ﺷﺨﺼــﯿﺖ اﻣــﺎم ﻫــﺎدی )ع( را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع(
»اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻰ اﻟﻬﺎدى )ع(« ﭘﻴﺸﻮاى دﻫﻢ
ﺷﻴﻌﻴﺎن ،در ﻧﻴﻤﻪ ذﻳﺤﺠﻪ ﺳﺎل  212ﻫﺠﺮى در اﻃﺮاف ﻣﺪﻳﻨﻪ
در ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﺮﻳﺎ« ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪرش ﭘﻴﺸﻮاى
ﻧﻬﻢ ،اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( و ﻣﺎدرش ﺑﺎﻧﻮى ﮔﺮاﻣﻰ »ﺳﻤﺎﻧﻪ« اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺰى ﺑﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺗﻘﻮا ﺑﻮد.
اﻣﺎم ﻫﺎدى )ع( در ﺳﺎل  220ﻫﺠﺮى ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ
اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺸﺴﺖ و در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﻣﺪت اﻣﺎﻣﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار
 33ﺳﺎل و ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻔﺶ  41ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻮد و در ﺳﺎل  254در ﺷﻬﺮ
ﺳﺎﻣﺮاء ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎب اﻣﺎم دﻫﻢ» ،ﻧﻘﻰ« و »ﻫﺎدى« اﺳﺖ ،و ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت
»اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ« ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع(
ﻋﺒﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع(  ،اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮد و
ﻣﻌﺸﻮق ازﻟﯽ و ﻋﺒﺎدت ﻓﺮاوان ،از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻣﺎم
ﻫﺎدی)ع( اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ» :ﻫﻤﻮاره ﻣﻼزم ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻮد و ﻣﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﺒﺎدﺗﮕﺮی ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد .ﺷﺐ ﻫﺎ
را در ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای روی از ﻗﺒﻠﻪ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ای ﺑﺮ ﺗﻦ و ﺳﺠﺎده ای از ﺣﺼﯿﺮ زﯾﺮ ﭘﺎ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد .ﺷﻮق ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﮐﻤﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﻣﯽ ﺷﺪ .آرام
زﯾﺮ ﻟﺐ ﻗﺮآن را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺤﺰون آﯾﺎﺗﺶ را ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ و اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺻﺪای ﻣﻨﺎﺟﺎت او را ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ،
ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﮔﺎه ﺑﺮ روی رﯾﮓ ﻫﺎ و ﺧﺎک ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ .ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ
را ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺷﺐ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺐ زﻧﺪه داری ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﺪ .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺠﺪه و رﮐﻮع ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺤﺰون
و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﺪه و اﯾﻦ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ روی آورده ،ﺧﺪاﯾﺎ ،رﻧﺞ او را در اﯾﻦ راه ﺑﯽ
ﭘﺎداش ﻣﮕﺬار! ﺑﺮ او رﺣﻤﺖ آور و او را ﺑﺒﺨﺶ و از ﻟﻐﺰش ﻫﺎﯾﺶ
درﮔﺬر«.
ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع(  ،از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اﺧﻼﻗﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ،ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ و دوری از دﻧﯿﺎ ﺑﻮد .در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» :از دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی در ﺑﺴﺎط زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺪه ای وارﺳﺘﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﻮد .در آن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
اش ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ ،او را ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﭼﺸﻢ
ﮔﯿﺮی دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﮐﻒ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺧﺎک ﭘﻮش ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﺠﺎده
ﺣﺼﯿﺮی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﮐﻼﻫﯽ ﭘﺸﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﻣﺸﻐﻮل ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻮد«.
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع(  ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( از
ﻫﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﭘﯿﺶ از اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی ﻋﻠﻤﯽ
اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( اﺳﺖ .او در ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﻘﻬﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺣﻞ ّ آن ﻓﺮو ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ،
ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ای ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از داﻧﺶ و ﭼﮑﺎد ﻧﺸﯿﻨﯽ
در ﺑﻠﻨﺪای ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻮد .دﺷﻤﻦ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ
وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ،ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺟﺰ
رﺳﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﺎﺣﺖ ﺛﻤﺮه ای ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی
ﻣﻘﺎم اﻣﺎم اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود ﻣﯽ آورد.
آﮔﺎﻫﯽ از اﺳﺮار اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع(  ،ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺎت ﻓﺮاوان،
اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ،
آﮔﺎه ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺪان آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
اﻟﻨﻘﯽ)ع( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ،از ﻏﯿﺐ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ داد،
آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽ دﯾﺪ .از درون اﻓﺮاد آﮔﺎه ﺑﻮد و زﻣﺎن
ﻣﺮگ اﻓﺮاد را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﺎر اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع( ،ﮔﻔﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﺮزﻧﺶ اﯾﺸﺎن
ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎرش در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪ
ﺳﺨﻨﻮری او ﮔﺮدﯾﺪ .آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﺸﻮد ،روح ﺷﻨﻮﻧﺪه
اش را ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭼﻮن او را ﻋﺘﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮐﻼﻣﺶ ﭼﻮن
ﺷﻤﺸﯿﺮی آﺗﺸﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﻐﺰ ،ﭘﯿﮑﺮه دﺷﻤﻨﺶ را ﺗﮑﻪ ﻧﮑﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮد.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع(  ،اﻣﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره
در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺧﻮدرا ﺑﻪ

