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1

هو الّسمیع
کــه توفیــق نشــر معــارف  حمــد و ســپاس خالــق بی نیــاز را سزاســت 
ــزرگان و عارفــان را توشــه  ی مکتــب ب الهــی را رفیــق طریــق فرمــود و پیــرو

ــد. گردانی ــرت  ــا و آخ ــعادت دنی س
آیــة اهلل  مــه 

ّ
عل مرحــوم  آثــار  جامــع  افــزار  نــرم  رو،  پیــش  مجموعــه 

کامــل و ســالك واصــل حــاج ســّید محّمــد حســین  العظمــی عــارف 
ــاهلل و بأمــراهلل حضــرت آیــةاهلل حــاج ســّید  حســینی طهرانــی و عــارف ب
کــه  محّمــد محســن حســینی طهرانــی ــــ َقــّدس اهلل ســّرهما ــــ می باشــد 
ــریعت  ــی ش ــن مبان ــج  و تبیی ی ــغ  و ترو ــه تبلی ــادی ب ــالیان متم ــی س در ط
گماردنــد و بــا ایــراد  غــّراء و طریقــت بیضــاء و مکتــب عرفــاء بــاهلل هّمــت 
کیمیــا اثــر، بــه ارشــاد و تنویــر  ســخنرانی ها و مجالــس وعــظ و تألیفــات 

افــکار و قلــوب اشــتغال ورزیدنــد.
بــا ارائــه طــرح و  گفتــار و نوشــتار خــود  کــه عرفــاء الهــی در  از آنجــا 
و  لــوازم  بیــان  بــه  یافتــه  تجربــه  ســنِن  توضیــح  و  تبییــن  و  روش نیکــو 
یــات ایــن حرکــت )ســیرو ســلوک الــی اهلل( پرداختــه، راه را از چــاه،  ضرور
ــور را از ظلمــت، و بینــش را از جهالــت، و حــّق  و مســیر را از بیراهــه، و ن
کتــب و مقــاالت و  را از باطــل بــراى پوینــدگان آن متمایــز نموده انــد و در 
رســائل خویــش بــه ذکــر نــکات حیاتــی و مــوارد الزم االّتبــاع ســالکین راه 
ــه الى مطالــب و  ــد از الب خــدا اهتمامــی بلیــغ داشــته اند، انســان می توان
یــات و  آثــار بــه جــاى مانــده از اولیــاى الهــی و مرّبیــان نفــوس بــه ضرور

ــد و کن ــدا  ــی پی ــی اهلل دسترس ــلوک ال ــیر و س ــش در س ــاج خوی مایحت
بهره منــد  آنــان  از  تشــکیک  و  حیــرت  و  کلیــدى  و  حیاتــی  مــوارد  در 
ــق در لســان و  کــه بیــان حقایــق و تبییــن رقائ ــر واضــح اســت  گــردد. و پ
کــه در  بیــان اولیــای الهــی از ویژگــی و لطائــف خاّصــی برخــوردار اســت 
کــه از زبــان  ســخنان و تعابیــر دیگــران یافــت نخواهــد شــد؛ و مطالبــی 
ــه عنــوان اســوه و نشــانه ای از  کــدام ب ــراوش مــی نمایــد، قطعــًا هــر  ــان ت آن



معرفی نرم افزار

8

حقایــق عالــم غیــب در مســیر صــلح و اصــلح نفــوس و حرکــت بــه 
ــود. ــد ب ــدس خواه ــم ق ــمت عال س

 1441 ســال  در  وحــی  مکتــب  فرهنگــی  موسســه  منظــور  همیــن  بــه 
کان و اولیــای خــدا  هجــری قمــری بــه یــاری خــدا و اســتمداد از روح پــا
کاملــه حضــرت بقیــةاهلل االعظــم  و در ظــّل عنایــات خاّصــه و توّجهــات  
امــام زمــان ــــ أرواحنــا لتــراب مقدمــه الفــداء ــــ نــرم افــزار صوتــی، تصویــری 
آوای ملکــوت را تنظیــم و آمــاده نمــوده و بــه اربــاب ســلوک و معرفــت تقدیــم  
 بـِـاهلل، 

َّ
کنــد؛ َمــع االعتــراِف بالَعجــز و اإلقــرار بالُقصــور. َو َمــا َتْوِفیِقــی ِإال مــی 

ــبیل. ــواِء الّسَ ــی َس
َ
هــادى إل

ْ
ــُر ال ــَو َخْی ِنیــُب؛ َو ُه

ُ
ــِه أ ْی

َ
ــُت َو ِإل

ْ
ل

َ
ــِه َتَوّک ْی

َ
َعل

ک ایــن رادمــردان  کــه ُبرَقــع از چهــرۀ تابنــا ان شــاءاهلل روزی می رســد 
ــان حــّق برافکنــده خواهــد شــد؛ و ثمــرات  میــدان توحیــد و عرصــۀ عرف
حیــات ایــن رجــال الهــی در جلوه هــای درخشــندۀ تألیفــات و بیانــات 
بــه طــور خصــوص،  گردان فرزانــۀ خــود  تربیــت شــا بــه طــور عمــوم، و 
گشــت. در آن هنــگام دنیــای اســلم شــاهد وصــل را در  آشــکار خواهــد 
کفــر و نفــاق را از عرصــۀ زمیــن محــو خواهــد  کشــید و  آغــوش خواهــد 
نمــود؛ و همــه بــا یــک صــدا و یــک وجهــه بــه ســوی مظهــر اتــّم حــّق و 

مــرآت جمــال مطلــق بــه حرکــت در خواهنــد آمــد.
محتوای نرم افزار

بــه  فلــش   5 قالــب  در  ملکــوت  آوای  تصویــری  ــــ  صوتــی  افــزار  نــرم 
اســت: بــا عناویــن ذیــل منتشــر شــده  صــورت مجــزا و مجموعــه ای 

فلش 1: ندای معرفت 
ــین  ــد حس ــّید محّم ــاج س ــةاهلل ح ــه آی ــرت علم ــار حض ــه آث • مجموع

حســینی طهرانــی)ره( شــامل:
کتاب، متن و صوت 131 جلسه از بیانات و مواعظ متن 85 جلد 

• مجموعــه آثــار حضــرت آیــةاهلل حــاج ســّید محّمــد محســن حســینی 
طهرانــی )ره( شــامل:

کتاب  متن 22 جلد 
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متن و صوت 240 جلسه در شرح حدیث عنوان بصری
متن و صوت 277 جلسه در شرح دعای ابوحمزه ثمالی

متــن و صــوت 73 جلســه در بیــان ســلوک خانــواده )مبانــی ســیر و 
ســلوک الــی اهلل(

متن و صوت 187 جلسه در طرح مبانی اسلم
متن و صوت 793 جلسه درس خارج فلسفه )اسفار اربعه(

متن و صوت 216 جلسه درس منظومه 
متن و صوت 469 جلسه درس خارج اصول فقه

متن و صوت 108 جلسه درس قواعد فقهیه
متن و صوت 249 جلسه درس خارج فقه

• بانک صوت ادعیه و مناجات، مدایح و مراثی، صدای بزرگان
کتاب کتب صوتی شامل 45 عنوان  فلش 2: 

فلش 3: مجموعه تصویری شرح حدیث عنوان بصری شامل 115 جلسه 
ثمـــالی  ابوحمــزه  دعــای  شـــرح  تصـــویری  مجموعــه   :4 فلــش 

جلســه  123 شــامل  .ق(  1430-1438هـــ  )ســال 
فلــش 5: مجموعــه تصویــری طــرح مبانــی اســلم و ســلوک خانــواده 

شــامل 91 جلســه
خصوصّیات نرم افزار

یندوز 7 به باال( کامپیوترهای شخصی )و • قابلّیت اجراء در 
 و دستگاه های پخش صوت و تصویر

کد گذاری و عنوان بندی جلسات جهت دسترسی آسان  •
• امکان جستجو در متون و ذخیره سازی 

• قابلّیت به روز رسانی نرم افزار.
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نمایی اجمالی از شخصیت علمی و اخلقی
حضرت علمه آیة اهلل حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی ؟ق؟

کامــل و ســالک واصــل حــاج  مــه آیــةاهلل العظمــی عــارف 
ّ

مرحــوم عل
از  ق(   1416-1345( طهرانــی؟وضر؟  حســینی  حســین  محّمــد  ســّید 
کــه مراتــب ســلوک را در  نــوادر اولیــاى الهــی و عبــاد صالحیــن او اســت 
مــه طباطبایــی؟ق؟ 

ّ
خدمــت اســتاد اعظــم و عــارف واصــل حضــرت عل

بأمــراهلل حــاج شــیخ محّمــد جــواد  و  بــاهلل  و ســپس مرحــوم عــارف 
و  اقامــت  رحــل  األمــر  آخــر  در  و  نمــود  طــی  همدانــی؟ق؟  ى  انصــار
اعتــکاف را در عتبــه مقّدســه ملکوتیــه انســان العیــن و عیــن االنســان 
حضــرت حــاج ســّید هاشــم حــّداد؟وضر؟ افکنــد و بــه ســر منــزل مقصــود 

یــم معبــود وفــود نمــود. گردیــد و در حر واصــل 
مه طهرانی از سایر علماء و بزرگان

ّ
امتیاز و ویژگی عل

ایشــان تحقیقــًا از مصادیــق علمــاء ربانی اســت که حقایــق و حوادث 
عالــم وجــود را بــا چشــم شــهود و بصیــرت قلــب بــه علــم حضــورى و 
شــهود عینــی احســاس نمــوده و حقیقــت توحیــد را بــا سیروســلوک در 
منــازل و عوالــم ربوبــی، بــا قلــب و ضمیــر خویــش )نه تنهــا بــا مطالعــه 
کرده انــد. و بلکــه  ک  و تفّکــر و درس و تحقیــق( بــه حــّق المعرفــة ادرا
ــاء  ــاهلل و عرف ــاء ب ــی و علم ــاى اله ــان اولی ــت در می ــان داش ــوان اذع می ت

کــه حّتـــــی او را از یــــــــژه اى قـــــــــرار دارد  بأمـــــر اهلل در جایـــــگاه و منزلــگاه و
بسیارى از آنها برترى و فزونی بخشیده است.

مــه طهرانــی نــه بــه جهــت اّطــلع او بــر علــوم 
ّ

شــاخصه و امتیــاز عل
و فنــون ظاهــرى و متعــارف از قبیــل فقــه و اصــول و فلســفه و عرفــان 
کــه ایــن علــوم در بســیارى از افــراد یافــت می شــد و  نظــرى و غیــره اســت 
بزرگانــی از عالــم تشــّیع در ایــن علــوم و رســوم همچــون فارابــی و بوعلــی 
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ــی 
ّ
مــه حل

ّ
و صدرالّدیــن شــیرازى و شــیخ طوســی و شــیخ انصــارى و عل

خصوصّیــت  بلکــه  بوده انــد  راقــی  و  عالــی  جایــگاه  و  مراتــب  داراى 
کــه از ایــن  ایشــان بــه واســطه اشــراف و اّطــلع بــر امــور و حقایقــی اســت 
علــوم و رســوم بــراى انســان حاصــل نمی شــود و نیــاز بــه مراقبــه ســلوکی 
و ســیر و ســلوک الــی اهلل و وصــول بــه مقــام قــرب و تجــّرد و اشــراب از 
سرچشــمه مــاِء َمعیــن و انــوار جمالّیــه و جللّیــه ذات اقــدس ربوبــی 
مــه طهرانــی؟ق؟ بــه 

ّ
دارد. بنابرایــن ســخن از شــخصّیت و جایــگاه عل

مراتــب توحیــد و تجــّرد و عرفــان حــّق و احاطــه بــه حقایــق ربوبــی بــاز 
می گــردد، نــه بــه مراتــب علمــی و فنــون رســمی و اصطلحــی ایشــان.

کامل ضرورت استاد 
کمــال  بــه  وصــول  راه  تنهــا  بودنــد:  معتقــد  طهرانــی  مــه 

ّ
عل مرحــوم 

کــه همــان  انســانی و تحّقــق هــدف و غایــت از وجــود و خلقــت انســان 
معرفــت پــروردگار اســت؛ منحصــرًا به واســطه تربیــت و تزکیــه ســلوکی 
کمــل الهــی صــورت می پذیــرد  کامــل و ولــی ا تحــت نظــر و اشــراف اســتاد 
ــه تمــام اســاتید عرفــان و ســیر و ســلوک خویــش نهایــت  ــذا نســبت ب و ل
تواضــع و فروتنــی را اعمــال می داشــتند؛ مخصوصــًا نســبت بــه اســتاد 
علــی اإلطــلق و عــارف بی بدیــل مرحــوم حــاج ســّید هاشــم حــّداد؟وضر؟ 
ى تظاهــر بلکــه  نــه از رو خــود را صفــر می نمایاندنــد و ایــن مطلــب را 

برخاســته از احســاس و درک واقــع ابــراز می داشــتند. 
مرجعیت و افتاء

در مکتــب تشــّیع فقــه یعنــی تکالیــف و احــکام صــادره از ناحیــه
کــه در راســتاى معرفــت و شــناخت حضــرت حــّق بــه شــهود  شــرع 
کــه متصــّدى مقــام  عینــی و توحیــد عینــی تشــّکل می یابــد و فــردى 
افتــاء می باشــد، بایــد بــه ایــن رتبــه از توحیــد و معرفــت حــّق رســیده 
در  صــادره  احــکام  و  فیــن 

ّ
مکل اعمــال  بــه  نســبت  بتوانــد  تــا  باشــد 

و  شــهود  مقــام  از  برخاســته  عــزم  و  اراده  ى  رو از  مســلمین  اجتمــاع 
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بــه عالــم  اّتصــال  به واســطه  و قضایــاى خارجــی  بــر حقایــق  اشــراف 
طهرانــی  مــه 

ّ
عل مرحــوم  لــذا  و  نمایــد.  صــادر  فتــوا  و  حکــم  ملکــوت 

فیــن و نیــز حــوادث 
ّ
می فرمودنــد: مرجــع نمی توانــد نســبت بــه جمیــع مکل

مشــابه، حکمــی بــه نحــو عمــوم و فتوایــی واحــد صــادر نمایــد، بلکــه باید 
کله  بــه واســطه اشــراف بــر نفــس و خصوصّیــات وجــودى و صفــات و شــا
ــراد  ــد و چــه بســا ای ــه او را صــادر نمای ــرد حکــم موافــق و مختــّص ب هــر ف
کــت و فســاد او خواهــد شــد. فتــواى واحــد نســبت بــه فــردى موجــب هل
ــر  گیــر و احســاس مســئولّیت در براب و همیــن ســعه صــدر و بینــش فرا
همــه بنــدگان خــدا و تعّهــد نســبت بــه فــلح و هدایــت همــه افــراد، 
کــه معتقــد  به واســطه همــان درک و معرفــت توحیــد و شــهود او اســت 
بودنــد: یــک رجــل الهــی و عــارف بــاهلل و عالــم بأمــر اهلل بایــد دایــره تبلیــغ 
و ارشــاد خــود را محــدود بــه افــرادى خــاص و منطقــه اى محــدود ننمایــد 
کشــورهاى دنیــا  بلکــه بــا تمامــی افــراد بشــر و بلکــه همــه رؤســاى جمهــور 
ــان  ــه هم ــاید و ب ــاد را بگش ــت و ارش ــو و نصیح گفتگ ــاب  ــتثناء، ب بل اس
ــه  ــه معصومیــن؟مهع؟ نســبت ب ــه رســول خــدا و ائّم ک ــدى  رســالت و تعّه

هدایــت عاّمــه مــردم داشــتند عمــل نمایــد.
اساس تکامل بشر بر پایه عقل و فطرت

کــه چگونه اصــل و اســاس معرفت  ایــن نکتــه بســیار قابــل تأّمــل اســت 
و تکامــل بشــرى و نــزول ادیــان الهــی و تربیــت و تزکیــه و سیروســلوک الــی 
اهلل بــر پایــه فهــم و عقــل و فطــرت اســت؛ ســلوک بــدون فهــم همچــون 

پایــان بــر محــــور واحــــــــد اســت و ابـــــــدًا هیچ گونــه تأثیـــــــر و حرکــت چار
وجــود  بــه  قــدس  عالــم  ســمت  بــه  نفــس  صعــودى  ســیر  در  تحّولــی 
گردان  کــه از احــوال و روحّیــات شــا نخواهــد آورد. و خــود بارهــا هنگامــی 
ک او  و ارادتمنــدان خویــش ســؤال می فرمودنــد می گفتنــد: »فهــم و ادرا
کارى بــه خواب هــا و مکاشــفات  کــرده اســت، مــن  چقــدر ترّقــی و رشــد 

و بروزهــا و ظهورهــاى نفــس او نــدارم.«
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مــه طهرانــی نســبت بــه مطالبــات بــر حــّق و منطقــی انســان 
ّ

مرحــوم عل
کیــد داشــتند و می فرمودنــد: »اینهــا بــه  مخصوصــًا نســل جــوان بســیار تأ
کــه در نهــاد بشــر بــه  فطــرت الهــی و صفــات و خصائــل متعالــی ربوبــی 
گــذارده شــده اســت از ســایرین نزدیک ترنــد و در یــک حکومــت  ودیعــه 
و اجتمــاع اســلمی نمی تــوان بــه ســؤاالت و مطالبــات و تقاضــاى بــه 
حــّق آنــان بی تفــاوت بــود.« حّتــی نســبت بــه اســتاد عرفــان و ســیر و 
ســلوک خویــش مرحــوم حــاج ســّید هاشــم حــّداد؟وضر؟ در مقــام تعریــف 
ــر از ایــن فــرد در دنیــا ســراغ نــدارم.«  و تمجیــد می فرمودنــد: »مــن عاقل ت

ــه آن پــی  کــه هنــوز جامعــه بشــرى ب و ایــن نکتــه اى اســت بــس غریــب 
ــه خوبــی  ــار آن را در مســائل و حــوادث اجتماعــی ب نبــرده اســت و مــا آث
بــه همیــن جهــت دربــاره زمــان ظهــور  لمــس و احســاس می کنیــم. و 
کــه: زمــان ظهــور  گفتــه شــده اســت  حضــرت بقّیــة اهلل ــــ ارواحنــا فــداه ــــ 

کمــال عقــول بشــر خواهــد شــد. موجــب 
کمال دعوت به باالترین مراتب 

گردان خــود را بــه وصــول بــه عالی تریــن رتبــه از  ایشــان پیوســته شــا
بــه علــوم ظاهــرى چــون پزشــکی و مهندســی و  کمــال حتــی نســبت 
ــد:  ــه اشــخاص توصیــه می کردن ــد و ب غیــره تشــویق و ترغیــب می فرمودن
نمــود  رجــوع  رشــته  هــر  در  فــرد  متخّصص تریــن  و  بهتریــن  نــزد  بایــد 
و معروف تریــن  بــه  درمــان  پیگیــرى  و  رعایــت  جهــت  نیــز  خــود  و 
از  حـــال  عیــن  در  و  می نمودنــد  مراجعــه  موجــود  اطّبــاء  حاذق تریــن 
ــر و اجانــب خصوصــًا طبقــه علمــاء و کفـــ ــلد  ــاء در ب ــه اطّب مراجعــه ب
و  و تحذیــر می نمودنــد  نهــی  و حــّدت  بــه شــّدت  غیــن شــریعت 

ّ
مبل

می فرمودنــد: بــا وجــود حاذق تریــن و متعّهدتریــن اطّبــاء در مملکــت 
گدایــی و نیــاز خــود را بــه ســمت اجانــب و  اســلم چــرا بایــد دســت 
ــا شــعارهاى خــود، فاصلــه و حــدود  کــه ب ــار دراز نماییــم و در حالــی  کّف
فرهنگــی خویــش را بــا آنــان ابــراز می کنیــم ولــی هنــگام نیــاز و احســاس 
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کفــر می شــویم. توّهمــی و تخّیلــی صّحــت و مــداوا راهــی بــلد 
بینش دقیق نسبت به جریانات اجتماعی

مــه طهرانــی نســبت بــه جریانــات اجتماعــی دّقــت و موشــکافی 
ّ

عل
کــه البتــه ایــن مرتبــه از نبــوغ و تفــّوق را می تــوان ناشــی  شــگرفی داشــتند 
از اشــراف ملکوتــی و احاطــه غیبــی نفــس از عوالــم ربوبــی دانســت. 
حّساســیت ایشــان نســبت بــه پدیــده عربــی زدایــی از فرهنــگ فارســی و 

ــود. ــارز و نمــودار ب جایگزینــی واژه هــاى فارســی بســیار ب
ــخ هجــرى قمــرى و محــو آداب و  ی ــه تار کیــد بلیــغ ایشــان نســبت ب تأ
رســوم جاهلــی همچــون پدیــده نــوروز و جایگزینــی مناســبات اســلمی و 
مراســم اصیــل و ســنن الهــی همچــون احیــاى عیــد قربــان و فطــر و غدیــر 
کبــرى حضــرت حّجــة بــن الحســن  و مبعــث و میــلد صاحــب والیــت 
ــه  ــوط ب ــبت هاى مرب ــاد و مناس ــایر اعی ــداه ــــ و س ــا ف ــکرى ــــ ارواحن العس

ــر همــگان مشــهود و ملمــوس بــود. حضــرات معصومین؟مهع؟ب
والیت، حقیقت دین و شریعت

را والیــت  و شــریعت  و مغــز دیــن  مــه طهرانــی حقیقــت 
ّ

مرحــوم عل
کبــرى حضــرات معصومیــن ؟مهع؟  اولیــاى الهــی یعنــی صاحبــان والیــت 
می دانســتند و شــریعت بــدون والیــت را پوســته خالــی از مغــز و محتــوا 
برمی شــمردند. و تمــام هــّم و غــّم خــود را بــر تبییــن و تفســیر و تبلیــغ ایــن 
مســئله قــرار داده بودنــد و می فرمودنــد: در اجتمــاع مــا بــه قضیــه امامــت 
کــه شایســته و بایســته می نمــود پرداختــه نشــده اســت.  و والیــت آن طــور 

که کلمات و اصــــــطلحاتی  مــــــه طهــــرانی نسبت به تعابیــــــــــر و 
ّ

عل
العــاده  فــوق  می شــد  بــرده  کار  معصومین؟مهع؟بــه  حضــرات  بــراى 
و  ایــن عبــارات  کــه  حســاس و موشــکاف بودنــد و اجــازه نمی دادنــد 
گیــرد. بــه همیــن  جمــلت بــراى غیــر معصومین؟مهع؟مــورد اســتفاده قــرار 
منظــور اطــلق کلمــه امــام را بــر غیــر معصــوم جائــز نمــی دانســتند و عــّزت 
و ســربلندی یــک اجتمــاع شــیعی را در توّجــه و اّتــکاء بــه امــام معصــوم ؟ع؟ 
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و عــزت و تجلیــل از او مــی دانســتند؛ لــذا می فرمودنــد: فقــط بایــد بــرای 
گــردد و مراســم اربعیــن  معصومیــن؟مهع؟ مجالــس اعیــاد و وفیــات منعقــد 

ــه ســید الشهداء؟ع؟اســت. مختــص ب
وظایف حکومت اسلمی

آنــان  رشــد  و  جامعــه  افــراد  دیانــت  حفــظ  طهرانــی  مــه 
ّ

عل مرحــوم 
اســلمی  حکومــت  حّســاس  و  خطیــر  وظایــف  از  کمــال  مســیر  در  را 
کــه وســیله  می شــمردند و می فرمودنــد: وظیفــه دولــت اســلم ایــن اســت 
ارتقــاء علــوم  و  را در دو جهــت معنوّیــت  افــراد جامعــه  ترّقــی  و  رشــد 
ظاهــرى بــه هــر نحــو ممکــن فراهــم ســازد و تأمیــن عدالــت اجتماعــی 
ــر  ــه ب ــراد جامع ــراض اف ــوس و أع ــاء و نف ــظ دم ــت و حف ــایش معیش و آس
ــئله  ــن مس ــه ای ــبت ب ــد. و نس ــر می باش ــان ام ــئولین و متصّدی ــده مس عه
هیــچ تفاوتــی بیــن آحــاد جامعــه از متمّکــن و غیــره وجــود نــدارد و همــه 
یکســان  اجتماعــی  ضرورت هــاى  و  عالیــه  مراتــب  بــه  نیــل  در  افــراد 

می باشــند.
کتب علمه طهرانی مقّدمه فتح باب

عتبــه  در  ســکونت  توفیــق  واســطه  بــه  طهرانــی  مــه 
ّ

عل مرحــوم 
الّرضا؟امهع؟توانســتند  موســی  بــن  علــی  الحجــج  ثامــن  مقّدســه 
در را  ســلوکی  و  اجتماعــی  و  اعتقــادى  و  کلمــی  مهــّم  مباحــث 
بــه  عمــوم  اســتفاده  بــراى  روان  و  فارســی  زبــان  بــه  تألیفاتــی  قالــب 
الهــی إنعــام  عــاّم  ســفره  ســر  بــر  را  همــگان  و  آورنــد  در  تحریــر  رشــته 
گردآورنــد و خــود بارهــا می فرمودنــد: هرکــس بــه ایــن تألیفــات توّجــه    
فتــح  برایــش  قطعــًا  کنــد،  عمــل  آن  مضامیــن  بــه  و  نمایــد  تأّمــل  و 
گردیــد. بــه ســوى عوالــم قــدس رهســپار خواهــد  بــاب خواهــد شــد و 
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لیست تألیفات
مه آیةاهلل حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی؟ق؟

ّ
حضرت عل

اهلل شناســی )3 جلــد(، امــام شناســی )18 جلــد(، معــاد شناســی )10 
جلــد(، نــور ملکــوت قــرآن )4 جلــد(، والیــت فقیــه در حکومــت اســلم )4 
جلــد(، انــوار الملکــوت )2 جلــد(، مطلــع انــوار )14 جلــد(، شــرح دعــای 
ابوحمــزه ثمالــی )2 جلــد(، مبانــی اخــلق در آیــات و روایــات )2 جلــد(، 
ــرد،  ــی، روح مج ــی و عین ــد علم ــور، توحی ــه ن ــیر آی ــتگاری، تفس ــن رس آیی
رســاله لــب اللبــاب، رســاله ســیر و ســلوک بحرالعلــوم، رســاله اجتهــاد 
ــن،  ــع و الظ ــالة القط ــه، رس ــاله صلة الجمع ــه، رس ــاله بدیع ــد، رس و تقلی
رســالة الخیــارات، رســاله رؤیــت هــلل، رســاله نویــن، رســاله نکاحیــه، 
گاه، ســرالفتوح، شــرح دعــای افتتــاح، لمعــات الحســین؟ع؟،  ســالک آ
مهرتابــان،  اهل بیــت؟مهع؟،  مناقــب  تشــّیع،  مبانــی  فقهــی،  مباحــث 
ک، نگرشــی بــر مقالــه بســط و قبــض تئوریــک شــریعت، وظیفــه  مهرتابنــا
و  نامــه ســیاه  فــرد مســلمان در حکومــت اســلم، هدیــه غدیرّیــه )دو 

ســپید(.
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نمایی اجمالی از شخصیت علمی و اخلقی
حضرت آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ؟ق؟

امیرمؤمنــان؟ع؟ در بیــان اوصــاف اولیــای الهــی مــی فرماینــد: »علــم 
ــر  ــر قلــب و ضمی ــرده، ب ــع و انکشــاف حقایــق پشــت پ ــه واق و معرفــت ب
گرفــت و بــه آنچــه افــزون طلبــان و نازپــروردگان را ناخــوش  یــدن  آنــان بار
آمــد، پذیــرا گشــتند، و جوهــره ایمــان و یقیــن را بــه جــان و دل خــود، مــّس 
کــه نادانــان و دورافتــادگان وادى علــم و معرفــت  کرده انــد و بــا حقایقــی 
از آن وحشــت و هــراس دارنــد، انــس و الفــت پیــدا نمودنــد. و در ایــن 
کــه  ــی  ــد، در حال ــی را بســر بردن ــدن هــا و اجســام خــود، زندگان ــا ب دنیــا ب
ــگاه رفیــع طهــارت  ــم قــدس و جای ــه عال جــان هــا و ارواح آنهــا مّتصــل ب
ى زمیــن جانشــینان خــدا و داعیــان  و انــس بــوده اســت. ایشــانند در رو

بشــر بــه ســوى دیــن خــدا.«
شخصّیت عرفانی و علمی

ــاهلل و بأمــراهلل حضــرت آیــةاهلل حــاج  ــًا و حقیقتــًا مرحــوم عــارف ب حّق
ســّید محّمــد محســن حســینی طهرانــی؟وضر؟ )1375 ــــ 1440 هـــ .ق( را 
بایــد از مصادیــق بــارز و أتــّم و أظهــر ایــن فقــره شــریفه از فرمایــش مــوال 
کــه  أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ در وصــف اولیــاى الهــی بــه حســاب آورد؛ چــرا 
کامــل و ســالک واصــل، انســان العیــن و  ایشــان در تحــت تربیــت عــارف 

ــاء ــند األولیــــ ــن و ســـــ ــاء الرّبانّییـــــ ــّید الفقهــــــ ــان، س ــن االنس عیـــــــــ
اإللهّییــن آیــةاهلل العظمــی حــاج ســّید محّمــد حســین حســینی طهرانــی 
ــــ أفــاض اهلل علیــه َشــآبیب رحمتــه و رضوانــه ــــ و از رهگــذر ارشــادات آن 
رادمــرد عرصــه توحیــد و قلــۀ عرفــان، مراحــل مختلــف ســلوک عملــی 
گام  کــرده و در طریــق تهذیــب نفــس و تصفیــه باطــن  و علمــی را طــی 
برداشــتند و از اســرار و رمــوز معرفــت و حقایــق و رقایــق عالــم توحیــد 
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ک حقایــق توحیــدی و  بهــره هــا بردنــد تــا در نهایــت بــه اعلــی ذروۀ ادرا
کــه جــز بــه طریــق شــهود قلبــی و اتصــال ســّر بــه مبــدأ  رقایــق عرفانــی 

اعلــی حاصــل نمی شــود، واصــل شــدند.
حریت و آزادگی 

آیــة اهلل حــاج ســّید محّمــد محســن حســینی طهرانــی؟ق؟ در تحقیــق و 
یــت و آزادگــی در امــور علمــی و ِحکمــی،  تدقیــق علــوم و معــارف، و حّر
کــه بــا وجــود اینکــه والــد خویــش را در نهایــت  بــه حــّدی اهتمــام داشــتند 
درجــه از معرفــت بــه شــمار مــی آوردنــد و از عرفــای بــاهلل و بأمــراهلل و 
کلمــات ایشــان را  واصــلن حریــم معبــود محســوب مــی کردنــد، بــاز هــم 
کورکورانــه رفتــار  بــا دیــد تحقیــق و تأّمــل و عقلنّیــت مــی نگریســتند و 
نمــی نمودنــد، و ایــن ویژگــی را هــم از توصیــه اســتاد عرفــاِن والــِد خویــش، 
حضــرت آیــت الحــق و العرفــان حــاج ســّید هاشــم حــّداد؟وضر؟ اخــذ 
کــه خــوِد علمــه طهرانــی بــه ایشــان  ّیــه ای بــود  نمــوده بودنــد، و همیــن رو

تذّکــر مــی دادنــد و تاییــد و تشــویق مــی نمودنــد.
تبیین معارف اسلم و تشّیع

خاطــر اّطــلع بــر حقایــق عرفانــی و اّتصــال ســّر بــه عالــم  ایشــان بــه 
یــت و آزادگــی در تحقیــق علــوم،  وحــدت و بهــره منــدی از ویژگــِی حّر
از جانــب والــد معّظــم خویــش )عّلمــه طهرانــی( مأمــور شــدند تــا بــه 
ــه  ــه ب ــا توّج ــّیع، ب ــلم و تش ــارف اس ــی و مع ــن مبان ــج و تبیی ی ــغ و ترو تبلی
گمــارده ارشــادات برخاســته از بیــان و بنــاِن اولیــای الهــی؟وضر؟ همــت 
آخــر  تــا  ایشــان  و  نماینــد.  منتشــر  جهانــی  جامعــه  در  را  آن  و 
بــر  عــلوه  آن،  ثمــرۀ  کــه  نکشــیدند  دســت  توصیــه  ایــن  از  عمــر 
و  نوشــتجات  از  بســیاری  انتشــار  بیانــات،  ایــراد  و  آثــار  تألیــف 
بــود. آنهــا  بــر  تعلیقــه  و  مقّدمــه  درج  بــا  همــراه  طهرانــی  عّلمــه  آثــار 

جایگاه عقلنّیت در دین
اهلل حســینی طهرانــی؟ق؟ پایــه و اســاس نظرّیــات خویــش  حضــرت آیــة 
ی و تســاوق عقلنّیــت بــا  در خصــوص معرفــت دینــی را مســئله »تســاو
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کــرده و دیگــر مباحــث را بــر ایــن بنیــان اســتوار  دیانــت و تشــّیع« بیــان 
مــی نمودنــد.

