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لم الصمداني و العارف السبحاني املجإ االمجاد و مالذ االوتاد العحضرت 
المؤيد بالتائيدات الربانية و مبني االسرار االلهية قطب العارفني و صالح 

  يف االرضني المويل المؤتمن یية اله العظمآالمؤمنني 

   قدس اله سره العزيز  موالنا الحاج شيخ محمد حسن صالحعليشاه 



علم

كه هست احاديث از بعضي كه است اين عجب و است درمعالماالصول حديثي
هÇمين هÇم يكي است, مهم خيلي ولي ندارد اصول علم و اصول با مناسبت هيچ
چÇيست? علم ? Ôماالعلم رسول(ص): حضرت از ميكنند سÆال است/ علم موضوع
فÇقر تÇرقيات هÇمه مÇاية ميگوييم اينكه خوب "خاموشي"/ ميفرمايند: حضرت
ه متوج تا انسان است/ ترقي باعث كه است فقر به التفات ندارد, ترقي كه فقر است,
مردم به خدا كه است اين برنميآيد/ آن رفع درصدد دارد, احتياج چه كه نشود

/(15 آية فاطر, (سورة Ôدâمي Ò Ö¡ا Û ß� الغ وÔه Ôاهللا و اهللا Ò� ا Ô¾ا قر× Ôف Öال Ô Ôr ÖÇنا Ôاس×الن ايÇها ي×ا /1

آن است1/ غني خداوند و فقراييد همهتان ميفرمايد: هم صريح بهلفظ ميفرمايد,
شد, پيدا احتياج كه وقتي است/ همين هم فقر عنوان حاال اوست/ داراست, دارد,  كه
كÇه كسÇي باشد/ خاموش كه است اين الزمهاش هم اين و برميآيد درصدد البته
بعضي مجالس, بعضي در خوب نميفهمد; و نميدهد گوش ندارد, رهبري خودش
بشÇنوند, خÇوب نÇميتوانÇند مÇيكنند صحبت هم با كه دونفري كه هست اوقات

نميفهمند/ بشنوند هم ا گر و نميشنوند
يعني, استماع; "استماع"/ ميفرمايد: چيست? بعد ميكند: عرض ساÄل سپس
گÇوش مÇيگوييم: فهميديم, بگوييم: ميخواهيم كه وقتي فارسي در دادن/  گوش
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يÇا مÇيزنيم حرف ما كوچه, در اينكه مثل را, معمولي دادن گوش عرب, داديم/
قابل گفتگوست, چه يا ميگويد چه كه نميدهيم دل اما ميشنويم ميكنيم,  كاري
يكÇي بÇا يكÇي كÇه وقتي ولي "سماع"/ ميگويند: را اين كنيم, فكر كه نيست آن
را ايÇن است, فÇهميدن بÇهقصد و بÇفهمد كÇه مÇيدهد فرا گوش ميدارد, صحبت
بÇعد است انÇصات Öل او پس, است/ سÇماع بÇهقولي هÇم ايÇن "استماع"/ ميگويند:
ولي مذا كرات به مباحثات, به مينشينند Hغالب ندارد, نتيجه سماع سماع; نه استماع,

نميكنند/ حقيقت درك
خÇوانÇدن كÇه واجب نÇماز در حتي هست, اثبات و نفي اين Öمراتب همة در
از بÇعد و دارد هÇم بË»Çاهللا و سÇوره و حÇمد است; واجÇبات جÇز¾ آن ورتÇÇص
;oالرج الشيطان ن م باهللا Ôاعوذ بگويد: هم باهللا اعوذ كه است مستحب Öتكبير¸االحرام
فرار هنگام و دشمن از است فرار چون اين, شيطان/ شر از بهخدا ميبرم پناه يعني,
كÇه باشد آشكار بايد كه است پناهبردن ب«Ëاهللا ولي باشد, محرمانه و آهسته بايد
آهسÇته را اعÇوذباهللا كÇه است تحبÇمس كه است اين بردهايم/ پناه كجا به بفهميم
است/ انصات و استماع معني همان هم دو اين ولي بگويند/ بلند را ب«Ëاهللا و بخوانند
اين ل او يعني, است/ خودش مرتبة در همين نمونة هم ي تبر و تولي همينطور
نÇه باشد دل به هم, دوري اين كند; دوري حق, دشمنان از حق, غير از كه است
لعن است/ مذهب الزمه سب و لعن عنوان ميكنيم خيال Hغالب شيعه, ما ولي بهخيال
بله, است/ بد بسيار سب و لعن زمان درين ميكند/ فرق زمانها به نسبت هم سب و
را مسلمانها ما , سب و لعن است/ بد بسيار اما است, حرام نميگوييم شرعي بهلفظ
هÇمين بÇهواسÇطة بÇيشتر ايÇن ديگÇر; دسÇتة از را دسÇتهاي هÇر كرده, دور هم از
ما ميان در Hخصوص نيست; مناسب هيچكس به نسبت بدگفتن Âاص بدگفتنهاست/
ه وجÇت بÇايد فÇقط مÇا است/ كÇردن دوري و است بÇد بسÇيار هم با نزاع مسلمين,
حال بر واقف كه دين بزرگان از يا رسيده آن لعن درقرآن آنچه و داشته بهقرآنمجيد
Ò�Çع اهللا Ô¹ن Öع ل اال× فرموده: Âمث بگوييم/ همانطور شده, وارد هستند, اشخاص آخر
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/(18 آية هود, (سورة است ستمكاران بر خدا لعنت كه باشيد 1/آ گاه

