد ربا بايد توجه نمود كه پولي را كه فعالً بانك
ها بر خالف مقررات شرعي و تعهدات، عملي را انجام دهند، آثار سوء  اگر خداي نكرده بانك

ت تشخيص ربا مشكل اس ي شود و مسأله اعمالشان متوجه شخص سودگيرنده از بانك نمي
  .ام به آنها رجوع كنيد ه موضوع ربا من مقاالتي نوشتهو راجع ب

كـه   ؛مرتبط به موضوع درويشي و شـريعت اسـت   ،ايد و اما تمام مسايلي را كه نوشته
ولي شما توجه بفرماييد كـه وقتـي بـه كسـي ايـن موضـوعات را       . ام من هميشه تذكّر داده

بايد بـه ايـن نكتـه بسـيار     و  دهد وء اثر ميكنيد به صورت آمرانه نباشد؛ زيرا س مييادآوري 
و ماننـد يـك خـواهر و حتّـي خـواهر       بـا لحـن مهربـان   . ر داشتتوجه نمود و آن را در نظ

گونه نيست؟ و آيا اين كار را بكنيم بهتر نيست؟ و آيا  تر از او سؤال نماييد كه آيا اين كوچك
ه به نحوي كـه مشـهور بـه روش    اند؟ و خالص به خاطر داريد كه به ما اين طور دستور داده

سقراط هرگز موضوعي را مستقيماً به شخص مخـاطبش  . سقراطي است بايد يادآوري كنيم
گرفت او را وادار  كرد و ايرادي كه بر جواب او مي گفت بلكه با سؤاالتي كه از طرف مي نمي
يد بـه  رس تا مي ،كرد كه جواب ديگري بدهد و به همين ترتيب جواب در جواب در جواب مي

. شـاءاهللا موفـق باشـيد    ان. شما هم سعي كنيد به ايـن طريـق اقـدام نماييـد    . جواب صحيح
  .والسالم
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  1997سپتامبر  30
 في شما كه با ارسال عكس حضرت مريم و حضرت عيسـي  نامه ،دوست محترم

اد شـما  ا حافظ شما قرار بدهد و موجب ارشاميدوارم خداوند آن دو بزرگوار ر. مزين بود رسيد
ايد در كتب مفصل نوشته شـده اسـت و مـن بـه      سؤاالتي كه كرده ي زندگي باشند در همه

انگليسي در اين باره بـه شـما معرفـي كـنم يـا كتـابي كـه         ي بهخاطر ندارم كه بتوانم كتاب
ها هسـت و   اين قبيل كتاب قطعاً در آنجا از. ايتاليايي باشد؛ چون به اين دو زبان آشنا نيستم

  .دهم مطالعه خواهيد فرمود و اما متفرّقاً جواب مطالب شما را مي
چون در آنجا هيچ كس كـه  . شما به گناباد رفته بود و مدتي در آنجا مانده بود ي نامه

بـه مـن    ـ قريب يك ماه قبل ـ نبود، نامه را نگه داشتند و اخيراً ،ايتاليايي يا انگليسي بداند
بعـد از اينكـه متوجـه     تاكردم  دانستم ناچار بايد سؤال مي انگليسي نميچون من هم . ددادن

دانيد من مسلمانم و بنابراين در  همانطور كه مي. كنمبمطالب نامه شدم اقدام به اين جواب 
توانيـد عقايـد    شناسـند و مـي   كنم زيرا اسالم را همه مـي  ي مسلماني زياد بحث نمي مسأله

احياناً بعضي موارد كه ممكن است مؤثر در پاسخ باشد يادآوري . ب پيدا كنيداسالم را در كت
  .كنم مي

ارد و در خود قرآن از بيشتر پيامبران زگ تمام پيامبران گذشته احترام مي به اسالم -1
و سـپس از   عي اول از حضـرت موسـي   نام برده شـده اسـت و بـيش از همـه در درجـه     

عيسي به آن نحوي كه در قـرآن آمـده   . برد نام مي غمريم و حضرت ععيسي حضرت
بـراي نمونـه بعضـي    . است آنچنان پاك و منزه است كه تصور بشر از درك آن عاجز است

هـاي   بـه زبـان  هاي قـرآن   دهم كه به ترجمه كنم و مراجعه مي نكات را به شما يادآوري مي
  .مراجعه فرماييد عدر مورد عيسياروپايي 
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ي كامل به نـام   م حضرت مريم ناميده شده و يك سورهي كاملي به نا در قرآن سوره
آن حضرت وجود دارد كه در اين سـوره، اول از حضـرت يحيـي نـام بـرده شـده و دعـاي        

ي آن، صفات وي  يحيي و در خاتمه سپس تولّد حضرتو  يحيي زكريا، پدر حضرت حضرت
او بـاد روزي كـه    سـالم بـر  . آورده شده است كه خدمتگزار والدين بوده و جبار نبوده اسـت 

بعـد از ايـن داسـتان    . والدت يافت و روزي كه رحلت كرد و روزي كه مبعوث خواهـد شـد  
مريم ذكري به ميان آمده است كه جبرئيـل   از حضرت. بيان شده است ععيسي حضرت

اگـر تـو پرهيزگـار هسـتي بـه      : به صورت بشري بر مريم ظاهر شد و آن حضرت گفت كه
ي پروردگار  من نماينده: جبرئيل براي آرامش حضرت گفت. برم يخداوند رحمان از تو پناه م

من با مـردي تمـاس   : مريم با تعجب گفت. تو هستم و او فرزند پاكي به تو عطا خواهد كرد
بـاش،  «: گويـد  امر خداست كه وقتي اراده كرد مي: ام اين چگونه باشد؟ جبرئيل گفت نگرفته
مريم پناه برد به درخت خرماي خشكي و به  بعد از حمل و موقع وضع حمل، ».باشد پس مي

مردم، ولي از  خدايا كاش كه من فراموش شده بودم و قبل از امروز مي: آن تكيه داد و گفت
ي آبـي جـاري    پايين پاي او نوزاد جديد صدا زد كه محزون نباش، از جلوي پاي تو چشـمه 

پـس از  . خواهد ريخت همين درخت خشك را بتكان، خداوند خرماي تازه براي تو. شود مي
اين خرما و از آن آب بخور و بياشام و اگر به تو مراجعه كردند بگو من روزه دارم و صـحبت  

مريم اشاره كرد كـه مـن روزه   . مردم مراجعه كردند به مريم و او را مالمت كردند. كنم نمي
؟ سخن بگويـد ند توا آنان متعجبانه گفتند كه چگونه يك نوزاد مي. دارم و اشاره به نوزاد كرد
به من كتاب داده شـده و هـر جـا كـه      ،ي خدا هستم من نماينده: ولي ديدند كه نوزاد گفت

باشم خداوند مرا مبارك قرار داد و مرا وصيت كرد به نماز و زكات تا وقتي كه زنده هستم و 
ي كه سالم بر من روز. نيز وصيت كرد به نيكي نسبت به مادرم و مرا جبار و شقي قرار نداد

. مـريم  بن اين است جنسيت عيسي. زاييده شدم و روزي كه بميرم و روزي كه مبعوث گردم
. گيـرد  االّ خداوند هرگز فرزند نمـي  قول صحيحي كه شما در آن مردد و مشكوك هستيد و

. شـود  هر امري كه داشته باشد به محض اينكه بگويد باشـد، انجـام مـي   . خداوند منزّه است
آن رفع اتهاماتي است كـه يهوديـان بـه    در واقع كرده است  عز عيسيتنزيهي كه قرآن ا
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زدند و رعايت تعادل در مقابل آنچه كه پيروان حضرت غلو كردند و آن حضرت  حضرت مي
  .را به مقام خدا رساندند و او را يكي از خدايان قرار دادند

دنـد كـه   ي اين پيغمبران بر حـق بودنـد و دينـي آور    اسالم معتقد است كه همه -2
به ايـن نكتـه    ععيسي. تري آورد متناسب با زمان خودشان بود و پيغمبر بعدي دين كامل

ام كه دين برادرم موسـي را نسـخ كـنم بلكـه      من نيامده: هم تصريح فرموده است و فرمود
ي اديـان   توحيـد و نبـوت و معـاد در همـه    : اساس هر دين؛ يعني. ام آن را تكميل كنم آمده

منتهـي  . نبوت هميشه نبوت است توحيد هميشه توحيد است،. نسخ نيست وجود دارد و قابل
قابـل نسـخ    و معاد هم هميشه معاد است. كند هر زمان در لباس يكي از پيغمبران جلوه مي

ام تكميـل   ام آن را نسخ كـنم بلكـه آمـده    من نيامده: فرمود عآن ديني كه عيسي. نيست
است كه احكامي را كه مناسب با زمان باشد  كنم، چنين ديني است و تكميل به اين صورت

مسـأله انتقـام و مسـأله مجـازات را      عاينكه بنابه اقتضاي زمان موسـي  كما. زدبرقرار سا
اگر يك سيلي به تو زدند آن طرف صـورت را هـم   : فرمود عشديداً برقرار فرمود و عيسي

مـالً هميشـه دسـتور    گرچـه ع . اگر قبايت را بردند ردايت را هـم بـده  . بگير كه سيلي بزنند
بينـيم اجـراي آن اثـر نيكـويي دارد،      شود ولي در بعضي موارد مي اخالقي حضرت اجرا نمي

 ،هوگــو كــه آن كشــيش بزرگــوار بــه ايــن وســيله ويكتــور بينوايــانجملــه در كتــاب  مــن
ما . خدا ساخت يك مرد ،كار ظاهر خالف به يعاد را متنبه كرد و از يك مرد »ژان وال ژان«

يعني بعد از همه آمده است و ديني آورده است كـه  . االنبيا است يم كه پيغمبر ما خاتممعتقد
البتـه بحـث در ايـن مسـأله و     . ها خواهد بـود  اين دين براي تمام جوامع و براي تمام زمان

توانيـد   ي اين نامه خارج است و مـي  استدالل در اين زمينه بسيار مفصل است كه از حوصله
  .من آن را به عنوان اعتقاد خودمان به شما گفتم. عه كنيدبه كتب ديگر مراج

عالوه بر اين، كساني كه امكان تحقيق دارند بايد تحقيق كنند و ديـن كامـل را    -3
اما اگر امكاناتي نداشـتند و در ايـن   . كه خداوند براي اين روزگار مقرر داشته است پيدا كنند

شته باشند، به نظر شخص من اگر بر همـان  زمينه تقصيري به گردن آنها نبود و عالجي ندا
ي بقره،  در سوره. بخشد ديني كه باشند، به مقتضيات آن دين عمل كنند، خداوند آنها را مي



38 

منْ أَسلَم وجهه للَّه و هو محسنٌ فَلَه أَجرُه عنْد ربه و ال خَوف علَيهِم   بلى: فرمايد مي 112ي  آيه

چون آيات قبل از آن مربـوط بـه يهـود و نصـاري بـود در       ـ ، بله كسي كه هم يحزَنُون و ال
تسليم امر خداوند بشود و احسان و نيكي كنـد خداونـد اجـرش را قبـول      ـ فرمايد اينجا مي

منتهي به شرط اينكه به دين خودش با خلوص نيت  ،شود كند، يعني عذرش پذيرفته مي مي
  .رفتار كند
ي مسـلمين، امـا در داخـل اسـالم هـم       لياتي بود راجع به اعتقـادات همـه  اين ك -4
گروهي معتقـد شـدند كـه     صبه اين معني كه بعد از وفات پيغمبر. هايي وجود دارد تفاوت

دهند، ولي گروهي معتقد بودند كه رهبر را بايد رهبر  انتخاب رهبر را اجتماع مردم انجام مي
ي پيغمبر بايد تعيين كند صريحاً كه چـه كسـي بعـد از او    يعن. تر و سابق انتخاب كند قديمي

اينها از همان اول دو رشته شـدند، آن  . را تعيين كرد عپيغمبر، عليو  جانشين خواهد بود
اينان اين اعتقاد . اي كه معتقدند به اجازه بود، شيعه گفتند ي اول را سنّي گفتند و رشته رشته

از علي هم، هر كسـي جانشـين خـودش را بايـد خـودش       گفتند بعد را ادامه دادند؛ يعني مي
اي، هر امامي، جانشين خودش را، امام بعدي را بايد خودش تعيين كند  هر خليفه. تعيين كند

ي مـا   امـام دوازدهـم بـه عقيـده    . القول بودند تا امام دوازدهم و به همين صورت همه متّفق
هــاي مختلفــي دارد كــه  يــادآوري كــنم خــود شــيعه هــم رشــته ـــ عشــري ي اثنــي شــيعه

هـاي گنابـادي هـم شـيعه      ي دوازده امامي هسـتند كـه مـا درويـش     مشهورترينشان شيعه
از چشم ظاهري ما غيبت كرد ولـي حيـات دارد و خداونـد او را از مـا      ـ عشري هستيم اثني

بـاز  . كنـد  مخفي نگه داشته است و روز آخر قيام خواهد كرد و دنيا را پر از عـدل و داد مـي  
گويند در زمان غيبت امام كسـاني كـه فقـه     اي مي عده. و گروه بودند؛ شدند يا بودندشيعه د

شـوند   ي اجتهاد دارند آنها نمايندگان امام تلقي مي از استادي اجازهو  خواندند، درس خواندند
ي خودشـان را ذكـر    ي اجـازه  و به همين طريق االن فقهايي هستند كـه هـر كـدام رشـته    

كنند و اين  استادان و كساني را كه از آنها اجازه اجتهاد دارند، ذكر مي كنند؛ يعني اسامي مي
گويند اين اجازه و اين علم فقـط بـراي    اي كه متصوفه باشند مي عده. رسد اجازه به امام مي

كننـد   صورت عبادات را آقايان فقها تعيين ميو  امور ظاهري و عبادي است؛ يعني تشريفات
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آن معنويت را كه امام  ؛دهند اما آن معنويت نند و در كتب شرح ميك و درباره آن بررسي مي
شود؛ يعني شكل و صورت ظاهري نماز كه درسـت   كرد با اين عملي نمي همه را تربيت مي

بلكه نمـاز بايـد    ـ يعني معراج مؤمن نيست ـ باشد نماز صحيح است ولي نماز واقعي نيست
ولي اين تربيت با فقها نيست بـا عرفـا   . بشود يعني موجب علو درجات او ؛معراج مؤمن باشد

ي  بـه آيـه  است مستند  و اين امرعرفا براي اين تربيت معتقدند كه بايد بيعت گرفت؛ . است
آخر، كه خداوند مال و جان  الي 1منَ الْمؤْمنينَ أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّة  إِنَّ اللَّه اشْتَرى

گويند كه يـك نحـوه    اين را بيعت مي. دهد خرد و در مقابل بهشت به آنها مي را مي ؤمنينم
: گرفت كـه  گويند خود پيغمبر مي اين بيعت را در زمان پيغمبر مي. مثالً خريد و فروش است

ر واقـع  كنند د گويد كساني كه با تو بيعت مي ، قرآن مي 2إِنَّما يبايِعونَ اللَّه كإِنَّ الَّذينَ يبايِعونَ
گرفتنـد كـه ايـن     شو ائمـه  عبعد از پيغمبر هم اين بيعت را علي. كنند با خدا بيعت مي
ولي در زمان غيبت گفتند دليلي بر نسخ حكـم بيعـت كـه    . ي شيعيان است مورد اتفاق همه

منتهي در زمان غيبت امام، كساني را حضرت تعيين كردند كه . نيامده، بنابراين بيعت هست
يرند به نمايندگي از طرف ايشان و بعد براي خودشان هـم جانشـين تعيـين    اين بيعت را بگ

 .گرفتند و جانشين هم تعيين كردنـد  اين كار هم شد و بيعت مي. كنند، براي بعد از مرگشان
؛ كـه ايـن را در   إِلَـى يومنَـا هـذَا   جانشين بايد جانشين را تعيين كند و او هـم جانشـينش را   

سالسل مختلف درويشي وقتي كه سلسله اجازه . »ي اجازه سلسله«: گويند اصطالح عرفا مي
گويد كه من اجازه دارم از فالن كس و او از  هر كسي مي. گويند منظور اين سلسله است مي

  .اين نظر مختلف هستند ي البته سالسل مختلف درباره. فالن كس الي آخر، تا برسد به امام
. اللّهي مشـهور اسـت   كي از سالسل نعمتي گنابادي ي ي ما به نام سلسله سلسله -5

