هَالی هي!
تَ کِ در بیاباى ّا رٌّوای گوشذگاًی،
هي ًیش گوشذُ بیاباى اًتظار ٍ حیزاًی ام ٍ سزگشتِ ٍ شیذا تَ را هی جَین
ٍ فزیاد هیشًن
یا ابا صالح الوْذی ادرکٌی ٍ ال تْلکٌی...
گل خَشبَی فاطوِ!
چشن اًتظارم تا در جوعِ هَعَد بیایی ٍ اس کٌار کعبِ ًغوِ اًا الوْذی را سز دّی ٍ
هظلَهاى عالن را بشارت دّی بِ ایي کِ اکٌَى ًَبت تحقق ٍعذُ ّای الْی است...
راستی هي آى رٍس خَاّن بَد؟
دٍست دارم کِ باشن ٍ در رکاب تَ قذم بزدارمّ.زچٌذ هی داًن رٍسیاُ ٍ گٌْکارم .اها
چشن اهیذم بِ لطف ٍ کزم شواست.
ّز رٍس دعای عْذ هی خَاًن تا رٍسی کِ هی آیی ٍ هي ًباشن ،دٍبارُ بزاًگیختِ شَم ٍ در
رکاب تَ قذم بزدارم.
آقای هي!
دست ًاتَاًن را بگیز ٍ هزا بِ خَد ٍا هگذار...

صحبت های استاد فرهمند
«اللْن اًی اجذد لِ فی صثیحة یَهی ّزا ….عْذاً ٍ عمذا» یه عْذ ٍ عمذی سا دس ّش سٍص تجذیذ هیوٌین ٍ ایي عْذ
سا تیي خَد ٍ هَالیواى هیتٌذین تا ٍلی ای وِ ّن تِ لحاظ تىَیٌی ٍ ّن تِ لحاظ تطشیعی ٍلی هاست .ایي تجذیذ عْذ
ٍ تیعت تا حمیمتی صَست هیگیشد  ،آیا ایي عْذ صش فا یه ساتطِ عملی است ٍ ّیچ استثاطی تا احساس ها ًذاسد ٍ یا ًِ؟
ها وِ تا توام رسات ٍجَد تِ اهام خَد هحثت هیوٌین آیا اٍ ّن ًسثت تِ ها ّویٌطَس است؟
سٍایت هی فشهایذ :دس اصَل وافی آهذُ ضخصی ًضد اهام واظن

