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  سلم و آله و يهاهللا عل يصلصفات پيامبر اكرم 

ضمن عرض تسليت اين . مي باشد ) ص(د                                                                     بيست و هشتم صفر هر سال مصادف با رحلت بزرگ پيامبر جهان بشريت حضرت محم 

  .كنيم آن حضرت را به اختصار بيان مي اخالقي ات           اي از خصوصي  پاره و تمامي مسلمانان جهان، ) عج(انگيز به امام عصر  زن ح روز 

ـ تبس   اوقـات  بيشـتر  . گفـت  نياز سخن نمي                                 اند كه اغلب خاموش بود و جز در حد  گفته) ص(در وصف رفتار و صفات پيامبر       م داشـت و

بويي به پاكيزگي و خوش. گشت ن خويش بر مي                        َخواست روي كند، با تمام ت  خنديد، چون به سوي كسي مي صداي بلند نمي اگاه ب هيچ

در كمـال  . يافتند كرد، رهگذران پس از او، از اثر بوي خوش، حضورش را در مي مند بود، چندانكه چون از جايي گذر مي بسيار عالقه

 پيـامبر . خورد هيچ گاه تا حد سيري غذا نمي. ر نداشت               خورد و هرگز تكب  مي غذازمين روي نشست و بر  زيست، بر زمين مي سادگي مي

در برخـورد   ي،جامعه اسالم يو رهبر ياز مقام شكوهمند رسالت و سرپرست يرغم برخوردار يعل. شتندا يرنظ يدر فروتن )ص(اكرم 

. شـد  يقائل نم ودخ يبرا يازيامت ينتر نشست كوچك يجمع م ياناگر در م. بودند يانسان متواضع ياربا همه اقشار و در معاشرت ها بس

 يخال يجا ينل        شد در او  يم وارد  يهرگاه به مجلس. شناخت يافراد باز نم يرشد او را از سا يبه مجلس او وارد م يفرد ناشناس يلذا وقت

 يشپـا  يشداد كـه پـ   ياجـازه نمـ   يكرد اما به كسـ  يكه به همه افراد احترام م ينبا ا. يندمجلس بنش ينبود كه در باال د ي نشست و مق يم

خداونـد دوسـت    يـرا مـن و شـما باشـد؛ ز    ينب يازيدوست ندارم كه امت«: ودفرم يسخن را م ينهمواره ا يگراندر معاشرت با د. يستدبا

  .»يندجدا و ممتاز بب يگراناش را از د ندارد كه بنده

، )ع(، سالروز اربعين شهادت امام حسين )ع(حضرت امام موسي كاظم فرخنده  ميالدت به مناسبت                    ضمن عرض تبريك و تهي 

  .گوييم را تسليت مي) ع(امام حسن مجتبي و امام رضا و شهادت ) ص(د مصطفي                            رحلت خاتم پيامبران حضرت محم 



 .شوند به ده گونه محشور مي )اخالقيشانات                 با توجه به خصوصي (در قيامت مردم : فرمودند) ص(پيامبر اكرم 
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  گيري در زبان وام

ها هـم بـه    هاي زبان لغات و واژه. دانيد زبان هاي زنده دنيا مانند موجودات زنده مي باشند يعني تولد، رشد ، پيري و مرگ دارند آيا مي

ها مي افتند و در نوشتار و گفتار به كار مي روند و روزي از بين مي روند و  سر زبان آيند و براي مدت ها همين صورت روزي پديد مي

بدين معني كه . از خصوصيت ديگر زبان ها اين است كه مثل ما انسان ها از يكديگر وام مي گيرند. فراموشي سپرده مي شوند ي به بوته

بـه ترتيـب از    و فوتبـال   ُ ـ  ك م د  اتوبـان، سـماور، آقـا،     سـالم،  كلمـاتي چـون   به عنوان مثـال . اي از زباني به زبان ديگر مي رود گاهي واژه

برخـي ديگـر از    .انـد  مأنوس شدهاند و با زبان فارسي  به فارسي وارد شده و انگليسي  ، فرانسويتركي ،آلماني، روسي عربي،  هاي زبان

  .كنيد اند را در زير مشاهده مي كلماتي كه به فارسي وارد شده

  . به معني آرايش شده و شيك پوشيده گرفته شده است Cossani Fossaniروسي ي  هاز واژ :      ُ   چ سان ف سان

هاي روسي در ايران اسـت در آن دوران هرگـاه    داني است و استفاده از آن يادگار زمان قزاقنبه معني ز Zepertiواژة روسي : پرتي ِز 

ن واژه كم كم اين معني را به خود گرفت كه كار و بـار كسـي خـراب    گفتند يارو زپرتي شد و اي افتاد ديگران مي سربازي به زندان مي

  . شده و اوضاعش ديگر به هم ريخته است

  . به معني همهمه، هياهو و سرو صدا گرفته شده است Charivariاز واژة فرانسوي :       ِ ش ر و و ر

  . داراي ضمانت گرفته شده است ي هبه معني برگ Assignatكه خود از واژة فرانسوي  Assignatsiaاز واژة روسي : اسكناس

  . به معني بيخود و مزخرف به كار برده شده استبه معني بامزه گرفته شده است و به كنايه  Fkussniاز واژة روسي : ني س  َك  َف 

هم استفاده  و مردم از آن براي اشاره به چيز اسقاط و به درد نخور  Nakhalگفتند  به زبان روسي به آدم بي ادب و گستاخ مي :خاله ُن 

  .اند كرده

   