سال قبل به وقـوع   130يعني حدود  .ق 1278اللّهي انشعاب آخرينش در سال  سلسله نعمت
ي  يكـي هـم سلسـله     پيوست كه يك سلسله فعالً به نام دكتر نوربخش، نوربخشـيه اسـت،  

ي گنابــادي بــه مناســبت  سلســله. عليشــاهي ي صــفي گنابــادي اســت و ديگــري سلســله
گنابادي كه در دوران خود برجستگي خاصي پيدا كرده بـود بـه نـام     محمد مالسلطان حاج

در همـان بيـدخت    ،ي ايشان در همان گناباد اسـت  كه مقبره ؛ي گنابادي مشهور شد سلسله
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ي امـام معـين شـده اسـت كـه از طـرف        وكيل و نماينده ،در زمان غيبت. ايد است كه ديده
كـه قبـر آن چهـار نفـر از      ،تعيين كند تا برسد به امـروز حضرت بيعت بگيرد و بعد جانشين 

چهارنفري هستند كه آخرين كساني بودند كه در ايـن سلسـله    ،بزرگواراني را كه شما ديديد
ــت داشـــتند و بعـــد از ايشـــان هـــم؛ يعنـــي بعـــد از آخـــرين آنهـــا، مرحـــوم    مرجعيـ

ن سلسله بـه اينجـا   بود كه من جانشين ايشان هستم و اي) عليشاه محبوب( تابنده علي حاج
تفاوتي كه در شيعه، بين فقها و عرفا هست معناً اختالف نيست بلكـه تفـاوت   . رسيده است
گويند كه ما دليلي نداريم بر اينكه در زمان غيبت نيـز نماينـدگان    آقايان فقها مي. نظر است

امـر   خاصي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم بيعت بگيرند معين شده باشند و دليلي بـر ايـن  
وجود ندارد و بنابراين امر دين صرفاً مربوط به فقها است كه بنابر روايـاتي كـه شـده اسـت     

أَمرِ مولَـاه     كمنْ : گويند مي يعـاً لـطم اهو لَى هـفاً عخَالم هيندظاً لافح هنَفْسناً لائص اءنَ الْفُقَهانَ م

وهقَلِّدأَنْ ي امولْعات بودنـد؛ بـر    ،ي كه از فقها، دانشمندان علميكسان ،3فَلداراي اين خصوصي
گـوييم تقليـد بـه جـاي      عرفا و ما مي. مردم عوام است كه از آنها در اعمال شرع تقليد كنند

در اعتقـادات  . تقليد در اعمال شرعي است و در اعتقادات تقليد نيست درست است ولي خود
تلقين ذكر گرفت و بايد بيعت كرد و با ايـن بيعـت    بايد از كسي كه مجاز از طرف امام باشد

شـود بـراي اينكـه اگـر امـام       اتّصال به امام پيدا كـرد؛ يعنـي در واقـع شـخص آمـاده مـي      
به عـالوه ذكـر و يـاد زبـاني كـافي      . ظاهر شد جزء قشون آن حضرت باشد بدوازدهم

منظـور از دل  . شـود  گويد ولي دل خبر نمي نيست براي اينكه خيلي اوقات زبان، كالمي مي
بايد بر ذكـر  . شود ي زبان تلقي مي گويد ولي لقلقه روح انسان است؛ يعني با زبان چيزي مي

شود، بر آن ذكر مداومت كند و تقريبـاً   قلبي كه از طرف شخص مجازِ از طرف امام داده مي
، بلكه توان گفت كه هميشه به ياد خدا باشد، نه تنها در نماز يا عبادات ديگر بدين طريق مي

  .همواره به ياد خدا باشد
در مورد نيايش، عبادات همان عباداتي است كه در شيعه هست؛ مثالً نمازها بـه   -6

نماز جماعت هست، منتهي در نماز جماعت چون معتقديم كه هيچ كار . همان صورت است
زه از الهي را بدون اخذ اجازه از امام نبايد انجام داد، در زمـان غيبـت امـام هـم بـدون اجـا      

توانـد   بنـابراين كسـي مـي   . ي غيرمستقيم او كه قطب سلسله است، نبايد انجـام داد  نماينده
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ي  پيشنماز باشد، امام جماعت باشد كه صالحيت او براي قطب محـرز شـده و بـه او اجـازه    
توانـد بـه كسـي مأموريـت      چنين قطب هر كار معنوي را مـي  هم. امامت جماعت داده باشد

تواند به ديگران نمايندگي بدهد كه از طرف  گيرد مي يعتي كه خودش ميبدهد، مثالً همان ب
اللهي آن است كه هيچ كس  ي نعمت در مورد كار هم از خصوصيات سلسله. او بيعت بگيرند

منظور اينكه بيكاره نباشـد يعنـي   . نبايد بيكار باشد و هر كسي بايد امرار معاشي داشته باشد
شـود كـه    ي كه كار كم است و جهـات اقتصـادي موجـب مـي    االّ در دوران اهل كار باشد و

بيكاري زياد شود، منظور اين بيكاري نيست، بلكه بيكاره بودن است كه در اين صورت او را 
  .پذيرند نمي

صدوبيست سال قبـل مرحـوم حـاج مـال سـلطان      حدود در مورد مواد مخدر، در  -7
بـود كـه در مـزار بيـدخت زيـارت      كه مدفن ايشان اولين آرامگاهي  ـ عليشاه محمد سلطان

اللهي گنابـادي، فتـواي تحـريم اسـتعمال مـواد       ي نعمت رهبر و قطب وقت سلسله ـ كرديد
صادر كرده، از آن تاريخ دراويش ايـن سلسـله بـه ايـن تحـريم       ـ به عنوان مخدر ـ مخدر

شـي معتـاد   پذيرند و تعداد كساني كه بعد از ورود بـه دروي  معتاد را به درويشي نمي. معتقدند
  .تفاوت فاحشي دارد ،شوند بسيار اندك است و همواره با تعداد و صدي چند معتادين جامعه

ي ما از بدو خلقـت آدم بـوده اسـت و تـا روز واپسـين       عرفان و تصوف به عقيده -8
. نمايـد  خواهد بود؛ زيرا ما معتقديم كه در هر زمان خداوند كسي را مأمور هدايت خلـق مـي  

نـوح، ابـراهيم، موسـي،     :اهي مسـتقيم اسـت؛ ماننـد پيـامبران اولـوالعزم     اين مأموريـت گـ  
بدين طريق كه هر پيامبري جانشـين خـود را   . و گاهي غيرمستقيم ص، محمدهعيسي

ي اجازه ادامه يافت،  تعيين كرد و او هم جانشين خود را تعيين كرد و به همين طريق سلسله
ن سلسله بـوده و از طـرف سـلف و اسـتاد خـود      هاي اي كه خود پيامبران نامبرده نيز از حلقه

 عاند كه بر استاد تقدم پيدا كنند؛ هماننـد عيسـي   منتهي شاگرداني بوده. تعيين شده بودند
تعميد گرفت ولي بر او تقدم يافت و شايد همين نكته موجب اشـتباه   عكه از دست يحيي

تصـوف از هنـد و    بعضي مستشرقين، محققين يا احياناً مغرضـين قـرار گرفـت كـه گفتنـد     
اساس عرفان بر . گرفته شده است... يا از مذهب زردشتي و 4تعليمات بودا، تعليمات فلوطين
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اين است كه انسان بايد همواره به ياد خدا باشد و ياد و ذكر زباني كافي نيست؛ زيرا اوالً در 
ي شـيعه و   ائمـه  بنـابراين پيـامبران و  . تواند مـداوم باشـد   كند؛ ثانياً نمي دل هميشه اثر نمي

دهند كه با انجام آن دل هميشه  نمايندگان امام، هر كسي را اليق ديدند به او ذكر قلبي مي
  .هاي فردي و اجتماعي مانند ساير مسلمانان است عبادات و نيايش. به ياد خدا باشد

عمومي در شهرها نبود، دراويش ... سابقاً چون وسايل پذيرايي، هتل، رستوران، و -9
مسلكان، اماكني را به عنوان  نوازي و با احساس برادري نسبت به هم ي خصلت مهماناز رو

جـايي بـراي اقامـت داشـته      ـ ها و به ندرت غيردرويش درويش ـ خانقاه تأسيس تا واردين
بسياري از اوقات هم براي اينكه مزاحم حاضرين در مساجد نشوند و يا بتوانند بطـور  . باشند

جلسات خود را در همان خانقاه تشـكيل   ،مشغول شوند) به ذكر قلبيتوجه ( كامل به مراقبه
اما امروز كه وسايل عمومي پذيرايي فراوان است، اين هدف خانقاه منتفي است و . دادند مي

گرچـه اصـطالح خانقـاه بـراي ذكـر محـل تجمـع         ـ سلسله، خانقاه وجود ندارداين لذا در 
بـه يـادبود سـردار     ــ  اماكني به عنوان حسـينيه  و به جاي خانقاه، ـ رود دراويش به كار مي

ي عبـادي خانقـاه را دارد و هـم     شود كه هم جنبه تأسيس مي ـ ععلي بن شهيدان حسين
  .باشد مي ـ و ساير بزرگان شيادبود ائمه ـ خواني محل روضه

. در خاتمه توفيق شما را در تحقيـق در امـر ديـن و يـافتن طريـق خـدا  خواسـتارم       
  .والسالم

                                     
 .111 هسوره توبه، آي.  1
 .10ايه سوره فتح، .  2
 . 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  3
4  .Plotin 
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  و
١٢١  

  1418 هالثاني جمادي 6
  1376مهر  17

جواب را در حدودي كه با نامه ميسر است برايتان . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
كرديد  بسياري از سؤاالت كه كرده بوديد حق بود قبل از مشرف شدن سؤال مي. نويسم مي

  :تا در شما ترديدي ايجاد نشود، ولي به هر جهت به قول مولوي
ــزاران ــد هـ ــد  صـ ــدم اميـ ــار ببريـ  1از كه، از شمس، اين ز من بـاور كنيـد     بـ

. آيـد بپرسـيد   بنابراين هر وقت هر گونه شك و ترديد و سؤالي براي شما پـيش مـي  
  :تر باشد دهم كه راحت سؤاالت شما گرچه پشت سر هم است ولي من بطور مجزا پاسخ مي

د ندارد، معنـي گفتـار شـما را    ي قدما وجو ايد عرفان امروز به شيوه ـ از اينكه گفته  1
خواندنـد و   ي قديم و جديد دارد؟ آيا نماز را قدما جوري مـي  آيا وجود خداوند شيوه. نفهميدم

دهد و بايد هر انساني  متأخرين جور ديگر؟ آن معنويتي كه اساس روح انساني را تشكيل مي
ي عرفـاني،   ن شـيوه بنـابراي . به آن توجه كند، آن اساس از اول تاكنون يك چيز بوده اسـت 

اي نيست كه متقدم و متأخّر به آن اطالق شود، بلكه تربيت عرفاني است كه آن هـم   شيوه
  .بيشتر به دست خود شخص است

شخاصـي نادرسـت را دسـتگيري    ايد چرا اشخاصـي مثـل مـن، ا    ـ اما اينكه نوشته  2
يرنـد، ايـن مثـل    شود خود سلسله و بزرگان سلسله مورد سؤال قـرار گ  ميكه باعث  ام كرده

كردند كه اينهايي كه دور و بر تو هستند از اشـرار   صهمان سؤالي است كه از پيامبر اكرم
چنين اشخاصـي  بيشتر از همه، ولي توجه كنيد كه عرفان اصوالً براي اين است كه . هستند

چـرا   :هاي قديمي كه كسي از او سؤال كرده بود كـه  به قول يكي از درويش. را تربيت كند
اگـر   :كنند با اين خصوصيات بدي كه داري؟ او در جواب گفته بود ثال تو را دستگيري ميام

بدتر  بسيارزدم و  كردند از آن اشراري بودم كه خيلي به مردم لطمه مي من را دستگيري نمي
مرا دستگيري كردند و به من دستوراتي دادند تا با انجام آنها توانستم . از اين بودم كه هستم

سعي . اين قدري هم كه مانده از دست من خارج است. يادي از آن شرور را دفع كنممقدار ز
  .كنم اين مقدار را هم دفع كنم تا اليق عنوان درويشي باشم مي
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شـوند و بـه صـورت     ايد كه چرا در اين سلسله تعداد كثيري دستگيري مي ـ نوشته  3
يعني چه به صـورت سـاده   . ممن معني اين عبارت را نفهميد. شوند ساده هم دستگيري نمي

دسـتگيري در   ؟نوشتيد منظورتان چيست شوند؟ حق آن است كه صريحاً مي دستگيري نمي
خطـا  در مـوردي  كنـد   ممكن است آن شخصي كه دستگيري مـي . همه جا يكنواخت است

ت نداشـته باشـد    او ببيند و حال آنكه  يخلوص نيت را در طالب و مثالً كرده باشد خلوص نيـ
  .كند اند اگر رفتار كند پيشرفت مي دستوراتي كه دادهبه ر جهت ولي به ه
ها كه نوشته بوديد، تربيت درويشي كه ماننـد تربيـت    درويش ربيتـ اما در مورد ت  4

تربيت درويشي . بچه دو، سه ساله نيست كه الزم باشد همواره يك نفر باالي سر بچه باشد
كنـد و   آن كسي كـه تقاضـاي تشـرّف مـي    . اس در اطاعت از دستوراتي است كه داده شده

لـذا   ،شود فرض بر اين است كه خودش طالب سلوك و پيشرفت معنـوي اسـت   درويش مي
ديگر بر خود اوست كـه بـه   . دهند؛ دستوراتي كه مجاز به دادنش هستند دستوراتي به او مي

شرفتي ننمـود،  اما اگر به دستورات رفتار نكرد و پي. اين دستورات رفتار كند تا پيشرفت نمايد
ت ديـد، او را   . تقصير خود اوست ولي شخص مجاز موظف است در هر كسي كه خلوص نيـ

  .را به او بدهدمحوله ف سازد و دستورات به درويشي و فقر مشرّ
ايد كه  ها اظهار ناراحتي كرده و اضافه كرده ـ اما از اينكه از تعداد فقرا و دستگيري  5

ت  نشاني در بي ها را آيا بهتر نيست كه نشان« ؛ »ها گم كنيد و به كيفيت فكر كنيد تا به كميـ
اي بگوييـد و ثانيـاً تصـور     عبـارت عرفـاني  صـرفاًً  ايد  اين حاكي از آن است كه اوالً خواسته

جـازي كـه   شـخص م احيانـاً  كنيد كه در مشرّف شدن، سودي و نفعي براي درويش يـا   مي
ي  سودي براي او نيست، بلكـه ايـن وظيفـه    كند، وجود دارد و حال آنكه هيچ دستگيري مي

كند، دستگيري كنـد و اگـر نكـرد     اوست كه كسي را كه با خلوص نيت تقاضاي تشرّف مي
را غصـب   عگويند حقّ علي ي مردم است كه مي اين مانند اشتباه عامه. قصور كرده است

كـه  است كه حق نيسـت بل  »واليت«آن مقام . كه غصب شدني نيست عحقّ علي. كردند
ايم فكر  اما ما كه دل به اين مناصب دنيوي و مناصب خالفت و حكومت بسته. وظيفه است

ولـي در واقـع   . كنيم كه خالفت براي علي، حقّي و مزيتي بود كـه آن را غصـب كردنـد    مي
مـدتي جلـويش را گرفتنـد ولـي وقتـي مـانع آن برداشـته شـد،         . ي علي بود خالفت وظيفه

اين  ـ شاءاهللا ان ـ هستيم عحاال ما هم كه پيرو علي. فتخالفت را به عهده گر ععلي



45 

 يتـوجه  نه اينكه حق ما باشد كه به كميت بي ،ي ما است دستگيري و مشرّف كردن وظيفه
ي  كيفيت در درجـه . نفسه مورد توجه نيست كدام از اينها في هيچ. شده و به كيفيت بپردازيم

ما همواره از طالبان درويشـي  . عمل كند ي خود شخص است كه به دستورات اول به عهده
اگر در دستوراتي هم . و با آگاهي طلب كنند نمودهخواهيم كه به دقت تحقيق و مطالعه  مي
توانـد از   ايرادي داشت يا حاالتي برايش به وجـود آمـد مـي   آن شخص دهند  ميمشايخ كه 

