
 

 

 :یک هاُ قبل اس رحلت فزهَد( ص)پیاهبز اکزم 

ًضدیه . ًضدیه ضذُ ٍ تاصگطت تِ سَی خذاًٍذ استفشاق  "

ًواین ٍ هي دٍ   است فشاخَاًذُ ضَم ٍ دػَت حك سا اجاتت

وتاب خذا ٍ : چیض گشاى دس هیاى ضوا هی گزاسم ٍ هی سٍم

هي خثش داد وِ ایي دٍ   ػتشتن، ٍ خذاًٍذ لطیف ٍ آگاُ تِ

ّشگض اص یىذیگش جذا ًطًَذ تا وٌاس حَض وَثش تشهي ٍاسد 

پس خَب تیٌذیطیذ چگًَِ تا آى دٍ سفتاس خَاّیذ . ضًَذ

 ".ًوَد

 در قزآى کزین( ص)ًبی اکزم  ّایی اس حقیقت ٍجَدی  جلَُ

: اخالق پیاهثش چگًَِ تَد؟ پاسخ داد: اص ػایطِ پشسیذًذ

ضخصیت جاهغ ٍ چٌذ « .، لشآى تَد(ظ)خلك ٍ خَی پیاهثش»

تؼذی پیاهثش اسالم ٍ ووال ٍ ػظوت هؼشفتی، اخاللی ٍ 

ٍجَدی آى تضسگَاس، لشآى هجسن ٍ ًاطك است وِ تِ ػٌَاى 

دس هیاى آدهیاى، حجت ٍ  «اًساى واهل»ًواد هطلك ٍ تام 

 .تاضذ الگَیی هاًذگاس هی

اگش لشآى وشین، والم تطشیؼی حعشت حك است، پیاهثش اوشم 

اگش لشآى . ولوِ اهلل االػظن ٍ والم تىَیٌی خذا است( ظ)

( ظ)وتاتی است تا حمایك جاٍداًِ ٍ ّویطگی، پیاهثش اوشم 

ّای  اگش لشآى تطَى ٍ الیِ. ًیض حمیمتی ػیٌی ٍ جاٍداًِ است

ای داسد وِ تالش تشای  هؼٌایی ٍ هصذالی ػویك ٍ گستشدُ

( ظ)وطف آى حمایك تایذ استوشاس داضتِ تاضذ، پیاهثش اوشم 

ای توام ًطذًی ٍ حمیمتی است ػیٌی ٍ اًساًی، وِ  ًیض رخیشُ

ضٌاخت اتؼاد هختلف ضخصیت ایطاى ٍ دستیاتی تِ ػوك 

ستوش سیشُ، سلَن ٍ سٌت آى حعشت تِ جْاد ٍ اجتْادی م

 .ًیاصهٌذ است

ػاهل سّایی ٍ آصادی هشدهاى اص صًجیشّا ٍ ( ظ)پیاهثش اوشم 

 .تٌذّای سخت هؼشفی ضذُ است

تٌذّایی وِ اص سَیی خشافات ٍ ػادات صضت ٍ اص سَی دیگش 

ستوگشاى ٍ سلطِ جَیاى تش فىش ٍ اًذیطِ ٍ سفتاس ٍ حشوت 

هؼشفی « ػثذخذا»اٍ . اًذ ّا ایجاد وشدُ تؼالی جَیاًِ اًساى

تشیي  ضذُ است وِ تا ػثَدیت ٍ تٌذگی رات حك، تِ ػالی

ّا سّا  دسجِ ػثَدیت دست یافتِ ٍ اص ّوِ تؼلمات ٍ ٍاتستگی

گستشُ فیط ٍ لطف ًثی اوشم ًِ تٌْا ّوِ هشدهاى  .ضذُ است

ٍ آدهیاى وِ ػالویاى سا ضاهل ضذُ ٍ آى حعشت تِ ػٌَاى 

ّا  یفایي تَظ ....هؼشفی ضذُ است« سحوِ للؼالویي»

