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تحي¹اسالمي

است خاموشي علم, ل او ميفرمايند: حضرت كه حديثي دربارة قبل شب چند
در كه است اين آن و بگوييم مسألهاي شرعي بهقول ميخواستيم كردهايم/ مذا كره
نباشند, چه باشند, آشنا چه ميرسند كه بههمديگر دنيا, ملل همة در مذاهب,  كلية
يÇا گÇفتني كÇالمي يÇا مÇصافحه بÇهشكل يا حاال, دارند/ تعارفي گونه يك Áمعمو
پيش عرب در هست/ هم حاال ملتها همة در كه مينويسند و است ديگر بهاشكال
از آشÇنايي اظهار براي ميرسيدند كه يكديگر به كه بود اين معمولشان اسالم از
شب ; ¾سام Öم عÖن ا را بهبعد ظهر از و بهخير صبحت يعني, ;Hباح ص ÖمعÖن ا را ظهر تا صبح

ميگفتند/ بهخير
مÇيرسند, بÇهيكديگر كÇه بÇهشت اهل كه هست هم قرآن آيه فرمود, اسالم
فÇرق مÇيگويند, ايÇنها امÇثال و Çالم" الس" بعضيها ميبينم حاال, "سالم"/ ميگويند:
و برادري اظهار است, سالمتي سالم, ميكنند/ سالم و ميگويند سالم آنها نميكند/
ميخوانديم, كه كتابش در خارجي, احان سي از يكي است/ يگانگي است, ت اخو
و ميكردند سالم ما بر اينها و رسيديم قبيله بهفالن آفريقا در است نوشته ديديم
به آنها از صدمهاي هيچ كردند سالم اظهار وقتي كه داده دستور آنها به آنها پيغمبر
كÇه است اروپÇايي نÇفر يك اين خوب, برسد/ نبايد مقابل طرف آن به ديگري

كردند/ اذيت را ما آنها معذلك, گفت: و ميفهمد را اسالمي حكم اينطور
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ليك ع بايد باشد, مرد به ا گر تو, بر سالم گفتن هنگام خوب, هم سالم در حاال,
آنها به باشند مردان جمعيت ا گر و (به كسره) يكل ع زنان به و بگويند كاف) (بهفتح
تÇقدير در عÇبارتش ديگر آن ولي بگويند/ بايد عليكÔنَّ را زنها جمعيت و ÖمÔيكل ع
و ميشود همه شامل هم و است تقدير در عبارتش گفتيم, كه سالم لفظ ولي است
عليكم Õسالم كه زيادتر يا و عليك Õسالم باشد چه معنيش كه, بنابراين نفر/ يك هم
سالم هم قرآن در كه است اين است/ همان معنيش هم, آن گفتيم كه سالم باشد,

او و گÇفتند سÇالم پس شدند, وارد او بر آنها كه هنگامي : ون ÔركÖن Ôم Õم Öوق Õم ال× س ق×ال Hم ال× س فق×الÔوا يهل ع لÔوا خ د Öذا /1
/(25 آية ذاريات, (سورة ناشناختهايد كه مردمي شما بر سالم گفت: (ابراهيم)

ليكم ع Õسالم دارد, Hسالم است/ ابراهيم حضرت قضية در 1 ون ÔركÖنÔم Õم Öوق Õم ال× س دارد;
بشنويد سالم ا گر (ولي دارد/ سالم جور همه بهشت اهل در اينكه مقصود دارد/ هم
هر جمعيت آن ميشويم, وارد تي جمعي بر وقتي اما كه///) وگرنه دهيد جواب بايد
هÇمه بر سالم گفتيم, كه سالم لفظ تا, پنج چه باشند تا هزار چه هستند, كه تعداد
كÇه دقÇيقه هÇر رسيدند, كدام هر كه بعد بگويند/ جواب ميتوانند هم همه است/
بÇايد چÇون بÇاشد, زدن حÇرف براي فرصت كه بكنند سالم نيست الزم رسيدند,
است/ واجب جوابش است, مستحب سالم ا گر دارد/ هم جواب سالم بگويد/ جواب
هر و است همه بر سالم ميگوييم, سالم و ميشويم وارد كه ل او همان كه است اين
است اين مقصود است/ ابتدايي سالم اينكه نه ماست جواب بگويند, جواب  كدام
برادري و سالمتي كه گرفت بايد را سالم حقيقت نميشود/ هم سالم سالم, به  كه

باشد/
تÇعطيل شب Öمذاهب همة در است/ بزرگي شب كه است جمعه شب امشب
از است/ بوده زمان چه از و كÇي, از "هفته" كه نيست معلوم است/ بزرگ مذهبي,
و شنبه همين دارند, را هفته دارند, را آن هم ملتها همة و داشته وجود پيشين زمان
اين از يكي بين در را تعطيلي اين خودشان براي هم كدام هر را/ جمعه تا يكشنبه
بگذاريم, را اسمش هرچه بگوييم, عيد بگوييم, جشن تعطيلي كه دارند روز هفت
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است/ اشخاص حاالت اختالف به بسته ديگر
در بود/ دوشنبه روز دارد, اخبار بعضي كه آنطور ابراهيم حضرت مذهب در
شÇنبه هم حاال و بود شنبه الم, عليهالس و آله و نبينا علي موسي, حضرت مذهب
يكشنبه نصاري× مذهب در است/ مذهبي عيد Öتعطيل اين و دارند/ تعطيل كه است
مين منج كه را مناسباتي آن حاال, دادند/ قرار را جمعه هم اسالم ديانت در دارند/ را
كه است آنها به ه متوج است, ستاره كدام به منسوب هركدام كه گفتهاند بعضي هم
مÇطالب ايÇنجور هست, درتورات ظاهر بهصورت كه آنطوري بعد/ براي باشد
منسوب كه هست هم اشعاري چنانكه است, شده تأييد هم اسالم در آنها از بعضي
ام اي در كه كارهايي و هفته ايام به راجع است الم, عليهالس علي, مولي حضرت به