ري در اصـل مطلـب   وجـه تـأثي   هـيچ  بنابراين زيادي يا كمي فقرا به. يكي از مشايخ بپرسد
  .ندارد

ايد بيست نفر فقير پاك آيا بهتر از هزاران هزار چون منـي نيسـتند؟    ـ اينكه نوشته  6
. ي خـودش ارزش دارد  هر كس به اندازه. ي اينها نزد خدا ارزشي دارند همه. طور نيست اين
رفتار نكرد، خود داند و خداي  اند اگر كسي به دستوراتي كه داده.  2مكم عنْد اللَّه أَتْقاكرَمكإِنَّ أَ
به عالوه اين تعداد به دست مـن و  . دهد اگر هم رفتار كرد كه خداوند به او توفيق مي. خود

چه بسا كساني را كه شما . چند نفر بهتر است و چه كسي بهتر استبگوييم شما نيست كه 
د بدترند ممكن است كني كنيد بهترند، خيلي بدتر باشند و حتّي آنهايي را كه فكر مي فكر مي

 عميزان اين امر خداوند است؛ كه البته مولوي خطاب به حضرت علـي . خيلي بهتر باشند
  :فرمايد مي

ــوده   ــو بـ ــد خـ ــرازوي احـ ــو تـ  3اي ي هـــر تـــرازو بـــوده بـــل زبانـــه   اي تـ
بهتر براي كي؟ اگر درويش بهتـر يـا بـدتر    . خواهيم بكنيم بنابراين ما اين كار را نمي

كه طالب راه هسـتند   هايي انساني  من يا شما سود يا زيان دارد، همه كسي است كه براي
  .شان كرد بايد راهنمايي

ايـد كـه فـالن فقيـر تمثـال مبـارك        ـ و اما ايرادي كـه بـه بعضـي فقـرا نمـوده       7
ايـن كـار خطـاي    . كنـد  گذارد و بساط فقر و كفر هم بر پا مي عليشاه را مي محبوب حضرت

نبـود؟ مگـر    صملجم از مسلمانان زمان پيغمبـر  مگر ابن. دارداوست و به درويشي ربطي ن
 ع، آن بزرگـاني كـه بـا علـي    صي اينها نزديكتر به پيـامبر  طلحه و زبير نبودند؟ از همه

بـه پـاي    ــ  بـاهللا  العياذ ـ بيعت نكردند و حتّي دشمني كردند، آيا گناه آنها به پاي اسالم يا
خودشـان  آنهـا  ا دادند، دست آنها را گرفتند ولـي  شود؟ پيغمبر دستوراتي ر پيامبر گذاشته مي
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گوييم جز اينكه بگوييم شما  ما چيزي نمي. دهد جزاي اعمالشان را خداوند مي. عمل نكردند
  .ي خود رفتار نكرديد بر وظيفه
ايد كه آيا زمان اين نرسيده كه فرقه و سلسله را از بهر خدا رها كنيم؟ چرا  ـ نوشته  8

كنيد؟ چرا قبل از اينكه درويش بشويد به ايـن مطلـب فكـر نكرديـد؟      اين سؤال را حاال مي
و : فرمايـد  ايد؟ بايد بگوييم براي خدا دست به سلسله بزنيم كـه مـي   پس شما براي چه آمده

منظور شما از اينكه سلسله را از بهـر خـدا رهـا كنـيم     . 4اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً و ال تَفَرَّقُوا
شـود،   به شما دستوراتي داده كه اين دستوراتي هم كه در عـالم فقـر داده مـي   چيست؟ خدا 

تـوزي و خسـته شـدن     ايد كه اين بـه عنـوان كينـه    نوشته. اقتباسي از همان دستورات است
منتها شما رفتار چند نفر يا حتّي تصور خودتان را به . اين درست است و مانعي ندارد. نيست

اين جمله كه با ناموس الهي بـيش از ايـن بـازي    . طا استگذاريد و اين خ پاي درويشي مي
نشود يعني چه؟ كدام ناموس الهي و چطور بازي شدن را منظور داريد؟ اگر از كتابي چيـزي  

خيلـي از ايـن اشـكاالت    . بپرسـيد تحقيق كنيـد و  ايد، بايد  اي شنيده خوانده يا از كسي نكته
رزي به ديگران، يـا معلـول ديـدن رفتـار     ي جهل آنها به مسائل است يا در اثر حسدو نتيجه

  .گذارند ناشايست از بعضي از فقرا است كه آن را به حساب فقر و درويشي مي
همانطور كه بايد ايـن سـؤاالت را   . ـ اما تجديد بيعت، از شما كسي نخواسته است  9

م تجديـد بيعـت شـما    شـديد، االن هـ   كرديد و بعد از حل آنها مشرّف مي قبل از تشرّف مي
اگر حل شد، تجديد بيعت كنيـد و گرنـه   . موكول به اين است كه مشكالت مذكور حل شود

آن است كـه شـما روي ارادت و محبتـي كـه بـه       ي دهنده اين نشان. در همان وضع بمانيد
ايد و حال آنكه بيعت نبايد به موجـب   ايد با ايشان بيعت كرده يزدان داشته عبد مرحوم آقاي

گويـد   ت و خلوص نسبت به يك شخص باشد بلكه بايد مربوط به آن چيزي كه او مـي محب
آيد، سـخن حسـابي گفـت،     اش هم بدتان مي يعني اگر شخصي كه حتّي شما از قيافه. باشد

و  بكنيـد بايد به او گوش دهيد و اگر تشخيص داديد كه بايد بيعت كنيد، بـا او بايـد بيعـت    
عالقه شما است حرفي زد كه نادرست است نبايستي با او  بالعكس اگر كسي كه كامالً مورد

  .بيعت كنيد
ايد بيشتر تجلّيات همين افكار شما است و هيچ ربطـي بـه    هايي كه ديده ـ خواب  10

اما اين توجه را هم داشته باشيد كه اولين كسـي كـه كـامالً بـه پيـامبر      . مسائل ديگر ندارد
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. علي قـرآن را جمـع كـرد   . است عكرد علي تار ميتسليم شده و به دستورات او كامالً رف
 ععلـي . توانـد خطبـه بگويـد    هايي دارد كه هيچ اديبي بـه آن زيبـايي نمـي    ايشان خطبه

دستورات اخالقي داده است كه علمـاي روانشناسـي و اخـالق، امـروز هـم آن را تصـديق       
كشت  د ميي زيادي را كه به مصلحت اسالم بو زد و عده روز شمشير مي ععلي. كنند مي

. اين جمـع اضـداد اسـت   . كرد شد و گريه مي ي يك يتيم متألم مي ولي همين علي از گريه
بنـابراين در  . شـد  كشيدند و متوجه نمي خواندكه تير از پايش مي همين علي آنچنان نماز مي

ي اجتمـاعي و فعاليـت    يك جنبـه، مبـارزه  . توان چندين جنبه تشخيص داد علي و تشيع مي
ي اول بـودم و   من خود مدتي در جنبه. و يك جنبه، فعاليت معنوي و دروني اجتماعي است

بعد خداوند مقرّر . ي اجتماعي به خوبي انجام دهم ي خود را از جنبه الحمدهللا توانستم وظيفه
ي تعلـيم و تربيـت معنـوي و     وظيفـه . تري بـه عهـده بگيـرم    ي سنگين كرده بود كه وظيفه

بنـابراين  . ما همه مريد آن حضرت هستيم. هستند ععليدستگيري كساني كه طالب راه 
  .هاي زندگي آن حضرت و فعاليت آن حضرت را داشته باشيم بايد تمام جنبه

كه جنـگ باشـد كـه ايـن جهـاد در      است جهادي نوع،  يك. جهاد چندين نوع است
. ها واجب اسـت  بر شيعيان واجب نيست ولي دفاع هميشه حتي بر زن زغيبت امام زمان

عنَا منَ الْجِهاد الْأَصغَرِ إِلَى الْجِهاد رج: اش فرمود د ديگري هم وجود دارد كه پيغمبر دربارهجها
بـه عنـوان ايـن     ،درويشـي . جهاد با نفس است كه اين جهاد نامش جهاد اكبر است. 5برِكالْأَ

آن بـا   شود تا بـا  ي شمشيري است كه به دست اين مجاهد داده مي جهاد با نفس، به منزله
حال اگـر  . مبارزه كند ،با شيطاني كه هميشه مراقب اوستو  نفس خويش، يعني نفس اماره

اميدوارم خداوند شما را حفظ كند و هميشه . آن شمشير را به كار نبرد تقصير شمشير نيست
  .الموالس. بيني الزم را به شما بدهد روشن

                                     
 .1114، دفتر دوم، بيت 1386تهران، روزنه،  ،يسبحان قيتوف حيتصح ،يمعنوي مثنو.  1
 .13سوره حجرات، آيه .  2
 .3997، دفتر اول، بيت مثنوي معنوي.  3
 .103عمران، آيه  سوره آل.  4
 .71، ص  67، ج بحاراالنوار.  5
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  و
١٢١  

  1418الثاني  جمادي 23
  1376آبان  4

گـو اينكـه    ــ  ايـد  هايي كه كرده از پرسش. ي مفصل شما رسيد نامه. سالمبا عرض 
به هر جهت انسان بايد دنبال فهم برود، منتهي . خرسند شدم ـ رساند كنجكاوي شما را مي

ي داشـتيد نبايـد از يـك مهنـدس       . هر سؤالي را بايد از اهل فن پرسيد اگر شما سـؤال طبـ
ايد كـه   المثل شما پرسيده في. يد از يك طبيب بپرسيداگر سؤال مهندسي داشتيد نبا. بپرسيد

يـا اينكـه   و  .وضع چگونـه اسـت؟ ايـن را از خـود آنهـا بايـد پرسـيد        ،در ساير سالسل فقر
ايد آيا در ساير سيارات حيات وجود دارد؟ اين سؤال اگر سؤال علمـي اسـت بايـد از     پرسيده

م كه چون در قـرآن در بسـياري   گوي قدر مي من فقط همين. متخصصين علم مربوط بپرسيد
جانـدار گفتـه    در مـورد  »منْ«، در زبان عربي رضمنْ في السماوات و االَ: جاها فرموده است

ي مـن   منتها تحقيق اين مسأله و اثبات آن بـه عهـده  . شود، بنابراين بايد جانداري باشد مي
هاي مربوط به  واً كتابنمايم كسي كه در صدد تحقيق در مطلبي است، بد اضافه مي. نيست

ي  شـما رسـاله  . پرسد كند و بعد از آن اگر برايش سؤالي باقي ماند، مي موضوع را مطالعه مي
را دقيقاً و با تأمل و تفكـر در كلمـات و جمـالت آن بخوانيـد، پاسـخ آن دسـته از        پندصالح

ا امضـاي  اگر هم خواستيد ب. سؤاالت را كه مربوط به عرفان است بر شما روشن خواهد شد
اوريد تا ذيل تمام صـفحات را  را بي پندصالحي  من پاسخ را دريافت كنيد يك نسخه از رساله

را  السـعادات  مجمعو همچنين  شبهات رفعي  براي روشن شدن مطلب هم، رساله. كنم امضا
هـاي كلّـي    چنين به دسـتورالعمل  است نيز مطالعه نماييد و هم كافي اصولكه در واقع شرح 

چنـين سـه    عليشاه صادر شده است و هم حضرت رضاعليشاه و حضرت محبوب كه از طرف
و  75مـاه   دي 28، مطـابق  1417رمضان  7دستورالعمل كلي كه از طرف اينجانب در تاريخ 

صادر شده  76، مطابق اول مهرماه 1418االولي  جمادي 20و در  75اسفند  19چنين در  هم
  :توان به چند گروه تقسيم كرد يسؤاالت شما را م. است، مراجعه بفرماييد
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است كه  1417رمضان  7ـ بعضي سؤاالت مشمول اين عبارت شق چهار اعالميه   1
بنابراين دخالت و اظهارنظر در مسائل اجتماعي در قلمروي طريقت نيست و فقرا «: ام نوشته

ت   عمـل . نبايد متوقّع باشند كه از اين حيث از طرف بزرگان دستوري به آنها داده شود و نيـ
بزرگـان هـم در ايـن مسـائل     و  .كـرده و تكليـف خـويش را بيابنـد     اهللا لوجه خالصاًخود را 

همـين روش و  و  براي اينكه تصور نشود كه از وظايف طريقتي اسـت  ؛كردند اظهارنظر نمي
ق هفـت     و هـم  ».عدم دخالت در مسائل اجتمـاعي كماكـان برقـرار خواهـد بـود      چنـين شـ

وجه مباحـث   هيچ در مجالس فقري به«: چنين نوشته شده است 75ند اسف 19دستورالعمل 
هـايي در ايـن زمينـه دارنـد      اگر هم بعضـي فقـرا انفـراداً فعاليـت    . سياسي نبايد مطرح شود

ي مجلـس همگـي متفـرّق     بعـد از خاتمـه  . وجه در مجلس نبايد به آن ادامه دهنـد  هيچ به
همانطور كـه بارهـا   «: چنين است 76رماه چنين شق يازده دستورالعمل اول مه و هم ».شوند

ي  يادآوري شده است، اخوان از لحاظ فردي و شخصي و در غير مجالس فقري، مانند همـه 
مختارند كه با تدبير و تفكّر تصـميم بگيرنـد امـا بـه عنـوان درويشـي        ،ي ايراني افراد شيعه

شـي بـه سياسـت    ولـي دروي  ،درويش آزاد اسـت . وجه نبايد در سياست دخالت كنند هيچ به
بنابراين سؤاالتي كه مربوط به قسمت مذكور در فوق باشد، از طرف اينجانـب   ».كاري ندارد

وجه ارتباطي به فقر و درويشي نـدارد؛ مـثالً    هيچ شود و پاسخ آن به جوابي به آن داده نمي
ودو، نودوشـش، نودوهفـت، صدوشـش، صـدوهفت،      ودو، سي پنج، بيست: ي سؤاالت شماره
  .دوده و صدويازدهصدوهشت، ص

ـ گذشته از سؤاالت نوع قبل، سؤاالت ديگري هم هست كه مربوط به ساير علوم   2
است كه بايد از متخصص آن علوم پرسيد و اطالعاتي كه در آن زمينه دارم كامل نيست؛ از 

شش، ده و قسمتي از سؤال هفتادوپنج، سؤال هشتادويك، قسـمتي  : ي قبيل سؤاالت شماره
  .چنين سؤال صد دو و هم و از سؤال نود

ـ بعضي سؤاالت فقهي است كه بهتر است از مرجع تقليد خود بپرسيد و تا حـدي    3
كـه تقـدم زمـاني بـر وظـايف       ــ  شود و راجع به اعمال شرعيه اسـت  كه مربوط به فقر مي
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وشش،  سيزده، بيست: جمله سؤاالت الذكر بيان شده است؛ من در كتب سابق ـ طريقتي دارد
  .وسه، هشتادوهشت ونه، پنجاه وهفت، سي سي

باشد و  مي ندارد و فقط از روي كنجكاوي زايدـ بعضي سؤاالت به حال شما اثري   4
وسـه،   ودو، بيسـت  هفـت، بيسـت  : جمله سـؤال  بعضاً در مورد مسائل شخصي من است؛ من

ه و ودو، نودوشش، نودوهفت، صدويك، صـدود  وچهار، شصت وپنج، پنجاه وچهار، بيست بيست
هـايي داده   هذا در بعضي مطالب سؤاالت بـه شـرح زيـر پاسـخ     مع. قسمتي از سؤال نودودو

  :شود مي
در مورد اختالف در اسـتنباط از قـرآن و سـنّت اسـت و ايـن       ،ـ اختالف آراي فقها1

كنيـد كـه دادگـاهي     هاي حقوقي وجود دارد كه حتي مشاهده مي ي سيستم اختالف در همه
ت باشـد       . كند دوم نقض مي دادگاه كه دهد مي يرأي ايـن اخـتالف اگـر از روي خلـوص نيـ

. 1اخْتلَـاف أُمتـي رحمـةٌ   : حديثي از پيغمبر نقل شده است كـه فرمـود  . موجب پيشرفت است
ت     ها مي بعضي گويند كه منظور از اختالف در اينجا رفت و آمد است؛ يعني رفـت و آمـد امـ

