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وجمعه حج

تمام و داد را ميوهاش آنكه از بعد ميدهد ميوه كه درختي است, معين سال
اين ميدهد, ميوه باز و ميكند استراحت قوا تجديد براي طبيعت نظر از قدري شد,
يك كÇه فÇهميدهانÇد و كرده تحقيق كردهاند, كه حسابي به حاال است/ سال يك
مÇناطق در گÇرفتهانÇد/ اندازه نبوده, هم ساعت كه پيشتر كه است درستي حساب
رو مÇيرسد كÇه آخرش به باز و ميرود بلندي به رو روزها Öفروردين از شمالي
"ميزان" كه پاييز ل او و ل) م ح) فروردين ل او در و برميگردد باز پستي بهطرف

است/ مطابق Hتقريب شب و روز نقطه, دو درين است,
آب ميكنند, آبياري كه آنهايي آبيارها, باغبانها, نبوده, يا نباشد ساعت حاال
يك هرجÇا بله, است, فنجان آن نام و تقسيم طرز گناباد در كه ميكنند تقسيم را
را بزرگ سطل (يك ميگويند "فنجان" را آن دهات, همة و گناباد در دارد, اسمي
آب از پر بزرگ سطل آن در را آن دارد سوراخ يك تهش كه طاسي و ميكنند آب
سطل داخل در شد پر وقتي ميشود, داخل سوراخ آن از آب بهتدريج كه ميگذارند
ايÇنطور بÇه را آب و ميگويند)/ فنجان يك را آن افتاد هروقت ميافتد, بزرگ
براي زحمت نكردهاند, بيشتر دقت كه دهات بعضي كه است اين ميكنند/ قسمت
طاس آن افتاده, خورشيد به چشمشان كه طلوع ل او از بوده هرچه و نكشيدهاند آن
هÇمينطور باز كه صبح فردا تا است تا چند ديدند و كردند قسمت و گذاشتند را
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و هفتاد و صد آنجا دهات از خيلي و بيدخت خود در Âمث ديدهاند كرده, طلوع
و هفتاد و صد يك شبانهروزي ميكنند: تقسيم قسمت اين روي است/ افتاده يكي
در و دارد اصطالحي هم دهي هر حاال ناميدهاند/ فنجان را سطل آن فنجان, يك

اينها/ امثال و شعير و شعر ,Âمث دارند; ديگري نامهاي ديگر جاهاي
آن در فنجانها شمارة كه روز و شب را, روز دو سالي كردهاند كه تقسيمي اين
بهآن كه نبوده, كه ساعتي زيرا است/ ممكن مطابقه, كه است اين براي است, مطابق
دو در و كردهاند/ تعيين فنجانها همين از و گرفت اندازه بتوان و باشد ممكن تقسيم
خريف, فصل ل او يكي را روز دو اين كه است اندازه يك به روز و شب وقت
بÇهطرف رو زراعتها و ميشود خشك و ميريزد برگها كه گرفتهاند خزان, فصل
ل او در هÇم يكي و است جديد كاشت موقع طرفي, از و ميرود نيستي و پستي
چون و ميرود, نمو و هستي بهسوي بهعكس باز كه است ل م ح ل او است, نوروز
قÇرار سÇالشان ل او را آن ميكنند, نمو و شده زنده گياهها و درختها فصل اين در
اسمش و دادند قرار حمل ل او هم را سال حساب مبدأ مينشان, منج و بزرگان دادند/
روز و مÇيكشيد, طول جشنشان و داشتند جشن سيزده, تا و گذاشتند "نوروز" را
داخل كه خواستهاند را نيك چيز همه چون و بوده جشنشان آخر روز سيزده, آخر
هÇم را ايÇن شود, حل اسالم درياي در شود, حل است, وسيع درياي كه دين در
دادهاند نسبت معصوم به اخبار بعض در كه درآوردهاند ديني و اسالمي بهصورت
بوده نوروز بهخالفت, كردند نصب را الم, عليهالس علي, كه روزي فرمودهاند:  كه
نوروز باز كردند, قبول را بزرگوار آن ظاهري, بهخالفت د مجد كه روزي و است
اينكه براي درنميآيد, درست ظاهر برحسب شد مذا كره هم ديگري شب كه بوده
ايÇن تÇرتيب ايÇن به و است قمري سال چهار و سي شمسي, سال سه و سي هر
اينكه بابت از نه كه Á او فهميد/ بايد را معنيش و مقصود پس درنميآيد/ درست
هر كه است اين براي بلكه است موقعش زراعتي حساب و شماست براي نوروز
نه! كنيم, نو را ظاهر لباس اين اينكه نه است/ نو روز باشد نو شما براي كه روزي
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هروقت كنيد, عوض را ماديت و بدن لباس اين نيست/ مهم پنبه و پشم لباس اين
كشور از كه وقت هر بگيريد, خود به ديگري پوست و درآييد پوست ازين  كه
خÇانة آن به كنيد, هجرت ايمان دارالملك به و بياييد بيرون نفس لباس و نفس
است, نوروز و نو لباس گفت, ميشود آنوقت شويد, وارد ايمان بهدرون و ايمان