داشته را رويه همان نيز ما و , ¹قاطب ¹ي م Ôا � ب ÖنلعI للهم ا است: اخبار در يا 1/ Ò â� ßXا×الظ
باشيم/

دوري حق اهل و حق دشمنان از بخواهيم ا گر هم اينجا در باز كه است اين
بÇايد آنكÇه ولي بÇاشد/ محرمانه بشنويم, خودمان و باشد آهسته بايد اين  كنيم,
قرآن جز¾ كه ب«Ëاهللا همان در كه است اين است/ پيروي و بستگي باشد, آشكار
در كه اشخاصي شده ديده Hغالب چون باشد/ بلند و آشكار Hتقريب بايد اينجا ميباشد,
دشمنان شياطين اينكه براي ميشوند/ اذيت بيشتر ميكنند, مالحظه بستگي جهت
مراتب همة در باشد/ بايد آشكار كه است اين ميكنند/ اذيت را آنها بيشتر و راهند
كدام هر Hغالب دارد/ را حكم همين هم, ي تبر و تولي زكات, و صالت هست: اين

است/ نفي و اثبات خودش مرتبة در
فهميدن وقت آن شنيدن, از بعد فرمود: چيست? آن از بعد ميكند: عرض باز
گوش اين از اينكه نه است/ حفظ ميفرمايند: چه? بعدش دانستن/ و فهميدن است/
هم بعد و بفهمد, ميشنود, كه چيزي برود/ بيرون گوش آن از و بيايد ماها بهقول
كند/ عمل ميفرمايند: چيست? بعدش ميكند: عرض باز كند/ نگاهداري و حفظ
و شد مشغول كه چيزي ميرود/ بين از ميشود, فراموش البته نشد عمل كه چيزي
آنوقت چيست? آن از بعد كند/ عمل بله ميماند/ البته اين, كرد; عمل و فهميد
اينكه يعني نشر; بدهد/ ميتواند هم نشر كند, عمل خودش اينكه از بعد ميفرمايد:
كÇه وقÇتي برساند/ بفهماند, بگويد, آنها استعداد بهقدر ديگران به ميتواند را آن
بفهماند, ميتواند بعد بود, لش او بود, مهاش مقد Öشرايط اين همة كه شد دارا خودش
كردن عمل و دانستن و فهميدن از بعد اين ولي بگويد/ و بدهد هم نشر ميتواند
دقت اينها در Hغالب كه است اين نميتواند/ شرايط اين بدون و عمل بدون و است
نميفهمند, ميكنند, اشتباه بعضي ميشنوند; چيزي يك لفظ, به اسم, به نميشود/
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نشدند/ ه متوج ولي شنيدند كه امري ميماند باقي و نميكنند عمل
كه بود قبلمذا كره جلسة چندين كه جمعه موضوع در نيست بيمناسبت ا كنون
البÇته شÇود/ مÇذا كÇره است, بÇزرگي نعمت و است مسلمين براي بزرگي عبادت
اثر و است وضع بهحسب بلكه دارد, امتيازي Hطبع جمعه خود كه نيست اينطور
مسÇلمين ما نزد جمعه روز كه همينطور كه است مسلم خود, اين, دارد/ وضعي
شنبه, بود/ شنبه روز الم, والس عليهالصلو¸ , موسي× حضرت مذهب در دارد, احترام
تورات ماداميكه و بود مترتب آن بر هم عبادي آثار اين و بود معين Öسبت روز
و نبينا علي عيسي, حضرت ديانت در آنكه از بعد بود/ شنبه روز بود, نشده نسخ
البته يكشنبه شد/ يكشنبه شنبه, و كرد تغيير اين, شد, نسخ الم, عليهالس و آله
و مÇيشود گفته كه است عبارتي (اين بود حق بر او ديانت ماداميكه بود محترم