امـا اگـر اخـتالف را بـه معنـايي      . الً صحيح استمن با هم رحمت است، كه اين تعبير كام
اين هم صحيح است به شرط اينكـه   »با هم اختالف دارند«گويند  بگيريم كه در فارسي مي

ت كـار كنـيم، تمـام افكـار و عقايـد و اعمالمـان          ت پيغمبر باشيم؛ يعني با خلـوص نيـاز ام
هـاي   اشتيم، صاحبان اسـتنباط در اين صورت اگر هم دو استنباط مختلف د. للّه باشد محضاً

متوجه نـواقص و اشـكاالت    ـ چون هر دو خلوص نيت دارند ـ مختلف در تماس با يكديگر
بنـابراين،  . شوند و چه بسا هر دو به نظر واحدي برسند كه از هر دو نظر قبلي بهتر باشد مي

  .اگرما از امت پيغمبر باشيم اختالف باز هم رحمت است
ي  ، سايرائمه به واسطهعگرفت و امام حسن حاً بيعت ميكه صري عـ جز علي  2

خصوص  روز در تزايد بود به گرفتند و اين فشارها روزبه طور غيررسمي بيعت مي فشار خلفا به
آنجايي كـه  . مراجعه كنيد الجنان مفاتيح؛ كه براي دقت در اين امر به عبعد از حضرت رضا

ببينيـد امـام در چـه وضـعيت      ،پرسـيد  مـي  يكي از شيعيان از ائمه راجع به روزهـاي هفتـه  
لذا ناچار خودشـان نماينـدگي   . آوردند خشونت از لحاظ فشاري كه مي ؛اند باري بوده خشونت
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ي نماينـده و نـوكر    منزلـه  اين اشخاص به. دادند به كساني كه از طرف آنها بيعت بگيرند مي
بنابراين با بـودن  . ين استگوييم هم كه امروز ما مي “قطب”شوند و منظور از  امام تلقي مي

كرخـي   بـه معـروف   عهشـتم  امـام . كنـد  به معناي امروز مصداق پيدا نمي “قطب”امام، 
نمايندگي داد كه از طرف حضرت بيعت بگيرد و كسي را كه اليق جانشـيني خـود دانسـت    

هـم بـراي بعـد از خـود      »معـروف «كـه   ؛اجازه دهد كه بعد از او بيعت گرفتن را ادامه بدهد
ديگري را تعيـين   »سري«چنين  هم. طي را تعيين كرد و به تصويب امام هم رسيدسق سري

. هـاي معاصـر خـود او رسـيد     بغدادي بود كه آن هم به تصويب حضرات امام كرد كه جنيد
ي اخذ بيعت را داشت و بعد از غيبـت حضـرت نيـز     وظيفه عدوازدهم جنيد در زمان امام

راي خود جانشين تعيين كند و بـه آن جانشـين هـم    اجازه داشت كه بيعت را ادامه بدهد و ب
بـه  . ي جانشين تعيين كردن بدهد؛ كه به اين طريق رشته ادامه پيدا كرد تا بـه امـروز   اجازه

ي اجازه و اقطابي كه در اين سلسله هسـتند همـه    اين سلسله .ي اجازه گويند سلسله اين مي
اما بعضي سالسـل  . گردند هم تلقي ميبه طور غيرمستقيم نماينده و نوكر و خادم امام دوازد

بنابراين اگر براي هر مملكتـي احيانـاً    .چون در آن ايام ارتباطات خيلي سخت بود ؛قطع شد
. شد هاي متعددي جاري مي نمود، سلسله كردند و او نيز جانشين تعيين مي كسي را تعيين مي

رو  از ايـن . خـود ندادنـد   ولي بسياري از سالسل قطع شد؛ يعني اقطابشان اجازه براي بعد از
. ها مدعي جانشيني شدند و سلسله را ادامه دادنـد ولـي ايـن سلسـله صـحيح نيسـت       بعضي
مطالبي ذكر  پندصالحي صحيح در سالسل شيعه است و راجع به سالسل مختلف در  سلسله

  .به آنجا مراجعه كنيد ،شده است
لهـي، آداب و رسـوم و   اما تصوف و عرفان روح اديان الهـي اسـت؛ يعنـي اديـان ا    و 

عباداتي دارند كه اين عبادات را بايد طبق صورت ظاهري كه معين شـده اسـت انجـام داد؛    
 .مثالً در اسالم بايد وضو گرفت، بايد لباس پاك باشد و شرايط ديگر، آنگاه به نمـاز ايسـتاد  

صورت ظـاهر  با برآوردن اين شرايط و اركان، . نماز هم اركان خاصي دارد كه بايد انجام داد
آيا همـين نمازهـاي    »معراج مؤمن است«: گويند اما آن نمازي را كه مي .يابد نماز تحقق مي

ي معناي نماز و اصوالً  ما است كه من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است؟ طريقت درباره
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ي اديـان الهـي    بنـابراين در همـه  . ي عبادات است؛ يعني روح و معنويت عبادات است همه
شود اين دو  ي لغت تصوف و عرفان كه اخيراً سعي مي اما درباره. و تصوف بوده استعرفان 

شـناخت  . عرفان يعني شناخت ،لغت را از هم جدا كنند تا حتّي مخالف همديگر تلقي گردند
زيـرا  . ي مختصـري، عرفـان دارد   در درجـه ولو بنابراين هر كس . يعني چه؟ شناخت خداوند

هـر كسـي راهـي دارد، منتهـا آن راه را     . 2لى اللّه بعدد نفوس الخالئقالطّرق ا: خداوند فرمود
عرفان براي اين است كه انسان را تربيت كند و هـر روز شـناخت او از خداونـد    . شناسد نمي

بنابراين تصوف در واقع راه عملـي اسـت   . گويند مي “تصوف”طريق اين كار را . بيشتر گردد
شود كه ايـن دو لغـت را از هـم     ولي امروز سعي مي. ندبراي پيشرفت عرفان انسان به خداو

  .جدا كنند و به يكي سر تعظيم فرود آورند و ديگري را مخالف آن بدانند
3  ا قوانين عرفي خالف اسالم را چه شخصي بايد تشخيص بدهد؟ آيـا شـما يـا    ـ ام

م اسـت بـه   تواند به ادعاي اينكه اين قانون مخالف اسال مي ،ديگري كه خود مجتهد نيست
بنابراين اگر اعتقـاد هـم بـه    . خواهد نه اعتقاد قوانين هم از مردم اطاعت مي ؟آن رفتار نكند

قوانين نداشته باشيد بايد آن را اجرا كنيد؛ ولي توجه داشته باشيد كه قوانين را طبـق قـانون   
يص كس حق ندارد به تشخ كنند كه برخالف اسالم نباشد و بنابراين هيچ اساسي كنترل مي

  .خود مدعي شود كه اين قانون خالف اسالم است
پيغمبر همان چيزي  قرآنِ: ـ قرآن تحريف نشده و از ائمه رسيده است كه فرمودند  4

ساير كتب آسماني تغييراتي يا اضـافاتي در آنهـا   . است كه بين اين دو جلد قرار گرفته است
ـ   اگر شده است، حتّي  ي آن  همـه كـه  شـود   مـي وم تورات و انجيل امـروزي را بخوانيـد معل

هايي است كه در  نيست بلكه داستان فموسي يا حضرت عيسي ي حضرت گفتهمطالب، 
  .ها كلماتي از آن بزرگواران ذكر شده است ضمن آن داستان

  ـ 5
ــي  ــدارد عيب ــه نفــس خــود ن  هر عيب كه هست از مسلماني ماسـت    اســالم ب

ظـواهر   ،هم، حكومـت  شيخين در زمان. اسالم در زمان پيغمبر حكومت تشكيل داد
كـرد كـه خـالف     هم در آنجا با آنها همكاري مـي  عكرد و علي اسالم را اكثراً رعايت مي
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ولي عدم لياقـت   ،بنابراين اسالم توانايي دارد كه حكومتي تشكيل بدهد. شرعي صادر نشود
لماً واالّ امام دوازدهم كه ظـاهر شـد مسـ    ،ما موجب شده است كه امام دوازدهم غيبت كند

ايم كه حكومت اسالمي  وقتي ما يك بار در تاريخ ديده. حكومت اسالمي تشكيل خواهد داد
توانيم و بايد براي تشكيل حكومت اسالمي اميدوار  ي ادوار مي تشكيل شد، بنابراين در همه

ي اعصـار را   در حكومت اسالمي، اصول و قواعدي ذكر شده است كه نيازهاي همـه . باشيم
تها وقتي در عصري، حوادث جديدي كه به اصطالح امور مستحدثه اسـت بـه   من. آورد برمي

حكم موضـوع را   ،ي مجتهدين است كه از آن اصول كلي فقه اسالمي آيد، برعهده وجود مي
  .پيدا كنند
شود كه يك مرتبه بعـد از مـذاكراتي كـه     اين داستان روشن مي ازـ علت سكوت   6

كرد آن حضرت را كه حـق خـود را بگيـرد،    شد و فاطمه تشويق  فبين حضرت و فاطمه
در اين بين صداي مؤذن بلند . روم اآلن به دنبال اين كار مي: حضرت شمشير گرفت و گفت

خواهي كه ايـن   آيا مي: خطاب به فاطمه فرمود ع، علينَّ محمداً رسولُ اللَّهاَشْهد اَشد كه 
در اين صـورت بايـد    :حضرت فرمود. ماًبله مسلّ: فرمود غاالبد باقي بماند؟ فاطمه صدا الي

ايـن  . حضرت شمشير را غـالف كردنـد  . حضرت فاطمه قبول كرد. شمشير علي غالف شود
گويند خالفت حقّ علي بود و غصـب   اما اينكه ميو  .بود علّت سكوت حضرت در اين مدت

. به آن نظـر نداشـت   عكردند، اگر منظور خالفت ظاهري و حكومت است كه اصالً علي
ي ايـن لنگـه كفـش ارزش     دنياي شما در مقابل من به انـدازه : عباس فرمود ك بار به ابني

اما ما كه مقامات، وزارت، وكالت و امثال اينها . لنگه كفشي كه دهها وصله خورده بود. ندارد
توان گفت وكالت، وزارت و امثال اينهـا   دهيم، مي مان اهميت دارد و به آن اهميت مي براي

. ي علـي بـود نـه حـق علـي      ولي در مورد خالفت ظاهري بايد گفت وظيفـه  حق ما است،
حضرت در خانه نشست و قـرآن  . ي حضرت بود، منتها جلوي انجام وظيفه را گرفتند وظيفه
وقتي كه بعد از قتل عثمان موجبات انجام وظيفـه فـراهم شـد، حضـرت      .آوري كرد را جمع

اما خالفت معنـوي  . اين راه از بين رفت خالفت را قبول كردند و ديديم كه جان حضرت در
ي سالسل درويشي حتي سالسل سنّي قبول دارند و  همه. ي ما قبول داريم حضرت را همه
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كس چنين مقـامي را كـه مقـام واليـت و جانشـيني       هيچ. اي قابل غصب نيست اين مسأله
  .تواند غصب كند پيغمبر باشد نمي

، اَالنْسانُ عدو لما جهل: گويند است كه مي ايد، مثلي ـ علّت مخالفت كه سؤال كرده  7
يك علّت مخالفـت، جهـل نسـبت بـه خصوصـيات      . داند انسان دشمن چيزي است كه نمي

گاهي نيز رفتار بعضي . شود ها مي گاهي هم متأسفانه حسد موجب اين مخالفت. طرف است
ـ     افراد موجب تحريك مخالفت مي ه مكتـب  شود و حال آنكه اگر فردي خطـا كـرد ربطـي ب

اند، فرمايشـات   ي جعفري بوده ي اينهايي كه مدعي شيعه علي و مدعي شيعه آيا همه. ندارد
توانيم به علّت اينكـه فـالن    دهند؟ و آيا ما مي علي و فرمايشات حضرت صادق را انجام مي

  دهد شيعه را بدنام كنيم؟ شيعه، اعمالش را انجام نمي
ن اماكن سكونت، مثل هتـل و متـل وجـود    ـ در قديم خانقاه براي اين بود كه چو  8

رسند محلي داشته  هاي ديگر مي ها براي اينكه دوستانشان كه از شهرستان نداشت، درويش
شدند غالباً عبادات و  كردند به نام خانقاه و چون در آنجا جمع مي باشند، جايگاهي درست مي

ن امروز كه وسايل نقـل و  ولي در دورا. شد و مجالسشان هم در همان جا انجام مي گفتارها
ي خـود حسـينيه تأسـيس     خانقاه معني ندارد و لذا در سلسـله  ،انتقال و سكونت فراهم است

فرق حسينيه و مسـجد آن  . ي عزاداري و يادبود امام حسين هم نيز هست كنيم كه جنبه مي
ر شود ولـي حسـينيه اگـر د    خود وقف تلقي مي است كه مسجد بدون اينكه ذكر كنند خودبه

ايـد،   اميرسـليماني هـم كـه پرسـيده     ي حسـينيه . شـود  وقفنامه ذكر نكنند وقف تلقـي نمـي  
اي است از بزرگان قاجار كه همه به اعتقاد به تشـيع و عمـل    اميرسليماني نام فاميل خانواده

مرحـوم عضـدالملك بـزرگ كـه     . به اركان و عزاداري حضرت امام حسين شهرت داشـتند 
خواني داده  روضهمجالس عزاداري و ود، اين محل را اختصاص به احمدشاه ب ي هالسلطن نايب
اين امر را ادامه داد نيز مشهور به مشيرالسلطنه  ،مرحوم مصطفي اميرسليماني ،فرزند او. بود

  .شود ي رسمي براي اينجا نوشت كه كماكان به وقف عمل مي و وقفنامه
عدد به امر ديگـري اضـافه   . اردعدد اصوالً اصالت ند. ـ اعداد بر هم مزيتي ندارند  9

گوييم يك كتـاب، دو دفتـر، سـه     ولي مي. معني ندارد 3، 2، 1. كند شود و معني پيدا مي مي
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االّ  كردنـد و  دادند و با اعداد بـازي مـي   ها به اعداد اهميت مي حروفيه و بعد هم بهائي. مداد
. كه ذكـر شـده اسـت    عدد هيچ مزيتي ندارد؛ مگر بعضي اعداد، آن هم در همان موضوعي

مثالً در قرآن هست كه خداوند با حضرت موسي چهل روز قرار گذاشت كه مالقـات كنـد،   
. داريم و امثـال اينهـا   3و الْفَجرِ و لَيالٍ عشْرٍيا در قرآن . كه اين عدد چهل مالك قرار گرفت

نفسـه   فـي  االّ هيچ عـددي  اين اعداد هم در همان مورد خاصي كه ذكر شده ارزش دارند و
  .معنايي مستقل ندارد و هيچ عددي بر عدد ديگري برتري ندارد

و بحـث كـردن    سـخن گفـتن  به جاي : ـ حضرت صادق به شيعيان فرمودند كه  10
ي ديگـران قـرار بگيريـد و بـدين      سعي كنيد اعمال خودتان را نيك كنيد كه مدل و نمونـه 
بنابراين شما در انجـام  . ساز است نطريق آنها توجه كنند كه شما در مكتبي هستيد كه انسا

اي خـوب   رفتارتان بايـد بـه انـدازه    پس. نزد خداوند مأخوذ هستيد ،ايد كه تعهد كرده اموري
توجه كنند كه اكسيري به وجود شما خورده كه مس وجودتـان را   و باشد كه ديگران ببينند

  .به طال تبديل كرده است
 آيد و اين پدر و مادر او هستند كه دنيا مي اند هر فردي بر فطرت اسالم به ـ گفته 11

سـؤال  امـا  . كننـد  ، او را يهودي يا نصـراني يـا مجـوس مـي    4يهودانه و ينَصرَانه و يمجسانه
كسي كه اين سـؤال را از شـما كـرده اسـت جـوابش       كهوچهارم آنقدر ناشيانه است  شصت

  .سكوت است
ايد مالك براي محكوم كردن مكتب درويشـي  ـ اعمال خالف بعضي دراويش نب  12

كند اگر درويش نبـود صـد برابـر اعمـال      چه بسا همان شخصي كه اعمال خالف مي. باشد
هاي او كم شود، ولي به هر جهت اعمال  كرد و درويشي موجب شده كه از خالف خالف مي

اوالً  ؛اخباري كه در ذم تصوف صادر شـده اسـت  . شود خالف او مالك مكتب درويشي نمي
چنين بوده كه شده غالباً  ميدر صحت آنها ترديد است، ثانياً مربوط به سؤالي كه از حضرت 