است/ درست اينطور
و بگÇيرند نÇميتوانسÇتند بÇهحساب را خÇرده حسابهاي ماهها, در هم عرب
كه گذاشتند قرار بهطوري اينرو از بكنند, خوب را شمس تحويل و برجها حساب
و خطنويس نادان, و دانا است, شهر در كه كسي آن است, بيابان در كه كسي آن
آسمان در كه ماه به لذا باشند; يكسان آن در همه غيرعالم و عالم خطنويس, غير
هم اين و ببينند/ ميتوانند مردم همة كه پيدا, است چيزي كه گرفتهاند ميشود, ديده
و روز هÇفت و بÇيست دقÇيق حساب برحسب روزي چند هر در كه است مسلم
اندازة ماه, هم حاال و ميگردد زمين دور سابقين بهقول بنا قمر كه است خردهاي
و چهل و ساعت دوازده و روز نه و بيست شود, ديده بخواهد كه مقارنه تا مقارنه
ماهش دو ساعت, دوازده اين مقارنه, آن تا مقارنه اين از Âاص است/ دقيقه چهار
روز نه و بيست هم را ماه يك و روز سي را ماه يك اينرو از ميشود, روز يك
و مÇيكنند حسÇاب هÇمرفته روي هم را دقيقه چهار و چهل آن ميكنند/ حساب
روز يك هÇم را آنجÇا كÇرد, تجاوز باشد ساعت دوازده كه نصفه از كه هروقت
روز سÇي مÇاه, هفت كنند, روز سي را ماه شش اينكه عوض كه ميكنند حساب

ميشود/
قمري حساب و ميكند فرق شمسي با البته خوب كه است قمري حساب اين
و محرم گاه و رمضان در گاهي نوروز Âمث ميكند, فرق هم تطابق حيث از شمسي و
باشد نيست ممكن شمسي يا همديگر با قمري ماه دو ولي ميشود ماهها ساير  گاه
فاق ات وقت يك در رمضان و محرم كه ميآيد يادت كه گفته مزاح بهطور يكي  كه
اينكه مثل شود واقع است ممكن قمري ماههاي از يك هر در نوروز ولي افتاد?!
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ميكند/ تغيير و هست ماهها همة در لذا ميگردد, دوره
را قمري ماه است/ قمري ماه همين مطابق Öاحكام مسلمين براي كه است اين
ديدن بنابر اينكه بهجهت هست هم آسانتر و دادند قرار بود, هم عرب مرسوم  كه
مÇيبينند, را مÇاه هÇروقت و بگيرند, روزه ميبينند, را ماه هروقت خوب, است/
بهاينكه ندارد هم احتياج و ميفهمد هركسي آنوقت كنند/ افطار و بخورند را روزه
فردا ميگويد ديد, را ماه هركسي شهر, در بيابان, در مردم خود بدهند/ فتوي علما¾
شياع آنكه مگر نگويند; چه بگويند علما¾ چه بگيرند, روزه نبايد فردا و است عيد
ا گر كه برسانند شرع حا كم اطالع به موظفند كه باشند ديده افراد بعض و نشود پيدا
موقع آن در شرع حا كم و ميكند پيدا حا كم براي شياع حكم دادند, اطالع هاي عد
ما اينكه براي بلكه بگويند, نبايد Âاص بگوييم نهاينكه ولي ميكند/ رÅيت به حكم
هاي دÇع ÂثÇم شÇنيديم, هÇم بÇعدها ديديم ه مك سفر در بگوييم/ ديدهايم, خودمان
ممكن ,Âمث نفر ده ديگر جاي نفر, پنجاه ديگر جايي از نفر, صد تهران از مسافر,
حكÇم و بÇبينند اينها از يكنفر يا آنها حاجيهاي حتي آبادياي, دهي, در است
تك بوديم, نفر صد ما ده در اينكه براي چه? براي ندهند; را ه ذيالحج ماه رÅيت
اينكه براي و تنهاييم و تك هم ما حاال بله هم, با بودند نفر پنج آنها و جدا و وتنها
يك جايي, يك به ديد را ماه يكي هروقت كه است اين حقش نباشيم, تنها و تك
ازين است; شده ديده ماه كه بداند بعد و بداند او كه دهد اطالع باشد ن معي كه مركزي
مورد كه باشد مركزي بايد مركز آن و دهند اطالع جا يك به كه است خوب جهت
مÇذهبي اطÇالعات اداره ÖردمÇم شيعه, و مذهبي امور در البته باشد/ مردم اطمينان
بههمديگر و بداند آنوقت دهند اطالع علما¾ از يكي به هستند/ علما¾ اما ندارند,
چه و باشد مبارك ماه چه است رÅيت Öمناط پس نشود/ پيدا اختالف كه دهند اطالع

