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  از بيانات 
  

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 



تعطيلجمعه

اسالم در فراغتي/ جشني, تعطيلي, روز دارند, تعطيلي روز يك مذاهب همة
بروند و كنند ترك را كار اينكه نه ميكنند/ تعطيل عبادت براي كه است جمعه هم
و سياحت و گردش آنجا و قديم اللهزار خيابان :Âمث كوچه و باغ به شميران, به
بيكاري براي روز يك پس ميشود, خسته روح نيست/ صحيح اين كنند, تفريح
پسنديده بشود, تحصيل طرز در تبديلي و تغيير ا گر فقه در علوم, در حتي است/
يكي فارغترند, ميفهمند, بهتر قدري يك است راحتتر نباشد, نوع يك ميباشد/
ا گر بروند/ باغ به Âمث منزل اين از كه نيست اين هم تغيير است/ تغيير براي هم
آن درست بلكه نيست/ تغيير اين كنيد, عوض را كار شكل كنيد, عوض را شكلش
روز يك اين دهند/ قرار روح مال هم روز يك بدن, مال را روز شش اين كه است
بÇراي روز شش آخÇرت, بÇراي روز يك باشد/ دنيا براي روز شش و خدا براي

دهند/ قرار خدا وجهة براي را روز يك اين و بدن و  گردش
جÇايي در خÇدا اينكه نه است, خدا خانة فرمودند, را مسجد Âمث كه هم اين
خÇانه, آن در كÇه بدهيم تخصيص خودمان كه خانهاي دارد, الزم جايي يا است,
خÇدا خÇانه خÇودمان براي است, شده داده تخصيص خدا براي كنيم, خدا عبادت

ع ض Ôو تÖيب ل وا انَّ ميفرمايد: مكه دربارة كه است مباركه آية معني اين به ميشود/
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/96 آية عمران, آل سورة /1

در كه است همان مردم, براي است شده گذاشته كه خانهاي ل او ;1 ¹َّكب ب ي âلَّذل اس×لنل
آنجا/ در ازدحام و اجتماع معني به است, مكه ¾اسما از اسمي هم بكه است/ بكه
را معني اين ا گر كه اهللا" "وضع نميفرمايد شده, گذاشته كه جايي اولين اين حاال
بÇراي را روز آن يعني, شده; معين خدا براي كه است بشري وضع معني بگيرند

دهيم/ تخصيص عبادت
مÇباركه آية كه همانطور يعني, دادند/ قرار عبادت براي را جمعه روز شبانه
عبادت براي كه است نمازجمعه است/ نمازجمعه جمعه, مخصوص عبادت است,
ما فانه متأس ولي است/ رسيده زياد خيلي فضيلتش Öاخبار در كه شده, داده اختصاص

ميباشد/ قمري 1381 سال به مربوط بيانات اين /2

علما¾ نيست2/ كار در نمازجمعهاي محروميم, زمان اين در دوره, اين در شيعهها
آن در علي(ع) بن حسين حضرت كه است اين نداريم/ را نمازجمعهاش اما داريم,
و مÇيكشيد مرا ميفرمايد: عمرش, آخر لحظات در وداع, آخرين سفر, آخرين
نمازجمعه به نشويد موفق ميكنيد, روز سياه ميكنيد, سياهبخت را خودتان درواقع
اصطالح به است; نفرين باشد, كدامش هر شد, نخواهيد يا نشويد موفق جماعت/ و
خÇطاب نÇمازجÇمعه, دربÇارة بÇاشد, مÇعنيش هÇر بÇاشد, اخبار يا باشد انشا¾ نحو,
فانه تأسÇم هم باز ولي نشوند/ موفق و بشوند نبايد موفق آنها كه بود بهدشمنانش
عاي اد كه خودمان شيعهها, ما دربارة كه است كدورت و حزن و افسوس خيلي جاي
و ميشود, مأيوسي اسباب خيلي و است شده مستجاب اينكه مثل ميكنيم, پيروي

ميشود/ پيدا مأيوسي كنيم, دقت خوب ا گر
است مطالبي يكي دارد: خطبه دو شوند, حاضر آن در همه بايد كه نمازجمعه
هم يكي و ميشود ذ كر اسالميت براي اسالم عالم در و است الزم مردم براي  كه
از مÇا كÇه گÇفتيم بÇيايد, پÇيش كÇه اوضاع اين از پيش وقتي يك كه ميشود دعا
يÇوسف بÇن اج حج نطقهاي اندازة به منبرشان Âاق كه هستيم راضي منبريهايمان
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باشد! داشته فايده ثقفي
كÇه است قÇرآن آيÇة است/ رفÇته بÇين از ايÇنكه مÇثل نمازجمعه حال هر در

