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لم الصمداني و العارف السبحاني امجاد و مالذ االوتاد العملجإ االحضرت 
المؤيد بالتائيدات الربانية و مبني االسرار االلهية قطب العارفني و صالح 

  يف االرضني المويل المؤتمن یية اله العظمآالمؤمنني 

 ه سره العزيز  د حسن صالحعليشاهموالنا الحاج شيخ محمقدس ال   



جمعهواجتماعفقري

زبان بر دل از كه باشد حالي ا گر البته است; دل به ياد, است; دل به اتصال ذ كر,
هم قرآن است/ ذ كر هم اين شود, جاري زبان بر Gبعد و كند اثر دل در و شود جاري
ذ كر, است/ ذ كر خدا نام است, ذ كر همه دعاها, قرآن, شرط/ همين با ولي است ذ كر
اثر شود, جاري كه هم زبان بر البته باشد, خدا ياد اينكه بهشرط منتهي× خداست ياد
اين براي گفتهاند) اينطور (حاال است بيشتر اثرش جمعه در دعاها اينكه دارد/
است, بزرگان فرمايش بهواسطة دارد جمعه كه امتيازي است/ بيشتر ه توج كه است

دارد/ امتياز رسول و خدا فرمايش
يعني, , حق بر وتورات بود حق الم, عليهالس , موسي× حضرت ديانت كه زماني تا
حضرت كه را شنبه روز داشت, را اثر همان شنبه البته بود, مطاع حكمش تورات

كÇه حكمي در بت س اصحاب كه است اين داشت/ را آثار همان بود, كرده معين
و نمودند ماهي صيد براي حيله شنبه, روز در جمله Öن م كردند; حيله بود, شده وضع
بÇايد نگرفتهاند, ما بر سخت آنقدر كه مسلمانها ما حاال شد/ نازل آنها بر عذاب
شكار و نبود خوب شكاركردن بود, غدغن شكاركردن شنبه روز در باشيم/ قدردان
پيروان البته خوب, كردند/ رفتار برخالف آنها ولي بود ممنوع بود, كرده منع را
حضرت كه بود اين اخالقشان Öل او از بنياسراÄيل يعني الم, عليهالس موسي, حضرت
طرف اين به عالقهشان بودند, بيشتر دنيوي جهات به ه متوج مينمودند, اذيت را
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جمله از كردهاند درست اينباره در هم مضمونهايي بودند/ ي ماد خيلي و بود بيشتر
پرسيدند او از كردند, احضار را قارون روح و شدند جمع آنها از بعضي وقتي اينكه
اين هركه كردهاند, درست خوبي (مضمون كجاست? در كه بگو را گنجهايت  كه
مÇيگوييد? چه داد: جواب قارون كرده)/ درست خوب كرده درست را موضوع
هÇمهشان حÇاال كجاست/ در كه بگويم و دهم جواب تا بدهيد من به چيزي يك
است اشÇاره ايÇنها خÇوب, كÇردند/ شÇرعي حÇيلة آمدند آنها همة بودند/ اينطور
ايÇنكه گÇو دارد فرق البته باشد/ شرعي هرچند است حيله حيله, بفهميم بهاينكه
است; شرعي حكم ربا, حرمت ربا/ مثل خداست, حكم با مخالفت صريح دستور
شÇده, گÇرفته سÇخت بسÇيار و است اسÇالمي بÇزرگ بسيار احكام از يكي يعني,
نكنند, ترك كه آنهايي كه ميفرمايد آخرش قرآني آيات آن در اينكه بهواسطة

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

حÇيله البته هم آنها است1/ سخت اينقدر ميدهند, رسول و خدا با جنگ اعالن
ميشود, واسطه كه پيغمبرمان رحمت و كرم اطمينان با مسلمانها ما ولي ميكردند
گÇرفتار مÇا هÇمة مÇيگفت: يكي نميكنيم/ اجرا¾ را دستورات و ميكنيم نافرماني
اعÇتبار يك بÇه يÇعني, بÇود; شديدالغÇضب موسي حضرت ولي هستيم/ نافرماني
خÇوب كÇه مÇيخواست ميداشت, دوست را آنها آنكه نهايت از گفت: ميتوان
لذا مÇيكرد/ غضب ميكردند, مخالفت كه هرچه و كنند خدا امر اطاعت و باشند