Åي¹/ لرل افÖطر ي¹وÅللر ÖË Ô¼ كه ه ذيالحج ماه چه ال, شو ماه
اختالف اوقات بيشتر ه مك در ميشود/ پيدا اختالف Hغالب هم ه ذيالحج ماه در
اهل همان (يعني, است تسنن اهل با حق Hانصاف كنيم, فكر ما ا گر كه اختالفي است,
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از ديÇرتر آنجÇا غربÇم HليتÔك اينكه براي اينجايند/) در كه تسنني اهل نه آنجا
ولي نشود ديده ماه اينجا در نجومي بهترتيب است ممكن و است اينجا مغرب
با كمتر قدري يا ساعت دو گويا كنند, مطابقت مصر با ا گر و شود/ ديده ه مك در
هÇم مÇثل سÇال هر نيست, طور يك است, بهتفاوت بههرحال دارد/ فرق اينجا
از بودهاند مسبوق كه آنهايي ما علماي بين در كه است اين ميكند/ تفاوت نيست,
مÇرحÇوم يكÇي بودند, رياضيدان يا نجوم اهل كه آنها از يا قديميها آن از اينها,
زمان اين تا سايرين و دادند را فتوي اين ايشان كه است عليه, رحم¹اهللا حلي, مه عال
هر در كردند/ تجديد را فتوي اين بروجردي آقاي مرحوم باالخره تا نشدند ه متوج
حسÇاب ديÇدن, حكم است, ديدن به محكوم مغربش بالد ببينند, را ماه كه جايي
ميشود, حساب ديدن حكم كرمانشاه در Âمث ببينند كه را ماه (تهران) اينجا است/
كراچي يا كابل براي ببينند, اينجا ا گر ا ام بخورند/ بايد هم آنجا ببينند كه اينجا
جا دو آن اما باشد, هم درست كنند, هم عيد ببينند, است ممكن اينجا نيست/ مناط
عÇيد تÇرتيب كÇه پÇيرارسÇال مثل باشد, هم درست نباشد, هم عيد و باشند نديده
همان بهواسطة و فرمودهاند, اينطور آنها هم, بابت درين كه است اين شد/ اينطور
يكساعت وقت اين در و است ديرتر مغربش آنجا كه است غروب ساعت تغيير
و ماه فاصله است ممكن دارند, كه مكاني بهتفاوت ساعت سه ساعت, دو نيم, و
آنها ميشد/ اختالف سال هر كه است اين شوند/ جدا هم از آنها و زياد خورشيد
بدهند/ خبر آنجا به كه دارند مركزي آخر ÇÇ ميدادند خبر و ديدهايم ما كه ميگفتند
از ميديد نفر يك خراسان از Âمث نفر, يك دهي هر از اما بوديم جمعيتي شيعه ما
نفر, ده كه ميديديم ميكرديم, حساب رويهمرفته هكذا, و ميديد نفر دو تهران
نميدادند اطالع همديگر به اينكه براي نكردهاند عيد معذلك ديدهاند, نفر بيست
عيد آنها كه اختالفي اين بهواسطه و دهند اطالع او به همه كه نداشتند مركز يك يا
را, زحمت اين كه بود/ زحمت اسباب خيلي نميكرديم, عيد شيعهها ما و ميكردند
هÇم چون شدند اميرالحاج كه ايشان بله, را, صدر محسن كند رحمت خدا خوب,
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دست نÇجوم و هÇيأت و ريÇاضي علوم در كه اين هم و مجتهد هم و بودند خبره
ايشان بله, هست/ هم درست و گفتند خودشان فتواي به آنجا در ايشان داشتند,
در است/ همانطور مكه اهل براي است, مجري آنجا حكم آنجا در كه  گفتند
حاجياي آنوقت نيست/ درست Öمخالفت ديگر آنجاست, حكم ديديم ا گر آنجا
است ممكن بلكه است نگرفته عيد اينكه بهواسطة بدهد به كشتن را خودش و بيايد
نÇديده, كسÇي مÇا از كÇه چه? كه بشود; پيدا اختالف و بدهد به كشتن را جمعيتي

است/ ديده كه ميشود معلوم بكنيم تحقيق هم بعد كه درصورتي
روزه گرفتن, روزه احكام, ميان از است/ شده داده قرار رÅيت به كه است اين
و ماه رÅيت به بله, است, ماه رÅيت به همه اينها غدير, عيد , اضحي× عيد خوردن,