ــه  ک ــد  ــی ده ــان م ــخ نش ی ــق تار ــه دقی ــه مطالع ک ــد  ــد بودن ــان معتق ایش
ی از ظاهرگرایــی و  منشــأ انحرافــات دینــی، دوری از عقلنّیــت و پیــرو
ــر ائّمــه مــا از مــردم نــادان و ســفله عــوام  کــه ب احساســات اســت و آنچــه 
تصریــح  رو  ازایــن  اســت.  بــوده  موضــوع  همیــن  واســطه  بــه  گذشــت، 
کــه در او عقــل راه نــدارد، آن شــریعِت جنــون  کــه: »شــریعتی  می داشــتند 

و حماقــت و َســفاهت اســت.«
گــر چــه دیگــران نیــز بــر ضــرورت عقلنّیــت  نکتــۀ حائــز اهّمیــت اینکــه ا
پــای فشــرده انــد و ظاهــرًا بــا ایشــان در ایــن معنــی هــم رأی بــوده انــد، ولــی 
ویژگــی منحصــر بــه فــرد ایشــان تطبیــق عقلنّیــت بــر مصادیــق و مظاهــر 
مختلــف معرفــت دینــی و طــرح آن در قالــب هــای مختلــف فطــری و 
اخلقــی و ســلوکی بــود و همچنیــن تبییــن مراتــب مختلــف عقلنّیــت 
کــه طــرح  کــه در نــوع خــود بــی نظیــر بــوده اســت  در سیروســلوک عرفانــی 
و  مباحثــی همچــون ماتریالیســم اســلمی، ســیمای عقلنــی عاشــورا 

ــر ایــن مّدعــا اســت. عقلنّیــت در سیروســلوک شــاهدی روشــن ب
• ماتریالیسم اسلمی

حضــرت آیةاهلل حاج ســّید محّمد محســن حســینی طهرانــی در بحثی 
کتــاب نفیــس اســرار  بدیــع و ارزشــمند در بــاب ماتریالیســم اســلمی در 
بــه  عــارف  و  متشــّرع  یــک  منظــر  و  دیــدگاه  »از  نویســند:  مــی  ملکــوت 

ــق ــد و حقایــــــــــ ــه توحیــــ ــم ب ــت و عالــــــــ ــه والیـــ گاه ب ــریعت و آ شـــــــ
تمّســک  و  قلــب  ــق 

ّ
تعل و دیــن چیــزى جــز  ملکــوت، حقیقــت شــرع 

ــوم؟ع؟  ــام معص ــب ام ــت و قل ــس والی ــا نف ــان ب ــاط روح انس ــس و ارتب نف
گــر هــزار ســال شــب را بــه صبــح در تهّجــد بگذرانــی و  نمی باشــد؛ و ا
ک ســپرى نمایــی و شمشــیرت را در  صبــح را بــه شــب بــه روزه و امســا
کّفــار و ظالمــان در نیــام نیــاورى، ولــی هدفــت و مقصــود از  بــا  نبــرد 
کارهــا متابعــت و انقیــاد از ولــی حــّق نباشــد، بــه انــدازه پشــیزى در  ایــن 
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دســتگاه ربوبــی ارزش و مقــدار نخواهــد داشــت و سرســوزنی تــو را بــه 
ســمت و ســوى تجــّرد و توحیــد ســوق نخواهــد داد.

یــه برخیــزد و یــا  کــه فــردى بــه مقابلــه بــا معاو در ایــن دیــدگاه همیــن 
ماننــد أبوحنیفــه معانــد و المذهــب بــه معارضــه بــا منصــور دوانیقــی قیــام 
کارش تمــام اســت و از مفاخــر اســلم شــمرده مــی شــود؛  نمایــد، دیگــر 
حــال ضّدیــت و خصومتــی بــا امــام؟ع؟ داشــته باشــد یــا خیــر. اینــان 
کــه همــان  ــده ظاهــر ــــ  ــه دی ــا، و ســردمداران ایــن حــوادث ب در ایــن قضای
ــت و  ــد و از نّی ــی نگرن ــت ــــ م ــال آنهاس ــر و اعم ــار ظاه ــال رفت ــاّده و َمتری م
مقصــد و مقصــود ایــن قضایــا و زعمــاى آنهــا غافلنــد، و ارزش و بهــا را بــه 

همیــن اعمــال و رفتــار ظاهــرى و چشــم پرکــن و عــوام پســند ایــن افــراد مــی 
گفتارهــا خبــرى ندارنــد و بــه همــان  دهنــد، و از روح و جــان ایــن رفتارهــا و 
ماتریالیــزم و ظاهربینــی دینــی دچــار مــی شــوند و خویــش را از حقیقــت، و 

ــه واقعّیــت محــروم مــی ســازند.« دیگــران را از وصــول ب
کثــرت ظاهــری آن نمــی دانســتند؛ بلکــه  ایشــان عبــادت واقعــی را بــه 
کــه پشــتوانۀ ایــن عبــادت اســت؛ از ایــن  بــه »تفّکــر عقلنــی« نظــر داشــتند 
کــه توّجــه بیــش از حــد بــه ظاهــر اعمــال، در رابطــۀ  رهگــذر، معتقــد بودنــد 

کنــد. انســان بــا خداونــد اختــلل ایجــاد مــی 
حقیقت والیت و ارتباط آن با عرفان

اهــل عرفــان  فقــط  کــه:  بودنــد  معتقــد  آیــةاهلل طهرانــی؟ق؟  حضــرت 
کــه کــه بــه حقیقــت والیــت اهــل بیــت؟مهع؟ رســیده اند؛ چــرا  هســتند 
حــرکات  و  ُصــَور  و  مظاهــر  همــۀ  در  را  امــام؟ع؟  حقیقــت  عــارف، 
فقــط  دیگــران  و  کنــد،  مــی  وجــود مشــاهده  عالــم  و همــۀ  َســَکنات  و 
در صــورت خــاّص و وجهــۀ خــاّص و مــکان خــاّص و هوّیــت خــاص 

بیننــد. می 
ایشــان والیــت را همــان تنــّزل مرتبــه هوهویــت پــروردگار در مراتــب 
نازلــه مــی دانســتند. یعنــی والیــت همــان ظهــور اراده پــروردگار اســت؛ 
نــه اینکــه والیــت فقــط خلفــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و فرزندانشــان باشــد 
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کــه احکامــی را بــی کــم و کاســت بــه مخاطبیــن بیــان مــی کننــد، منتهــا بــا 
کــه خطــا ندارنــد. بلکــه در عیــن اعتقــاد بــه عصمــت آنهــا،  ایــن تفــاوت 
والیــت آنهــا را مظهــر اتــّم حقیقــت توحیــد و آینــه تمــام نمــای وجــود 
حضــرت هوهویــت دانســته و آنهــا را واســطه فیــض حــق تعالــی نســبت 
بــه عوالــم مــادون مــی دانســتند؛ ازایــن رو دســتگیری امــام و مقــام والیــت 
ی صــدق،  کســی از رو گــر  کــه ا را مربــوط بــه باطــن انســان مــی دانســتند؛ 
قــدم در میــدان تقــوا و تهذیــب و توحیــد بگــذارد و واقعــًا طالــب حقیقــت 

ــه مطلــوب مــی رســاند. باشــد، والیــت او را ب
کــه  توّســل بــه امــام را عیــن توّســل بــه خــود حضــرت حــق مــی دانســتند 
عــارف در ایــن توّســل، خــدا را مشــاهده مــی کنــد و والیــت خــدا را ادراک 
مــی کنــد، و امــام را واســطه ای مــی بینــد کــه هیــچ نــدارد و در مقابــل والیِت 
ــاز  ــرای امــام حســابی جــدا ب کــه ب ــر خــلف دیگــران  حــق، صفــر اســت. ب
گــر بدیــن صــورت بــه وی متوّســل شــوند،  کننــد ا مــی کننــد، و تصــور مــی 
مشــمول لطــف و عنایــت مقــام والیــت هســتند؛ غافــل از اینکــه ایــن امــام 
نیســت، بلکــه مخلــوق تخّیــلت خــود آنهــا و ســاخته و پرداختــه ذهــن 

اســت.
عقلنّیت و حق گرایی، معیار تشّیع

ی از اســتاد  آیــةاهلل حــاج ســّید محّمد محســن حســینی طهرانــی بــه پیــرو
ــــ َقــّدس اهلل ســّرهما ـــــ،  ســلوکی و والــد مکــّرم خویــش عّلمــه طهرانــی 
کــه دنبالــه رو مــرام آن  شــیعۀ امیرالمومنیــن را شــخصی می دانســتند 

یــــــن فطــــــری و حضـــــــــرت و پایبنــــد بــه مبانـــــــی اخلقــــــی و مواز
ک هــای توحیــدی باشــد؛ حــال از هــر آییــن و کیــش و مذهبــی کــه مــی  مل
کســی اســت  خواهــد باشــد. و بــه تعبیــر ایشــان، شــیعه أمیرالمؤمنیــن آن 
کــه بــه دنبــال او حرکــت کنــد، هرچنــد به ظاهــر نصرانی باشــد؛ و مخالِف 
که مســیر حق  که برخلف مســیر والیت او  أمیرالمؤمنین آن کســی اســت 
کــه حــرف  اســت حرکــت کنــد، هــر چنــد بــه ظاهــر شــیعه باشــد. در هرجــا 
حــق زده شــود، آنجــا علــی وجــود دارد و ایســتاده اســت؛ چــون »علــّی مــع 
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ــا علــی اســت.« ــا حــق اســت و حــق ب ــّی؛ علــی ب الحــّق و الحــّق مــع عل
سیمای عاشورا 

حضــرت آیــةاهلل حــاج ســّید محّمــد محســن حســینی طهرانــی؟ق؟ در 
ــای  ــت در جنبه ه ــًا دق ــورا، خصوص ــان عاش ــق جری ــع و عمی ــن بدی تبیی
عقلنــی و عرفانــِی قیــام حضــرت سّیدالّشــهداء؟ع؟، بســیار اهتمــام 
کیفّیــت برگــزاری مراســم عــزاداری ســّید و ســاالر  داشــتند. ایشــان بــه 
شــهیدان و نقــد و بررســی عــزاداری هــای ســخیف، بســیار توّجــه داشــتند 
و معتقــد بودنــد: »مکتــب سّیدالّشــهداء مکتــب تعّقــل اســت نــه تقلیــد 
کورکورانــه؛ مکتــب تدّبــر اســت، مکتــب آزادى و رشــد و انبســاط فکــر 
اســت، مکتــب تحقیــق و اختیــار و انتخــاب اســت، نــه چــوب و چمــاق 
و ضــرب و شــتم و ... . مکتــب آن حضــرت، مکتــب رجــوع بــه عقــل و 
فطــرت و وجــدان و بیــرون آمــدن از وادى جهالــت و ضللــت و جمــود 
و خشــك مغــزى اســت. در ایــن مکتــب فقــط خــدا وجــود دارد و غیــر او 
باطــل اســت. احساســات در ایــن مکتــب راهــی نــدارد و نفــس در اینجــا 

ارزشــی نــدارد.«
ــت اینکــه عاشــوراء، عاشــوراء شــد و از ســایر 

ّ
ایشــان مــی فرمودنــد: عل

کــه وقایــع در ایــن روز بــه نحــوى اّتفــاق  حــوادث ممتــاز شــد ایــن اســت 
امــام وجــود  از  روز  ایــن  در  الهّیــه  اســماء  و  صفــات  تمــام  کــه  افتــاد 
معصــوم؟ع؟ بــه منّصــه ظهــور درآمــد و مســأله فقــط مســأله شــهادت 
اى نظیــر عاشــوراء کــه هیــچ واقعــه  بــه همیــن جهــت اســت  و  نبــود. 
گــذاردن خطــاى محــض  نخواهــد شــد و ایــن اســم را بــر غیــر آن واقعــه 
گفتــن  حســین  حســین؟ع؟  امــام  از  غیــر  فــردى  بــه  چنانچــه  اســت؛ 
بــه غیــر او تســّرى داد،  باطــل و خرافــه اســت، امــام معصــوم را نبایــد 
یــا حســین زمــان صددرصــد غلــط و موجــب  و  گفتــن علــّی زمــان  و 
بــه دنبــال  کربــل  عقبــات و تبعــات اســت. سّیدالّشــهداء در جریــان 
احیــای ارزش هــای انســانی، ملکوتــی، نورانــی و ربوبــی بــود؛ بــه دنبــال 
کــرد تــا  تکلیــف بــود، نــه نتیجــه عمــل. ایشــان عزیــزان خویــش را فــدا 
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ــا وسوســه کننــدگان از شــیاطین و  کنیــم؛ ت مــا در تحــت والیتــش حرکــت 
کننــد و موجــب انحــراف شــوند.  اهــل دنیــا نتواننــد انســان را احاطــه 

حضــرت آیــةاهلل حســینی طهرانــی؟ق؟ صــرف شــادمانی در اعیــاد و 
یافــت پیــام مکتــب  ســوگواری در َوَفیــات را بــدون شــناخت مبانــی و در
اهــل بیــت، بــی نتیجــه بــه شــمار مــی آوردنــد. هــدف اصلــی از انعقــاد 
ــه ســوی  مجالــس اهــل بیــت را تحــّول در نگــرش و خــروج از تخّیــلت ب
کیــد  عقلنّیــت، و وصــول بــه مبانــی مکتــب اهــل بیــت دانســته و بــر آن تأ
مــی کردنــد و پــای مــی فشــردند. در عیــن حــال بــه شــرایط و آداب انعقــاد 
نیــز در مجالــس منعقــده در منــزل  مجالــس، اشــاره داشــتند و خــود 

ــد. ــد بودن ــزم و پایبن ــن آداب ملت ــه ای ــش، ب خوی
امــام  بــا  بیعــت  و  عهــد  تجدیــد  را  معصــوم  امــام  یــارت  ز ایشــان، 
بــه توحیــد و  یــارت را فهــم بیشــتر نســبت  می دانســتند و مقصــود از ز
یــارت را اینگونــه  والیــت تبییــن می نمودنــد. از ایــن رو روش صحیــح ز
زائــر  و  تفّکــر شــود  تأّمــل و  نامــه  یــارت  ز کــه در مضامیــن  می دانســتند 
کنــد.  کار و حســاب خویــش تأّمــل  گوشــه ای بــه ســکوت نشســته و در 
یارتــگاه هــا و عــدم ســر و صــدا و ایجــاد  و  بــر لــزوم نظــم و انضبــاط در ز

کیــد داشــتند. فضــای آرام و بــدون هیاهــو تأ
عقلنّیت در سیروسلوک

حضــرت آیــةاهلل حاج ســــّید محّمـــد محســـــن حســـــینی طهرانــــــــی؟ق؟ 
عقلنّیــت، بــه  توّجــــه  بــدون  باشــد  حـــــال  دنبــــال  بــه  کــه  را  ســالکی 

که پشــتوانه عقلنی ســالکی بی ارزش قلمداد می کردند و به حاالتی 
نداشــتند، وقعــی نمــی نهادنــد. اّطــلع ســالک راه خــدا بــر مبانــی ســلوک 
و  دانســتند؛  مــی  الزم  جــن  و  إنــس  شــیاطین  شــیطنِت  دفــع  بــرای  را 
کتــب عرفــای بــاهلل را الزم برمــی شــمردند. و اصــل  از ایــن رو، مطالعــه 
و  فهــم  بــا  اخــلص همــراه  و  را صــدق  راه خــدا  در  اســاس حرکــت  و 
عقلنّیــت می دانســته و ایــن دو بــال را زمینــۀ هدایــت باطنــی از جانــب 
صاحــب والیــت برمــی شــمردند و معتقــد بودنــد: ســّر اساســی موفقّیــت 
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اولیــای الهــی در سیروســلوک طلــب فهــم همــراه بــا صفــای نّیــت اســت.
مهــم  را  الهــی  اولیــای  مبانــی  و  علــوم  و  منــش  و  مــرام  ایشــان 
ی از اولیــای الهــی  می شــمردند، نــه شــخص او را. از ایــن رهگــذر، پیــرو
کــه بــا فــوت و مــرگ او بــاز هــم آن حــق  را براســاس حــق مــی دانســتند 

نمی گــردد. مدفــون  قبــر  در  و  نمــی رود  بیــن  از  و  پابرجاســت 
برخــی از نظــرات ِحکمــی، عرفانــی و فقهــی، اصولــی حضــرت  آیــةاهلل 
حاج ســّید محّمد محســن حســینی طهرانی؟ق؟ عبارتند از: »تبیین ابعاد 
کامــل و ولــّی الهــی«، »اثبــات برهانــی فنــاء عیــن ثابــت در  وجــودی انســان 
فنــاء ذاتــی«، »تبییــن دقیــق مســأله وحــی و علــم و معرفــت«، »تقریر مســأله 
حجیــت فعــل و قــول اولیــای الهــی«، »تبیینــی مفّصــل از بحــث وصایــت 
ظاهــری و باطنــی اولیــای الهــی«، »تبییــن مســأله وظیفــه ســالک هنــگام 
عــدم دسترســی بــه ولــّی الهــی«، »تبییــن جایــگاه فقاهــت و مرجعّیــت در 
تشــّیع«، »عــدم حجّیــت اجمــاع بــه نحو مطلــق«، »طهــارت ذاتی انســان«، 
دختــران«،  بلــوغ  مســأله  از  بدیــع  »تقریــری  ارتــداد«،  امــر  در  »احتیــاط 
»وجــوب عینــی و تعیینــی نمــاز جمعــه«، »وجــوب مطلــق حــج و تبیینــی 

نــو از مســأله اســتطاعت« و .....
لیست تألیفات

حضرت آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی؟ق؟
ســیری  جلــد(،   3( بصــری  عنــوان  جلــد(،   3( ملکــوت  اســرار 
از  اجمــاع  معرفــت،  هــای  آمــوزه  جلــد(،   2( اکــرم  پیامبــر  تاریــخ  در 
وحــی،  افــق  شــیعه،  فرهنــگ  در  اربعیــن  نظــر،  و  نقــد  منظــر 
رســاله  انســان،  طهــارت  رســاله  یــد،  جاو حیــات  قــدس،  حریــم 
گلشــن  تشــّیع،  در  فقاهــت  صالحــان،  ســیره  مفــرده،  عمــره 
اســلم و  جاهلّیــت  در  نــوروز  انــس،  نفحــات  فــروزان،  مهــر  اســرار، 
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عالمه طهرانی؟ق؟

سخنرانی های

آیین رستگاری
عنــوان کــد

جلسه 1: منظور و مقصود پروردگار از خلقت انسان 0001

جلســه 2: بــراى رســیدن بــه خــدا بایــد از هرچــه غیــر خداســت چشــم 
پوشــید

0002

کشف سّر کتمان اسرار الهى و آثار سوء  جلسه 3  : لزوم  0003

کامل از استاد در سیروسلوک الى اهلل جلسه ۴: لزوم متابعت  000۴

جلسه ۵: چند رکن مهم در سیروسلوک الى اهلل 000۵

جلسه 6: مراقبه و تزکیه و مواظبت در سیروسلوک 0006

تفسیر   آیـه نــور
 جلســه 1: اشــكاالت وارد بــر نظــر وهابى هــا و اخبارى هــا در  تفســیر 

آیــه نــور
000۷

000۸ جلسه 2: خدا را به چشم دل مى توان دید

000۹ جلسه 3: مكتب هاى مختلف درباره ذات و افعال حق تعالى

ه بر امكان لقاء خداوند
ّ
0010 جلسه ۴: آیات و روایات دال

0011 جلسه ۵: همه موجودات عالم هستى آیات پروردگارند

0012 جلسه 6: براى شناخت خدا باید از غیر خدا چشم فرو بست

0013 جلسه ۷: علّو مقام و عجایب نفس انسانى

001۴ جلسه ۸: خود را بشناس تا خدا را بشناسى

کثرت گرا 001۵ جلسه ۹: شّدت ظهور خدا حجابى براى انسان هاى 

0016 جلسه 10: بحثى شیوا پیرامون صفات جمال و جالل

سالک آگاه
001۷ جلسه 1: تعظیم بزرگان و نقد محترمانه
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عالمه طهرانی؟ق؟
سخنرانی های

001۸ جلسه 2: علل زوال حوزه نجف

001۹ جلسه 3: مفاسد علماى سوء و حرمت تبعّیت از آنها

0020 جلسه ۴: لزوم اسوه قرار دادن رسول اهلل و احیاى سّنت هاى اسالمى

0021 جلسه ۵: انهدام ارزش هاى اسالمى تحت عنوان تمّدن و پیشرفت

0022 جلسه 6: عید غدیر، عید والیت و مقام علم امیرالمؤمنین؟ع؟

شرح دعای ابوحمزه ثمالی
0023 جلسه 1: انواع ابتالئات براى تربیت سالكین راه خدا

002۴ جلسه 2: ضرورت معرفت تاّم به حضرت حق

002۵ جلسه 3: سرعت اجابت خداوند، و سستى بندگان در دعا

0026 جلسه ۴: شیوه های درخواست از خداوند

 جلســه ۵: معرفــت و محّبــت بــه خداونــد دلیــل ســعادت و رســتگاری 
انســان

002۷

گناه 002۸ جلسه 6: لقای خداوند آرزوی عظیم سالكان و علت تطهیر 

002۹ جلسه ۷: معرفت خداوند تنها تكیه گاه انسان در نجات از نفس اّماره

 جلســه ۸: پادشــاهى مطلــق خداونــد و ســریان وجــودی او در عوالــم 
هســتى

0030

0031 جلسه ۹: زمینه های امید به پروردگار و آثار آن در بنده

کر دائمى خداوند و اهمّیت دوام بر عمل کیفیت ذ 0032 جلسه 10: 

0033 جلسه 11: دالیل خستگى و عدم توّجه در عبادت

003۴ جلسه 12: عفو الهى و سعۀ رحمت حضرت حق

003۵ جلسه 13: محّبت و امید به پروردگار، راه نجات انسان

0036 جلسه 1۴: لزوم طلب قوی برای وصول به خدا

003۷ جلسه 1۵: لزوم تحصیل محّبت الهى با عمل صالح
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عالمه طهرانی؟ق؟

سخنرانی های

کوتاهى بندگان 003۸ جلسه 16: فیض و لطف بى نهایت خداوند و 

003۹ جلسه 1۷: دیدگاه عارف به نظام هستى و مظاهر آن

ح وضعّیــت انســان پــس از مــرگ و لــزوم آمادگــى انســان   جلســه 1۸: شــر
قبــل از مــرگ

00۴0

بــر جمیــع  پــروردگار  بــى دریــغ  افاضــه لطــف و رحمــت   جلســه 1۹: 
موجــودات

00۴1

ک های تشخیص آن 00۴2 جلسه 20: خلوص و ریا و مال

شرح دعای افتتاح
ار را عقاب مى کند؟

ّ
کف که أرحم الّراحمین است چرا  00۴3 جلسه 1: خدا 

00۴۴ جلسه 2: نقمت و بدبختى مردم به سبب جهلشان

00۴۵ جلسه 3: وحدت اصل و منشأ در تمام صفات متضاّد پروردگار

00۴6 جلسه ۴: لطف خدا در اجازۀ دعا نمودن به بندگان

ع و عقل و فطرت به درخواست از خدا 00۴۷ جلسه ۵: اجازۀ شر

00۴۸ جلسه 6: معّیت ِسعى و احاطى خداوند با مخلوقات

00۴۹ جلسه ۷: تالزم علم و حلم در عالم حقیقى

00۵0 جلسه ۸: قرب پروردگار به انسان در عین ُبعد

00۵1 جلسه ۹: حقیقت صراط در قیامت

00۵2 جلسه 10: أمیرالمؤمنین؟ع؟آینۀ تمام نمای حضرت حق

مباحث فقهی
00۵3 جلسه 1: احكام اجتهاد و تقلید

00۵۴ جلسه 2: بیان قسمتى از رسالۀ حقوق امام سجاد؟ع؟

00۵۵ جلسه 3: احكام شرکت

ار ذّمى و حربى
ّ

کف 00۵6 جلسه ۴: احكام و مسائل 
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عالمه طهرانی؟ق؟
سخنرانی های

00۵۷ جلسه ۵: احكام ضمان

00۵۸ جلسه 6: احكام قصاص و دیات

00۵۹ جلسه ۷: ازدواج و مهرّیه

مبانی اخالق در آیات و روایات
0060 جلسه 1: نحوۀ تخاطب بنده با پروردگار در نماز

کسب علم نافع 0061 جلسه 2: حصول بصیرت به واسطۀ 

0062 جلسه 3 : شش دستور اخالقى در سوره حجرات

0063 جلسه ۴: تأّسى به رسول خدا به عنوان اسوۀ حسنه

006۴ جلسه ۵: چند توصیۀ اخالقى در سوره إسراء

006۵ جلسه 6: جامعّیت اسالم در جمع بین حكم عفو و قصاص

احیــاء  )1(   ـــــ مجلــس  اســتجابت  جلســه ۷: فلســفۀ دعــا و شــرایط 
هــ .ق(  13۹۷ المبــارک  رمضــان   21 )شــب 

0066

جلسه ۸: فلسفۀ دعا و شرایط استجابت )2( 006۷

جلســه ۹: فلســفۀ دعــا و شــرایط اســتجابت )3(   ـــــ مجلــس احیــاء 
المبــارک 13۹۷ هــ .ق( )شــب 23 رمضــان 

006۸

کیفیت نزول مقّدرات در شب های قدر 006۹ جلسه 10: 

گناه و ظلم 00۷0 جلسه 11: حرمت اعانت بر 

کمک به ظالمین 00۷1 جلسه 12: حرمت ظلم و 

00۷2 جلسه 13: بیاناتى پیرامون سورۀ تحریم و شأن نزول آن

ک ارزش عمل )1( جلسه 1۴: مال 00۷3

ک ارزش عمل )2( جلسه 1۵: مال 00۷۴

00۷۵ جلسه 16: لزوم وحدت و اخّوت بین مسلمانان

 جلســه 1۷: اســتجابت دعــای عاّمــۀ مــردم بــه واســطۀ طلــب حقیقــى و 
اّتكای به خدا