است/ سخت خيلي هم او احكام
بÇود, دريا كنار كه مردابي در و كردند حيله ماهيگيري موضوع در جمله Öن م
آنجا از ماهيها اينكه براي كردند درست گذري راه جايي, حوضچهاي, و آمدند
Hغالب را خود بد و خوب دارند كه هوشي همان با حيوانات همة بلكه ماهيها و بيايند/
تا كرده معين آنها براي خدا كه ي حد گفت نميتوان كه اينجاست كه ميشناسند
دارنÇد, HطرتÇف و ميبينيم بياباني حيوانات در و دارند كه هوشي است/ اندازه چه
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ميشناسند/ را دوستشان و دشمن
شكار اينها شنبه روزهاي كه داشتند را حسابش و بودند كرده عادت ماهيها
مرتبه يك شب هنگام ولي ميآمدند/ مرداب اين به آزادانه شنبه روز لذا نميكنند,
داشÇتند, كÇه دامÇهايي داشتند, كه تورهايي و ميبستند را حوضچهها جلوي اينها
روز در اينها كه كردند حيله پس ميكردند/ شكار يكشنبه روز در و ميگذاشتند
و كرد غضب اينها بر هم خداوند كنند/ شكارشان يكشنبه روز و شوند جمع شنبه

/(60 آية ماÄده, (سورة ر âن×ازي Ò Öòا و ̧ د رالق Ôم Ô Öy م لع ج و هÖيل ع ب ضغ و Ôاهللا Ôهن عل Öنم /1

شدند? خوك و ميمون چرا حاال شدند1/ خوك و ميمون آنها قرآن آية بهموجب
طور آن هم ظاهر درصورت اينكه يا شدند آنطور اخالقيشان و روحي بهترتيب
صلياهللا ما, پيغمبر رحمتهاي از يكي كه شدند/ مسخ نفر هزار هشتصد قريب شدند,
در حÇضور مÇقام در كÇه است تقاضاهايي آن ميفرمايد, خودش كه آله, و عليه
را, بالها اين امتش از كه كرد تقاضا معراج در كرد/ داشت, يار با كه خلوتخانهاي
از بنياسراÄيل ولي بود اين بزرگوار آن منظور برداشت/ او و بردارد, را مسخ Âمث
GعدÇب داشÇتند/ دنيا به عالقه خيلي بلكه داشتند رسيدگي دنيا و ظاهر امور به ل او
هست, شÇرعي ايÇنكه بÇا هÇم شÇرعي حÇيلة پس كردند/ شرعي حيلة بنياسراÄيل
بفروشند/ بعد بكنند خريد ظاهر صورت ربا در اينكه مثل است, حيله باز معذلك
آنوقت بعد و تومان پنجاه به خريد است, قيمتش تومان صد كه را لكي م ميتوان
حيلهها اينجور امثال و صد صدي يعني, تومان صد به فروخت شخص آن خود به
كه است اين بله, نارواست/ انصافش و حقيقتش ولي نيست حرام شرع ظاهر در  كه
Áمعمو كه مينويسند اينطور قضيه اين ذ كر در تفسير در هم شهيد آقاي مرحوم
از بيشتر كه اندازهاي به بدهند اجاره به بعد يا بخرند ارزانتر مختصري كه را ملكي
ده اندازة از زيادتر معذلك ظاهرسازي, اين وجود با است; معمولي اجاره اندازة
اشكال خيلي ميفرمايند: را اين كه شرعش ظاهر كردن درست با ندارد, اجازه يك
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است ما براي هم اين البته است/ اولي× كنند, ترك هم را آن حال عين در ولي ندارد/
يك كه نيست طرفي يك معاملة هم آن است/ رفته بين از قرضالحسنه Hيتكل  كه
دو از رشÇوه مÇرتشي/ و راشي قضية مثل رند, مقص طرفي دو باشد, ر مقص طرف
بودند, هم با دو هر كه وقتي ولي دادنش/ هم و است بد گرفتنش هم است, بد طرف
نÇبايد آن, مÇردم و قوانين و دوره, اين وضع با و دوره اين در كه ميگفت يكي
در فانه متأس ولي را/ مرتشي و راشي كند لعنت خدا الرا¾ÏواXرت¿Ïكه Ôاهللا نعل  گفت:
انجام كاري هيچ نباشد رشوه ا گر كه را رشوه كند رحمت خدا گفت: بايد زمان اين
جور چه را خودمان ببينيد شرع! مرجع نه و قانون مرجع در نه كاري هيچ نميشود!
جÇهاني جÇامعههاي نزد و رسول نزد در خدا, نزد در را خودمان ميكنيم; معرفي

