ٍالدت اهام هَسی واظن ػلیِ السالم

تِ ًظز هی رسذ وِ رٍستای اتَاء ٍالغ در تیي هىِ ٍ هذیٌِ تیص اس سایز اهاوي لافلِ ّای حداج اّل تیت را تِ سَی خَد خلة هی وزد سیزا
آراهگاُ هادر پیاهثز آهٌِ دختز ٍّة در آًدا لزار داضتِ است.

در راُ تاسگطت اس حح تیت اهلل الحزام (تحاراالًَار ،ج  ،48ظ  ،4الوحاسي ،ج  ،2ظ  )418لافلِ اهام اتَ ػثذاهلل الصادق (ػلیِ السالم) در ایي
رٍستا تَلف وزد .آى رٍس تٌاتز هطَْرتزیي رٍایات  7صفز سال ّ 128ـ .ق تَد وِ اهام تزای هیْواًاًص سفزُ غذا گستزدُ تَد وِ پیىی اس خاًة
سًاًص تِ سَی اٍ آهذ تا هژدُ ٍالدت خدستِ فزسًذش را تِ ٍی تزساًذ.

در رٍایتی وِ اس هٌْال لصاب ًمل وزدُ اًذ آهذُ است :

«تِ لصذ هذیٌِ اس هىِ تیزٍى ضذم ٍ ّویي وِ تِ اتَاء رسیذم ضٌیذم وِ اهام صادق (ػلیِ السالم) صاحة فزسًذ ضذُ است  .هي سٍدتز اس آى
حضزت تِ هذیٌِ ٍارد ضذم ٍ ایطاى یه رٍس پس اس هي تِ هذیٌِ رسیذ  .ایطاى (تِ خاطز ٍالدت ًَساد) سِ رٍس تِ هزدم طؼام داد ٍ هي ًیش یىی اس
وساًی تَدم وِ تز سفزُ طؼام اهام حاضز هی ضذم ٍ چٌاى غذا هی خَردم وِ تا رٍس تؼذ ًیاسی تِ غذا ًذاضتن ٍ رٍس تؼذ تاس تز سفزُ اٍ حاضز هی
ضذم  .هي سِ رٍس اس طؼام آى حضزت خَردم ٍ تا فزدا ّیچ غذایی ًوی خَردم».

در حذیثی اس اتَ تصیز آهذُ است :

«در سالی وِ فزسًذ اتَ ػثذاهلل (ػلیِ السالم) اهام هَسی سادُ ضذ هي تا آى حضزت ّوزاُ تَدم  .در اتَاء فزٍد آهذین  .اتَ ػثذاهلل تزای ها ٍ
اصحاتص سفزُ غذا گستزدُ تَد  ،تسیار ٍ ًیىَ  .در ّوام حال وِ ها هطغَل خَردى تَدین پیه «حویذُ» ًشد آى حضزت آهذ ٍ گفت  :حویذُ هی
گَیذ  :اثز ٍضغ حول در هي ظاّز ضذُ است ٍ خَد هزا فزهَدی وِ اس ایي اهز آگاّت وٌن وِ ایي فزسًذ ّوچَى فزسًذاى دیگز ًیست.

پس اتَ ػثذاهلل (ػلیِ السالم) ضادهاى ٍ خَضحال تزخاست ٍ دیزی ًپاییذ وِ تِ ًشد ها تزگطت در حالیىِ آستیٌْای خَد را تاال سدُ تَد ٍ لثخٌذی
تز لة داضت.

ها گفتین  :خذاًٍذ ّوَارُ لثت را خٌذاى ٍ دیذُ ات را رٍضي گزداًذ! حال حویذُ چگًَِ ضذ ؟ فزهَد  :خذاًٍذ پسزی تِ هي تخطیذ وِ تْتزیي
هخلَق اٍست ٍ حویذُ درتارُ اٍ خثزی تِ هي داد وِ هي اس ٍی تذاى داًاتز تَدم  .گفتن  :فذایت ضَم حویذُ درتارُ اٍ تِ ضوا چِ خثزی داد ؟
فزهَد  :حویذُ خثز داد وِ چَى ًَساد تِ دًیا آهذ دستاًص را تز سهیي ًْاد ٍ سزش را رٍ تِ آسواى گزفت  .هي ًیش تذٍ گفتن وِ ایي ػالهت
رسَل خذا ٍ ػالهت اهاهت است .