ﻣﺸﻘّﺖ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .آن ﻫﻢ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.

»ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ« از »زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ« رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﺪم و ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻦ آوردﻧﺪ .او ﻧﯿﺰ داروﯾﯽ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد .ﻓﺮدای آن روز ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن دارو را
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮏ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﻣﻦ آﻣﺪ و دﯾﺪ ﺣﺎﻟﻢ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن دﯾﺪ دارو را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ام ،ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻪ
ام ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام آﻣﺪ.
او ﮐﯿﺴﻪ ای در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دارو در آن ﺑﻮد .آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داد
و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم رﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ دارو را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺗﺎ
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورم .او ﻓﺮﻣﻮد :آن را ﭼﻨﺪ روز ﺑﺨﻮر ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
دارو را از دﺳﺖ او ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺧﻮردم و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻢ«.
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع(  ،ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد ،دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ
ﺷﮕﻔﺘﯽ وا ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺎه آن ﻗﺪر ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﺷﺎن در
ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم در
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻀﺮت ﻫﺎدی)ع( ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻧﻔﺎق اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺑﻪ ﻗﺪری
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻘﺪار
ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﺎ آن زﻣﺎن از ﮐﺴﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و در
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪ«.
ﮐﺎر و ﺗﻼش اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع( ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﻟﻨﻘﯽ)ع( ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺰرگ
ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻮد .درآﻣﺪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
او ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻖ او

ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎن ﭘﺪران ﺧﻮد دوﺳﺖ داﺷﺖ از ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺧﻮد
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
»ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ)ع( را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺮق از ﺳﺮ و روﯾﺶ ﺟﺎری اﺳﺖ .از اﯾﺸﺎن
ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم! ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ ]ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﯾﺪ[؟در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه! آن ﮐﺲ ﮐﻪ
از ﻣﻦ و ﭘﺪرم ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﯿﻞ زدن در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد روزﮔﺎر ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﺪ .دوﺑﺎره ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا،
اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻫﻤﻪ ﭘﺪران و ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺸﺎورزی
ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن آﻧﻬﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن
درﮔﺎه اﻟﻬﯽ اﺳﺖ«.
و ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن ﺣﻀﺮت )ع( …
ﺣﺴﺪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯿﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،و دروغ ،دﺷﻤﻨﻰ آوَر َد ،و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪى
ﻣﺎﻧﻊ از ﻃﻠﺐ داﻧﺶ و ﺧﻮاﻫﻨﺪه ﺧﻮارى و ﺟﻬﻞ ﮔﺮدد ،و ﺑﺨﻞ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﺧ ُﻠﻖ و ﺧﻮى اﺳﺖ ،و ﻃﻤﻊ ﺧﺼﻠﺘﻰ ﻧﺎروا و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
از ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاو ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اى  ،ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿّﺖ ﻣﺨﻮاه و از ﮐﺴﻰ ﮐﻪ
ﺑﻪ وى ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اى  ،وﻓﺎ ﻣﻄﻠﺐ و از ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪه اى
 ،اﻧﺘﻈﺎر ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﮐﻪ دل دﯾﮕﺮان ﺑﺮاى ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن دل ﺗﻮ
ﺑﺮاى آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻣﺴﺨﺮﮔﻰ ،ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﻔﯿﻬﺎن و ﮐﺎر ﺟﺎﻫﻼن اﺳﺖ.

