
 

 

 

 

 

 فهرست مطالب و موضوعات

 (3أسرار ملکوت )

 

 صفحه     عنوان

 
 زدهمیس مجلس

 فهیأبوحن عقائد و مکتب بر یلیتحل ینگرش

 74ـ  47

 20   .......................................................   بشر افراد عیجم یبرا کامل عارف به رجوع لزوم

 20   .......................   سلوک و ریس و قیطر استاد از تّیتبع عدم بر یاصل لیدل استکبار و تّیانان

 25   ..................................................   الّسالم هیعل صادق امام یشاگرد به فهیأبوحن اعتراف

 22   ........................   اطهار ۀائّم با مقابله یبرا فهیأبوحن امثال از یعّباس خالفت دستگاه ۀاستفاد

 22   ..........................................................   فهیأبوحن از الّسالم هیعل دقصا امام دیشد ّیۀتق

 24   ......................................   الّسالم هیعل صادق امام تّیأعلم و تّیافقه بر فهیأبوحن اعتراف

 21   .................   توّهمات و التّیتخ در فهیأبوحن شدن ور غوطه لیدل تیب اهل مکتب از انقطاع

 26   .........................  استحسان و اسیق از یرویپ جواز درعدم الّسالم هیعل صادق امام اتیروا

 23   ................   حق رشیپذ در او عناد شدن مال بر و فهیأبوحن با الّسالم هیعل صادق امام ۀمناظر

 74   ................   خدا رسول گفتار و یاله احکام مقابل در فرد نیجسورتر و نیتر یجر فهیأبوحن

 76   .......................................   کرد یم ریتعب َرَجز به را اکرم امبریپ از منقوله اتیروا فهیأبوحن

 73   ............   ییرضاحاج بّیط مرحوم ّیۀقض در فهیأبوحن یفتوا با افراد از یبرخ حکم مشابهت

 79   ...................................................   عاّمه تّیمرجع با عهیش تّیمرجع نیادیبن یها تفاوت
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 40   .................................................   عهیش تّیمرجع یها یژگیو و خصائص از یبرخ ذکر

 47   ...........................   جوان زن از دفاع در یسیانگل افسر دو با یهمدان یانصار اهلل ةیآ ۀمقابل

 47   ..........................................   نیمعصوم ۀائّم و خدا رسول ینما تمام ۀنیآ عهیش تّیمرجع

 41   ............................................................   عهیش فرهنگ در اجتهاد و تّیمرجع نیب فرق

 46   .................................   آن بر مترّتب حوادث و امدهایپ و خالف حکم یبرا یا نمونه ذکر

 49   ............................................   فهیأبوحن یدیپل و بودن منحوس بر عاّمه یعلما اعترافات

 15   ..........................   صالة رامونیپ فهیأبوحن باطل یفتوا ۀدربار وانیالح اةیح جالب تیحکا

 12   .................................................................   یاله شگاهیپ در فهیأبوحن نبودن پاسخگو

 17   ...........................................   یعتیشر یعل و فهیأبوحن قبر کنار در حّداد مرحوم مکاشفه

 17   ......................................   گرید انیب به فهیأبوحن با الّسالم هیعل صادق امام مناظره ثیحد

 19   ......................   یکوف حسن بن فّضال توّسط یریکث جمع مقابل در فهیأبوحن شدن مفتضح

 65   ..................   فهیأبوحن با مناظره از را شیخو اصحاب الّسالم هیعل صادق امام داشتن برحذر

 62   ...................   قلبش قساوت و عناد ۀواسط به فهیأبوحن ریضم و قلب در مانیا نور یخاموش

 64   .......................................   یطوس خیش تیروا به تیوال با فهیأبوحن خصومت و یدشمن

 63     ربود همگان از سبقت یگو الّسالم همیعل تیب اهل و عّیتش مکتب با معارضه مقام در فهیأبوحن

 68   .................................................   تیب اهل مکتب از یگمراه عّلت افراد ظاهر به توّجه

 69   ....................   اند شمرده اسالم نیمجاهد و مفاخر ۀزمر در را فهیأبوحن که یکسان از تعّجب

 30   .....................................................................   ظلم با مقابله در مختلف یدواع بروز