است/ نشاني يك خودش هم اين و است ديدن
معين فصل يك در كه بود خوب كه ميگويند بعضي كه است شده شنيده  گاهي
خواسته خدا كه Á او است: اشتباه يك هم اين ولي نيفتند زحمت به حاجيها كه باشد
خوب هواي در درينجا ما Âمث كه است بيانصافي و باشند مساوات بهطور كه است
گÇرما در هميشه Âمث ما حبشي برادران آنوقت شود معين مان حج براي هميشه
بÇا ÂثÇم سودان و نوبه حبشه, مسلمانند/ آنها مايند, برادر آنها كنند/ حج و بروند
ا گÇر ولي است ما تابستان مطابق آنها زمستان بالد, بعض بلكه دارد فرق اينجا
ميشود/ انجام مختلفه سالهاي در تساوي بهطور بالد همة به نسبت باشد, بهقمري
نوبهاش خودش, قسمت به كدام هر و باشد قمري ماه كه داده قرار اينطور خداوند
فرق را, تشنگي و گرسنگي هم و را, سرمايش هم و بخورد را گرمايش هم برسد/

است/ مساوي و جا يك Hتقريب همه شوند, مساوي همه تا باشد داشته
چندان و امور اين به كار ما بوده? چه لش او چيست, مبدأش حج اينكه اما
هÇرچÇه است, اطÇاعت و قÇبول كÇارمان مÇا نداريم, ظاهريش حكمت و بهاسرار
ميشود معلوم بهطريقي هم اخبار از آنچه ولي كنيم/ اطاعت بايد را آن فرمودهاند,
آيةقرآناست بهموجب آن و ماست پدر الم, عليهالس ابراهيم, حضرت كه است اين
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ل او ابراهيم كه است, ابراهيم شما, پدر تمل اين ;1 Ò âoاه بÖر× ا ÖمÔكâبي ا ¹َّل م ميفرمايد:  كه
يا سرياني زبان به حاال گذاشت; بزرگوار آن كه است نامي اسالم ناميد/ مسلم را شما
كه را لفظي اين گذاشت را اسم اين او بود زباني هر به نميكند, فرق بود, عبري
است, پدر هم پدر پدر و است امت پدر پيغمبر هرحال به باشد/ مسلم معني مطابق
بود ما باطني و ظاهري پدر كه بزرگوار آن بههرحال است/ پدر هم اين بنابراين
حكمتهاي و خدا قدرت و شود معلوم بعدي آثار اينكه براي خدايي امر برحسب
يك در ببرد كوچكش شيرخور بچه با را هاجر كه شد مأمور شود, معلوم خدايي
بود كاري اين بگذارد/ آنجا در و جمعيتي نه و آبادي نه و باشد آب نه كه بياباني
خدا پيغمبر كه ميآيد ما بهنظر دور خيلي هم ظاهر برحسب كرد/ بزرگوار آن  كه
ميبينيم حاال ولي كند ظلمي يا ي تعد Ç باهللا Ôياذ لع ا Ç چنين اين بكند, كاري همچنين
دنÇيا مسÇلمين هÇمة كÇه انÇداخÇته راه دنÇيا در بازياي چه كرد او كه كاري همان
حضرت بهياد و اوست بهياد يعني, خدا براي اينها همة آنجاست/ به هشان توج
خÇداست/ امر اطاعت بلكه نيست تقليد اين و الم, عليهماالس اسماعيل, و ابراهيم
كه تشنگي آن پس كردند/ آنها كه را كاري آن ميآيد بهياد عمل اين بهواسطة ولي
كه را جايي همان بايد حاال نرفت/ بين از آن اثر افتادگي, آن و دادند اسماعيل به

رفت/ آنجا به نداشت, آب
سنگ ديد و آنجا رفت است, آب كرد فكر و ديد را سنگ دور از هاجر بله,
آنجÇا و آمÇد نظرش به آب باز كرد, نگاه آنطرف به است/ سنگ برق است,
مÇردم همه اين بايد حاال نكرد/ پيدا و رفت مروه و صفا بين مرتبه هفت رفت,
فكر درواقع و بروند مروه و صفا بين را مرتبه هفت اين آنجا در و بروند, عادي
امر, اين بهواسطة هم خداوند و نبود بيهوده و داشته حكمت كار اين اينكه به  كنند
در هÇمينطور و داشت/ را نتيجه اين او امر اطاعت و او امر گذاشت/ اثر آن در
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يا شد جاري آب بود, ساييده زمين به را پا و بود گذاشته را ه بچ اين كه آنجايي
است/ ماليده زمين به پا تشنگي, از سستي, و ضعف حال در ديد آمد, كه بعد آنكه
آب اينجا شايد كه گفت است, شده پيدا رطوبتي و ماليده زمين به را پايش پاشنة
كمكم آب اين آنوقت شد/ پيدا آبي و كرد پس سنگي با يا و دستش با و باشد
كشيد مرزي يعني, كشيد; پل ما قول به كه برود بيرون ميخواست و كرد جوششي
و بردارد آن از بتواند كه بماند آب اين كه ريخت جلويش خا ك, خودش دست با و
خيال به همينطور كه هاجر و برود, ميخواست آب گفت/ "زمزم" را آن و بخورد
بÇراي حÇاال كÇه زمÇزم چاه شد اين زمزم, گفت: ميزد, حرف خودش با خودش,
جاي اينجا چون ميشود, برده آب اين از دنيا همة به مسلمين طرف از استشفا¾,
اسماعيل حضرت است, شده پيدا بزرگان از نفر يك پاي پاشنة از كه است آبي