نÇâي الد انَّ خداست: مال دين خير, است, موسي حضرت مال دين كه نشود اشتباه

/19 آية عمران, آل سورة /1

ديني پس خداست)/ امر به شدن تسليم است/ اسالم خدا نزد دين ;1 Ôم ال× Öس  Öاال اهللا دÖن ع
كه دستوري با فرستاد; عيسي توسط كه را دستوري فرستاد, موسي توسط خدا كه را
نسخ فرستاد, آله, و عليه صلياهللا د, محم پيغمبرش آخرين و سفير آخرين توسط

مÇحك كÇه فرمود بله است/ مجري Öحكم اين و كرد نسخ را يكشنبه و شنبه شد/
است امري نيست; آله, و عليه صلياهللا د, محم امر به ميخوانيم نماز كه ما خداست/
كرده تبليغ رسانيده, و كرده ابالغ آله, و عليه صلياهللا د, محم كه خدا جانب از  كه

است/
بود, مذا كره كه ديگري شب هم تفصيلش است/ جمعه Öاسالم در كه است اين
آنكه از بعد ميگفتند/ وبه" عر" بهعربي و است "آدينه" فارسي به اسمش كه شد
نام اين به عه) Öم Ôج نه است درست عه Ôم Ôج) شد ر مقر نمازجمعه و شد معين اجتماع
و اخبار است/ مهم خيلي كه است جمعه به راجع قرآن در هم سورهاي شد/ خوانده
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نعمت جمعه كه گفتهاند بزرگان و است زياد خيلي جمعه فضيلت در هم احاديث
درواقÇع و دارد زيÇادي فÇضيلت نÇمازجÇمعه نمازجÇمعه/ Hمخصوص است, بزرگي
غÇفلت مÇا كÇه هÇرچÇند است/ مسÇلمين براي آخرت و دنيا خير و بركت اسباب
است/ شده فراموش مسلمانها, ما در و رفته بين از ما چيز همه درحقيقت و  كردهايم
در آيÇا كه است اختالف علما¾ ميان است? شده چه و است كجا از غفلتش حاال
امÇام چون نهخير, ميگويند: بعضي است? واجب هم باز نمازجمعه غيبت, زمان
زمان در كه است, مستحب ميگويند: هم بعضي است/ حرام پس بخواند, كه نيست

مستحب را آن زادالمعاد در مجلسي حتي ميشد/ خوانده استحباب بهطور ه صفوي
تÇخييري واجب بروجردي آقاي مرحوم بعد, است/ ميدانسته مستحبش نوشته,
خوانÇدن بين است ر مخي و است واجب نماز يعني, تخييري; (واجب ميدانستند
خÇوانÇده آن وضÇع نمازظهر, است, تخييري واجب چون و جمعه) و نمازظهر
اين وجوب دليل يعني, شود/ خوانده نيست اشكال و است واجب پس ميشود/
زمان در كه ميخوانند استحباب بهطور هم بعضي شد ذ كر كه همانطور و است
صÇفويه, كÇه بÇود ايÇن هÇم, جÇهتش عمدة و ميشد خوانده عموم بهطور صفويه
ÖنÇاي ولي مÇيكرد/ تÇعيين امÇامجمعه سÇلطان, شÇخص ميكردند/ معين امامجمعه
رياست و درويشي و فقر داعية عالوهبر صفويه چون داشت, صفويه به اختصاص
و ميدانستند ه شرعي نيابت مقام داراي را خود آنها داشتند/ ديگري داعيه طريقت,
و ميخواند نبايد او از غير هم ديگري و ميكردند معين جا هر در را امامجمعه لذا
قÇوانÇين مطابق نميرفت, نماز براي اينكه يا ميخواند او از غير كه هم هركسي