ميفرمايد: كه است اين كرد/ بايد هفته

حضرتعلي(ع)/ به منسوب شعر /1

1 ¾Ê Ú»ال لقÇÇÇخ | Ôاهللا ي ÇÇÇÇبدَّ ت فÇÇيه نَّ ال Ô¾ناÇÇ الب دÇÇÇ ح اال | و
ابتدا¾ يكشنبه, در خدا چون كنيد, ساختمان و بنا¾ به شروع يكشنبه روز در

كرده/ زمين و آسمان بهخلقت
آسماني چيست, ابتدايش كه هست گفتگو قابل گفتگوهاست, هم اين در حاال
ايÇنطور حÇضرت ولي بÇاشد/ دوشÇنبهاش و يكشÇنبه كه بود كجا روزش نبود,
روز آن ا گر است/ رموزي و اسرار داراي مطلب اين و است دستور و ميفرمايد
و آسمان بهخلق ابتدا¾ يكشنبه, روز در كه است اين است/ يكشنبه حاال نبود,
گرفت درنظر هم مناسبتي ميتوان گرفتهاند/ عيد را يكشنبه مسيحيها و كرد زمين
گرفتهانÇد/ را يكشنبه لذا است, مبدأ و باطن به شريعت بهامور آنها ه توج چون
همين مطابق Öاخبار بعض مطابق كه است روزي آن كه شد معين شنبه يهود, براي
و آسمانها گرفت, قرار عرشش بر خدا شنبه روز ميفرمايند, حضرت كه اشعاري
زمÇين و آسÇمان زرگÇب سÇاختمان و عمارت اين شد, درست همهاش و زمينها
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/ 5 آية , ط×ه× سورة /1

را كار آخر كه ,1 توي× ÖسI ش ÖرعÖال Ò� ع Ôن × Öa الرَّ گرفت: قرار تختش بر خدا و شد/ موجود
خسÇته خدا درصورتيكه گرفتند را آن ظاهر و كرده اشتباه هم آنها ولي  گرفتند

(آي¹الكرسي)/ 255 آية بقره, سورة /2

را بشر خداوند كه است خلقت روز هم جمعه روز /2 Õم Öون ال× و Õ¹ن س Ôه Ôذ ÔخÖأت ال× نميشود:
كرد/ خلق

ايÇراد بÇعضي كÇه بÇاشد تاريخي ظاهر صورت اينكه نه است مناسبات اينها
را ديگÇري مÇطالب باز كه است اين براي اينها نبوده; اينطور بگويند يا بگيرند
كامل Öخلقت كه را روزي موسي حضرت كه گفت ميتوان كه فهميد بتوان ضمنش
حÇضرت بÇاشد/ شÇنبه كÇه داده قرار عيد كنند, خدا بندگي Öآسايش به بايد و شده
چون داده, قرار عيد را, كار به شروع ل او روز خلقت, ل او روز الم, عليهالس عيسي,
را يكشنبه لذا ميشود تمام بعد ديگر شد كه شروع است; شروع اصل, درواقع,
در يعني, داده, قرار را جمعه روز آله, و عليه صلياهللا ما, پيغمبر است/ داده قرار
ميتوانÇيم كه است بشر خلقت است, آدم خلقت روز كه است جمعه روز اسالم
شده گرفته اينجا از ميگيرند, جشن را تولدشان روز كه اروپاييها شايد كه بگوييم
ميگيريم جشن عموم بهطور را بشر خلقت روز را, بشر تولد روز ما منتهي است/

دادهاند/ قرار جشن روز را آن و كرد بشر خلقت جمعه روز در خدا  كه
عرب چون گفتند جمعه را آن Gبعد و ميكردند ذ كر به" Ôو رع" عرب در را جمعه
هÇجرت و حÇركت مكÇه از حÇضرت آنكÇه از بعد نبودند/ اجتماعي روز آن در

شد/ داده اجتماع ترتيب آمدند, مدينه به فرموده,
يق صد ابوبكر كه غار يار با بودند ثور غار در روز سه دو حضرت سفر, اين در
عرض ابوبكر بخر/ من براي شتر كه بودند فرموده ابوبكر به Âقب بزرگوار آن باشد/
را پÇولش كÇه است ايÇن خير/ فرمودند: ميكنم/ تقديم دارم, خودم شتر دو  كرد:
پول اين مرتبه دو بعد بود, امر برحسب كه گرفت را پول ابوبكر و دادند بهابوبكر
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گÇفت: هÇم غÇالمش بÇه و خÇريد شتر دو كرد, حضرت تقديم دوباره و آورد را
را اول روز سه دو آوردند/ آنوقت در كه است اين بياور; روز فالن در بهفالنجا
كرده درست دوباره د محم كه است فتنهاي اين گفتند: قريش ار كف بودند, مشغول  كه
رفتار ترتيب بههمين برود, هرجا به بكند, فرار ا گر و شده همه زحمت اسباب  كه
را حضرت كشتن تصميم لذا برداريم; ميان از را او كه است اين بهتر كرد, خواهد
كردند/ خدمت نفر چند اينجا در خوب, داد/ خبر حضرت به هم جبرÄيل كه  گرفتند
كجا گفتند: گرفت/ پشتش به جوالي توي كرد, پشتش به را حضرت ابوذر, كه دارد
د محم گفت: چيست? پشتت در كار? چه به گفتند: بيرون/ ميروم گفت: ميروي?
چوپاني نافهم خرفت مرد تو مثل كه رسيده بهجايي ما كار ديگر گفتند: اينها است/
بههرحال رسيده/ اينجا به كار كه كرده درست فتنهاي د محم ميكند?! مسخره را ما
دو درواقع بردند/ تشريف حضرت طريق اين به و برد بيرون اينجور را حضرت
دهسالهاش دختر كه بود ابوبكر يكي مطمÃن, دوستاني و واقعي نفر دو داشتند, نفر
الم, عليهالس علي, هم ديگري و بودند كرده عقد خودشان براي روزها همان هم را
درواقÇع و خانوادگي حمايت تحت و پسرعمو نبود, حضرت داماد هنوز كه بود
بود/ حضرت عالقة مورد همه, از بيشتر و فدا كارتر همه از كه بود ايشان فداي جان
خÇدمت در و بلي/ كرد: عرض بيايي? حاضري فرمودند: ابوبكر به كه است اين
قÇدري رسÇيدند غار دم به مشركين وقتي آنجا در منتهي رفت; غار به حضرت
ال× ميفرمايد: قرآن در خداوند كه دادند دلداري را او پيغمبر كرد/ وحشت و ترسيد