/9 آية جمعه, سورة /1

ندا كه وقتي ;1 عÖيب Öال وا Ôر ذ و اهللا رÖك ذ ×� ا ا Öوع Öاسف ¹ ع Ôم Ô Ö	ا م Öوي Öن م ̧ ل×و للصَّ ي ودÔن ا اذ× ميفرمايد:
نماز يا شود گفته اذان (نميفرمايد: جمعه روز در نماز براي شود بلند فرياد شود,
خÇدا/ ذ كÇر بÇه بشتابيد كنيد, سعي شد, بلند كه نماز نداي نماز, اعالن شود), بهپا
شÇهر مÇردم Âمث دور, دور حتي دور, جاي از بروند, نماز براي باشد بنا وقتيكه
جاي يك به كنند حركت كنند, ا مهي بايد را خودشان صبح از بروند, بخواهند تهران
جمعيت چون بيابان به يا سمت آن به شهر سمت اين از است, نقطه يك ني, معي
لذا ندارنÇد, جا جمعيت آن براي هم جاها غالب بروند/ همه بايد و ميباشد زياد

بيابان/ به ميرفتند
است اين دارد كه فرقي دارد/ حكم يك احكام, اين در نمازجمعه و عيد نماز
سال چند نماز/ از پيش نمازجمعه در و است نماز از بعد خطبه دو عيد, نماز در  كه
نماز كلكته در افغان پادشاه خان حبيباهللا كه بود نوشته روزنامهحبلالمتين در پيش
جÇاي هÇمه از و خوانÇد خواهم نماز فطر عيد روز در كه كرد اعالن پيش خواند/
بÇه رفتند است/) پا كستان ¾جز بيشترين حاال كه روز آن (هندوستان هندوستان
برادران كه اينها كه است ف تأس اسباب Hواقع حاال عيد/ نماز در شركت براي آنجا
اين Hواقع باشيم! نداشته ما و باشند داشته را جمعهاي ظاهر و باشند موفق هستند ما
كه شما خوب كه ميگفت يكي نميخوانند/ ما علماي كه است ف تأس جاي خيلي
نميكند, فرقي ي, جد يا بهشوخي نميخوانيد? خودتان چرا ميكنيد, تأ كيد اينقدر
آقايان كه را نمازجمعهاي ا گر كافريم, نميخوانيم, را نمازجمعه كه حاال كه  گفتيم

ميشويم! كافرتر خيلي ديگر كه بخوانيم ما آنوقت نميخوانند حاال
كÇنار را مÇعامله شÇد بلند كه نماز صداي ميفرمايد: دارد/ اثر البته نمازجمعه
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است, نماز مقصود كه خدا ذ كر به كنيد شتاب كنيد, عجله و ( عÖيب Öال وا Ôر ذ و) بگذاريد
را خودشان برسانند بيايند, سر اين به بخواهند شهر سر آن از بروند/ بايد نماز براي
نÔه آن در آقا مرحوم كه است اين /Âمث صبح ل او از زمستان, روزهاي Hخصوص
يعني, بالمواضعه; فرمودند ننوشتند, را شرعيش عنوان فرمودند, مرقوم كه مطلبي
صداي ميفرمايد: چون نكنيم/ كار را جمعه روز كه است فقرا¾ و خودمان بين قرار
خوب معامله نماز, از بعد تا صبح ل او از نماز, از بعد تا جمعه روز شد, بلند كه نماز
دارد/ ضرر باشد, داشته هم نفع ا گر Hغالب و آن, از شده نهي است, عنه Õنهيم نيست,
در است/ بÇرعكس و رفتهايم اشتباه به كه است موضوعاتي از يكي هم اين
كÇفن ميخواستيم و كنيم/ حركت شنبهاش ميخواستيم نجف, در سفرها از يكي
بايد هميشه كه است چيزي هم كفن كه بگوييم شد, برده كفن اسم كه حال بخريم,
بÇا كÇفن هÇمينطور, هÇم سÇفر همين رفتم, كه سفر هر خودم, االÐن باشد/ همراه
حاضر مÆمن, انسان بايد هميشه يعني, نيست, معلوم خوب, است/ همراه لوازمش
آنجÇا در ميخواسÇتيم هرحال به باشد/ داشته آماده هرجهت از را خودش باشد,
نÇخواهÇيد فÇردا كÇه بخريد برويد است, پنجشنبه كه امروز گفتيم: و بخريم  كفن
يكي است/ بسته دكانها و است جمعه فردا آخر گفتيم: چه? براي گفتند: توانست/
كه معامله كنند/ معامله كي پس نكنند, معامله جمعه ا گر گفت: نجف اهالي همان از
بÇاشيم? اينطور بايد بگويد, اينطور بايد مسلمان آيا ميشود/ جمعه روز بيشتر
باشد/ تعطيل ظهر تا دنيا كارهاي بايد جمعه بههرحال ولي نيست كه حاال خوب
بعدازظهر نيست/ خوب معامله جمعه, روز كه فرمودند مطلب نÔه آن در آقا مرحوم
آيÇه اين در خدا چون هم Hغالب و ميخواهيد هرچه كنيد, معامله غروب تا جمعه
كنيد/ روزي طلب شد, خوانده نماز شديد, ق متفر كه وقتي ميفرمايد: و داده اجازه