ميكنيم! معرفي اينطور
نÇتوانسÇتند ولي را ايÇنها كÇرد نهي الم, عليهالس , موسي× حضرت كه است اين

كردند/ شكار حيله به هم شنبه روز همان در كه بردارند كارشان از دست
بهنام ابتدا¾ كه است شده داده قرار عبادت و اجتماع براي جمعه هم اسالم در
حÇضرت اجÇداد از يكي توسط كه اجتماعي بهواسطة آن نام Gبعد و بود "عروبه"
برقرار روز آن در هم نمازجمعه و شد ناميده جمعه شد, آله, و عليه صلياهللا رسول,
ندا وقتي ميفرمايد: جمعه سورة در است/ جمعه سوره درقرآن, هم سوره يك و شد
بهياد و خدا نام به كنيد عجله بشتابيد, كه جمعه روز در نماز براي زديم فرياد و شد

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

هÇم حاال بود كه هم اين باز وا گذاريد/1 را فروش و خريد باشيد, خدا بهياد خدا,
خوانده نماز كه ظهرش تا جمعه روز در دنيا كار و دنيوي معاملة كه ميكنيم تكرار
چون كه هست هم بيبركت كه گفت ميتوان و است شده نهي جمعه ظهر تا بشود,
و است بيبركت هم نفعش معذلك كند, نفع ولو است/ بيبركت شده, نهي Hواقع
جمعه شب كه است اين و است جمعه همان حكم هم جمعه شب است/ شده تأ كيد
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مÆمن ديدن خود Âاص بلكه نشستن, هم دور بودن, خدا ياد به و است نشستن براي
باشد, خدا بهياد كه يكي را/ او مياندازد خدا بهياد نخواهي خواهي و دارد فضيلت
درصÇدد و مÇيكند اثÇر هم آنها در ميكند, اثر هم ديگران در باشد ذ كر مشغول
عقبش از هم ديگري رفت جلو كه يكي دارد, مسابقه حالت روح يعني, برميآيند

ميرود/
است, خدايي لطف مورد اجتماع, چون دارد/ بركت هم جمعه خود اجتماع
مشÇورت به بايد كه هم ي مهم كارهاي بعضي ميكند/ زياد را مÆمنين بين محبت
بايد ميرود, ديني اجتماع براي كه مÆمن ولي است بهتر موقع آن در شود انجام
از خÇودش آنكÇه نÇه باشد ديگران به كمك و عبادي امور و خدا ياد براي فقط
نوشته فقرا¾ از يكي برود/ او به ديگران كمك براي و داشته كمك انتظار ديگران
مطرح هم را كارم و نموده احتياج اظهار و فقرا¾ مجلس رفتم مرتبه چند من كه بود
ببين خودت كه نوشتيم جواب است/ نكرده وكمكم نداده گوش هيچكس ولي  كردم
كÇه بÇاش/ داشÇته انÇتظار هÇم همانقدر كردهاي, كار چه آنها براي كه كن فكر و
امور جزÄي, امور براي ولي باشد/ نبايد اينطور اال و بود گله آن جواب مقصود,
هم دور كه ساعتي يك اين در و نيست/ خوب آنها به خود كردن مشغول ي, ماد
كه باشند گفتگو و حرفها اينجور با مشغول اينكه نه باشند خدا بهياد بايد مينشينند
ه وجÇت بايد نيست/ روا البته اين دارد, باز ذ كرشان يادشان, هشان, توج از را آنها
دعا ظاهر نه خواندني دعاي ولي بخوانند, دعا ميگوييم حاال بخوانند/ دعا بكنند,
هر بله, است/ خواستني و كردني است, خواستني دعا نيست, خواندني كه دعا است,
محسوب بزرگ دعاهاي از يكي كه را كميل دعاي كنيم فرض بخوانيم, كه را دعايي
مÇختصر نÇتيجة هم باز چرا ندارد/ چنداني نتيجة نباشيم, ه متوج يا نفهميم و است
الم, عليهالس علي, را دعا اين كه ميآورد آنها بهياد را ما كه همينقدر فقط دارد,