. كردنـد  كردند يـا رد مـي   طور است، حضرت قبول مي طور و اين گفتند فالن شخص اين مي
شـهيد اول،  : علماي بزرگـي ماننـد  . اخبار ديگري هم هست كه از تصوف تعريف شده است

شيخ بهايي، مالعبدالصمد ) ميرزا محمدتقي مجلسي( جب برسي، مجلسي اولشهيد ثاني، ر
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اند  اين تصوفي كه اين بزرگان بوده. اند ي تصوف بوده همداني و سيد بحرالعلوم در اين رشته
  .مورد تأئيد ائمه بوده است

نوشـته شـده اسـت، دعـاي      الجنـان  مفـاتيح در ) مخفف وتر(ـ در مورد نماز وتيره   13
  .ذكر شده است، به آنجا مراجعه كنيد الجنان مفاتيحو ساير ادعيه هم در  نادعلي

 قليـد اين ت. چون بستگي به تفكر و عقل دارد، نبايد تقليد كرد ،ـ در اصول عقايد  14
و در  اما در فروع .است 5آثارِهم مقْتَدونَ  مةٍ و إِنَّا علىاُ  إِنَّا وجدنا آباءنا علىي قرآن  مصداق آيه

ما در اينكـه بايـد نمـاز بخـوانيم حرفـي      . كند چون مسأله تخصصي است فرق نمي ،اعمال
ها  نيست، خودمان بايد اين را بدانيم، ولي بعد چطوري نماز بخوانيم، بايد از كساني كه كتاب

ي  مراجعه به اينها و تقليد در اين قضيه بـه منزلـه  . اند و متخصصين امرند، بپرسيم را خوانده
  .ي مريض به دكتر ي آدم عامي است به كارشناس؛ مثل مراجعه راجعهم

بسـيار خـوب اسـت؛ زيـرا همـه منتظـر ظهـور         ـ شاءاهللا ان ـ بشريت ي ـ آينده  15
  .هستيم و مسلّماً حضرت ظاهر خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد عامام

طّالعـي نـدارم كـه آيـا در     ايد، مـن ا  ـ در مورد مسائل ساير سالسل سؤال كرده  16
ي مـا از قـديم هـم مصـرف      كنند يا نه؟ ولي در سلسله مجالس خود مواد مخدر مصرف مي

صـريحاً حكـم تحـريم مـواد      ،صدوبيست سال قبل به اين طـرف حدود شده و حتي از  نمي
  .مخدر صادر شده است

ي بعضـي،   تـه ـ ازدواج امر بسيار خوبي است و بنا به اخبار، ثلث دين يا بنا به گف  17
كنـد، امـا بايـد سـعي كـرد كـه تشـريفات آن كمتـر باشـد و           نصف دين انسان را حفظ مي

  .ها بتوانند ازدواج كنند هاي تشريفاتي را كم كرد تا جوان هزينه
. ـ جز چهارده نفر؛ يعني پيغمبر و فاطمه و دوازده امام، هيچ كس معصوم نيسـت   18

  .هر كس خطا و گناهي دارد
ي  به هر جهـت از سلسـله  . من اطّالع ندارم  اعدام درويشي در همدان،ـ در مورد   19

  .از ساير سالسل نيز خبر ندارم. ما نبوده است
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شود؛ چون اصول دين عقالني اسـت   ـ در هيچ يك از اصول دين تغيير داده نمي  20
عبـادات  شـامل  در فروع دين كـه  . و منتسب به فطرت انسان و خلقت زمين و آسمان است

هر ديني كه آمده است عبادات را به نحو خاصي برقرار كرده، ولي همانطور كه گفتـه  باشد، 
حاللُ محمد حاللٌ إِلَى يومِ الْقيامةِ و حرَامه  .شود نه در فـروع  شد نه در اصول تغييري داده مي

اي كـه   ست كه وقتي حادثـه براي استنباط احكام، كلياتي گفته شده ا. 6حرَام إِلَى يومِ الْقيامةِ
بايد از آن كلّيات، بر حسـب مصـلحت زمـان،    مجتهد در آن زمان نبوده است به وجود آيد، 

باشد و حال آنكه  اجتهاد در مذهب شيعه محدود به استنباط از آيات و اخبار مي. استنباط كند
صـوص  مثالً اجتهاد در مقابل نص در نزد بعضي از مكاتب اهـل سـنّت موجـود اسـت و بخ    

توان گفت  بنابراين نمي. برد ابوحنيفه امام اعظم اهل سنّت، اجتهاد را در هر موردي بكار مي
گويند كه چـون هـر    ها مي قليان جايز است يا نه، بعضي اينكهمثالً . كه دين تغييرپذير است

. بنـابراين جـايز نيسـت    ،چيزي كه به بدن صدمه بزند جايز نيست و قليان مسلّماً ضرر دارد
گويند طبق اصل كلي كه همه چيز بر شما حالل است مگر صـريحاً نهـي    اي ديگر مي هعد

هـر دو مبتنـي بـر اصـولي      ،اين دو استنباط مختلف. شده باشد، بنابراين سيگار حالل است
  .است كه در مذهب شيعه بوده است

انگشـتر كـه   . كنم اين جواب سؤاالت شما بود، اما چند مطلب هم اضافه من ذكر مي
ياسـر را بخوانيـد كـه     شرح حال عمار. خواهم داد ـ شاءاهللا ان ـ استه بوديد، وقتي آمديدخو

من ناچار شـدم از شـما    :تقيه كرد و بعد كه فرار كرد، پيش پيغمبر اظهار ندامت كرد و گفت
گفتي دلت هم بـا   آيا در زماني كه اين برائت را مي: حضرت از او سؤال كردند. برائت بجويم

نه خير در آن زمان دلم با شما بود ولي زبانم به نفع آنها  :راه بود؟ سوگند خورد كهزبانت هم
اشكالي ندارد و بعد از اين هم اگر گرفتار شدي همين كار را بكـن  : حضرت فرمودند. گشت

شـأن   كـه  7 رِه و قَلْبه مطْمـئنٌّ بِاإليمـان  كاُإِالَّ منْ  اي هم نازل شد كه و حتّي در اين مورد آيه
بود كه او را در ـ  زياد اهللا در زمان عبيد نظرم به ـتمار   اما ديگر ميثمو  .نزولش عمار است

گفتند كه بر درخت نخل خشـكي كـه در   . كوفه وادار كردند كه برائت بجويد، برائت نجست
ند دستور داد. گفت مي عاو را دار زدند، باز هم از فضائل علي. ميدان بود او را به دار بزنند
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در اين لحظه من بيشتر به حقّانيت مواليم علي پي بردم چـون  : بعد گفت. زبان او را بريدند
ذلـك تـو دسـت     برند مـع  زنند و زبانت را مي بر اين درخت تو را بر دار مي :به من فرمود كه

عدي هم به همين نحو شهيد  بن حجرو  تمار شهيد شد به همين طريق ميثم. داري برنمي
از . گــروه هســتند كــه هــر كــدام بــر حســب اســتنباط خــود عمــل كردنــد  اينهــا دو. شــد

دو نفر مؤمن اسير شدند و به آنها الزام كردند كه : نقل است كه فرمودند عصادق حضرت
ديگري تقيه نكرد و كشته شـد و  . يكي دانشمند بود تقيه كرد و نجات يافت. برائت بجويند

ت به دسـتوراتي كـه داده شـده اسـت و     شما سعي كنيد با خلوص ني. به سوي بهشت رفت
انسان در مقابل انسان ديگري تعهد كـه كـرد بايـد انجـام     . ايد رفتار كنيد تعهداتي كه كرده

به طريق اولي وقتي در مقابل خداوند تعهدي كرد و وظايفي را به گردن گرفـت بايـد    .دهد
ـ    اما اگر در اثر شرايطي تاكنون مجبور شـده . انجام بدهد ي بكنيـد، از شـفقت   ايـد كـه تخطّ

به نيت توبه از گذشته غسلي بكنيد و اسـتغفار را  . اميد نشويد خداوند، از رحم او، از عفو او نا
ذكرتان باز  ،شاءاهللا بعد از اين ان. بعد از اين مرتباً به ياد خدا باشيد. چندين مرتبه تكرار كنيد
  .الموالس. مثل سابق اثر خواهد كرد

                                     
 .227، ص 1، ج واربحاراالن.  1
 .36، ص 2، سيد محمد تقي نقوي قايني خراساني، تهران، مكتبة المصطفوي، ج السعادة في شرح النهج البالغة مفتاح.  2
 .1-2هاي  سوره فجر، آيه.  3
 .187، ص 58، ج بحاراالنوار.  4
 .23سوره زخرف، آيه .  5
 .58، ص 1ج  ،ش 1365، كليني، دارالكتب اسالميه، تهران، الكافي.  6
 . 106سوره نحل، آيه .  7
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سؤاالت شما بعضي مربوط به اموري است كه من يـا  . ي شما رسيد نامه رم،برادر مكّ
كسي كه مجذوب است در . دانم و لذا بايد از متخصص آن بپرسيد دانم يا بسيار كم مي نمي

البته بعداً كه متوجـه  . ي خاص و شعور خاصي ندارد كه تكليفي بر او بار باشد آن لحظه اراده
بهتر آن است كه اگر عبادتي از او سلب شده است آن را جبران  ،به حال عادي باز آمدشد و 
غلبه دارد و بـر بعضـي حالـت     “كثرت”بر بعضي حالت . ها مختلف است حاالت انسان. كند

است؛  صولي حد اعتدال آن است كه هر دو را داشته باشد و آن حالت محمدي. “وحدت”

 ،سيد و بهترين رهبر و بهترين رئيس حكومت در دنيا بودر كه حضرت هم به زندگي دنيا مي
و از لحاظ تربيت معنوي و پيامبري هم باالترين تعليمات تربيتي و تربيت افـراد را داشـت و   

: از طرف ديگر از لحـاظ تربيتـي بزرگـاني ماننـد    . در مدت كوتاهي اسالم همه جا را گرفت
ي  را پـرورش داد و بـه جامعـه    عنهـا علـي  ي آ سلمان، ابوذر، عمار، مقداد و در رأس همه

در حالتي كه مجذوب صرف كسي اسـت كـه بـه هـيچ وجـه توجـه و       . مسلمين تقديم كرد
مانند كسي است كه در حال بيهوشـي و اغمـا قـرار دارد كـه در ايـن       ؛ي خاصي ندارد اراده

وي يـا  صورت بر او تكليفي نيست و اصالً گويي در اين دنيا وجـود نـدارد، تـا حالـت عيسـ     
در  ،اما به هوش كه آمد، به حال عادي كـه برگشـت  . موسوي يا محمدي بر او مصداق كند

  .يكي از آن سه طريقي است كه گفته شددر آن صورت 
. كردن اسـت  كمينمراقب بودن و فرق مراقبه و تفكر كه گفتيد؛ مراقبه لغتاً به معني 

خواست  كه وقتي مي ،ك گربه آموختممن مراقبه را از ي: به اين معني كه جنيد بغدادي گفت
مراقبـه  . ديـد  شكار كند چنان تمام حواسش متوجه شكار و كمين بود كه هيچ چيـز را نمـي  

عبارت از آن است كه تمام وجود را از دست و چشـم و گـوش و هـوش و همـه چيـز را در      
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از لحـاظ  امـا تفكـر   . خاصي متوجه يار كرده و به ذكر و فكر توجـه داشـته باشـيم    ي لحظه
گيـري   استدالل كـردن، فكـر كـردن، نتيجـه     ـ گوييم اي كه ما متداوالً مي به معني ـ لغوي

به معناي درويشي، جزئي است از دسـتوراتي كـه داده    ـ نه تفكّرو  ـ ولي فكر. كردن است
يعنـي بـه ذكـر و     ــ  ي اين دو توجه به مجموعه .ذكر و فكر: شده است؛ كه عبارت است از

  . شود مراقبه گفته مياصطالحاً  ،با آن شرايطي كه گفته شد ،خاصي ي هدر لحظ ـ فكر
اينها تمـام بـه اصـطالح     ،هايي كه شده است بندي اطوار سبعه و اين تقسيم ي مسأله

ممكن است كسي درجات ديگري را قائـل شـود؛ ماننـد اينكـه مقامـات را      . قراردادي است
يكـي از آن اطـوار    ،قلـب . اند زار هم گفتهگويند، حتّي ه مي چهلها  و بعضي هفتها  بعضي

اينها درجاتي است كه در حال صعود براي انسـان دسـت   . سبعه است كه پس از صدر است
ي خاصي يا مرز مشخصي ندارد كه  پرده ،گويند دهد ولي هيچ يك از اين مراحل كه مي مي

 ؛هم متّصل است ي اينها به يك قوم از اين طرف يا آن طرف تفاوت داشته باشد، بلكه همه
توان بين اينها تشخيص جدايي داد و بلكه بسياري اوقات بسياري از اين  و به هيچ وجه نمي

  .واحدي وجود دارند ي در لحظه ،اطوار سبعه
مربوط به حكمـت اسـت و بـه مـن ارتبـاط       ،ايد منظور از حركت جوهري كه پرسيده

مرحـوم   اي همچنـين رسـاله  . مراجعـه كنيـد   زيادي ندارد و بهتر است بـه كتـب مالصـدرا   
اند كه اگر پيدا كرديد خوب است مطالعه  رضاعليشاه راجع به حركت جوهري نوشته حضرت

بسياري از حكما معتقد بودند كه به هيچ وجه جـوهر يـك چيـز    و خالصه، بطور كلي . كنيد
رَض،   ي جوهر و نُه مقولـه  به مقوله .شوند تمام اَعراض عوض مي ولي شود عوض نمي ي عـ

شـود، ولـي مالصـدرا     عوض نمي جوهرحكما معتقد بودند كه هيچ . گويند والت عشْر ميمق
اين تغيير جوهر يا حركت جوهري ماننـد ايـن   . يابد مياول بار بيان كرد كه جوهر هم تغيير 

شكافند و از لحاظ تئوري و نظري با شكافتن اتم امكان دارد كه از  است كه امروز اتم را مي
هاي اتم را زيادتر كنند تا تبديل بـه وجـود ديگـري     د آورند، يعني الكترونمس، طال به وجو

  .خواهيد بايد به متخصصين مراجعه كنيد اگر توضيحات بيشتري مي. شود
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و ايد، بسياري از قدما معتقد بودند كـه خـود حـروف معنـايي      اما علم حروف كه گفته
ان بوده باشند ولي منحـرف شـدند،   در اين رشته كساني كه شايد اول در عرف. دارندخواصي 

اسـترآبادي از   اهللا اي به نام حروفيه را به وجود آوردند كه نسيمي شاعر مشهور و فضل فرقه
ي دارد     مسـأله خيلـي   . بزرگان آن بودند كه اعتقاد داشتند هر يـك از حـروف آثـار و خواصـ

ي  دربـاره  داي دهخـ  نامـه  لغـت توانيـد مراجعـه كنيـد بـه      خواهيـد مـي   مفصل است اگر مـي 
  .الفنون نفائسو همچنين به كتاب  »نسيميه«در مبحث  »استرآبادي اهللا فضل«

علم ضرورت و علم موازنت نفهميدم منظور شما چيست و از اين جهـت  در مورد اما 
  .الموالس. اطّالعي ندارم
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انـد،   دادهبه مـن  ي كه اسالف من به احترام اجازات. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ي فقرا هم به اعتبار آن اجازه بايد به صاحب  آن اجازات را به جاي خود باقي گذاشته و همه

  . كنيد اجازه احترام بگذارند كه خوشبختانه شما اين نكته را رعايت مي
طور  نمتأسفانه اي. كنند نوشته بوديد اما از بعضي فقرا و كارهاي خطايي كه احياناً مي

بـر ايـن اسـاس قضـاوت      شود كه ديگران بدبين شوند، ولي حـق ندارنـد   اعمال موجب مي
ي آنهايي كه نزد پيغمبر بيعت كردند به همـان خـوبي    همه  مگر زمان پيغمبر،نادرست كنند 

و تـا هفـده نفـر     ــ  ماندند؟ ديديم كه بعد از فوت پيغمبر فقط سـه نفـر يـا پـنج نفـر     باقي 
آنهايي كه بيعت كردند حتـي   عزمان علي. اسالم واقعي باقي ماندند اند كه بر گفته ـ هم