ندارد/ بركت جمعه ظهر از پيش ولي دارد/ هم بركت البته كرده امر خدا چون
از الم, عليهمالس ه, مÄا از زيادي اخبار جمعه دربارة است/ مهم خيلي نمازجمعه
مراقب بايد كه است زياد جمعه تمجيد و رسيده آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, خود
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بÇين از شÇيعهها ما Hتقريب كه نمازجمعه و جمعه روز و جمعه شب دربارة باشيم/
كه داشتهاند معمول اينطور هم سابق از بزرگان امر برحسب فقرا¾ ولي بردهايم/
نفري چند باشند, كه هرجا دادهاند/ خدا بندگي و بهعبادت اختصاص را جمعه شب
ما, مثل فكر كم Hتقريب و باشند تنبل ا گر حاال كنند/ اجتماع بنشينند, هم با باشند,  كه
هرچه و خواستند هرچه بنشينند, ساعت پنج ساعت, سه ساعت, دو به خوب خيلي
بيدار صبح تا سابقين اشخاص از خيلي خوب, كه داشتند تي هم هم ا گر و ميتوانند,

بودند/ مشغول ه توج به بودند, مشغول عبادت به بودند,
حال باشد, داشته توبه حال كند, ه متوج را خودش كه است اين عبادات ل او و
صادق, حضرت خدمت كسي كه دارد استغفار ذ كر دربارة كه باشد داشته استغفار
فÇرمودند: حÇضرت خÇودش/ گÇناهان از كرد سÆال و آمد يكي بود, الم, عليهالس
كن/ زياد استغفار فرمودند: است, نشده باران كه گفت و آمد ديگري كن/ استغفار
كرد, شكايت ضعف از يكي كند/ استغفار فرمودند: ندارد/ اوالدي اينكه از ديگري
ايÇن كÇنيد/ اسÇتغفار فÇرمودند: نÇدارم/ پسر گفت: يكي يا كنيد/ استغفار فرمودند:
شما كرد: عرض حضرت خدمت و چه?! يعني گفت: خود پيش شد, خسته شخص
خدا كه آيهاي خواندند, را آيه حضرت فرموديد? معالجه دوا يك به را دردها همه

/(52 آية هود, (سورة بارد رحمت شما بر آسمان از تا كنيد, توبه او درگاه به و طلبيد آمرزش خدا از /1

آن يا آيه, آخر تا 1Gار ر× Öد م ÖمÔكÖي ل ع ¾ ×Ê Ú»ال ل س ÖرÔي هÖي ل ا تÔوبÔوا Ú Ôj بَّكÔم ر وا ÔرفÖغت Öاس ميفرمايد:

تا است آمرزنده بسيار او كه كنيد توبه خدا درگاه به :Gار ر× Öد م ÖمÔكÖي ل ع ¾ ×Ê Ú»ال ل س ÖرÔي Gار×ف غ كان Ôنَّه ا ÖمÔبَّك ر وا Ôرف Öغ ت Öاس /2
/(11 و 10 آيات نوح, (سورة بارد رحمت شما بر آسمان از