است/ گفته كميل براي و فرموده
نتيجهاي آن اما است خوب هم باز ميافتيم, آنها بهياد كه اندازه همين به البته
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قلب حضور حال باشد, حضور حال با :Á او بايد دعا نيست/ ميخواهيم دعا از  كه
صاف را قلب و كند صاف را نيت كند, فارغ خدا غير از را دل باشد, خدا بهياد باشد,

بله: نخواهد, دنيا  كند,

/773 بيت پنجم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

كÇاستن1 كÇÇلي افÇÇزونيست نÇÇظ خÇواسÇتن را خÇÇدا غÇÇير خÇÇدا از
به و پادشاهي پيش برود يكي ا گر زديم مثال هم شب آن كه همانطور بله,
بگويد و برود بعد و بپذيرد را او و دهد اجازه پادشاه برسد, حضور مقام به زحمت
ا گر ولي است زشت اين كن! درست بيا است, افتاده نعلش ميخ من االغ Âمث  كه
براي نه بخواهد, ديگران براي بخواهد, ديگران براي ا گر خصوص بگويد, باالتر
آنها/ براي هم هست, خودش براي هم باالتر, هم و است زودتر هم اثرش خودش,
دعا وقتي است/ همين كنند, دعا شب نمازهاي در مÆمنين براي فرمودهاند: اينكه
ادا جمع بهلفظ هم دعاها بيشتر كه است اين است, آنها همة براي آنها, براي  كرد
اط ×Í ßØ½ال نا دÇ Öها مÇثل معالغÇير متكلم نحوي, اصطالح به و جمع حالت يعني شده,

/6 آية /2

نماز فاتحة كه است الكتاب فاتح¹ است, بزرگ عبادت كه هم نماز در 2

Ò âoقت Öس ÔمÇÖال
يÇعني, ;æدÇاه نÇيست, æ دÖها نا/ دÖها ميفرمايد: فاتحه سورة در شود, خوانده بايد
خودش ميگويد, هركسي را/ ما كن هدايت ميگوييم: راست/ راه به مرا كن هدايت
كه چيزي مÆمنين, بهتبع كه بداند مÆمنين از يكي را خودش كند, خيال نبايد جدا را
درخواست تو از كه است عيد در كه دعايي اين مثل بدهند/ هم او به دادند, آنها به
چه نميدانيم ما يعني, خواستهاند; تو از خوبت بندگان كه درخواستي بهتر ميكنيم
از بسياري نيست/ ما صالح چه و ماست صالح چه بد, چيز چه و است خوب چيز
خدا را همان دنيوي, امور Hفرض است, خوب ميكند ر تصو انسان كه را چيزهايي
آنكÇه ولي مÇيدهد/ باد به را آخرتش و دنيا ميشود, وبالش اسباب كه ميدهد
و ميداند آخر تا ل او از را حكمتش و صالح كند, چه ميداند او وا گذارد بهخودش
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اجابت و ميكنيم دعا در زياد اصرار وقتي ميدهد/ ميكنيم ر تصو ما آنچه از بهتر
Hغالب حتي نميكند/ اجابت خداوند كه ماست صالح و خير به باز هم آن نميشود,
آنوقت وامÇيگذارد, خÇدا بÇه آنوقت ميكند, ترك و ميشود مأيوس كه وقتي
برايش ديگري راه ميداند خودش خدا كه ديگري راه از ميخواهد كه همانطوري
هÇمه بÇراي كÇرد هÇم درخÇواست وقÇتي پس است/ اينطور Hغالب ميشود, انجام
كÇه هÇم را بÇدي دفÇع بÇخواهÇد, هÇمه براي ميخواهد, كه خوبي كند/ درخواست