 30   .....................   منکر از ینه و معروف به امر یاصل مقصود الّسالم هیعل امام خواست تحّقق

 35   ........................................................   یاله انیاد ییغا هدف انسان یهاتّیفعل تکامل

 32   .....................................................  ندارد یاخرو دیجاو اتیح به یکار یبشر نیقوان

 32   ..........................................................   یاله جوامع یگذارقانون مالک انسان قتیحق

 37   ..........................................................................   یاله حکومت در تّیمشروع رمز

 37   .................................................   یرازیش یرزایم یهوائ یب و نفس صالبت از یتیحکا

 

 چهاردهم مجلس

 آن تیغا و انیعلو یها نهضت بر یلیتحل ینگرش

 47ـ  761

 33   .......................................   زیعبدالعز بن عمر درباره الّسالم هیعل باقر امام بیعج تیروا
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 38   .....................................   زیعبدالعز بن عمر درباره الّسالم هیعل سّجاد امام بیعج تیروا

 38   ............................................   زیعبدالعز بن عمر با یخراسان یعیش عالم یبایز احتجاج

 85   .......................................   زیعبدالعز بن عمر از دیتمج در خاّصه و عاّمه نیموّرخ اشتباه

 87    است الّسالم هیعل معصوم امام گاهیجا و خالفت غصِب جائر یها حکومت جرم و گناه نیاّول

 84   ...............................   تّیرع بر تیجنا و ظلم نیباالتر جائر، حّکام توّسط خالفت غصب

 84   ................................................   جائر یها حکومت با یاله اءیاول حکومت یهاتفاوت

 86   .................   زعامت و حکومت یتصّد رامونیپ ه،یعل اهلل رضوان یطهران عاّلمه مرحوم نظر

 83   .........................................................................   انّیعلو یاه امیق بر وارد اشکاالت

 89   ........................................   الّسالم همایعل نیالحس بن ّیعل بن دیز امیق بر وارد اشکاالت

 90   .................................   نیالحس بن ّیعل بن دیز جناب منزلت و شأن در یاتیحکا و أخبار

 90   .......................................   نیالحس بن ّیعل بن دیز امیق از الّسالم هیعل امام تیرضا عدم

 95   ..........   الّسالم هیعل سجاد امام توّسط نیالحس بن ّیعل بن دیز شهادت به إخبار و یگذار نام

 92   ................   نیالحس بن ّیعل بن دیز با ینام هم جهت به حارثه بن دیز به خدا رسول محّبت

 97   .............................   باطل از حّق صیتشخ یبرا ینفسان یصفا و ینید رتیغ تیکفا عدم

 94   ..................   نیالحس بن ّیعل بن دیز امیق دییتأ عدم در الّسالم همیعل اطهار ۀائّم از یاتیروا

 93   ................   باشد ینم قیطر صّحت بر لیدل مسّلحانه، امیق و امبریپ خاندان به انتساب صرف

 98   ..............   نیالحس بن یعل بن دیز امیق بر الّسالم هیعل باقر امام حّجت اتمام و حیصر تخطئه

 507   ........................................   عیتشر و نیتکو نظام رموز و اسرار بر امام اّطالع و إشراف

 507   ..........................   جور حّکام و خلفا با مواجهه در الّسالم همیعل ائّمه متفاوت یها روش

 501   ................................................................   هّیدیز فرقه از یفرد با دیمف خیش مناظره

 506   ...............................................   اصحاب سکوت و هّیتق بر الّسالم هیعل صادق امام امر

 503   .....................   الّسالم هیعل صادق امام امر به یمّک هارون رفتن تنور داخل فیلط تیحکا

 508   ................   الّسالم هیعل صادق امام با یعل بن دیز مالقات نیآخر تّیفیک در معتب تیروا

 550   ......   پرواز بر قادر ریغ جوجه به الّسالم هیعل یمهد حضرت خروج از قبل کننده امیق هیتشب

 552   .........   حضرت آن احتضار هنگام الّسالم هیعل باقر امام از دیز جناب ۀگوناعتراض یتقاضا

 554   .....................................   ییحی پسرش و دیز امیق باب در الّسالم هیعل صادق امام کالم

