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و  حسن  کودکی  و  سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل  )صلی  خدا  رسول  عصر  در 
حسین )علیهماسالم(؛ شخصی گناهی کرد و از شرم آن گناه ، مدتی مخفی 

شد و نزد رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نمی آمد تا اینكه آن شخص 
، حسن و حسین )علیه السالم( را دید، آن دو را بر دوش   خود سوار کرد و با همان 

حال به حضور رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( آمد و عرض کرد: من گنهكارم ، 
در پناه خدا، و این دو آقازاده به حضور شما آمده ام تا مرا ببخشید رسول خدا )صلی اهلل علیه و 
آله و سلم( وقتی که آن منظره را دید، آنچنان خندید که دستش را بر دهانش گذاشت ، سپس 
به آن مرد گنهكار فرمود: برو جانم تو آزاد هستی آنگاه به حسن و حسین فرمود: آن شخص 
شد:  نازل  نساء  سوره   64 آیه  هنگام  این  در  داد،  قرار  شفیع  را  شما  خود،  گناه  عفو  مورد  در 
توابا  اهلل  لوجدوا  الرسول  لهم  واستغفر  فاستغفرواهلل  جائوك  انفسهم  ظلموا  اذ  انهم  ولو   ...
آمدند  پیامبر( می  )ای  تو  نزد  به  به خود ستم کردند،  اثر گناه  بر  اگر گنهكاران که  رحیما: و 
و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آن ها استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر 

یافتند. می  مهربان  و 
شادماني  رمضان،  مبارك  ماه  الهي  رحمت  ماه  در  که  هستیم  گناهكاراني  امروز  مانیز  و 
آمرزش  براي  دستاویزمان  را  رمضان   21 در  ایشان  غمگساري  و  رمضان   15 در  بیت  اهل 
خدایمان قراداده ایم به امیدي که ما محبین اهل بیت با تبعیت فكري و پیروي عملي از این 
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والدت تا امامت 
در پانزدهمین شب از ماه مبارك رمضان ، خانه 
استقبال  به  طوالني  انتظار  از  پس  رسالت  ي 
مولود محبوب خود مي شتافت ، درست همان 
از  پس   ، شاداب  و  طراوت  با  گلي  که  گونه 
مدتي تشنگي از یک قطره ي زالل و گواراي 

 . کند  استقبال مي  شبنم 
بزرگ  رسول  یعني   ، خویش  نیاي  به  نوزاد 
به  وي  اما   ، داشت  شباهت  بسیار   ، اسالم 
مژده  تا  نداشت  حضور  نوزاد  این  تولد  هنگام 

والدت را به آن حضرت 
 . برسانند 

پیامبر )ص( به سفري رفته بود و به زودي به 
 . مدینه مراجعت مي کرد 

بازگشت  راه  به  وافر چشم  اشتیاقي  با  خانواده 
از  یک  هیچ  و  بود  )ص(  پیامبر 
برگزار  را  تولد  رسوم  و  آداب 
پیامبر  آنكه  تا  بودند  نكرده 
و  بازگشت  مسافرت  از  )ص( 
خویش  همیشگي  عادت  بنابر 
فاطمه  خانه  سوي  به  نخست   ،
مژده  .چون  شد  رهسپار  )س( 
تولد کودك را به پیامبر رساندند 
حضرت  آن  عجیب  سروري   ،
دیدن  خواستار  و  گرفت  فرا  را 
را  کودك  چون   . شد  کودك 

در  و  بوسید  و  بویید   ، گرفت  آغوش  در 
از  پس  و  گفت  اذان  و  اقامه  هایش  گوش 
نهي  به کودك  زرد  جامه  پوشاندن  از  آنكه 
کرد دستور داد تا خرقه اي سپید بیاورند و 

کودك را در آن بپیچند . 
پیامبر )ص(منتظر بود تا ببیند آیا از آسمان 
فرود  کودك  این  ي  درباره  اي  تازه  خبر 
مي آید یا نه ؟ وحي نازل شد و خطاب به 
 ، هارون  فرزند  نام   : شد  گفته  حضرت  آن 
نیز  علي  و  بوده  شّبر  )ع(،  موسي  جانشین 
نسبت به تو به منزله ي هارون است نسبت 
 » »حسن  را  کودك  این  پس   ، موسي  به 
مترادف  عربي  در  حسن  که  کن  نامگذاري 