هیآیذ ٍ هیگَیذ :آلا ها سا اص دعا فشاهَش

ًىي ،حعشت هی فشهایذ :فىش هی وٌی هي فشاهَضت هی وٌن؟ (ایي ساٍی ًِ جضء اتَاب تَدُ ٍ ًِ جضء اصحاب فمط یه
ضخص هتمی تَد) ساٍی هی گَیذ :پیص خَد فىش وشدم وِ حعشت تشای ّوِ ضیعیاًطاى دعا هی وٌٌذ هي ّن جضء
عوَم ّستن  .ساٍی گفت ًِ :ضوا هي سا فشاهَش ًویوٌیذ ٍ حعشت فشهَدًذ :چطَس فْویذیذ؟ ساٍی گفت :گفتن هي اص
ضیعیاى ضواام ٍ ضوا ّوِ سا دعا هیوٌیذ ٍ هي سا ّن دعا هی وٌیذ .حعشت فشهَدًذ :اص ساُ دیگشی ّن فْویذی؟ ساٍی
گفت .ًِ :حعشت فشهَدًذّ :ش ٍلت خَاستی هتَجِ ضَی وِ جایگاُ تَ دس دلن چطَس ّست ٍ فىشم تشای تَچگًَِ  ،تِ
خَدت ٍ للثت هشاجعِ ويّ ،واًطَس هي تِ یاد ٍ فىش تَ ّستن.
ّش وس ،دس ّش ًواص ٍاجة یه تاس ٍ دس یه لٌَتص دعای فشج سا تخَاًذ تِ
ًمل ایي حذیث هی تَاًذ تگَیذ وِ اهام صهاًص یه هشتثِ دس سٍص تعذ اص ًواصش
تِ یاد اٍ ّست .تِ ّواى هذاسن دس دعای عْذش عْذ هیتٌذدٍ .لتی دعای
عْذ سا هیخَاًذ هی گَیذ :داسم تیعتن سا تجذیذ هیوٌن اص عشض ٍ اعتمادات دعا
ضشٍع هیضَد ،جٌثِّای عاطفی غلثِ هیوٌذ .توٌای سؤیت هی وٌذ .پس خذاًٍذ
چًَاى عملی تِ آىّا دس دٍساى غیثت دادُ وِ تِ هٌضلِ هطاّذُ است.
یعٌی اص جْت هیضاى تاٍس ،یمیي ،اعتواد ٍ اطویٌاى تِ ایي حذًذ وِ حعشت سا تِ چطن سش ًذیذُ ٍلی تِ چطن دل تاٍس
داسًذ.
هخاطثیي ضوا تفْوٌذ وِ ساتطِ ضوا تا اهام صهاًتاى صشفاً یه ساتطِ حاون ٍهحىَهی ًیست وِ ٍلَ للثاً ٍ عمالً تصذیك
هی وٌذ لضٍم تثعیت ٍ فشهاى تشداسی هحط سا ٍ اگش آى سا تپزیشد ...حاال وطص ٍ
گشایطص وجاست؟ وطص دس ّویي سٍایت است حىوی سا وِ اهام علیِ السالم
هی فشهایذ .وِ حعشت اضاسُ ٍ تٌثیِ هیدٌّذ یه حىن خصَصی ٍ ًِ یه حىن
عوَهی .
(تیي ایي سِ سٍایت الضاهاً ساتطِای ًیست)

سٍایت دٍم سٍایتی اص اهام تالش
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عثذالحویذ الَاسطی تعذ اص ایٌىِ سختی اًتظاس ٍ غیثت وثشی سا اص اهام تالش هیضٌَد:
حعشت تِ اٍ فشهَدًذ :فىش وشدی وسی وِ خَدش سا ٍلف ٍ هحثَس تشای خذا وٌذ خذا تشای اٍ فشجی ًویسساًذ.
حعشت اداهِ :تلِ ٍاهلل .تا سِ تأویذ :لسن تِ خذا حتواً تشای اٍ فشجی لشاس خَاّذ داد .خذا سحوت وٌذ تٌذُای سا وِ
خَدش سا ٍلف ها اّل تیت وٌذ( .خَضی ها خَضی اٍ ضَد .هصیثت ها هصیثت اٍ ضَد .خَد سا هحثَس ها وٌذ ٍ. )...
خذا سحوت وٌذ تٌذُای سا وِ اهش ها سا احیاء وٌذ.
سٍایت سَم اص اهام سظا

(هشحَم صذٍق دس اخثاسالشظا) وِ هیفشهایٌذ :خذا سحوت وٌذ تٌذُای سا وِ اهش ها

سا احیاء وٌذ .اتاصلت گفت :چگًَِ اهش ضوا احیاء هیضَد؟ اهام سظا

فشهَدًذ :علَم اّلتیت سا تیاهَصد ٍ تِ دیگشاى

تیاهَصد .حعشت هی فشهایٌذ والم ها سا تذٍى ون ٍ واست تِ هشدم تشساًیذ ،هشدم خَدضاى ساُ هی افتٌذ.
هشاسن تا لشائت دعای عْذ ٍ تا ًَای دلٌطیي ٍ آضٌای استاد فشّوٌذ ٍ ّوچٌیي روش هصیة تِ هٌاسثت ٍفات
حعشت صیٌة وثشی سالم اهلل علیْا خاتوِ یافت.