ُبَها القائم   ام  یق   َقبَل  ُترَفعُ  ة  یرا ُکل  »: تیروا  551   ..........................................   «طاغوت   َفصاح 

 551   ......................................   حاکم و یمتوّل در ملکوت به یباطن اّتصال و إشراف وجوب

 556   ..............................................................   هّیُامیبن با العّباسیبن ظلم یلیتحل ۀسیمقا
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 559   ................   کنند یم اکتفا عتیشر احکام و فیتکال ظاهر به فقط که یکسان بر وارد اشکال

 520   ...............................................   هّیتق ننمودن تیرعا در حکم بن هشام بر وارد اشکال

 525   .............................................   باشند یم باطن و ظاهر ۀجنب دو یدارا فیتکال و احکام

 522   ...................................   آنهاست ظلمت و تّینوران اریمع و مالک اعمال یملکوت ۀوجه

 524   ...................................  اوست پروردگار و بنده نیب ربط آن، ۀجوهر و فیتکال قتیحق

 524   .........................   خندق جنگ در نیرالمؤمنیأم ضربت ۀدربار یطهران ۀعاّلم مرحوم نظر

 523   .................................................   قرآن تکّلم و تجّسم در الّسالم هیعل باقر امام ثیحد

 528   ...........................................................   قرآن تکّلم و تجّسم در یمجلس مرحوم انیب

 529   ....................................................   کند یم قیحقا کشف یمتعال روح لهیوس به انسان

 570   .............................................................................   است آن یمعنا قرآن قتیحق

 575   ................................................................   است باالتر قرآن و کعبه از مؤمن احترام

 575   ........................................   است قرآن قتیحق الّسالم هیعل نیرالمؤمنیأم مقّدس وجود

 572   .............................................................   نیرالمؤمنیأم وجود در نماز قتیحق یتجّل

 577     زکاتند و حج و صوم و صالة قتیحق الّسالم همیعل ائّمه نکهیا بر داّله ثیاحاد از بایز یریتفس

 571   ..................................................   عیتشر و تیوال یمبان بر نیمّطلع ریغ ۀعمد اشکال

 576   .................................................  نبردها ریسا با الّسالم هیعل معصوم امام جهاد ۀسیمقا

 576   .......................................   یروزیپ به دنیرس یبرا نیصّف جنگ در هیمعاو لهیح و مکر

 578   ....................   نیصّف جنگ در هیمعاو یمکرها با الّسالم هیعل نیرالمؤمنیأم یدیتوح رفتار

 579   ..................................   یروزیپ نه است پروردگار دستور از اطاعت نیرالمؤمنیأم هدف

 540     برند یم یپ الّسالم هیعل نیرالمؤمنیأم عملکرد راز و رمز به یاله خاص یایاول و نیطاهر ۀائّم تنها

 545   ........................   عدل و حق اساس بر عاص بن عمرو ۀلیح و مکر با نیرالمؤمنیأم مقابله

 542   .........................   عاص بن عمرو کشتن از نیرالمؤمنیأم انصراف در مختلف یها دگاهید

 547   ...................   الّسالم هیعل معصوم امام ریتدب و تّیریمد سبب به عاشوراء ۀواقع یجاودانگ

 547   .......................................   تیوال و امامت نیعناو به معصوم ریغ افراد اّتصاف حرمت

 541   ..................................................   یمذهب ییگرایماّد و ینید سمیالیماتر از یقیمصاد

 546   ....................................   یربوب شگاهیپ به کننده صعود تنها باطن یصفا و تّین خلوص

 548   .............................................   هّیامیبن از مانده یباق آثار و فتوحات از حیصح یلیتحل

 549   ..................   است یالهوت و یقدس نفس به یشهوان یظلمان نفس لیتبد در اسالم افتخار

 515   .............   تّیعبود قتیحق و دیتوح فرهنگ از بودن دور عّلت به مجّلل یساهایکل ساخت
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 517   .........   وارید لعاب و رنگ به نه باشد پروردگار یسو به توّجه ۀهم دیبا یاسالم مساجد در

 514   .......   است عرفان و عّیتش مکتب ینوران قیحقا از ماندن دور از یناش مساجد نمودن مجّلل

 514   .......................   معصوم امام قلب و تیوال نفس با انسان روح ارتباط یعنی شرع قتیحق