دس لشآى است وِ هشٍسی ّوشاُ ( ظ)ای اص هؼشفی پیاهثش  گَضِ

تَاًذ آفاق ٍ  تا تأهل ٍ دسًگ دس ایي آیات ٍ دیگش آیات، هی

 .سا تشای ها سٍضي ساصد( ظ)اتؼاد ضخصیت الْی ًثی اوشم 

تَاى تِ دسًگ ٍ تأهلی ػویك دس ایي آیات صشیح  اوٌَى هی

تثاّی وِ اهت اسالم  تِ سیطِ اصلی گوشاّی ٍ حیشت ٍ  الْی،

اگش فاصلِ اهت تا پیاهثشش ایي  .تذاى دچاس آهذُ است، پی تشد

چٌیي طسف ٍ ػویك ًثَد، ّشگض اهت پیاهثش تِ چٌیي سٍصگاسی 

تفشلِ ٍ اختالف تِ جای ٍحذت ٍ اتفاق، جْل . آهذ گشفتاس ًوی

ٍ ًگشاًی تِ جای ػلن ٍ آگاّی، ظلن ٍ تی اًصافی تِ جای ػذل 

دگی ٍ اسشاف تِ جای دستگیشی ٍ اًفاق، دضوٌی ٍ داد، سفاُ ص

ٍ خصَهت تِ جای هْشتاًی ٍ گزضت، اًفؼال ٍ تسلین دس تشاتش 

تیگاًگاى تِ جای هماٍهت ٍ جْاد ٍ تاالخشُ پزیشفتي ٍالیت ٍ 

ٍ ( ظ)حاوویت وافشاى تِ جای ٍالیت ٍ حاوویت سسَل خذا 

 حمایك تلخی است وِ اهشٍص دس جْاى اسالم... جاًطیٌاى اٍ

ای طسف تیي اهت ٍ  دّذ فاصلِ ضاّذ آى ّستین ٍ ًطاى هی

پیاهثش ٍجَد داسد وِ جض تا تاصگطت تِ لشآى ٍ خطَغ سٍضي 

وِ دس گشٍ پیشٍی ٍ تأسی تِ تجسن ػیٌی ٍ اًساًی آى  -آى

 .ایي فاصلِ طسف پیوَدُ ًخَاّذ ضذ -است

اهت اٍ اص « سحوِ للؼالویي»ای اص فیط  تاضذ وِ تِ هذد جلَُ

 .اى ضاءاهلل. جْالت سّایی یاتٌذ غفلت ٍ

*************************************

! سالم، غشیة تش اص ّش غشیة

! سالم، هضاس تی چشاؽ، تشتت تی صایش، تْطت گوطذُ 

 سالم، آتطفطاى صثش، چطواى هؼصَم، تاصٍاى هظلَم،   

! صتاى ستوذیذُ 

! ضذُسالم، سیٌِ ضؼلِ ٍس، جگش سَختِ، پیىش تیشتاساى      
                                                                                 

 !سالم، اهام غشیة هي

ػتشت طاّشُ ای   السالم اص صهشُ اهام ّوام حسي هجتثی ػلیِ 

ّایص اسَُ تش دیگشاى   است وِ اًذیطِ ٍ سفتاس ٍ هَظغ گیشی

ّواًٌذ اهام ػلی ٍ  ّای تاتٌان ٍ سفتاس ٍی اًذیطِ . تاضذ  هی

ًىتِ . حعشت فاطوِ ٍ سایش اهاهاى ػلیْن السالم الگَ است

السالم  حایض اّویت دس سیشُ ٍ سٍش اهام هجتثی ػلیِ 

گیشی هْن اجتواػی است، وِ دس تشاتش طاغَت صهاى   هَظغ

گشی  اهام هجتثی تا طاغی ٍ ستن. است خَیص پذیذاس ضذُ 

دس حالی وِ پذسش دس پشداصد؛   تِ ساصش هی« هؼاٍیِ»چَى 

السالم دس   ستیضد ٍ تشادسش حسیي ػلیِ  تشاتش ّویي طاغی هی

 .ستیضد  هی« یضیذ»تشاتش فشصًذ ّویي طاغی 

ّای اجتواػی آًاى تِ تفاٍت صهاى آًاى   گیشی  تفاٍت هَظغ

ٍ تِ ّویي جْت تشای دست سسی تِ . تاصگطت داسد

آًاى تِ ٍیظُ  ّای اهاهاى ،آضٌایی تا اٍظاع صهاى  گیشی  هَظغ

ًوایذ، وِ تذٍى آضٌایی   ّای هْن اجتواػی تایستِ هی  جشیاى

اص ایي هْن تحلیل صحیح اص اًذیطِ ٍ سفتاس اهاهاى هوىي 

 .ًخَاّذتَد

السالم تِ صَست   ّای اجتواػی صهاى اهام حسي ػلیِ  جشیاى

ّوام   ٍ آى اهام  ّای دیگش هتفاٍت تَدُ ٍسیغ تا صهاى



 