آله/ و عليه صلياهللا ما, پيغمبر جد پيغمبر,
است ل فصÇم خيلي كه نيست موقعش حاال كه گرفته قرباني از همينطور و
قÇرباني/ و Çني× م و عرفات رفتن تا منبر) روي است عاظ Ôو آقايان با ديگر (آنها
بÇراي كه رسيدند يكديگر به ا حو و آدم آن در كه است نهم روز در هم عرفات
شناختند را يكديگر و رسيدند هم به آنجا در باشد, نهم روز كه عرفه روز دعاست/
يادبود Hتمام درواقع است/ برگرفته در هم را همانجا و دارد ا حو و آدم به اشاره  كه
عبادت خودش گذشته, بزرگان دين, بزرگان ياد كه گفت ميتوان اينجا از كه است
در كه فرموده هم امر عبادت اين مطابق فرموده, تصديق خداوند اينجا پس است/

كردند/ عبادت و شناختند را يكديگر آنجا
هÇم كسي آنجا در ا گر حتي كه است شده معين دعا ما براي عرفه روز در
وقتي هم, را چيزي هر و است, ه توج يا دعا براي باز نباشد, هم عرفات در نباشد,
كه نداريم كار ما كنيد; دعا جمعه در كنيد, عبادت را جمعه فرمودند: ,Âمث فرمودند;
است, امر باز باشد, نداشته كه هم طبيعي اثر نه/ يا دارد طبيعي اثر آن آيا ببينيم
اثر او س فن داد/ قرار همان در هم اثر داد, قرار عيد را شنبه موسي حضرت چنانكه
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دبار ا ادبارش Öشتر> بفرمايند: ما پيغمبر جانشينان يا ما پيامبر كه وقتي ميدهد/ قرار
دارا شتردار, نفر يك كه ميآيد شتر در دبار ا اثر اين است/> ادبار هم اقبالش است,
فÇرمايش در اثر اين است/ افتاده جلو Hواقع ديگر نفر Öاقبال اثر بر ولي نميشود
آن مÇقصود البÇته نيست/ خوب يعني, است; مكروه است, مكروه قصابي است/
نه و بكشد گوسفند گاهي كه كسي نه باشد قصابي داÄمياش شغل كه است  كسي
پيدا چيزي قصابي از قصابي هيچ ولي ندارد/ اشكال فروشي گوشت فروش,  گوشت
س فن اين اثر چيست? اين باشد/ كرده پيدا دارايياي و باشد مهم كه است نكرده
اين ميكند, توليد اينجا در را اثر اين بزرگ, شخص يك قوي س فن است/ بزرگ
مذا كره درينجا هم مرتبه چند كه قضيهاي همان در خوب, ميكند/ پيدا او در را اثر

/12 آية حاقه, سورة /1

عÇلي, بÇهقولي بÇنا شÇد, وارد 1 Õ¹يÇ اع و× Õن ÔذÔا ا × Òz عÇت و آيÇة كÇه آني از بعد است, شده
بÇعضي دهÇد/ قرار مرا گوش , Õ¹ي اع و× Õن ÔذÔا كه كردم عرض من ميگويد: الم, عليهالس

وشÇگ ) ¹يÇ واع Õن ÔذÔا كÇه خواسÇتم خدا از من ياعلي, كه فرمود پيغمبر كه ميگفتند
اين پيغمبر كه روزي آن از ميفرمايد: الم, عليهالس علي, باشد/ تو گوش نگاهدار)
س فÇن اثÇر چيست? اين كنم/ فراموش كه نشنيدهام را چيزي من كرد, را فرمايش
سÇهل هÇم آن حاال, است/ آله, و عليه صلياهللا د, محم قوي نفس است, محمدي