 511     تّین و قصد لحاظ بدون یظاهر رفتار به دادن ارزش یعنی ینید ییگرا یماّد و ینیظاهرب

 513   .....................................   ینیظاهرب از نجات سبب تنها یاله یایاول ییراهنما و تیهدا

 518   .............................................   است انسان ناموس و مکتب حفظ ت،یوال میحر حفظ

 518   ................................................................   بس و است امام از اطاعت انسان ۀفیوظ

 519   ......................   است امامت و تیوال نیمواز با آن انطباق به گفتار، و عمل صّحت مالک

 

 پانزدهم مجلس

 ظاهر ّیوص وجود صورت در اهلل یإل سالک ۀفیوظ

 767ـ  111

 567   ...................................   است یکثرت مراتب عیجم از عبور باهلل عارف تّیهو و قتیحق

 564   .......   است ینفسان برخورد و تأّمل عدم از یحاک ،یعرفان بلند نیمضام به اعتراض و انتقاد

 561   ................................   بدهد یعرفان بلند قیحقا از خبر تواند ینم اصطالحات و عبارات

 561   ................................   یاله کّمل اءیاول به یدسترس عدم صورت در اهلل یال سالک ۀفیوظ

 566   ....................   باشد یشرع الزام و یعقل حّجت یدارا اعمال و افعال عیجم در دیبا انسان

 566   ........................   شد روانه خضر حضرت سمت به رشد و علم طلب در یموس حضرت

 563   .....................   خضر و یموس حضرت یماجرا از حّداد هاشم دّیس حاج حضرت لیتحل

 568   ...................   الّسالم هیعل صادق امام امر گداخته به تنور داخل یمّک هارون رفتن تیحکا

 530   ..................................................   خضر و یموس حضرت اتیتجّل و واردات تفاوت

 535   .................................   است معرفت و علم لیتحص خدا راه سالک ییغا هدف و مقصد

 532   ...............................................   دسته چهار به مردم میتقس در الّسالم هیعل امام تیروا

 537   ..................................................  جمل جنگ عیوقا و حوادث قیدق ۀمطالع ضرورت

 536   ..................   یآگاه و رتیبص اهل به مراجعه ای ینید یآگاه و رتیبص تحصیل ضرورت

 533   ..............   قتیحق یعلما و صاحبدالن به مراجعه لزوم در یمجلس یتق محّمد عاّلمه کالم

 533   ...............................   دسته سه به مردم یبند میتقس در الّسالم هیعل نیرالمؤمنیأم تیروا

 538   ............   است آن سرچشمه و علم منبع به یابیدست معرفت کسب و علم لیتحص در مالک

 539   ..........................   باطن و ظاهر ّیوص و عام استاد ۀدربار حّداد هاشم دّیس حضرت کالم
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 585   ...........................   کند حفظ وجه أحسن به را خود ّیول شأن و حرمت دیبا ظاهر ّیوص

 582   .......................   اوست ذات یقّدوس صفات و ملکات از برخاسته خدا ّیول رفتار و گفتار

 582   ....................   داد ینم راه خود به یهراس شاگردان از کی چیه شدن جدا از حّداد مرحوم

 587     ندیبنش خدا ّیول یجا ینفسان اغراض و هّیشخص قیسال و یخودخواه با تواند ینم ظاهر ّیوص

 584   ...........   باشد خدا ّیول یکتب و یشفاه ثبت و یعموم اعالن اساس بر دیبا یظاهر تیوصا

 584   ...............   نکند یشرع فیتکال با مخالفت که است یوقت تا ظاهر ّیوص از ادیانق و اطاعت

 581   ..................................................   ظاهر ّیوص برابر در خدا راه سالک اطیاحت وجوب

 581   ..........   الّسالم هیعل نیرالمؤمنیأم حرم در یکارگر از را معروف رجل یقوچان مرحوم ینه

 586   ........................................   اهلل یإل سالکان از یهمدان یانصار مرحوم اکرام و ییرایپذ

 583   ........................................   ازمندانین و فقرا به یهمدان یانصار مرحوم احسان و اکرام

 583   ...........   کردند ینم تقاضا یکس از یشخص امور و منزل نواقص اصالح در یانصار مرحوم