شّبر است . 
هاي  نشانه  )ع(  حسن  امام  شخصیت  در 
خود  ترتیب  بدین  و  بود  هویدا  مادرش 
آن  بزرگوار  پدر  صفات  ي  کننده  منعكس 
رو  این  از   . بود  )ص(  پیامبر  یعني  حضرت 
امام  شبیه  آنكه  از  بیشتر  )ع(  حسن  امام 
شباهت  )ص(  پیامبر  به  باشد  )ع(  علي 
پیامبر  بارها  خاطر  بدین  و  داشت  بسیار 
)ص( خود نیز فرموده بود :»حسن از من و 

حسین از علي است « )1( 

تا صلح امامت 
در  )ع(  علي  امام  ترور  نیرنگ  پر  ي  دسیسه 
به  هجري   40 سال  رمضان  مبارك  ماه   19

 . انجام رسید 
و  کفن  از  شدن  فارغ  و  امام  شهادت  از  پس 
به  و  به مسجد رفت  بن عباس  ، عبداهلل  دفن 
روي  بودند  مجتمع  آنجا  در  که  کوفه  مردم 
»همه   : گفت  خود  رساي  صداي  با  و  کرد 
بر  رخت  جهان  از  امیرالمومنین  که  دانید  مي 
برست و به جوار خداي خود رفت ، من به شما 
امام  پسرش  خود  از  پس  که  دهم  مي  اطالع 
حسن )ع( را به جانشیني خود برگزیده است ، 
اکراه  اگر  و  آید  نزد شما  باشید  مایل  اگر  حال 

داشته باشید دیگر خود دانید « . 
به جز خوارج   ، بیعت کردند  برخاستند و  مردم 
بیعت  تو  با  معاویه  با  به شرط جنگ  که گفتند 

 . مي کنیم 
بیعت  من  با  گفت  و  نپذیرفت  )ع(  حسن  امام 
کنم  آشتي  هرکس  با  که  آن  شرط  به  کنید 
جنگ  در  کس  هر  با  و  کنید  آشتي  هم  شما 

 . باشید  نیز در جنگ  باشم شما 
آنها نپذیرفتند و نزد امام حسین )ع( رفتند که 
 : گفت  و  نپذیرفت  او  ولي   . کنند  بیعت  او  با 
قید  در  )ع(  حسن  امام  برادرم  تا  است  محال 
 . کند  بیعت  من  با  کسي  بگذارم  است  حیات 
مأیوس  )ع(  حسین  امام  طرف  از  چون  اینها 
 . کردند  بیعت  )ع(  حسن  امام  با  ناچار  شدند 

 )4(
به  عراق  در  گروه  )ع(سه  علي  هنگام شهادت 

سر مي بردند : 
امیه  بني  با طرفداران  1 ـ عثمانیان 

دوستداران  و  )ع(  علي  پیروان  یا  شیعیان  ـ   2
پیغمبر  خاندان 

حكومت  طرفداران   ، عثمانیان  خوارج  ـ   3
ظاهر  به  بعضي  اگر  و  بودند  اموي  خاندان 
به  اما   ، کردند  نمي  آشكار  را  دلبستگي  این 
نمي  گردن  نیز  پیغمبر  ي  خانواده  زمامداري 

 . نهادند 
مسلم  حق  را  پیغمبر  خالفت  که  اي  دسته 
نامیدند  مي  علي  شیعه   . دانست  مي  )ع(  علي 
مصلحت  براي  و  ناچار  به  )ع(  علي  چون  .و 
پیغمبر  از  پس  خلیفه  سه  با  مسلمانان  عمومي 
کردند  اوپیروي  از  نیز  او  شیعیان   ، کرد  بیعت 

 . نشستند  و خاموش 
با  خالفت  روز  نخستین  از  )ع(  حسن  امام 
دشواریهایي رو به رو بود او باید نخست کوفه 
 ، شام  ایالت  براي  جز   ، .سپس  کند  آرام  را 
براي   ، کرد  مي  حكومت  آن  بر  معاویه  که 
شرقي  ي  منطقه  و  حجاز  و  مصر  ایالتهاي 
ایران(  نقاط  دیگر  و  آذربایجان،  )خراسان، 
شام  کار  باید  مهمتر  همه  از  بگزیند.  حاکماني 
را یكسره کند و معاویه را بردارد و یا دست او 