است/ طبقه به طبقه بهدرجه, درجه همينطور بله باشد,
آني از بعد بود, مذا كرهاش هم ديگري شب كه ديديم هم را حسيني س فن اثر
نكرده معين خودش براي جانشين هنوز و برود ميدان به خواست بزرگوار آن  كه
دنÇيا از جانشين تعيين بدون خدا ت حج كه ميدانستند بيت اهل تمام چون بود,
زمين روي كه ميدانستند و بودند ه متوج بودند, مسبوق بودند, بره Ôخ آنها نميرود,
كÇه مÇيديدند و بود نخواهد خدايي ت حج بدون و نميشود خدا ت حج از خالي
نخواهÇد كشته هم حسين كه بودند مطمÃن ازينرو است, نكرده معين حسين(ع)
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سفر در آخر, وداع تا بمانند حال درين اينها كه خواست هم بزرگوار آن خود شد/
خواست هم را زنها و الم, عليهالس اد, سج حضرت چادر به آمد حضرت كه آخري
برگشتن از بعد كه داد دخترش فاطمه به بهقولي و نوشت چيزي آنها حضور در و
بيمارش فرزند كرد, معين را خودش خليفة آنها پيش در و الحسين بن علي به بدهد
اينها موقع اين در كرد/ معين را او موقع آن در بود, آمده بههوش حال آن در كه را
بÇود, نÇزديكتر كÇه كسÇي آن بÇهخصوص اينها, است/ رفتني Öحسين كه فهميدند
تا حضرت خواهر كبري زينب بله, بود, غيرمعلمه عالمة بود, داناتر بود, فهميدهتر
يعني, شد; بيهوش و افتاد زمين به و زد صيحهاي حال در ديد, را قضيه اين و شنيد
به بود هرجور به حضرت بعد كه است اين رفت/ دستش از برادرش ديگر فهميد
فرمود: خواهر به الم, عليهالس حسين, نشست/ و آمد بههوش او و آوردند حالش
نوة فاطمهاي, دختر علياي, دختر تو هستي? كسي چه كه ميشناسي را خودت تو
مبادا : Ôيطان الشَّ ك مÖل ß ßM Ú Ôé ه Öذي ال كن; صبر باشي, ازين باالتر خيلي بايد تو پيغمبري,
براي آرامشي و كرد تغيير حالش زينب ببرد/ را تو صبر و دهد فريب را تو شيطان
بهقدري يعني, ي; Ö
 ص Öنع Ô
 الصَّ ز جÖعي Ø� ح Ô ß
اص س كرد: عرض برادر به و شد پيدا او
بود, حال اين به كه آدمي همين سپس گردد/ عاجز من صبر از صبر كه كنم صبر
است اين كن/ صبر اص
ي; فرمود: و گذاشت سينهاش روي دست كه شد اينطور
ما بهنظر شنيدهايم بس از كرد/ ر تصو نميتوان Hواقع كه رسيد بهجايي كارش  كه
اين با كه كرد ر تصو نميتوان اال و مينمايد كوچك و است شده آسان قدري يك
ساعت يك اينكه باالتر و بدتر همه از ببيند, زن يك روز يك در كه مصيبت همه
عيبها همه داراي و متقلب قسي, خبيث, بدذات, جنسهاي جور چه اسير بايد ديگر
حفظ و باشد اينها سرپرست بايد كه سپردهاند او به را همه ديگر, طرف از بشود/
گفت: مصايب اين همة وجود با كه است اين كند/ اداره را اينها و باشد او با آنها
حال همين با كه رسيد بهجايي كارش و صبرم, از شود عاجز هم صبر كه كنم صبري
چÇيزي يك و كÇنيم تÇعريف كÇه نيست ما مال و است بزرگ خيلي حرف (اين
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استقامت و ثبات آن نميتواند بشري هر كه است موضوعي كنيم, درست برايش
آنها, روحي اقتدار كه ميكند تعيين اين و است خارج بشر طاقت از باشد, داشته را
بدن بود بههرجور و آمد زينب بود/) درجه چه و حد چه تا مردانشان و زنهايشان
ما از را كم قرباني اين خدايا گفت: و گرفت دست روي به و شناخت را برادر ر مطه
در اين است/ بزرگتر كنيم ر تصو هرچه از است/ بزرگي حرف خيلي اين كن/ قبول
او, س فن حسيني, نفس ت قو گذاشت, سينهاش روي كه حسين دست چيست? اثر
س فن آن در اثر اين اوست, در اثر اين كه است اين كرد/ اثر اينطور كه بود او م د

اوست/ فرمايش و او گفتة و او
او امر اثر داد, قرار جمعه دربارة آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, كه اثري اين پس
جمعه بهظاهر, دارد? اشكالي چه جمعه اال و دارد را اثر اين او امر است, اينطور

