
 

 

 شماره عنوان رحمانی هایپیام شیطانی هایپیام

 طاهری:

 .باشدمیخدا  به اعتراض باعث عزیزان مرگ با رابطه در غم و حزن

 (80 ص ،2 ترم ی)جزوه

 یافت را حمزه خونين پيكر چون و سلم صلی اهلل عليه و آله پيامبر

 د.دا سر گریه بلند صداى با یافت آگاهى او كردن مثله از چون و گریست

 (247 ص ،2 ج الحلبية، السيرة)

 طاهری وهابی هایاندیشه

 درمرگ حزن با مخالفت

 عزیزان
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 طاهری:

 .باشدمیخدا  به اعتراض باعث عزیزان مرگ با رابطه در غم و حزن

 (80 ص ،2 ترم ی)جزوه

 و گریست مادر قبر كنار در صلی اهلل عليه و آله و سلممحمد  حضرت

 نداخت.ا گریستن به نيز را خود همراه

 (118 ص ،1 ج شبّه، ابن المدینة، تاریخ ؛357 ص ،1 ج المستدرك،)

 طاهری وهابی هایاندیشه

 درمرگ زنح با مخالفت

 عزیزان
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 طاهری:

 .باشدمیخدا  به اعتراض باعث عزیزان مرگ با رابطه در غم و زنح

 (80 ص ،2 ترم یجزوه)

 به را ابوطالب پدرم رحلت خبر چون فرمایدمىالسّالم  عليهعلى  حضرت

 كفن و دهيد غسل را او ": فرمود نگاهآ و گریست ایشان دادم، پيامبر

 قرار خویش رحمت مورد و بيامرزد را او خداوند بسپارید، خاك به و كنيد

 "دهد.

 (123 ص ،1 ج سعد، ابن الكبرى، الطبقات)

 طاهری وهابی هایاندیشه

 درمرگ حزن با مخالفت

 عزیزان
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 آیت اهلل جوادی آملی:

عقلی و عرفان نظری  برهان حرام، هاینوشيدنیو  هاخوردنیهرگز 

 ،موهومات ،شبهات در سير صعودی خود به مغالطات، بلكه .شودنمی

 .گرددمیو رسوبات جاهلی تبدیل  رسومات

 (23 صفحه رت و سيرت انسان در قرآن،صو)

حرام مستری از بابت  هایلقمه

 بدعت گذاری
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 طاهری:

 عيسی است. حضرت بزرگ رسول پولس

 (22 ص دیگر، منظری از انسان)

 :الساّلم عليه صادق امام

 بودند مبتال هاییشيطان به خود از پس و خود زمان در خداوند رسوالن

 و كردند، ... پولسمی گمراه آنان از پس را مردم و آزردندیم را آنان كه

 اند.عيسی چنين امت در مریسا

 (5 ح ،212 ص ،13 ج االنوار، بحار)

 5 پولس از دفاع و طاهری

- 

 

 آیت اهلل جوادی آملی:

 جاهالنه به كه را او واداشت فحشا و سوء به را كسی آنكه از پس شيطان

 ار گفتن خنس جاهالنه تا كندمی وادار تدریج به داد عادت گفتن سخن

 و برساند بدعت مرز به حقوقی و فقهی اخالقی، اعتقادی، مسائل در

 نسبتی، چنين. دهد نسبت خداوند به عمد و علم با داندنمی كه را چيزی

 است. كفر حدّ در و ترین گناهانبزرگ از و تشریع

 (518 صفحه - 8 جلد تسنيم،)

 توجه قابل

 هاایحلقهعرفان 
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 طاهری: علی محمد

 قانون كننده جاری ملک) قطبی دو جهان یچرخه آمدن بوجود برای

 به ابليس منظور، این برای و داشت ضرورت تضاد عامل وجود ،(تضاد

 داد. انجام را وظيفه این و نكرد اعتنا آدم بر سجده فرمان

 (14 ص ارگانيک، غير موجودات)

 قرآن كریم:

 :گفتيم فرشتگان به كه را هنگامى( كن یاد) و

 !كنيد خضوع و سجده آدم براى

 ورزید، تكبر و زد، ازب سر كه ابليس جز كردند؛ سجده همگى

 شد. كافران از( تكبرش و نافرمانى خاطر به و)

 (34 ره،بق)

 7 شيطان از دفاع و طاهری

 طاهری: علی محمد

 راهنمایى درخت به را او زیرا است بشر معلم اولين شيطان و آگاهی

 آورد. بيرون خبرىبى و نادانى بهشت از و كرد

 (15 ص ارگانيک، غير موجودات)

 قرآن كریم:

 لَّهَا؛كُ الْأَسَْماءَ آدَمَ  عَلَّمَ  وَ

 .آموخت آدم به همگى را اسماء علم( خداوند) سپس

 (31 بقره،)

 اولين معلم بشر

 یا شيطان؟ خدا

 طاهری و دفاع از شيطان
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 :طاهری علی محمد

 مكافات 6 دوره در شود ایجاد برایش كه ذهنی قفل بگوید كه ذكر چون

 داریم.

 تمد این در بوده ذهنی ملكه برایشان و داشتند ذكر كه دوستانی حاال

 داشته. مشكالت برایشان كه داشتيم را هاخيلی

 (78 ص مستری، یجزوه)

 قرآن كریم:

 كَثِيراً  ِذكْراً اللَّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا

 اید!آورده ایمان كه كسانى اى

 .كنيد یاد سيارب را خدا

 (41 احزاب،)

 در ذكر با مخالفت

 حلقه عرفان
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 قرآن كریم:

 ؛صُنْعا یُحْسُِنونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ  الدُّنْيَا وَ الْحَيَاهِ  سَعْيُهُمْ فِی ضَلَّ الَّذِینَ

 شده؛( نابود و) گم دنيا زندگى در تالشهایشان كه هاآن 

 دهند!مى انجام نيک كار پندارندمى ال،ح این با

 (104 ،الكهف)

 آیت اهلل جوادی آملی:

 ار بدعت و تشریع تحریف، یعنی گناه، ترینسنگين كه اسرائيلبنی

 برخوردارند. خاص تقرّبی از خدا نزد كه پنداشتندمی شدند، رتكبم

 (324 صفحه - 5 جلد تسنيم،)

 توجه قابل

 هاایحلقهعرفان 

 توهم كه زارانیگ بدعت

كارنيک و تقرب به خدا را 

 دارند
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 حلقه: گذار بنيان

 .كندمی اختالل كيهانی ایجاد شعور شبكه به اتصال در ذكر

 (17 ص مقاالت، مجموعه)

 قرآن كریم:

 أَذْكُرْكُمْ؛ ذْكُرُونِیفَا

 باشم! شما یاد به تا باشيد، من یاد به پس

 (152 بقره؛)

 11 حلقه عرفان در ذكر اب مخالفت

 حلقه: گذار بنيان طاهری

 هشبك كمال، ضد عوامل تمام ذكر به كندمی شروع فرد اینكه محض به

 هر او اینكه ضمن ،شوندمی ور حمله او غيرارگانيک به موجودات منفی،

 یا خاص، ذكرهای یا «اهلل سبحان» «اهلل اال اله ال»بگوید  بخواهد چی

 دارد. حمله این «اهلل سبحان» بگویی وقتی اسماء

 قرآن كریم:

 ُتفْلُِحونَ؛ لَعَلَّكُمْ كَثِيراً  اللَّهَ اذْكُرُوا وَ

 شوید! رستگار تا كنيد، یاد فراوان را خدا و

 (45انفال،)

 12 حلقه عرفان در ذكر با مخالفت



 

 

 (130 ص مستری؛ یجزوه)

 حلقه: گذار بنيان طاهری

 او جز كه است الهی درگاه موحد تنها شيطان

 نكرد. سجده كسی بر

 (عرفان كميته هشتم جلسه)

 قرآن كریم:

 إِبْلِيسَ  إِالَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلَْمالَئِكَةِ قُلْنَا إِذْ وَ

 الْكَاِفرِینَ؛ مِنَ  كَانَ  وَ اسْتَكْبَرَ وَ أَبَى

 گفتيم: فرشتگان به كه را هنگامى( كن یاد) و

 كنيد! خضوع و سجده آدم راىب

 خاطر به و) ورزید، تكبر و زد، باز سر كه ابليس جز كردند؛ سجده همگى

 شد. كافران از( تكبرش و نافرمانى

 (34 بقره؛)

 13 ازشيطان دفاع و طاهری

 طاهری:

 ساخته كه باروهایی و برج ،هامرده از خواستن كمک ائمه، قبور زیارت

 است؛ «التَّكَاثُر أَلْهَاكُمُ»اینها  یهمه ائيم،

 نيست. شرك مصداق اینها آیا

 (عرفان كميته هشتم جلسه)

 :صلی اهلل عليه و آله و سلم اسالم مكرم نبی

 القِيامَةِ؛ یَومَ  شَفيعاً لَهُ كُنتُ ومَيِّتاً حَيّاً  زارَنی مَن

 نباشم، یا باشم زنده كند، زیارت مرا كه هر

 اویم. شفيع قيامت روز

 (116 ص ،5 ج الحكمه، ميزان)

 14 طاهری وهابی هایاندیشه

 طاهری:

 هستند. سمبليک منكر و نكير

 (46 ص ،4 ترم یجزوه)

 :صلی اهلل عليه و آله و سلم خدا پيامبر

 منكر، و نكير نامهای به فرشته دو تعالی، خداوند

 .فرستدمی قبر به پرسش جهت

 (245 ص ،6 ج بحاراالنوار،)

 پرسش فرشتگان و طاهری

 كننده
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 طاهری:

 هستند. سمبليک منكر و نكير

 (46 ص ،4 ترم یجزوه)

 فرمود:السّالم  عليه ادقص امام

 نيست: ما یشيعه كند، انكار را چيز سه كه هر

 .1 شفاعت. 3 قبر، پرسش. 2 معراج، .