را از عراق کوتاه کند .
کار شام در زمان حضرت علي )ع( دشوار شده 
خود  معاویه  که  روزها  این  به  رسد  چه  تا  بود 
مشكل  دانست.  مي  سازمان  رسمي  حاکم  را 
شود  حل  آساني  به  که  نبود  مشكلي  دقیق 
توانست  مي  نیرویي  چه  با  )ع(  حسن  امام   .
واپسین  در  پدرش  دید  او  بجنگد؟  معاویه  با 
عراق  مردم  بیشتر  چه  هر  زندگاني  روزهاي 
کمتر  خواند  مي  معاویه  با  رویارویي  براي  را 
که  شام  از   . دادند  مي  پاسخ  وي  نداي  به 
آن  در  را  بزرگ  هاي  مأموریت  آن  بگذریم 
ایالتهاي پهناور و دور دست چه کساني عهده 

دار شدند ؟ 
 ، ایمان  با  مسلمانان  شغلها  این  تصدي  براي 
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جریان شناسی دقیق دو طیف متعارض )صالحان 
و  »دنیازدگی  که،  می دهد  نشان  ناصالحان(،  و 
از  صلح  پذیرش  موجب  مردم،  دینداری«  عدم 
سوی امام حسن علیه السالم شد. از این رو، آن 
حضرت، این دو را به عنوان عامل صلح معرفی و 
با تعبیر »عبید الدنیا« از آنان یاد کرد.  نقاط اوج 
این رویكرد را می توان در استقبال نكردن مردم 
از حضور در اردوگاه جنگ امام حسن علیه السالم 
علیه السالم  حسن  امام  که  گونه ای  به  یافت؛ 
فرمود: »... شگفتا از مردمی که پی در پی نه حیا 
دارند، نه دین... اف بر شما ای بردگان دنیا«! امام 
همچنان خطاب به مردم فرمود: »معاویه ما را به 
چیزی فراخوانده است که عزت و عدالت در آن 
نیست؛ اگر زندگی دنیا را می خواهید، می پذیریم 
و این خار در چشم را تحمل می کنیم و اگر مرگ 
را بخواهید، آن را در راه خدا ارزانی می داریم«. 
در پاسخ امام، همه فریاد زدند: ما زندگی و ماندن 

را می خواهیم. 

آثار دنياگرايى و بى دينى در رفتار مردم 

این آثار، در قالب های مختلف، خود را نشان داد. 
جای  به  را  معلول ها  و  آثار  این  محققان،  برخی 
آثار،  این  از  برخی  می کنند.  مطرح  صلح  علت 

عبارتند از:

1. پيمان شكنى 
به  قبیله،  به  قبیله  سعد،  بن  قیس  سپاه  وقتی 
معاویه پیوستند، امام فرمود: »... ]پس از شهادت 
هم  من  و  کردید  بیعت  اختیار  به  من  با  پدرم [ 
پذیرفتم و در این راه بیرون آمدم و خدا می داند 
که چه تصمیمی داشتم؛ ولی از شما سرزد، آن چه 

سرزد«.

2. خيانت به امام 
رویكرد دنیاگرایی مردم، به ویژه خواص را در قیام 
و صلح حسنی و در آیینه خیانت هایشان باید دید؛ 
چنان که معاویه در آغازین لحظات، اکثر آن ها را 
جذب کرد؛ از جمله فرماندهی از قبیله کنده را با 
به  نفر،  با دویست  او  و  پانصد هزار درهم خرید 
شما  به  بارها  »من  فرمود:  امام  پیوست.  معاویه 

گفته ام که شما وفا ندارید و بنده دنیایید«.

3. مصمم نبودن به مبارزه 
وقتی جاریة بن قدامه نزد امام علیه السالم آمد و 
تقاضای حرکت به سمت دشمن کرد، امام فرمود: 
»اگر همه این مردم مثل تو بودند، رهسپارشان 
این  مردم،  دهم  یک  یا  نصف  ولی  می کردم؛ 

عقیده را ندارند«.