روزهاست/ باقي مثل هم
حمام در ابوعلي شيخ با ابوالخير ابوسعيد سلطان ميگويند: كه است حكايتي
از و جسماني بدن, كه داشت خدشه جسماني معراج دربارة ابوعلي شيخ و بودند
و ميآيد پايين بيندازند را آن ا گر و برد باال نميتوان را خا كي جسم و است خا ك
بÇا بÇاب دريÇن و داشت خدشه خودش خيال به را اين برود/ نميتواند بهباال رو
را آن بÇود, دسÇتشان حمام طاس هم ابوسعيد سلطان كرد/ گفتگو ابوسعيد سلطان
چÇه براي اين شيخنا گفتند: ايستاد, زمين و سقف بين در طاس و انداختند بهباال
س فن ت قو گفت: بيايد?! پايين بايد و است ثقيل جسم كه هم اين است? ايستاده
اين ميتواند ابوسعيد س فن ت قو بيانصاف فرمود: است/ داشته نگاه را اين ابوسعيد
ابوسعيد نفس از كمتر آله, و عليه صلياهللا محمدي, س فن ت قو آيا بكند, را  كار
و دارد اثر او, نفس ت قو پس ميتواند, او البته بكند?! را كار آن نميتواند و است
كاري همه ميتواند او و دارد قيت خال رشتة عالم اين در دارد, قيت خال عالم درين
در و است عيد شنبه كه فرمود موسي× حضرت كه فرمايشي را, اثر اين پس بكند/
فرموده خود ا گر هم مريم بن عيسي حضرت داد/ قرار شنبه در نكنيد, شكار شنبه
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دادند/ قرار را يكشنبه هم, حضرت اوصياي واال باشد
جمعه در اثر آن پس داد, قرار را جمعه روز آله, و عليه صلياهللا ما, پيغمبر
اسمش ابتدا¾ در آن و است/ عه Ôم Ôج سوره بهنام هم سورههايقرآن از سورهاي است/
بهنام شد روز آن در اجتماع كه آن از بعد گويند/ "آدينه" فارسي در كه بود روبه" ع"
حاال, شد/ معين نمازجمعهاي و شد تعطيل نيز روز آن اسالم در و شد معين "جمعه"
و فÇضيلتها و اثÇرها هÇمچنين بÇا روزي هÇمچنين كه كرد بايد چه فانه متأس Hواقع
رفته در شيعه ما دست از كردهاند, معين احاديث و اخبار در آن براي كه ثوابهايي
نمازجمعه ما پيش در ما سني برادران دارند, تسنن اهل Âاق را ظاهرش باز است!
دارند را جمعه ظاهر صورت اندازهاي تا سنت, اهل كنيم! تماشا بايد ما و ميخوانند
هم وعاظ آقايان شما است/ ف تأس جاي خيلي خيلي اين و نداريم هم را آن ما ولي
در آخر خطبة در علي(ع) بن حسين حضرت كه دهيد تذكر مردم به منبريد اهل  كه
يا بگيريم انشا¾ را آن حاال جماعت/ و جمعه به نشويد موفق ميفرمايند: عاشورا¾
و جمعه ديگر ما جماعت, و جمعه به نشويد موفق يا و شد نخواهيد موفق اخبار,

ي ودÇÔن ا اذ× مÇيفرمايد: خÇدا دريÇنجا Á او نداريم, باشد, بايد كه آنطوري جماعتي

/9 آية جمعه, سورة /2 و 1

نه يعني, شد بلند صدا (حاال شد بلند صدا جمعه روز در نماز براي وقتي ;1 ̧ ل×و للصَّ
اين به بروند, جمعه بهسوي رو مردم همة جمعه, براي گفتند وقتي اذان) صداي
خريد و خدا ذ كر به كنيد عجله هم شما ;2 عÖيب Öال وا Ôر ذ و اهللا رÖك ذ ×� ا ا Öوع Öاسف بروند, عبارت

است/ ثاني نورعليشاه آقاي حضرت ايشان منظور /3

ذ كر نوشتهاند, كه مطلبي نÔه آن در آقا3 مرحوم كه اينجاست وا گذاريد/ را فروش و
بايد فقرا¾ و ظهر تا است تعطيل Hكليت براي بلكه فقرا¾ براي جمعه روز كه  كردهاند
حاال تشريع/ نه است اسالمي دستور بيان كه نماز از بعد تا باشند مشغول عبادت به
كنيد تعطيل شما نشود, خوانده نمازظهر تا هست/ كه نمازظهرش نيست, نمازجمعه
امÇر بÇالمواضÇعه ولي نفرمودهاند حرام نيست/ خوب فروش و خريد و معامله و
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اسالمي حكم بيان چون باشد كه هم بالمواضعه بلكه نگيريد, ايرادي كه فرمودهاند

و شريفه: آية ظاهر استناد به هم معامله حرمت به فتوي× ولي ندارد/ اشكالي است,
جÇاها بيشتر در اينكه با نيست اينطور فانه متأس باز ولي ندارد اشكالي عÖيب Öوال Ôر ذ