/40 آية توبه, سورة /1

دلش هÇم بÇاز بÇاش/ آسÇوده نÇباش, مÇحزون فÇرمودند: پيغمبر ن×ا1, عم اهللا انَّ Öن ز Ö ÒI
درياي ديد كرد, نگاه كن/ نگاه فرمودند: و دادند نشانش حضرت بود/ مضطرب
نزديك به اينها هروقت كه فرمودند آماده, و حاضر آنجا كشتياي و است آبي
مÇيكنيم, فرار و مينشينيم كشتي توي فوري شوند, غار وارد خواستند و رسيدند
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Ôهت ن âيÇك س Ôاهللا ل زÖÇنا آيه: در كه دادند او به آرامش كه بود اين مقصود باش/ آسوده

فوق)/ آية فرستاد(دنباله او بر را خود سكينه خداوند /1

پيش از كه پيغمبر ولي ابوبكر/ به بعضي و گرفتهاند پيغمبر به را "عليه" بعضي 1 هÖي ل ع
بود/ ه قلبي سكينه داراي

مرا بيايند ميخواهند فرمود: الم, عليهالس علي, به پيغمبر بود/ علي هم ديگري
آيÇا بÇريزند من خانة به ميخواهند بخوابي? من رختخواب در حاضري بكشند,
ايÇن بÇه ميخواست (يعني, كرد عرض بشوي? من فداي و شوي كشته حاضري
زنده تو آيا بخوابم تو جاي من ا گر كه كند) ن معي و بفهمد را حضرت آن قصد بهانه
تÇو بÇله تÇو/ موي يك فداي من هزارجان پس كرد: عرض بله/ فرمود: ميماني?
جÇاي در كÇه است ايÇن هسÇتي/ ÖالمÇع جان كه بمان باقي تو نباشد/ عالمي باشي,

خوابيد/ حضرت
رسيدند, غار نزديك ار كف وقتي كه است اين به داشتند نفر دو اين كه فرقي
او به پيغمبر ولي بكشند را دو هر و برسند آنها كه ترسيد و شد محزون ابوبكر
كه است آيةقرآن صريح فرموده, قرآن در خدا ندارند/ دسترسي آنها كه داد اطمينان
چيزي چنين علي دربارة اما شد/ محزون ابوبكر ولي مباش, محزون فرمود: پيغمبر
طلب خدا, راه در را خودش جان كه كسي كه دارد آيه علي دربارة است/ نرسيده

/(207 آية بقره, (سورة فروشد خدا خشنودي بهطلب را خود جان كه است كسي مردم, جملة از /2

يقين با علي پس /2 اهللا ات ض× Öرم ¾غ×اتÖبI Ôه سÖفن âيÌ Ö¿ ي Öنم اس×الن ن م و كند: فدا خدا, رضاي
ولي خÇوابÇيد خاطر آرامش عين در ميكند, فدا را خود و ميشود كشته بهاينكه
ثÇابت كÇه بÇود ترسان و نگران معذلك داد, او به پيغمبر كه اطميناني با ابوبكر
Gبعد حضرت نبود/ ابوبكر با مقايسه قابل و بود باالتر بهمراتب علي ايمان ميكند
دست كه همانهايي Gبعد كه وا گذاشتند, علي به را امانتها و كردند سفارش علي به
دختر فاطمه فاطمه: سه با كند حركت بعد و بهصاحبانش بدهند بود, امانت حضرت
اين بود/ زبير مادر كه عمهشان فاطمه و الم, عليهالس علي, خود مادر فاطمه پيغمبر,
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جلوي و آمدند همه راه, بين بياورد/ را اينها بودند, نزديك اقوام از كه را فاطمه سه
نÇخواهÇم من نهخير, كه گفتند الم, عليهالس علي, برگردانندشان/ كه گرفتند را اينها
در خÇداونÇد ترسيدند/ و است جنگ مسألة نه, ديدند و بكشيد مرا مگر  گذاشت
رسÇيدند Çالم, ليهالسÇع عÇلي, حÇضرت بÇرگشتند/ و تÇرسيدند كÇه انداخت دلشان
ده يك HقريبÇت بÇود; مÇحلهاي كÇه قÇÔبا در آله, و عليه صلياهللا رسول, بهحضرت
مسافرين بقية تا منتظريم و هستيم ما فرمودند: و رسيدند آنجا به بله, بود/  كوچكي
را فاطمه نفر سه اين الم, عليهالس علي, وقتيكه تا بودند و برسند ما, همسفرهاي ما,