ميكردند/ هم تنبيهش شرعي
از كل در كه ما دورة در اينكه تا شد كم بهتدريج بعد به زمان آن از هرحال به

ميشود/ تعيين انقالب رهبر طرف از شهري هر براي امامجمعه انقالب, رژيم در Gاخير ولي /1

چنانكه هست, جاها بعضي در مختصر خيلي نيست/1 كه ميبينيم و است رفته بين
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شيخ ميگويند: هم مشهد در ميخواندند/ خوانساري آقاي مرحوم قم در ميگفتند:
مÇهم اين ولي هست كنار و گوشه در حال بههر ميخواند/ كه هست غالمحسيني
بÇهجز بÇروند بايد همه نيست, مستثني هيچكس نمازجمعه در اينكه براي نيست
هÇمچنين معافند/ كه زنها يا مريض و عاجز و كور اشخاص مثل معين, ه عد يك
نفر صد نفر, سي نفر, بيست و بخواند پيشنمازي بخواند, جا يك يكي, كه نيست

بروند/ بايد شهر اهل تمام خير, نه كنند; اقتدا¾ او به نفر پانصد يا
تش ميÇاه در چÇون دارد, دنيا براي زيادي شكوه و است اينطور نمازجمعه
بشتابيد كنيد, شتاب شد, بلند كه جمعه نداي ميفرمايند: مباركه آية در هم بعدش

/(9 آية جمعه, (سورة عÖي ب Öال وا Ôر ذ و اهللا رÖك ذ ×� ا ا Öوع Öاسف ¹ ع Ôم Ô Öا� م Öوي Öن م ̧ ل×و للصَّ ي ودÔن ا ذ× ا آمنÔوا نâذيال ايÇها ي×ا /1

شÇد تÇمام كÇه وقÇتي ميفرمايد: بعد وا گذاريد/1 را فروش و خريد و خدا بهذ كر

/(10 آية جمعه, (سورة اهللا ل Öضف Öن م ابÖتغÔÇوا و ض Öر Öاال ß| وا ÔÌ ß¿تÖان ف Ô̧ ل×و الصَّ تي ضÔق ا ذ× اف /2

HالبÇغ كÇه است ايÇن خÇدا/2 فÇضل از كÇنيد روزي طلب و شويد ق متفر آنوقت
نماز كه وقتي تا جمعه ظهر تا جمعه صبح از كه است اينطور ما براي Hمخصوص
داشت, نفع هم درصد صد و كرد معامله ا گر ندارد/ بركت معاملهاش شود, خوانده
خدا چون كرد كه معاملهاي نماز, از بعد ظهرش, از بعد ولي است/ بيبركت معذلك
هÇم مÇعاملهاش, كÇه است ايÇن , اهللا ل Öضف Öن م ابÖتغÔوا و فرموده: و است فرموده اجازه

است/ برعكس بعد به ظهر از يعني, دارد; هم خير و است بابركت
مشغول ظهر تا كه بود اينطور Hسابق ولي كرده تفاوت كمي كه هم حاال خوب
بÇراي ميبستند/ ظهر از بعد آنوقت بود باز همه, دكانها, درهاي بودند, معامله
گردش/ فالن به و فالنجا به خيابان فالن به بروند اينكه براي تفريح, براي چه?
طوري Âفع ما وضع است/ عبادت بلكه نيست تفريح و تعطيل شارع منظور خوب,
الحسÇين, بÇن عÇلي حضرت فرمايش و شده زيرورو Âكام اسالم احكام كه شده
الم, عليهماالس الحسين, بن علي وقتي كه است صادق Öمسلمين ما دربارة الم, عليهالس
بزرگوارش عموي جمله از آمدند/ بهاستقبال مدينه مردم همة برگشت, شام سفر از
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مÇركب از را خÇودش ديÇد, كه دور از آمد/ بيرون بهاستقبال نيز فيه ن دبنالح محم
آن از هÇم حÇضرت رساند/ الحسين بن علي به را خودش دويد و انداخت بهزير
زيادي گرية و معانقه و رسيدند بهيكديگر بههرحال و كردند را كار همين طرف
و شد پيدا برايشان غشي حالت Hتقريب دو هر ميگويند: بعضي كه بهطوري  كردند/
بله است, معمول Öعبارت اين كردي? چه را برادرم برادرزاده, گفت: او بعد افتادند/
كردند, چكار آنها كه بگويد جواب ميخواست الحسين بن علي كه بعد كردي? چه
در هم پيغمبر و قرآن در خدا كه سفارشاتي كه بدان همينقدر عمو اي كه فرمود
و مردم تمام ا گر كرده, بيت اهل ما به نسبت محبت و ت مود براي خودش زمان
و زنند صدمه و كنند اذيت ميتوانند هرچه من بيت اهل به كه ميداد دستور را امت
خود كه تاريخي شد, كربال قضية خالصة اين نميكردند/ اين از بيشتر كنند, بدي