 588   ............   رفقا و یطهران عاّلمه مرحوم توسط یهمدان یانصار مرحوم منزل آب چاه ریتعم

 589   .............................   ردیگ یم نظر در را یمالکات و مصالح ظاهر ّیوص نییتع در خدا ّیول

 590   همیعل اهلل رضوان ،ییطباطبا عاّلمه امر به یقوچان عّباس خیش آقا به یطهران عاّلمه مرحوم مراجعه

 595   ...................................................   برند ینم را ییطباطبا عاّلمه نام وضو بدون مالئکه

 595   .............................................................   ظاهر ّیوص به اهلل یإل سالکان ارجاع تعّل

 592   .................................................   افراد نه هاست، گفته در کردن نظر یاله یایاول ۀریس

 592   ..............................   ینیبهاءالد اهلل ةیآ به را مؤّلف هیعل اهلل رضوان یطهران عاّلمه ارجاع

 597   ..........................   شود یم انیز و ضرر موجب که یکس به مراجعه از عاّلمه مرحوم ینه

 597   ........   نبودند قائل یمرز و حّد چیه رتیبص کسب و معرفت به وصول یبرا عاّلمه مرحوم

 594   .......................................................   معرفت و علم کسب در سالک یاریهوش لزوم

 591   ......................   افراد شهیاند و تفّکر یریگشکل در یاصل عامل گریکدی به نفوس شیگرا

 591   .......................   است شده شمرده فرزند به عالقه اعتقادات تبّدل عوامل از یکی قرآن در

 596   .............................................................   ناباب افراد با رفاقت از عتیشر ینه تعّل

 593   .........................................   است استدراج کفر، بالد در سکونت از عتیشر ینه تعّل

 598   ..........................  سالک نفس یربط و یتعّلق تّیثیح در کفر بالد ظلمت و کدورت ریتأث

 598   ..............................................   نامندیم اسالم جهان مادر را سیانگل ان،یآقا از یبعض

 599   ........   !«سیانگل بر مرگ میگو یم من کا،یآمر بر مرگ ندیبگو ایدن همه اگر: »عاّلمه مرحوم

 200   .............................................   شتریب نه است راه لیدل و راهنما کی صرفًا ظاهر ّیوص
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 ظاهر ّیوص وجود عدم صورت در اهلل یإل سالک ۀفیوظ

 113ـ  181

 201   ...........   یطهران عاّلمه مرحوم از بعد افراد نمودن یسلوک تیوصا و قیطر خالفت یدعو

 257   ....................   عاّلمه مرحوم رحلت از پس افراد ۀچهر از نقاب تنرف کنار و اتّیمنو بروز

 278   ...........................................   ردیگ یم تعّلق افراد مقصود و قصد بر صرفًا پاداش و اجر

 279   ....................   سالک اجل دنیرس سر و عمر تیکفا عدم صورت در پروردگار یلقا لزوم

 240     فوت از اهلل بعد لقاء به خالص سالک وصول عدم در افراد یبرخ یاّدعا بر وارد اشکاالت

 242   ...........................................   عاّلمه مرحوم از افراد یها قول  نقل بر مؤّلف اعتماد عدم

 247   ......................................................   ظاهر یوص به رجوع لزوم در یاله یایاول رهیس

 رضوان حّداد هاشم دّیس آقا نزد عاّلمه مرحوم نکردن یشاگرد در یبرخ کالم یاساس یب
 244   .....................................................................................................   همایعل اهلل

 244   .....................  اسرارهما اهلل قّدس ییطباطبا عاّلمه مرحوم از یطهران عاّلمه مرحوم ریتعاب

 241   .....   همیعل اهلل رضوان عاّلمه مرحوم استاد دو از مجّرد روح و تابان مهر کتاب ریتعاب سهیمقا

 246   ...............................   «باشم یم صفر حّداد مقابل در من: »هیعل اهلل رضوان عاّلمه مرحوم

 243   ...............................   اکرم امبریپ دامن در تّیطفول دوران از نیرالمؤمنیأم یۀتزک و تیترب

 210   ...........................................   است بوده اهلل رسول خاّص ذیتلم و شاگرد نیرالمؤمنیأم