آورد/ آنجا به
كÇردند شروع يعني, ساختند; هم مسجد بودند, قÔبا در كه روزي چند اين در
و دارد فÇضيلت خÇيلي هÇم مسÇجد آن هست/ هÇم حÇاال كÇه قبا مسجد بهساختن
نمازجمعه شد, معين هم جماعت نماز شد/ معين آنجا در بهقولي بنا هم نمازجمعه
بÇود, شÇده واقÇع آنروز در اجتماعي آنكه بهواسطه بود, وبه ر ع آن نام Âقب  كه
و گذاشتند قرار بله, ه/ ع Öم Ôج نه است عه Ôم Ôج اسمش هم قرآن آيه شد, جمعه اسمش
شده گذارده Öروز آن بر اسالم از قبل جمعه نام البته و است/ ترتيب اين به مطلب

كرد/ پيدا رفيت Ôع درحقيقت, و است
زمان در و است اسالمي بزرگ عبادات از يكي و دارد احكامي هم نمازجمعه
چÇهار كÇه نمازظهر عوض جمعه روز در نشد/ ترك هيچوقت هم حضرت خود
دارد قبلش هم خطبه دو و است ركعت دو نمازجمعه است, ركعت دو است, ركعت
مردم است الزم كه را احكامي سخنرانيش يك در است/ سخنراني دو Hتقريب  كه
بÇايد ميآيد دشمن اينكه و جنگ احكام يا بكنند بايد كه را كارهايي و بفهمند
ذ كÇر خطبهاش يك در باشد الزم كه هرچه بله, اينهاست/ امثال و باشند مواظب

ميكنند/ دعا مÆمنات و مÆمنين براي دعاست, بيشتر ديگر, خطبه در ميكنند/
و جÇمعيت بÇه دعا وقتي البته و است عبادات از يكي خودش نيز جماعت
و اخÇالص روي از ا گر مÆمن چهل فرمودهاند: نميكند/ رد خداوند بود, اجتماع
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بÇايد مÇنتهي مÇيكند/ اجابت خداوند بخواهند, هرچه كنند, خدا به ه توج حقيقت
غرض نباشد/ ي ماد اغراض و دنيا براي باشد, پا كيزه و پا ك تشان ني و باشند يكدل
ظاهر بهحسب مسلمانها ما ميكند/ اجابت البته بخواهند, خدا از و نباشد شخصي
در عÇيب ايÇن ديÇد بايد نميشود! اجابت و ميكنيم دعا Âمث هم نفر هزار  گاهي
بهجهت شده, وعده جماعت به درواقع هم نماز دارد/ وجود عيبها خيلي  كجاست?
دارد; فاتحه همه نمازها باقي ندارد, فاتحه كه ميت نماز از غير نمازي هر در اينكه
نيست نمازي فرمودهاند: كه است نماز اساس فا¹Iالكتاب و دارد حمد سورة يعني,

الكتاب/ ¹Iفاب الا ̧ ال ص ال /1

ميگوييم: چنانكه شده ادا جمع بهلفظ تمامش هم فاتحه سورة فا¹Iالكتاب/1 به مگر

/(5 ميجوييم(آية ياري تو از و ميكنيم عبادت را تو /2

بايد چهجور مهاش مقد و ل او كه است عبادت در خوب 2/ Ô âع�ت Öسن ا ك×ي ا و ÔدÔب Öع ن ا ك×ي ا
بايست او مقابل در چنان كه فرمودند باشد/ خدا به هاش توج چگونه كند, چه باشد,
مخاطبه او با و ميبيني را او اينكه مثل كه باش بهطوري و بگو سخن بهطوري و

ترا ك/ نه ا Ôراهت Ö Òn Öن ا و Ôراهت كان ك بَّك ر ÖدÔواعب /3

اينطور ميبيند, را تو و است تو همراه او ميبيند,3 او نميبيني, تو ا گر كه ميكني
سخن او با و باشد داشته درنظر را خدا كند, ه توج وجهه آن به و بخواني/ نماز بايد
غلط و اشتباه با كه نيست خواندن براي فقط فرمودهاند, كه دعاهايي حتي كه بگويد
شب در كميل دعاي اينكه مثل بخوانيم را دعا عبارت باشد/ بهمعني ه توج بدون و
همين كه است ممكن هم گرامافون است, ممكن هم راديو نفهميم/ و بخوانيم جمعه
هم و راديو هم ميكند اجابت خدا كه ميشود مÆمن خيلي هم او پس بخواند, را دعا
و بخواند را خدا بگويد/ را عبارت اينكه نه بخواند را خدا بخواند, نه, را?!  گرامافون
است اين دعايش يك خوب دارد/ دعا هم بعدش هست, دعا لش او هم آنجا در
كند/ عفو بدكار از نيكي, و نيكوكاري هر كه كردهاي امر تو پروردگارا, خداوندا,  كه
تو درگاه به و آمدهام تو عفو بهاميد بديها همه با من تو/ بهدرگاه بدكاريم خدايا,
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مÇرا خÇدايÇا, نÇيست/ بدكارتر هم من از و نيست تو از نيكوكارتر خدايا, آمدهام/
اي : Ô¾Ï»ÇÔXا ا كÇتا Öدق Ôن س ÔT يا است/ لتر فصÇم ال ا و است اين خالصهاش ببخش/
باقي هكذا و آمده/// تو بهدرگاه بدكردار و مÔسي¾ بدكار, شخصي نيكوكار, و محسن
حÇمد ميكنيم, ذ كر را او صفات كه ل او ميايستيم, او حضور در وقتي دعايش/
به اما لله, Ôمد Ò Ö¡ ا خداست: به منحصر همهاش ميگوييم پسنديدگي, نيكي, ميكنيم,
شيخ صورت اينها كه عرفا¾ بعضي به دادهاند و ميدهند نسبت حاال ميگوييم?  كي
بپرسيم ديگران از كنيم, نگاه خوب نيست/ چيزي اينچنين نه, ميگيرند/ درنظر را
امر چيزي چنين كداميك به هستند, جمعيت همه اين هست? چيزي همچون آيا
اشتباه هم همينها از بعضي كه است اين عجيب ميگويند, كه آنهايي است? شده