ميفرمايد/ ذ كر الم, عليهالس عليبنالحسين,
خدايي احكام براي غيرقرآن و قرآن در كه را سفارشاتي اين كه ميبينيم ما حال
مخالفت آنها با ميتوانيد كه اندازه هر به كه ميكردند سفارش بهما ا گر  كردهاند,
نÇه نگÇذاشÇتيم! جÇايش سÇر را هÇيچچيز مسلمانها ما نميشد/ اين از بيشتر  كنيد,
بÇا دوسÇتي و ت ودÇم نÇه زكÇاتي, نه خمسي, نه نمازي, نه جمعهاي, نه جماعتي,
بهعكس را همهاش مساعدت, و كردن كمك نه مهرباني, و برادري نه يكديگر,
ننگ جاي دنيا درنظر است, خجلت جاي خيلي ما براي Hواقع كه است اين ميكنيم/
خود بهوظيفه آيا ميكنيم, چه و كيستيم ما كه ميكند تماشا دور از كه دنيا است/
يÇا داريÇم پيغمبر اوصياي و پيغمبر از اطاعت ما آيا نميكنيم? يا ميكنيم رفتار
است/ خجلت جاي و دارد ننگ خيلي ميكنيم/ برعكس موارد همة در كه نداريم?

رفته! بين از همينطور هم نمازجمعه است/ رفته بين از كه اين بههرحال
حاال گفتيم: ميشدند/ جمع جمعه شبهاي فقرا كه بود معمول اينطور سابق از
يكوقت بخوانند/ نماز بايد بمانند, ميخواستند هم ا گر و شوند جمع هم جمعه روز
حضرت از را عبارت اين عين ميخوانيد? نمازجمعه فردا آيا كه پرسيد ما از يكي
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فرمودند: شويم? حاضر نمازجمعه براي آيا كه كردند سÆال هم الم, عليهالس صادق,
پس گفت: ميخوانيم/ نمازظهر نميخوانيم, نمازجمعه ما خير, نه گفتيم: هم ما خير/
بÇعضي مÇقابل در نمازجÇمعه كه حاال گفتيم: بود? چه كرديد, كه تمجيد همه اين
نسبت اين, از بيش بخوانيم, هم نمازجمعهاي ميخواستيم ا گر كافريم! نميخوانيم,
آنها بخوانند/ نمازجمعه بايد كه است علما¾ آقايان به مربوط اين ميگفتند/ بد بهما

ميكنيم/ اقتدا¾ و ميرويم Hواقع هم ما روند جلو
از كه موقعي بود, بزرگواري مرد مقامه, اعلياهللا سمناني, علي مال حاج مرحوم
سÇمنان در ابوطالب ميرزا آقا مرحوم بود, كرده مراجعت حج سفر از ه, مك سفر
بÇرويم مÇيخواهÇيم گÇفتيم: بÇوديم/ آنجÇا در هم ما كه بود جمعهاي روز بودند/
مÇيداشت صحبتهايي گفتند, ف تصو از تمجيد در چيزهايي Gبعد بهنمازجمعه/
تا دو كه ما آورد/ هم را اسمش نبايد نيست صالح نه, گفتيم: كه ف بهتصو راجع
ديگÇري حÇرف ندارند/ دل آنها ولي داريم, هم دلي ميگوييم: ما منتهي نيستيم/
هم تسنن اهل ميگوييم: ما بله است, يكي پيغمبرشان مسلمانها همة واال نيست/
نمازجÇمعه/ به رفتيم خالصه شيعه, به رسد چه ديگر اسالميند, برادر و مسلمانند
كه Gبعد بوديم/ رفته نماز خطبه از قبل هم ما آمدهايم/ ما كه بودند شده مسبوق ايشان
كÇردند هم اصرار و بخوانم نماز من اينكه به كردند اظهار ايشان شد, نماز به بنا
ساله سه و بيست Hتقريب بود; كم سنم بودم/ هاي بچ ايشان به نسبت من درصورتيكه
بايست جلو تو كه كردند اصرار و تعارف ايشان كه كشيدم هم خجالت نبودم/ بيشتر
كÇه كسÇي كÇرد/ اقÇتدا¾ مÇيتوان HعÇواق يي مال جور اين به خوب, بخوان/ نماز و
دارد درويشي نام كه شخصي براي معذلك است, معين و مسلم و مسلمان مجتهدي
نÇماز بÇيا تو كه كنند اصرار ميكنند, ر تصو موهون را درويشي كه مردم درنظر و
مÇرد كه ميشود معلوم بگذارد/ ميتواند نفس روي پا كه است كسي اين بخوان/
آمدند هم فقرا¾ كرديم, اقتدا¾ و ننموده قبول من البته كه است اين بود/ بزرگواري

