حسیي علیِ السالم عصارُ رسالت ٍ هیَُ درخت اهاهت است کِ سیرُ اخالقی اٍ هی تَاًذ ترسین کٌٌذُ ارزضْای ٍاالی
قرآًی تاضذ .اعتالی ضخصیت اخالقی اهام حسیي علیِ السالم ٍ استقالل ضخصیت سیاسی اجتواعی آى حضرت،
اًعکاس گستردُ ای در جاهعِ اسالهی آى رٍز داضت; تِ گًَِ ای کِ دضوٌاى ٍ هخالفاى ٍی ًیس آى را تاٍر داضتٌذ; تِ
ایي جولِ کِ از زتاى هعاصراى آى حضرت ًقل ضذُ ،تٌگریذ :هعاٍیِ تِ فرزًذش یسیذ چٌیي سفارش کرد:
«حسیي احة الٌاس الی الٌاس »

()8

حسیي هحثَب تریي چْرُ هردهی است.
ٍ ًیس ٍلیذتي عتثٍِ ،الی هذیٌِ تِ عثیذاهلل تي زیاد ًَضت:
«حسیي تِ عراق رٍی آٍردُ است .اٍ فرزًذ فاطوِ ٍ فاطوِ دختر پیغوثر صلی اهلل علیِ ٍ آلِ است .تترس از آى کِ
کوتریي ًاگَاری تِ اٍ ترساًی ٍ اگر تا اٍ تذ رفتاری کٌی ،هردم تِ تَ ٍ قثیلِ ات هی ضَرًذ ٍ ّیچ کس از خاصِ ٍ عاهِ
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تا اتذ آى را فراهَش ًخَاّذ کرد».
ای ي دٍ ًوًَِ گَاُ ایي ًکتِ است کِ :اهام حسیي علیِ السالم تِ عٌَاى یک اًساى ٍارستِ ٍ فرزاًِ در عصر خَدش
هطرح تَدُ ٍ سیرُ ٍ رٍش آى حضرت ترّوگاى رٍضي ٍ هعلَم تَدُ است.
چْرُ سیاسی  -اجتواعی ٍ ًیس چْرُ اًساًی ٍ اخالقی اهام حسیي علیِ السالم تِ عٌَاى الگَی عیٌی جاهعِ اسالهی در
هیاى دٍست ٍ دضوي هطرح تَدُ است.
اتاعثذاهلل علیِ السالم پیص از ّرچیس« ،عثذاهلل » تَد ٍ عثَدیت در توام زٍایای زًذگی ٍ رفتار ٍ گفتارش آضکار تَد.
سیرُ اٍ سازًذُ اًساى ٍ ترسین کٌٌذُ سیستن ارزش ّای اخالقی است .تِ ایي حذیث ضریف از زتاى اهام تاقر علیِ
السالم تٌگرین ٍ چْرُ اًساى ّای سَزًذُ ٍ سازًذُ را ترسین ًوایین ٍ سپس تِ ًوًَِ ّایی از سیرُ سازًذُ اخالقی
اهام حسیي علیِ السالم تپردازین:
اهام تاقر علیِ السالم در ترسین اسَُ ّای ضرآفریي ٍ الگَّای ترکت آفریي ٍ رحوت تخص چٌیي هی فرهایذ:
«اى هلل عثادا هیاهیي ه یاسیر یعیطَى ٍ یعیص الٌاس فی اکٌافْن ٍ ّن فی عثادُ هثل القطر ٍ ،هلل عثاد هالعیي هٌاکیر،
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الیعیطَى ٍ ال یعیص الٌاس فی اکٌافْنّ ٍ ،ن فی عثادُ هثل الجراد ،الیقعَى علی ضی ء اال اتَاعلیِ».
«ّواًا ترای پرٍردگار تٌذُ ّایی است پرترکت ٍ تاهیوٌت کِ خَد خَش هی زیٌذ ٍ هردم ًیس در پرتَ آًاى زًذگی
خَضی دارًذ .آى ّا در هیاى تٌذگاى هاًٌذ تاراًٌذ .در تراتر ،اًساى ّایی ّستٌذ ًفریي ضذُ ٍ ًکثت تار کِ ًِ خَد زًذگی
سالوی دارًذ ٍ ًِ کسی از زًذگی آًاى تْرُ ای هی گیرد .ایي گرٍُ هاًٌذ هلخ ّستٌذ کِ جس ًاتَدی ٍ تثْکاری چیسی
ًذارًذ».
اهام حسیي علیِ السالم الگَی رحوت ،رافت ،کراهت ٍ تسرگَاری است کِ تاراى ٍجَدش ّوگاى را سیراب هی سازد ٍ
ضاداتی ٍ ًطاط ٍ حیات ٍ حرکت هی آفریٌذ.