است2/ الم, عليهالس نوح, قصه درباره باز كه ديگري آية
مذا كره پيشتر و شد گفته كه همانطور استغفار, ولي است/ استغفار آثار اينها
ايÇن اسÇتغفار ليه, ا اتوب و Øèر اهللا ÔرفÖغت Öسا بگوييم: كه است اين نه بود) (ديروز شد
بهقول كه است اين نه گناه بياورد/ بهنظر را خودش گناه باشد هرجور انسان كه است
خيلي گناه هم جلبي و دزدي بهغير نه, باشد/ لبي ج و دزدي دهاتي, بهعبارت مردم
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كه است ربا Âمث باالتر اينها از و لبي ج و دزدي مثل ظاهري گناهان همين است/
اعالن نكرديد, ترك ا گر ميفرمايد: كه اندازهاي به است, ربا گناهان, موارد از يكي

/(279 آية بقره, (سورة هÇول Ôس ر و اهللا ن م ب Öر Ò ßM نÔÇوا ذÖاف لÔوا عÖفت Ö Òn Öن اف /1

داراي Âمث كه ميخواهيم ما آنوقت نيست, شوخي بدهيد1/ رسول و خدا با جنگ
اعالن دهد, ريزش ما بر را خود باطن و ظاهر نعمتهاي خداوند كه باشيم مقام اين
خدا از وقتي اينكه اميد و باشيم داشته انتظار و باشيم داده رسول و خدا با جنگ
تا و باشد افسرده انسان از مÆمني ا گر فرمودند: اينكه يا كند? اجابت را ما بخواهيم
آن خوب كه ميگويد يكي فرمودند حتي ( كه نكند رفع طرف اين خود روز سه
ظالمم, من نفهميدم, بگويد مظلوم پيش برود ظالم ميفرمايند: كرده, ظلم شخص
افسرده را مÆمني ما حاال خوب, ميرود/ انسان از ايمان ميشود/) تمام ديگر اين
هÇمة كÇند اجÇابت خداونÇد كه باشيم داشته اميد ميتوانيم و رواست آيا  كردهايم
مÆÇمني بÇه تجاوزي و ي تعد ا گر يا را?! ما خواهشهاي را, ما دعاهاي و عرايض
البته همه اينها برديم, چيزي او از كرديم, اذيتي داديم, فÔحشي نكرده خداي  كرديم,
بايد كه است اخالق البته آن از باالتر است, ظاهري گناهان همه اينها است/  گناه
هر گفتن, من بستن, خود بر يعني, تكبر; انانيت, حال كينه, و حقد حال حسد, حال
اين باالتر كند/ خارج خودش از را اينها خودبيني) يعني, گفتن; (من باشد شكلش
دارد/ ملحوظ را او نهي و امر و بداند/ چيز همه بر م مقد را خدايي نهي و امر كه است
كه بزرگش پيغمبر به خداوند نيست/ بركنار هيچكس گناه اقسام اين از كه است اين
ن×ا Öحت ف ن×ا ا ميفرمايد: است, شده خلق بزرگوار آن وجود طÔفيل به عالم كه قاÄليم ما