4. تنها ماندن امام حسن عليه السالم 
رسید،  منیع  پل  به  لشكر  وقتی  جنگ،  آغاز  در 
حجر بن عدی از سوی امام، مردم را در مسجد 
جمع کرد و کوشید تا آنان را برای جنگ، تهییج 
کند؛ اما همه سكوت کردند؛ به گونه ای که عدی 
چقدر  اهلل!  سبحان  گفت:  و  برخاست  حاتم  بن 
سكوت شما زشت است. آیا به امام و فرزند پیامبر 
با  بارها  علیه السالم،  امام  نمی دهید؟  پاسخ  خود 

طمع  بي  تر  مهم  سه  این  از  و  دلیر   ، کاردان 
الزم است . 

از  بودند  گرفته  را  او  گرد  که  مردمي  بیشتر 
هاي  بخشش   . نداشتند  بهره  درست  ایمان 
هاي  دیده  اطرافیان  به  معاویه  حساب  بي 
مردم  همان  اینان   . بود  کرده  خیره  را  آنها 
خون  آنچنان  را  )ع(  علي   ، پدرش  که  بودند 
دل دادند . در این مدت کوتاه دسته بندي ها 
عثمانیان  و  بصره  از   . بود  شده  تر  مشخص 
هم نباید انتظار داشته باشد ، زیرا آنان معاویه 
موافق  روي  نیز  خوارج   . کرد  نخواهند  رها  را 
پیش  سال  اگر  چه  داد،  نخواهند  نشان  بدو 
سخني ساده مي گفتند و به گمان خود زدودن 
خواهان  اکنون   ، خواستند  مي  را  منكري 
وي  پشتیبان  تنها   . بودند  خالفت  و  حكومت 
 . دارند  گري  شیعه  دعوي  که  هستند  کساني 
که  همانها  ؛  نمایانند  شیعه  آنان هم  بیشتر  اما 
پدرش ، علي ، را از حجاز به عراق خواندند و 
یا زود در روي  اورا ترك گفتند و  یا  سرانجام 
کردند  رفتار  دورویي  به  او  با  یا  و  ایستادند  او 

 )5(.

پي نوشت : 
1-زندگاني کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبي 
)ع(،آیت اهلل سید محمد تقي مدرسي ،نشر بقیع،تهران 

.1380،
رسولي  هاشم  )ع(،سید  مجتبي  حسن  امام  2-زندگاني 

.1381، اسالمي،تهران  فرهنگ  نشر  ،دفتر  محالتي 
،عمارزاده  السالم  علیه  مجتبي  حسن  امام  3-زندگاني 

.1378، ،تهران  ،نشر محمد 
خلیلي  علي  کسا،محمد  آل  تن  پنج  4-زندگاني 

.1372، ،تهران  اقبال  ،انتشارات 
5-تاریخ تحلیلي اسالم ،سید جعفر شهیدي ،مرکز نشر 

.1381، ،تهران  دانشگاهي 
 : منابع 

ـ بحار االنوار ، آیت اهلل مجلسي ، انتشارات کتابفروشي 
اسالمیه ، 1361. 

مرکز   ، شهیدي  جعفر  سید   ، اسالم  تحلیلي  تاریخ  ـ 
نشر دانشگاهي ، تهران ، 1381.

ـ تاریخ تحلیلي اسالم ، محمد نصیري )رضي ( ؛ دفتر 
نشر معارف ، قم ، 1383 .

ـ زندگاني امام حسن مجتبي )ع( ، سید هاشم رسولي 
محالق ، دفتر نشر فرهنگ اسالمي ، تهران ، 1381 .

نشر   ، عمادزاده   ، )ع(  مجتبي  حسن  امام  زندگاني  ـ 
محمد ، تهران ، 1378. 

 ، خلیلي  علي  محمد   ، کسا  آل  تن  پنج  زندگاني  ـ 
انتشارات اقبال ، تهران ، 1372. 

ـ زندگاني کریم اهل بیت ، حضرت امام حسن مجتبي 
، آیت اهلل سید محمد تقي مدرسي ، نشر بقیع ، تهران 

 .1380 ،
اهلل  آیت   ، )ع(  اطهار  ي  ائمه  ي  سیره  در  سیري  ـ 

مرتضي مطهري ، انتشارات صدرا ، تهران ، 1382 .