00۷6
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سخنرانی های

00۷۷ جلسه 1۸: منطق متعالى اسالم در برابری انسان ها

00۷۸ جلسه 1۹: فلسفۀ قربانى و لزوم دفاع از حق

ح خطبۀ رسول خدا در عید قربان 00۷۹ جلسه 20: شر

کر خدا و عزلت در سیروسلوک 00۸0 جلسه 21: اهمّیت طهارت قلب و دوام ذ

00۸1 جلسه 22: لزوم مراقبه در راه عرفان جهت وصول به مقام فناء فى اهلل

کیفّیت به فعلّیت رساندن استعدادات ملكوتى انسان 00۸2 جلسه 23: 

مبانی تشّیع
00۸3 جلسه 1: حقیقت خیر و  شّر و نسبیت آن

00۸۴ جلسه 2: جبر و اختیار و منطق عایشه در جنگ جمل

00۸۵ جلسه 3: پرسش و پاسخ اعتقادی

00۸6 جلسه ۴ : معرفت به والیت و وصول به توحید علمى

00۸۷ جلسه ۵ : بهترین عمل نزد خدا، و بیان حقیقت فقر انسان

00۸۸ جلسه 6 : محورّیت دین اسالم و قرآن بر توحید

00۸۹ جلسه ۷: اهل بیت؟مهع؟، راه اّتصال بشرّیت به پروردگار

00۹0 جلسه ۸: نقد و بررسى قول عامه در عدالت مطلق صحابه

مناقب اهل بیت؟مهع؟
00۹1 جلسه 1 : امیرالمؤمنین؟ع؟، مصداق صراط مستقیم

ــــ  روضــه تاریــخ و شــریعت اســالم  زینــت بخــش  : علــى،  جلســه 2 
ضربــت خــوردن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و مراســم احیــاء )شــب 1۹ رمضــان 

هــ .ق(  المبــارک 13۹۷ 

00۹2

00۹3 جلسه 3 : قضایای جنگ بدر

00۹۴ جلسه ۴ : تبیین معنای میزان در روز قیامت

جلسه ۵ : امیرالمؤمنین؟ع؟ محور عدالت و میزان حق 00۹۵
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00۹6 جلسه 6 : امیرالمؤمنین؟ع؟ میزان سنجش اعمال

00۹۷ جلسه ۷ : بیاناتى پیرامون امام هادی؟ع؟

معادشناسی
ت و حیات جاودان

ّ
00۹۸ جلسه 1 : زندگى موق

00۹۹ جلسه 2 : سبب ترس از مرگ

0100 جلسه 3 : عمر بهترین سرمایه تكامل و تعالى

0101 جلسه ۴ : مجانست خواب و مرگ

 جلســه ۵ : عمــل فرشــتگان قبــض ارواح و ملــک المــوت عیــن عمــل 
خداســت

0102

0103 جلسه 6 : ارتباط ارواح با اهل دنیا

010۴ جلسه ۷ : خفاء جنبۀ وجه الخلقى

ار و فّجار محجوبند
ّ

کف 010۵ جلسه ۸ : در قیامت در عین نور و اشراق، 

0106 جلسه ۹ : قیام انسان در پیشگاه خداوند عّزوجل

اســم  بواســطه  شــدن  زنــده  و  اســت  حتمــى  معــاد   :  10 جلســه   
اســت »المحیــى« 

010۷

010۸ جلسه 11 : بارش باران حیات برای مردگان

010۹ جلسه 12 : شیئّیت اشیاء به صورت آنهاست نه به مادۀ آنها

0110 جلسه 13 : دفع شبهات وارده بر معاد جسمانى

0111 جلسه 1۴ : دفع شبهه منكرین معاد جسمانى و بیان حق

0112 جلسه 1۵ : معاد جسمانى و عالم عرض و حشر تمام موجودات 

کیفّیت نامه اعمال  کتب و  0113 جلسه 16 : تطایر 

011۴ جلسه 1۷ : نامه عمل و وصول آن از راست یا چپ 

کتاب تكوین و نامه عمل  011۵ جلسه 1۸ : امام مبین و 
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1
عالمه طهرانی؟ق؟

سخنرانی های

ح در قیامت  0116 جلسه 1۹ : شهادت اعضاء و جوار

011۷ جلسه 20 : شهادت زمان و مكان در قیامت 

011۸ جلسه21 : شهادت قرآن و اعمال در قیامت

011۹ جلسه22 : معناى شهادت قرآن و بقّیه اعمال در قیامت 

0120 جلسه 23 : صراط و معناى آن در قیامت 

0121 جلسه 2۴ : حقیقت میزان اعمال در قیامت

مواعظ رمضان المبارک سال 1397 هجری قمری
0122 جلسه 1: علل تشریع و فوائد روزه )1(

0123 جلسه 2 : علل تشریع و فوائد روزه )2(

012۴ جلسه 3 : ملكوت و فلسفه نمازهاى مختلف

012۵ جلسه ۴ : ملكوت نماز و آثار مختلف آن در زندگى بشر )1(

0126 جلسه ۵ : ملكوت نماز و آثار مختلف آن در زندگى بشر )2(

012۷ جلسه 6 : توبه و آداب و شرایط آن )1(

012۸ جلسه ۷ : توبه و آداب و شرایط آن )2(

جلسه ۸ : تفسیر آیه ﴿حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى﴾ 012۹

ح و روان آدمى 0130 جلسه ۹ : اسرار نماز و اثرات آن در رو

روضــه شــهادت حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و مراســم احیــاء )شــب 21 
رمضــان المبــارک 13۹۸ هــ .ق(

0131





مجموعه صوتی
شرح حدیث



والیت و هدایت
عنــوان کــد

جلســه 1: اهّمیــت حدیــث عنــوان بصــرى در تبییــن سیروســلوک الهــى  0221

کیفّیت هدایت  جلسه 2: حقیقت والیت و  0222

جلسه 3: هدایت تكوینى و تشریعى ائّمه؟مهع؟  0223

ى و علمى امام مبین در هدایت انسان 
ّ
جلسه ۴: احاطه عل 022۴

جلسه ۵: حقیقت و معناى سیروسلوک الهى  022۵

جلسه 6: امكان طّى طریق، قبل از وصول به ولّى الهى  0226

کیفّیت هدایت  کل الزمه اختالف در  جلسه ۷: اختالف شوا 022۷

ورد و ذکر
کر و لزوم آن براى سالک  022۸ جلسه ۸: معناى ورد و ذ

کر در جالى قلب  022۹ جلسه ۹: تأثیر ذ

ق از شئون دنیا
ّ
کر در قطع تعل 0230 جلسه 10: تأثیر ذ

0231 جلسه 11: حقیقت دنیا

کر 0232 جلسه 12: دیدگاه توحیدى اهل ذ

کر در عین اشتغال به امور دنیوى  0233 جلسه 13: ضرورت ذ

کار الهى  023۴ جلسه 1۴: تأثیر تكوینى اذ

023۵ جلسه 1۵: حقیقت اسماء ُحسناى الهى 

کار و به کارگیری آن در  زندگى جلسه 16: ضرورت استمرار بر اذ 0236

کر براى حرکت سالک به  سوى  مبادى کمالّیه جلسه 1۷: لزوم شرعى ذ 023۷

کار بر استمرار مراقبه  023۸ جلسه 1۸: توقف نتایج اذ

جلسه 1۹: اهداف تربیتى امام صادق؟ع؟ در ارتباط  با عنوان بصرى  023۹
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1

والیت و هدایت
عنــوان کــد

جلســه 1: اهّمیــت حدیــث عنــوان بصــرى در تبییــن سیروســلوک الهــى  0221

کیفّیت هدایت  جلسه 2: حقیقت والیت و  0222

جلسه 3: هدایت تكوینى و تشریعى ائّمه؟مهع؟  0223

ى و علمى امام مبین در هدایت انسان 
ّ
جلسه ۴: احاطه عل 022۴

جلسه ۵: حقیقت و معناى سیروسلوک الهى  022۵

جلسه 6: امكان طّى طریق، قبل از وصول به ولّى الهى  0226

کیفّیت هدایت  کل الزمه اختالف در  جلسه ۷: اختالف شوا 022۷

ورد و ذکر
کر و لزوم آن براى سالک  022۸ جلسه ۸: معناى ورد و ذ

کر در جالى قلب  022۹ جلسه ۹: تأثیر ذ

ق از شئون دنیا
ّ
کر در قطع تعل 0230 جلسه 10: تأثیر ذ

0231 جلسه 11: حقیقت دنیا

کر 0232 جلسه 12: دیدگاه توحیدى اهل ذ

کر در عین اشتغال به امور دنیوى  0233 جلسه 13: ضرورت ذ

کار الهى  023۴ جلسه 1۴: تأثیر تكوینى اذ

023۵ جلسه 1۵: حقیقت اسماء ُحسناى الهى 

کار و به کارگیری آن در  زندگى جلسه 16: ضرورت استمرار بر اذ 0236

کر براى حرکت سالک به  سوى  مبادى کمالّیه جلسه 1۷: لزوم شرعى ذ 023۷

کار بر استمرار مراقبه  023۸ جلسه 1۸: توقف نتایج اذ

جلسه 1۹: اهداف تربیتى امام صادق؟ع؟ در ارتباط  با عنوان بصرى  023۹
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1

علم و معرفت
02۴0 جلسه 20: حقیقت علم نور است

کیفّیت غلبه قواى وهمى بر مبانى علمى  02۴1 جلسه 21: 

ک معــارف الهــى و حقیقــت  جلســه 22: لــزوم تهیــؤ و آمادگــى بــراى ادرا
علــم

02۴2

کیفّیت نزول حقیقت علم در مجارى عالم وجود 02۴3 جلسه 23: 

کلّیه پروردگار در عالم وجود  کیفّیت نزول اسماء  02۴۴ جلسه 2۴: 

02۴۵ جلسه 2۵: انقسام علم به علم حصولى وعلم حضوری

02۴6 جلسه 26: حقیقت علم حصولى و حضورى 

02۴۷ جلسه 2۷: لزوم سیر ترتیبى مراتب علم پروردگار

عبودّیت و بندگی
02۴۸ جلسه 2۸:  حقیقت معناى عبودّیت 

گیرى علوم  02۴۹ جلسه 2۹: لزوم تزکیه و تهذیب نفس قبل از فرا

ق آن در انسان 
ّ

02۵0 جلسه 30:  حقیقت عبودّیت وچگونگى تحق

گیرى علوم  02۵1 جلسه 31:  لزوم تزکیه و تهذیب نفس قبل از فرا

02۵2 جلسه 32:  طلب علم و بكارگیرى آن 

 جلســه 33:  بهره  بــردارى افــراد از علــوم در غیــر از جایــگاه مناســب 
آنهــا

02۵3

02۵۴ جلسه 3۴:  اصل مكتب تشّیع بر اساس حرکت و عمل بر محور حق 

02۵۵ جلسه 3۵:  حقیقت فهم و طلب آن 

کثرات و اعتبارّیات
کثرات و اعتبارّیات  02۵6 جلسه 36: پرهیز از ورود در عالم 
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1

کثرات وتوّهمات  ل انسان ها در عالم 
ّ

02۵۷ جلسه 3۷:  چگونگى توغ

کثــرات و جاذبه  هــاى  نتایــج ســوء ورود در عالــم  آثــار و   جلســه 3۸:  
عالــم نفــس 

02۵۸

02۵۹ جلسه 3۹:  آثار و تبعات سوء عناوین و القاب در بعد فردى و اجتماعى 

0260 جلسه ۴0:  پرهیز از غلّو و افراط در توصیف و مدح افراد

مالکیت حقیقی و اعتباری
 جلســه ۴1:  حقیقــت معنــاى عبودیــت و چگونگــى تحقــق آن در وجــود 

انسان 
0261

0262 جلسه ۴2:  اعتبارّیت عالم دنیا و مظاهر آن 

0263 جلسه ۴3:  امور حقیقى و امور اعتبارى 

 جلســه ۴۴:  اولــى بــه تصــرف بــودن پــروردگار و ائّمــه؟مهع؟ نســبت بــه 
جمیــع شــئون انســان

026۴

ــت وجــوب 
ّ
 جلســه ۴۵: حقیقــت والیــت رســول خــدا و ائّمــه؟مهع؟ و عل

تبعّیــت از ایشــان 
026۵

 جلســه ۴6: اختصــاص ملكّیــت حقیقــى بــه پــروردگار متعــال و ائّمــه 
معصومیــن؟مهع؟ 

0266

026۷ جلسه ۴۷:  تصحیح دیدگاه وفكر انسان نسبت به مالكّیت خویش 

026۸ جلسه ۴۸: حقیقت سلوک، رعایت دو جنبه توحید وکثرت

026۹ جلسه ۴۹:  تفاوت حرّیت و آزادى دنیوى با حرّیت و آزادى الهى 

02۷0 جلسه ۵0:  ارزش واالی مقام عبودّیت 

تدبیر  و نظام اجتماعی
02۷1 جلسه ۵1:  بیان معنای عدم تدبیر عبد نسبت به خود

 جلســه ۵2: نهــاده شــدن اصــل و اســاس نظــام خلقــت و تكویــن 
ــر نظــم ب

02۷2
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بــا  آن  مقایســه  و  الهــى  مكاتــب  در  توحیــد  محورّیــت    :۵3 جلســه   
دیگــر مكاتــب 

02۷3

و  فــردی  روابــط  تمــام  در  توحیــد  محورّیــت  ضــرورت   :۵۴ جلســه   
عــى جتما ا

02۷۴

 جلســه ۵۵: توحیــد و حــق پایــه حكومــت و تدبیــر امــور اجتماعــى در 
مكتــب انبیــاء الهــى

02۷۵

02۷6 جلسه ۵6: توحید، شعار مكتب اسالم

02۷۷ جلسه ۵۷: محورّیت شعار در اسالم بر اساس توحید و شعائر الهى 

در  متعــال  پــروردگار  توســط  انســان ها  تربیتــى  نظــام    :۵۸ جلســه   
عالــم وجــود

02۷۸

کیفّیــت تدبیــر امــور   جلســه ۵۹: مشــورت بــه عنــوان رکــن اساســى در 
اجتماعــى

02۷۹

 جلســه 60: دو اصــل مهــم در مبانــى حكومــت اســالمى : مشــورت در 
امــور و التــزام بــه تعّهــدات 

02۸0

02۸1 جلسه 61: حقیقت و جایگاه مسئلۀ مشورت در حكومت اسالم

کیفّیــت   جلســه 62: حقیقــت و جایــگاه مســئلۀ تخّصــص و تعّهــد در 
اداره جامعــه

02۸2

وظایــف  مهم تریــن  از  جامعــه  اخالقــى  امنّیــت  تأمیــن   :63 جلســه   
اســالم حكومــت 

02۸3

02۸۴ جلسه 6۴: اهمّیت نظم و تدبیر و جایگاه آن در زندگى انسان

02۸۵ جلسه 6۵: وجوب تعّهد و التزام در روابط فردى و اجتماعى

 جلســه 66: نظــام تربیتــى و تكاملــى انســان بــر اســاس حفــظ ظاهــر 
و توّجــه بــه باطــن

02۸6

 جلســه 6۷: توحیــد محــوری و حق مــداری در امــور فــردی و اجتماعــى 
ســالكان الــى اهلل

02۸۷

02۸۸ جلسه 6۸: لزوم اهتمام و پایبندى نسبت به تعّهدات و التزامات

02۸۹ جلسه 6۹: تعّهد و التزام به حقوق الهى و خلقى
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تدبیر  و خانواده
کیفّیــت تنظیــم روابــط و ارتباطــات در محیــط داخــل و   جلســه ۷0: 

ج منــزل خــار
02۹0

02۹1 جلسه ۷1: حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به یكدیگر

02۹2 جلسه ۷2: اهمّیت مسئلۀ اسم گذارى فرزندان در مكتب اسالم

02۹3 جلسه ۷3: ابعاد و ساختار جودى زنان در آیات و روایات

02۹۴ جلسه ۷۴:  بیان وظیفه علماء دینى در امر تبلیغ دین 

کلمــات  تفســیر  و  نظــرى  و  عملــى  عقــل  حقیقــت   :۷۵ جلســه   
آن  طبــق  بــر  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

02۹۵

ــا جنبــه هــاى عقــل  ــان و انطبــاق آن ب کله وجــودى زن  جلســه ۷6: شــا
نظــرى و عملــى ایشــان 

02۹6

02۹۷ جلسه ۷۷: ساختار وجودى مرد و زن و هدف از خلقت ایشان 

ح مرد و زن 02۹۸ جلسه ۷۸: حقیقت نفس و رو

و  ارتبــاط  کیفیــت  بــه  نســبت  اســالم  مكتــب  دیــدگاه   :۷۹ جلســه   
شــوهر و  زن  میــان  تعامــل 

02۹۹

0300 جلسه ۸0: برنامه هاى تربیتى اسالم برای نهاد خانواده

0301 جلسه ۸1: ارتباط مردان و زنان از نگاه اسالم

0302 جلسه ۸2: وظایف و مسئولّیت های زنان از منظر اسالم

کیفّیت تدبیر امور ضمن رعایت مقتضاى مقام عبودّیت 0303 جلسه ۸3: 

تکلیف و تشریع
 جلســه ۸۴: دیــدگاه مكتــب عرفــان در ارتبــاط بــا تكالیــف شــرعّیه و 

دســتورات الهــى
030۴

030۵ جلسه ۸۵: حكمت و علت تشریع احكام و دستورات دینى
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کیفّیــت تأثیــر نفــس و عمــل انســان بــر   جلســه ۸6: نحــوۀ ارتبــاط و 
یكدیگــر

0306

کیفّیت تأثیر اعمال و رفتار انسان بر نفس و ملكوت او 030۷ جلسه ۸۷: 

 جلســه ۸۸: انســان به واســطۀ انقیــاد و متابعــت از حــق مظهــر جمیــع 
اســماء و صفــات الهــى مــى شــود

030۸

انفاق و گذشت
جلسه ۸۹:  مراتب انفاق در راه پروردگارمتعال  )1( 030۹

جلسه ۹0:  مراتب انفاق در راه پروردگارمتعال  )2( 0310

مســائل  در  انفــاق  انفــاق:  مراتــب  از  مرتبــه  مهم تریــن   :۹1 جلســه   
گذشــتن  خــود  از  و  شــخصّیتى 

0311

0312 جلسه ۹2: انفاق یعنى عبور از نفس و خواسته  هاى آن 

0313 جلســه ۹3: راه وصــول بــه معرفــت :  عبــور از نفــس و خواســته  هاى آن 

031۴ جلسه ۹۴:  حقیقت مصیبت و فلسفه وجود آن 

031۵ جلسه ۹۵: ضرورت مصیبت برای تكامل انسان

اخالص و ریا
کیفّیــت ارتبــاط میــان اشــتغال بــه تكالیــف الهــى و پرهیــز   جلســه ۹6:  

از مــراء و مباهــات 
0316

031۷ جلسه ۹۷:  مراتب مباهات و چگونگى مقابله با آن 

031۸ جلسه ۹۸:  آثار سوء مباهات و راه هاى مقابله با آن 

حقیقت دنیا و شیطان
031۹ جلسه ۹۹:  حقیقت دنیا و نحوه ارتباط انسان با آن 

0320 جلسه 100:  فلسفه و حكمت هبوط حضرت آدم؟ع؟ به عالم دنیا

ت خلقت شیطان 
ّ
0321 جلسه 101:  عل
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0322 جلسه 102:  فلسفه خلقت شیطان 

0323 جلسه 103: استفاده سالک از شیطان برای طّى طریق

بــرای تكامــل بشــر خلــق  را   جلســه 10۴: خداونــد متعــال شــیطان 
کــرده اســت

032۴

کثرت طلبی و فخر فروشی
کثرت طلبى در مكاتب مادى و ماتریالیستى  032۵ جلسه 10۵: تفاخر و 

0326 جلسه 106: حقیقت دنیا از دیدگاه مكتب عرفان

032۷ جلسه 10۷:  پرهیز از تفاخر و تكاثر

032۸ جلسه 10۸:  ِسّر تأخیر ورود حضرت سلیمان؟ع؟ به بهشت 

علّو  و عّزت
032۹ جلسه 10۹: چیستى حقیقت عّزت و علّو 

0330 جلسه 110: عّزت و علّو پروردگار متعال 

0331 جلسه 111:  اختصاص حقیقت عّزت و علّو به پروردگار متعال 

که در مسیر توحید حرکت مى کند 0332 جلسه 112: عّزت سالكى 

 جلسه 113: دیدگاه اهل معرفت نسبت به نهضت سّیدالّشهداء؟ع؟، 
و نقد سایر دیدگاه ها

0333

033۴ جلسه 11۴: اختصاص تمام مراتب عّزت و علّو به پروردگار متعال

خسران و بطالت عمر
033۵ جلسه 11۵: اختصاص اربعین به سّیدالّشهداء؟ع؟

0336 جلسه 116: خسران زده ترین فرد در طریق سیروسلوک

033۷ جلسه 11۷: بیان معناى حق و باطل و مراتب آن
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033۸ جلسه 11۸: معنای حق و باطل و مراتب آنها

033۹ جلسه 11۹: آفت سلوک زدگى و آثار و تبعات آن

03۴0 جلسه 120: مراتب باطل و وظایف سالک در برابر آنها

03۴1 جلسه 121: حقیقت معنای باطل و بیان مراتب آن

از  برخــى  بیــان  و  عمــر،  إبطــال  از  پرهیــز  ضــرورت   :122 جلســه   
آن مصادیــق 

03۴2

03۴3 جلسه 123: نحوۀ حفظ و تداوم بخشیدن به حاالت معنوی

03۴۴ جلسه 12۴: اهّمیت سلوک عقالنى و لزوم تصحیح فكر و اندیشه

ک  کــرم به واســطۀ عــدم ادرا ا از پیامبــر   جلســه 12۵: انحــراف بعــد 
آن حضــرت عقالنــى حقیقــت 

03۴۵

03۴6 جلسه 126: وجوب حرکت سالک الهى بر اساس سلوک عقالنى

03۴۷ جلسه 12۷: پرهیز از گذراندن عمر به بطالت در سه مرتبه از مراتب وجود

 جلســه 12۸:  مقــام اخــالص و مراتــب آن و لــزوم حرکــت ســالک الهــى 
بــر اســاس آن 

03۴۸

حقیقت تقوا و مراتب آن
 جلســه 12۹: ضــرورت عمــل بــر طبــق دســتورات اولیــاء الهــى و تطبیــق 

آن بــا مراتــب وجــودی
03۴۹

03۵0 جلسه 130: اصول اساسى راه سیروسلوک

 جلســه 131: رعایــت زهــد و تقــوا مطابــق اقتضائــات نفــس در ســنین 
مختلــف

03۵1

کامل به اولیاء الهى 03۵2 جلسه 132: لزوم تسلیم و سرسپردگى 

03۵3 جلسه 133: لزوم هّمت بلند و اهتمام سالک به راه و مسیر خود

ــات نفــس در شــرایط و   جلســه 13۴: زهــد دروغیــن در قالــب اقتضائ
موقعّیت هــای مختلــف

03۵۴

03۵۵ جلسه 13۵: تبیین اّولین مرتبه از مراتب تقوا
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03۵6 جلسه 136: حقیقت زهد وتقوا و بیان مراتب زهد دروغین

03۵۷ جلسه 13۷: حریت و آزادى افراد از قید عبودّیت و بندگى ما سوی اهلل

03۵۸ جلسه 13۸: معیار اّتصاف افعال به حسن و قبح

جلسه 13۹: زهد و تقوا از دیدگاه اهل معرفت )١( 03۵۹

جلسه 1۴0: زهد و تقوا از دیدگاه اهل معرفت )٢( 0360

جلسه 1۴1: تقوا و آثار آن )١( 0361

جلسه 1۴2: تقوا و آثار آن )٢( 0362

ائّمــه  واشــراف  احاطــه  و  محفــوظ  ح  لــو حقیقــت   :1۴3 جلســه   
آن  بــر  اطهــار؟مهع؟ 

0363

کیفّیت آن در ائّمه اطهار؟مهع؟  036۴ جلسه 1۴۴:  حقیقت عصمت و 

احتیاج سلوک به توفیق الهی
ل در مكتب اولیاء خدا

ّ
036۵ جلسه 1۴۵: لزوم تعق

کیفّیت سلوک عقالنى 0366 جلسه 1۴6: 

کیفّیــت احاطــه   جلســه 1۴۷: جایــگاه اولیــاء الهــى در نظــام هســتى و 
آنهــا نســبت بــه امــور

036۷

کیفّیــت  ــق آن و 
ّ

 جلســه 1۴۸: تبییــن مســئلۀ ارتــداد و شــرایط تحق
تعامــل مســلمانان بــا ســایر مذاهــب

036۸

036۹ جلســه 1۴۹: حقیقت عاشــورا و وظایف شــیعیان در ماه محرم و صفر

فراغت قلب الزمه دریافت دستورات اولیاء الهی
ــى و 

ّ
ک ســازی و تخلیــۀ ذهــن و قلــب جهــت تلق ــزوم پا  جلســه 1۵0: ل

کلمــات اولیــاء و مســائل حــق دریافــت 
03۷0

مه طهرانى
ّ

03۷1 جلسه 1۵1: بررسى حیات علمى و عرفانى مرحوم عال

 جلســه 1۵2: حقیقــت وحــى و تبییــن ابعــاد و مراتــب وجــودی پیامبــر 
کــرم؟ص؟ ا

03۷2
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 جلســه 1۵3: لــزوم فراغــت قلــب در هنــگام تلقــى و دریافــت مطالــب 
اولیــاء خــدا

03۷3

03۷۴ جلسه 1۵۴: تأثیر فراغت قلب بر روی نفس

ــى و دریافــت 
ّ

کیفیــت آمادگــى ذهــن و قلــب هنــگام تلق  جلســه 1۵۵: 
مطالــب بــزرگان

03۷۵

03۷6 جلسه 1۵6: تبیین حقیقت معنای محكم و متشابه

ریاضت نفس
 جلســه 1۵۷: صداقــت و اخــالص بــه عنــوان اســاس و پایــۀ عملكــرد 

ائّمــه اطهــار ؟مهع؟ و اولیــای الهــى
03۷۷

 جلســه 1۵۸: محورّیــت ارتبــاط انســان بــا پــروردگار بــر اســاس رعایــت 
حیثّیــات جمالّیــه و جاللّیــه

03۷۸

 جلســه 1۵۹: ریاضــت نفــس و برگشــت ســالک بــه حالــت تجــّرد و 
انبســاط

03۷۹

03۸0 جلسه 160: نمونه های ریاضات شرعّیه

ریاضــت  مســأله  بــه  نســبت  افــراد  نادرســت  دیــدگاه    :161 جلســه   
نفــس

03۸1

03۸2 جلسه 162: ضرورت ریاضت ومراتب آن

03۸3 جلســه 163:  ضرورت ریاضات نفســانّیه در مســیر سیروســلوک الهى 

03۸۴ جلسه 16۴: مكتب اسالم مكتب عقل گرایى، حرّیت و انتخاب

کرم  کیفّیت نزول آن بر قلب پیامبر ا 03۸۵ جلسه 16۵: حقیقت وحى و 

کمــک   جلســه 166:  اســاس تفكــر اســالمى بــر اســاس تعاضــد بقــاء و 
بــه هــم نــوع 

03۸6

ح و معنا در قبال اصالت ماّده و انسان  03۸۷ جلسه 16۷:  اصالت رو

 جلســه 16۸: مبنــاى تشــریع ادیــان الهــى بــر اســاس مســأله تعاضــد 
ع در بقــاء بقــاء نــه تنــاز

03۸۸

03۸۹ جلسه 16۹: تقنین احكام در ادیان الهى بر اساس توحید
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جنبــه  و  برزخــى  صــورت  در  رفتــار  و  اعمــال  تاثیــر    :1۷0 جلســه   
نفــس  ملكوتــى 

03۹0

ادامه بحث شرح دعای ابو حمزه ثمالی  1۴3۰ هـ.ق
ائّمــۀ  مناجــات  در  خــود  بــه  گنــاه  انتســاب  ســّر   :1۷1 جلســه 

معصومیــن؟مهع؟)1(
03۹1

ائّمــۀ  مناجــات  در  خــود  بــه  گنــاه  انتســاب  ســّر   :1۷2 جلســه 
معصومیــن؟مهع؟)2(

03۹2

ائّمــۀ  مناجــات  در  خــود  بــه  گنــاه  انتســاب  ســّر   :1۷3 جلســه 
معصومیــن؟مهع؟)3(

03۹3

کیفیت تغذیه در مکتب عرفان
03۹۴ جلســه 1۷۴: جایــگاه ریاضت هــای شــرعّیه نفســانّیه در مكتــب عرفان

 جلســه 1۷۵: تبییــن صحیــح معنــای زهــد و تقــوا و حكمــت تشــریع 
ازدواج مســئله 

03۹۵

 جلســه 1۷6: عقالنّیــت و فهــم، مهم تریــن شــاخصه و ویژگــى مكتــب 
مــه طهرانــى

ّ
مرحــوم عال

03۹6

کم بر تمام آیات قرآن و احكام شرعى 03۹۷ جلسه 1۷۷: حیثّیت توحیدی حا

ح و ملكوت افراد کیفّیت تأثیر غذا بر رو 03۹۸ جلسه 1۷۸: 

 جلســه 1۷۹: دیــدگاه مكتــب عرفــان نســبت بــه مســأله تغذیــه و پرهیــز 
از افــراط و تفریــط  )1(

03۹۹

 جلســه 1۸0: دیــدگاه مكتــب عرفــان نســبت بــه مســأله تغذیــه و پرهیــز 
از افــراط و تفریــط  )2(