/2 آية فتح, سورة /2

كرديم بزرگي فتح تو براي ما ;2 ر تأخَّ م×ا و كب ÖÇن ذ Öن م م تقدَّ م×ا Ôاهللا كل رفÖغيل Hن âبي Ôم HحÖتف كل
فÇتحي چÇه فتح اين حاال ترا/ آيندة و گذشته گناهان بيامرزد خداوند اينكه براي
آن رسيد/ آيه اين بعد كه بود ه مك فتح فتح, اين از مقصود گفتهاند: بعضي است?
مأموريت يعني, شد; تمام كار ديگر مكه فتح از بعد چون دارد اشكالي چه باشد هم
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را ظاهري بتهاي كرد, فتح را مكه كه وقتي بود/ آن از عبارت اينكه مثل حضرت
كرد, معين هم جانشين خودش براي اينكه از بعد بهخصوص اينها و شكست همه
كه وقتي تا برود/ عالم اين از بايد آنوقت شد تمام مأموريتش اينكه مثل يعني,
آن ا گÇر بود/ مأموريت براي فقط بود, هست كه هم وقتي بود, باقي مأموريتش
اين در نميمانند, اينجا در اوليا¾ و انبيا¾ آن عمر يك نباشد, خدايي مأموريت
اين براي بله, است/ مÆمن زندان دنيا, است, مÆمن سجن دنيا, نميمانند/ باقي عالم
كه مأموريتش او دهد/ نجات را اشخاصي دهد, انجام كاري كه است زندان اين در
اهللا ÔÍ Ö½ن ¾ا ج× ا اذ× سورة وقتي كه است اين است/ شده انجام مأموريت ديگر شد انجام
پÇدر عÇباس حÇضرت, آن عموي بههرحال مكه, در يا بود عرفات در شد, نازل
عمو فرمودند: حضرت كرد/ زيادي گرية كرد, گريه بياختيار بنيعباس, خلفاي
عÇرض ميكني? گريه چه براي نگرياند, را چشمت خدا ميكني? گريه چه براي
ميشنوم, فراق بوي من شد, نازل تو بر فرمودي كه آيه اين از كه بهحضرت  كرد
ميكنم/ گريه تو فراق خيال از جهت اين از و رسيده آخر به Âمث كارت اينكه مثل
است خيبر فتح مقصود, يا فرمودند/ تصديق حضرت و شد نازل آيه اين مكه در  كه
بود/ فتح واقع در بهجهاتي هم آن كه باشد ديبيه Ôح صلح يا گفتهاند را آن بعضي  كه
و بيامرزيم ترا آيندة و گذشته گناهان ميفرمايد: خدا كه فتحي ازينها هيچكدام ولي
آن را, حÇقيقتش آن بÇلكه نÇيست/ ايÇن بÇروي, و كÇنيم هدايت راست بهراه ترا
بÇود, بÇرنداشÇته خداوند بود, بزرگوار آن نظر در هنوز كه را, عالم اين پردههاي
دري تو/ براي برداشتيم هم را پرده آخرين كه است اين بكند, بايد كه را  كارهايي
حاال نماند/ آن در غباري هيچ ديگر كه گشوديم طوري بروي, و بيايي بايد كه را
همچنانكه نداشتند, گناه بزرگوار آن وگرنه, است اين ميگوييم كه هم گناهان معني
چيزي كه است اين منظور كرد/ گناه باهللا, العياذ بگوييم, نبايد ما نداشتند/ هم خطايي
خدا كني تو آنچه كه نماند, باقي تو دل در خدا امر و خدا رضاي از غير تو نظر در

ÖنÇ م م تÇقدَّ م×ا Ôاهللا لك رفÖغيل معني اين بكني/ همان تو ميپسندد, خدا آنچه و پسندد



يادنامهصالح 378

كÇه ميفرمايد ديگري آية و بود اينطور بزرگوار آن كه است, ر تأخَّ م×ا و كب ÖÇن ذ

/(64 آية نسا¾, (سورة Ôول Ôس الرَّ Ôم Ô ÒG رف Öغ ت Öاس و /1

هÇميشه بزرگوار آن مÆمنات1/ و مÆمنين براي و خودت براي كن مغفرت طلب
ميكرد/ دعا خودش, پيروان مÆمنات, و مÆمنين دربارة

را آن عربي (حاال بخوانيم را علي دعاهاي كه است الم, عليهالس علي, او از بعد
واي ميگفت: چه علي ببينيم هست) كتابها در Hغالب ترجمهاش نميداند, كسي ا گر
امام حضرت داد? خواهم جواب چي كند, سÆال من از خداوند بخواهد كه من بر
جلو در را قبر كه درصورتي نكنم, گريه چگونه كنم, چه ميفرمايد: زينالعابدين
و زقÇوم و جحيم دارم, را منكر و نكير سÆال دارم, پيش در را قبر وحشت دارم,
كه آنها است/ چنين دين بزرگان اعمال باقي آخر, تا هكذا و است پيش در حميم

ديگر: گفتند, اينطور
خÇÇيزد چÇÇه الغÇÇÇري پشÇÇÇÇة از بÇÇريزد پÇÇر عÇÇقاب كÇÇه آنجÇÇا

خودشانند/ نيستي ه متوج كه است اين است/ معلوم تكليفشان ديگر كه پشهها
كه: Hذات هم گناهكاريم, خوب كنيم نگاه كه درجات از درجهاي هر در