 (223 ص ،6 ج بحاراالنوار،)

 پرسش فرشتگان و طاهری

 كننده
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 طاهری:

 به قادر طریقی هيچ از انسان زیرا شود، خدا عاشق تواندنمی انسان

 .نيست او فهم

 (148 ص حلقه، عرفان)

 قرآن كریم:

 لِلَّهِ؛ حُبّاً أَشَدُّ آمَنُوا الَّذِینَ وَ

 شدیدتراست. خدا به عشقشان دارند، ایمان كه هاآن

 (165 بقره،)

 17 اخد به عشق نفی و طاهری

 :اهریط

 با صحبت و آوردیم دست به دفاعی تشعشع از كه ایتجربه

 من، هاآن از كه تاكنون كه ذهنی كالبد هزار هزاران

 بوده؟ تلخی لحظة جدائی لحظة آیا كه پرسيدم را سؤال این

 باشند گفته ذهنی، كالبد یک كه نشنيدم هم مورد یک ... حتی

 مورد یک حتی بود، سخت ما مرگ وای، آی كه

 (225 و 224 صفحات ،7 ترم یجزوه)

 قرآن كریم:

 ،(مرگ) فرشتگان كه هنگامى را كافران ببينى اگر و

 زنندمى آنها پشت و صورت رب و گيرندمى را جانشان

 را، سوزنده عذاب بچشيد:( گویندمى) و

 !خورد خواهى تأسف آنان حال به

 (50 ،انفال)

و جان  گمر سختی نكارا

 سپردن
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 طاهری:

 هستند.( انسان) او خود درون در كننده، سؤال مالئک

 (277 ص معرفت، و انسان)

 :الساّلم عليه صادق امام

 نزد منكر، و نكير امن به فرشته دو كنند،مى دفن را انسان جنازه كه وقتى

 آیند... .مى او

 (236 و 238 ص ،3 ج كافى، فروع)

 فرشتگان انكار و طاهری

 نندهك پرسش
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 طاهری:

 است، مانده جا بر ذهنی ایكالبده عتجم محل گورستان

 .دهدمی افزایش را ارگانيک غير ویروسهای به آلودگی خطر

 منفی فاز در فرد كه حالی در گورستان در حضور كلی، طور به

 گيرد، قرار فاز این در راحتی به یا و باشد قرارداشته

 .دارد دنبال به را خطر این

 (74 ص ارگانيک، غير موجودات)

 :صلی اهلل عليه و آله و سلم داخ رسول

 را دو آن از یكی یا مادر و پدر قبر كه كسی

 بخشدمی را او خداوند كند زیارت یكبار جمعه هر در

 .نویسدمی نيكوكار را او و

 (468 ص ،16 ج العمال، كنز)

 

 20 قبور زیارت با مخالفت

 :طاهری

 قبرخودشان برروی سالها تا( دگانمر ارواح) هايلیخ

 جاهای از یكی مزار كه است دليل همين به هستند،

 .است آلوده

 (105 ص دفاعی، تشعشع یجزوه)

 :صلی اهلل عليه و آله و سلم اكرم پيامبر

 كنيد؛ زیارت را بورق پس این از باشيد، آگاه

 سازدمی اعتنا بی دنيا به نسبت را شما كه چرا

 .آوردمی یاد به را آخرت و

 (501 صفحه ،1 جلد ماجه، ابن سنن)

 21 قبور زیارت با مخالفت

 :طاهری

 تواندمی بودن المكان دليل به( روح) ذهنی كالبد یک

 تعداد برای محدودیتی و كند تسخير را نفر چندین همزمان

 .ندارد وجود شوندمی تسخير كه نفراتی

 (7 ص ،4 ینسخه دفاعی، تشعشع یجزوه)

 قرآن كریم:

 :گویدمى فرارسد، آنان از یكى مرگ كه زمانى

 كردم ترك آنچه در شاید بازگردانيد، مرا! من پروردگار»

 «!دهم انجام صالحى عمل

 !يستن چنين:( گویندمى وا به ولى)

 آنان سر پشت و گویدمى زبان به او كه است سخنى این

 !وندش برانگيخته كه روزى تا است برزخى

 (100 و 99مومنون؛)

 22 حلقه یفرقه در تناسخ

 :طاهری

 تواندمی بودن المكان دليل به( روح) ذهنی كالبد یک

 تعداد برای محدودیتی و كند تسخير را نفر چندین همزمان

 .ندارد وجود شوندمی تسخير كه نفراتی

 (7 ص ،4 ینسخه دفاعی، تشعشع یجزوه)

 :الساّلم عليه رضا امام

 النَّارِ؛ وَ بِالْجَنَّةِ مُكَذّبٌ الْعَظيمِ، ِباللَّهِ كَاِفرٌ فَهُوَ ِبالتَنَاسُخِ َقالَ مَنْ

 است كافر بزرگ خداوند به باشد، معتقد تناسخ به كس هر

 .كندمى انكار را جهنم و بهشت و

 (341 ص ،28 ج الشيعة، وسائل)

 23 حلقه یفرقه در تناسخ



 

 

 :طاهری

 هابيماری انواع یهمه درمان برای درمانی، مكتب این

 بيماری از نوعی كه ندارد اجازه درمانگر و باشد مؤثر تواندمی

 .بداند عالج غيرقابل را ها

 (74 ص دیگر؛ منظری از انسان)

 در قرآن:السّالم  عليه عيسی حضرت

 [پيسى]رصب به مبتالیان و مادرزاد كورِ خدا، اذن به

 .بخشممى بهبودى را

 (49 ؛عمرانلآ (

 درمان در غلو

 از برخی عيسی حضرت

 داوندخ اذن بهرا هابيماری

 مدعی طاهری و كردمی مداوا

 هاستبيماری یهمه درمان
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 :طاهری

 انسان پذیری كمال در تاثيری هيچگونه( دین) اعتقادات

 .ندارد

 )134 ص دیگر، منظری از انسان)

 قرآن كریم:

 الْحَقِّ؛ دِینِ وَ بِالْهُدَى هُرَسُولَ أَرْسَلَ الَّذِی هُوَ

 فرستاده حق دین و هدایت با را رسولش كه است كسى او

 (28 ،فتح)

 25 كمال به رسيدن در دین نفی

 :طاهری

 را جسم و برگردیم ما اگر كه است فشاری قبر فشار

 بدهيم، تكانش بخواهيم و كنيم تسخير

 شودمی وارد ما به وحشتناكی فشار

 (224 ص ،7 یدوره)

 :صلی اهلل عليه و آله و سلم خدا رسول

 است عمتهایىن كّفاره مؤمن براى قبر فشار

 .است كرده تباه كه

 (540 ص الصدوق، أمالی)

 قبر فشار

 ارتباط بی را قبر فشار طاهری

 دانسته گناهان با

 ساختگیِ امر با مرتبط را آن و

 توسط جسم تسخير

 داندمی متوفی روح
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 :طاهری

 است سمبليک قبر فشار

 .است جسم توسط روح تسخير علت به و

 (29 ص چهارم، دوره جزوه)

 :صلی اهلل عليه و آله و سلم خدا پيامبر

 كنيد؛ حذر چينىسخن و غيبت از

 .شودمى قبر عذاب موجب چينىسخن

 (414 ص ؛12ج الحكمة؛ ميزان)

 قبر فشار دانستن سمبليک

 با آن دانستن ارتباط بی و

 گناهان
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 :طاهری

 تناسب؛ قانون

 ما شودمی باعث تناسب درك و قراردارد تناسب یک در چيز همه

 از خيلی

 دریابيم، بهتر را مسائل

- 

 تناسب قانون پارادوكس

 ار خودش قانون طاهری وقتی

 .ندارد قبول
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 با عزا مراسم در و مشكی لباس با عروسی مراسم در حضور مثال؛)

 لباس

 خاص هارمونی و هماهنگيها و تناسبها ما مسائل از بخشی هر( قرمز

 خودش

 است. تناسب فاقد كارهایشان كه بينيممی را هابعضی خواهد،می را

 (78 ص ،3 ترم)

 :طاهری

 برآوریم فریاد و بپوشيم سرخ ایجامه توانيممی عاشورا روز در

 را آن درس كه است شمشير بر خون پيروزی ینشانه سرخی، این كه 

 وشيمبپ سفيد پا تا سر لباسی توانيممی. ایمآموخته كربال یحماسه از

 .است كفن این بگویيم، بلند صدایی با و

 (طاهری اثر عاشورا آیينه یمقاله)

 

 :طاهری

 جایی یک در است ممكن و تيمهس شيطان مدیون ما

 بكنيم هم قدردانی زحمات از

 .چيه كارمان ارزش دانستيمنمی ما نبود اگر چون

 (146 ص ،3 ترم)

 قرآن كریم:

 فِيهِ؛ كَاَنا مِمَّا أَخْرَجَُهمَافَ عَنْهَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا

 شد؛ بهشت از آنها لغزش موجب شيطان پس

 .كرد بيرون بودند، آن در آنچه از را آنان و

 (36 ،بقره)

 29 شيطان از دفاع و طاهری

 :طاهری

 .است عالم دموجو رینتمظلوم شيطان

 (190 ص ششم، ترم یجزوه)

 قرآن كریم:

 اللَّهِ ُدونِ مِنْ وَلِيّاً الشَّيْطَانَ ذِیَتَّخِ مَنْ  وَ

 مُبِيناً؛ خُسَْراناً  خَسِرَ فَقَدْ

 برگزیند، خود ولى خدا جاى به را شيطان كس، هر و

 .است كرده آشكارى زیانِ

 (119 نساء،)

 30 شيطان از فاعد و طاهری



 

 

 نماد: كردن رد و طاهری

 تشعشع ضد تشعشع سيستم بنام داریم جالبی سيستم یک ما

 ماداریم ا تشعشع ضد تشعشع یک منفی تشعشعات این تمام ... برای

اده افت اتفاقی چه تاریخ طول در متأسفانه نيست، ما اختيار ردد آگاهانه

 شده خارج ما دست از آگاهانه كه

 مختلفی این هایصورت به هرحال به و نمادی كالمی، چيزهای با ... ما

 شرط سيستم شدن جاری با و شده پياده ما روی شدن رطیشش مسأله

 كندمی عمل و شودمی فعال تشعشع ضد تشعشع

 (150 و 149 ص دوّم، یدوره)

 :نماد پذیرش و طاهری

 هب توجه و نماد از یاستفاده به توصيه طاهری هانامه پایان با ارتباط در

 دارد. آن

 (185 ص دوم، دوره)

 

- 

 نماد پارادوكس

 زا آسيب را نماد هم طاهری

 اب گيری ارتباط در هم و داندمی

 توصيه را آن هانامه پایان

 .كندمی

31 

 :یطاهر

در من  پس هست، جا همه( خدا) او كه است اناالحق درك جز هم این

د دارن را مشكل این هابعضی االن هست هم من شامل پس هم هست

استدالل  ولی( )كفر است گویدمی بگویيد این خداست شما اگر

چيزی  چنين نيست كه خارج از وجود خدا باشد، جایی دارد، ایساده

 وجود خارجی داشته باشد چرا؟ تواندنمی

من را  پس چيز را در برگرفته است،چون او هم هم جا هست پس همه 

 هم دربر گرفته است.

، هر نامی نام اوست ولی شودمیشد، موضوع عوض  وقتی این جوری

 اگر یک جائی شما بگویيد این خداست.