هست? چيزي چنين آيا كه ميكنند
كي امر به بداني فرمودهاند: كه است اين هست, بابت اين در كه را آنچه البته,

ميكني/

امامهشتم(ع))/ از منقول (حديث ده قرار خود چشم جلو در را هÔدي× اÄمة از يكي /1

بÇدانÇي تÇا ينيك1 ع صبن ¹ Ú_ Ñاال ن م Gد واح عل Öاج و تكبير¸االحÇرام: موقع در بله,
كÇه خودت موالي بهامر بهآمرالهي, داشتي هي توج همچو ا گر ميكني/ كي بهامر
اشكÇال كÇه آن شد حاضر تو پيش در تمثيل نه تمثل بهعنوان خيالش بياختيار
تراشيدن صورتي و ه كردن توج بهاختيار اما نيست/ گناه را تو و نكردهاي تو ندارد,
هيچ ا گر است, شرك بفهمد, كسي ا گر يعني, است/ كفر يا است, شرك البته هم اين
و ناداني كه نباشد ه متوج نباشد, بهخيالش هيچچيز ا گر اما است/ كفر نفهمد, چيز

است/ سفاهت
چÇه مÇيكنيم? چÇه مÇيكنيم? كÇي امÇر بÇه بفهميم او مقابل در كه است اين
غÇالب كه را تسبيح و حمد بين فرق خوبي/ ستايش, يعني حمد :Á او ميگوييم?
و هسÇتي هÇرچÇه يÇعني, حÇمد; كÇه فÇرمودهانÇد ايÇنطور است, يكديگر با جاها
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در كه است اين خداست/ از هست هرچه خداست, حمد اين خداست/ از خوبيست
از يكي از هاي عد ميبرد, تشريف جنگ براي امامحسين(ع) حضرت كه سفر آن
تشويق حضرت كه وقتي در بودند/ آمده بزرگوار آن خدمت در راه اطراف دهات
از يكي ميكردند, ترغيب جهاد به بهرفتن را آنها و ميفرمودند جنگ به تشجيع و
در چطور كرد: عرض و كرد حركت حقيقي, مÆمن اشخاص آن از يكي مÆمنين,
شروع و نكنيم? جنگ هستي, خدا نماينده و پيغمبر جانشين كه تويي مثل ركاب
GعدÇب حÇضرت كÇرد/ ايشان از تعريف و آنحضرت حميده صفات بهذ كر  كرد
مÇيگويد: كسÇيكه ولي پسÇنديدم كÇردي, بÇهجهاد عÇالقه اظهار اينكه فرمودند:
ا¡Çمدهللا قول كه مينمايد ستايش را غيرخدا و ميكند مرا تعريف چطور ا¡مدهللا,
گاهي اينكه مثل است/ حق مخصوص خوبيها همة يعني, اوست, تعريف همهاش
عÇلي, مÇدح در گÇفتهانÇد, پÇيغمبر مÇدح در ر رÇمك كÇه اشعاري ميگوييم, ما خود
فرموده: خودش كه نيست اين از علي براي باالتر مدحي ولي گفتهاند الم, عليهالس
بÇندگان از هسÇتم بÇندهاي مÇن ميفرمايد: الم, عليهالس علي, Tمد/ بيد ع Öن م Õبد ع انا
است تعريف باالتر و مقام آخرين و درجه آخرين كه آله, و عليه صلياهللا د, محم
; Ôه ÔدÖب ع Gدم ÔT انَّ Ôد ÒÎ Ö¾ ا ميخوانيم: مرتبه چند روزي هميشه كه است همين او/ براي
ايÇنكه بÇراي چÇه? يÇعني خÇداست بندة خداست/ بندة د محم كه ميدهم شهادت
نكنيم خدايي بهعنوان ظاهر بهصورت او, به ه توج اينكه براي خداست/ نگوييم
ببرد/ را ما ميخواهد او و گفته ما به او دهيم/ قرار شفيع دهيم, قرار واسطه را او ولي
او عقب بايد باشد/ رو جلو ميخواهد او هم بعد و كرده راهنمودي را ما او ل او از