اينهـا  . عبيد هم بعداً به معاويه پيوسـت  بن زياد. عباس رفت به معاويه پيوست بن اهللا عبيد
كنند چه بسا  همين اشخاص كه اين خطاها را مي. زند به علي ربطي ندارد و به او لطمه نمي

درويشـي توانسـته   . كردنـد  اند خطا مـي  ه تاكنون خطا كردهاگر درويش نبودند صد برابر آنچ
شـود   چه مـي . ي خودشان است مابقي به عهده. است مقداري از آن خطاها را جلوگيري كند

  كرد؟ 
نشـين   كـه يـك آذري   ...آقـاي  ،و اما چون امكان آمدن به اروميه براي خود من نبود

فعالً هم به همان طريقـي كـه   . ت كنندتر بتوانند صحب بودند مأمور كردم؛ براي اينكه راحت
اند انجام خواهد شد، تا احياناً اگر ضرورت پيـدا كـرد تغييـري در آن داده     ايشان دستور داده

  . شود
براي برگزاري مجالس شب جمعه يا هر مجلس ديگري بايستي تمـام ورثـه راضـي    

بايد در جـايي  . اردند... باشند و اين قضيه ربطي به زمان رحلت امام حسن مجتبي و داستان
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شود تمام وراث راضي باشند؛ حـال از روي اعتقـاد يـا بـه هـر جهـت        كه مجلس برگزار مي
اما اگر يكي از ورثه، حتي به جهت رواني هم راضي نباشد، تا وقتي كه اين رضايت . ديگري

ه خود ورثه با هم توافق كنند منزل را در اختيار وارثي بگذارنـد كـ  . نيست مجلس نبايد باشد
  . تا مجلس دو مرتبه به همان جا برگردد ،رضايت دارد

كـه   ،ي اماكن ايران انجام دهم اميدوارم كه توفيق پيدا كنم بتوانم سفرهايي به همه
به شما نزديك است ... دانم آيا شهر ضمناً نمي. در آن صورت خودم رأساً آنجا را خواهم ديد

لطفاً تحقيقي كرده و به من اطـالع بدهيـد   اگر نزديك است و براي شما امكان دارد . يا دور
بـه  . شـان خـوب نيسـت    در آن شهر سكونت دارند و گويا وضع مالي... اي به نام كه خانواده

البتـه در حـدي كـه در امكـان مـا       ــ  زندگي اين خانواده توجهي بكنيـد و پيشـنهاد كنيـد   
  .الموالس. شما بدهدشاءاهللا خداوند اجر به  ان. شايد بتوانيم به آنها كمك كنيم ـ باشد
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  پيام به فقرا قبل از سفر به خارج

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
 اهللا اعلـي  ــ  عليشـاه  محبـوب  آقـاي  بعد از رحلت حضرت. برادران و خواهران مكرّم

هاي مناسب  كه خدمت فقرا به حقير محول گرديد، عالقه داشتم در فرصت ـ الشريف مقامه
ت   . يك ديدار كنم به ر نمايم و اخوان را يكهاي كشور سف به شهرستان قسمتي از ايـن نيـ

البتـه  . هايي صورت گرفت و بقيـه نيـز بـه بعـد موكـول گرديـد       انجام شد و بعضاً مسافرت
مندي به زيارت بـرادران خـارج از كشـور هـم اشـتداد داشـت و آن بـرادران هـم در          عالقه

مالقـات آنهـا بـه خـارج كشـور هـم       كردند كه بـراي   مكالمات و مكاتبات اظهار عالقه مي
و بـا   .مسافرت نمايم؛ لكن به علت كثرت گرفتاري، اجابـت دعـوت آنهـا بـه تعويـق افتـاد      

وجودي كه قرار گذاشته بودم در مرداد ماه امسال به خـارج از كشـور بـراي ديـدار بـرادران      
. افتـد  مـي ذلك در آن موعد توفيق حاصل نشد و مرتباً انجام اين وعده بـه تـأخير    بروم، مع

ي خـود وفـا كـرده و دعـوت آن بـرادران را       اكنون خداوند قسمت فرمود كه بتوانم به وعده
لـذا الزم   .چنـد روزي در خـدمت آن بـرادران باشـم     ،اجابت كنم و با تأييدات خداوند منّان

فـرد شـما    دانستم شما برادران مقيم وطـن را هـم در جريـان مسـافرت بگـذارم و بـا فـرد       
  .از همگي التماس دعا نموده، دعاي خير طلب كنم خداحافظي كرده و

فقـر و   :انـد  كـنم كـه فرمـوده    ضرورتاً توصيه بزرگان سلف را در اين موقع تكرار مي
ي آن تقيد و همت  ي روح و الزمه درويشي امري معنوي است جهت اصالح نفس و تصفيه

. خلـق اسـت  در انجام تكاليف شرعيه و سعي و كوشش در عبادت و طاعـت و خـدمت بـه    
با خداوند  :ي دستورات را كه در اين سه جمله درج شده است مد نظر داشته موظفيم خالصه

به بندگي، با عموم به شفقت و خيرخواهي و با برادران به خدمت و كوچكي باشيم و در هـر  
مو  حال رضاي حق را منظور داشته، به علماي اعالم احترام گذاريم و تكاليف شرعي را موبه
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، در پندصــالحشــرح مفصــل اينهــا در . م دهــيم و از قــوانين مملكــت تبعيــت نمــاييمانجــا
 ـ الشريف مقامهما اهللا اعلي ـ عليشاه محبوب رضاعليشاه و حضرت هاي حضرت دستورالعمل

  .ام مندرج است و توضيحاتي كه طي سه نوشته داده
ي ما به  ا جامعهي ما در آرزوي استقرار نظامي متكي بر دستورات اسالم بوديم ت همه

اداره  ــ  صلوات اهللا و سالمه عليهما ـ نحوي باشد كه در زمان پيغمبر اكرم و علي مرتضي
بخشند  البته چنان نعمتي را به آساني نمي. شد و در راه تحقق اين هدف و آرزو كوشيديم مي

ر هر كه در آرزوي گل است خا. آيد و چنان شربت گوارايي بدون شرنگ زمانه به دست نمي
. پـذيرد  كند و نيش آن را نيز به هواي بوي خوش و نقش زيبـاي گـل مـي    آن را تحمل مي

مسلماً حصول ايـن نعمـت را بـه تعويـق      ،دشمنان داناي حسود و دوستان ناآگاه و متعصب
دوسـتان ناآگـاه را بايـد بـا     . از دشمن بايد احتراز كرد و حسد او را تحريك ننمود. اندازند مي

ي  ي ما موظفيم تكاليف شرعي را در همـه  همه. ي و رفتار نيك آگاه ساختمهرباني و فروتن
قوانين را كـه بيـان   . هاي فردي، اجتماعي، اخالقي، خانوادگي به حد اعال انجام دهيم زمينه
ي اسالمي است رعايت كنيم و ناماليمي را كه احيانـاً از ايـن طريـق     ي اكثريت جامعه اراده

سـعي كنـيم آهـن باشـيم تـا      . ي اكثريت جامعه تحمل نمـاييم  دهشود به احترام ارا وارد مي
تر سازد و كلـوخ نباشـيم    ما را مستحكم ،ضربات پتك فقط ذرات كم تحمل را خارج ساخته

باشيم و خود را  عي علي ي عنوان مقدس شيعه بايد سعي كنيم شايسته. كه ضربه ببينيم

ي شما را  همه. سازيم ،ود و منتظرمهدي موع، زالحسن بن ةاليق ركاب ظفر انتساب حج

  .و السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته. سپارم و مجدداً التماس دعا دارم به خدا مي
  دكتر نورعلي تابنده ـ مجذوبعليشاه
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ي مطلبي فقط به همان زمان  اگر در موقع مطالعه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
آناتي است كه به هم متّصل اسـت و گذشـته در آينـده اثـر     . شويد ازيد، دچار اشتباه ميبپرد
هايي كـه   كشي كرد، آن همه جنگ بنابراين اگر زمان فتحعليشاه را كه آن همه آدم. كند مي

هـا كشـته    به نام جهاد به راه انداخت و هفده شهر ايران را به روسيه بخشيد و چقدر انسـان 
حضرت نورعليشاه، حضرت مظفرعليشاه، همه يا   عليشاه، و حضرت معصومدر زمان ا ـ شدند

بينيد كه عرف  مقايسه كنيد با زمان محمدشاه و عرف آن زمان، مي ـ شهيد يا مسموم شدند
ولـي    كنـد،  اين بود كه شاه هر كار كه بخواهـد مـي   ـ پذيرفتند كه مردم هم مي ـ آن زمان

ا خالف ام. كه ميسر باشد، به حال مملكت مفيد است جلوي چنين شاهي را گرفتن، تا حدي
وقت، به پادشاه مستبد دست ارادت نداد بلكه محمدشاه بـود كـه    ايد هرگز ولي آنچه نوشته

ي اخيـري كـه    اگر به اعالميه. دست ارادت به حضرت مستعليشاه و حضرت رحمتعليشاه داد
به محمدشاه و مجلس نيازي كه در زمـان  بينيد داستاني را راجع  نوشته بودم توجه كنيد، مي

در آن مجلس نياز، يكي از فقراي بسـيار بـا   . مستعليشاه تشكيل شد ذكر كرده بودم حضرت
ارزش و بلندقدر مشهور به گداعلي، پهلوي دست حضرت مستعليشـاه جـاي داشـت و خـود     

  :محمدشاه كه اين وضع را ديد اين شعر را خواند. محمدشاه در ذيل مجلس
ــازم  ــه آنجــا    بن ـت ك ــزم محبـ ــين    بــه ب ــل نشـ ــاهي مقابـ ــدايي و شـ  دنگـ

و او  »بيني در اينجا هم تو خود را شاه مي«: حضرت مستعليشاه ناراحت شدند و گفتند
اند متأسفانه غالباً غلط است؛ يا به ايـن   تواريخي كه اكنون نوشته. را از مجلس بيرون كردند

مـثالً  . رسانند و يك نفر را به فـرش  عرش مييك نفر را به . اند يا به آن طرف طرف افتاده
آغاسي بسيار كوتاهي شده است و بعضي از مورخين جديد اخيراً كه دقت  ميرزا راجع به حاج
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به هرجهت . اند راجع به او و راجع به اميركبير، مطالب جالب توجهي نوشته ،اند فراواني كرده
به عنوان يك درويش تسليت گفتند حضرت رحمتعليشاه به او  ،محمدشاه اگر هم مستبد بود

نه به عنوان شاه و بعد هم به همراهي آمدند چون پدر او مرده بود و پدر يا جد انسان ارزش 
ي وقت مكرر احضار كرد و آن حضـرت   را خليفه عبه ياد بياوريد كه حضرت صادق. دارد

نسـبت   خليفـه ينكـه  و گاهي هم براي ا السالم عليك يا اميرالمؤمنين: گفتند در حضور او مي
حضرت عسكري و به نظرم حضـرت  . گفت مي عم يابنخود را نشان دهد خطاب به حضرت 

كرد كه جلوي اسب او را بگيرند و پياده در ركاب او حركت  النقي را خليفه وادار مي امام علي
در بسياري اوقـات ناچـار    ،قطب وقت در اوضاع خاص اجتماعي، براي حفظ جان فقرا. كنند

كـه   ــ  آمـد  با مقايسه فشارهايي كه در زمان فتحعليشاه به فقـرا مـي  . كند هايي مي گذشت
در زمـان محمدشـاه آن    ـ شويد را داريد مطالعه كنيد متوجه آن ميالحقائق  طرائقاگركتاب 

  . كردنداي بود كه حضرت رحمتعليشاه  آرامش و امنيتي كه فقرا داشتند حاصل فداكاري
در اثـر ايـن   . و شرح آن مراجعه كنيـد  الحقائق طرائقم به الصدر ه در مورد لقب نايب

ــ ســي       م ــد و حتّ ــرده بودن ــر ك ــان را تكفي ــبالً درويش ــه ق ــمناني ك ــياري از دش ت، بس
. نمودند، كوتاه آمدند و از آزار و اذيت فقرا دست برداشـتند  مستعليشاه را ناراحت مي حضرت

ـ   « :بينيد كه بنابراين اگر اين فشار را در نظر بگيريد مي هر چه آن خسرو كنـد شـيرين بدو.« 
هاي ديگر توجه ندارند  منتها ممكن است ما در ضمن خواندن تاريخ يا تواريخي كه به جنبه

  .ولي شيريني كه در آن زمان در اثر اين امر حاصل شد نبينيم ،فقط جنبه تلخي را ببينيم
قـت اشـكاالتي از   هر و. كنيد خوشوقت شدم به هر تقدير از اينكه با دقت مطالعه مي

ايد پادشاه مستبد كه از او بر خلق خدا جز  اما اينكه نوشتهو  .اين قبيل داشتيد مسلماً بپرسيد
براي اينكـه از او غيـر از جـور و    . طور نگوييد جور و ستم چيز ديگري صادر نشده است، اين

به كـار  ما بايد . خوب و بدش با هم مخلوط است. ستم كارهاي ديگري نيز صادر شده است
فرض نكنيد كـه فـالن   . ما نبايد به شخص توجه كنيم. خوب، خوب بگوييم و به كار بد، بد

يا فـالن شـخص خـوب    . شخص بد است و جز كار بد نكرده و هر كاري كه بكند بد است
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: فرمـود  ععلـي . شـود  است و هر كاري كه بكند خوب است و جز خوبي از او صادر نمـي 

شان داوري كنيد و از روي آن مردم را بشناسيد، نه اينكـه مـردم    كارها را نگاه كنيد و درباره
  .المالسو. از روي آنها كارها را بشناسيدرا در نظر بگيريد و 
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ام  بـراي شـما نوشـته   اي  نامهايد كه چندي پيش  در صدر نامه نوشته. با عرض سالم
بسـيار از جـواب   : ايد ولي در ذيل نامه نوشته ،ده استولي هنوز جواب آن به دست من نرسي

شايد به همين دليل خـانم يـا آقـاي     ـ من چندين نامه به اين نام. ي قبلي شما ممنونم نامه
نويسـيد صـريحاً نـام و نـام      اي مي ام، بنابراين وقتي نامه در دفتر ثبت كرده ـ آن معلوم نبود

  .خانوادگي خود و آدرس خود را بنويسيد
تواند بيعت كنـد، بـه شـرط اينكـه      ايد، هر بشري مي مورد بيعت كردن كه پرسيدهدر 
تشبيه  همچنين بيعت را به پيوند درخت. هم بيعت او را قبول كند ـ گير بيعت ـ طرف بيعت

ايـد   ديـده . گيرد د پيوند ميند و تجانس داشته باشنهايي از نوع هم باش وقتي درخت. اند كرده
اما هرگز درخت بيـد را بـه درخـت سـيب     . كدام پيوند خاصي دارند كه در درختان ميوه هر

ها چون در انسانيت مشتركند، اصل بـر آن اسـت كـه     ي انسان ولي همه. توان زد پيوند نمي
ؤْمنينَ     إِنَّ اللَّه اشْـتَرى : ي بيعت هم به مصداق آيه. توانند بيعت كنند مي ـنَ الْمـاَم  و مه نْفُسـ

بـوده   2 إِنَّما يبـايِعونَ اللَّـه   كإِنَّ الَّذينَ يبايِعونَ: و آيه خطاب به پيغمبر 1نَّ لَهم الْجنَّةاَموالَهم بِاَ
  .كند ميكه بيعت از زمان آدم تا زمان خاتم ادامه پيدا 

امـا اسـتناد بـه    و  گيـرد  عمده در بيعت، انجام تعهداتي است كه شخص به گردن مي
توان  اند، صحيح نيست و به آنها نمي معلوم نيست چه كساني نوشتههايي كه  ها يا كتاب فيلم

بيعت بايد با كسي باشد كه بيعت با او در واقع بيعت با امام، با پيغمبر و با خداونـد  . اتّكا كرد
به قـول شـما    ـ عاما بيعتي كه با عليو  .ي اجازه به او رسيده باشد است؛ يعني اين رشته

كنند، آن بيعت در واقع تسليم به حكومت علي است، نه تسليم به  مي ـ در سريال امام علي
ها در مورد  دولت. ي قبول تابعيت است آن بيعت امروز به منزله. معنويت علي يا واليت علي
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كنند و اگر اجازه دادنـد، او را بـه تابعيـت در     كنند، بررسي مي كساني كه تقاضاي تابعيت مي
شـود و   تابعيت است غير از بيعتي است كه با خداوند مـي  ي اين بيعت كه به منزله. آورند مي