 (166 ص ششم، یدوره)

 قرآن كریم:

 ؛مَرَْیم ابْنُ الْمَسيحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ قَدْ

 است مریم بن مسيح همان خدا،: »گفتند كه هاآن

 .شدند كافر مسلّم بطور

 (17مائده؛)

 32 حلقه یفرقه در حلول



 

 

 :ریطاه

 آمدند، دنيا به ظاهربين چشم با آیندمی دنيا به كه هاییانسان همة

 دنيا به شِرك، در هاانسان همة پس است شِرك در ظاهربين چشم

 .آمدند

 (310 ص ؛6 یدوره)

 :صلی اهلل عليه و آله و سلم اكرم پيامبر

 و است شده آفریده شرك از خالی دین و اسالم فطرت بر وزادین هر

 و پدر طریق از كه است انحرافی صرانيتن و یهودیت چون هم هاییرنگ

 یابدمی انتقال هاآن به مادر

 (روم 30 یه آ ذیل الجوامع، جمع تفسير طبرسی، عالمه)

 33 حلقه در شناسی انسان

 :طاهری

 و اتصال ایجاد در نقشی تاعتقادا و تفكرات نوع حلقه عرفان در

 .ندارد ماورائی هایدریافت

 (34 اصل حلقه، عرفان ینامه اساس)

 قرآن كریم:

 بِهِ وَصَّيْنَا َما وَ إِلَيْکَ أَوْحَيْنَا الَّذِی وَ  نُوحاً بِهِ وَصَّى َما الدِّینِ ِمنَ لَكُمْ شَرَعَ

 فِيهِ؛ تَتََفرَّقُوا الَ وَ الدِّینَ أَِقيمُوا أَنْ عِيسَى وَ  مُوسَى وَ إِبْرَاهِيمَ

 تو بر ار آنچه و بود؛ كرده توصيه نوح به كه كرد تشریع شما براى را آیينى

 هك بود این كردیم سفارش عيسى و موسى و ابراهيم به و فرستادیم وحى

 !نكنيد ایجاد تفرقه آن در و دارید برپا را دین

 (13؛شورى)

 اب ارتباط رد اعتقاد و دین نفی

 خدا
34 

 :طاهری

 از برخورداری اولویت در را نامبد گمراهان السالم عليه مسيحعيسی

 .دادمی قرار الهی رحمانيت

 كه گریشكنجه از كه بود؛ گرشكنجه پولس نيز، او بزرگرسول... 

 یهواسط به فقط هاآن برای تحوالت این و گشت رسول پولس به تبدیل

 عليه مسيحعيسی توسط الهی، رحمانيت عام یحلقه در گرفتن قرار

 .پيوست وقوع به السالم،

 (22 ص دیگر، منظری از انسان)

 :السالم عليه كاظم امام

 ُامم از تن پنج نام دارد، نام سَقَر كه جهنم هایمكان بدترین از یكی در»

 هودی رعون،ف نمرود، قابيل،: از عبارتند تن پنج این است؛ شده ذكر سابق

 .«آورد در كنونی وضعيت به خود هایبدعت با را نصرانيت كه پولس و

 (310 ص 8 ج بحاراالنوار،)

 35 پولس از دفاع و طاهری

 :طاهری

 کی همان یعنی رسول، پولس بشود گر، شكنجه پولس دادیم، توضيح»

 از و چسبيد را آن و آگاهی یک لحظه یک رفتهمی داشته. است لحظه

 «رسول شد گری شكنجه

 (33 ص ،6 یدوره)

 :السالم عليه صادق امام

 كه اندبوده شياطينی به مبتال خود از پس و خود انزم در الهی رسوالن»

 نسبت كه شيطانی دو اند؛كرده گمراه آنان از پس را مردم و آزرده را آنان

 .«اندبوده مریسا و پولس اند؛كرده چنين السالم عليه عيسی هب

 (5 حدیث ،212 ص ،13 ج بحاراالنوا،)

 36 پولس از فاعد و طاهری



 

 

 :طاهری

 گریشكنجه از كه بود؛ گرشكنجه پولس نيز،( مسيح) او بزرگرسول

 به فقط هاآن برای تحوالت این و گشت رسول پولس به تبدیل كه

 توسط الهی، رحمانيت عام یحلقه در گرفتن قرار یواسطه

 .پيوست وقوع به السالم، عليه مسيحعيسی

 (22 ص دیگر، منظری از انسان)

 :كاكس هاروی

 ودب مدعی بلكه است، ندیده شدن مصلوب از قبل را عيسی هرگز پولس»

 كرده مالقات مشقد راه در قوی ایتجربه در كرده، قيام مسيح با كه

 هك كرد فراهم كرده قيام مسيح با مستقيم ارتباط برای اینمونه او است،

 .شد تبدیل مسيحيت مهم بعد یک به بعداً

 ساخت ممكن را این بعدی هاینسل افراد برای او« دمشق راه یتجربه»

 را مسيح عيسی با سری گاهی و شخصی مالقاتی اشتند واقعيت كه

 هایگزارش بر نه و است مبتنی او جسمانی مالقات بر نه كه بپذیرند

 دست كليسا مقامات متمادی هاینسل یوسيله به او یدرباره كه موثقی

 .«است گشته دست به

 (مسيحيت كتاب كاكس، هاروی)

 37 پولس از دفاع و طاهری

 :طاهری

 بپوشيم سرخ ایجامه توانيممی عاشورا روز در

 ار «اندزنده شهيدان» فریاد و كرد پایكوبی و شادی و خندید توانمی... 

 .مسروریم وجود اعماق از كه داد نشان و داد سر

 (21 ص طاهری، مقاالت مجموعه)

 :الساّلم عليه رضا امام

 دیگر (الّسالم جعفرعليه بن موسى) پدرم ،رسيدمی فرا محّرم ماه هرگاه

 ده كه آن تا یافتمی غلبه او بر افسردگى و غم و شدنمی دیده خندان

 و مصيبت روز روز، آن ،شدمی كه محّرم دهم روز ،گذشتمی محّرم از روز

 .بود پدرم ریهگ و اندوه

 (111 ص صدوق، امالى)

 38 عاشورا عزاداری و طاهری

 :طاهری

 شود،می داده نسبت خدا به كه ایمحاكمه

 .ندارد وجود ایكنندهپرسش یعنی. است جاری قيامت یعرصه خود در

 )289 ص معرفت، و انسان)

 

 قرآن كریم: 

 شَيْئاً  َنفْسٌ تُظْلَمُ فَالَ  الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ الْقِْسطَ الْمَوَازِینَ  نَضَعُ

 بِهَا أَتَيْنَا لٍ خَرْدَ ِمنْ حَبَّةٍ مِثْقَالَ  كَانَ إِنْ وَ

 حَاسِبِينَ  بَِنا كَفَى وَ

 كنيممى نصب قيامت روز در را عدل ترازوهاى ما

 شودنمى ىستم كمترین كسهيچ به لذا

 (باشد بدى و نيک كار) خردل یكدانه سنگينى مقدار به اگر و

 كنيممى حاضر را آن ما

 39 قيامت در كننده پرسش انكار



 

 

 .باشيم كنندهحساب ما كه است كافى و

 (47 انبياء؛)

 :طاهری

 شود،می داده نسبت خدا به كه ایمحاكمه

 .ندارد وجود ایكنندهپرسش یعنی. است جاری قيامت یعرصه خود در

 (289 ص معرفت، و انسان)

 :گفت و رسيد پيامبر محضر به اعرابی شخصی

 است؟ خلق حساب دار عهده كسی چه

 پيامبر فرمود: خدا

 (1165 ص ،2 ج اليقين،علم)

 40 قيامت در كننده پرسش انكار

 :طاهری

 رسيدیم، الهی شعور به اآلن ما همه كه است این اشتراكی مذهب

 شدیم القولمتفق الهی شعور خدا، در ما همه

 داریم، مذهبی و دین چه كه باشد مهم دیگر اینكه بدون

 هستيم، مسيحی یهودی، هستيم، سنی هستيم، شيعه

 موردی، یک در شدیم القولمتفق ما همه

 .نداریم كاری هم روبنای با

 (143 و 142 صفحات ،3 دوره)

 قرآن كریم:

 الْإِسْالَمُ؛ اللَّهِ عِنْدَ الدِّینَ إِنَّ

 .است اسالم تنها خدا، نزد در دین همانا

 (19 ،عمرانآل)

 41 اشتراكی مذهب

 :طاهری

 ینا از پس زندگی یتجربه به خود وابستگی اثر در كه ذهنی كالبدهای

 در و اقدام بيابند، حضور اعالم برای امكانی جا هر دهند،نمی تن برزخ

 .كنندمی نفوذ خود نظر مورد فرد

 (47 ص ارگانيک، غير موجودات)

 قرآن كریم:

 فِيَما صَالِحاً أَعْمَلُ  لَعَلِّی * ارْجِعُونِ رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جَاءَ إِذَا حَتَّى

 یُبْعَُثونَ یَوْمِ  إِلَى بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ  مِنْ  وَ هاقائل هُوَ كَِلمَةٌ إِنَّهَا كَالَّ تَرَكْتُ

 مرا! من پروردگار: »گویدمى فرارسد، آنان از یكى مرگ هك زمانى تا

 صالحى عمل( نمودم كوتاهى و) كردم ترك آنچه در شاید! *بازگردانيد

 هب او كه است سخنى این! نيست چنين:( گویندمى او به ولى!« )دهم انجام

 سر پشت و(! است گذشته همچون كارش بازگردد، اگر و) گویدمى زبان

 !شوند برانگيخته كه روزى تا است برزخى آنان

 42 حلقه فرقه در تناسخ



 

 

 (100 و 99 مومنون)

 :طاهری

 و ایده و مرام هر هركسی كه است طوری این كيهانی عرفان در آلنا

 یهودیت، اسالم، است، مشترك بخشی یک در باشد داشته ایعقيده

 و مشدی مشترك هم با اصلی یک در...  و ماتریاليسم الئيک، مسيحيت،

 القول متفق آن مورد در ما همة كه است مندی هوش وجود اصل، آن

 .است ما اعتقاد روبنای این، اما هست؛ دیدیم و كردیم تست شدیم،

 (190 و 189 ص ؛7 دوره)

 قرآن كریم: 

 ؛اْلخَاسِرِینَ مِنَ  الْآخِرَةِ فِی هُوَ وَ  مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَنْ  دِیناً  الْإِساْلَمِ غَيْرَ یَبْتَغِ  مَنْ

 نخواهد پذیرفته او از كند، انتخاب خود براى آیينى اسالم جز كس هر و

 .است زیانكاران از آخرت، در او و شد؛

 (85 عمران؛آل)

 

 43 اشتراكی مذهب

 :طاهری

 را ذهنی كالبد احضار یعنی روح، احضار نادرستِ عمل مردم از بعضی

 دست توانمی توجهی قابل نكات به آن بررسی در كه دهندمی انجام

 نشان احضار به ذهنی كالبد یک مثبت پاسخ كه این جمله از یافت،

 كرد، احضار را او كسی اگر و دارد وابستگی زمينی حيات به دهدمی

 به خود وابستگی اثر در كه ذهنی كالبدهای. شودمی حاضر فوراً

 برای امكانی جا هر ،دهندنمی تن برزخ این از پس زندگی یتجربه

 كنندمی نفوذ خود نظر مورد فرد در و اقدام بيابند، حضور اعالم

 (47 و 46 ص ارگانيک، غير موجودات)