است/ حمد اين, برسيم/ بهجايي تا برويم
يعني, آاليش, جور همه از آاليش, از خدا است ه منز و پا ك يعني, تسبيح;
آاليش يك خودش آن هست, كه انسان خود حتي كه نيست او در نقصي هيچ
كÇه من گفتم: من ; ÕبÖÇن ذ به ÔقاسÔي ال ÕبÖÇن ذ ودك Ôج Ôو : ¹َّب ÒT قالت ? ÔتÖبذنI ما ÔتÖلÔقف است:
آن محبت, روي از نيست/ الجمع مانع¹ دوش هر كردم? گناه چه يا نكردم,  گناه
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Âاص نيست/ باالتر آن از گناهي و است گناه تو هستي " جودك Ôو" كه فرمود معشوق
خدايم بندة من بگويد: كه كيست من ميشود/ تا دو خدا و من ميگويي كه تو هستي
گÇناهش ل او از شÇيطان است/ نپسنديده خدا را من لفظ ميكنم/ را خدا عبادت يا
بزرگيست/ بسيار خطاي "من" اين بله, كردند/ بيرونش لذا گفت, "من" كه بود همين
مÇنحصر هسÇتي و را ديگÇر هسÇتيهاي بÇردارد بÇين از كÇه است ايÇن تسÇبيح, و
هÇمهمان مÇيگوييم: كه است اين بفهميم ميتوانيم ظاهر در كه مثالي بهخداست/
هÇمة مÇيبينيم, را فÇرش و ديÇوار و در مÇيبينيم, را رنگÇها ميبينيم/ را يكديگر
تÇاريكند/ خودشان از همه اينها چيست? اينها ميشناسيم/ و ميبينيم را اشخاص
امÇا نميبيند, را هيچكس تاريكند, همه كرديم, خاموش را چراغها تا اينكه براي
پس است/ چراغ از دارند هرچه كه است چراغ تابش اثر بر ميشود, ديده هرچه
ايÇن, خداست/ از دارند عالم موجودات همة آنچه است/ روشني و چراغ از همه

اهللا/ سبحان ميشود: اين ندارند, چيزي هيچ خودشان از است/ مدلله Ö¡ ا معني
ايÇنطور Çالم, ليهالسÇع عÇلي, بن حسين حضرت را حمد معني كه است اين
دارد هرچه و دارند او از دارند همه ديگران آنچه يعني, حمد; كه ميفرمايد تفسير
هرچه ديگران ندارد/ غير به احتياج است, خودش از دارد او آنچه دارد/ خودش از
خداست براي حمد كه است اين است/ حمد و تسبيح معني اين كه دارند او از دارند
از خوبيها همه چون يعني, ميشود/ تسبيح معني همان باز انحصارش اين بس/ و
از نÇيست و هست هرچه كه اوست مخصوص ستايش ندارد, نقصي پس اوست
باقي چه و دارند عقل كه آنهايي چه موجودات, همة جهانيان, عالم, همة و اوست
از نÇيست/ غافل عالم از آني اويند/ تربيت تحت Öعوالم همة در همه موجودات,
اصلش ميكند, تغيير شكلش ميكند, تغيير فردا تا امروز كه بگيريد كوچكي غورة
هست, هم آن به آن ميكند, تغيير وزنش ميكند, تغيير وجودش ميكند, تغيير
در Áصاات نميشود! انگور كه كرد هسته تا غوره باشد فوري كه نيست چيزي يك
Áصاات هي همهاش خاصيتش, و مزهاش شكلش, وزنش, رنگش, از چيزش همه
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تÇحت جÇهانيان هÇمة پس ميآيد/ ديگري چيز و ميرود بين از و ميكند تغيير
آن به آن جهانيانيم, ¾جز در اوييم تربيت تحت كه هم ما آنوقت اويند/ تربيت
قلب جوارح, ديگر, ¾اعضا گوش, شنوايي چشم, بينايي چشم, نور از داريم آنچه
در اينها همة گلبولها, حتي جوارح, و اعضا¾ ميكند, كار كه كبد ميكند, كار آنچه
صوري, جهات همة و معنوي جهات همة هستند/ العالمين رب آن تربيت تحت
نسÇبت رحمان است/ رحمان دارد, نظر همه به او اوست/ از اينها آخرت, و دنيا
بÇه نسÇبت تÇنها رحÇيم, است/ عÇمومي هربانيÇم رحماني, رحمت است, بهعموم
او هست, هم عالم همة براي آنچه و دارد او است مÆمنين براي آنچه است/ مÆمنين

/(3 آية ملك, (سورة نميبيني تفاوتي رحمان خداي خلقت در /1

هÇم نظري 1/ ت Ôف×اوت Öن م ن × Öa الرَّ قÖل خ â| تري× م×ا موجودات: همة به دارد نظري دارد/
هÇم را مÇوجودات بÇاقي مÇيرساند/ كÇمالشان بÇه را مÆÇمنين مÆÇمنين, براي دارد
هم موجودي هر ميبخشد/ باز Öاستعدادشان بهاندازه ظاهريشان كمال در همينطور
بعد و بيايد باال ا گر انسان س فن آنهاست, از يكي انسان س فن اوست/ از هست  كه
باز چه? نيايد, باال باز و برگردد ا گر است/ هيچ است, مرگ ميشود, چه برنگردد,
و است مÇرگي مÇرتب زندگي/ و است مرگ در Áصاات انسان كه است, مرگ هم
چه رفت كه س فن اين كجاست? رفت كه اين حاال آمد, ديگري رفت, اين زندگي,
زكام ميشنود, عطري بوي ا گر انسان كه است چطور ديگر! رفت اين ميشود?
ميكشند كه نفسي يك به بوييدني يك به كه اينطورند اشخاص خيلي ميشود?
آنچه پس است/ باقي و ميماند او وجود در او اثر پس ميماند/ وجودش در اثر اين
نÇميرود, بين از و ميآيد و ميرود هست هرچه عالم در ميشود? چه دارد  كه
آن پيش در كجا? در ميگذارند/ امانت و ميشود ضبط آنجا در ميشود, خزانه
است, عÇوالم همة حقيقت كه روزي جزا, روز دين, روز پس هست/ كه خدايي
معلوم آنجا داريم, چشم كه ميكنيم ر تصو ما اينجا در است/ او مالك, آنروز,
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كم×ل داده: او آن, به آن كرده, عنايت او داده, او نبوده, ما از چشممان كه ميشود
خدا هروقت حاال, اوست/ دست در ميكنيم هرچه و هست هرچه پس, / نâي الد م Öوي
باشيم او ه متوج بايد كرديم, درك را آن حقيقت شمرديم, كه صفاتي اينطور به را
كÇه تويي بهغير گفت: بايد نيست/ چاره اين از غير , ÔدÔب Öع ن ا ك×ي ا گفت? بايد چه و
ا كÇ× اي و بÔد ÖعÇ ن ا ك×ي ا پس: نيست/ مÆثري تو غير نيست, موجودي تو غير نيست,