  .گيرد شخص تعهداتي را به گردن مي
ايد انسان خوب، صفاتي را كه در قرآن نوشته شده بايد داشته باشـد،   اما اينكه نوشته

. تر از آن وجود دارد تواند باشد؛ يعني هر خوبي، خوب لغتي است كه مطلق نمي »خوب«لغت 
ي خود اظهار نـدامت كنـد و سـعي     تر بشود، از گذشته يد كوشيد كه انسان خوببنابراين، با
به اين معني كه از درگاه خداونـد مـأيوس نباشـد و خـود را     . تر از آنچه بود بشود كند خوب

قدر كه خداوند او را آفريده است، خير و خوبي دارد و آن عبارت  همين. يكسره بد خيال نكند
  .ند استاز آن است كه مصنوع خداو

منظور از رستگار شدن و عاقبت به خيري اين اسـت كـه انسـان بـراي بعـد از ايـن       
جهان، بعد از اين زندگي خودش، خير و خوشي فراهم كرده باشد و در آن زندگي ابدي آرام 

اند و سپس  داده هو اين عمل ميسر نيست جز با قبول دستورهايي كه پيغمبر و ائمه .باشد

  . ه انجام اين اموريعني تعهد ب ؛بيعت
 ،3نْـتُم أَزواجـاً ثَالثَـةً   كو : فرمايد ايد، در قرآن مي اما اصحاب يمين و مقرّبين كه گفته

كننـد آنهـا    آنهايي كه سبقت در عبادت، سـبقت در بنـدگي خـدا مـي    . شما سه گروه هستيد
ند، اصـحاب  دهد اينها مقام باالتري دارند؛ مابقي اصحاب يمين هست بعد توضيح مي. مقرّبند

آنها . دهند ي عملشان را به دست راستشان مي نامه ،يمين يعني آنهايي كه به اصطالح قرآن
كساني هستند كه در حدود امكان و استطاعت خود قدم برداشته و دستورات خـود را انجـام   

اصـحاب  مـابقي  . تـري دارنـد   ي پـايين  يك درجـه . رسند اند، ولي به درجه مقرّبين نمي داده

آنهايي هستند كـه هـيچ عمـل خـوبي ندارنـد و از اول بايـد        4صحاب الْمشْئَمةاَ. اند المشئمه
  .بندي در قرآن آمده است اين تقسيم. مجازات شوند

كند كه كار بدي كرده  يعني شخص توجه مي ؛ي اول توبه است پشيماني قلبي مرحله
و از خداونـد طلـب بخشـش     كنـد  نالد و اسـتغفار مـي   بعد از اين توجه، به خداوند مي. است
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گيرد كه بعـد از ايـن ديگـر چنـين      و به دنبال آن تصميم مي ـ كه اين توبه است ـ كند مي
خداونـد  . توبه و انابه هم عمالً با هم است. گويند كاري را انجام ندهد؛ كه اصطالحاً انابه مي

ي نصوح كـه   توبه. بخشد قول داده است كه هر وقت از صميم قلب توبه كرديد، خداوند مي
اي كه تصميم بگيرد كه ديگر برگشت بـه گنـاه نكنـد و ايـن      در قرآن آمده است يعني توبه

ذلك ضعف  ولي مع. شود ي نصوح ناميده مي اين توبه، توبه. تصميم خود را بتواند عملي كند
انـد ديگـر    شود كه با وجود اينكه تصميم گرفته ها و وساوس شيطاني موجب مي نفس انسان

 ،دهنـد  ي شيطاني شده و خالف انجـام مـي   ذلك تسليم وسوسه ه را انجام ندهند، معاين گنا
نه با زبان كه  ،ولي از صميم قلب ـ ولي باز هم اگر همان حالت پشيماني و توبه پيش بيايد

بـه  . بخشـد  خداوند باز هم آن گناه را مي ،اگر از صميم قلب پيش آيد ـ توبه به زبان نيست
ي من، مرا صـدا   خداوند فرموده است كه بنده: گويد مي گلستاني  هقول سعدي كه در مقدم

من شـرم دارم كـه   . كند باز هم گناه كرده و توبه مي. كند او گناه كرده حال توبه مي. زند مي
  : گويد وقت مي آن. ي من صدا زند و من جواب ندهم بنده

 5گنــه بنــده كــرده اســت و او شرمســار   كـــرم بـــين و لطـــف خداونـــدگار   
  :گويد كه ا اين معنا را شاعر ديگري ميي
ــازآ       درگــه مــا درگــه نوميــدي نيســتايــن  ــتي ب ــه شكس ــر توب ــار اگ ــد ب  ص

ي عمـل او پـاك    به اين معني است كه از سـابقه  ،بخشيده شدن گناه از نظر خداوند
ولي توجه داشـته باشـيد كـه آثـار      ؛بيند شود و در روز مجازات براي آن كار مجازات نمي مي
يعني  ؛دانيد كه خودكشي جرم است، گناه دارد مثالً مي. توان از بين برد ي يك امر را نميعبتَ

امـا اگـر   . كند نه در دنيا راحتي داشته است و نه در آخرت كسي كه از ناراحتي خودكشي مي
كسي ندانسته ليوان سم را به خيال اينكه شربت سكنجبين است سر كشيد، بعد كه متوجـه  

بخشد و اين  اوند ناليد كه خدايا من را ببخش من نفهميدم، خداوند او را ميشد به درگاه خد
آثار طبيعـي كـه بـر    . كند؛ اما سم، اثر خودش را انجام خواهد داد را به عنوان گناه تلقي نمي
  .ي مجازات است ماند و آن تبعات خود به منزله گناه است، آن آثار به جا مي
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چـون هـر چـه هـم     . خوبي هستيد يا نه، نباشـيد  هرگز در صدد اينكه بفهميد انسان
از طرفـي وقتـي خـود را خـوب خيـال كرديـد يـك        . تر وجود دارد خوب باشيد، از آن خوب

  كنـد،  ها، دور مـي  دهد و شما را از خيلي چيزها، ثواب غروري، كبري احياناً به شما دست مي
تـر   د كـه هميشـه خـوب   بنابراين سعي كنيـ . كه خود اين كبر و غرور، بدترين گناهان است

  .ها خوب هستند ي انسان بله همه. باشيد؛ نه اينكه بدانيد خوب هستيد يا نه
امت پيغمبر كساني هستند كه به توحيد و معاد و نبوت اعتقاد داشته باشند و اگـر بـه   

د بخشـيده     امـا همـه   ،شـوند  امامت و عقل هم اعتقاد داشتند شيعه تلقي مـي  ت محمـ ي امـ
اما امت واقعي پيغمبـر كسـاني هسـتند كـه     . به معناي پيرو در همين حد است امت. نيستند
شما كوشش كنيد به دستورات الهي رفتار كنيد، بـه هـر   . ي دستورات او را انجام بدهند همه

  .كند اندازه كه موفق شويد خداوند از شما رضايت حاصل مي
 »مـن «باشـم، تـا وقتـي     از خداونـد راضـي   »من«فرماييد  كه مي “رضا”ي  اما مرحله

شما بايد بندگي خداوند كنيد و اگر تكامل پيدا كرديد، . گوييد زياد اميد به رضايت نيست مي
يد، يعني هر وقت هر امري پيش آمد آن اشاي برسيد كه به رضاي خداوند راضي ب به مرحله
 “رضـا ”مقـام  . است “رضا”در اين صورت مقام . ي خدا بدانيد و به آن رضا بدهيد را از ناحيه

  .در سير و سلوك عرفاني باالترين مقام است
هاي عرفاني كه در دسترس هست، بيشتر بخوانيد، تا اين مسـائل بـراي شـما     كتاب

  .الموالس. تر بشود روشن
                                     

 .111سوره توبه، آيه .  1
 .10سوره فتح، آيه .  2
 .7سوره واقعه، آيه .  3
 .9سوره واقعه، آيه .  4
 .2، گلستان، ص كليات سعدي.  5
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  و
١٢١  

  1418رمضان  9
  1376دي  18

ايد خرسند  از غيرتي كه در مورد درويشي بكار برده. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ولي بايد توجه داشت كه از اين  ،هللا هر دو نزد خداوند مأجور است هللا و غضبِ رحمت. مشد

بايد در  .بدون اينكه به عنوان پاسخ آنها باشد ها پيش مرتباً نوشته شده است قرنها از  كتاب
گويند جواب ابلهـان   مثلي است كه مي. هاي ديگر، مطالب را روشن كرد كتب ديگر و نوشته

 فقط از اين جهت است كهبنابراين از روي ترس نيست، ترس از چه كسي؟ . ستخاموشي ا
خواهند اين مسـأله   براي اينكه خود دشمنان مي. گونه افراد را داد مصلحت نيست جواب اين

يك جوابي داده شود، او باز جوابي بدهد و باز جواب ديگـر و  . بحث بكشد و به مباحثه و جر
ولي به محض اينكه جواب او را با سـكوت  . شه روشن باشداين مسأله به همين طريق همي

دانند كه  آنهايي كه معتقدند، اگر بخوانند مي. افتد خود از اين شدت و حدت مي داديم، خودبه
آينـد و   سايرين هم كه بخوانند، غالباً در صدد تحقيـق برمـي  . هايشان دروغ بود بيشتر حرف

مه فراهم است در يـك جلسـه كـه آمدنـد و     چون امكان دسترسي به مجالس فقرا براي ه
اين مسـأله كـه   و  كنند هاي او را باور نمي هاي نويسنده را درك كردند، حرف نادرستي حرف

من هم اگر . كند در اينجا بسيار صحيح بوده و مصداق پيدا مي ،جواب ابلهان خاموشي است
كه پيدا كردم و براي  فقريمسؤوليت كردم امروز به مناسبت  روزگاري فعاليت اجتماعي مي

احتراز از هر گونه انحرافي در عالم فقر، به هيچ وجه دخالت در مسائل اجتمـاعي و سياسـي   
ي خودم نوشتم كه درويشان آزادند كه فعاليت اجتماعي به هر نحوي  كنم و در اعالميه نمي
. كنـد  ولي درويشي در سياست دخالـت نمـي   ـ البته با خلوص نيت ـ خواهند انجام دهند مي

اي از آن دوران دارم همين است كه دقّت كردم و ديـدم   ايد، اگر يادگار و سابقه اينكه نوشته
براي اينكه جـواب دادن بيشـتر بـه    . هايي را نبايد داد ها و چنين نوشته جواب اينگونه كتاب
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خواهد خود را مطرح كند و اين موضوع را به جـر   ها مي ي اينگونه كتاب نويسنده. ضرر است
خواهد با مخالفت بـراي   ، ميتُخالف تُعرفبنابه مصداق . بحث بكشاند و خود را بزرگ كند و

خود شخصيتي ايجاد كند و بنابراين هر چه در مقابل او گفته شود بـر شخصـيت او افـزوده    
اند، به اين صـورت   ها هم كه گفته اما درويش. گردد، بنابراين به نظر من مصلحت نيست مي

سيلي به صورت آنها بزنند زود بگويند حقّ با من است بلكه بسياري ايام نيست كه اگر يك 
آهـن را   ـ ام ي خود نوشته طور كه در بيانيه همان ـ ديده شده است كه چكش زدن به آهن

ي دوستان كه آهن باشند كه در مقابل چكش  كنم به همه كند و من توصيه مي تر مي محكم
  .الموالس. شود شود ولي كلوخ متالشي مي مي تر آهن از چكش محكم. تر شوند محكم
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  و
١٢١  

  1418قعده ال ذي 14
  1376اسفند  22

. از خداونـد توفيـق شـما را خواهـانم    . ي شما و ضمائم آن رسيد نامه. با عرض سالم
بـيش يـك بـالي همگـاني      و ايم، كم ي ما كرده خداوند متأسفانه در اثر خطاهايي كه همه

آن همان حالت سياهي دل و حالت قبضي است كه در همه  فرستاده است كه قسمت اعظم
وارد اسـت   هدر اخبار هم از ائمه. اي نيست وجود داد كه جز ناليدن به درگاه خداوند چاره

كه اگر ديديد حالت قبضي ناگهان به شما دست داده و نتوانسـتيد رفـع كنيـد، از آن جهـت     
پس آن را مرتفع كنيد و در صدد رفع . داست كه در دلتان نسبت به برادر مؤمن ناراحتي داري

ي اينها اينكه هميشه بايد توجه به ذكـر و فكـر    تر از همه ولي مهم. گرفتاري برادران باشيد
ايم كه  ي فعلي را نداشته طوري كه اراده ما همان. كنيم و تسليم امر خدا و مقدر الهي باشيم

ي رفتن بكنـيم و چـه بسـا ايـن      يم ارادهبا اراده به دنيا بياييم، به همان طريق هم حق ندار
بنــابراين از درگــاه خداونــد بخواهيــد كــه تمــام . درخواســت از خــدا كفــران نعمــت باشــد

اين حالت قبض كه هست عمـومي  . از شما و ديگران مرتفع گردد ـ شاءاهللا ان ـ ها گرفتاري
د و بـه  ان چه بسا كساني كه هيچ خطايي هم نكرده. است و مربوط به شخص خاصي نيست

وا مـنْ   : فرمايـد  ي قرآن مي آيه. شوند اين حالت دچار مي نَّ الَّـذينَ ظَلَمـتْنَةً ال تُصيباتَّقُوا ف كو م

گيرد بلكه همـه را در   مه را در بر نميلَاي كه وقتي بيايد تنها ظَ ، بپرهيزيد از آن فتنه1خَاصةً
همـه از  . سـوزد  بـا هـم مـي   مثل فارسي است كه آتش كه گرفت، خشك و تر . گيرد بر مي

  .الموالس. خداوند بخواهيم كه ما را از چنين بالهايي مصون بدارد
                                     

 .25سوره انفال، آيه .  1
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ل وات  طا    وری  

طا  اّولوه  ی ٢٢،   ه    ج
ي مـرگ، بازگشـت روح بـه مبـدأ،      داليل بقاء روح و تجرّد نفس و عالم آخرت، آثار اعمال، غريزه

هاي مؤمنين، روح و نفخه الهي، دوا  غيبت، اتحاد جان/  2ـ ص 13/10/1386نص و اثر ـ  : انتخاب راهنما
/  9ـ ص   20/10/1386تعبيرات مختلف لغات عرفاني، نمـاز حقيقـي ـ    /  5ـ ص   19/10/1386و شفا ـ  

/  11ـ ص   20/10/1386دالئل نياز به راهنما؛ نص و اثر، مرشـد پيـامبر، خضـر و موسـي، هبـوط آدم ـ       
هـا   ا، انجام وظايف ديني، ذكر و فكر و تمركز فكر، رفع مشكالت زندگي و وظايف خانمه عبرت از داستان

ي عــزاداري ـ   رحمــت الهــي، تعصــب، غيــرت شــيعيان، حكمــت و نحــوه/  14ـ ص   21/10/1386ـــ 
و حجربن عدي، مراجعـه بـه    ععشق و اطاعت الهي، داستان حضرت ابراهيم/  16ـ ص   22/10/1386

خواب و رؤيا، روح و جسـم، محـدود بـودن حـواس، ادراك خداونـد ـ       /  18ص ـ   23/10/1386طبيب ـ  
بيني، عهـد السـت، بيعـت ـ      ، پايان)1(، ايمان)تاسوعا و عاشورا(حكمت عزاداري/  21ـ ص   26/10/1386
ي مفيد و  پرسش كردن، مطالعه/  28ـ ص  29/10/1386شرح وقايع عاشورا ـ /  24ـ ص  27/10/1386

تعهد : شرط اول راه سلوك، بيعت: عني شناخت حكمت و هدف قوانين، تقيد به شريعتغير مفيد، عرفان ي
عـزاداري صـحيح، فـرق شـهادت و     /  35ـ ص   3/11/1386اي بـه گـردن راهنمـا و شـاگرد ـ       و وظيفه

تعهد در مقابل خداونـد  : ، بيعت)2(ايمان/  38ـ ص   4/11/1386خودكشي، حيات واقعي، عقيده و جهاد ـ  
ـ ص   5/11/1386؟، حفظ ايمان و ترس از شياطين جنّ و انـس ـ   !شيخ مخفي/  40ـ ص  4/11/1386ـ 