0۴00

0۴01 جلسه 1۸1: خصوصیات ماه مبارک رمضان در دیدگاه اهل معرفت

کیفّیــت   جلســه 1۸2: دیــدگاه اهــل معرفــت نســبت بــه مســأله تغذیــه و 
بهره منــدی از نعمــات الهــى

0۴02

0۴03 جلسه 1۸3: معنا، اقسام و مراتب »رزق و روزی«
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کامــل حقیقــت واقعــۀ عاشــورا توّســط   جلســه 1۸۴: تببیــن جامــع و 
مــه طهرانــى

ّ
مرحــوم عال

0۴0۴

 جلســه 1۸۵: ضــرورت نــگاه جامــع بــه طــول حیــات ائّمــه؟مهع؟ و عــدم 
کتفــا بــه مصائــب ایشــان ا

0۴0۵

خداونــد  نعمت هــای  ملكوتــى  و  باطنــى  جنبــه  تأثیــر   :1۸6 جلســه   
انســان نفــس  بــر  متعــال 

0۴06

و  تغذیــه  کیفّیــت  بــه  ســالک  نفــس  ارتقــاء  وابســتگى   :1۸۷ جلســه   
امــوال کتســاب  ا نحــوۀ 

0۴0۷

گفتار و رفتار انسان بر نفس خویش 0۴0۸ جلسه 1۸۸: آثار ملكوتى 

کدورت هــا جهــت بهره منــدی از  ــزوم رفــع اختالفــات و   جلســه 1۸۹: ل
فیوضــات ماه هــای رجــب و شــعبان و رمضــان

0۴0۹

فیوضــات  از  بهره منــدی  چگونگــى  و  خصوصّیــات   :1۹0 جلســه   
ئــب غا لر ا لیلة

0۴10

حجّیت فعل اولیاء الهی
)ادامه بحث شرح دعای ابوحمزه ثمالی سال 1۴32 هـ .ق(

0۴11 جلسه 1۹1: حجّیت ذاتى قول و فعل اولیاء خدا

0۴12 جلسه 1۹2: میزان علم اولیاء الهى

0۴13 جلسه 1۹3: جایگاه تسلیم در سیروسلوک

0۴1۴ جلسه 1۹۴: حكم اهلل و فعل اهلل بودن قول و فعل اولیاء الهى

ع کالم اولیاء الهى با تعریف شر 0۴1۵ جلسه 1۹۵: انطباق 

کلّیه الهى 0۴16 جلسه 1۹6: اولیاء الهى مظهر تاّم اسماء 

0۴1۷ جلسه 1۹۷: عدم امكان توصیف مقام و مرتبه اولیاء الهى

0۴1۸ جلسه 1۹۸: إشراف عینى اولیاء الهى بر مصالح و مفاسد

ادامه بحث کیفیت تغذیه در مکتب عرفان
0۴1۹ جلســه 1۹۹: اهمّیت مســأله تغذیه و تأثیر آن بر حرکت و رشــد ســالک
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0۴20 جلسه 200: اهمّیت و آثار روزه در تكامل انسان

ح در سلوک الى اهلل 0۴21 جلسه 201: توّجه به بدن به عنوان مرکب رو

0۴22 جلسه 202: اهمّیت و خصوصّیات دهه اول ماه ذی الحجة الحرام

کر اهل بیت؟مهع؟ 0۴23 جلسه 203: مراد از احیای مجالس ذ

ــت رســاندن  ــه فعلّی ــت غنیمــت شــمردن عمــر در ب  جلســه 20۴: اهمّی
ــت هــا و اســتعدادات وجــودی قابلّی

0۴2۴

 جلســه 20۵: لــزوم توّجــه ســالک بــه زمــان حــال و عــدم توّجــه بــه 
آینــده گذشــته و 

0۴2۵

0۴26 جلســه 206: اهمّیت مســأله تغذیه و تأثیر آن بر حرکت و رشــد ســالک

سلوک عقالنی، مراقبه
0۴2۷ جلسه 20۷: خطرات نگرش ظاهری به تكالیف و احكام اسالمى

0۴2۸ جلسه 20۸: عقالنّیت در منهج اولیاء الهى

0۴2۹ جلسه 20۹: سلوک عقالنى و اهمّیت مسأله مراقبه

کمال برای جمیع افراد بشر 0۴30 جلسه 210: امكان وصول به أعلى درجۀ 

م
ّ

0۴31 جلسه 211: خصوصّیات و اعمال ماه شعبان المعظ

0۴32 جلسه 212: اعتراف به خطا و اشتباه و تأثیر آن در رشد و تكامل

0۴33 جلسه 213: نحوۀ تداوم مراقبه در زندگى انسان

کیفّیت تغذیه در سیروسلوک 0۴3۴ جلسه 21۴: هدف از تنظیم و 

کلــى و جزیــى در   جلســه 21۵: میــزان اهتمــام افــراد پیرامــون مســائل 
ســیر الــى اهلل

0۴3۵

0۴36 جلسه 216: توّجه به ظواهر، موجب دوری از معنوّیات

0۴3۷ جلسه 21۷: تأثیر تغذیه بر سلوک الى اهلل

کیفّیت تغذیه در سیروسلوک 0۴3۸ جلسه 21۸: 
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حلم و بردباری و روابط اجتماعی
0۴3۹ جلسه 21۹: روش تعامل با مردم در دیدگاه ائمه؟مهع؟

کیفّیت تأثیر نّیات نفسانى بر عمل 0۴۴0 جلسه 220: 

ح فقراتــى از دعــای »اللهــم إّنى أســَئلک بمعانى جمیع   جلســه 221: شــر
مــا یدعــوک...« در مــاه رجب

0۴۴1

0۴۴2 جلسه 222: رکن و پایه اساسى در روابط اجتماعى

0۴۴3 جلســه 223: رعایت انصاف در برخورد با مردم      ـــ حقیقت عید قربان

0۴۴۴ جلسه 22۴: سلوک عبارت است از التزام به حق و دفاع از آن

0۴۴۵ جلسه 22۵: معیار قرب و بعد افراد در مكتب عرفان

0۴۴6 جلســه 226: دســتور امــام صــادق؟ع؟ بــرای غلبــه بــر فرعونّیــت نفس

کرم در روز غدیر  0۴۴۷ جلسه 22۷: مراد از کلمۀ »موال« در فرمایش پیامبر ا

0۴۴۸ جلسه 22۸: دیدگاه اهل معرفت راجع به واقعه عاشورا

0۴۴۹ جلسه 22۹: روش و منهج اولیای الهى در مواجهه با مخالفین عرفان

ت ارتكاب معاصى
ّ
0۴۵0 جلسه 230: عل

0۴۵1 جلسه 231: محورّیت حّب به ذات در سیروسلوک

کلید وصول به خدای متعال 0۴۵2 جلسه 232: صدق 

گمراهى انسان 0۴۵3 جلسه 233: نفس اّماره عامل 

0۴۵۴ جلسه 23۴: معیار اختالف انسان ها در نحوه مواجهه با حق

0۴۵۵ جلسه 23۵: توحید اساس ارتباط انسان با مردم

کــردن  رهــا  و  قطــع  معنــای  بــه  الهــى  سیروســلوک   :236 جلســه   
ت قــا

ّ
تعل

0۴۵6

0۴۵۷ جلسه 23۷: معنای مغبون در فرمایشات معصومین؟مهع؟

0۴۵۸ جلسه 23۸: عرفان یعنى عبور از انانّیت و نفسانّیات
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ــم و معرفــت در هــر قــدم  ــرار دادن قلــب در مســیر عل  جلســه 23۹: ق
از حرکــت بــه ســمت خــدا

0۴۵۹

گذاشــتن  کنــار   جلســه 2۴0: راه وصــول بــه پــروردگار متعــال متوقــف بــر 
نفسانّیات

0۴60





مجموعه صوتی
شرح
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رمضان المبارک سال 1۴1۴ هجری قمری
عنــوان کــد

ح و توضیح مكر الهى 0۴61 جلسه1: اهمّیت ادب در سلوک، شر

ح و توضیح عالم متهّتک و جاهل متنّسک )1( 0۴62 جلسه2: شر

ح و توضیح عالم متهّتک و جاهل متنّسک )2( 0۴63 جلسه3:  شر

رمضان المبارک سال 1۴15 هجری قمری
0۴6۴ جلسه1: منشأ خیرات عالم

0۴6۵ جلسه2: اهمّیت خلوص وعبودّیت

ح و تبیین احكام و تكالیف اولیاء الهى 0۴66 جلسه3: شر

ک ظرافت های سلوکى 0۴6۷ جلسه۴: اهمّیت فهم و ادرا

جلسه۵: حقیقت نجات و رستگاری)1( 0۴6۸

ح و تبیین حال خوف و ابتهال اولیاء الهى 0۴6۹ جلسه6: شر

رمضان المبارک سال 1۴16 هجری قمری
0۴۷0 جلسه1: فقر وجودی سالک در مقابل پروردگار

جلسه2: حقیقت نجات و رستگاری)2( 0۴۷1

جلسه3: حقیقت نجات و رستگاری)3( 0۴۷2

0۴۷3 جلسه۴: اولیاء الهى مجرای نزول مشّیت پروردگار

ح و تفسیر حقیقت مظهرّیت اولیاء الهى از پروردگار 0۴۷۴ جلسه۵: شر

0۴۷۵ جلسه6: حقیقت معرفت

0۴۷6 جلسه۷: اهمّیت قرائت قرآن و ادعیه

کیفّیت دعای بنده و اجابت پروردگار 0۴۷۷ جلسه۸: 
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کیفّیت ارتباط بنده با خدا و مقام والیت 0۴۷۸ جلسه۹: 

ت و منشأ صفت بخل در وجود انسان
ّ
0۴۷۹ جلسه10: عل

0۴۸0 جلسه11: تربیت الهى جهت ایجاد باور و یقین قلبى

ک و بخل 0۴۸1 جلسه12: از بین بردن صفت امسا

0۴۸2 جلسه13: حقیقت شفاعت

رمضان المبارک سال 1۴18 هجری قمری
0۴۸3 جلسه1: معرفت به خدا به واسطه خود خدا 

0۴۸۴ جلسه2: علم و جایگاه آن در وجود انسان

0۴۸۵ جلسه3:  اساس مكتب عرفان مبتنى بر مبانى منطقى وعقلى 

کثرات مانع رشد سالک 0۴۸6 جلسه۴: توّجه به امور اعتباری و 

0۴۸۷ جلسه۵: اهمّیت یادگیری علم نافع

کیفّیت احاطه و اشراف شیطان بر موجودات و عالم هستى  0۴۸۸ جلسه6: 

0۴۸۹ جلسه۷: توحید در عالم هستى

0۴۹0 جلسه۸: معرفت به هر چیز مستلزم اّتحاد با آن مى باشد

کرد که باید از او تبعیت  0۴۹1 جلسه۹: شرایط عالمى 

 جلســه10:  وحــدت اراده و مشــّیت پــروردگار متعــال نســبت بــه همــه 
عالــم وجــود

0۴۹2

ک حقیقت معناى رحمت  0۴۹3 جلسه11:  ادرا

رمضان المبارک سال 1۴19 هجری قمری
0۴۹۴ جلسه 1: سریع االجابة بودن خدا و بطى ء االجابة بودن ما

0۴۹۵ جلسه 2:  توضیحى در ارتباط با سریع  االجابة بودن پروردگار متعال

ــر اســاس مقــام  ــا پــروردگار متعــال ب ــزوم ارتبــاط ســالک  ب  جلســه 3: ل
عجــز و فقــر

0۴۹6
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0۴۹۷ جلسه ۴: ضرورت حالت نیاز و طلب در سالک 

0۴۹۸ جلسه ۵: ظهور صفت رحمت و سریع االجابة بودن در اولیاء الهى

0۴۹۹ جلسه 6: منشأ نیكو بودن صفت جود و علت بخل انسان

0۵00 جلسه ۷: معیار قرب و بعد انسان ها به یكدیگر در عالم دنیا

0۵01 جلسه ۸: بیان دو مرتبه از مقام ارتباط انسان با پروردگار متعال

ت عدم شرمندگى انسان از ارتكاب گناه در قبال خداوند
ّ
0۵02 جلسه ۹: عل

0۵03 جلسه 10: خود محوری و احساس دوئّیت داشتن سبب خلف رجاء 

ــم تكویــن وانطبــاق ایــن  ــم تشــریع برعال  جلســه 11:  مبتنــى بــودن عال
دو بــر هــم

0۵0۴

رمضان المبارک سال 1۴2۰ هجری قمری
0۵0۵ جلسه 1: اجابت سریع و بالعوض خداوند متعال

0۵06 جلسه 2: عالم امر و عالم خلق

و  ارتباطــات  اســاس  و  پایــه  توحیــد  و  حــق  محورّیــت   :3 جلســه   
جهت گیری هــا

0۵0۷

0۵0۸ جلسه ۴: سّر و رمز موفقّیت اولیاء الهى

کوتاهى و سستى انسان در اجابت دعوت پروردگار 0۵0۹ جلسه ۵: 

0۵10 جلسه 6: ایثار و انفاق و آثار آن در نفس سالک

رمضان المبارک سال 1۴21 هجری قمری
0۵11 جلسه 1: مكر پروردگار متعال با انسان ها

0۵12 جلسه 2: عالم امر و خلق و حیثّیت امری و خلقى اعمال 

ک ارزش و حسن عمل 0۵13 جلسه 3: نّیت و باطن عمل، مال

جلسه ۴: حقیقت حلم و اقسام آن)1( 0۵1۴
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جلسه ۵: حقیقت حلم و اقسام آن )2( 0۵1۵

0۵16 جلسه 6: جمع میان حلم و علم 

جلسه ۷: حقیقت حلم و اقسام آن )3( 0۵1۷

جلسه ۸: حقیقت حلم و اقسام آن )۴( 0۵1۸

0۵1۹ جلسه ۹: خصوصّیات مّتقین

0۵20 جلسه 10: خصوصّیات سالک رند و زرنگ

0۵21 جلسه 11: عدم محدودّیت ارتباط با خدا به زمان و مكان خاص

0۵22  جلسه 12: علت محدود نبودن ارتباط با خدا به زمان و مكان خاّص

 جلســه 13: دعــوت بــه ســوی پــروردگار براســاس حكمــت و موعظــه 
حســنه

0۵23

0۵2۴ جلسه 1۴: تبیین راه خدا و راه دنیا و نفس

0۵2۵ جلسه 1۵:  قابلیت رسیدن به لقاء اهلل برای همه انسان ها

0۵26 جلسه 16:  قیام علیه طاغوت متوقف بر اذن و دستور امام معصوم 

رمضان المبارک سال 1۴22 هجری قمری
کیفیت بینش انسان نسبت به سلسله علل و اسباب  0۵2۷ جلسه 1:  

0۵2۸ جلسه 2: حقیقت رجاء به خداوند متعال و مراتب آن

 جلســه3: مكتــب عرفــان یعنــى مكتــب عبودّیــت و تســلیم بــودن در 
ــى ــّیت اله ــر اراده و مش براب

0۵2۹

ج 0۵30 جلسه۴: حقیقت معنای انتظار فر

ق رجاء حقیقى در سایه التزام و عمل به مبانى
ّ

0۵31 جلسه۵: تحق

کیفّیــت خواســت صحیــح انســان از خداونــد متعــال نســبت   جلســه6: 
بــه امــور دنیــوی

0۵32

و  اراده  بــر  مبتــى  خویــش  دعاهــای  در  ســالک  خواســت  جلســه۷:    
متعــال خداونــد  مشــّیت 

0۵33
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و  یــأس  از  پرهیــز  و  بــه خــدا  زیــاد نســبت  رجــاء  اهمّیــت   جلســه۸:  
ناامیــدی

0۵3۴

رمضان المبارک سال 1۴23 هجری قمری
0۵3۵ جلسه1:  تبیین فلسفه سعى بین صفا و مروه 

ع انسان فقط در قبال پروردگار متعال 0۵36 جلسه2: لزوم ابتهال وتضّر

0۵3۷ جلسه3: اهمّیت حال نیاز و فقر دائمى در سالک

0۵3۸ جلسه۴:   لزوم حالت انكسار و انابه  به پروردگار متعال 

0۵3۹ جلسه۵: اهمّیت رجوع به خدا و راضى بودن به قضای او

 جلســه6:  لــزوم توجــه بــه پــروردگار متعــال در حالــت ُعســر و ُیســر، 
گشــایش و ضیــق 

0۵۴0

کیفّیت ارتباط و احاطه خداوند نسبت به عالم وجود 0۵۴1 جلسه۷: 

از  عبــور  و  معرفــت  مســافت  رب،  و  عبــد  بیــن  مســافت  جلســه۸:   
اســت نفــس 

0۵۴2

یــات جاللّیــه و جمالّیــه 
ّ
ــى و توضیــح اقســام تجل

ّ
 جلســه۹: معنــاى تجل

پروردگار
0۵۴3

کیفّیت معرفت پروردگار به عبد و عبد به پروردگار 0۵۴۴ جلسه10: 

0۵۴۵ جلسه11: اهمّیت حالت انكسار و خضوع عبد در برابر خداوند متعال

0۵۴6 جلسه12: استغاثه وطلب سالک جهت وصول به ذات الهى

0۵۴۷ جلسه13: اهمّیت خواست و طلب بندگى وعبودّیت

0۵۴۸ جلسه1۴: وظیفه سالک تسلیم بودن در برابر اراده و مشّیت الهى

0۵۴۹ جلسه1۵: اهمّیت مسأله حسن ظّن به برادر مومن

یــا  کتســابى  ا امــری  متعــال  خداونــد  قــرب  بــه  رســیدن  جلســه16:   
خــدادادی

0۵۵0

0۵۵1 جلسه1۷: حق وعمل به آن پایه و اساس مكتب عرفان 
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رمضان المبارک سال 1۴2۴ هجری قمری
0۵۵2 جلسه1: نعمت بزرگ آشنایى با مكتب عرفان و اولیاء الهى

0۵۵3 جلسه2: حیات حیوانى و عقالنى

0۵۵۴ جلســه3: نظــر لطــف و رحمــت پــروردگار متعال نســبت به همــه بندگان

گناه و عمل خیر 0۵۵۵ جلسه۴:  اثر تكوینى 

0۵۵6 جلسه۵:  دین اسالم، دین رأفت و رحمت  

0۵۵۷ جلسه6: اعتباری بودن دنیا و مسائل آن

0۵۵۸ جلسه۷:  شهرت ومعروفّیت و رابطه آن با جایگاه شخص

ح و مذموم 0۵۵۹ جلسه۸: شهرت ممدو

0۵60 جلسه۹:  امام زمان؟ع؟ تنها قّیم دین

0۵61 جلسه10: حّب ریاست و خطرات آن

کیفّیت تربیت خداوند متعال و اولیاء الهى 0۵62 جلسه11: 

کمــال بــرای همــه  ج  تریــن مــدار  جلســه12: قابلیــت رســیدن بــه باال
انســان ها

0۵63

0۵6۴ جلسه13: به دست آوردن دل پدر و مادر، کلید راه خدا و معرفت الهى

رمضان المبارک سال 1۴26 هجری قمری
 جلســه1:  توضیــح فرمایــش امــام ســجاد؟ع؟: »معرفتــى یــا مــوالى 

دلیلــى علیــك«
0۵6۵

0۵66 جلسه2: اهمّیت مسأله رفیق در مسیر سیروسلوک

0۵6۷ جلسه3: اهمّیت مسأله علم و یقین در راه سیروسلوک

0۵6۸ جلسه۴: اهمّیت تحصیل علم همراه با تهذیب نفس و مراقبه 

0۵6۹ جلسه۵:  شرط اول در حرکت الى اهلل، معرفت و یقین به راه 

0۵۷0 جلسه6: حقیقت تعلیم اسماء و جایگاه وجودی مالئكه
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کامل و مقام خلیفة اللهى 0۵۷1 جلسه۷: حقیقت مقام انسان 

0۵۷2 جلسه۸: دیدگاه عرفای الهى و علماء ظاهر در مسأله توحید و والیت

0۵۷3 جلســه۹:  معرفت نســبت به راه خدا، الزمه حرکت به ســمت خداوند 

ق مطالب فلسفى و عرفانى در وجود شخص
ّ

0۵۷۴ جلسه10: اهمّیت تحق

0۵۷۵ جلســه11: میزان تأثیر عبادات در نفس، متأثر از میزان معرفت اســت

و  معرفــت  میــزان  براســاس  انســان ها  تفــاوت  میــزان  جلســه12:   
عقــل آنهــا

0۵۷6

0۵۷۷ جلســه13: معرفت و محّبت دو عامل اساســى در وصول به پروردگار

0۵۷۸ جلسه1۴: معرفت وعشق دو عامل اساسى در وصول به پروردگار

رمضان المبارک سال 1۴27 هجری قمری
کامل در مسیر سیروسلوک 0۵۷۹ جلسه1: ضرورت نیاز به استاد 

0۵۸0 جلسه2: هدف از وجود انسان رسیدن به مقام معرفت

0۵۸1 جلسه3: حقیقت معرفت، شناخت شهودی ذات و آثار ذات حق

0۵۸2 جلسه۴: اختالف مراتب شیعیان بر حسب مراتب معرفت آنها

0۵۸3 جلسه۵: جایگاه معرفت و محّبت در وصول انسان به مقصود

0۵۸۴ جلسه6: معرفت و اهمّیت تطبیق عمل برطبق آن

 جلســه۷: اهمّیــت ثبــات در مســیر حــق و پرهیــز از اضطــراب و تشــّتت 
در مســیر سیروســلوک

0۵۸۵

0۵۸6 جلسه۸:  جایگاه نماز در مكتب اولیاء الهى

0۵۸۷ جلسه۹:  مراتب فیض امام؟ع؟ نسبت به افراد

0۵۸۸ جلسه10: عدم جدایى مبانى حكمت و فلسفه از دین 

ک حقائق دین  0۵۸۹ جلسه11:  لزوم یادگیرى علم فلسفه و حكمت براى ادرا

0۵۹0 جلسه12: حّب انسان به خدا شفیع او نسبت به خدا
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جلسه13: پرهیز از حالت توقع وطلبكاربودن درقبال پروردگار  0۵۹1

گیــری علــم حكمــت و تفســیر  ــه در دیــن و فرا
ّ

جلســه1۴: اهمّیــت تفق
و عرفــان

0۵۹2

جلســه1۵: لــزوم بــه حســاب نیــاوردن اعمــال نیــک در قبــال خداونــد 
متعــال

0۵۹3

رمضان المبارک سال 1۴28 هجری قمری
0۵۹۴ جلسه1: اهمّیت حرکت الى اهلل بر پایه علم و یقین

0۵۹۵ جلسه2: اهمّیت زنده نگه داشتن قلب و نور بصیرت

0۵۹6 جلسه3: استدراج و بسته شدن روزنه های قلب

0۵۹۷ جلسه۴: مسأله ورزش و جایگاه امور اعتباری وتوّهمى در میان مردم

0۵۹۸ جلسه۵: اهمیت حالت نقص و نیاز در سالک به هنگام عبادت و دعا

فریــب  و  انســان  وجــودی  جایــگاه  شــناخت  ضــرورت  جلســه6:   
نخــوردن نســبت بــه آن

0۵۹۹

0600 جلسه۷: حیثیت ربطّیه موجودات عالم 

0601 جلســه۸: ظهور حیثیت ربطّیه موجودات در مظاهر و مجالى مختلف

0602 جلسه۹:  اهمّیت شناخت صحیح امور به دور از اوهام و تخّیالت

کــردن موقعّیــت خود یكى از علل ســقوط ســالک  0603 جلســه10:  فرامــوش 

060۴ جلسه11: اهمّیت استقامت مؤمن در مسیر حق

 و سایه در اصطالح اهل معرفت
ّ

060۵ جلسه12: حقیقت مسأله ظل

0606 جلسه13: لزوم تدّبر در مطالب اولیاء الهى و تمّسک به سیره آنها

کیفّیت شهادت آنها 060۷ جلسه1۴: بررسى حیثّیت واقعى اشیاء و 

ــق ســنخّیت میــان عبــد
ّ

ــف بــر تحق
ّ

جلســه1۵: معرفــت پــروردگار متوق
و رّب)1(

060۸

060۹ جلسه16: تفاوت اولیاء الهى و اصحاب خاص ائّمه با سایر افراد
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ــق ســنخّیت میــان عبــد
ّ

ــف بــر تحق
ّ

 جلســه1۷: معرفــت پــروردگار متوق
و رّب)2(

0610

رمضان المبارک سال 1۴29 هجری قمری
0611 جلسه1:  منشأ و سرچشمه سخنان ائّمه اطهار و اولیاء الهى  

0612 جلسه2:  بازنگه داشتن قلب در مواجهه با حق، رمز و سّر سلوک

0613 جلسه3: منشأ رغبت و نگرانى امام سّجاد؟ع؟ از خداوند متعال

061۴ جلسه۴: علت نگرانى امام سّجاد؟ع؟ ازخواندن خداوند متعال

رمضان المبارک سال 1۴3۰ هجری قمری
061۵ جلسه1: دعوت قرآن از انسان به متابعت از أحسن

0616 جلسه2: حقیقت فطرت

کیفّیت اقامۀ آن 061۷ جلسه3: اهمّیت نماز جمعه و 

براســاس  زندگــى  برنامــۀ  تطبیــق  یعنــى  سیروســلوک  جلســه۴:   
الهــى اولیــاء  دســتورات 

061۸

کیفّیت تبیین برنامۀ زندگى انسان در دعای ابوحمزۀ ثمالى 061۹ جلسه۵: 

گناه 0620 جلسه6: تبیین معنای ثواب و 

ک ثواب و عقاب اعمال 0621 جلسه۷: نّیت، مال

گناهان در عوالم مثال کیفّیت ظهور و بروز  0622 جلسه۸: 

ــر و شــّر دیگــران به واســطۀ رضایــت  کت در أعمــال خی  جلســه۹: شــرا
از آن عمــل

0623

062۴ جلسه10: بررسى وقایع روز عاشورا در دو جنبۀ خیر و شر

062۵ جلسه11: دستگیری امام؟ع؟ براساس میزان هّمت و طلب افراد

گنهكار براســاس میزان ســوء نّیت آنها 0626 جلســه12: تفاوت مراتب افراد 

062۷ جلسه13: بلوغ و شرایط آن از دیدگاه اسالم
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 جلســه1۴: تبییــن مســیر حــق توّســط اولیــاء الهــى به عنــوان بزرگ تریــن 
لطــف خداونــد در آخرالزمان

062۸

از  فراتــر  صفیــن  جنــگ  در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  عملكــرد  جلســه1۵:   
ک بشــر ادرا

062۹

 جلســه16: بررســى حیثّیــت ظاهــری و باطنــى اعمــال در اتصــاف بــه 
ــح ــن و قب حس

0630

ح حدیــث عنــوان بصــری بیــان شــده  )ادامــه مباحــث در جلســات 1۷1 الــى 1۷3 شــر
کنیــد بــه ص ۴۹ و 12۴( اســت. جهــت اّطــالع رجــوع 

رمضان المبارک سال 1۴31 هجری قمری
گنهــكار بــر تقاضــا  کــرم خداونــد ســبب جــرأت بنــدگان   جلســه1: جــود و 

کــردن از او
0631

کمّیت، عدالت و عملكرد امیرالمؤمنین؟ع؟ 0632 جلسه2: حا

0633 جلسه3: رحمت عاّم و رحمت خاّص پروردگار متعال

063۴ جلسه۴: پذیرش والیت، میزان حقانّیت افراد و جریان ها

بــر  زمــان؟ع؟  امــام  وجــودی  احاطــه  و  إشــراف  کیفّیــت  جلســه۵:   
ما ســوی اهلل

063۵

0636 جلسه6: اختالف مراتب اصحاب ائّمه؟مهع؟

هین
ّ
063۷ جلسه۷: حقیقت حرکت و نقد نظرّیه صدر المتأل

063۸ جلسه۸: لزوم ابتهاج نسبت به ذات و لوازم ذات

کراهت و عدم رضایت پروردگار از بندگان 063۹ جلسه۹: معنای 

06۴0 جلســه10: اجــر انبیــاء الهــى بازشــدن راه افــراد به ســوی خداونــد متعال

06۴1 جلسه11: حقیقت معنای موّدت نسبت به اهل بیت؟مهع؟

رمضان المبارک سال 1۴32 هجری قمری
کیفّیت غنیمت شمردن ماه مبارک رمضان 06۴2 جلسه1: 

06۴3 جلسه2: تأثیر زمان در ملكوت عبادت
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از  تبعّیــت  به واســطۀ  نــور  به ســوی  ظلمــات  از  ج  خــرو جلســه3:   
ــای الهــى اولی

06۴۴

06۴۵ جلسه۴: معیار سنجش حقیقت اعمال

ک حسن و قبح اعمال 06۴6 جلسه۵: مال

06۴۷ جلسه6: والیت، محور دین و حقیقت شریعت

06۴۸ جلسه۷: پرهیز از افراط و تفریط در مسأله حسن ظّن

حجیت فعل اولیاء الهی

06۴۹ جلسه۸: غلبۀ امید بر ناامیدی

06۵0 جلسه۹: محورّیت حق و والیت در زندگى سالک

06۵1 جلسه10: ارتباط اطالقى و بى قید وشرط خداوند و اولیای او با بندگان

قــرآن و  بــا حقیقــت  الهــى  اولیــای  گفتــار و رفتــار   جلســه11: عینّیــت 
معصومیــن؟مهع؟ ســّنت 