 :فرمود تناسخ به اعتقاد از پاسخ در (السالم عليه) صادق امام

 زینت خود برای را هاگمراهی و كرده رها را دین راه تناسخ به معتقدین

 .اندداده

 لِأَْنفُسِهِمُ ینُوازَ وَ الدِّینِ مِنْهَاجَ  وَرَاءَهُمْ خَلَّفُوا قَدْ التَّنَاسُخِ أَصْحَابَ إِنَّ»

 «الضَّلَاالتِ

 (321 ص ،4 ج بحاراالنوار،)

 44 حلقه فرقه در تناسخ

 :طاهری

 شعور و هوشمندی دارد، وجود كه ایواسطه تنها خدا، و انسان بين

 اایف را خود یداللهی نقش مختلف هایصورت به كه است،( یداهلل) الهی

 .باشدمی باال عالم و پایين عالم ارتباط پل نموده،

 اللَّهِ؛ بِإِذْنِ لِيُطَاعَ  إِالَّ رَسُولٍ ِمنْ أَرْسَلْنَا َما وَ

 وى از خدا، فرمان به كه این براى مگر نفرستادیم را پيامبرى هيچ ما

 .ودش اطاعت

 (64 اء؛نس)

 اءاولي و انبياء بودن واسطه انكار

 السالم عليهم
45 



 

 

 (64 ص حلقه، عرفان)

 :طاهری

 و فن پذیرای دل، دنيای و است دل دنيای عشق، دنيای دیگر، عبارتبه

 نصيحت و پند و كندمی طی را خود مخصوص راه و نيست... و تكنيک

 .ندارد كارایی هيچ آن در نيز

 .(61 ص دیگر، منظری از انسان)

 قرآن كریم:

 ؛لِلْمُتَّقين مَوْعَِظةٌ وَ  هُدىً وَ  لنَّاسِلِ بَيانٌ هذا

 پندى و راهنما و مردم عموم براى است بيانى و حجت( خدا كتاب) این

 .پرهيزكاران براى

 (138 عمران؛ آل)

 در نصيحت و پند ناكارآمدی

 كيهانی فرقه
46 

 :طاهری

 .خداست به رشوه وارونه دنيای در نذر

 (104 ص ،2 ترم جزوه)

 قرآن كریم:

 ُمسْتَطِيراً؛ شَرُّهُ كَانَ یَوْماً  یَخَافُونَ وَ بِالنَّذْرِ یُوفُونَ

 است گسترده عذابش و شرّ كه روزى از و كنند،مى وفا خود نذر هب هاآن

 .ترسندمى

 (7 انسان؛)

 47 ذرن با مخالفت

 :طاهری

 مؤثر تواندمی هابيماری انواع یهمه درمان برای درمانی، مكتب این

 عالج غيرقابل را هابيماری از نوعی كه ندارد اجازه درمانگر و باشد

 هر رفع و اصالح نوع هر كيهانی هوشمندی و شعور برای لذا... بداند

 است پذیرامكان آسانیبه بدن در اختاللی

 .87 ص دیگر، منظری از انسان)

 :طاهری

 است شده دیده درمان به پاسخ صد در 30 حدود یكطرفه فرادرمانی در

 دانشجویان از كه اماتحقيقی. است توجهی قابل آمار خود نوع در كه

- 

 درمان پارادوكس

 

 - 30 یا هابيماری یهمه درمان

 آنان؟ ددرص 80 یا 70
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 پاسخ درصد 80 تا 70 حدود كه است طرفه دو فرادرمانی ،رودمی انتظار

 .شودمی دیده بيماری، نوع هر در درمان

 (4.1 نسخه ،28 ص ،1 دوره)

 :طاهری

 هك این خاطر به او از و بشناسيم بهتر را شيطان كه نيست آن وقتِ آیا

 اب حقيقت در و كنيم شكرگذاری است، محبوب به رسيدن برای پلی

 كنيم؟ آشتی است شيطان همان كه خود وجود از بخشی

 )190 ص ،6 ترم جزوه (

 قرآن كریم:

 مُبِيٌن؛ عَدُوٌّ نْسَانِلِلْإِ الشَّيْطَانَ إِنَّ

 !است انسان آشكار دشمن شيطان،

 (5 ،یوسف)

 49 شيطان از دفاع و طاهری

 :طاهری

 رفتيم خب بشناس، را خودت كه گویند می سنّتی درخودشناسی»

 خدا آیا بيرون، خدای درون، خدای است؟ حل مسأله آیا. خود درون

 درون، رویممی ما حاال خب یكی؟ كدام است؟ بيرون خدا یا است درون

 حاال خب غافليم، درون از بيرون، رویممی وقتی غافليم بيرون از

 گفته جائی یک در لذا ندارد؟ یا دارد معنا بيرون و درون كه بفرمائيد

 می دیگر جائی یک ،شناسیمی را خدا شناختی، را خودت كه شودمی

 ما و دهدنمی معنی بيرون ،دهدنمی معنی درون كه بينيدمی آئيد

 ...«بيرون خدای و درون خدای كردیم آمدیم

 (89 ص ،6 دوره)

 :السالم عليه علی امام

 رَبَّهُ عَرَفَ  فَقَدْ نَفْسَهُ  عَرَفَ  مَنْ

 (301 ح ،588 ص الحكم،غرر)

 شناسی خود دانستن ناكارآمد

 اسالمی
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 :طاهری

 ذال. فيزیک عالم به گردد برمی ما، هایتعریف همة كنيم، تعریف چه هر

 زمين و ها نورآسمان كه بگوئيم ما اگر مثالً. دهيممی تنزّل را او ما

 نور خدا، بگوئيم و بایستيم محكم اگر اما كندمی نزدیک را ما است،

 قرآن كریم:

 ؛... الْأَرْضِ وَ  السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ

 چراغدانى همانند خداوند نور ثلم است؛ زمين و آسمانها نور خداوند

 گيرد، قرار حبابى در چراغ آن باشد،( فروغ پر) چراغى آن در كه است

 روغنى با چراغ این فروزان، ستارة یک همچون درخشنده و شفاف حبابى

 نفی در اندیشی كج و افراط

 خداوند توصيف
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 ما چون است، نور فوق او ،ایمداده تنزل را او ما است زمين و هاآسمان

 .باشيم داشته تصور توانيمنمی خدا از ولی داریم، تصور نور از

 (95 ص ،6 دوره)

 شرقى نه كه دهش گرفته زیتونى پربركت درخت از كه شودمى افروخته

 است نزدیک( كه است خالص و صاف چنان آن روغنش) غربى؛ نه و است

 كس هر خدا و نورى؛ فراز بر است نورى شود؛ ورشعله آتش با تماس بدون

 .داناست چيزى هر به خداوند و كند،ىم هدایت خود نور به بخواهد را

 (35 ،نور)

 :طاهری

 ،هاآسمان خدای مثالً كردیم بندی تقسيم دیگر، چيزهای به را خدا

 خدا، ای گوئيم می خودمان سنتی درروال مثالً  یا هاكهكشان خدای

 یک برای و هستيم قائل را مكانی یک ما درواقع یعنی چی؟ یعنی

 یا آسمان در تربيش خدا یعنی هستيم، قائل را اعتبار آن ،تركم مكانی

 یكی؟ كدام است؟ زمين در تربيش

 (89 ص ششم، دوره)

 قرآن كریم:

 الْأَرْضِ؛ وَ  السََّماوَاتِ رَبُّ رَبُّنَا فََقالُوا قَامُوا إِذْ قُلُوبِهِمْ  عَلَى رَبَطْنَا وَ

: گفتند و كردند قيام كه موقع آن در ساختيم حكمم را دلهایشان و

 .است زمين و آسمانها پروردگار ما، پروردگار»

 (14 ،الكهف)

 52 طاهری افراطی هایدیدگاه

 :طاهری

 مفهوم! شویم وارد خدا حریم به وقتی ست؛ حریمی یک به مربوط زنده

 و بودن زنده... نيست حریم آن كه اینها ناپاك ،پاك ،مرده زنده، خدای

 .یصفون عما اهلل سبحان دیگر، شودمی صفت اینها

 (حلقه عرفان كميته جلسه صوتی فایل)

 قرآن كریم:

 لْقَيُّومُ؛ا الْحَیُّ هُوَ إِالَّ إِلهَ الَ اللَّهُ

 .نيست نگهدارنده، و پایدار و زنده یگانة خداوندِ جز معبودى

 (2، عمرانآل)

 53 خداوند از توصيف مطلق نفی

 طاهری:

كجا امامی فرموده است كه عصمت دارد؟ آیا جایی گفته است؟ هر 

 عقل خالف …كه انسان پرستی، سنگ پرستی و كندمیكسی قبول 

 .است

 (جلسه پنجم كميته عرفان حلقه)

 

 امام رضا عليه السالم:

 امام، مُسَدَّدٌ؛ مُوَفَّقٌ مُوَیَّدٌ  مَعْصُومٌ  هُوَ وَ .…الْاِمَامُ َامِيُن اللَّهِ َعزَّ وَجَلَّ فِی خَْلقِهِ

امين خدا است در ميان خلقش، و حجت او بر بندگانش، و خليفه او در 

ام از كننده از حقوق او است، ام كننده به سوى او، و دفاعو دعوت  بالدش،

 محفوظ و معصوم گناه از امام …ها بر كنار است، گناهان پاك و از عيب

 .است

 203 ، ص:1اإلسالميه(، ج – ط) الكافی

 54 السالم عليهم ائمه عصمت رد



 

 

 طاهری:

طور درخواستی داشته باشد، بهاصل: هنگامی كه انسان از خداوند 

نستعين فقط )مطلق( از تو  ایاك كند.مستقيم از خدا درخواست می

( قُل انَّما اَنا بَشٌر مثلكم یُوحی اِلَیّ اَنَّما اِلهكم 5جویيم )فاتحه: كمک می

(  6اِله واحد فاستقيموا اِليه و استغفروهُ و ویل للمشركين. )فصلت: 

شود، خدای شما هستم مثل شما كه به من وحی میبگو: من بشری »

خدایی است یگانه، پس مستقيم به سوی او بروید و از او استغفار 

را نقض « فاستقيموا اليه»كسانی كه ) مشركينبطلبيد و وای بر 

 «كنند(.می

 (92)انسان از منظری دیگر، ص 

 قرآن كریم:

 ؛ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ اْبتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَهَ

مخالفت فرمان( خدا بپرهيزید! و ) ازاید! ى كسانى كه ایمان آوردها

 !اى براى تقرب به او بجوئيدوسيله

 (35 ،المائده)