اعÇÇلم واهللا نشÇÇد هÇÇÇرگز جÇÇÇÇدا عÇالم دو در زمÇمكن رويÇي سيه
نماز ببينيم نماز, Âمث است عبادت ميكنيم فرض آنچه ظاهر/ برحسب هم و
كه وقتي شده ذ كر اخبار در كه همانطور هست/ كه ظاهري نماز همين داريم, چه را
نگاه برميداشت, آب ميگرفت, وضو بخواند, نماز ميخواست زينالعابدين امام
و مباركش دست از ميريخت آب اين كه اندازهاي تا ميكرد گريه و ميكرد آب به
ميگفت اقامه و اذان بايستد, نماز به ميخواست كه وقتي همينطور و ميشد تمام
فرو به گودي بزرگوار آن چشمهاي كه مينويسند كه همچنين بايستد, نماز به  كه
در مÇردهاي مجسمهاي, مانند ميشد زرد رنگش ميكشيد, تير دماغش ميرفت,
و كن عبادت بهطوري تو كه فرمود: كه همانطور كه ايستاده بزرگ مقام آن مقابل
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تو ا گر كه تو, برابر در است حاضر ميبيني, را او اينكه مثل كه او مقابل در بايست
آن جهت اين از و نميبيني/ تو است, حاضر و ميبيند او ميبيند, كه او نميبيني,
دعÇا تكبير از قبل الم, عليهالس علي, كه عبادتش در يا بود آنطور البته حضرت
م×ا و Hف âني ح ض ÖرÑ Öاال و ات م×و× السَّ رطف ي âلَّذل ي ه Öج و ÔتÖه جَّ و ميفرمود: جمله از و ميخواند

/79 آية انعام, سورة /1

آسمان آفرينندة كه كسي آن به را دلم روي كردم ه متوج يعني, ;1 Ò âك� ßÌ Ö¿ ÔÇ ÖXا ن م انÇا
اينطور نماز نيستم/ ورزندگان شرك از من و هستم خالص و پا ك و است زمين و
كÇه خدايي به كردم, دل يك و جهت يك آنجا به كردم, آنجا به روي است/
نمانده باقي دلم در غيري بوي هيچ خالص, است/ كرده خلق او را زمينها و آسمانها
از غير نماز در كه را چيزي ندادم/ قرار خدا براي شريك نيستم مشركين از من و
عبادتش و يادش اوست, عبادت آن حال است/ شرك آن بيايد, انسان بهياد خدا
و خÇوردني از مÇيآيد, يÇادمان چيزها همه نماز, در عبادات, در ما حاال هست/
را چÇيز هÇمه خدا از غير خدا, از غير را چيزي هر ديگر, چيزي هر و پوشيدني
ميفرمايد: است/ معنوي شرك اين , معني× در ولي است شرك اين ميآيد/ بهيادمان

/(108 آية يوسف, (سورة نيستم مشركان از من و /2

ب ر هلÇل âçاÇ× ÒW و ي×اي Ö ÒT و ي âك ÔسÔن و âç ال× ص انَّ ديگر: آيه در يا 2 Ò âك� ßÌ Ö¿ ÔÇ ÖXا ن م انÇا م×ا و

/162 آية انعام, سورة /3

مردگي من, زندگاني من, اعمال باقي من, عبادات من, عبادت من, ه توج ;3 Ò â� ÒXع×اÖال
بعد است?! نماز اين داريم, هم ما را حال همين ببينيم خوب اوست/ مال همه من,
است بزرگ او ا گر است/ بزرگ خدا كه ميگوييم تكبير يعني, ميگوييم 
اهللا ك هم
اين كه كنيم فرض چيست? داريم, دل در ذهن, در كه ديگري حرفهاي اين پس
ايÇن بÇله, نيست/ بزرگ اين بود, پيدا كنارش وقتي ولي است بزرگ خيلي قالي
نÇامحدود بÇاشد, نداشÇته طرف چيزي ا گر جدا/ هم طرفش آن جداست, طرفش

است/
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شÇد اشÇيا¾ جÇمله عÇين سبب زان نگÇذاشت جÇهان در غير غيرتش
در وقت آن پس ميكند/ جلوه ذهن در اينها كه ميكنيم خيال كوچك را او بله,

نمودهايم/ ديگران ياد و كرديم محدود را او زيرا نگفتيم راست 
اهللا ك  گفتن
آنوقت كرد/ بايد گناه به اقرار كرد, بايد او از كه درخواستهايي هم آن از بعد
در ,ÂثÇم مقامش; هر در كه ميبينيم ميشود) ل مفص خيلي (حاال كنيم نگاه ا گر
لباس در ا گر كه انسان خورا ك انسان, لباس يا باشد, جور چه آبش كه ماتش مقد
غير مال نخ يك نوشتهاند/ فقها كه آنطوري كنيم, فرض غصبي نخي يك انسان
بÇاز نÇباشد, درست بÇاشد, ديگر بهجاي انسان ه توج ا گر دارد/ اشكال اين باشد,
ايÇنطور نÇمازمان درصورتيكه پس است/ سÆال مورد و دارد اشكال همينطور