06۵2

ى حقیقت واحدۀ والیت الهى در مظاهر مختلف
ّ
06۵3 جلسه12: تجل

ــت حجّیــت 
ّ
الهــى و عل لــزوم شــناخت صحیــح اولیــای   جلســه13: 

فعــل آنهــا
06۵۴

ع وفلسفۀ نیاز به آن 06۵۵ جلسه1۴: شر

ع ع و شار 06۵6 جلسه1۵: معنای لغوی و اصطالحى شر

06۵۷ جلسه16: حّجیت عقلى اطاعت مطلقه از ولّى خدا

ح حدیــث عنــوان بصــری بیــان شــده  )ادامــه مباحــث در جلســات 1۹1 الــى 1۹۸ شــر
کنیــد بــه ص ۵0 و 126( اســت. جهــت اّطــالع رجــوع 

رمضان المبارک سال 1۴33 هجری قمری
06۵۸ جلسه1: مراد از آرزوی عظیم در فرمایش امام سّجاد؟ع؟

کردن همه چیز برای رسیدن به آرزوی عظیم 06۵۹ جلسه2: فدا 

0660 جلسه3: لزوم هماهنگى میان آرزوی واقعى و عمل انسان
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0661 جلسه۴: توحیدگرایى فطرت سلیم

0662 جلسه۵: تناسب هدف و راه انسان

0663 جلسه6: ذات پروردگار متعال به عنوان تنها آرزوی عظیم سالک

ترین درجات امید و آرزو 066۴ جلسه۷: لزوم التفات سالک به باال

رمضان المبارک سال 1۴3۴ هجری قمری
066۵ جلسه1: رسیدن به مقام خلیفةاللهى، یگانه آرزوی عظیم انسان

0666 جلسه2: رابطه آرزوی عظیم و عمل انسان

کیفّیت به ودیعه نهادن آرزوی عظیم در انسان 066۷ جلسه3: 

066۸ جلسه۴: معنای هدایت باطنى

066۹ جلسه۵: امكان وصول جمیع انسان ها به ذات حق تعالى

گناهان مؤمنین به حسنات و اعمال نیكو کیفّیت تبدیل  06۷0 جلسه6: 

ع استاد و مربى انسان نسبت به حقایق امور
ّ

06۷1 جلسه۷: ضرورت اطال

06۷2 جلسه۸: عدم توجیه وسیله به واسطۀ هدف

06۷3 جلسه۹: فرق اسالم واقعى و اسالم ظاهری

06۷۴ جلســه10: لــزوم قدرشناســى نســبت بــه ودیعــۀ الهــى در نفس انســان

06۷۵ جلسه11: حقیقت ربطّیه بین بنده و پروردگار

 جلســه12: حق طلبــى و پایبنــدی بــه حــق به عنــوان تنهــا راه وصــول بــه 
آرزوی عظیــم

06۷6

06۷۷ جلسه13: هدف و غایت از سلوک

06۷۸ جلسه1۴: ضرورت استقامت در مسیر و تداوم بر حال نیاز و طلب

کیفّیت وصول به آرزوی عظیم 06۷۹ جلسه1۵: 

06۸0 جلسه16: دو حیثّیت ربوبى و بندگى در امام و ولّى الهى
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رمضان المبارک سال 1۴35 هجری قمری
06۸1 جلســه1: ضــرورت غنیمت شــمردن فرصــت تكــرار نشــدنى مــاه رمضان

06۸2 جلسه2: ضمانت اولیای الهى به پیروان خود

06۸3 جلسه3: حقیقت معنای فرار به سوی خدا

کیفّیت معاملۀ سالک با خدا 06۸۴ جلسه۴: 

06۸۵ جلسه۵: ضرورت اهتمام عملى، جهت وصول به لقاء الهى

06۸6 جلسه6: معنا و اهمّیت تنّجز در سلوک

06۸۷ جلسه۷: لزوم ورود به بارگاه الهى بدون اّتكا بر تقوا و دانش

کردن حرکت سالک 06۸۸ جلسه۸: نقش شّک در مسدود 

06۸۹ جلسه۹: وجوب اهتمام به دستورات بزرگان و عمل بر طبق آن

06۹0 جلسه10: آثار حسن ظّن به خدا و اعتماد به وعدۀ او

06۹1 جلسه11: وفای خداوند و اولیائش به وعده های خود

06۹2 جلسه12: التجاء به فضل خدا

06۹3 جلسه13: اهمّیت یقین در سیروسلوک

06۹۴ جلسه1۴: نحوۀ درخواست سالک از خداوند متعال

 جلســه1۵: ارتبــاط تــاّم و بــر اســاس یقیــن بــا ولــّى الهــى ضامــن رســیدن 
بــه هــدف

06۹۵

رمضان المبارک سال 1۴36 هجری قمری
06۹6 جلسه1: منزلت امام نزد خداوند متعال

06۹۷ جلسه2: حقیقت سلوک یعنى عدم اعتنا و التفات به خود

06۹۸ جلسه3: محورّیت توحید در فرمایش امام سّجاد؟ع؟

کیفیت ثابت شدن آن 06۹۹ جلسه۴: رؤیت هالل و 
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0۷00 جلسه۵: تجّسم اعمال در روز قیامت

0۷01 جلسه6: تفاوت اولیا با دیگران در برخورد با مسائل

0۷02 جلسه۷: عبودّیت تاّم امام در مقابل خداوند متعال

کیفّیت نگرش سالک نسبت به اعمال صالح خود 0۷03 جلسه۸: 

0۷0۴ جلسه۹: ضرورت استقامت در سلوک الى اهلل

 جلسه10: حقیقت حال ائّمه در قبال خداوند متعال براساس
نحوۀ دعا و مناجات ایشان

0۷0۵

بــا  مناجــات  و  دعــا  هنــگام  امــام؟ع؟  حقیقــى  فقــر  حالــت  جلســه11:   
حضــرت حــق

0۷06

ى و ظهور تمام موجودات از ذات باری تعالى
ّ
0۷0۷ جلسه12: تجل

0۷0۸ جلسه13: حقیقت والیت امام؟ع؟

0۷0۹ جلسه1۴: بیان حقیقت توحید افعالى

 جلســه1۵: جایــگاه خداونــد در عالــم وجــود و موقعّیــت انســان در 
مقابــل او

0۷10

0۷11 جلسه16: امید عامل اصلى حرکت سالک

0۷12 جلسه1۷: قرب و بعد ذات پروردگار به موجودات

رمضان المبارک سال 1۴37 هجری قمری
0۷13 جلسه1: میزان ارزش عمل

0۷1۴ جلسه2: معنای برهان الهى

0۷1۵ جلسه3: اهمّیت عیب پوشى و خطرات افشای عیوب خالیق

0۷16 جلسه۴: رابطه عیب پوشى با سیروسلوک

0۷1۷ جلسه۵: عامل اصلى رغبت انسان به عمل

0۷1۸ جلسه6: محورّیت توحید در اعمال انسان



شرح دعای ابوحمزه ثمالی
مجموعه صوتی

71

1

0۷1۹ جلسه۷: دیدگاه اولیای الهى نسبت به بدن و جنبۀ مادی انسان

رمضان المبارک سال 1۴38 هجری قمری
0۷20 جلسه1: محدودّیت تفّكرات عوام در قبال نگرش اولیای الهى

0۷21 جلسه2: تأثیر محیط بر سلوک و مسیر انسان

0۷22 جلسه3: لزوم رعایت حال دیگران در عین صالبت در راه حق

0۷23 جلســه۴: حرکت ســریع به ســمت پروردگار با ســلوک نفســى و درونى

0۷2۴ جلسه۵: چشم پوشى خداوند و اولیائش از خطاهای انسان

0۷2۵ جلسه6: ضرورت اعتراف به خطا و تأثیر آن در سیروسلوک

گناه نمى کند« گناه و توضیح مسألۀ »سالک  0۷26 جلسه۷: حقیقت 

گنهكار به خود 0۷2۷ جلسه۸: نگاه 

0۷2۸ جلسه۹: اولیای الهى مظهر تجلى مقام سّتارّیت خداوند

0۷2۹ جلسه10: لزوم سیروسلوک تدریجى و مرحله ای

ى خداوند متعال در اولیاء خود
ّ
0۷30 جلسه11: تجل

0۷31 جلسه12: مراتب سّتارّیت خداوند متعال و مقام »خیر الساترین«

0۷32 جلسه13: تفسیر فقرۀ »یا من أظهر الجمیل و ستر القبیح«

0۷33 جلسه1۴: تبیین مقام سّتارّیت خداوند متعال

0۷3۴ جلسه1۵: تطبیق مراتب ستاریت در سیر وسلوک

0۷3۵ جلسه16: عالى ترین مراتب سّتارّیت

حجاب هــا،  برداشــتن  و  عمــل  کــدورت  بــردن  بیــن  از  جلســه1۷:   
ســّتارّیت مرتبــۀ  تریــن  باال به عنــوان 

0۷36

گناهان 0۷3۷ جلسه1۸: مراتب عمل و حقیقت محو شدن 
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ــ  قم مبانی سیر  و سلوک الی اللـهـ 
عنــوان کــد

0۷3۸ جلسه1: اهمّیت جایگاه صدق در سیروسلوک

0۷3۹ جلسه2: صداقت و خلوص نّیت، شرط اساسى تكامل

0۷۴0 جلسه3: صداقت رکن مسیر سیروسلوک

کیفّیت ارتباط و اّتصال زن با پروردگار متعال 0۷۴1 جلسه۴: 

0۷۴2 جلسه۵: مهم ترین میزان در قرب و بعد سالک به خداوند متعال

0۷۴3 جلسه6: اهمّیت مسأله تصحیح فكر نسبت به امور اعتباری و واقعى

کمال انسان 0۷۴۴ جلسه۷: حقیقت فطرت و جایگاه آن در مسیر 

کیفّیت سلوک بانوان 0۷۴۵ جلسه۸: 

0۷۴6 جلسه۹: بررسى مسأله تعّدد زوجات و مسأله ازدواج موقت)1(

0۷۴۷ جلسه10: بررسى مسأله تعّدد زوجات و مسأله ازدواج موقت)2(

0۷۴۸ جلسه11: پاسخ به سؤاالت مربوط به مسأله تعّدد زوجات

0۷۴۹ جلسه12: سلوک بانوان و تفاوت آن با سلوک مردان

0۷۵0 جلسه13: سلوک عرفانى مبتنى بر فطرت ، عقل و شهود

کات آن 0۷۵1 جلسه1۴: حقیقت فطرت، ضوابط و مال

0۷۵2 جلسه1۵: زن و مقام خلیفةاللهى

0۷۵3 جلسه16: مراد از نقصان عقول زنان

کیفیت ارتباط زن و مرد 0۷۵۴ جلسه1۷: 

0۷۵۵ جلسه1۸: سلوک یعنى حرکت براساس فطرت

کیفّیت سلوک بانوان و محدوده و شرایط آن 0۷۵6 جلسه1۹: 
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بــر حرکــت  و  منطــق  حّرّیــت،  مكتــب  عرفــان  مكتــب  جلســه20:   
 اساس حّق

0۷۵۷

کیفّیت هدایت خداوند متعال نسبت به انسان 0۷۵۸ جلسه21: 

0۷۵۹ جلسه22: جایگاه زن در نظام عالم هستى

0۷60 جلســه23: اهمّیــت رعایــت اعتــدال نســبت بــه امور ظاهــری و معنوی

کلــى سیروســلوک بــر مســائل   جلســه2۴: اهمّیــت فهــم و تطبیــق مبانــى 
جزئــى زندگى

0۷61

 جلســه2۵: علــت ثبــوت احــكام الهــى و مبانــى اخالقــى در شــرایط 
مختلــف زمانــى و مكانــى

0۷62

در  باطــن  بــه  ظاهــر  از  عبــور  مســألۀ  تأثیــر  و  اهمّیــت  جلســه26:   
زمــان؟ع؟ امــام  ظهــور  مقّدمه ســازی 

0۷63

0۷6۴ جلسه2۷: ضرورت اجابت دعوت خدا و رسول خدا جهت إحیاء قلوب

ک تشخیص سلوک حقیقى از مجازی 0۷6۵ جلسه2۸: مال

0۷66 جلسه2۹: حقیقت معنای بصیرت

 جلســه30: اهمّیــت جایــگاه عقــل بــه عنــوان میــزان تشــخیص حــّق از 
باطــل در جمیــع شــئون ســالک

0۷6۷

0۷6۸ جلسه31: اهمّیت اطمینان و ثبات قلبى در سیروسلوک

0۷6۹ جلسه32: حقیقت وحى و اقسام و مراتب آن 

ـــ  طهران مبانی سیر  و سلوک الی اللـهـ 
0۷۷0 جلسه1: اهمّیت پرداختن به عیوب و نقائص خود

0۷۷1 جلسه2: وظیفه اشخاص در زمان غیبت امام زمان؟ع؟

0۷۷2 جلســه3: فلســفه عیــد غدیــر و اهمّیــت احیــاء نــام امیرالمؤمنین در آن

0۷۷3 جلسه۴: اعتدال در سلوک

0۷۷۴ جلسه۵: سّر خلقت انسان

َ
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تّمم مكارم األخالق« کرم: »بعثت أل 0۷۷۵ جلسه۷: تفسیر فرمایش پیامبر ا

0۷۷6 جلسه۹: اهمّیت جایگاه عقل در مسیر سیروسلوک

0۷۷۷ جلسه10: اهمّیت نگاه توحیدی داشتن نسبت به همه امور

کیفیت به دست آوردن حضور قلب 0۷۷۸ جلسه11: اهمّیت جایگاه نماز و 

0۷۷۹ جلسه12:  نقش امام زمان؟ع؟ درنظام تربیتى وتكاملى انسان 

ــت انحــراف 
ّ
کــرم؟ص؟ عل ک واقعّیــت پیامبــر ا  جلســه13:   عــدم ادرا

پــس از ایشــان
0۷۸0

کیفیــت ترغیــب آنهــا بــه مســائل   جلســه1۴:  نحــوه ارتبــاط بــا فرزنــدان و 
دینى 

0۷۸1

کثــر مــن الــزاد فــإّن   جلســه1۵:  تفســیر حدیــث قدســى: »یابــن آدم، ا
الطریــق بعیــد بعیــد«

0۷۸2

0۷۸3 جلسه16: اهمّیت مسأله سكوت و آرامش در مسیر سیروسلوک

کمال و هدایت برای همه انسان ها 0۷۸۴ جلسه1۷: باز بودن راه 

کیفّیت بهره مندی از عمر  0۷۸۵ جلسه1۸: اهمّیت توّجه به 

0۷۸6 جلسه1۹: خلوص نّیت، اصل و اساس در حكومت اسالم

0۷۸۷ جلسه20:  فلسفه غیبت امام زمان؟ع؟  و وظیفه افراد در قبال آن

0۷۸۸ جلسه21: دیدگاه مكتب عرفان نسبت به مصائب و مشكالت زندگى

ک مهم ترین مسأله در مكتب تشّیع  0۷۸۹ جلسه22: ارتقاء فهم و ادرا

0۷۹0 جلسه23: عقالنّیت در سلوک

0۷۹1 جلسه2۴: اهمّیت پرداختن به خود و خانواده

ف و سكون در سلوک
ّ

0۷۹2 جلسه2۵: جایگاه مسأله استدراج و توق

0۷۹3 جلسه26: استقامت و ثبات در راه 

0۷۹۴ جلسه2۷: عبودّیت، صداقت و حّرّیت منهج اولیاء الهى

کیفّیت تأثیر اعمال و رفتار انسان در فضا و مكان  0۷۹۵ جلسه2۸: 
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0۷۹6 جلسه2۹: حقیقت معنای عّزت و مراتب آن

0۷۹۷ جلسه30: جایگاه عقل و عشق در مكتب عرفان

 جلســه31: اهمّیــت رعایــت مراقبــه و عمــل بــر اســاس مبانــى به منظــور 
قات

ّ
کــردن نفــس از تعل ج  خــار

0۷۹۸

0۷۹۹ جلسه32: اهمّیت آرامش و طمأنینه در سیروسلوک

0۸00 جلسه33: ضرورت پیشگیری از وقوع در ورطۀ مهالک

0۸01 جلسه3۴: اهمّیت مراقبه بعد از ماه مبارك رمضان

0۸02 جلسه3۵: نظام تربیتى عالم وجود

0۸03 جلسه36: اهمّیت هّمت عالى در سیروسلوک

کمال 0۸0۴ جلسه3۷: عقل و عشق، دو بال سالک برای رسیدن به 

 جلســه3۸: پیمــودن راه کمــال بــا عقالنّیت و سرســپردگى بــه اولیاء الهى 
و مبانــى آنها

0۸0۵

ــر  ــود شــیطان ب ــود رحمــان و جن ــذاری جن گ ــر  ــت تأثی کیفّی  جلســه3۹: 
ذهــن و قلــب انســان

0۸06

 جلســه۴0: پیــام عاشــورا عمــل بــر اســاس رضــا و خواســت پــروردگار 
متعــال در همــه شــئون زندگــى

0۸0۷

ج کردن انسان از حیات حیوانى 0۸0۸ جلسه۴1: مراقبه و اهمّیت آن در خار

ک صحیح نسبت به حقیقت سیروسلوک 0۸0۹ جلسه۴2: اهمّیت ادرا

0۸10 جلسه۴3: اهمّیت تسلیم و خلوص نّیت در سیروسلوک
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والیت تکوینی سال 1۴11-1۴1۴ هجری قمری
عنــوان کــد

جلسه 1: اوامر تكوینى و تشریعى 0۸11

ک و شعور عمومى همه موجودات عالم هستى جلسه 2: ادرا 0۸12

جلسه 3: جایگاه خاص وجودی همه موجودات و ارتباط آنها با خداوند 0۸13

جلسه ۴: حقیقت شریعت و جایگاه آن در سعادت انسان 0۸1۴

جلسه ۵: خلقت انسان و سّر اعتراض مالئكه 0۸1۵

ک حقیقت والیت، هدف از انعقاد مجالس اهل بیت؟مهع؟ جلسه 6: ادرا 0۸16

کل و  جلســه ۷: اختــالف دســتورات شــریعت بــر اســاس اختــالف شــوا
صــورت هــای نفســى افــراد

0۸1۷

جلســه ۸: حقیقت  امر خداوند به مالئكه نســبت به ســجده بر انسان 0۸1۸

کیفیت تكالیف آنها جلسه ۹: حقیقت مالئكه و  0۸1۹

ح و تفسیر روایت »الناس عبید الدنیا« جلسه 10: شر 0۸20

جلســه 11: حقیقــت مقــام خالفةاللهــى و خصوصّیــت خلقــت انســان 
توســط پــروردگار متعــال

0۸21

کرم؟ص؟ جلسه 12: جریان شّق القمر توّسط پیامبر ا 0۸22

ــت ســجده 
ّ
جلســه 13: ســّر  اعتــراض مالئكــه بــر خداونــد متعــال و عل

آنهــا بــر انســان
0۸23

کیفّیت نزول و ظهور اسماء و صفات الهى در موجودات جلسه 1۴:  0۸2۴

یخ پیامبر  اکرم؟ص؟ سیری در تار
جلسه 1: اقتداء به سنت رسول خدا؟ص؟ به عنوان اسوۀ حسنه 0۸2۵

کرم؟ص؟ جلسه 2: تحلیل وقایع و اسرار والدت پیامبر ا 0۸26

کودکى کرامات صادره از وجود مبارک رسول خدا در  جلسه 3:  0۸2۷
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کــر برخــى از فضائــل حضــرت  جلســه ۴: تحلیــل هدایــت هــای الهــى و ذ
یجه خد

0۸2۸

کرم با حضرت خدیجه جلسه ۵: ابعاد ملكى و ملكوتى ازدواج پیامبر ا 0۸2۹

جلسه 6: آغاز رسالت و امر به تبلیغ و ترویج اسالم 0۸30

جلسه ۷: اعجاز قرآن در تطبیق نظام تكوین با تشریع 0۸31

جلســه ۸: موضــع مشــرکین یهــود و نصــاری در قبــال دو جنبــۀ بشــری 
و وحیانــى رســول خــدا

0۸32

کــرم نســبت به ســایر انبیاء جلســه ۹: جامعّیــت و ســعۀ روحــى پیامبــر ا 0۸33

جلسه 10: لزوم تبعّیت از سیره رسول خدا؟ص؟ 0۸3۴

کیفّیــت هدایــت اختصاصــى و اطــالع اولیــاء خــدا بــر حقائــق  جلســه 11: 
غیبــى و وحیانــى

0۸3۵

کرم با انذار عشیره و اقوام خود جلسه 12: شروع دعوت علنى پیامبر ا 0۸36

جلســه 13: شــروع دعــوت علنــى، معنــای ســّنت و برخــى از ســنن 
رســول خــدا

0۸3۷

جلسه 1۴: مشكالت و رنج های شدید رسول خدا در مسیر تبلیغ 0۸3۸

جلسه 1۵: جامعّیت و سعۀ وجودی رسول خدا نسبت به سایر انبیاء 0۸3۹

کــرم؟ص؟ بــه مدینــه و آثــار عشــق  کیفیــت هجــرت پیامبــر ا جلســه 16: 
خــدا در ســیر الــى اهلل

0۸۴0

کات  جلســه 1۷: تشــخیص ســیرۀ پیامبــر و ائّمــه اطهــار براســاس مــال
یقینــى

0۸۴1

جلسه 1۸: حرکت انبیاء و اولیاء براساس یقین 0۸۴2

جلسه 1۹: جعل حدیث و تحریف در دین توسط علمای سوء 0۸۴3

جلســه 20: انواع جعل حدیث و تحریف در دین توســط علمای ســوء 0۸۴۴

جلسه 21: ضربۀ جبران ناپذیر علمای سوء نسبت به دین 0۸۴۵

جلســه 22: لــزوم یقیــن جهــت قبــول والیــت پیامبــر و ائّمــه اطهــار و 
ــا ــر آنه ــت از اوام ــام اطاع ــد در مق ــوب تعّب وج

0۸۴6
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ع جلسه 23: محدودۀ حجّیت حكم عقل و حكم شر
و حكم امام؟ع؟

0۸۴۷

جلسه 2۴: معنای معروف و منكر در فرهنگ اسالم و جاهلّیت)1( 0۸۴۸

جلسه 2۵: معنای معروف و منكر در فرهنگ اسالم و جاهلّیت)2( 0۸۴۹

نفحات انس
کامــل حضــرت حــاج ســّید  مصاحباتــى در رابطــه بــا شــخصّیت عــارف 

هاشــم حــّداد )1(
0۸۵0

کامــل حضــرت حــاج ســّید  مصاحباتــى در رابطــه بــا شــخصّیت عــارف 
هاشــم حــّداد )2(

0۸۵1

کامــل حضــرت حــاج ســّید  مصاحباتــى در رابطــه بــا شــخصّیت عــارف 
هاشــم حــّداد )3(

0۸۵2

بیانات اعیاد غدیر
ب علوم دینى

ّ
عید غدیر سال 1۴22 هـ. ق: وظایف طال 0۸۵3

عیــد غدیــر ســال 1۴23 هـــ. ق: علــّت افضلّیــت عیــد غدیــر خــم بــر ســایر 
اعیــاد اســالمى 

0۸۵۴

عید غدیر سال 1۴2۵ هـ. ق: حقیقت مقام والیت امیرالمومنین؟ع؟ 0۸۵۵

عید غدیر سال 1۴26 هـ. ق: روز غدیر روز تجدید عهد با حقیقت والیت 0۸۵6

تریــن مرتبــه  عیــد غدیــر ســال 1۴2۹ هـــ. ق: رســاندن انســان هــا بــه باال
کــرم؟ص؟ کمــال هــدف اصلــى بعثــت پیامبــر ا

0۸۵۷

عیــد غدیــر ســال 1۴30 هـــ. ق:  هــدف از برگــزاری مجالــس جشــن 
عیــد غدیــر

0۸۵۸

ــف رســالت پیامبــر 
ّ

ــت توق
ّ
عیــد غدیــر ســال 1۴31 هـــ. ق:  تبییــن عل

کــرم؟ص؟ بــر ابــالغ پیــام غدیــر ا
0۸۵۹

عیــد غدیــر ســال 1۴32 هـــ. ق: پیــام غدیــر وصــول بــه حقیقــت والیــت 
ج از بندگــى غیــر خــدا به واســطۀ خــرو

0۸60

عید غدیر سال 1۴33 هـ. ق: پیام غدیر غلبه عقل بر احساسات 0۸61
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عیــد غدیــر ســال 1۴3۵ هـــ. ق: حقیقــت ایمــان یعنــى محبــت قلبــى و 
ــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ زبانــى و عملــى ب

0۸62

عید غدیر سال 1۴36 هـ. ق: پیام غدیر برای جهانیان 0۸63

عید غدیر ســال 1۴3۹ هـ. ق: تفســیر عید غدیر از دیدگاه اهل معرفت 0۸6۴

بیانات اعیاد فطر
عیــد فطــر ســال 1۴1۴ هـــ. ق: راه عرفــان، راه شــناخت حقیقــت والیــت 

و اّتصــال بــه باطــن
0۸6۵

عامــل  عتــرت  و  قــرآن  بــه  تمّســک  ق:  هـــ.   1۴1۵ ســال  فطــر  عیــد 
انســان ســعادت 

0۸66

ک رجــوع بــه اولیــاء الهــى و اطاعــت  عیــد فطــر ســال 1۴16 هـــ. ق: مــال
تــاّم از آنهــا

0۸6۷

عیــد فطــر ســال 1۴1۷ هـــ. ق: حقیقــت امانــت بــه ودیعــت ســپرده شــده 
در وجــود انســان

0۸6۸

عیــد فطــر ســال 1۴1۸ هـــ. ق: دیــدگاه ائّمــه اطهــار و اولیــاء الهــى در 
ارتبــاط بــا دنیــا و مســائل آن

0۸6۹

و  خــود  بــه  انســان  توّجــه  ضــرورت  ق:  هـــ.   1۴1۹ ســال  فطــر  عیــد 
خویــش وجــودی  ظرفّیت هــای 

0۸۷0

کــرم؟ص؟ اســوه و الگوی ســالكان  عیــد فطــر ســال 1۴20 هـــ. ق: پیامبــر ا
راه حق

0۸۷1

عیــد فطــر ســال 1۴21 هـــ. ق: تحلیــل و بررســى پدیــده نفــاق در زمــان 
کــرم؟ص؟ رســول ا

0۸۷2

کیفّیــت ظهــور و بــروز شــیطان از دریچــه  عیــد فطــر ســال 1۴22 هـــ. ق: 
عبــادات و تكالیــف شــرعى

0۸۷3

ــتى و راه  ــم هس ــان در عال ــگاه انس ــال 1۴23 هـــ. ق: جای ــر س ــد فط عی
ــه ســعادت وصــول ب

0۸۷۴

عیــد فطــر ســال 1۴2۴ هـــ. ق: اســتجابت دعــوت خــدا و رســول ســبب 
احیــاء قلــوب

0۸۷۵

عید فطر سال 1۴2۵ هـ. ق: اهمّیت بیان حّق و عمل براساس آن 0۸۷6
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عیــد فطــر ســال 1۴2۷ هـــ. ق:  اهمّیــت شــناخت جایــگاه اولیــاء الهــى و 
ک احتیــاج بــه آنهــا مــال

0۸۷۷

عید فطر سال 1۴2۸ هـ. ق: حقیقت تقوا و مراتب آن 0۸۷۸

عیــد فطــر ســال 1۴2۹ هـــ. ق: مقایســه دیــدگاه و عملكــرد اولیــاء خــدا 
نســبت بــه دنیــا بــا ســایر افــراد

0۸۷۹

عیــد فطــر ســال 1۴31 هـــ. ق:  حقیقــت عهــد الهــى و اهمّیت خــارج کردن 
ما ســوی اهلل از قلــب

0۸۸0

عیــد فطــر ســال 1۴32 هـــ. ق: لــزوم دعــوت بــه ســوی خداونــد متعــال 
بــر اســاس بصیــرت

0۸۸1

عیــد فطــر ســال 1۴3۴ هـــ. ق: ضــرورت توّجــه بــه خــود و حرکــت بــر 
اســاس یقیــن

0۸۸2

بیانات نیمه شعبان
کــرم؟ص؟ بــر  نیمــه شــعبان ســال 1۴0۹ هـــ. ق: اشــرفّیت مقــام پیامبــر ا

کبــر کلمــه اهلل ا ــق شــدن بــه مفــاد 
ّ

ســائر انبیــاء در متحق
0۸۸3

نیمــه شــعبان ســال 1۴2۷ هـــ. ق: خصوصّیــت و ویژگــى میــالد امــام 
زمــان؟ع؟

0۸۸۴

نیمــه شــعبان ســال 1۴2۸ هـــ. ق: ویژگــى والدت امــام زمان ؟ع؟ نســبت 
بــه ســایر ائمــه̂ 

0۸۸۵

نیمه شعبان سال 1۴2۹ هـ. ق: هدف از ظهور امام زمان؟ع؟ 0۸۸6

نیمــه شــعبان ســال 1۴30 هـــ. ق: خصوصّیات حكومت امــام زمان؟ع؟ 
و تمایــز آن از ســایر حكومت هــا

0۸۸۷

حقیقــت  بــه  معرفــت  ضــرورت  ق:  هـــ.   1۴32 ســال  شــعبان  نیمــه 
مــدرن و  ســّنتى  جاهلّیــت  از  رهایــى  و  امــام؟ع؟ 

0۸۸۸

نیمــه شــعبان ســال 1۴3۴ هـــ. ق: زمینه ســازی ظهــور امــام زمــان# بــا 
کورکورانــه ج از احساســات و تقلیــد  ســلوک عقالنــى و خــرو