 

رد توسل و واسطه بودن 

 معصومين عليهم السالم؛

عليهم السالم وسيله  معصومين

 هستند
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 ری:طاه

از فرشتة نگهبان، همان مِن معنوی است اآلن ما وكيلِ مدافع  منظور

، دادستان كندمیبه حق یا ناحق از ما دفاع  (دوم مادر  داریم )همان

 نهایت در و رسيدگی را منفی پتانسيل  انرژیداریم، دادگاه ویژه كه 

خودمان  هااین، همة كندمیحكمِ تحملِ بيماری  صدورِ به منجر

 در دارد،  هستيم، هر كسی نكير و منكر را در درونِ خودش، به همراه

 باال نبوده، نكير و منكر عنوان شده ذهنی كشش چون قدیم هایزمان

… 

 (196دوره پنجم، ص )

 امام صادق )عليه السالم(:

كنند، دو فرشته به نام نكير و منكر، نزد وقتى كه جنازه انسان را دفن مى

 …آیندمیاو 

 (236و  238، ص 3فروع كافى، ج )

 

طاهری و انكار فرشتگان 

 پرسش كننده
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 طاهری:

 وجود در ابليس متكثر و متعدد هایجلوه قطبی، دو جهان این در

حقيقت، وقتی  در .شودمیقرار دارد و شيطان درون او محسوب  انسان

دورنمایی از چرخه جهان دو قطبی را در نظر بگيریم، ابليس را در 

متعدد ابليس و آدم توجه  هایجلوهمقابل آدم خواهيم یافت و وقتی به 

 خواهيم بود. هاانسانكنيم، شاهد شياطين درون در برابر 

 :قرآن كریم

رَاطَکَ الْمُسَْتقِيمَ *ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ ِمنْ بَيِْن قَالَ فَبَِما أَغْوَیْتَنِی لَأَْقعُدَنَّ لَهُمْ صِ

أَیْدِیهِمْ وَ مِْن خَلْفِهِمْ وَ َعنْ أَیَْماِنهِمْ وَ َعنْ شََمائِلِهِمْ َو اَل تَجِدُ أَكَْثرَهُمْ 

 شَاكِرِینَ؛

اكنون كه مرا گمراه ساختى، من بر سر راه مستقيم تو، »)شيطان( گفت: 

!* سپس از پيش رو و از پشت سر، و از طرف كنممیدر برابر آنها كمين 

 درون در ابليس هایجلوه

 بيرونی دشمنی شيطان انسان؛

 انسان درون در هن است
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روم؛ و بيشتر آنها را شكرگزار راست و از طرف چپ آنها، به سراغشان مى (15موجودات غير ارگانيک، ص )

 «نخواهى یافت!

 (17و  16 فاعرا)

 

 آیندمیشاگرد طاهری(: به حدیثی برخورد كردم كه ایشان ) نيرومنش

 !برویانند …كه باعث نزول باران از آسمان بشوند و از زمين 

 طاهری:

 .شودمیتمام شد! حاال فكر كردن حاال امام زمان بياد، بارندگی زیاد 

 …كنيممی! ما از خشكسالی نجات پيدا شودمیشمال  مثل

 (عرفان كميته جلسه)

 

 پيامبر اكرم:

طُّ قَ هاقبلتَنَعَّمُ أُمَّتِی فِی زَمَِن الْمَهْدِیِّ )عليه السالم( نِعْمًَه لَمْ یَتَنَعَّمُوا یَ

 عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً وَ لَا تَدَعُ الْأَرْضُ شَيْئاً مِنْ نَبَاتِهَا إِلَّا َأخْرَجَتْهُ یُرْسَلُ السَّمَاءُ

 سر به معيشت فراخى در چنان( المالس عليه) امت من در زمان مهدى

برند كه هيچگاه پيش از آن ندیده باشند. آسمان پى در پى بركات خود را 

 .دهدمیو زمين آنچه دارد بيرون  ریزدمیبراى آنان فرو 

 (83، 51 بحار االنوار، ج)

 

توهين به امام عصر عليه 

 السالم در فرقه حلقه
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 طاهری:

در موضوعاتی كه در قرآن مطرح شده، تناقض در خود قرآن به وجود 

آنجا،  رویدمی، گویدمی، نه كار ما! مساله همين است؛ یكجا آوردمی

كه چه نوشته!  دانستهنمیدیگر  … رویدمیهمه  گویدمییک جا 

 )جلسه كميته عرفان(

 قرآن كریم:

 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَنَْزلَ عَلَى عَبْدِِه الْكِتَابَ وَ لَْم یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً؛

 (برگزیده) بندهآسمانى( را بر ) كتابحمد مخصوص خدایى است كه این 

 …نازل كرد، و هيچ گونه كژى در آن قرار نداد اش

 (1 ،كهف)

طاهری و ادعای كشف تناقض 

 در قرآن
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 :محمد علی طاهری

تواند عاشق خدا شود، زیرا انسان از هيچ طریقی قادر به انسان نمی

شود و انسان معشوق فهم او نيست و در حقيقت خدا عاشق انسان می

 .باشد و مشمول عشق الهیمی

 (68عرفان حلقه، ص )

 :محمد علی طاهری

- 
 تناقض در مورد عشق
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ی دل از عشق به خود است كه خانه برای رسيدن به عشق خدا، الزم

 .خالی شود

 (32 ص انسان و معرفت،)

 

 :طاهری

 و اینها می گویند؛ رسدمیحق به حق دار  گویدمیتفكری هست كه 

، چه امتيازی داره مگر برای اینها؟ مگر شوندمیاینها دوباره زنده  آقا

زمين چه امتيازی هست كه یه كسی حاال بعد از هزار سال دوباره 

زرتشت یا مسيح یا هر كسی حاال، دوباره زنده  مثالًبخواهد بياید؟ 

 …دارد؟ ایفایدهبه سرش؟ چه بزنند  خواهندمیبشود؟ حاال چه گُلی 

 )كميته عرفان جلسه (

 

 :امام صادق عليه السالم

 لَيْسَ مِنَّا مَْن لَمْ یُؤِْمنْ بَِكرَّتِنَا؛

 .كسى كه ایمان برجعت ما ندارد از ما نيست

 (92 ص ؛53ج ؛(بيروت –ر األنوار )ط بحا)

 

 61 رجعت انكار

 :محمد علی طاهری

تواند عاشق خدا شود، زیرا انسان از هيچ طریقی قادر به انسان نمی

شود و انسان معشوق فهم او نيست و در حقيقت خدا عاشق انسان می

 .باشد و مشمول عشق الهیمی

 ) 68عرفان حلقه، ص )

 :محمد علی طاهری

كند كه در آن هيچ انتظار ی عبادت، وقتی معنا پيدا میارتقا در انگيزه

و تمنایی غير از تمنای خود خداوند وجود نداشته باشد و فقط عشق به 

 .خدا عامل برپا داشتن اعمال عبادی باشد

 ) 27 ص و معرفت، انسان (

 

- 
 عشق تناقض در مورد
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 هایانسانبا  رسيدنماندیگر و به وحدت  هایانسانبا  ملمانتعاسؤال: 

 دیگر، فقط محدود به این دنياست؟

 محمد علی طاهری:

ن و تو ، مدهدنمیوقتی ما این پرده را برداریم، دیگر من و تو معنی 

جا تضاد بر پایة  این حاال. است تضاد بر بنياد، و بنا پس…ما شویممی

تجربة انسانی است. انسان در شرایطی كه زاد و ولد دارد، جنسيت 

دارد، زن و مرد دارد. زندگی بعدی گفتيم نه جنسيت داریم نه ازدواج 

 .شویممیداریم. خالصة كالم از یكی از تضادها، خالص 

 (375، ص 6دوره )

 

 قرآن كریم:

لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِْن تَحْتِهَا وَ بَشِِّر الَّذِینَ آمَنُوا َو عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ 

 أَزْوَاٌج مُطَهََّرهٌ..؛ فِيهَا لَهُمْ وَ…الْأَنْهَارُ 

اند، بشارت ده كه و كارهاى شایسته انجام داده به كسانى كه ایمان آورده،

 و …باغهایى از بهشت براى آنهاست كه نهرها از زیر درختانش جاریست

 …براى آنان همسرانى پاك و پاكيزه است

 ) 25 ،بقره)

 

 و جنسيت نداشتن به اعتقاد

 آخرت در ازدواج
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 :محمد علی طاهری

كه وجود دارد، هوشمندی و شعور  ایواسطهبين انسان و خدا، تنها 

های مختلف نقش یداللهی خود الهی )روح القدس( است، كه به صورت

 .باشده، پل ارتباط عالم پایين وعالم باال میرا ایفا نمود

 (64عرفان حلقه، ص )

 :محمد علی طاهری

انسان برای رسيدن به كمال وتعالی به وجود راهنمایانی نيازمند است 

ناميم. هر عاملی اعم از انواع جماد، های هدایت میها را واسطهكه آن

نبات، حيوان و انسان كه به هر شكلی در راستای شناسایی و درك 

 زمره این در كنند،می اریی را او  یقوانين حاكم بر جهان هست

 .شودمی محسوب

 (26بينش انسان، ص )

 

 64 هاواسطه در تناقض -



 

 

 :طاهری محمدعلی

 یكس به من از بعد گفت و خواست مُلک كه بود این اشتباهش سليمان

 .نده مُلكی اینطور

 حضرت به اهانت عنوان تحت طاهری هایكالس از یكی تصویری فایل)

 (.السالم عليه سليمان

 لِّكُ ِمنْ أُوتِينَا وَ  الطَّيْرِ مَنْطِقَ عُلِّمْنَا النَّاسُ أَیُّهَا یَا الَقَ  وَ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ وَرِثَ وَ

 الْمُبِيُن؛ الْفَضْلُ لَهُوَ هذَا إِنَّ ءٍشَیْ

 تعليم ما به پرندگان زبان! مردم اى: »گفت و شد، داوود وارث سليمان و

.«  است آشكارى فضيلت این گردیده؛ طاع ما به چيز هر از و شده، داده

 (16 ،نمل)

 هعلي سليمان حضرت به توهين

 السالم
65 

 :طاهری علی محمد

 شما وقتی هاجنازه تشيع مثل ترحيم، مجالس مثل جاهائيكه در

 شودمی سبک فضا كه شویدمی متوجه كنيدمی اعالم 2 مثبت تشعشع

 تجربه توانيدمی را هااین شود،می ترراحت چيز همه یكجورهائی و

 …خواهدنمی هم اجازه بكنيد،

 (.108 صفحه ،4 دوره)