 215   ..........................   خواهد یم تخّصص و اّطالع و معرفت خدا یایاول ۀدربار گفتن سخن

 212کشاند یم راههیب به را تشنگان د،یتوح یمبان بر نیمّطلع ریغ توسط یاله یعرفا خیتار و ادنامهی فیتأل

 217   ..............................   یاله کامل ّیول به یدسترس عدم صورت در سالک ریخط ۀفیوظ دو

 217   .................................   باشد بندیپا آن به دیبا سالک که یا مسأله نیرتریخط دیتقل ۀمسأل

 214   .........................   ستین جائز اعلم ریغ مرجوح به رجوع اعلم و ارجح وجود صورت در

 211   ..........................   همایعل اهلل رضوان یطهران عاّلمه حضرت از حّداد مرحوم نمون دیتقل

 216   .............................................   ینید مرجع انتخاب در الّسالم هیعل صادق امام رهنمود

 213   .....................   فتوا و عتیشر از فهم در ینفسان یهواها از یدور و تقوا ریانکارناپذ ریتأث

 یکس به دیتقل یبرا را افراد یالنیم یهاد محّمد دّیس آقا مرحوم از پس من: »یطهران عاّلمه
 218   .................................................................................................   «ندادم ارجاع

 219   ...................................................   است شده شمرده سبک اریبس دیتقل ۀمسأل امروزه
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 219    کند اکتفا نهاد کی ای نفر چند ۀاشاع و سخن ِصرف به دیتقل مرجع انتخاب در تواند ینم سالک

 219   ..........................   بپردازد مقصد و راه نیقوان و قواعد و یمبان ۀمطالع به خود دیبا سالک

 260   ...................   کند یم شتریب وصول یبرا را سالک اهتمام مقصد، فیوک کم از شتریب اّطالع

 260   ....................................   اهلل بأمر و باهلل یعرفا کتب ۀمطالع به سالک دیشد اهتمام لزوم

 265   ...............................   گذارد یم اثر سالک روح در سندهینو و بیخط ملکات و اتیروح

 262   ........................................   بزرگان آثار مطالعه ۀواسط  به دهایترد با مقابله و موانع رفع

 264   ..................................   سالک راه سر بر متفاوت طرق و مختلف صور به طانیش سیتلب

 264     باشد منطق و برهان استقامت و یعلم قدرت همراه دیبا مقصد به عشق و خدا به محّبت

 261   .................................   قیطر اثناء در کسالت و یلیمیب و سالک، یابتدائ اقیاشت و شوق

 266   .............................................   دوستان از یکی حیصح ریغ مکاشفات انیب در یتیحکا

 269   ....................   یطهران عاّلمه مرحوم فوت از بعد موّجه ظاهر به ِیطانیش مکاشفات ظهور

 269   ...........................................................   سلوک و ریس شروع یبرا لیتعج لزوم عدم

 230   ................................   یاله یایاول خیتار و کتب مطالعه با دیام یها بارقه و انبساط جادیا

 235   ....................................................   است یاله یایاول و بنام یعرفا از یکرخ معروف

 235   .................................................   است یربوب عوالم در مندّک یاله یایاول قلب و سّر

 232   .......................................   ستین هوس و هوا از برخاسته خدا یایاول رفتار و جمالت

 237   ......................................................   بخشد یم جال را جان عرفا آثار ۀمطالع و دنیشن

 234   ...........................   اهلل یال سالک یبرا یاله یایاول اشعار و اخالق کتب ۀمطالع ضرورت

 کتب ۀمطالع در همایعل اهلل رضوان حّداد هاشم دّیس مرحوم و یطهران عاّلمه مرحوم ۀریس
 231   .................................................................................................   گانربز اشعار

 236   ........................................................   فارض ابن ّیۀتائ حفظ به یقاض مرحوم هیتوص

 236   ........................................   یهمدان ینقلیحس ماّل مرحوم دست به مطرب جوانان توبه

 239   ............................................   اهلل یال سلوک و ریس در موافق اری و قیطر قیرف تیاهّم

 280   ......................................................................   قیطر قیرف تیاهّم و شگرف ریتأث

 285   ...............................................................................   راه قیرف انتخاب یبرا اریمع
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