/  46ـ ص   5/11/1386اختالف معناي لغات واحد در اقوام گوناگون، عدالت و معنـاي آن، توكّـل ـ    /  44
هاي فقري در سالكين ـ   روحاني و معناي آن، داستان پيامبر و همسرانش، شريعت و طريقت، تفاوت حالت

شريعت و طريقت، احكام شريعت، حق مالكيت، تقدم زماني شريعت بر طريقت ـ  /  50ـ ص   6/11/1386
ي جهاني عرفان، دو جزء شيطاني و رحماني در انسان  داستان خلقت آدم، گستره/  53ـ ص   7/11/1386
ب، تغييـر اسـم و القـاب ـ      /  57ـ ص   10/11/1386ـ  1(ذكـر /  61ـ ص   11/11/1386عشق و تعصـ( ،

ذكر لساني و ذكر قلبي، برتري ذكر قلبي بر ذكر لسـاني، معـاني   : مشتقّات و معاني متعدد ذكر، اقسام ذكر
ها، توكّل، اهميت ديـدار مـومنين و    صبردر برابر زحمت، تحمل سختي/  63ـ ص   11/11/1386صالة ـ  

و چرا در كار خـدا،  قواعد طبيعت و مقدر خدا، چون /  67ـ ص   12/11/1386شركت در مجالس فقري ـ  
  . 69ـ ص  14/11/1386مراجعه به طبيب و مسؤوليت با طبيب ـ 
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ل وات  طا    وری  

طا  دّوموه  ی ٣٧،   ه    ج
خلقـت  /  5ـ ص   13/11/1386سواد در اسالم، سه خطي كه مولوي خواند، شـمس و مولـوي ـ    

موسـي و خضـر،   /  7ـ ص   17/11/1386ـ انسان در زحمت، احسن تقويم چيست؟ ايمان و عمل صـالح   
رضـاو توكّـل؛   /  9ـ ص   18/11/1386پاك شدن يكباره از خطاها، تجليات خداونـد، اتّكـا بـه خداونـد ـ      

حركت و سـكون در عرفـان، در   /  13ـ ص   19/11/1386انسان، خليفه و وكيل خداوند در روي زمين ـ  
رسالت پيـامبر و  /  15ـ ص   20/11/1386اقوام ـ  اي از سلوك هستيم؟ صعود و سقوط افراد و  چه مرحله

ـ ص   20/11/1386و جانشيني پطرس ـ   عحضرت عيسي عي تبليغ، غدير خم و جانشيني علي نحوه
سوم صفر، سالروز فوت همسرمكرّمه ايشان، /  21ـ ص   21/11/1386ازدواج، روح پـس از مرگ ـ  /  17

مسيحيت و اسالم /  25ـ ص   22/11/1386وصيت ـ   خاطراتي از ايام حبس، سكينه، واليت دائمي است،
جنّ، مؤمنان از هيچ چيز جز خـدا  /  31ـ ص   26/11/1386لقاح مصنوعي ـ  /  29ـ ص   24/11/1386ـ 

ارتباط روح انسان با روح كل جهان، تسليم در سـلوك، نيروهـاي   /  33ـ ص   27/11/1386ترسند ـ   نمي
ي خلقـت انسـان،    مـرگ و مسـأله  /  36ـ ص   28/11/1386رحماني و شيطاني، ارتبـاط زبـان و فكـر ـ     

هـاي آن، تشـيع عطّـار،     صحت و سقم داسـتان  تذكرةاالولياء، /  40ـ ص   1/12/1386جا ـ   هاي بي ترس
علم /  45ـ ص   3/12/1386حاالت مختلف سلّاك، اهل توحيد، اهل معرفت، اهل محبت، اهل معاملت ـ  

جمع آيات قرآن با هم، بخشش /  49ـ ص   4/12/1386ن غيب ـ  هيئت و نجوم و عرفان در خيام، دانست
ـ ص   5/12/1386بخشش خداوند ـ  /  52ـ ص   4/12/1386خداوند، حرمت شراب، نسخ و حكمت آن ـ  

محلّ نشسـتن در مجلـس   /  58ـ ص   8/12/1386عزاداري حقيقي ـ  ! توزي ايرانيان؟  اربعين، كينه/  55
بحث، فرق ميان وحدت وجود و وحدت موجـود، بيـان مقامـات    خلط م/  61ـ ص  15/12/1386فقري ـ  

نجوم، اثر كالم بزرگان دينـي، اجتمـاع و اتفـاق مـؤمنين ـ      /  64ـ ص   16/12/1386عرفا توسط ادبا؟ ـ  
سـاز نـزول رحمـت     ها زمينـه  ها، تغيير انسان هاي داستان ها و پيام توجه به نكته/  68ـ ص   19/12/1386

تمثل صورت امام، تعيين نماينده براي اخـذ بيعـت،   /  72ـ ص   22/12/1386ي ـ  الهي، اراده و مشيت اله
هيئـت و نجـوم،   /  75ـ ص   24/12/1386اصل الحياة المائيه، اهميت آب و عناصر اربعـه ـ   : علويت علي

بهشـت و  /  77ـ ص   25/12/1386هـاي عرفـاني ـ     ي سمبوليك داسـتان  جنبه اعتقاد به اقوال منجمين، 
تبريك سال نو، انجام دستورات شريعتي و طريقتي، /  80ـ ص   26/12/1386ت و ودايع آن ـ  امان  جهنم،

تبريـك  /  83ـ ص   1/1/1387، وجود روح واحد در درويشـي ـ  !وحدت و همدلي بين فقرا، فراخوان فقرا؟
شـيعه و    تاريخ تولد پيامبـر، هفتـه وحـدت،  /  85ـ ص   1/1/1387عيد، رفع اختالفات، عدم تشابه افراد ـ  

دهـد، خـوف از ذلّـت، عـزّت      معناي خيري كه خداوند مي/  86ـ ص   2/1/1387سنّي، بنيان مرصوص ـ  
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تذكرةاالولياء وتفـاوت حـاالت و   /  92ـ ص   3/1/1387اجر و اثر نيت ـ  /  89ـ ص   3/1/1387حقيقي ـ  
جـاي خـويش    هر چيـز بـه  /  94ـ ص   9/1/1387مراحل سلوك در آن، شاد كردن دل ديگران، انتظار ـ  
هـاي الهـي را    قـدر نعمـت  /  96ـ ص   10/1/1387نيكوست، طلب خير از خداوند در هر امـر و اتفـاقي ـ    

سـيزده بـه در،   /  98ـ ص   10/1/1387بدانيم، جلوه صفات مختلف در هر يك از پيامبران و امامـانش ـ   
به ديگري بواسـطه  عيدي دادن از روي عالقه، محبت /  100ـ ص   11/1/1387نحوست، فهم و سواد ـ  

اختالف در لغـات شـيعه، صـوفي و عـارف و درويـش، معنـاي       /  103ـ ص   17/1/1387تداعي معاني ـ  
دوكتـاب دربـاره تصـوف در    /  105ـ ص   18/1/1387صوفي در شعر حافظ، طـي كـردن پـل صـراط ـ      

از فرزندان  شوروي، نقش تصوف در حفظ اسالم در شوروي، با تأمل خواندن يك كتاب، خاطراتي از يكي
  .108ـ ص  24/1/1387عليشاه ـ  حضرت آقاي سلطان
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ح  ه پند صا ر ت اّول(رح رسا    )س
، 14/1/1376، 7/1/1376، 22/12/1375،  15/12/375هاي  شرح مقدمه ـ تلفيق دوره اول تاريخ 

  . 4ـ ص 1/9/1386و  24/8/1386هاي  و دوره دوم تاريخ 4/2/1376و  28/1/1376، 21/1/1376
و  8/9/1386هـاي   و دوره دوم تـاريخ   2/11/1376شرح فكر و تحقيق ـ تلفيق دوره اول تـاريخ   

  . 83ـ ص  15/9/1386
، 18/2/1376هـاي   شرح داليل بقاي روح و تجرّد نفس و عالم آخـرت ـ تلفيـق دوره اول تـاريخ    

، 6/10/1386، 29/9/1386، 22/9/1386هـاي   و دوره دوم تاريخ 15/3/1376و  8/3/1376، 25/2/1376
  .104ـ ص  20/10/1386و  13/10/1386

  .157خالصه صفات مومنين ـ ص 
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طا ّوموه  ی ۵٣،   ه    ج
هــاي ايجــاد آنهــا، عصــمت، خلقــت آدم و عــالم ديگــر، تناســخ  ـ    اخبــار و احاديــث دروغ و راه

جمع وحـدت و كثـرت در   /  11ـ ص  23/12/1386اره تذكرةاالولياء عطار ـ  درب/  6ـ ص  21/12/1386
، انحـراف در  عو حضرت جعفر صادق صميالد مبارك رسول اكرم/  15ـ ص  25/12/1386سلوك ـ  

ــ    عو حضرت جعفر صادق صتبريك ميالد حضرت رسول اكرم/  17ـ ص  6/1/1387دين اسالم ـ  
تعريـف  /  21ــ ص  7/1/1387ـ بـا طالـب و غيـر درويـش      اسراف، فرق درويش /  20ـ ص 6/1/1387

جبـر و اختيـار،   /  26ــ ص  9/1/1387ـ تغييـر سـاعت    /  24ـ ص 8/1/1387ـ ي درويشي، شارب    ساده
خـانواده، زنـدگي   /  27ـ ص 14/1/1387ـ شيطان به عنوان ممتحن بزرگ و بندگان مخلص، خير و شر  

عيد گرفتن، پيشرفت /  30ـ ص  16/1/1387الل در آن ـ  فردي و اجتماعي جانداران، حفظ خانواده و اخت
توجه در مجـالس فقـري، بشـر اوليـه و خـوراك      /  34ـ ص  17/1/1387بشر، دو عيد در هر دم مؤمن ـ  

/  36ــ ص   21/1/1387انسان، اسراف، چهل روز ترك خوردن گوشت، يادي ازعبدالرزاق خان بغايري ـ  
ـ و مرحوم آقاي وفاعلي، تفاوت دلبستگي مادر و پدر بـه فرزنـد    عليشاه  سالگرد رحلت حضرت آقاي صالح

ـ ســلوك حضــرت آقــاي سلطانعليشــاه، مــأيوس نشــدن از پيشــرفت معنــوي   /  40ـــ ص 22/1/1387
شاءاهللا  گفتن ان/  48ـ ص  24/1/1387بهشت و جهنم و انواع و مصاديق آن ـ  /  44ـ ص  23/1/1387

 30/1/1387ـ فريبـي    اطعام در مجالس يادبود، مهماني، عوام/  50ـ ص 25/1/1387ـ اهللا، اسراف   و بسم
نظـام طبيعـت، ذبـح    /  55ــ ص  31/1/1387ـ ي شـيطان    اظهار محبت و اثـر آن، وسوسـه  /  52ـ ص 

شيخ ابوالحسن خرقاني، تشخيص خير /  57ـ ص  31/1/1387ـ حيوانات و مصرف گوشت آنها، تنازع بقا  
ـ ص 4/2/1387ـ مرگ و ترس بيهوده از مرگ  /  61ـ ص 1/2/1387ـ و شر، مغرور شدن به رب كريم  

مخالفت عرفان با علم؟ نسبيت در علم، فراموش شدن انسان در علم، نياز علـم بـه اخـالق، نقـش     /  64
بهلول، عقالي مجـانين  /  71ـ ص  6/2/1387شاكله و نيت ـ  /  67ـ ص 5/2/1387ـ عرفان در اخالق  

عيـد عارفـان،   /  77ــ ص  8/2/1387ـ مرگ  /  74ـ ص  7/2/1387ـ پيامبران  /  73ـ ص 7/2/1387ـ 
حقيقت درويشي،مصافحه، آداب تحيت در جهـان، شناسـايي   /  80ـ ص  9/2/1387ـ عيد نوروز و اسالم  

اي  مقدمـه /  82ـ ص  11/2/1387ـ حقّ و قضاوت ديگران بر اساس آن، مقامات معنوي اشخاص گمنام  
ها به سوي خدا، ذكر سالك، تقليـد واجـب،    تعدد راه/  86ـ ص  12/2/1387 ـنماز    درباره صدور دو اجازه

فرق غيرت و تعصب ديني، الزمه مقـام بـاالتر، خـدمت و تواضـع     /  87ـ ص 13/2/1387ـ تقليد مذموم  
ـ ايمان شخصي است، اجازه والدين در امور دينـي؟ وجـوب بيعـت     /  90ـ ص 14/2/1387ـ بيشتر است  

ـ گرايـي    ازدواج و تشريفات نامعقول آن، ارتباط پنهـان مسـائل بـا هـم، مـدرك     /  91ـ ص  14/2/1387
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بطون مختلف اقوال عارفان، معناي حديث من علّمني حرفاً، شكر مخلوق، شـكر  /  94ـ ص  15/2/1387
ازدواج، معناي لغت قوامون، مسؤوليت مرد و وظايف زن، ازدواج بـا  /  98ـ ص  19/2/1387خالق است ـ  

النّـاس، هبـوط آدم بـه     اهللا و حقّ حقّ/  100ـ ص  20/2/1387ي درخواست از خداوند ـ   ، نحوهغير مسلم
ت متقــابل بزرگـان بـه فقـرا،      /  102ــ ص   21/2/1387ـ زمين، جسارت شيطان و معرفت انسان   محبـ

 طالق، روانكاوي و عيب آن، سازمان يافتن/  105ـ ص  29/2/1387ها ـ   رعايت تعادل، طبيعت خوراكي
ر دركار خير، تواضع، نيت عمل  /  106ـ ص  1/3/1387ـ مجالس   109ـ ص 3/3/1387ـ غرور و تكبـ  /

درويشي و حرمـت اسـتعمال   /  111ـ ص  4/3/1387ـ جا   هاي بي جويي شيخ بهائي، لزوم حكومت، بهانه
 بيـداري سـحر و  /  114ــ ص   8/3/1387مواد مخدر، استعمال طبـي از آن، كشـف و شـهود حقيقـي ـ      

ـ جمع شريعت و طريقت، حرمـت اعتيـاد    /  117ـ ص  10/3/1387ـ استجابت دعا، از خدا چه بخواهيم؟  
/  123ــ ص   11/3/1387تناقض در دسـتورات دينـي، خواسـتن از خداونـد ـ      /  120ـ ص  11/3/1387

هـاي منحـرف    سؤال/  124ـ ص  12/3/1387ـ المتين، عادت، تداعي معاني   نقطه ضعف، توسل به حبل
ي آن، اغـراض مختلـف در    قرآن و ترجمه/  129ـ ص 15/3/1387ـ كننده، رحمت و غضب الهي، برزخ  

ـ   سعنـوان الگـوي كامـل زنـدگي حضـرت فاطمـه       پيامبر به/  132ـ ص  16/3/1387ـ ترجمه قرآن  
، پيشـرفت در سـلوك و اجـراي دسـتورات ـ      سالگو بـودن حضـرت فاطمـه   /  134ـ ص  18/3/1387
عدو شود سـبب خيـر   /  138ـ ص  24/3/1387ـ فرزند داشتن، كثرت جمعيت  /  135ـ ص  19/3/1387

عارفان شـاعر، شـاعران عـارف،    /  140ـ ص 25/3/1387ـ اگر خدا خواهد، تربيت كودك، بيماري رواني  
اليقـين،   اليقـين، حـق   اليقين، عـين  علم/  143ـ ص  26/3/1387ـ القضات   منوچهري، جامي، سعدي، عين

  146ـ ص 29/3/1387 زند آوردن و نازايي ـامانت الهي، فر
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و ت، ھارموه  یو   ی 
/  4ص  ــ  1385در آبان مـاه   )دامت بركاته(عليشاه مجذوب آقاي  حضرتوگو در مورد زندگى  گفت

اديو زمانه در آذرماه وگو بنا به درخواست ر گفت / 19ـ ص  1386وگو با چند نفر ايتاليايي در تابستان  گفت
وگـو   گفـت /  35 ـ ص1387 ماه وگو با دو تن از وكالي دادگستري در ارديبهشت گفت/  27ـ ص  1386

  .73ـ ص  1387 ماه وگو با يك استاد ايتاليايي مسلمان در آذر گفت/  56ـ ص  1387 ماهمهر در