 

ای وِ  تا صهاى خَد داضتِ است، تِ گًَِگیشی هتٌاسة   هَظغ

السالم دس صهاى اهام   اگش اهام ػلی یا اهام حسیي ػلیْوا

گیشی اهام   ًوَدًذ، ّواى هَظغ  السالم صًذگی هی  هجتثی ػلیِ

ّواى گًَِ اگش اهام حسي دس صهاى . گشفتٌذ  هجتثی سا پیص هی

ا تش السالم هسؤٍلیت سّثشی س  اهام ػلی ٍ اهام حسیي ػلیْوا

ّای آى دٍ اهام سا پیص   گیشی  ػْذُ داضت، ّواى هَظغ

 گشفت  هی

 

 

آقا به دادم می رسی ؟  ...زائری باراوی ام  

تىها... خسته ام... بی پىاهم   

                     به دادم می رسی ؟  

 ... گر چه آهو ویستم اما پر از دلتىگیم

  ...ضامه چشمان آهوها 

؟به دادم می رسی   

دخیل التماسم را به چشمت بسته اممه    

 هشتمیه درداوه زهرا به دادم می رسی ؟ 

 

 

 

 حدیث سلسلة الذّب

اهام دس حشوتص اص هذیٌِ تِ خشاساى تِ ضْش ًیطاتَس سسیذ 

ضتافتٌذ ٍ اص اهام دسخَاست ( ع)هشدم صیادى تِ استمثال اهام

. سا تا حذیثى اص پذساى خَد خطٌَد ساصد اوشدًذ تا آًِ

ػلیِ )تا ػلى...پذسم اص پذسش ٍ اٍ ًیض اص پذسش: فشهَد( ع)اهام

اصخذاًٍذ هتؼال ًمل (ظ)ٍسسَل خذا  ٍ اٍ اص سسَل( السالم

 : فشهَد وِ 

 

 ال الِ اال اهلل حصٌى فوي دخل حصٌى اهي هي عذابی      

 

ال الِ اال اهلل دط استَاس هي است، پس ّشوس دس ایي حصاس 

 .ٍاسد ضَد اص ػزاتن هحفَظ است

 :اهام چٌذ لذهى حشوت وشدًذ ٍ سپس تشگطت ٍ فشهَد

آى ٍ هي اص اًا هي ضشٍطْا، تِ ضشطْاى  ضشٍطْا ٍتطشطْا ٍ

 . جولِ ضشطْاى آى ّستن

اص ضشطْا، اػتشاف تِ ایي ٍالؼیت ( ػلیِ السالم)همصَد اهام

سَى خذا اهام ٍ  هاًٌذ پذساًطاى اص(ع)است وِ حعشت سظا

 .حجت است ٍ اطاػتص تش ّوِ ٍاجة است

 حدیث رضَی

ُ جَِْلُُِ؛  صِذیقُ کُلِّ اهِرء عَقْلُُِ ٍ عَذٍُُُّ

.دٍست ّر اًساًی، عقل اٍ، ٍ دشوي ّر اًساًی ًاداًی اٍست  

 
 
 

 1ترًن باراى شواره 
( ع)وشهادت اهام حسي هجتبی (ص)ویژه رحلت پیاهبراکرم

 (ع)وشهادت اهام رضا  

 

تریي فرشتِ خاک  ،  ّا، ای هْرتاى سالم تر تَ ای فرستادُ خَتی

ًاهت تلٌذ ٍ دیٌت  .اکٌَى، آسواى تة دار غرٍب جاًگذاز تَست

 !تر از حیات در پیکر آدهی پر رّرٍ، ای جاری

*********************** 

 اى کرین اّل تیت

 قلة اًذٍّگیٌواى در عساى تَ، دیذار ٍ شفاعتت را در قیاهت هى

.طلثذ تا طعن تخشٌذگى تَ را دریاتین  

*********************** 

 ای اهام الرئَف

ّوراُ تا کثَتراى حرهت، هحسٍى ٍ گریاى دل را تِ دٍر تارگاُ 

.متَ پر هى دّین تا تا زهسهِ هالئک ّوراُ شَی  

 ***********************
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