كردند/ اقتدا¾ را نمازجمعه
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هم نميشود يعني, نتوانستيم, ما ولي است خوب البته نمازجمعه كه است اين
را جÇمعه شب نميشود, روز كه حاال گفتهام هميشه هم, فقرا¾ به كنيم/ عملي  كه
آقاي مرحوم زمان در كه بود اين باشند/ مشغول خدا ذ كر به و بنشينند هم بهدور
بعد و ميخواندند نماز بيروني يا مسجد در و داشتند هم را جمعه شب ايشان شهيد,
قلبي ه توج و خدا بهذ كر لذا نبود هم چنداني كتاب مينشستند/ خدا بهذ كر هم نماز از
كÇه بÇودند آمÇده خÇارج دهÇات از كÇه نÇفري چÇند هم بعد ميگذشت/ ظاهري و
خانهشان به برگشتن ديدند هم اينها است, فرسخ دو تا فرسخ نيم آنها نزديكترين
نÇفري ده هشت, هÇفت, بÇود; حاضر مختصري آنها براي هم شام دارد, زحمت
كه شد قحطي سالي يك اينكه تا ميكردند تهيه برايشان هم شامي كه نبودند بيشتر
و كÇردند قÇطع هÇم را آن ميدادنÇد خودشان حيوانات به كه را جوي حتي ايشان
هÇم را انÇبارشان گÇندم هÇمه هÇمينطور كÇنيد; قسمت فقرا ميان را آن فرمودند:
بودم كوچك (من هم جمعهاي شب دادند/ بيگانه و خودي از نداشتند كه بهآنهايي
و ها تحقÇمس ايÇن از تي معيÇج آمدند, بيرون شام از بعد هست) يادم خوب ولي
مÇيشدند نÇفر بÇيست ده, حدود كه بودند نشسته ايشان منتظر بيروني در ساÄلين
بÇعد و مÇيكردند قسمت آنها ميان ناني اول و ميآوردند تشريف گاهي (ايشان
بÇرميگشتند, مÇجلس از كÇه آخر در اينكه يا فقرا¾/ مجلس به ميبردند تشريف
پختني غذاي اينجا در غذا, ما كه ماست نا گوار اين كه فرمودند ميكردند) چنين
كرباليي آخوند مرحوم كردند/ موقوف منبعد و باشند نداشته نان آنها و بخوريم
و عÇيسي حضرت حكايت مزاح, بهطور منبر باالي بود منبر اهل كه هم علي مال
چهارم آسمان در كه عيسي حضرت مانند كه گفت و كرد ذ كر را آسمان به رفتن
بÇهواسÇطه هم جمعه شب چهارم/ آسمان به رفت كه داشتيم جمعهاي شب رفت,

رفت/ چهارم آسمان به آنها توضعي
ولي داشÇتند را رويه همان Öل او در ايشان نورعليشاه, آقاي مرحوم زمان در
مÇيخوردند/ سÇرما بÇيايند, نميتوانستند را جمعه شبهاي زمستان, شبهاي بعضي
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لذا بود/ دور كه هم راه نبود هم وسيله نبود, آنقدر هم خوابيدن جاي و رختخواب
روز به را جمعه شب ميكنيم/ روز به ل مبد را شب كه فرمودند دهات اهالي براي
نÇه را, عÇصر و نÇمازظهر البته ميخواندند; نماز جمعه روز و كردند ل مبد جمعه
در كÇه اشخاصي براي هم ناهار بود/ ا مهي آنها براي ناهاري هم بعد و نمازجمعه,