0۸۸۹

عوامــل  و  اســتضعاف  حقیقــت  ق:  هـــ.   1۴3۵ ســال  شــعبان  نیمــه 
# بقیــةاهلل  حضــرت  ظهــور  زمینه ســاز 

0۸۹0

کات انتظار حقیقى ظهور نیمه شعبان سال 1۴3۸ هـ. ق: مال 0۸۹1



طرح مبانی اسالم
مجموعه صوتی

86

1

الهــى  ریســمان  بــه  تمّســک  ق:  هـــ.   1۴3۹ ســال  شــعبان  نیمــه 
والیــت حقیقــت  بــه  التجــاء  به واســطۀ 

0۸۹2

مواعظ رمضان المبارک 1۴39 هجری قمری
کیفّیت نماز اولیای خدا جلسه 1:  0۸۹3

و  زمــان  علــى  یگانــه  به عنــوان   # بقیــةاهلل  حضــرت   :2 جلســه 
زمــان حســین 

0۸۹۴

جلسه 2: تفسیر  فقره : »یعبدک الیشرک بک شیئا« 0۸۹۵

ح مجرد کر برخى شبهات و پاسخ به آن در رابطه با کتاب رو جلسه ۴: ذ 0۸۹6

افشاء نفاق و اعالم مباهله
افشاء نفاق و اعالم مباهله نسبت به مدعیان دروغین )1( 0۸۹۷

افشاء نفاق و اعالم مباهله نسبت به مدعیان دروغین )2( 0۸۹۸

افشاء نفاق و اعالم مباهله نسبت به مدعیان دروغین )3( 0۸۹۹

جایگاه اهل علم
ب علوم دینى

ّ
جلسه 1: اهمّیت تحصیل علوم اهل بیت و جایگاه طال 0۹00

گیــری علــوم ومعــارف الهــى و تبیــن برخــى از  جلســه 2: اهمّیــت فرا
ب علــوم دینــى

ّ
وظایــف طــال

0۹01

جلسه 3: ارزش جایگاه علوم الهى و مقایسه آن با علوم ماّدی 0۹02

جلسه ۴: اهمّیت مسئولیت و وظیفه اهل علم در قبال مكتب تشّیع 0۹03

بــر  گیــری علــوم و معــارف اهــل بیــت و عمــل  جلســه ۵: اهمّیــت فرا
آن طبــق 

0۹0۴

جلســه 6: تحصیــل علــم و حّجــت شــرعى، پایــه و اســاس حرکــت 
انســان بــه ســوی خداونــد متعــال

0۹0۵

جلسه ۷: اینترنت و مضّرات آن 0۹06

جلسه ۸: مكتب عرفان مكتب تعقل، فهم و آزادی بیان 0۹0۷
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ب علوم دینى
ّ

گیری علوم اهل بیت و وظیفه طال جلسه ۹: اهمّیت فرا 0۹0۸

جلســه 10: سیروســلوک واقعــى و مجــازی و بیــان برخــى از موازیــن 
مجالــس اهــل بیــت

0۹0۹

کیفّیــت ســعه و علــم امــام؟ع؟ و اهمّیــت پرداختــن  جلســه 11: بررســى 
بــه خــود

0۹10

جلســه 12: اهمّیــت پیــروی از مبانــى و روش تربیتــى اولیــاء الهــى و 
غیــن

ّ
بیــان وظایــف مبل

0۹11

جلسه 13: اهمّیت و تأثیر علم در مسیر زندگى انسان 0۹12

کر مجالس اهل بیت؟مهع؟ جلسه 1۴: مقصود از احیای ذ 0۹13

احکام حج
اسرار و مناسک حج )1( 0۹1۴

اسرار و مناسک حج )2( 0۹1۵

اسرار و مناسک حج )3( 0۹16

اسرار و مناسک حج )۴( 0۹1۷

طرح مبانی اسالم
کــرم؟ص؟ ســال 1۴2۸ هـــ.ق: مكتــب شــیعه  میــالد حضــرت رســول ا

مكتــب فهــم و سرســپردگى بــه حقیقــت والیــت
0۹1۸

میــالد حضــرت زهــرا؟اهع؟ ســال 1۴11 هـــ.ق: اهمّیــت حرکــت براســاس 
علــم و یقیــن و پرهیــز از غلبــه احساســات بــر عقــل

0۹1۹

میــالد حضــرت زهــرا؟اهع؟ ســال 1۴20 هـــ.ق: هــدف از اقامــه و برگــزاری 
مجالــس اهــل بیــت؟مهع؟

0۹20

میــالد حضــرت زهــرا؟اهع؟ ســال 1۴2۸ هـــ.ق: اختــالف نفــوس انســان 
هــا در پذیــرش حــق

0۹21

کمــال و راه وصــول بــه اعلــى  عیــد قربــان ســال 1۴21 هـــ.ق: مراتــب 
آن درجــات 

0۹22
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بــه  امــر  از  متعــال  هـــ.ق: مقصــود خداونــد  قربــان ســال 1۴22  عیــد 
ابراهیــم؟ع؟ حضــرت  توّســط  الحــرام  اهلل  بیــت  تطهیــر 

0۹23

و  قــدر  شــب  اســرار  هـــ.ق:   1۴21 ســال  رمضــان   23 احیــاء  مراســم 
احیــاء مراســم  برگــزاری 

0۹2۴

بیاناتى پیرامون شخصّیت امیر المؤمنین؟ع؟ 0۹2۵

کیفّیــت ارتبــاط ائّمــه بــا شــیعیان از زمــان موســى بــن  تحلیــل و بررســى 
جعفــر ^ )کرمــان(د

0۹26

اهمّیت جایگاه تقوا و صدق در مسیر سیروسلوک الى اهلل )کرمان( 0۹2۷

ــل، 
ّ

مــه طهرانــى مبتنــى بــر ســه اصــل تعق
ّ

اســاس مكتــب عرفانــى عال
مراقبــه و حــال )کرمــان(د

0۹2۸

رسالت زمامداران دین در هدایت خلق )کرمان( 0۹2۹

و  جهالــت  از  انســان ها  نجــات  ســبب  سّیدالّشــهداء  نهضــت 
) ن ما کر ( نى ا د گر ســر

0۹30

بــه  از ظلمــت  ج  بــر خــرو ادیــان  پایه گــذاری نظــام تكاملــى و تربیتــى 
)کرمــان(د نــور  ســوی 

0۹31

گون )اهواز ( گونا قابلّیت تأثیر پذیری انسان در شرایط  0۹32

سیروسلوک یعنى تنظیم امور براساس مبانى اولیاء خدا )اهواز ( 0۹33

ک و عبــور از ظاهــر بــه باطــن  حقیقــت مكتــب عرفــان، ارتقــاء فهــم و ادرا
)اهواز (

0۹3۴

 جایــگاه مشــكالت و موانــع در مســیر ســیر ســالک بــه ســمت پــروردگار 
متعــال )شــیراز(د

0۹3۵

کارجهان سرآید )شیراز( ح و تفسیر بیت: عاشق شو ارنه روزی  شر 0۹36

کیفیت علم و حقیقت اراده و مشّیت اولیاء الهى )قزوین(  0۹3۷

اهمّیــت طلبكارنبــودن در قبــال پــروردگار و مكتــب عرفــان و تبییــن 
فلســفه حجــاب )قزویــن(د

0۹3۸

اهمّیت وجود حالت نیاز و درد در سالک الهى )قزوین( 0۹3۹

ک حجّیت و عدم حجّیت سلسله های متصّوفه )قزوین( 0۹۴0  مال
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حقیقت و ربوبّیت خداوند متعال 0۹۴1

اوتــوا  ذیــن 
ّ
ال امنــوا منكــم و  ذیــن 

ّ
ال اهلل  ﴿یرفــع  آیــه شــریفه:  تفســیر 

)قزویــن( درجــات﴾  العلــم 
0۹۴2

 لــزوم حرکــت ســالک براســاس فهــم و بینــش به جــای غلبــۀ وهــم و 
احســاس )اصفهــان(د

0۹۴3

کمال انسان )اصفهان( اهمّیت جایگاه عقل در رشد و  0۹۴۴

ل و یقین )گراش(
ّ

راه عرفان راه دعوت به فهم و تعق 0۹۴۵

ج( ضرورت تواضع قلبى سالک نسبت به رفقای طریق )کر 0۹۴6

ج( اهمّیت توّجه سالک به خود و رفتار و مسائل خود )کر 0۹۴۷

بررسى مسأله تعّدد زوجات )رامسر( 0۹۴۸

ج انســان ها از ظلمــت بــه نــور و از نــور بــه ظلمــت وتفســیر  کیفّیــت خــرو
آیةالكرســى )مشــهد مقّدس(د

0۹۴۹

راهنمای فالح و سعادت ابدی )مشهد مقّدس( 0۹۵0

اهمّیــت حفــظ و اســتمرار بخشــیدن بــه آثــار و بــرکات مــاه مبــارک رمضان 
)مشــهد مقدس(د

0۹۵1

هدف از زیارت امام رضا؟ع؟ در روز 23 ذی القعده  )مشهد مقّدس( 0۹۵2

اهمیت زیارت امام رضا؟ع؟ و دیدگاه اهل معرفت نسبت به آن 0۹۵3

اهمیت سر سپردگى به اولیاء خدا و پرداختن به خود )مشهد مقّدس( 0۹۵۴

کار سلوکى )مشهد مقّدس( کیفّیت قرائت قرآن و ادعیه و اذ  0۹۵۵

ک و معیار وجوب اطاعت از اولیاء الهى )مشهد مقّدس( مال 0۹۵6

فتنــه  بــروز  هنــگام  در  باطــل  از  حــّق  تشــخیص  راه  و  فتنــه  معنــای 
مقــدس( )مشــهد 

0۹۵۷

ک تشخیص حّق از باطل در زمان بروز فتنه ها )گرمه( مال 0۹۵۸

میزان در تشخیص مسیر حق از باطل 0۹۵۹
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کالم معصوم؟ع؟ شیعۀ واقعى یعنى پیرو حق و  0۹60

ــروردگار متعــال به واســطۀ تســلیم و تواضــع در  ــه ســوی پ ــاب ب  فتــح ب
قبــال حــق

0۹61

پرهیز اولیاء الهى از مسائل اعتباری 0۹62

عربى زدایى 0۹63

حفظ حریم تشّیع در استعمال تعابیر و جمالت 0۹6۴

بررسى مسأله حرمت شطرنج 0۹6۵

ح و تفســیر فقــره »فمعكــم معكــم ال مــع غیرکــم« از زیــارت جامعــه  شــر
کبیــره )مشــهد مقــّدس(د

0۹66

واقعه عاشورا و تمایز آن با سایر جنگ ها 0۹6۷

بررسى مسأله آزادی و دموکراسى غربى 0۹6۸

کلّیت و حقیقت ج از جزئّیت و اعتبار به  راه خرو 0۹6۹

ضرورت رعایت امانت در نقل قضایای تاریخى 0۹۷0

کم بر حوزه علمّیه بسته بودن فضای حا 0۹۷1

کتاب افق وحى هدف از تألیف  0۹۷2

جایــگاه عرفــان و فلســفه درارتقــاء معرفــت افــراد نســبت بــه حقیقــت 
والیــت

0۹۷3

ت
ّ
وظیفه حكومت اسالمى در اعطای حّرّیت و عّزت به مل 0۹۷۴

منشأ حصول مدرکات و صور ذهنى 0۹۷۵

عقالنّیت در فرهنگ عاشوراء 0۹۷6

اهمّیت شناخت حق و پایبندی نسبت به آن 0۹۷۷

کرم نســبت به نماز و مقایســه آن با دیدگاه خلیفه ثانى دیدگاه پیامبر ا 0۹۷۸

ح و بیان اسرار روایت: »علّى مع الحّق و الحّق مع علّى« شر 0۹۷۹

کیفّیت تبدیل سّیئات به حسنات تبیین  0۹۸0
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0۹۸1 اهمّیت صدق و اخالص در جمیع شئون زندگى

لزوم احترام به اولیاء الهى و پایبندی به مبانى تشّیع 0۹۸2

کیفّیت ارتباط سالک با سایر افراد کید اولیاء و بزرگان نسبت به  تأ 0۹۸3

کر اسم امیرالمؤمنیــن  ت عدم ذ
ّ
نقش روایات در تفسیر آیات قرآن و عل

در قرآن
0۹۸۴

میزان حق پذیری افراد براساس خشوع قلبى نسبت به حّق 0۹۸۵

بررسى مسأله نوروز و اهمیت شناخت مقام امام؟ع؟ 0۹۸6

قــات و اجتنــاب از پرداختــن 
ّ
ســبک بالى ســالک به واســطۀ قطــع تعل

ــه امــور دنیــوی ب
0۹۸۷

بررسى مسأله روزه در روز عاشورا و تخّتم به یمین 0۹۸۸

وظایف فقیه و عالم دین در قبال مردم 0۹۸۹

کیفّیت شكل گیری نفس بررسى  0۹۹0

دیدگاه اولیاء الهى نسبت به مسأله مرجعّیت 0۹۹1

ت بقاء و استمرار دین
ّ
عل 0۹۹2

بیان حقیقت و مراتب علم امام؟ع؟ و اولیاء الهى 0۹۹3

اخالص در عمل )قم- مجمع تحقیق( 0۹۹۴

اهمّیت نشر و ترویج مطالب و مبانى اولیاء الهى )قم- مجمع تحقیق( 0۹۹۵

ســّر شــهادت حضرت على اصغر وتفاوت واقعه عاشــورا با ســائر وقائع 0۹۹6

اهمّیــت عمــل بــر اســاس ظاهــر و پرهیــز از اســتفاده از طــرق غیــر عــادی 
در حــل مشــكالت

0۹۹۷

اهمّیت عمل بر اساس مبانى و ضوابط مكتب عرفان 0۹۹۸

ک« ح و تفسیر روایت »اعبد اهلل کأّنک تراه فان لم تكن تراه فإّنه یرا شر 0۹۹۹

ت غربت اولیاء الهى
ّ
عل 1000

مه طهرانى
ّ

سّر لزوم پیروی از سیره و مبانى و روش تربیتى مرحوم عال 1001
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اهمّیت و ضرورت فكر صائب و یقین قاطع برای سالكین راه خدا 1002

اهمّیت انسجام و یک دلى و انس و محّبت در میان رفقا 1003

کلید اصلى و اساسى سعادت انسان صدق،  100۴

رابطه و تأثیر مستقیم اعمال انسان بر نفس او 100۵

کیفّیت برگزاری مجالس اهل بیت؟مهع؟ و شرایط و ضوابط آن 1006

کامل )1( معیار شناخت عارف  100۷

حقیقت مكتب عرفان و تبیین جایگاه انسان در نظام هستى )2( 100۸

حقیقت دین الهى و تفاوت آن با قوانین بشری 100۹

که مرگ برای انسان روشن مى کند حقیقتى  1010

گهربار عارف باللـه حضرت کتاب مبانى اخالق: آخرین بیانات  مقّدمه 
آیةالـله حاج سید محمد محسن حسینى طهرانى؟ق؟

1011
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درس خارج فلسفه )اسفار)
عنــوان کــد

ف 
ّ
مقّدمة المؤل 3001

3011

3012 السفر األّول - المسلک األول - المقّدمة
301۵

المرحلــة 1 - المســلک 1 - المنهــج 1- فصــل 1: فــي موضوعّیتــه للعلــم 
اإللهــي و أولیــة ارتســامه فــي النفــس

3016
3026

ک الوجود ، بداهة الوجود، اصالة الوجود فصل 2 و 3 و ۴ : اشترا 302۷
3033

فصل ۵:  في أن تخّصص الوجود بماذا  303۴
30۴0

فصل 6 و۷: بساطة الوجود، و أن حقیقة الوجود ال سبب لها  30۴1
30۵۴

فصل ۸: في مساوقة الوجود للشیئیة  30۵۵
3066

فصل ۹: في الوجود الرابطي 306۷
30۷۴

تعریــف  فــى   :2 و   1 فصــل   -2 المنهــج   -  1 المســلک   -  1 المرحلــة 
و… االمــكان  و  الوجــوب 

30۷۵
30۸۸

فصل 3: في أن واجب الوجود إنیته ماهیته  30۸۹
311۸

فصل ۴: في أن الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته  311۹
31۴1

فصل ۵: في أن واجب الوجود واحد  31۴2
31۴۸

فصــل 6: فــي اســتیناف القــول فــي الجهــات و دفــع شــكوك قیلــت فــي 
لزومهــا 

31۴۹
316۸

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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إلــى  الــكالم  إرجــاع  فیــه  المعانــي...؛ و  فــي اســتقراء  فصــل ۷ و ۸:  
أحــكام...

316۹
31۸2

فصل ۹:  في أن اإلمكان یستحیل أن یكون بالغیر 31۸3
3210

فصــل 10 و 11: یذکــر فیــه خــواص الممكــن بالــذات ؛ و أن الممكــن علــى 
أي وجــه یكــون مســتلزما للممتنــع بالــذات 

3211
323۴

کــون الشــي ء...؛ و فــي أن علــة الحاجــة  فصــل 12 و 13:  فــي إبطــال 
إلــى العلــة...

323۵
32۵۷

کیفیــة احتیــاج عــدم الممكــن إلــى الســبب؛ و  فــي  فصــل 1۴ و 1۵: فــى 
أن الممكــن مــا لــم یجــب بغیــره لــم یوجــد

32۵۸
326۴

کل ممكن محفوف بالوجوبین و باالمتناعین  فصل 16: في أن  326۵
32۷6

فصل 1۷: في أن الممكن قد یكون له إمكانان و قد ال یكون  32۷۷
32۹2

فصــل 1۸ و 1۹ و 20:   بعــض أحــكام الممتنــع بالــذات ؛ الممتنــع أو 
کیــف یصــح أن یســتلزم ممتنعــا آخــر  کیــف یعلــم؛  الممتنــع  المعــدوم 

32۹3
32۹۸

فصــل 21 و 22:  وجــود الممكــن زائــدا علــى ماهیتــه عقــال؛  فــي إثبــات 
أن وجــود الممكــن...

32۹۹
3320

المرحلــة 1 - المســلک 1 - المنهــج 3- فصــل 1 و 2: اثبــات الوجــود 
الذهنــى؛ تقریــر الحجــج فــى إثباتــه

3321
3331

کر شكوك انعقادیة و فیه فكوك اعتقادیة عنها فصل 3: في ذ 3332
336۹

فصل ۴ و ۵:  زیادة توضیح...؛ بیان مخلص عرشي... 33۷0
33۸۸

أن  الرابــط؛   بالمعنــى  الوجــود  تحقیــق   :2 و   1 فصــل   -2 المرحلــة 
علــة... الوجــود 

33۸۹
3۴0۵

فصــل 3 و ۴ و ۵: الوجــود خیــر محــض ؛ الوجــود ال ضــد لــه و ال مثــل 
ــه ؛ العــدم مفهــوم واحــد ل

3۴06
3۴1۸

کیــف یعــرض  کیفیــة علیــة کل مــن عدمــي...؛ العــدم  فصــل 6 و ۷ و ۸:  
لنفسه

3۴1۹
3۴22

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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فصل ۸: في أن المعدوم ال یعاد 3۴23
3۴32

فصل ۹ : في أن العدم لیس رابطیا  3۴33
3۴3۸

وجــوٍد  مــن  نحــو  عــن  ینفــک  ال  الســلبى  الحكــم  اّن  فــى   :10 فصــل 
فیــه طر

3۴3۹
3۴۵2

الممتنــع  المتوقــف علــى  العــدم الخــاص بنحــو...؛  فصــل 11 و 12: 
بالــذات...

3۴۵3
3۴6۸

فصل 13 و 1۴:  حقائق األشیاء أي األمور ...؛  أقسام الممكن  3۴6۹
3۴۷۹

الجعــل...؛  فــي  النــزاع  محــل  تحریــر     :2 و   1 فصــل   -3 المرحلــة 
الزاعمیــن... أدلــة  مناقضــة 

3۴۸0
3۴۹۷

صیــرورة  هــي  العلــة  أثــر  أن  الزاعمیــن  أدلــة  مناقضــة  فــي   :3 فصــل 
موجــودة الماهیــة 

3۴۹۸
3۵61

فصل ۴ و ۵:  لوجود هل یجوز أن یشتد...؛ في الشدة و الضعف  3۵62
3۵۹6

المرحلة ۴ - فصل 1: فى الماهیة 3۵۹۷
360۷

فصل 2 و 3: فى الكلى و الجزئى؛ فى أنحاء التعّین 360۸
3623

فصل ۴: في الفرق بین الجنس و المادة و بین النوع و الموضوع 362۴
363۹

تقــوم  کیفیــة  بیــن...؛  الفــرق  فــي  و  الفصــل  معرفــة   :6 و   ۵ فصــل 
بالفصــل الجنــس 

36۴0
36۵۵

فصل ۷: في تحقیق اقتران الصورة بالمادة 36۵6
3661

کیفیة أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة  فصل ۸: في  3662
3۷06

فصل ۹: في تحقیق الصور و المثل األفالطونیة   3۷0۷
3۷۹3

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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درس شرح منظومه

امور عامه - فریده 1-1:  مباحث عامه - اصالت وجود 3۸01
3۸2۵

امور عامه - فریده 1-2:  وحدت حقیقت وجود 3۸26
3۸3۷

امور عامه - فریده 1-3:  وجود ذهنى - معقول ثانى 3۸3۸
3۸62

امور عامه - فریده 1-۴:  سایر ابحاث وجود وعدم 3۸63
3۸۸2

امور عامه - فریده 2: وجوب وامكان 3۸۸3
3۸۹6

امور عامه - فریده 3:  قدم وحدوث 3۸۹۷
3۹0۹

امور عامه - فریده ۴: فعل و قوه 3۹10
3۹11

امور عامه - فریده ۵: ماهیت ولواحق آن 3۹12
3۹22

امور عامه - فریده 6:  وحدت وکثرت 3۹23
3۹2۵

امور عامه - فریده ۷: علت ومعلول 3۹26
3۹۴۴

جوهر و عرض - فریده 1:  جوهر و اقسام آن 3۹۴۵

جوهر و عرض - فریده 3:  اقسام عرض 3۹۴6
3۹۵0

الهیات بالمعنى االخص - فریده 1:  ذات واجب تعالى 3۹۵1
3۹62

الهیات بالمعنى االخص - فریده 2: صفات واجب تعالى 3۹63
3۹۹۸

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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1

الهیات بالمعنى االخص - فریده 3:  افعال واجب تعالى 3۹۹۹
۴016

درس خارج اصول فقه

المقصد 1 - الفصل 1: فى مفهوم الشرط ۴101
۴131

الفصل 2 و 3 و ۴:  مفهوم الوصف؛  مفهوم الغایة؛ مفهوم الحصر ۴132
۴13۷

المقصــد 2 - الفصــل  1 و 2 و 3: فــى تعریــف العــام و أقســامه؛ أدوات 
ــة العــاّم المخّصــص فــي الباقــي العمــوم؛  حّجّی

۴13۸
۴1۴۵

الفصل ۴: هل یسري إجمال المخّصص إلى العاّم  ۴1۴6
۴1۷۵

الفصل ۵: العمل بالعاّم قبل الفحص عن المخّصص  ۴1۷6
۴1۸0

الفصل 6: الخطابات الشفاهّیة و ثمرة البحث عنها ۴1۸1
۴1۸۹

الفصــل ۷ و ۸ و ۹:  تعقیــب العــاّم بضمیــر یرجــع إلــى بعــض أفــراده  ؛ 
تخصیــص  الكتــاب بخبــر الواحــد 

۴1۹0
۴1۹۵

الفصل 10: دوران األمر بین النسخ و التخصیص  ۴1۹6
۴202

المقصد ۴: فى البداء، و الجبر و االختیار، و القضاء و القدر ۴203
۴22۷

المقصــد 3: المطلــق و المقیــد - الفصــل 1: تعریــف المطلــق و بیــان مــا 
یطلــق علیــه

۴22۸
۴23۴

الفصل 2: مقّدمات الحكمة ۴23۵
۴2۵۵

و  المجمــل  فــى  المتنافیــان...؛  المقّیــد  و  المطلــق   :۴ و   3 الفصــل 
لمبیــن ا

۴2۵6
۴2۵6

ــة 
ّ
ادل  - البــراءة  أصالــة    :1 البحــث    - العملیــة  األصــول   :۵ المقصــد 

األولــى اآلیــة   - البــراءة  
۴260
۴2۷۵

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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أدلة البراءة - اآلیة الثانیة و الثالثة و الرابعة ۴2۷6
۴2۸0

الدلیل الثاني: الروایات - الروایة األولى: حدیث الرفع ۴2۸1
۴2۹۸

الروایة الثانیة: حدیث الحجب ۴2۹۹
۴30۴

ّ
الروایة الثالثة: حدیث الحل ۴30۵

۴311

الروایة الرابعة: حدیث السعة ۴312
۴31۷

الروایــة الخامســة: حدیــث اإلطــالق، والروایــة السادســة: صحیحــة 
عبدالرحمــن بــن الحّجــاج

۴31۸
۴323

الدلیل الثالث: اإلجماع ، والدلیل الرابع: العقل  ۴32۴
۴3۴6

الدلیل الخامس: االستصحاب ۴3۴۷
۴362

البحــث الثانــى: أصالــة االحتیــاط - الدلیــل األّول: الكتــاب و الجــواب 
عنــه

۴363
۴366

الدلیــل 2: األخبــار - الفریــق 1:  روایــات وجــوب الوقــوف عنــد الشــبهة 
و االحتــراز عــن الهلكــة

۴36۷
۴3۷3

الفریق 2: وجوب االحتیاط ۴3۷۴
۴3۷۸

الدلیل 3: العقل و الجواب عنه - التقریر 1: العلم اإلجمالّي ۴3۷۹
۴۴00

التقریر 2: أصالة  الحظر ۴۴01

التقریر 3: وجوب دفع الضرر المحتمل ۴۴02
۴۴21

مفاد اخبار »من بلغ« و ادلة قاعدة التسامح في أدلة السنن ۴۴22
۴۴3۸

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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حســن  الثانــى:  والتنبیــه   األّول،  التنبیــه   - البرائــة  أصالــة  تنبیهــات 
عقــال و  شــرعا  االحتیــاط 

۴۴3۹
۴۴۴۹

الموضوعّیــة  الشــبهة  فــي  البــراءة  جریــان  فــي  التفصیــل   :3 التنبیــه  
یمیــة لتحر ا

۴۴۵0
۴۴60

کیفیة االحتیاط فى الشبهات الوجوبیة التنبیه ۴:  ۴۴61
۴۴6۴

البحث الثالث: أصالة التخییر  ۴۴6۵
۴۴6۹

البحث الرابع: أصالة االشتغال ۴۴۷0
۴۴۷1

المقام األّول: في دوران األمر بین المتباینین  ۴۴۷2
۴۴۹۵

فعلّیــة  عــن  األطــراف  بعــض  إلــى  االضطــرار  مانعّیــة  األّول:  التنبیــه 
المعلــوم  الحكــم 

۴۴۹6
۴۵۴6

العلــم  تنجیــز  فــي  األطــراف  بتمــام  االبتــالء  شــرطّیة  الثانــي:  التنبیــه 
إلجمالــي  ا

۴۵۴۷
۴۵۴۸

التنبیه الثالث: تنجیز العلم اإلجمالّي في الشبهة غیر المحصورة  ۴۵۴۹
۴۵۵۴

التنبیه الرابع : حكم مالقي بعض أطراف المعلوم باإلجمال  ۴۵۵۵
۴۵62

کثر االرتباطّیین   و األ
ّ

المقام الثاني في دوران األمر بین األقل ۴۵63
۴۵6۹

درس قواعد فقهیه

قاعده »ال ضرر و ال ضرار« )1( ۴601
۴620

قاعده »ال ضرر و ال ضرار« )2( ۴621
۴6۴3

قاعده »ال ضرر و ال ضرار« )3( ۴6۴۴
۴666

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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ج قاعده ال حر ۴66۷
۴6۷3

قاعده ید  ۴6۷۴
۴6۸۸

قاعده قرعه ۴6۸۹
۴6۹6

قاعده ال تعاد ۴6۹۷
۴۷0۵

قاعده تجاوز و فراغ ۴۷06
۴۷0۷

درس خارج فقه

ارتداد در اسالم ۴۷11
۴۷3۵

۴۷36 بلوغ دختران
۴۷۵2

طهارت ذاتى انسان ۴۷۵3
۴۷62

غناء و فروعات فقهى آن ۴۷63
۴۷۷1

الت موسیقى موسیقى و آ ۴۷۷2
۴۷۷6

بانک و ربا ۴۷۷۷
۴۷۸۸

تبعیض سوره در نماز فریضه ۴۷۸۹
۴۷۹0

تنجیس متنّجس ۴۷۹1
۴۷۹2

صالة جمعه و تشكیل حكومت اسالمى ۴۷۹3
۴۸02

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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استطاعت در حج ۴۸03
۴۸31

واجب مطلق و مشروط ۴۸32
۴۸۷2

ادامه بحث استطاعت در حج ۴۸۷3
۴۸۹1

موانع حج و انواع آن ۴۸۹2
۴۸۹۹

احرام از محاذات میقات ۴۹00
۴۹1۵

بساطت یا ترکب احرام  ۴۹16
۴۹31

احرام قبل از مواقیت ۴۹32
۴۹3۴

وجوب عمره مفرده و بحث از تكرار آن در یک ماه ۴۹3۵
۴۹۴۹

عدم جواز احرام از غیر میقات ۴۹۵0
۴۹۵1

حج نیابتى ۴۹۵2
۴۹۵۵

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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صوت بزرگان
مه طباطبائى؟ق؟