بخواهد/ همه براي باز كند, دفع خداوند كه ميخواهد
علي, Âمث گفتهاند/ چه و چيست كه بداند خوب را معنيش بايد هم دعاها در و
يÇا مÇيپيچد/ خÇود به گزيده مار مثل كه ميگويد چه كميل دعاي در الم, عليهالس
و دارد درد و ميپيچد بهخودش همانطور الم, عليهالس زينالعابدين, امام دعاهاي
خداونÇد از و ميداند مردم همه از گناهكارتر را خودش و ميگويد درد روي از
اول همان در الم, عليهالس علي, كند/ مغفرت ببخشد, كند, عفو را او كه ميخواهد
كه ميشود اين اسباب كه را گناهاني مرا, گناهان خدايا, ميكند: عرض كميل دعاي
اوامÇر اطÇاعت تÇرك از خÇدا غضب كه ميشود (معلوم بيامرز ميكني غضب تو
آن مÇيكند, پÇاره را خÇوبي پردههاي را, ما پردههاي كه گناهاني خدايا, اوست)/
است), گناهان همان بهواسطة پردهها شدن پاره ميشود (معلوم بيامرز را  گناهان
را آنÇها مÇيدهد, تغيير دادهاي ما بر كه را نعمتهايي را, نعمت كه گناهاني خدايا,
گناهاني خدايا, بيامرز/ ميكني, نازل بال آنها بهواسطه كه را گناهاني خدايا, بيامرز/
انسÇان از دعÇا و زاري و ع ضرÇت حÇال بندگي, حال كه ميكند حبس را دعا كه را
را گÇناهها آن خدايا, است) گناهان همان اثر در درواقع ميفرمايد: (باز ميرود,
كه است بزرگتر كبيره گناهان بيشتر از كه ميكند نااميد را انسان كه گناهاني بيامرز/
يÇعني, است; قÇنوط همين گفتهاند: كه آنهايي است, كبيره گناهان جز¾ فاق ات به
هم اينكه بهواسطة است بدتر گناهان همة از اين خدا, درگاه از مأيوسي مأيوسي,
درصÇدد هÇم كÇند تÇرك ÂÇاق يÇا كÇند تÇالفي كند, استغفار كه برنميآيد درصدد
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است اين ميگيرد/ او از را زاري و عجز حال آن هم و كند گناه ترك كه برنميآيد
او از هم را بديها بداند, او از را خوبيها بداند, او از را چيز همه بايد حال هر در  كه
به كه است پر جا همه مجيد قرآن در كه داده خودش وجود در كه نعمتهايي بداند,

سعدي: قول
كارند در فلك و خورشيد و مه و باد و ابر

نخوري غفلت به و آري كف به ناني تو تا
فÇرمانبردار و سÇرگشته تÇو بÇهر از همه

نÇبري فÇرمان تو كه نباشد انصاف شرط
حÇركت به را ابري باد اين شكل, چه كه ميشود/ چه كه كنيم بادي به ه توج
و بيايد عمل گندم Âمث كه بريزد كجا در باران اين ميشود/ باران ابر اين و ميآورد
را چيزها چه ميبينيم را گندمش يك دوره هر در كه بخوريم ما Âمث را گندم اين

است/ كرده مشخص
كه نعمتهايي است/ كرده عنايت خداوند كه است بسياري نعمتهاي كه ميبينيم
نÇعمتهاي چÇه ميرسد, وسايل با كه نعمتهايي چه ميرسد, انسان به واسطه بدون
ÁعموÇم كه گويند "آال¾" كه باطن نعمتهاي چه و ميگويند "نعمت" كه ظاهرياي
ايمان نعمت باالتر باطني نعمتهاي همة از است/ باطني نعمتهاي به اشاره آال¾, لفظ
ايمان, به كردهاند تفسير فرمودهاند, ذ كر نعمت لفظ كه قرآن جاي هر در كه است
است, ايمان ماية باز هم آن كه الم, عليهماالس علي, و د محم وجود به كردهاند تفسير
آنجا است, شده ذ كر (نعمتها) نعم كه هم هرجا كردهاند/ تفسير ت نبو و واليت به
ما كه را آنچه Hغالب ولي ميشود/ شامل و ميگيرد را همه كه نعمتهاست به تفسير
مÇا بÇراي كه نعمتهايي همان است, خورا ك و خورد از عبارت ميگوييم, نعمت
قبيل از باطني نعمتهاي مثل داريم كه حقيقي نعمتهاي نه ميكنيم/ خيال ما و هست
چطور ميبينيم كنيم, ه توج خوب ا گر كه عقلي همان عقل/ همان يا فكر وجود,
همه اينها هست, ما براي كه وسايلي باقي است/ بزرگي نعمت چه و است نعمتي
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ايÇنها هÇمة بÇله, بÇرادران, وجÇود نÇعمت مادر, و پدر وجود نعمت است/ نعمت
اينكه نه هم شكر كرد/ شكر نعمتهايش به و بود نعمتها مواظب بايد و نعمتاند
اما است/ شكر وظيفه شكرت, الهي رفت, ديگر و شد تمام و شكر, الهي بگويد:
بÇه را بÇنده مÇيدهد, جزا كه است شا كر است, شكور خدا است, دادن جزا Öشكر
خداوند است, خودش براي است, كرده خوبي او جزايي? چه ميدهد; جزا عملش
خÇدا, لطف به بوده, خدا امر به اينكه با كرده او كه همان ميدهد/ خوبي باز هم
باز معذلك فرموده, عنايت خداوند را وسايلش و اسباب همه بوده, خدا بهتوفيق
اين است/ شا كر خدا و ميدهد جزا هم اطاعت ظاهر به خداوند كرده, اطاعت او