شد: صحبت اين هم ديگري شب  گفتيم;
زيÇرا برويد; زودتر گفتيم: پنجشنبهاي روز در سفرها, از يكي در نجف در
موضوع باز هم اين (خوب بخريم كفن براي يماني بÔرد بخريم, كفن ميخواستيم
انسان ميكند, تربيت را انسان و است مستحب كه چيزهايي از يكي است, ديگري
سفر در چه باشد همراهش كفنش هميشه كه است اين مياندازد, مرگ ياد به را
ميخواستيم هرحال به باشد/) حاضر مرگ براي حال هر در و حضر در چه باشد
ببريم/ و بخريم بودند, كرده والدهام كه سفارشي براي و خودمان براي يماني بÔرد
بÇاشد?! بسته چه براي گفتند: است/ بسته دكانها در فردا كه بخريد برويد  گفتيم:
و بÇبندند بخواهند ا گر گفتند: است/ بسته دكانها و است جمعه فردا آخر,  گفتيم:
اندازه اين ولي ميشود/ جمعه همه معاملهها نميشود, معاملهاي كه نكنند معاملهاي
و جمعه موضوع همين مجلس چندين در هم سفر هر در اينكه به خشنوديم باز
تÇفاوت و كÇرده اثر نيست, بياثر كه ميبينيم حاال و شد مذا كره موضوع همين

كند/ تغيير ه روي به كلي اينكه نه ولي كرده مختصري
ديÇدن و عÇبادت براي شود خوانده نماز كه ظهر تا جمعه روز كه است اين
ايشان چون معامالت/ براي نه شده, معين عبادت براي است/ شده معين يكديگر
آيÇه دريÇن هÇم خدا كه است مجيد قرآن استناد به نيز آن و فرمودهاند مرقوم هم
فايده هم همهاش ا گر كند جمعه ظهر از پيش كه معاملهاي هر مÆمن لذا, ميفرمايد,
بعد خداوند چون باشد بعدازظهر ا گر و بود خواهد بيبركت است, بيبركت باشد,
است داده اجازه كنيد, روزي طلب و زمين روي در شويد منتشر ميفرمايد: نماز از
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هÇمان در يÇعني, جÇمعه بÇعدازظÇهر كÇه است اين /1 اهللا ل Öضف Öن م ابÖتغÔوا و معامله: به
ما ولي باشد/ داشته هم بركت كه كرد معامله روز پنج بهقدر ميتوان يكساعت
آن البÇته كÇه كنيم معامله مردم, ه توج و هياهو و جمعه جمعيت وقت در مقيديم
بگوييم نبايد هم را اين حاال است/ بيبركت معاملهاش ظهر از پيش است, بيبركت
اينطور است, تجربه روي هم باز ولي است, حكم جز¾ نه است, تجربهاي تنها  كه

ميبينيم/
و داده قÇرار مكÇه, كÇارهاي و مكÇه در هÇمينطور را, اثÇر اين خداوند پس
او بر حج كه كسي حج در ;Âمث دارد; اثر و است همينطور هم پيغمبر فرمايش
يكي حاال دارد/ بركت باز برود, ا گر و ميآورد بيبركتي Hغالب نرفت, و شد واجب
آب كه نبود حاال مثل كه وقتها آن اينكه بهواسطة كنند) خيال هرجور (به ميگفت
خيلي كه حاال باشند, عربها آن اسير Hتقريب و ميخريدند مشك آب بايد و باشد
عÇادت بÇخرد مشك آب كه آدمي ميگفت: ولي هست, جا همه و شده, آزادي
يكي ميكند/ پيدا بركتي جهت اين به بعد و ميشود صرفهجو ديگر اين و ميكند,
طباخي به عرب حملهدارهاي كه ميگفت همسفري شهيد آقاي مرحوم سفرهاي از
بيشتر برنج از داد اهللا حاج ميگفتند: داد اهللا حاج مرحوم يعني, داشتند; ايشان  كه
بركت هم آن بدون بله, كند/ بركت كه كن, طبخ بيشتر برنج از كند, بركت كه بريز
ما كه است اين داريم/ هم مثالهايي حاال كه شده ديده چيزي هر در است, شده ديده
ديÇده جورها ازين خيلي هم حاال همين در بگذريم, چه و چي و كي و كتابها از
اوصياي و آله, و عليه صلياهللا است, محمدي س فن اثر چيست? اثر اين ميشود,
آنكÇه بÇا است, پÇيغمبر فرمايش اثر همان د, محم بن جعفر فرمايش اثر د/ محم
واال درآمده دهان آن از و زبان آن از است/ محمدي س فن اين است, صادق جعفر

است, د محم بن جعفر خودش, زمان د محم اينكه براي نميكند/ فرق است يكي
اوست/ آيينة اوست, نماينده همان است/ صادق جعفر امام