نبود/ بودند, آبادي اين در اينجا,
و مÇيآمدند خÇارج از كÇه اشÇخاصي بÇراي و داشÇتيم را رويÇه همان هم, ما
بود, سرد هم هوا و نداشتند و نبود هم وسيلهاي برگردند منزلشان به نميتوانستند
كمك كم حاال ميكردند/ ه تهي جا همين برايشان غذايي و ميماندند نفري چند اينها
را فقرا از يكي ميمانند/ كه آنهايي هم شده بيشتر ماندنشان ت مد هم شده, بيشتر
فقر با مخالف Hغالب كه است خانوادهاي از كه ( كسي ميآمد جمعه روزهاي كه هم
و كرده مالمت بود) خانوادهشان از فقير آن و هستند هم هنوز بعضيشان و بودند
او كه شد وعده چند خوردن! آبگوشت به ميروي باز گرفتهاي ياد كه بودند  گفته
حاال گفتيم: كرديم, اصرار هرچه كرد/ حركت هم بعد و خواند نماز و نشست و آمد
ميروي كه گرفتهاند ايراد او بر كه شد معلوم بعد خير/ نه گفت: بمان/ است, ظهر
ميآمد راه فرسخ سه حدود پياده دور, راه از نميماند/ و خوردن آبگوشت براي
او درباره حرفي همچنين اينكه براي ميرفت و ميخواند را نمازش نميماند, و
مطلب اصل و ميگوييم حاال هم را اينها خوب, نگويند/ برادرانش دربارة نگويند,

ميشود/ معلوم
هستيم خودمان كه آبادياي بيدخت, در را ه روي همين هم حاال بود, ه روي اين
تا نفر هشت نفر, هفت از تفاوت به چندنفري كه داديم قرار يكبار هفتهاي داريم;
نوبتي و دارند هم ترتيبي ميكنيم/ دعوت نفر ده Hتقريب متوسط بهطور نفر, پانزده
دهات, از كه اشخاصي ولي هستند/ آبادي اين مال كه آنهايي از ميكنند دعوت  كه
ا گر چون باشند/ كه تعداد هر هستند ناهار براي اينها ميآيند, غيرپياده, يا پياده پاي
براي هم بكنيم/ ميتوانيم ه تهي نه و داريم جا نه خوب, كه باشند همه كه باشد بنا



265 علم

و زحمت وقتي است/ زحمت هم تهيهاش براي ما/ براي هم و است زحمت آنها
تهيه جور چه كه ميباشد اين فكر به ميشود; كم محبت حال آن شد پيدا هم تكلف
براي كه است اين نخورند/ گرما نخورند, سرما كه بنشينند كجا به كند, كار چه  كند,
گوييم رسيد, اينجا به سخن كه حاال داريم/ معمول چنين ميآيند خارج از كه آنهايي
ا گر را هها بچ خوب بياورند, را هها بچ Hخصوص بيايند, اينجا به همه باشد بنا ا گر  كه
يك است بهتر شوند, بهرهمند و بخورند جمعهاي سفرة از اينكه براي ميآوريم
كجا) كه نميبريم (اسم آقا مرحوم زمان يكي, ببرند/ و بردارند برايشان نان تكه
را آب ظرف فقرا¾ از يكي بكشند/ غذا برايش ايشان پيش از كه بود آورده ظرفي
از را آب ظرف باشد, ايشان پيش از كه است اين مقصود ا گر بود: گفته و آورده
حاال نميخوري? آب اين از چرا همينجاست/ از هم آب ظرف ببر, ايشان پيش
است/ خوب خيلي ببينند, بشنوند, را جمعه اسم كه بهاندازهاي بياورند هم را هها بچ
از غير هها بچ آوردن از ولي كردهايم, اظهار و گفته جمعه سه دو, را موضوع اين
سÇود خودشان, براي بدگذشتن و بيترتيبي و قال و قيل و حرف و حواسپرتي
كه نيست حرفها بعضي گفتن به محتاج ديگر كه اين مقصود نيست/ حاصل ديگري
ايÇن و آقÇا مÇرحÇوم و بÇيدخت وضع و جمعه موضوع و اينجا به رسيد حكايت

آمد/ پيش مذا كرات