ميگويد: سعدي كه است همان هم اين شكر بشود/ بايد شا كر هم شخص
آورد خÇÇدا درگÇÇاه بÇÇÇÇه عÇÇÇÇذر خويش تقصير ز كه به همان بنده

زاري و ع تضر حال كه آنوقت كرد, فكر فهميد, ديد, خواند, كه وقتي البته
ايÇن خالصهاش بگويد/ كه نيست الزم و دعا ميشود آنوقت شود, پيدا برايش
ايÇن بده, را همان ميداني صالح كه را آنچه ميتواني, و ميداني خدايا كه است
مÇيكند, عÇنايت كÇه مÇيشود بسياري اينكه بهواسطة است/ دعاها همة از باالتر
كه است امتحاني اين يعني, است/ استدراج براي ولي ميدهد نعمتي ظاهر صورت
صالح كه را آنچه پس ميگيرد/ او بر بيشتر نكند, تمام ت حج يا كند بد Hفرض ا گر

بخواهيم/ را آن باشد, ما حال
خÇدا, درگاه به زاري و گريه خداست/ به ه كردن توج براي دعا حال, هر در
مغفرت درخواست خدا از و آوردن بهنظر خوب, را خود بديهاي مغفرت, طلب
خدا بهنام خدا, به بردن پناه شيطان, شر از او به بردن پناه او, به بردن پناه و  كردن
خÇدا و است بتر قرÇم و بهتر البته باشد, نزديكتر باشد, بيشتر هرچه كه (ب«Ëاهللا)

دارد/ دوستتر
جمعه را اسمش و باشيم هم دور و بنشينيم Gظاهر كه نيست اين مقصود پس,
هميشه خدايي رحمت خدايي, نعمتهاي بدانيم/ بايد بيشتر را جمعه قدر بگذاريم/
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كه فرمودهاند اندازه اين به حتي مÆمنين/ اجتماع و جمعه در خصوص است شامل
انگشت يÇعني, آن; ابÇهام انگشت بين خداوند كند, مÆمني با مصافحه كه مÆمني
معمولي ظاهري مصافحة اين در (حاال ميكند جمع و عنايت رحمت صد شست,
كÇه است برادري آن براي تايش نه و نود نيست!) ابهامي كه مردم بين متعارف
يكي او قسمت است, كمتر محبتش آنكه براي و باشد بيشتر ديگري به محبتش
اثرش هم را اين و است خدايي رحمت است, خدايي لطف همه اينها خوب, است/
يكديگر با برادر دو وقتي Hخصوص را اين اثر ميبينيم/ را محبت اثر ميبينيم, را
كدورت رفع باشد كدورتي ا گر خصوص كنند, مهرباني يكديگر با كنند, محبت
كه قسمي هر است/ ب مقر او نزد و دارد دوست خيلي خداوند البته را اين كه  كنند
كوشش بايد انسان كردند, رفتار كه هرجور و باشند راضي بزرگان باشد, راضي خدا
است همينطور هم روزها باقي جمعه, روزهاي در Hخصوص كند/ آنطور كه  كند
شده معين عبادت براي است, شده معين كار اين براي بهخصوص جمعه روز ولي
كند/ خدا بندگي باشد, داشته فرصت كه است تعطيل عباداتي هرجور براي است,