سپس پزسیذم  :فذایت ضَم چگًَِ ایي ػالهت اهام است؟

فزهَد  :ضثی وِ ًطفِ خذم در آى تستِ ضذ وسی پیص خذ پذرم وِ خَاتیذُ تَد آهذ ٍ واسِ ای تزای اٍ آٍرد  .در آى واسِ ضزتتی رٍاى تز اس آب
سپیذتز اس ضیز ًزم تز اس ضیزُ ٍ ضیزیي اس ضْذ ٍ سزدتز اس یخ تَد  .پس آى را تِ ٍی ًَضاًیذ ٍ تذٍ گفت وِ آهیشش وٌذ  .اٍ ًیش ضادهاى ٍ

خَضحال تزخاست ٍ آهیشش وزد ٍ ًطفِ خذم تستِ ضذ ٍ در ضثی وِ ًطفِ پذرم در آى تِ ّن رسیذ وسی ًشد خذم در آهذ ٍ اٍ را ًَضاًیذ
ّوچٌاى وِ خذ پذرم را ًَضاًیذُ تَد ٍ سپس ٍی را دستَر آهیشش داد ٍ اٍ خَضحال ٍ ضادهاى تزخاست ٍ ًطفِ پذرم تستِ ضذ.

ضثی وِ ًطفِ ایي پسزم (اهام هَسی (ػلیِ السالم)) پذیذ آهذ وسی ًشد هي تیاهذ ّوچٌاى وِ ًشد خذ پذرم ٍ خذ خَدم در آهذُ تَد ٍ هزا ًَضاًیذ
چٌاى وِ آًاى را ًَضاًیذُ تَد  .هي خَضحال ٍ ضادهاى تا آگاّی اس آًچِ خذاًٍذ تِ هي ارساًی فزهَدُ تَد تزخاستن ٍ ًطفِ ایي ًَساد تستِ ضذ .
پس تذٍ توسه وٌیذ وِ تِ خذا اٍ پس اس هي صاحة االهز ضواست» (.تحاراالًَار ،ج  ،48ظ )2

ّویي وِ اهام تِ هذیٌِ تاسگطت سِ رٍس تِ هزدم طؼام داد ٍ هزدم خثز ٍالدت ایي ًَساد فزخٌذُ را تِ یىذیگز ًَیذ دادًذ .

پذر ٍ هادر اهام واظن

پذرش  :پیطَای ّذایت اتَ ػثذاهلل خؼفز تي هحوذ (ػلیِ السالم) هلمة تِ صادق تَد .

هادرش  :حویذُ تزتزیِ وِ ضایذ اس هزدم اًذلس ٍ یا اس هزدم هغزب تَدُ است  .لمة ایي سى تشگَار «حویذُ هصفاُ» تَد .حویذُ یىی اس سًاى تا
فضیلت تِ ضوار هی آهذ سیزا تِ وار هْن ًطز رسالت ّوت هی گواضت ٍ در ایي راُ تزخی اس احادیث ّوسز تشرگَارش را ًیش رٍایت هی وزد.

اس اتي سٌاى اس ساتك تي ٍلیذ اس هؼلی تي خٌیس رٍایت ضذُ است وِ اتَػثذاهلل (ػلیِ السالم) فزهَد :

«حویذُ هثل ضوص طال اس ّز آلَدگی ٍ چزوی پیزاستِ است .فزضتگاى پیَستِ اٍ را پاسثاًی هی وزدًذ تا تِ هي رسیذ ٍ ایي وزاهتی اس خذاًٍذ تَد
در حك هي ٍ حدت پس اس هي» ( .تحاراالًَار ،ج  ،48ظ  6تِ ًمل اس وافی ،ج  ،1ظ )477

ٍالدت اهام هَسی واظن(ع),هیالد اهام هَسی واظن(ع),تَلذ اهام هَسی واظن(ع)

اهاهت

حضزت هَسی واظن ػلیِ السالم  ،اس  21سالگی ،رّثزی هسلواًاى را تزػْذُ گزفتٌذ ٍ تا سهاى ضْادت 35 ،سال رّثز هزدم تَدًذ .تِ ایطاى ،تِ
دلیل خَتی ّایی وِ داضتٌذ ،لمة ّایی چَى واظن (وسی وِ خطن خَد را وٌتزل هی وٌذ) ،صاتز (صثز وٌٌذُ) ،صالح (درستىار) ٍ اهیي دادُ اًذ.
ایطاى یه لمة هْن دیگز ّن تِ ًام تاب الحَائح دارًذ .ایي لمة ،تِ ایي هؼٌاست وِ اگز وسی خَاستِ ٍ آرسٍیی اس خذاًٍذ داضتِ تاضذ ،تا تَسل
ٍ ٍاسطِ لزار دادى اهام واظن ػلیِ السالم هی تَاًذ تِ آرسٍی خَد تزسذ.