 :وسلم آله و عليه اهلل صلی خدا رسول

 وابث و بخواند اهلل، هو قل مرتبه یازده و كند عبور قبرستان به كه كسی

 مدفون جا آن در كه مردگانی عدد به كند، هدیه مردگان برای را آن

 .دهدمی اجر او به داخ هستند،

 (.702 ص ،5 ج الحویزی، الثقلين، نور تفسير)

 به اموات برای دو مثبت اعالم

 خواندن فاتحه ایج
66 

 :حلقه فرقه گذاربنيان

 عما اهلل سبحان كه است این قضيه اصل اما است، نور گوئيم می

 .نيست گذاری نام و توصيف قابل و است صفت و نام فاقد او یصفون،

 (.116 ص ،6 دوره)

 :كریم قرآن

 است زمين و هاآسمان نور خداوند الْأَرْضِ؛ وَ  السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ

 (35نور،)

 از فاتص تنزیه در افراط

 خداوند

 بی نام به» برای تراشی دليل

 «او نام

67 

 :طاهری علی محمد

 نسبت را هاآن ارزش مالئک مأموریت نوع كه باشيم داشته توجه باید

 كارگزاران از بعضی بودن مشهورتر و كندنمی بيشتر یا كمتر هم به

 و... تنيس هاآن بيشتر تقدس معنای به دیگر، بعضی به نسبت هستی،

 .شودنمی اثبات دیگری به نسبت كدامهيچ فروتری یا برتری

 (.221 و 220 ص معرفت، و انسان)

 :كریم قرآن

 مَعْلُومٌ؛ مََقامٌ  لَهُ إِالَّ  مِنَّا َما وَ

 .دارد معلومى مقام آنكه جز نيست( فرشتگان) ما از یک يچه و

 (164 ،صافات)

 68 فرشتگان متفاوت درجاتِ انكار



 

 

 :حلقه فرقه گذار بنيان

 یسایه ،(دوقطبی جهان در) عقل تجليات انواع یهمه كه دليل این به

 نيز هاآن از هركدام هستند، خود از پس عقل منشأ و خود باالتر عقل

 انرژی و ماده هایواحد انواع اساس، این بر. روندمی شماربه ملک یک

 .شوندمی محسوب مالئک از نيز هستند عقل جنس از كه

 (.187 ص معرفت، و انسان)

 صلی اهلل رَُسول فيَمااحتَجَ السالم عليه العسكری محمد ابی إلی باالسناد»

 ؛«حَواسِكُم التُشاهِدهُ الملک وَ لمُشركينَا عَلَی بهِ  آله و عليه اهلل

 از[ فرازی] در: است شده نقل السالم عليه ریكعس حسن امام از»

 موجودی ملک: فرمود داشت، مشركان برای خدا رسول كه حتجاجاتیا

 .«كندنمی مشاهده را آن شما حواس كه است

 .171 ص ،59 ج بحاراألنوار،

 و فيزیكی تفسيری یارائه

 (مالئكه) مجردات از مادی
69 

 :طاهری علی محمد

 نسبت را هاآن ارزش مالئک مأموریت نوع كه باشيم داشته توجه باید

 كارگزاران از بعضی بودن مشهورتر و كندنمی بيشتر یا كمتر هم به

 و... تنيس هاآن بيشتر تقدس معنای به دیگر، بعضی به نسبت هستی،

 .شودنمی اثبات دیگری به نسبت كدامهيچ فروتری یا برتری

 (.221 و 220 ص معرفت، و انسان)

 قرآن كریم:

 َبصِيرٌ؛ سَمِيعٌ اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ  مِنَ  وَ رُسُالً ةِالْمَالَئِكَ مِنَ یَصْطَفِی اللَّهُ

 خداوند مردم؛ از همچنين و گزیند،برمى رسوالنى فرشتگان از خداوند

 !بيناست و شنوا

 (75 حج،)

 فرشتگان متفاوت درجاتِ انكار

 بين از رسوالن برخی انتخاب

 برتریِ دليل مردم و فرشتگان

 رب هاانسان و مالئكه از بعضی

 است دیگر بعضی

70 

 :حلقه فرقه گذار بنيان

 ينیع تجلی عنوانبه كه هستند هاییپدیده نيز مالئک از دیگری تعداد

 گرفتن شكل در كه هااتم مانند. دهندمی نشان را عقل وجود قوانين،

. كنندمی ایفا را خود نقش( دوقطبی جهان در) خلقت مادی بخش

 (.187 ص معرفت، و انسان)

 

 صلی اهلل رَُسول فيَمااحتَجَ السالم عليه العسكری محمد ابی إلی باالسناد»

 ؛«حَواسِكُم التُشاهِدهُ الملک وَ المُشركينَ عَلَی بهِ  آله و عليه اهلل

 از[ فرازی] در: است شده نقل السالم عليه ریكعس حسن امام از»

 موجودی ملک: فرمود داشت، مشركان برای خدا رسول كه احتجاجاتی

 .«كندنمی مشاهده را آن شما حواس كه است

 (171 ص ،59 ج بحاراألنوار،)

 

 و فيزیكی تفسيری یارائه

 (مالئكه) مجردات از مادی
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 :حلقه فرقه گذار بنيان

 فهمدمی را مندی هوش اآلن است داشته كه ذهنيی رشد با انسان پس

 پيش سال ده. كنيم صحبت خدا نامی بی به راجع توانيممی ما و

 جا نآ در بعد گذاشتيم، سر پشت كه را مرحله این ولی ...توانستيمنمی

 خدا برای زمانی یک ما راستی گوئيم می افتيم می دوران این یاد كه

 تعجب خودمان از ،پرستيدیممی بت زمانی یک ما بودیم، گذاشته اسم

 رباو كسی شودمی مگر ،پرستيدیممی بت زمانی یک ما كه كنيممی

 :كریم قرآن

 الْحُسَْنى؛ الْأَسْمَاءُ  فَلَهُ  تَدْعُوا َما أَیّاً الرَّحْمنَ  ادْعُوا أَوِ اللَّهَ ادْعُوا قُلِ

 پاكش ذات) بخوانيد، را كدام هر را، «رحمان» یا بخوانيد را «اللّه: »»بگو

 !«نامهاست بهترین او براى( و است؛ یكى

 .(110 اسراء؛)

در نفی  كج اندیشی و افراط

 توصيف خداوند

 

72 



 

 

 التماس ،كردیممی زاری و گریه بت، یک مقابل در هاساعت ما كه كند

 بودیم. ما ،هاآن ،كندنمی فرق. كردیممی

 (.91)دوره ششم، ص 

 

 :حلقه فرقه گذار بنيان

 یهمه توانيممی بگذاریم، كنار را مالئک یدرباره عاميانه تصور اگر

 رایب. كنيم بررسی تربينانهواقع نيز را هاآن به مربوط دیگر موضوعات

 است كارگزاران این عملياتی بازوهای مالئک، هایبال از منظور مثال،

 و باشد معنوی كاركردهای به مربوط تواندمی هاآن از بعضی مورد در كه

 هایجهان ابعاد مانند مادی ابعاد تواندمی دیگر، بعضی مورد در

 گرانشی، مختلف هایميدان همچنين، و...  بعدی،سه دوبعدی،

 .باشد هااربيتال حتی یا و...  الكترومغناطيسی،

 (.191 ص معرفت، و انسان)

 

 قرآن كریم:

 مَثْنَى َأجْنِحَةٍ أُولِی رُسُالً الْمَالَئِكَةِ جَاعِلِ الْأَْرضِ وَ السََّماوَاتِ فَاطِرِ  لِلَّهِ الْحَمْدُ

 َقدِیرٌ؛ ءٍشَیْ كُلِّ َعلَى اللَّهَ إِنَّ یََشاءُ َما الْخَلْقِ فِی َیزِیدُ بَاعَرُ وَ  ثُالَثَ وَ

 كه زمين، و هاآسمان آفرینندة است خداوندى مخصوص ستایش

 چهارگانه، و گانهسه و دوگانه بالهاى داراى داد قرار رسوالنى را فرشتگان

 !تواناست چيزى هر بر او و افزاید،مى آفرینش در بخواهد چه هر او

 (1 فاطر،)

 

 و فيزیكی تفسيری یارائه

 (مالئكه) مجردات از مادی
73 

 :حلقه فرقه گذار بنيان

 این آسمانی رسانی روزی نقش در خداوند رحمانيت هایویژگی از یكی

 خصوصيات از كدام هيچ و باشد جاری همه برای تواندمی كه است

 تحصيالت، اعتقادات، مذهب، مليت، نژاد، جنس، سن، از اعم فردی

 و صالات نتایج از مندی بهره بنابراین،. نيست گذار تأثير برآن... و اخالق

 .است پذیر امكان كسی هر برای خداوند با ارتباط

 (104 ص معرفت، و انسان)

 قرآن كریم:

رَحِيماً؛ ِبالْمُؤْمِنِينَ  كَانَ وَ  

!است بوده مهربان همواره مؤمنان هب نسبت( خداوند) او  

(43 ،األحزاب)  

. ندارد ماورائی دریافت و هدایت به ربطی خداوند رحمانيت: توضيح

 تنها قرآن یگفته به كه است افراد هدایت با مرتبط داوندخ رحيميت

 .مؤمنين غير نه است مؤمنين به مختص

 با ارتباط در مذهب و یند نفی

 خدا
74 

 :طاهری علی محمد

( انيکغيرارگ تموجودا) حمالت و تشعشات باعث آیات كردن جدا

 .شودمی

 (42 و 41 ص مستری، دوره)

 زیر آیه از بخشی «هلل العزه» السالم عليه مجتبی حسن امام انگشتر نگين

:است بوده  

 الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  هُوَ جَمِيعاً  لِلَّهِ الْعِزَّةَ  إِنَّ قَوْلُهُمْ َیحْزُنْکَ  الَ وَ

 (474 ص ،6 ج الكافی، -65 یونس،)

 ایجاد و آیات كردن جدا

 تشعشع
75 



 

 

 :طاهری علی محمد

 كه را چشم كه است این مثل. است زشتی خيلی كار آیات كردن جدا

 وحشتناك خيلی. بياوریم بيرون سر یكاسه از است، قشنگ هم خيلی

 .است

 (41 ص مستری؛ دوره)

 آیه از بخشی و «أَمِْره بالِغُ اللَّهَ إِنَ» السالم عليه حسين امام انگشتر نگين

:است بوده زیر  

 الِغُبَ اللَّهَ إِنَّ حَسْبُهُ  فَهُوَ اللَّهِ َعلَى یَتَوَكَّلْ مَنْ وَ یَحْتَسِبُ الَ  حَيْثُ مِنْ یَرْزُقْهُ وَ

 قَدْراً ءٍشَیْ لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ أَمْرِهِ

 (.56 ص ،2 ج الرضا، أخبار عيون: سند -3 ،الطالق)

 یجادا و آیات كردن جدا

 تشعشع
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 بنيان گذار فرقه انحرافی حلقه:

 آن هایآگاهی دریافت و شبكه از استفاده در تأثيری گونههيچ ذكر

 .ندارد

 (93 ص دیگر، منظری از انسان)

 قرآن كریم:

 كنيد؛ یاد را خدا جُنُوبِكُمْ؛ عََلى وَ ُقعُوداً وَ قِيَاماً  اللَّهَ فَاذْكُرُوا

 !ایدخوابيده پهلو به كه حالى در و نشسته، و ایستاده،

 (103 ،نساء)

 

نداشتن ذكر در روش  تأثير

 سلوكی حلقه
77 

 فی حلقه:بنيان گذار فرقه انحرا

 ترسيم سم،تج و صورت و تخيل را،مانت و رذك یادا به فرادرمانی در

 نيازی ...و هيپنوتيزم خود هایروش و تلقين نمادین، اشكال و سمبل

 .نيست

 (76 ص دیگر، منظری از انسان)

 

 قرآن كریم:

 وَ سِرِالْمَيْ وَ الْخَمْرِ  فِی الْبَغَْضاءَ وَ  الْعَدَاَوةَ بَيَْنكُمُ یُوقِعَ أَنْ الشَّيْطَانُ یُرِیدُ  إِنَّمَا

 الصَّالَةِ؛ عَنِ  وَ اللَّهِ ذِكْرِ عَنْ  یَصُدَّكُمْ

 كينه و عداوت شما ميان در قمار، و شراب وسيلة به خواهدمى شيطان

 .بازدارد نماز از و خدا یاد از را شما و كند، ایجاد

 (91 ،المائده)

بی اعتنایی به ذكر در روش 

 سير و سلوكی حلقه

سمت چپ: همسویی شيطان و 

 بنيان گذار حلقه در مورد ذكر
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 :بنيان گذار فرقه انحرافی حلقه

های عرفان كيهانی )حلقه( و گونه تأثيری در استفاده از حلقهذكر هيچ

 پذیری انسان ندارد.كمال

 (134)انسان از منظری دیگر، ص 

 

 :قرآن كریم

يَن یُخَادِعُونَ اللَّهَ َو هُوَ خَادِعُهُمْ َو إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّالَهِ قَامُوا إِنَّ الْمُنَافِقِ

 كُسَالَى یُرَاءُوَن النَّاسَ َو اَل یَذْكُُرونَ اللَّهَ إِالَّ قَلِيالً؛

خواهند خدا را فریب دهند؛ در حالى كه او آنها را فریب منافقان مى

خيزند؛ و در خيزند، با كسالت برمىدهد؛ و هنگامى كه به نماز برمىمى

 !نمایندكنند؛ و خدا را جز اندكى یاد نمىبرابر مردم ریا مى

 ) 142 نساء، (

 

نداشتن ذكر و یاد خدا در  تأثير

كمال پذیری انسان در فرقه 

 حلقه

سمت چپ: اشتراك منافقان و 

 بنيان گذار حلقه
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 :بنيان گذار فرقه انحرافی حلقه

ها جدا كردن آیات و ایجاد كثرت های زیاد انسانیكی از علت درگيری

 برد.در آنان است. و این كار پيوستگی حفاظ قرآن را از بين می

 (41)دوره مَستری؛ ص 

 

ن و بخشی از ای« ال تَذَرْنِی فَرْداً رَبِّ»نگين انگشتر امام باقر عليه السالم 

 :آیه مباركه بوده است

 ا إِذْ َنادَى رَبَّهُ رَبِّ اَل تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَ زَكَرِیَّ

 (345، ص 46بحاراالنوار، ج  -89)األنبياء 

 

 ایجاد و آیات كردن جدا

 تشعشع
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 بنيان گذار فرقه انحرافی حلقه

ها در كليسا یا جاهای دیگر انجيل و كتاب مقدس و ام مسيحیندیده :

 عهدین را جدا جدا كنند.

 (43)دوره مستری؛ ص 

 

و بخشی از  «إِلَّا ِباللَّه وَ ما تَوْفِيقِی» نگين انگشتر امام سجاد عليه السالم

 :این آیه مباركه بوده است

أَ رَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عََلى بَيِّنَهٍ ِمنْ رَبِّی َو رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً َو َما قَالَ یَا قَوِْم 

أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِالَّ الْإِصْالَحَ مَا اسَْتطَعْتُ وَ َما 

 وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ  تَوْفِيقِی إِالَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

 (14، ص 46بحاراالنوار، ج  -88)هود 

 

 ایجاد و آیات كردن جدا

 تشعشع
81 

 :حلقه انحرافی فرقه گذار بنيان

 نيز «جبران و بازنگری فرصت» آزمایش، یصحنه بر عالوه برزخ،

 سر یا سرگردان تعالی، عدم اثر در كه ایعده. شودمی محسوب

 كه آزمون یک هایمردودی مانند هستند، خود هایوابستگی یسپرده

 .كنند شركت تجدیدی آزمون در توانندمی

 (240 ص ،معرفت و انسان)

 :السالم عليه رضا امام

 النَّارِ؛ وَ  بِالْجَنَّهِ مُكذِّبٌ الْعَظِيمِ ِباللَّهِ كاِفرٌ فَهُوَ ِبالتَّنَاسُخِ َقالَ مَنْ

 مجهن و بهشت و شده كافر بزرگ خدای به باشد تناسخ به معتقد هركس

 .است كرده تكذیب را

 (.200 ص ،2ج الرضا، أخبار عيون)

 82 تناسخ و سرگردان ارواح

 :حلقه فرقه گذار بنيان

 به... و خوانی شخصيت قدرت ینده،آ دندی تقدر خوانی، فكر قدرت

 .است( شيطان) منفی شبكه از یقين و قطع طور

 (.199 و 198 صفحات دیگر، منظری از انسان)

 قرآن كریم:

 َمابِ ُئكُمْأُنَبِّ...  رَبِّكُمْ ِمنْ بِآیَةٍ جِئْتُكُمْ َقدْ أَنِّی إِسْرَائِيلَ بَنِی إِلَى رَسُوالً وَ

 نَ؛يمُْؤمِنِ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ لَآیَةً ذلِکَ فِی إِنَّ بُيُوتُِكمْ فِی تَدَّخِرُونَ مَا وَ تَأْكُلُونَ

 رقرا) اسرائيل بنى سوى به فرستاده و رسول را( السالم عليه عيسی) و

 برایتان شما، پروردگار طرف از اىنشانه من:( گویدمى هاآن به كه داده،

 شما به كنيد،مى ذخيره خود هاىخانه در و خورید،مى آنچه از...  ام؛آورده

 83 منفی شبكه و غيب از اطالع



 

 

 داشته ایمان اگر شماست، براى اىنشانه ها،نای در مسلماً  دهم؛مى خبر

 !باشيد

 (49، عمران آل)

:طاهری  

 تنها و نيست الزم وحدت یلقهح در ضورح ایبر داعتقا و ایمان داشتن

.است بودن شاهد الزم، شرط  

(125 ص دیگر؛ منظری از انسان)  

 :طاهری

 از باشد،می( حلقه) كيهانی عرفان هایشاخه از یكی كه فرادرمانی

 در را تسهيالتی الهی، عام انيترحم یمحدوده در كه است هاییحلقه

 ایجاد برای آمادگی آن، تحقق شرط تنها و دهدمی قرار ما اختيار

 ....است وحدت

 (.16 ص دیگر، منظری از انسان)

- 
 «الزم شرط تنها در» تناقض

 اتصال برای
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 :قهحل هفرق گذار بنيان

 همه رسيدیم، الهی شعور به اآلن ما همه كه است این اشتراكی مذهب

 باشد مهم دیگر اینكه بدون شدیم القولفقمت یاله شعور خدا، در ما

 یهودی، هستيم، سنی هستيم، شيعه داریم، مذهبی و دین چه كه

 روبنای با موردی، یک در شدیم القولمتفق ما همه هستيم، مسيحی

 .ودشخ ایروبن در رودمی كسی هر برویم اینجا از نداریم، كاری هم

 (.143 و 142 صفحات ،3 دوره)

 قرآن كریم:

 لِكُلٍّ اْلحَقِّ مِنَ  جَاءَكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ الَ وَ اللَّهُ أَنْزَلَ ِبمَا بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ

 مِنْهَاجاً؛ وَ  شِرْعَةً  مِنُْكمْ جَعَلْنَا

 و هوى از! كن حكم هاآن ميان در كرده، ازلن خدا كه احكامى طبق بر پس

 هر براى ما! مگردان روى الهى، احكام از و! نكن پيروى آنان هایهوس

 .دادیم قرار روشنى طریقة و( شریعت) آیين شما، از كدام

 (48 مائده؛)

 85 شریعت به نسبت تفاوتی بی



 

 

 :حلقه فرقه گذار بنيان

 ما نبود و بود اما. نبود هم( خدا) او دیمنبو ما راگ هك ئمگوی نمی ما

 ما رحيم، و رحمان گوئيم می یعنی را صفات كرده، زیاد و كم را صفات

 شت؟دا امعن چه رحيم و رحمان نبودیم

 (64 ص ،2 دوره)

 قرآن كریم:

 نيازمندید همه شما و است نيازبى خداوند الْفُقََراءُ، أَنْتُمُ وَ  الْغَنِیُّ اللَّهُ

 (38محمد؛)

 86 خداشناسی در اندیشی كج

 :حلقه انحرافی فرقه گذار بنيان

 دارد اشكالی چه دارد وجود قرآن به راجع مختلف تفسيرهای و روایات

 هم واقعاً و من خود مثل نخوانده قرآن و داندنمی قرآن كه نفر یک

 هم این و نظریه یک این بگوید بياید بودم، واندهنخ و ودمنب دبل نقرآ

 دارد؟ اشكالی چه باشد، تواندمی

 (.108 ص ،6 دوره)

 قرآن كریم:

 كَانَ ئِکَٰ  ُأول كُلُّ الْفُؤَادَ وَ الْبَصَرَ  وَ  السَّمْعَ ِإنَّ عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَيْسَ مَا َتقْفُ الَ وَ

 مَسْئُوالً؛ عَنْهُ

 دل، و چشم و گوش كه چرا مكن، پيروى ندارى، آگاهى آن به آنچه از

 .مسئولند همه

 (36اإلسراء؛)

 در نظر اظهار و باطل ترویج

 تخصصی مسائل
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 :حلقه فرقه گذار بنيان

 يجهنت بهتر اصوالً  ،كندمی پرداخت( پول) چيزی كه بيماری( ردف) اصوالً

 .گيردمی

 (175 ص مستری؛ دوره)

 قرآن كریم:

 قَِليالً َثمَناً  بِهِ یَشْتَرُونَ  وَ  الْكِتَابِ ِمنَ اللَّهُ أَنْزَلَ  َما یَكْتُمُونَ الَّذِینَ إِنَّ