Áصاات و ظاهر بهصورت باشيم, خوب ميخواهيم كه ما كرد? بايد چه حال / Ô âع�ت Öسن
بÇلكه ديگر دقيقة پنج ديگر, آن يك ميدانيم مگر نيست/ كه خودمان بهاختيار
يÇا است بÇندگي بÇد? يÇا است خÇوب داشت, خواهيم حال چه ديگر دقيقة يك
را دادش ميدهي, تو كه را توفيقش خوب كه ميخواهيم او از آنوقت معصيت?
بÇهسوي رو كÇه راسÇتي راه به خدايا : Ò âoقت Öس ÔمÇÖال اط ×Í ßØ½االن دÖها پس ميدهي, تو  كه

كن/ هدايت را ما ميباشد, خودت
و هست همه نزد در كه است فاتحه سورة معني ظاهر, بهصورت اين خوب
است نمازجمعه اين حاال, است/ عبادت است, جمعه روز سورة در كه هم بقيهاش
پيغمبر زمان در كنند/ شركت روز آن در كه بود واجب و الزم همه بر سابق در  كه
در خواند/ ابوبكر هم, بزرگوار آن از بعد خواندند, جمعهها همة خواندند, همه  كه
آنها وظيفة ميخواندند, حكام همان بود, حا كمي ابوبكر جانب از كه هم جايي هر
سال, ده نزديك بود, خليفه كه خطاب بن عمر زمان ميدادند/ دستور آنها به و بود
در عÇثمان كÇه دارد حÇتي مÇيخوانÇدند/ هم عثمان زمان ميخواندند/ سال, يازده
و بود شده زياد پيهش چون خواند را نمازظهر ه, مك تا است فرسخ چهار كه عرفات
بهتمام را نماز و خواند نماز كه است اين ميكرد/ اشتباهاتي بهعالوه و بود سنگين
خوانÇدند/ ركعت دو آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, ولي خواند ركعت چهار خواند/
چÇادرش, به آمد كه بعد خواند/ تمام عثمان ولي خواندند قصر آنجا در را نماز
يك و نÇبود خÇوبي كار اين و شدي رسوا كردي, بدكاري گفتند: ش خواص بعض
و بÇفرستند را ديگÇري عÇصر, نماز براي گفت: و كرد خيال هم او بردار/ فكري
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بخوانÇند/ نماز مردم براي و بروند الم, عليهالس علي, كه علي پيش فرستاد عثمان
واال ميخوانم من خوانده, پيغمبر كه باشد بهطوري ا گر كه فرستاد پيغام حضرت

نÇهخير, كÇه فÇرستاد پÇيغام عثمان نميخوانم/ من خواندي, تو امروز كه بهطوري
نخواندند/ و نميخوانم فرمود: حضرت بخوان/ ميدهم, دستور من كه همانطور
هÇنوز است, مÇانده هم حاال تا اين و خواند تمام نماز همانطور و رفت ديگري

ميخوانند/ آنطور تمام نماز, ما, سني برادران بيشتر چون هست/ كه هست
جمعه امام يك باشد, يكي بايد نيست/ جايز نمازجمعه, دو شهر يك در و
مگر دارد, كم خيلي مستثني× كنند, شركت بايد هم همه و نيست جايز تا دو باشد,
ال× و Õج ر ح ج رÖع  Öاال Ò� ع ال× و Õج ر ح مي× Öع  Öاال Ò� ع سÖيل باشد/ مريض باشد, ناخوش كه  كسي

سورة ;61 آية نور, (سورة هست بيماربا كي براي نه و هست لنگبا كي براي نه و هست كوربا كي براي نه /1
/(17 آية فتح,

كم معاف معافند/ اينها كه دارد اشاره هم قرآن در كه همانهايي /1 Õج ر ح ضâريمÇÖال Ò� ع
مكروه جمعه ظهر از پيش كردنش حركت مسافر, حتي بخوانند/ بايد Gا كثر و دارد
هÇم بÇنيعباس مÇيخوانÇدند, هÇم ه يÇنيامÇب خÇلفاي حتي بود, رويه اين و است/

ميخواندند/
غÇايب انظار از كه فرجه, لاهللا عج دوازدهم, امام قاÄم, حضرت غيبت از بعد
يÇا اسÇتحباب يÇا تخييري يا عيني وجوب در كردند اختالف شيعه علماي است,
نمازجمعه و ميخوانند سابق همان مطابق هم االÐن سنت, اهل نمازجمعه/ حرمت
ل او همان مثل هم حاال كه گفتهاند علما از بعضي داريم: اختالف شيعه ما ولي دارند/
امام بايد چون است مستحب نيست, واجب حاال نه, ميگويند: بعضي است/ واجب
از يك هيچ كه بنيعباس زمان همان از نميخوانده/ كه امام درصورتيكه بخواند
حضرت و خالفت, چهارسال آن در الم, عليهالسَّ علي, از غير بلكه نخواندند ما ة مÄا
آنكه مگر نخوانده نمازجمعه ما ه مÄا از ديگري خالفت, ششماه در حسن, امام
خوانده نماز بوده جمعه ا گر عاشورا در الم, عليهماالس علي, بن حسين ميگويند:
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و بÇاشد امام كه است شرط گفتهاند: معذلك ولي نميشد/ خوانده نمازجمعه واال
شدند/ قاÄل استحباب به ناچار حاال نيست چون