است:
مÇÇا زيÇÇباي بÇÇر در آيÇÇÇد زشت مÇا نÇيكيهاي كÇه جÇانا مكÇن بÇÇد

ر صوÇت خÇوبي كه آنها چيست, كه است, چطور كه ميبينيم را خوبيها آنجا
مراتب همة در را تقصيراتمان و قصورات بعد, پس كجاست خوبي الا و ميشود,
كه شبي جمعه, شب مثل كه است اين كنيم/ استغفار و بياوريم بهنظر بياوريم, بهفكر
دري Öاعمال اين اينكه براي گذاشته باز چي? براي گذاشته باز را در است, باز درها
است/ توبه همان عبادات همة ل او كه بهخصوص ميشود, باز طرف آن به كه است

ب ß ÔJ اهللا انَّ ميفرمايد: آيه آن كه است توبه كردن, پا ك گناه از را خود كند, توبه بله

/222 آية بقره, سورة /1

كÇه را/ پÇا كÇيزهها و دارد دوست را كنندهها توبه خدا ;1 نâري هطت ÔمÇÖال ب ß ÔJ و Ò âاب� ×التَّو
اسÇهالي حالت يكي نبود/ معمول آب, به كثافت زدودن مينويسند, كه بهطوري
همان و شد نازل آيه و بشويد, را خودش آب با كه شد مجبور باالخره و داشت
در او براي آيه كرده, كثيف را آب كه است گناهي كرده كه عملي اين كه بهخيالش
پا كيزهها ميفرمايد خداوند فرمودند: و خواستند را او بعد شد/ نازل عمل آن تمجيد
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ابين تو همينطور دارد; دوست ( نâري هطتÔم) كنند پا كيزه را ظاهرشان كه آنهايي را,
بهتوبه, ميشود? پا ك چيز چه به آن و كنند/ پا ك هم را دلشان كه آنهايي يعني, را;
به دل و ميشود/ خدا رحمت موجب و است رحمت آب آن از بعد كه توبه, آب

است/ توبه لش او و ميريزد كثافاتش همة توبه آب به كه ميشويد, توبه آب
كنيم, زاري و عجز خدا نزد در و بياوريم بهنظر را خودمان بديهاي بايد حاال,
دهد; توفيق هم بعد براي خوب, بگذرد/ ما از بگذرد, كه كنيم درخواست آنوقت

است/ اين لش او
را آن بÇاشيم, داشÇته را مÆمني افسردگي دلمان در ا گر كنيم فرض اينكه يا
را ظاهري وظايف اين ا گر و كنيم همراهي همينطور هم طرف آن از كنيم, بيرون
مÇيكند/ بهتر ما براي هم را دنياييش را, دنبالهاش البته خداوند بياوريم, بهجا هم

/147 آية نسا¾, سورة /1

اينكه به دارد كار چه خدا ;1 Ö ÔrÖنآم و Ö Ôk Öرك ش Öنا ÖمÔكاب ذ× ع ب Ôاهللا ÔلعÖفي م×ا ميفرمايد: چنانكه
بهخدا هتان توج بياوريد/ ايمان و كنيد شكر شما ا گر كند, عذاب كند, اذيت را شما
هم شكر كنيد/ عمل شكرانة او دستور مطابق و داشته درنظر را خدا نعمت و باشد
باشيم, آن مراقب كيست, آورندهاش كجاست, از كه باشيم ه متوج كه است همين
كÇه هم بزرگ نعمت است, خوب خيلي هم نعمت شكر و است/ شكر معني اين
شكر بايد هم را نعمت آن كه است ايمان نعمت است, اوليا¾ و انبيا¾ وجود نعمت
دادهاند دستور آنچه به كنيم, آبياري دادهاند, ما به آنچه كنيم, عمل يعني,  كنيم;
اينكه تا عبادت, و فكر و ذ كر به كنيم آبياريش كردهاند, عنايت آنچه و كنيم, عمل

شود/ راضي هم او كه بخواهيم او از شود, راضي هم خداوند