ّ
قرائت سوره مریم  توسط عال 2001

عارف کامل حضرت حاج سّید هاشم حّداد؟ق؟

قرائت سوره یس )1( 2002

قرائت سوره یس )2( 2003

قرائت سوره یس )3( 200۴

قرائت سوره حدید 200۵

قرائت سوره حشر )1( 2006

قرائت سوره حشر  )2( 200۷

قرائت قسمتى از سوره بقره )1( 200۸

قرائت قسمتى از سوره بقره )2( ـــ قرائت ادعیه 200۹

قرائت قرآن 2010

قرائت سوره حمد و قسمتى از سوره بقره 2011

قرائت دعای یستشیر و سوره حدید 2012

»
ُّ

قرائت دعای »َیا َمن ُتَحل 2013

قرائت دعای مشلول 201۴

قرائت مناجات محبین 201۵

قرائت مناجات مریدین 2016

قرائت اشعار ابن فارض 201۷

قرائت اشعار ابن فارض »یائیه« 201۸

قرائت اشعار ابن فارض »تائیه« 201۹

قرائت اشعار مغربى ) 1( 2020

قرائت اشعار مغربى )2( 2021
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قرائت اشعار مغربى )3( 2022

قرائت اشعار باباطاهر  )1( 2023

قرائت اشعار باباطاهر )2( 202۴

قرائت اشعار باباطاهر )3( 202۵

قرائت اشعار 2026

قرائت »ناد علیًا« 202۷

اذان و اقامه و نماز  202۸

قرائت نماز )1( 202۹

قرائت نماز  )2( 2030

قرائت نماز )3( 2031

عالمه آیةالـله حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ؟ق؟

قرائت قرآن 20۴2

اقامه نماز مغرب و عشاء 20۴3

آیةاللـه حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ؟ق؟

قرائت بخشى از سوره هود 20۵2

قرائت بخشى از سوره إسراء 20۵3

کمیل )1( قرائت دعای  20۵۴

کمیل )2( قرائت دعای  20۵۵

کمیل )3( قرائت دعای  20۵6

قرائت دعای افتتاح 20۵۷

قرائت بخش پایانى دعای افتتاح 20۵۸

قرائت دعای قنوت 20۵۹
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مدیحه خوانى در عید غدیر  سال 1۴32هـ.ق 2060

قرائت اشعار 2061

کند« قرائت اشعار حضرت موالنا: »کیست موال آنكه آزادت  2062

خ مجازی« کى در این چر قرائت اشعار جامى: »دال تا  2063

کجاست« که آن یار  کى ناله و فریاد  ج: »تا به 
ّ

قرائت اشعار منصور حال 206۴

قرائت اشعار حضرت موالنا: »دید موسى یک شبانى را به راه« 206۵

قرائت اشعار میرزا حبیب اهلل خراسانى: »این نفس بد اندیش...« 2066

گردون دون لبریز خون است« کمپانى: »خم  قرائت اشعار مرحوم  206۷

قرائت اشعار حضرت موالنا: »یک زمانى صحبتى با اولیا« 206۸

روضه خوانى در  21 صفر سال  1۴11 هـ.ق 206۹

 هادی سبزواری در  23 صفر سال 1۴12 هـ.ق
ّ

قرائت اشعار مال 20۷0

روضه خوانى در 23 صفر سال 1۴11 هـ.ق 20۷1

روضه خوانى در 2۵ صفر سال 1۴11 هـ.ق 20۷2

روضه خوانى در 26 صفر سال  1۴11 هـ.ق 20۷3

اقامه نماز عید فطر  سال 1۴32 هـ.ق 20۷۴

اقامه نماز عشاء  20۷۵

روضه شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 20۷6

ادعیه و زیارات
قرائت دعای صباح 2101

قرائت دعای سمات )1( 2102

قرائت دعای سمات )2( 2103

قرائت دعای سحر 210۴
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قرائت دعای افتتاح )1( 210۵

قرائت دعای افتتاح )2( 2106

کمیل )1( قرائت دعای  210۷

کمیل )2( قرائت دعای  210۸

قرائت دعای »َیا علُى َیا َعظیُم« 210۹

قرائت دعای روز عرفه  سال 1۴3۷ هـ.ق 2110

قرائت دعای توسل  2۴ شعبان سال 1۴3۷ هـ.ق 2111

قرائت دعای ابوحمزه ثمالى 2112

قرائت دعای مسجد زید 2113

قرائت دعای شب قدر 211۴

قرائت دعای حاجت 211۵

قرائت دعای ماه رجب  »یا من ارجوه« )1( 2116

قرائت دعای ماه رجب  »خاب الوافدون« )1( 211۷

کرین لک«)1( قرائت دعای ماه رجب  »اللهم إنى اسئلک صبر الشا 211۸

قرائت دعای ماه رجب  »یا من یملک حوائج السائلین« )1( 211۹

قرائت دعای ماه رجب  »اللهم اّنى اسئلک بالمولوَدین فى رجب« 2120

مــا  جمیــع  بمعانــى  اســئلک  إّنــى  »اللهــم  رجــب  مــاه  دعــای  قرائــت 
)1 یدعــوک«)

2121

قرائت دعای ماه رجب  »الحمد هلل الذی اشهدنا مشهد أولیائه« 2122

قرائت دعای ماه رجب  »اللهم یا ذاالمنن السابغة« 2123

قرائت دعای ماه رجب  »یا من ارجوه« )2( 212۴

قرائت دعای ماه رجب  »خاب الوافدون« )2( 212۵

کرین لک«)2( قرائت دعای ماه رجب  »اللهم إنى اسئلک صبر الشا 2126
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قرائت دعای ماه رجب  »یا من یملک حوائج السائلین« )2( 212۷

مــا  جمیــع  بمعانــى  اســئلک  إنــى  »اللهــم  رجــب   مــاه  دعــای  قرائــت 
)2( یدعــوک« 

212۹

قرائت زیارت عاشوراء )1( 2132

قرائت زیارت عاشوراء )2( 2133

قرائت زیارت اربعین 213۴

قرائت زیارت امین اهلل 213۵

کوفه قرائت مناجات امیرالمؤمنین ؟ع؟ در مسجد  2136

قای حاج ابراهیم اسالمى) 1( قرائت مناجات شعبانیه توسط آ 213۷

قرائت مناجات شعبانیه )2( 213۸

قرائت مناجات شعبانیه )3( 213۹

قرائت صلوات شعبانیه )۴( 21۴0

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات التائبین« 21۴1

کین« قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات الشا 21۴2

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات الخائفین« 21۴3

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات الّراجین« 21۴۴

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات الراغبین« 21۴۵

کرین« قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات الشا 21۴6

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات المطیعین هلل« 21۴۷

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات المریدین« 21۴۸

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات المحبین« 21۴۹

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات المتوّسلین« 21۵0

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات المفتقرین« 21۵1
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قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات العارفین« 21۵2

کرین« قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات الذا 21۵3

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات المعتصمین« 21۵۴

قرائت مناجات خمس عشر  »مناجات الزاهدین« 21۵۵

قرائت دعای قبل از نماز عید فطر  سال 1۴32هـ.ق 21۵6

قرائت دعای بعد از نماز عید فطر  سال 1۴32هـ.ق 21۵۷

مدائح و مراثی

مراســم ارتحــال مرحــوم عالمــه آیــةاهلل حــاج ســّید محّمــد حســین 
)1( طهرانــى  حســینى 

2301

مراســم ارتحــال مرحــوم عالمــه آیــةاهلل حــاج ســّید محّمــد حســین 
)2( طهرانــى  حســینى 

2302

مراســم ارتحــال مرحــوم عالمــه آیــةاهلل حــاج ســّید محّمــد حســین 
)3( طهرانــى  حســینى 

2303

مراســم ارتحــال مرحــوم عالمــه آیــةاهلل حــاج ســّید محّمــد حســین 
)۴( طهرانــى  حســینى 

230۴

مراســم ارتحــال مرحــوم عالمــه آیــةاهلل حــاج ســّید محّمــد حســین 
)۵( طهرانــى  حســینى 

230۵

مراســم ارتحــال مرحــوم عالمــه آیــةاهلل حــاج ســّید محّمــد حســین 
)6( طهرانــى  حســینى 

2306

مراســم ارتحــال مرحــوم عالمــه آیــةاهلل حــاج ســّید محّمــد حســین 
)۷( طهرانــى  حســینى 

230۷

مراســم ارتحــال مرحــوم عالمــه آیــةاهلل حــاج ســّید محّمــد حســین 
)۸( طهرانــى  حســینى 

230۸

مه طهرانى؟ق؟
ّ

سخنرانى آیةاهلل حائری شیرازی به مناسبت رحلت عال 230۹
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مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )1( 2310

مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )2( 2311

مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )3( 2312

مراسم ارتحال آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )۴( 2313

مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )۵( 231۴

مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )6( 231۵

مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )۷( 2316

مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )۸( 231۷

مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )۹( 231۸

قرائت اشعار »شمس من و خدای من« )10( 231۹

مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )11( 2320

مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى )12( 2321

مراسم ارتحال  آیةاهلل حاج سّید محّمد محسن حسینى طهرانى  )13( 2322

مدیحه خوانى در عید غدیر  سال 1۴22هـ.ق 2323

مدیحه خوانى در عید غدیر  سال 1۴23 هـ.ق 232۴

مدیحه خوانى در عید غدیر  سال 1۴2۵ هـ.ق 232۵

مدیحه خوانى در عید غدیر  سال 1۴26 هـ.ق 2326

مدیحه خوانى در عید غدیر  سال 1۴30 هـ.ق 232۷

مدیحه خوانى در عید غدیر  سال 1۴33 هـ.ق 232۸

مدیحه خوانى در عید غدیر  سال 1۴36 هـ.ق 232۹

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴1۷ هـ.ق 2330

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴1۸ هـ.ق 2331
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مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴1۹ هـ.ق 2332

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴20 هـ.ق 2333

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴21 هـ.ق 233۴

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴22 هـ.ق 233۵

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴23 هـ.ق 2336

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴2۵ هـ.ق 233۷

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴2۹ هـ.ق 233۸

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴30 هـ.ق 233۹

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴32 هـ.ق 23۴0

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴3۴ هـ.ق 23۴1

مدیحه خوانى در نیمه شعبان سال 1۴3۵ هـ.ق 23۴2

مدح امام زمان # 23۴3

مدیحه خوانى در عید مبعث سال 1۴23 هـ.ق 23۴۴

کــرم؟ص؟ 1۷ ربیــع األول  مدیحــه خوانــى در والدت حضــرت رســول ا
ســال 1۴1۸ هـــ.ق

23۴۵

کــرم؟ص؟ 1۷ ربیــع األول  مدیحــه خوانــى در والدت حضــرت رســول ا
ســال 1۴2۵ هـــ.ق

23۴6

مدیحه خوانى والدت حضرت امیرالمؤمنین 13 رجب سال 1۴20هـ.ق 23۴۷

مدیحه خوانى والدت حضرت امیرالمؤمنین 13 رجب سال 1۴21هـ.ق 23۴۸

مدیحه خوانى والدت حضرت امیرالمؤمنین 13 رجب سال 1۴22هـ.ق 23۴۹

مدیحــه خوانــى والدت حضــرت فاطمــه زهــرا  20 جمــادی الثانــى ســال 
1۴2۴هـ.ق

23۵0

مدیحه خوانى در والدت امام حسین 3 شعبان سال 1۴21هـ.ق 23۵1

مدیحه خوانى در والدت امام حسین 3 شعبان سال 1۴22هـ.ق 23۵2
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مدیحه خوانى در والدت امام سجاد  ۵ شعبان سال 1۴20هـ.ق 23۵3

مدیحه خوانى در والدت امام سجاد ۵ شعبان سال 1۴22هـ.ق 23۵۴

مدیحه خوانى در والدت امام محمد باقر  1 رجب سال 1۴20هـ.ق 23۵۵

مدیحه خوانى در والدت امام رضا 11 ذی القعده سال 1۴20هـ.ق 23۵6

مدیحه خوانى در والدت امام جواد 10 رجب سال 1۴21هـ.ق 23۵۷

مدیحه خوانى در والدت امام هادی 2 رجب سال 1۴20هـ.ق 23۵۸

مدیحه خوانى در والدت امام هادی 2 رجب سال 1۴21هـ.ق 23۵۹

قرائت اشعار حضرت حافظ  1۸ شوال سال 1۴2۴ هـ.ق 2360

قرائت شعر نور خدا 2361

قرائت اشعار مرحوم انصاری و حضرت حافظ 2362

قرائت اشعار 2363

روضه خوانى در  21 صفر سال 1۴11 هـ.ق 236۴

روضه خوانى در  22 صفر سال 1۴11 هـ.ق 236۵

روضه خوانى در  23 صفر سال 1۴11 هـ.ق 2366

روضه خوانى در  2۴ صفر سال 1۴11 هـ.ق 236۷

روضه خوانى در  2۵ صفر سال 1۴11 هـ.ق 236۸

روضه خوانى در  26 صفر سال 1۴11 هـ.ق 236۹

روضه خوانى در  2۷ صفر سال 1۴11 هـ.ق 23۷0

کرم 2۸ صفر سال  1۴11 هـ.ق روضه شهادت حضرت رسول ا 23۷1

روضه خوانى 23۷2

روضه خوانى در  تاسوعا سال 1۴20 هـ.ق 23۷3

روضه شهادت اباعبداهلل الحسین؟ع؟ عاشورا سال 1۴20 هـ.ق 23۷۴
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روضه  شهادت امام حسین؟ع؟ 12 محرم سال 1۴20هـ.ق 23۷۵

روضه شهادت امام حسن مجتبى؟ع؟ ۷ صفر سال 1۴20 هـ.ق 23۷6

روضه شهادت امام حسن مجتبى؟ع؟ ۷ صفر سال 1۴22 هـ.ق 23۷۷

روضه شهادت امام حسن مجتبى؟ع؟ ۷ صفر سال 1۴2۵ هـ.ق 23۷۸

روضه شهادت امام حسن مجتبى؟ع؟ ۷ صفر سال 1۴2۸ هـ.ق 23۷۹

روضــه ضربــت خــوردن حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ شــب 1۹ رمضــان 
ســال 1۴2۵ هـــ.ق

23۸0

روضه شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ شب 21 رمضان سال 1۴۴1هـ.ق 23۸1

مرثیه خوانى در شب قدر - 23 رمضان سال 1۴2۸هـ.ق 23۸2

روضه شهادت امام سجاد؟ع؟  2۵ محرم سال 1۴21هـ.ق 23۸3

روضه شهادت امام باقر؟ع؟ ۷  ذی الحجة الحرام سال 1۴2۵هـ.ق 23۸۴

روضه شهادت امام صادق؟ع؟ 2۵ شوال سال 1۴20هـ.ق 23۸۵

روضه شهادت امام صادق؟ع؟  2۵ شوال سال 1۴21هـ.ق 23۸6

کاظم؟ع؟  2۵ رجب سال 1۴21هـ.ق روضه شهادت امام موسى  23۸۷

روضه شهادت امام هادی؟ع؟ 3 رجب سال 1۴21هـ.ق 23۸۸

روضه  حضرت عبداهلل بن الحسن  محرم سال 1۴20هـ.ق 23۸۹

روضه حضرت على اصغر  محرم سال 1۴20هـ.ق 23۹0

نوحه  محرم سال 1۴20هـ.ق 23۹1

روضه خوانى در  ۷ محرم سال 1۴20هـ.ق 23۹2

روضه خوانى در  شب 22 محرم سال 1۴2۹هـ.ق 23۹3

روضه خوانى در  شب 23 محرم سال 1۴2۹هـ.ق 23۹۴

روضه خوانى در  شب 2۴ محرم سال 1۴2۹هـ.ق 23۹۵

روضه خوانى در شب 11 صفر سال 1۴3۷هـ.ق 23۹6
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ن ا عنــــو کــد

ح مجّرد رو ۵001
۵036

مهرتابان ۵03۷
۵0۵۴

ک مهرتابنا ۵0۵۵
۵0۷0

رساله لب اللباب در سیروسلوک اولى االلباب ۵0۷1
۵0۷6

رساله سیروسلوک منسوب به بحرالعلوم ۵0۷۷
۵0۸۷

لمعات الحسین؟ع؟ ۵0۸۸
۵0۹3

امام شناسى  جلد 1 ۵201
۵216

امام شناسى  جلد 2 ۵21۷
۵226

امام شناسى  جلد3 ۵22۷
۵23۷

معادشناسى  جلد 1 ۵601
۵60۹

معادشناسى  جلد 2 ۵610
۵61۷

معادشناسى  جلد 3 ۵61۸
۵623

معادشناسى  جلد ۴ ۵62۴
۵631

معادشناسى  جلد ۵ ۵632
۵6۴0 تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تألیفات عالمه آیةاللـه حاج سیدمحمدحسین حسینی  طهرانی؟ق؟
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معادشناسى  جلد 6 ۵6۴1
۵6۴۸

معادشناسى  جلد ۷ ۵6۴۹
۵6۵۸

معادشناسى  جلد ۸ ۵6۵۹
۵66۷

معادشناسى  جلد ۹ ۵66۸
۵6۷6

انوار الملكوت  جلد 1 ۵۷01
۵۷16

انوار الملكوت  جلد 2 ۵۷1۷
۵۷3۸

نور ملكوت قرآن  جلد 1 ۵۷3۹
۵۷۵۷

نور ملكوت قرآن  جلد 2 ۵۷۵۸
۵۷۸۹

نور ملكوت قرآن  جلد 3 ۵۷۹0
۵۸0۸

نور ملكوت قرآن  جلد ۴ ۵۸0۹
۵۸32

نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت ۵۸33
۵۸۵3

رساله نكاحّیه )کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیكر مسلمین( ۵۸۵۴
۵۸6۸

رساله نوین ۵۸6۹
۵۸۷۵

ح ح ناظر بر پرواز رو سّرالفتو ۵۸۷6
۵۸۸۵

رساله موّدت ۵۸۸6
۵۸۹۵

رساله بدیعه ۵۸۹6
تا۵۹0۷

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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توحید علمى و عینى ۵۹0۸
۵۹23

۵۹2۴
۵۹3۷

60۵1
6060

6061
60۷۸

والیت فقیه در حكومت اسالم  جلد 1

وظیفه فرد مسلمان در حكومت اسالم

مطلع انوار جلد 1

تألیفات آیة اللـه حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی؟ق؟

مهرفروزان 6۵01
6۵0۹

6۵10
6۵21

6۵22
6۵26

6۵2۷
6۵31

6۵32
6۵۴۸

6۵۴۹
6۵6۷

6۵6۸
6۵۸1

6۵۸2
6۵۸۹

6۵۹0
6602

6603
6611

6612
66۴۸

حیات جاوید

اربعین در فرهنگ شیعه

حریم قدس

اسرار ملكوت  جلد 1

اسرار ملكوت  جلد 2

اسرار ملكوت  جلد 3

رساله طهارت انسان

نوروز در جاهلّیت و اسالم

فقاهت در تشّیع

افق وحى تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا
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کثرت طلبی و فخر فروشی
عنــوان کــد

جلسه 106: حقیقت دنیا از دیدگاه مكتب عرفان 001

علو  و عزت
جلســه 113: دیدگاه اهل معرفت نســبت به نهضت سّیدالشــهداء؟ع؟، 

و نقــد ســایر دیدگاه هــا
002

جلسه 11۴: اختصاص تمام مراتب عّزت و علّو به پروردگار متعال 003

خسران و بطالت عمر
جلسه 11۵: اختصاص اربعین به سّیدالشهداء؟ع؟ 00۴

جلسه 116: خسران زده ترین فرد در طریق سیروسلوک 00۵

جلسه 11۷: بیان معناى حق و باطل و مراتب آن 006

جلسه 11۸: معنای حق و باطل و مراتب آنها 00۷

جلسه 11۹: آفت سلوک زدگى و آثار و تبعات آن 00۸

جلسه 120: مراتب باطل و وظایف سالک در برابر آنها 00۹

جلسه 121: حقیقت معنای باطل و بیان مراتب آن 010

جلسه 122: ضرورت پرهیز از ابطال عمر، و بیان برخى از مصادیق آن 011

جلسه 123: نحوۀ حفظ و تداوم بخشیدن به حاالت معنوی 012

جلسه 12۴: اهمّیت سلوک عقالنى و لزوم تصحیح فكر و اندیشه 013

ک  ادرا عــدم  به واســطۀ  کــرم  ا پیامبــر  از  بعــد  انحــراف   :12۵ جلســه 
حضــرت آن  حقیقــت  عقالنــى 

01۴

جلسه 126: وجوب حرکت سالک الهى براساس سلوک عقالنى 01۵

از  مرتبــه  ســه  در  بطالــت  بــه  عمــر  گذرانــدن  از  پرهیــز   :12۷ جلســه 
وجــود مراتــب 

016
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حقیقت تقوا و مراتب آن
جلســه 12۹: ضــرورت عمــل بــر طبــق دســتورات اولیــاء الهــى و تطبیــق 

آن بــا مراتــب وجــودی
01۷

جلسه 130: اصول اساسى راه سیروسلوک 01۸

جلســه 131: رعایــت زهــد و تقــوا مطابــق اقتضائــات نفــس در ســنین 
مختلــف

01۹

کامل به اولیاء الهى جلسه 132: لزوم تسلیم و سرسپردگى  020

جلسه 133: لزوم هّمت بلند و اهتمام سالک به راه و مسیر خود 021

جلســه 13۴: زهــد دروغیــن در قالــب اقتضائــات نفــس در شــرایط و 
مختلــف موقعّیت هــای 

022

جلسه 13۵: تبیین اّولین مرتبه از مراتب تقوا 023

جلسه 136: حقیقت زهد وتقوا و بیان مراتب زهد دروغین 02۴

جلسه 13۷: حرّیت و آزادى افراد از قید عبودیت و بندگى ما سوی اهلل 02۵

جلسه 13۸: معیار اّتصاف افعال به حسن و قبح 026

جلسه 13۹: زهد و تقوا از دیدگاه اهل معرفت )١( 02۷

جلسه 1۴0: زهد و تقوا از دیدگاه اهل معرفت )٢( 02۸

جلسه 1۴1: تقوا و آثار آن )١( 02۹

جلسه 1۴2: تقوا و آثار آن )٢( 030

جلســه 1۴3: حقیقــت لــوح محفــوظ و احاطــه واشــراف ائّمــه اطهــار؟مهع؟ 
بــر  آن 

031

احتیاج سلوک به توفیق الهی
ل در مكتب اولیاء خدا

ّ
جلسه 1۴۵: لزوم تعق 032

کیفّیت سلوک عقالنى جلسه 1۴6:  033
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کیفیــت احاطــه  جلســه 1۴۷: جایــگاه اولیــاء الهــى در نظــام هســتى و 
آنهــا نســبت بــه امــور

03۴

کیفیــت  ــق آن و 
ّ

ارتــداد و شــرایط تحق تبییــن مســألۀ  جلســه 1۴۸: 
بــا ســایر مذاهــب تعامــل مســلمانان 

03۵

جلســه 1۴۹: حقیقت عاشــورا و وظایف شــیعیان در ماه محرم و صفر 036

فراغت قلب الزمه دریافت دستورات اولیاء الهی
ــى و 

ّ
ک ســازی و تخلیــۀ ذهــن و قلــب جهــت تلق جلســه 1۵0: لــزوم پا

ــاء و مســائل حــق کلمــات اولی دریافــت 
03۷

مه طهرانى
ّ

جلسه 1۵1: بررسى حیات علمى و عرفانى مرحوم عال 03۸

کرم جلسه 1۵2: حقیقت وحى و تبیین ابعاد و مراتب وجودی پیامبر ا 03۹

جلســه 1۵3: لــزوم فراغــت قلــب در هنــگام تلقــى و دریافــت مطالــب 
اولیــاء خــدا

0۴0

جلسه 1۵۴: تأثیر فراغت قلب بر روی نفس 0۴1

ــى و دریافــت 
ّ

کیفیــت آمادگــى ذهــن و قلــب هنــگام تلق جلســه 1۵۵: 
مطالــب بــزرگان

0۴2

جلسه 1۵6: تبیین حقیقت معنای محكم و متشابه 0۴3

ریاضت نفس
ــرد  ــۀ عملك ــاس و پای ــوان اس ــه عن ــالص ب ــت و اخ ــه 1۵۷: صداق جلس

ائمــه اطهــار و اولیــای الهــى
0۴۴

جلســه 1۵۸: محورّیــت ارتبــاط انســان بــا پــروردگار براســاس رعایــت 
حیثیــات جمالّیــه و جاللّیــه

0۴۵

جلسه 1۵۹: ریاضت نفس و برگشت سالک به حالت تجّرد و انبساط 0۴6

ح دعــای ابــو حمــزه ثمالــی ســال   ادامــه بحــث شــر
هـــ.ق  1۴3۰

ائّمــۀ  مناجــات  در  خــود  بــه  گنــاه  انتســاب  ســّر   :1۷1 جلســه 
)1( ؟مهع؟  معصومیــن 

0۴۷
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ائّمــۀ  مناجــات  در  خــود  بــه  گنــاه  انتســاب  ســّر   :1۷2 جلســه 
)2( ؟مهع؟  معصومیــن 

0۴۸

ائّمــۀ  مناجــات  در  خــود  بــه  گنــاه  انتســاب  ســّر   :1۷3 جلســه 
)3( ؟مهع؟  معصومیــن 

0۴۹

کیفیت تغذیه در مکتب عرفان
مكتــب  در  نفســانّیه  شــرعّیه  ریاضت هــای  جایــگاه   :1۷۴ جلســه 

عرفــان
0۵0

جلســه 1۷۵: تبییــن صحیــح معنــای زهــد و تقــوا و حكمــت تشــریع 
ازدواج مســأله 

0۵1

جلســه 1۷6: عقالنّیــت و فهــم، مهم تریــن شــاخصه و ویژگــى مكتــب 
مــه طهرانــى

ّ
مرحــوم عال

0۵2

کم بر تمام آیات قرآن و احكام شرعى جلسه 1۷۷: حیثیت توحیدی حا 0۵3

ح و ملكوت افراد کیفیت تأثیر غذا بر رو جلسه 1۷۸:  0۵۴

جلســه 1۷۹: دیــدگاه مكتــب عرفــان نســبت بــه مســاله تغذیــه و پرهیــز 
از افــراط و تفریــط )١(

0۵۵

جلســه 1۸0: دیــدگاه مكتــب عرفــان نســبت بــه مســاله تغذیــه و پرهیــز 
از افــراط و تفریــط )٢(

0۵6

جلسه 1۸1: خصوصّیات ماه مبارک رمضان در دیدگاه اهل معرفت 0۵۷

جلسه 1۸3: معنا، اقسام و مراتب »رزق و روزی« 0۵۸

کامــل حقیقــت واقعــۀ عاشــورا توّســط  جلســه 1۸۴: تببیــن جامــع و 
مــه طهرانــى

ّ
مرحــوم عال

0۵۹

جلســه 1۸۵: ضــرورت نــگاه جامــع بــه طــول حیــات ائّمــه ^ و عــدم 
کتفــا بــه مصائــب ایشــان ا

060

خداونــد  نعمت هــای  ملكوتــى  و  باطنــى  جنبــه  تأثیــر   :1۸6 جلســه 
انســان نفــس  بــر  متعــال 

061

و  تغذیــه  کیفّیــت  بــه  ســالک  نفــس  ارتقــاء  وابســتگى   :1۸۷ جلســه 
امــوال کتســاب  ا نحــوۀ 

062
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گفتار و رفتار انسان بر نفس خویش جلسه 1۸۸: آثار ملكوتى  063

کدورت هــا جهــت بهره منــدی از  جلســه 1۸۹: لــزوم رفــع اختالفــات و 
فیوضــات ماه هــای رجــب و شــعبان و رمضــان

06۴

جلسه 1۹0: خصوصیات و چگونگى بهره مندی از فیوضات لیلةالرغائب 06۵

حجیت فعل اولیاء الهی
)ادامه بحث شرح دعای ابوحمزه ثمالی سال 1۴32 هـ .ق(

جلسه 1۹1: حجیت ذاتى قول و فعل اولیاء خدا 066

جلسه 1۹2: میزان علم اولیاء الهى 06۷

جلسه 1۹3: جایگاه تسلیم در سیروسلوک 06۸

جلسه 1۹۴: حكم اهلل و فعل اهلل بودن قول و فعل اولیاء الهى 06۹

ع کالم اولیاء الهى با تعریف شر جلسه 1۹۵: انطباق  0۷0

کلیه الهى جلسه 1۹6: اولیاء الهى مظهر تام اسماء  0۷1

جلسه 1۹۷: عدم امكان توصیف مقام و مرتبه اولیاء الهى 0۷2

جلسه 1۹۸: إشراف عینى اولیاء الهى بر مصالح و مفاسد 0۷3

ادامه بحث کیفیت تغذیه در مکتب عرفان
جلسه 1۹۹: اهمیت مسأله تغذیه و تأثیر آن بر حرکت و رشد سالک 0۷۴

جلسه 200: اهمّیت و آثار روزه در تكامل انسان 0۷۵

در  ح  رو مرکــب  عنــوان  بــه  بــدن  بــه  توجــه  و  اهتمــام   :201 جلســه 
اهلل الــى  ســلوک 