بÇهجهت است/ حÇرام ÖدنÇوانÇخ نمازجÇمعه است; حرام Âاص گفتهاند: بعضي
نمازجمعه حال هر در ميشود/ حرام نيست كه او است, امام بودن Öشرطش اينكه
كردند/ ترك هم مردم بخوانند, كه نيفتادند جلو علما¾ شد, ترك ظاهر درصورت  كه
ما گفتيم: ميكنيد? تمجيد نمازجمعه از اينقدر چرا شما ميگفت: يكبار يكي
گفتيم: نميخوانيد? چرا گفت: ميكردند/ تمجيد ما ة مÄا و پيغمبر نميكنيم, تمجيد
اقÇتدا¾ مÇا بخوانند آنها ا گر و است علما¾ وظيفة اينكه براي نميخوانيم ما حاال

نيست/ خوب نميخوانند آنها چون بخوانيم, بخواهيم مقابل در ا گر كه ميكنيم
ه توج و عبادت آن نيست نمازجمعه چون كه فرمودهاند عرفا, بزرگانمان, ولي
جا, هر در اينكه براي كردند معين را جمعه شبهاي كنند/ جمعه شبهاي در را بهخدا
افسانه بنشينند اينكه نه باشند خدا بهياد اما بنشينند, هم با هستند درويش نفر دو
سياست صحبت :Âمث و بداريم زمين و آسمان صحبت و بنشينيم اينكه نه بخوانند/
خدا بهياد بله, كنيم/ غيبت Âمث يا كنيم معامله آنكه يا كنيم, درست خودمان براي
نفر چهل ا گر گفتيم: كه همانطور كه باشند ه متوج را دلشان خدا, ذ كر به بنشينند,
و زمين به را آسمان ميتوانند فرمودهاند: باشند, جهت يك و دل يك خدا بهياد
روي از و ه وجÇت و راست و صÇاف نÇيت رطÇش با ولي ببرند آسمان به را زمين
باشند كرده بندگي كنند, رفتار كنند, عمل كه دارد هم ديگري شرايط البته حقيقت/
تا را جمعه شبهاي Hغالب فقرا از بعضيها همينطور هست/ جزأش هم آنها بكنند/ و
مشغولند, خدا بهذ كر بيدارند, صبح تا كه بعضي هستند, هم حاال بودهاند, بيدار سحر
نÇماز خداست, ذ كر كه هم خواندن قرآن ظاهر, درصورت خدا ذ كر دارند/ ه توج
بهتر چه باشند هم با ا گر كه خداست ذ كر هم قلبي ذ كر خداست, ذ كر هم خواندن
دربارة كه باشند هم دور و كنند ه توج و باشند مشغول خدا ذ كر به كه است اين است/
بسÇتانهاي مÇيكند: عرض بهشت/ بستانهاي به باد شما بر فرمودند: ذ كر مجلس
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الذ كر/ Ôقل ح قال: ? ¹َّن Òا� رياض ما قال: / ¹َّن Òا� برياض ليكÔم ع /1

بهياد و جمع هم دور مÆمنين كه جا هر الذ كر/1 Ôقل ح ميفرمايند: چيست? بهشت
است بهشت در است, بهشت ه, توج حال حال, آن است/ بهشت جا آن باشند, خدا

نيستيم/ ملتفت و نميدانيم را قدرش و
شÇبها بÇاقي از بÇيشتر و بدانيم را قدرش بايد كه گفتيم جمعه بهمناسبت حاال
بÇخواهÇيم/ خداوند از البته و كنيم ه توج بهتر و بيشتر جهتي هر از باشيم, ه متوج
را او ديÇدن ايÇنكه عوض و پادشاه پيش برويم و بنشينيم كه خواستني نه منتهي
افÇتاده نعلش ميخ االغمان كه بگوييم و بياييم آنوقت بدانيم, چيز همه از باالتر
بÇله است/ پستتÇر هÇم ايÇن از بÇلكه است اينطور او نزد در ما دعاهاي است/
همينطور همهاش ظاهري, جهات و دنيوي جهات از ميكنيم, ما كه را دعاهايي
فÇرمودهانÇد: درصÇورتيكه ميخواهÇيم, را ديگري و ميرويم خدا بهدرگاه است/

را/ ديگري نه بخواهيم را خودش

/773 بيت پنجم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

كÇاستن2 كÇلي افÇزونيست ظن خÇواسÇتن را خÇدا غÇير خدا از
چه و باشد دل بر چه خداست, نام اصل, بخواهيم/ را خودش خدا از بايد بله,
و بÇهدنيا بÇلكه است/ آخÇرت و دنÇيا همة قيمتش خودش خدا, نام باشد/ بهزبان
ما و باشد اينطور ا گر و است/ آخرت و دنيا از باالتر داد, نميتوان هم آخرت
اسم ميشود/ اعظم اسم بزرگ, اسم آنوقت بدانيم قدر Öاينقدر كنيم, احترام اينطور
است, فكر به يا زبان بهعبارت و هستيم ياد در و ميكنيم ه توج ما ماداميكه اعظم
بهياد و كنيم فراموش خودمان از ما كه است وقتي خدا اعظم اسم نيست/ اعظم اسم
خدا ياد ما دل در و باشد ذا كر از اعظم او نام و شود غالب ما بر او ياد و باشيم خدا
هم خداوند البته را اعظم اسم و اعظم/ اسم ميشود اسم آن آنوقت, بس/ و بماند

ميكند/ اجابت