 الَ  وَ اْلقِيَامَةِ  یَوْمَ  اللَّهُ یُكَلِّمُهُمُ الَ وَ  النَّارَ إِالَّ بُطُونِهِمْ فِی یَأْكُلُونَ مَا ئِکَٰ  أُول

 أَلِيمٌ؛ عَذَابٌ لَهُمْ وَ یُزَكِّيهِمْ

 به را آن و كرده، نازل كتاب از خدا را آنچه كنندمى كتمان كه كسانى

 اموالى و هدایا و) خورند؛نمى چيزى آتش جز هاآن فروشند،مى كمى بهاى

 و.( است سوزانى آتش حقيقت در آورند،مى دست به رهگذر این از كه

 و كند؛نمى پاكيزه را آنان و گوید؛نمى سخن آنها با قيامت، روز خداوند،

 .است دردناكى عذاب آنها براى

 (174 بقره؛)

 درآمد كسب و گذاری بدعت

 دین نام به حرام
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 :حلقه فرقه گذار بنيان

 را خودش به مخصوص بهشت كسی هر مرحله، این در علت، همين به

 مسير مسافرانِ این برای آفرینش امكان سویی از پس،. ساخت خواهد

 سوی از و( اندردهك ورعب مجهن معبر از كه) خدا سوی به بازگشت

 پيدایش به منجر ها،آن هایوخواسته هاآگاهی كرانبی تنوع دیگر،

 كثرت این یمجموعه توانمی. شودمی شماریبی هایبهشت

 .ناميد «كثرت در بهشت» را شكوهمند

 (.268 ص معرفت، و انسان)

 قرآن كریم:

 أُعِدَّتْ اْألَْرضُ وَ  السَّماواتُ هاعرض جَنَّةٍ وَ  رَبِّكُمْ  مِنْ َمغِْفرَةٍ إِلی سارِعُوا وَ

 لِلْمُتَّقينَ؛

 وسعت كه بهشتی و پروردگارتان آمرزش به رسيدن برای كنيد شتاب و

 .است شده آماده پرهيزگاران برای و است؛ زمين و هاآسمان آن،

 (133 عمران، لآ)

 89 خداوند؟ یا بهشت خالق انسان

 :حلقه فرقه گذار بنيان

 ربه،تج این. كنيممی هتجرب را ذهن خالقيت توانایی فعلی، دگیزن رد ما

 بهشت، در. كنيم تصور داریم دوست كه است چيزی هر ذهنی خلق

 كه را چهآن هر توانست خواهيم زیرا. است تروسيع بسيار تجربه این

 انخودم كه جایی در و بيافرینيم خود ذهن از بيرون داریم، دوست

 .كنيم زندگی ایم،فریدهآ

 (268 ص معرفت، و انسان)

 قرآن كریم:

 الْمَْأوی؛ جَنَّةُ عِنْدَها*  الْمُنْتَهی ِسدْرَةِ عِنْدَ*  أُخْری َنزْلَةً رَآهُ لَقَدْ وَ

 جنت» كه ،«المنتهی سدرة» نزد كرد، مشاهده را او نيز دیگر بار و

 !آنجاست در «المأوی

 (15 ،14 ،13 آیات النجم، سوره)

 توسط بهشت خلقتِ انكار

 خداوند
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 :حلقه فرقه گذار بنيان

 بهشت» شدن دیدارپ به وبتن «كثرت در بهشت» مراحل از عبور از پس

 آن از لذت و دنكر قخل زهنو مرحله، این در. رسدمی «وحدت در

 رضایت كه) را اییگانه بهشت هم با همه خدا، دگانبن اام ؛دارد وجود

 .سازندمی( كندمی جلب را هاآن یهمه

 (.272 ص معرفت، و انسان)

 

 قرآن كریم:

 أَبَدًا؛ هافی خَالِدِینَ األَنْهَارُ هاتحت تَجْرِی جَنَّاتٍ لَهُمْ وَأَعَدَّ

 آماده است جاری نهرها درختانش زیر از كه بهشتی آنان برای خداوند و

 .باشند متنعم آن در ابد تا كه نموده

 (100 ،توبه)

 توسط بهشت خلقتِ انكار

 خداوند
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 :حلقه فرقه گذار بنيان

 منفی فاز در افراد عمدتاً كه جنازه تشييع تدفين، مراسم رها،مزا در

 نفوذ معرض در ما كه است حالتهائی بدترین از یكی گيرند،می قرار

 گيریم،می قرار روح چه و جن چه حاالكلی بطور غيرارگانيک موجودات

 در منفی فاز در ما پس باشيم، ایدنب هك يمهست منفی فاز در ما چون

 .هستيم معرض

 (80٫ ص دفاعی تشعشع دوره)

 (:صلی اهلل عليه و آله و سلم) اكرم پيامبر

. آوردمی شما یاد به را آخرت آیينه هر كه بروید قبور زیارت به

 (169 ص ،79 ج بحاراألنوار،)

 92 قبور زیارت با مخالفت

 :حلقه فرقه گذار بنيان

 دليل همين به هستند، خودشان قبر روی بر هاسال تا هاخيلی مثالً

 اندایستاده هاآن اینكه بدليل است، آلوده جاهای از یكی مزار كه است

 مجس به هستند وابسته اونقدر شوند؛ینم اجد ییعن خودشان، قبر سر

 .نيست هاآن به متعلق جسم این دیگر كنندنمی قبول كه

 (105٫ ص دفاعی تشعشع دوره)

 (:صلی اهلل عليه و آله و سلم) اكرم پيامبر

. است نهفته هاییعبرت زیارت این در كه روید قبور زیارت به

 (289 ص ،9 ج المحجةالبيضاء،)

 93 قبور زیارت با مخالفت

 :حلقه انحرافی یفرقه گذار بنيان

 معرض در را ما كه هستند عواملی و اسباب عذاب، به مربوط قوانين

  نينقوا این جهنم، در. دهندمی قرار گناهانمان و خطاها ینتيجه

 .شوندمی محسوب «جهنم نگهبانان»

 (297 ص معرفت، و انسان)

 قرآن كریم:

 عََشرَ؛ تِسْعَةَ  عَلَيْهَا

 !اندشده گمارده آن بر( عذاب فرشتگان از) نفر نوزده

 (30 ،مدثر)

 94 جهنم نگهبانان انكار

 :طاهری علی محمد

 .نداشت رزشیا ينحس ماما نبود یزید اگر

 (سيزدهم جلسه عرفان؛ ميتهك)

 :وسلم آله و عليه اهلل صلی اسالم مكرم نبی

 مِنَ سِبْطٌ حُسَيْنٌ  حُسَيْناً أَحَبَّ مَنْ  اللَّهُ أَحَبَّ حُسَيْنٍ  مِنْ  أَنَا وَ مِنِّی حُسَيْنٌ

 لْأَسْبَاط؛ا

 كه را كسی دارد دوست خدا. هستم حسين از من و است من از حسين

 .است هایمنوه از اینوه حسين. بدارد دوست حسين

 .(1 ح ،262 ص ،43 ج االنوار، بحار)

 عليهم معصومين به اهانت

 السالم
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 محمد علی طاهری:

 …در این شاخه )عرفان كيهانی( نيز هيچگونه فن و روش، تكنيک و

 .(19 ص گر،دی یمنظر از انسان.)نداشته وجود

هری: درمانگری، به عنوان یک روش تجربی برای درك محمد علی طا

 .گيردمی قرار استفاده مورد …عرفانی موضوع كمال

 .(53 ص حلقه، عرفان)

 

- 

 تناقض در ابزار و روش

فرقه حلقه بر روی پله عقل یا 

 عشق؟
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 طاهری:

بعد از مرگ( دیگران كه خودشان عالم تضاد را  -)در آزمون آخر

ی جهان دوقطبی را ی حركت در چرخهاند یک بار دیگر تجربهبرگزیده

 گيرند.از سر می

 .(266)انسان و معرفت، ص 

 امام رضا عليه السالم:

مَنْ َقالَ ِبالتَّنَاسُخِ فَهُوَ كَاِفرٌ؛ هركس قائل به تناسخ باشد كافر است. 

 (34910، ح 341، ص28)وسائل الشيعه، ج 

 

 اعتقاد به تناسخ در فرقه حلقه
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 بنيان گذار فرقه انحرافی حلقه:

، ندانست كه خواستمیچيزی )مُلک( را  بایستمیسليمان جایی كه 

 .چه بخواهد

طاهری تحت عنوان اهانت به حضرت  هایكالسفایل تصویری یكی از )

 .(سليمان عليه السالم

 :كریم قرآن

وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَ َقالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ َو أُوتِينَا ِمنْ كُلِّ 

 إِنَّ هذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيُن؛ءٍ شَیْ

اى مردم! زبان پرندگان به ما تعليم »و سليمان وارث داوود شد، و گفت:

 «.داده شده، و از هر چيز به ما عطا گردیده؛ این فضيلت آشكارى است

 (16نمل )

 

توهين به حضرت سليمان عليه 

 السالم
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 طاهری:

 طانهنر انسان این است كه باید برود درس را از شيطان بگيرد. از شي

باید بنشينی درس بگيری. باید بنشينی پای صحبت شيطان اونوقت هر 

 رسد تریناساسی و اولين…چه او بگوید تو می دانی چكار باید بكنی. 

 .شيطان به ما داد را

 (2 جلسه –تصویری  8دوره )

 قرآن كریم:

یَا أَیُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِی الْأَْرضِ حاَلَالً طَيِّباً َو الَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ 

وٌّ مُبِينٌ ؛ اى مردم! از آنچه در زمين است، حالل و پاكيزه إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ

بخورید! و از گامهاى شيطان، پيروى نكنيد! چه اینكه او، دشمن آشكار 

 شماست!

 (168)بقره؛ 

 دفاع از شيطان
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 :طاهری

خداوند شكنجه گر ندارد.ما خودمان قاضی هستيم ، خودمان شكنجه 

گر هستيم، خودمان هيزم جهنم هستيم،هيزمی نيست در جهنم 

 .بریزند غير از خودمان

 (دوره چهارم)

 قرآن كریم:

نَضَعُ الْمَوَازِیَن الْقِْسطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَهِ فَاَل تُظْلَمُ َنفْسٌ شَيْئًا وَ إِنْ كَانَ مِثْقَاَل 

 بَّهٍ مِنْ خَرْدٍَل أَتَيْنَا بِهَا وَ َكفَى بِنَا حَاسِبِينَ حَ

كنيم؛ پس به هيچ كس كمترین ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت برپا مى

شود؛ و اگر بمقدار سنگينى یک دانة خردل)كار نيک و بدى( ستمى نمى

 !كننده باشيمكنيم؛ و كافى است كه ما حسابباشد، ما آن را حاضر مى

 (47ياء ،األنب)
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