ضخصیت اخاللی

اٍ در ػلن ٍ تَاضغ ٍ هىارم اخالق ٍ وثزت صذلات ٍ سخاٍت ٍ تخطٌذگی ضزب الوثل تَد .تذاى ٍ تذاًذیطاى را تا ػفَ ٍ احساى تیىزاى خَیص
تزتیت هی فزهَد .ضثْا تطَر ًاضٌاس در وَچِ ّای هذیٌِ هی گطت ٍ تِ هستوٌذاى ووه هی وزد .هثلغ دٍیست ،سیصذ ٍ چْارصذ دیٌار در
ویسِ ّا هی گذاضت ٍ در هذیٌِ هیاى ًیاسهٌذاى لسوت هی وزد .صزار (ویسِ ّا) هَسی تي خؼفز در هذیٌِ هؼزٍف تَد ٍ .اگز تِ وسی صزُ ای
هی رسیذ تی ًیاس هی گطت هؼذله در اطالی وِ ًواس هی گذارد خش تَریا ٍ هصحف ٍ ضوطیز چیشی ًثَد.

ًدوِ ّوسز اهام

ًدوِ ،هادر تشرگَار اهام رضا (ػلیِ السالم) ٍ اس سًاى هؤهٌِ ،پارساً ،دیة ٍ پاویشُ تَد .حویذُّ ،وسز اهام صادق (ػلیِ السالم) ،اٍ را وِ وٌیشى اس
اّالى هغزب تَد ،خزیذ ٍ تِ هٌشل تزد.

ًدوِ در خاًِ اهام صادق (ػلیِ السالم) ،حویذُ خاتَى را تسیار احتزام هى وزد ٍ تِ خاطز خالل ٍ ػظوت اٍّ ،یچ گاُ ًشدش ًوى ًطست! رٍسى
حویذُ در ػالن رٍیا ،رسَل گزاهى اسالم (صلی اهلل ػلیِ ٍآلِ) را دیذ وِ تِ اٍ فزهَدًذ :اى حویذُ! ًـدـوـِ را تِ اسدٍاج فزسًذ خَد هَسى درآٍر
سیزا اس اٍ فزسًذى تِ دًیا خَاّذ آهذ وِ تْتزیي فزد رٍى سهیي تاضذ .پس اس ایي پیام ،حویذُ تِ فزسًذش اهام واظن (ػلیِ السالم) فزهَد :پسزم!
ًـدـوـِ تاًَیى است وِ هي ّزگش تْتز اس اٍ را ًذیذُ ام ،سیزا در سیزوى ٍ هحاسي اخالق ،هاًٌذى ًذارد.

هي اٍ را تِ تَ هى تخطن ،تَ ًیش در حك اٍ ًیىى وي .ثـوـزُ اسدٍاج اهـام هـَسـى تـي خؼفز (ػلیِ السالم) ٍ ًدوًَِ ،رى ضذ وِ در ضىن هادر تِ
تسثیح ٍ تْلیل هـطـغـَل تـَد ٍ هـادر اس آى ،احـسـاس سٌگیٌى ًوى وزد ٍچَى تِ دًیا آهذ ،دست ّا را تز سهیي گذاضت ،سز را تِ سَى آسواى
تلٌذ وزد ٍ لة ّاى هثاروص را تِ حزوت درآٍرد :گَیا تا خذایص راس ٍ ًیاس هى وزد .پس اس تَلذ اهام ّطتن (ػلیِ السالم) ،ایي تاًَى هىزهِ تا
تزتیت گَّزى تاتٌان ،ارسضى فزاتز یافت.

فزسًذاى اهام

تٌا تِ گفتِ ضیخ هفیذ در ارضاد اهام هَسی واظن (ػلیِ السالم) سی ٍ ّفت فزسًذ پسز ٍ دختز داضت وِ ّیدذُ تي اس آًْا پسز تَدًذ ٍ ػلی تي
هَسی الزضا (ػلیِ السالم) اهام ّطتن افضل ایطاى تَد .اس خولِ فزسًذاى هطَْر آى حضزت احوذ تي هَسی ٍ هحوذ تي هَسی ٍ اتزاّین تي هَسی
تَدًذ .یىی اس دختزاى آى حضزت فاطوِ هؼزٍف هؼصَهِ سالم اهلل ػلیْا است وِ لثزش در لن هشار ضیؼیاى خْاى است .ػذد اٍالد آى حضزت را
ووتز ٍ تیطتز ًیش گفتِ اًذ.

تأثیز ػلوی آى تشرگَار

اهام ّفتن (ػلیِ السالم) تا خوغ رٍایات ٍ احادیث ٍ احىام ٍ احیای سٌي پذر گزاهی ٍ تؼلین ٍ ارضاد ضیؼیاى ،اسالم راستیي را وِ تا تؼالین ٍ
هداّذات پذرش خؼفز تي هحوذ (ػلیِ السالم) ًظن ٍ استحىام یافتِ تَد حفظ ٍ تمَیت وزد ٍ ػلی رغن هَاًغ تسیار در راُ اًدام ٍظایف الْی تا
آًدا پایذاری وزد وِ خاى خَد را فذا ساخت.

هٌاتغ  :سایت حَسُ  /سًذگاًی چْاردُ هؼصَم ،اهام هَسی واظن ػلیِالسال م  /تثیاى