0۷6

جلسه 202: اهمیت و خصوصیات دهه اول ماه ذی الحجة الحرام 0۷۷

کر اهل بیت؟مهع؟ جلسه 203: مراد از احیای مجالس ذ 0۷۸

ــه فعلیــت رســاندن  جلســه 20۴: اهمیــت غنیمــت شــمردن عمــر در ب
قابلیــت هــا و اســتعدادات وجــودی

0۷۹



شرح حدیث عنوان بصری
مجموعه تصویری

127

3

جلســه 20۵: لــزوم توجــه ســالک بــه زمــان حــال و عــدم توجــه بــه 
آینــده گذشــته و 

0۸0

جلسه 206: اهمیت مسأله تغذیه و تأثیر آن بر حرکت و رشد سالک 0۸1

سلوک عقالنی ، مراقبه
جلسه 20۷: خطرات نگرش ظاهری به تكالیف و احكام اسالمى 0۸2

جلسه 20۸: عقالنیت در منهج اولیاء الهى 0۸3

جلسه 20۹: سلوک عقالنى و اهمیت مساله مراقبه 0۸۴

کمال برای جمیع افراد بشر جلسه 210: امكان وصول به أعلى درجۀ  0۸۵

م
ّ

جلسه 211: خصوصیات و اعمال ماه شعبان المعظ 0۸6

جلسه 212: اعتراف به خطا و اشتباه و تاثیر آن در رشد و تكامل 0۸۷

جلسه 213: نحوۀ تداوم مراقبه در زندگى انسان 0۸۸

کیفیت تغذیه در سیروسلوک جلسه 21۴: هدف از تنظیم و  0۸۹

کلــى و جزئــى در  جلســه 21۵: میــزان اهتمــام افــراد پیرامــون مســائل 
ســیر إلــى اهلل

0۹0

جلسه 216: توجه به ظواهر، موجب دوری از معنویات 0۹1

جلسه 21۷: تأثیر تغذیه بر سلوک الى اهلل 0۹2

کیفیت تغذیه در سیروسلوک جلسه 21۸:  0۹3

حلم و بردباری و  روابط اجتماعی
جلسه 21۹: روش تعامل با مردم در دیدگاه معصومین ؟مهع؟ 0۹۴

کیفیت تاثیر نّیات نفسانى بر عمل جلسه 220:  0۹۵

اســئلک بمعانــى  انــى  »اللهــم  از دعــای  ح فقراتــى  جلســه 221: شــر
جمیــع مــا یدعــوک...« در مــاه رجــب

0۹6

جلسه 222: رکن و پایه اساسى در روابط اجتماعى 0۹۷
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جلسه 223: رعایت انصاف در برخورد با مردم و حقیقت عید قربان 0۹۸

جلسه 22۴: سلوک عبارت است از التزام به حق و دفاع از آن 0۹۹

جلسه 22۵: معیار قرب و بعد افراد در مكتب عرفان 100

بــر  غلبــه  بــرای  الســالم  علیــه  صــادق  امــام  دســتور   :226 جلســه 
نفــس فرعونیــت 

101

کرم در روز غدیرخم کلمۀ »موال« در فرمایش پیامبر ا جلسه 22۷: مراد از  102

جلسه 22۸: دیدگاه اهل معرفت راجع به واقعه عاشورا 103

جلسه 22۹: روش و منهج اولیای الهى در مواجهه با مخالفین عرفان 10۴

جلسه 230: علت ارتكاب معاصى 10۵

جلسه 231: محورّیت حّب به ذات در سیروسلوک 106

کلید وصول به خدای متعال جلسه 232: صدق  10۷

گمراهى انسان جلسه 233: نفس اماره عامل  10۸

جلسه 23۴: معیار اختالف انسان ها، در نحوه مواجهه با حق 10۹

جلسه 23۵: توحید اساس ارتباط انسان با مردم 110

کردن تعلقات جلسه 236: سیر و سلوک الهى به معنای قطع و رها  111

جلسه 23۷: معنای مغبون در فرمایشات معصومین ؟مهع؟ 112

جلسه 23۸: عرفان یعنى عبور از انانیت و نفسانّیات 113

جلســه 23۹: قــرار دادن قلــب در مســیر علــم و معرفــت در هــر قــدم از 
حرکــت بــه ســمت خــدا

11۴

گذاشــتن  کنــار  جلســه 2۴0: راه وصــول بــه پــروردگار متعــال متوقــف بــر 
نفسانیات

11۵
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رمضان المبارک سال 1۴3۰ هجری قمری
عنــوان کــد

جلسه 1: دعوت قرآن از انسان به متابعت از أحسن 001

جلسه 2: حقیقت فطرت 002

کیفیت اقامۀ آن جلسه 3: اهمیت نماز جمعه و  003

اســاس  بــر  زندگــى  برنامــۀ  تطبیــق  یعنــى  ســلوک  و  ســیر   :۴ جلســه 
الهــى اولیــاء  دســتورات 

00۴

کیفیت تبیین برنامۀ زندگى انسان در دعای ابوحمزۀ ثمالى جلسه ۵:  00۵

گناه جلسه 6: تبیین معنای ثواب و  006

ک ثواب و عقاب اعمال جلسه ۷: نیت ، مال 00۷

گناهان در عوالم مثال کیفیت ظهور و بروز  جلسه ۸:  00۸

ــر و شــر دیگــران به واســطۀ رضایــت  کت در أعمــال خی جلســه ۹: شــرا
از آن عمــل

00۹

جلسه 10: بررسى وقائع روز عاشورا در دو جنبۀ خیر و شر 010

جلســه 11: دســتگیری امــام علیــه الســالم براســاس میــزان همــت و 
طلــب افــراد

011

گنهكار براساس میزان سوء نیت آنها جلسه 12: تفاوت مراتب افراد  012

جلسه 13: بلوغ و شرائط آن از دیدگاه اسالم 013

به عنــوان  الهــى  اولیــاء  توســط  حــق  مســیر  تبییــن   :1۴ جلســه 
آخرالزمــان در  خداونــد  لطــف  بزرگ تریــن 

01۴

جلسه 1۵: عملكرد امیرالمومنین در جنگ صفین فرا تر از ادراك بشر 01۵

جلســه 16: بررســى حیثیــت ظاهــری و باطنــى اعمــال در اتصــاف بــه 
ــح ــن و قب حس

016

ح حدیــث عنــوان بصــری بیــان  )ادامــه مباحــث در جلســات 1۷1 الــى 1۷3 شــر
کنیــد بــه ص ۴۹ و 12۴( شــده اســت. جهــت اطــالع رجــوع 
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رمضان المبارک سال 1۴31 هجری قمری
بــر  گنهــكار  بنــدگان  جرئــت  ســبب  خداونــد  کــرم  و  جــود   :1 جلســه 

او از  کــردن  تقاضا
01۷

کمیت، عدالت و عملكرد امیرالمؤمنین علیه السالم جلسه 2: حا 01۸

جلسه 3: رحمت عام و رحمت خاّص پروردگار متعال 01۹

جلسه ۴: پذیرش والیت ، میزان حقانیت افراد و جریان ها 020

کیفیــت اشــراف و احاطــه وجــودی امــام زمــان علیــه الســالم  جلســه ۵: 
بــر مــا ســوی اهلل

021

جلسه 6: اختالف مراتب اصحاب ائمه علیهم السالم 022

جلسه ۷: حقیقت حرکت و نقد نظریه صدر المتالهین 023

جلسه ۸: لزوم ابتهاج نسبت به ذات و لوازم ذات 02۴

کراهت و عدم رضایت پروردگار از بندگان جلسه ۹: معنای  02۵

جلسه 10: اجر أنبیاء الهى بازشدن راه أفراد به سوی خداوند متعال 026

جلسه 11: حقیقت معنای موّدت نسبت به أهل بیت؟مهع؟ 02۷

رمضان المبارک سال 1۴32 هجری قمری
کیفیت غنیمت شمردن ماه مبارک رمضان جلسه 1:  02۸

جلسه 2: تاثیر زمان در ملكوت عبادت 02۹

ج از ظلمات به سوی نور به واسطۀ تبعیت از اولیاء الهى جلسه 3: خرو 030

جلسه ۴: معیار سنجش حقیقت اعمال 031

ک حسن و قبح اعمال جلسه ۵: مال 032

جلسه 6: والیت، محور دین وحقیقت شریعت 033

جلسه ۷: پرهیز از افراط و تفریط در مسئله حسن ظن 03۴
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حجیت فعل اولیاء الهی

جلسه ۸: غلبۀ امید بر ناامیدی 03۵

جلسه ۹: محوریت حق و والیت در زندگى سالک 036

ــا  ــای او ب ــد و اولی ــرط خداون ــد وش ــى قی ــى و ب ــاط اطالق ــه 10: ارتب جلس
بنــدگان

03۷

قــرآن و  بــا حقیقــت  الهــى  اولیــای  گفتــار و رفتــار  جلســه 11: عینیــت 
معصومیــن ســنت 

03۸

ى حقیقت واحدۀ والیت الهى در مظاهر مختلف
ّ
جلسه 12: تجل 03۹

ــت حجیــت 
ّ
الهــى و عل لــزوم شــناخت صحیــح اولیــای  جلســه 13: 

فعــل آنهــا
0۴0

ع وفلسفۀ نیاز به آن جلسه 1۴: شر 0۴1

ع ع و شار جلسه 1۵: معنای لغوی و اصطالحى شر 0۴2

جلسه 16: حّجیت عقلى اطاعت مطلقه از ولّى خدا 0۴3

ح حدیــث عنــوان بصــری بیــان  )ادامــه مباحــث در جلســات 1۹1 الــى 1۹۸ شــر
کنیــد بــه ص ۵0 و 126( شــده اســت. جهــت اطــالع رجــوع 

رمضان المبارک سال 1۴33 هجری قمری
جلسه 1: مراد از آرزوی عظیم در فرمایش امام سجاد علیه السالم 0۴۴

کردن همه چیز برای رسیدن به آرزوی عظیم جلسه 2: فدا  0۴۵

جلسه 3: لزوم هماهنگى میان آرزوی واقعى و عمل انسان 0۴6

جلسه ۴: توحیدگرایى فطرت سلیم 0۴۷

جلسه ۵: تناسب هدف و راه انسان 0۴۸

جلسه 6: ذات پروردگار متعال به عنوان تنها آرزوی عظیم سالک 0۴۹

ترین درجات امید و آرزو جلسه ۷: لزوم التفات سالک به باال 0۵0
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رمضان المبارک سال 1۴3۴ هجری قمری
جلسه 1: رسیدن به مقام خلیفةاللهی ، یگانه آرزوی عظیم انسان 0۵1

جلسه 2: رابطه آرزوی عظیم و عمل انسان 0۵2

کیفیت به ودیعه نهادن آرزوی عظیم در انسان جلسه 3:  0۵3

جلسه ۴: معنای هدایت باطنى 0۵۴

جلسه ۵: امكان وصول جمیع انسان ها به ذات حق تعالى 0۵۵

گناهان مؤمنین به حسنات و اعمال نیكو کیفیت تبدیل  جلسه 6:  0۵6

جلســه ۷: ضــرورت اطــالع اســتاد و مربــى انســان نســبت بــه حقایــق 
امــور

0۵۷

جلسه ۸: عدم توجیه وسیله به واسطۀ هدف 0۵۸

جلسه ۹: فرق اسالم واقعى و اسالم ظاهری 0۵۹

نفــس  در  الهــى  ودیعــۀ  بــه  نســبت  قدرشناســى  لــزوم   :10 جلســه 
انســان

060

جلسه 11: حقیقت ربطیه بین بنده و پروردگارش 061

جلســه 12: حق طلبــى و پایبنــدی بــه حــق به عنــوان تنهــا راه وصــول 
بــه آرزوی عظیــم

062

جلسه 13: هدف و غایت از سلوک 063

جلسه 1۴: ضرورت استقامت در مسیر و تداوم بر حال نیاز و طلب 06۴

کیفیت وصول به آرزوی عظیم جلسه 1۵:  06۵

جلسه 16: دو حیثیت ربوبى و بندگى در امام و ولى الهى 066

رمضان المبارک سال 1۴35 هجری قمری
مــاه  نشــدنى  تكــرار  فرصــت  غنیمت شــمردن  ضــرورت   :1 جلســه 

رمضــان
06۷
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جلسه 2: ضمانت اولیای الهى به پیروان خود 06۸

جلسه 3: حقیقت معنای فرار به سوی خدا 06۹

کیفیت معاملۀ سالک با خدا جلسه ۴:  0۷0

جلسه ۵: ضرورت اهتمام عملى ، جهت وصول به لقاء الهى 0۷1

جلسه 6: معنا و اهمیت تنجز در سلوک 0۷2

جلسه ۷: لزوم ورود به بارگاه الهى بدون اتكا بر تقوا و دانش 0۷3

کردن حرکت سالک جلسه ۸: نقش شک در مسدود  0۷۴

جلسه ۹: وجوب اهتمام به دستورات بزرگان و عمل بر طبق آن 0۷۵

جلسه 10: آثار حسن ظن به خدا و اعتماد به وعدۀ او 0۷6

جلسه 11: وفای خداوند و اولیائش به وعده های خود 0۷۷

جلسه 12: التجاء به فضل خدا 0۷۸

جلسه 13: اهمیت یقین در سیر و سلوک 0۷۹

جلسه 1۴: نحوۀ درخواست سالک از خداوند متعال 0۸0

ضامــن  الهــى  ولــى  بــا  یقیــن  اســاس  بــر  و  تــام  ارتبــاط   :1۵ جلســه 
هــدف بــه  رســیدن 

0۸1

رمضان المبارک سال 1۴36 هجری قمری
جلسه 1: منزلت امام نزد خداوند متعال 0۸2

جلسه 2: حقیقت سلوک یعنى عدم اعتنا و التفات به خود 0۸3

جلسه 3: محوریت توحید در فرمایش امام سجاد علیه السالم 0۸۴

کیفیت ثابت شدن آن جلسه ۴: رؤیت هالل و  0۸۵

جلسه ۵: تجسم اعمال در روز قیامت 0۸6

جلسه 6: تفاوت اولیا با دیگران در برخورد با مسائل 0۸۷
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جلسه ۷: عبودیت تام امام در مقابل خداوند متعال 0۸۸

کیفیت نگرش سالک نسبت به اعمال صالح خود جلسه ۸:  0۸۹

جلسه ۹: ضرورت استقامت در سلوک الى اهلل 0۹0

جلســه 10: حقیقــت حــال ائمــه در قبــال خداونــد متعــال براســاس 
نحــوۀ دعــا و مناجــات ایشــان

0۹1

و  دعــا  هنــگام  الســالم  علیــه  امــام  حقیقــى  فقــر  حالــت   :11 جلســه 
حــق حضــرت  بــا  مناجــات 

0۹2

جلسه 12: تجلى و ظهور تمام موجودات از ذات باری تعالى 0۹3

جلسه 13: حقیقت والیت امام؟ع؟ 0۹۴

جلسه 1۴: بیان حقیقت توحید افعالى 0۹۵

جلســه 1۵: جایــگاه خداونــد در عالــم وجــود و موقعیــت انســان در 
مقابــل او

0۹6

جلسه 16: امید عامل اصلى حرکت سالک 0۹۷

جلسه 1۷: قرب و بعد ذات پروردگار به موجودات 0۹۸

رمضان المبارک سال 1۴37 هجری قمری
جلسه 1: میزان ارزش عمل 0۹۹

جلسه 2: معنای برهان الهى 100

جلسه 3: اهمیت عیب پوشى و خطرات افشای عیوب خالئق 101

جلسه ۴: رابطه عیب پوشى با سیر و سلوک 102

جلسه ۵: عامل اصلى رغبت انسان به عمل 103

جلسه 6: محورّیت توحید در اعمال انسان 10۴

جلسه ۷: دیدگاه اولیای الهى نسبت به بدن و جنبۀ مادی انسان 10۵
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رمضان المبارک سال 1۴38 هجری قمری
جلسه 1: محدودیت تفكرات عوام در قبال نگرش اولیای الهى 106

جلسه 2: تاثیر محیط بر سلوک و مسیر انسان 10۷

جلسه 3: لزوم رعایت حال دیگران در عین صالبت در راه حق 10۸

جلسه ۴: حرکت سریع به سمت پروردگار با سلوک نفسى و درونى 10۹

جلسه ۵: چشم پوشى خداوند و اولیائش از خطاهای انسان 110

جلسه 6: ضرورت اعتراف به خطا و تاثیر آن در سیر و سلوک 111

گناه نمى کند« گناه و توضیح مسئلۀ »سالک  جلسه ۷: حقیقت  112

گنهكار به خود جلسه ۸: نگاه  113

جلسه ۹: اولیای الهى مظهر مقام ستاریت خداوند 11۴

جلسه 10: لزوم سیروسلوک تدریجى و مرحله ای 11۵

ى خداوند متعال در اولیاء خودش
ّ
جلسه 11: تجل 116

جلسه 12: مراتب ستاریت خداوند متعال و مقام »خیر الساترین« 11۷

جلسه 13: تفسیر فقرۀ »یا من أظهر الجمیل و ستر القبیح« 11۸

جلسه 1۴: تبیین مقام ستاریت خداوند متعال 11۹

جلسه 1۵: تطبیق مراتب ستاریت در سیر وسلوک 120

جلسه 16: عالى ترین مراتب ستاریت 121

حجاب هــا،  برداشــتن  و  عمــل  کــدورت  بــردن  بیــن  از   :1۷ جلســه 
ســتاریت مرتبــۀ  تریــن  باال به عنــوان 

122

گناهان جلسه 1۸: مراتب عمل و حقیقت محو شدن  123
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مبانی سیر  و سلوک الی اهلل - قم
عنــوان کــد

و  ظاهــری  امــور  بــه  نســبت  اعتــدال  رعایــت  اهمیــت   :23 جلســه 
ی معنــو

001

بــر  سیروســلوك  کلــى  مبانــى  تطبیــق  و  فهــم  اهمیــت   :2۴ جلســه 
زندگــى جزئــى  مســائل 

002

جلســه 2۵: علــت ثبــوت احــكام الهــى و مبانــى اخالقــى در شــرایط 
مختلــف زمانــى و مكانــى

003

در  باطــن  بــه  ظاهــر  از  عبــور  مســئلۀ  تأثیــر  و  اهمیــت   :26 جلســه 
زمــان امــام  ظهــور  مقدمه ســازی 

00۴

جلســه 2۷: ضــرورت اجابــت دعــوت خــدا و رســول خــدا جهــت إحیــاء 
قلــوب

00۵

ک تشخیص سلوك حقیقى از مجازی جلسه 2۸: مال 006

جلسه 2۹: حقیقت معنای بصیرت 00۷

جلســه 30: اهمیــت جایــگاه عقــل بــه عنــوان میــزان تشــخیص حــق از 
باطــل در جمیــع شــئون ســالك

00۸

جلسه 31: اهمیت اطمینان و ثبات قلبى در سیروسلوک 00۹

جلسه 32: حقیقت وحى و اقسام و مراتب آن  010

مبانی سیر  و سلوک الی اهلل - طهران
جلســه 31: اهمیــت رعایــت مراقبــه و عمــل براســاس مبانــى به منظــور 

کــردن نفــس از تعلقــات ج  خــار
011

جلسه 32: اهمیت آرامش و طمأنینه در سیروسلوك 012

جلسه 33: ضرورت پیشگری از وقوع در ورطۀ مهالک 013

جلسه 3۴: اهمیت مراقبه بعد از ماه مبارك رمضان 01۴

جلسه 3۵: نظام تربیتى عالم وجود 01۵
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جلسه 36: اهمیت همت عالى در سیروسلوک 016

کمال جلسه 3۷: عقل و عشق، دو بال سالك برای رسیدن به  01۷

کمــال بــا عقالنیــت و سرســپردگى بــه أولیــاء  جلســه 3۸: پیمــودن راه 
الهــى و مبانــى آنهــا

01۸

ــروردگار  جلســه ۴0: پیــام عاشــورا عمــل براســاس رضــا و خواســت پ
متعــال در همــه شــؤون زندگــى

01۹

جلسه ۴2: اهمیت ادراك صحیح نسبت به حقیقت سیروسلوك 020

جلسه ۴3: اهمیت تسلیم و خلوص نیت در سیروسلوك 021

نفحات انس
کامــل حضــرت حــاج ســید  مصاحباتــى در رابطــه بــا شــخصیت عــارف 

هاشــم حــداد )1(
022

کامــل حضــرت حــاج ســید  مصاحباتــى در رابطــه بــا شــخصیت عــارف 
هاشــم حــداد )2(

023

کامــل حضــرت حــاج ســید  مصاحباتــى در رابطــه بــا شــخصیت عــارف 
هاشــم حــداد )3(

02۴

بیانات اعیاد غدیر
عیــد غدیــر ســال 1۴30 هـــ.ق:  هــدف از برگــزاری مجالــس جشــن عیــد 

غدیــر
02۵

عیــد غدیــر ســال 1۴31 هـــ.ق:  تبییــن علــت توقــف رســالت پیامبــر 
کــرم بــر ابــالغ پیــام غدیــر ا

026

بــه حقیقــت  عیــد غدیــر ســال 1۴32 هـــ.ق: پیــام غدیــر در وصــول 
خــدا غیــر  بندگــى  از  ج  خــرو به واســطۀ  والیــت 

02۷

بــر  عقــل  غلبــه  در  غدیــر  پیــام  هـــ.ق:   1۴33 ســال  غدیــر  عیــد 
ت ســا حسا ا

02۸

عیــد غدیــر ســال 1۴3۵ هـــ.ق: حقیقــت ایمــان یعنــى محبــت قلبــى و 
ــه امیرالمؤمنیــن ــى ب ــى و عمل زبان

02۹
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عید غدیر سال 1۴36 هـ.ق: پیام غدیر برای جهانیان 030

عید غدیر سال 1۴3۹ هـ.ق: تفسیر عید غدیر از دیدگاه اهل معرفت 031

بیانات اعیاد فطر
ج  عیــد فطــر ســال 1۴31 هـــ.ق:  حقیقــت عهــد الهــى و اهمیــت خــار

قلــب از  ما ســوی اهلل  کــردن 
032

عیــد فطــر ســال 1۴32 هـــ.ق: لــزوم دعــوت بــه ســوی خداونــد متعــال 
براســاس بصیــرت

033

حرکــت  و  خــود  بــه  توجــه  ضــرورت  هـــ.ق:   1۴3۴ ســال  فطــر  عیــد 
یقیــن براســاس 

03۴

بیانات نیمه شعبان
حقیقــت  بــه  معرفــت  ضــرورت  هـــ.ق:   1۴32 ســال  شــعبان  نیمــه 

مــدرن و  ســنتى  جاهلیــت  از  رهایــى  و  امــام؟ع؟ 
03۵

نیمــه شــعبان ســال 1۴3۴ هـــ.ق: زمینه ســازی ظهــور امــام زمــان عجــل 
کورکورانــه ج از احساســات و تقلیــد  اهلل فرجــه بــا ســلوک عقالنــى و خــرو

036

عوامــل  و  اســتضعاف  حقیقــت  هـــ.ق:   1۴3۵ ســال  شــعبان  نیمــه 
فرجــه اهلل  عجــل  بقیــةاهلل  حضــرت  ظهــور  زمینه ســاز 

03۷

کات انتظار حقیقى ظهور نیمه شعبان سال 1۴3۸ هـ.ق: مال 03۸

الهــى  ریســمان  بــه  تمســک  هـــ.ق:   1۴3۹ ســال  شــعبان  نیمــه 
والیــت حقیقــت  بــه  التجــاء  به واســطۀ 

03۹

مواعظ رمضان المبارک سال 1۴39 هجری قمری
جلسه 1: حضرت بقیةاهلل به عنوان یگانه على زمان و حسین زمان 0۴0

جلسه 2: تفسیر فقره : »یعبدک الیشرک بک شیئا« 0۴1

کتــاب  بــا  کــر برخــى شــبهات و پاســخ بــه آن در رابطــه  جلســه 3: ذ
ح مجــرد رو

0۴2
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افشاء نفاق و اعالم مباهله
افشاء نفاق و اعالم مباهله نسبت به مدعیان دروغین )1(  0۴3

افشاء نفاق و اعالم مباهله نسبت به مدعیان دروغین )2( 0۴۴

افشاء نفاق و اعالم مباهله نسبت به مدعیان دروغین )3( 0۴۵

جایگاه اهل علم
ب علوم دینى

ّ
گیری علوم اهل بیت؟مهع؟ و وظیفه طال اهمّیت فرا 0۴6

مجالــس  موازیــن  از  برخــى  بیــان  و  مجــازی  و  واقعــى  سیروســلوک 
؟مهع؟ هل بیــت ا

0۴۷

کیفّیت سعه و علم امام؟ع؟ و اهمّیت پرادختن به خود بررسى  0۴۸

اهمّیت و تأثیر علم در مسیر زندگى انسان 0۴۹

کر اهل بیت ؟مهع؟ مقصود از احیاء ذ 0۵0

طرح مبانی اسالم
رسالت زمامداران دین در هدایت خلق )کرمان( 0۵1

و  جهالــت  از  انســان ها  نجــات  سّیدالّشهداء؟ع؟ســبب  نهضــت 
ســرگردانى)کرمان(

0۵2

بــه  از ظلمــت  ج  بــر خــرو ادیــان  پایه گــذاری نظــام تكاملــى و تربیتــى 
نــور )کرمــان( ســوی 

0۵3

گون )اهواز ( گونا قابلّیت تاثیر پذیری انسان در شرایط  0۵۴

سیروسلوک یعنى تنظیم امور براساس مبانى اولیاء خدا )اهواز ( 0۵۵

ک و عبــور از ظاهــر بــه  حقیقــت مكتــب عرفــان در ارتقــاء فهــم و ادرا
باطــن )اهــواز (

0۵6

اهمّیــت طلبكارنبــودن در قبــال پــروردگار و مكتــب عرفــان و تبییــن 
فلســفه حجــاب )قزویــن(

0۵۷
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یــن اوتــو العلــم 
ّ

یــن امنــوا منكــم و الذ
ّ

تفســیر آیــه شــریفه ﴿یرفــع اهلل الذ
درجــات﴾ )قزویــن(

0۵۸

لــزوم حرکــت ســالک براســاس فهــم و بینــش به جــای غلبــۀ وهــم و 
احســاس )اصفهــان(

0۵۹

کمال انسان )اصفهان( اهمّیت جایگاه عقل در رشد و  060

ج( ضرورت تواضع قلبى سالک نسبت به رفقای طریق )کر 061

ج( اهمّیت توجه سالک به خود و رفتار و مسائل خود )کر 062

هدف از زیارت امام رضا؟ع؟ در روز 23 ذی القعده  )مشهد مقدس( 063

کالم معصوم؟ع؟ شیعۀ واقعى یعنى پیرو حّق و  06۴

ــروردگار متعــال به واســطۀ تســلیم و تواضــع در  ــه ســوی پ ــاب ب فتــح ب
قبــال حــق

06۵

ح و تفســیر فقــره »فمعكــم معكــم ال مــع غیرکــم« از زیــارت جامعــه  شــر
کبیــره )مشــهد مقــدس(

066

ت
ّ
وظیفه حكومت اسالمى در اعطای حرّیت و عّزت به مل 06۷

عقالنّیت در فرهنگ عاشورا 06۸

اهمّیت شناخت حّق و پایبندی نسبت به آن 06۹

کیفّیت تبدیل سّیئات به حسنات تبیین  0۷0

اهمّیت صدق و اخالص در جمیع شئون زندگى 0۷1

لزوم احترام به اولیاء الهى و پایبندی به مبانى تشّیع 0۷2

کیفّیت ارتباط سالک با سایر افراد کید اولیاء و بزرگان نسبت به  تأ 0۷3

اســم کــر  ذ عــدم  ــت 
ّ
عل و  قــرآن  آیــات  تفســیر  در  روایــات  نقــش 

 امیرالمؤمنین؟ع؟درقرآن
0۷۴

میزان حق پذیری افراد براساس خشوع قلبى نسبت به حق 0۷۵

بررسى مسأله نوروز و اهمّیت شناخت مقام امام؟ع؟  0۷6
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قــات و اجتنــاب از پرداختــن 
ّ
ســبک بالى ســالک به واســطۀ قطــع تعل

ــه امــور دنیــوی ب
0۷۷

وظایف فقیه و عالم دین در قبال مردم 0۷۸

کیفّیت شكل گیری نفس بررسى  0۷۹

ت بقاء و استمرار دین
ّ
عل 0۸0

بیان حقیقت و مراتب علم امام؟ع؟ و اولیاء الهى 0۸1

اخالص در عمل )قم- مجمع تحقیق( 0۸2

کأّنــک تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فإّنــه  ح و تفســیر روایــت »اعبــد اهلل  شــر
ک« یــرا

0۸3

ت غربت اولیاء الهى
ّ
عل 0۸۴

مــه 
ّ

ســّر لــزوم پیــروی از ســیره و مبانــى و روش تربیتــى مرحــوم عال
طهرانــى

0۸۵

اهمّیت و ضرورت فكر صائب و یقین قاطع برای سالكین راه خدا 0۸6

اهمّیت انسجام و یک دلى و انس و محّبت در میان رفقا 0۸۷

کلید اصلى و اساسى سعادت انسان صدق  0۸۸

کامل )1( معیار شناخت عارف  0۸۹

حقیقت مكتب عرفان و تبیین جایگاه انسان در نظام هستى )2( 0۹0

حقیقت دین الهى و تفاوت آن با قوانین بشری 0۹1

قرائت دعای سمات 0۹2

*****

یِه الَمصیر
َ
لنا َو ِإل

َ
یِه َتَوّک

َ
 ِباللـِه َعل

ّ
نا ِإال

ُ
َو ما َتوِفیق
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