امام حسن عليه الّسالم فرمودند: 

می  دور  انسان  از  را  روزی  پاکدامنی،  نه 
کند و نه حرص، روزی زیاد می آورد؛ چون 
روزی قسمت شده است و حرص زدن باعث 

مبتال شدن به گناهان می شود.

و همچنین می فرمایند:
دخترت را به ازدواج مردی با تقوا درآور؛ زیرا 
گرامی  باشد،  داشته  دوست  را  دخترت  اگر 
اش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به 

او ظلم نمی کند.

              بحاراالنوار، ج100، ص 141.
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این حقیقت تلخ روبه رو شد.
به  مردم  اعتراض  برابر  در  علیه السالم  امام 
را  حكومت  خدا!  به  »سوگند  فرمود:  هم  صلح 

به معاویه نسپردم؛ مگر این که یارانی نیافتم«.

5. نااميدى از وصول به هدف با اقدام 
نظامى 

هدف اصلی نظام امامت، جامعه سازی و صیانت 
اموری  صلح،  و  جنگ  است.  نبوی  جامعه  از 
دلیل  به  جامعه سازی،  مسیر  در  که  فرعی اند 
تعارض بنای جامعه جدید با منافع گروه هایی که 
از وضع سابق بهره می برند، پیش می آید وگرنه 
جامعه سازی  مشغول  امور،  این  از  فارغ  ائمه 

اسالمی و تحقق مدینة النبی می شدند.
امام حسن علیه السالم هم در این مسیر، ناچار 
به جنگ شد و پس از تنهایی و ناامیدی از ادامه 
وصول به هدف، با اقدام نظامی پیش آمد. امام، 
هنگام امضای صلح نامه فرمود: »اینک پیش آمِد 
من، به ناامیدی از حقی که زنده دارم و باطلی 

که بمیرانم، سررسید«.

آثار صلح 
آیا منافعی که امام از ترك جنگ به دست آورد، 
قابل رقابت با دستاورد معاویه بود و آیا دستاورد 
از  بیشتر  اقدام،  این  از  علیه السالم  حسن  امام 

دستاورد احتمالی وی از جنگ بود؟
امام،  بودن دستاوردهای  ارزش  در صورت کم 
آن حضرت، نباید صلح را می پذیرفت. آثار آینده 
نشان می دهد که در هر دو صورت دستاوردهای 
بود.  معاویه  دستاوردهای  از  ارزشمندتر  امام، 
کنیم.  مرور  را  آثار صلح  باید  منظور  این  برای 

این آثار، عبارتند از:

1. بقاى نظام امامت 
برای  امامت  نظام  بقای  صلح،  اثر  اصلی ترین 
غفاری  ابوذر  جواب  در  امام  بود.  اسالم  حفظ 
باقی  دین  برای  حافظی  »خواستم  فرمود: 

بماند«.

2. بقاى شيعيان 
صلح  »اگر  فرمود:  عقیصا  ابوسعید  به  امام 
نمی کردم، روی زمین، کسی از شیعیان ما باقی 

نمی ماند«.

3. حفظ دين و رعايت مصلحت امت پيامبر
در آن موقعیت، روم شرقی آماده حمله به نظام 
اسالمی بود و جنگ داخلی، موجب وصول آنان 

به هدف و نابودی اساس اسالم می شد.
فرمود: »ترسیدم  باره  این  در  علیه السالم  امام 
از زمین کنده شود... خواستم  ریشه مسلمانان 

دین خدا حفظ شود«. 
ایشان نزد معاویه فرمود: »من مصلحت امت را 
در نظر گرفتم... و در این کار، جز صالح و دوام 

مردم را نخواستم«.

4. ترجيح امنيت بر اختالف 
امام فرمود: »انس، آسودگی و آشتی میان مردم 
از جدایی، ناامنی، کینه ورزی و دشمنی که شما 

خواهانید، بهتر است«.

5. تأمين عزت واقعى 
صلح هر چند در ظاهر عقب نشینی بود، اما در 
شكست ناپذیری  و  شیعیان  عزت  عامل  واقع، 
ابدی آنان شد. از این رو، امام در برابر سلیمان 
امام  به  المومنین  مذّل  عنوان  با  که  بن صرد 
سالم کرد، فرمود: سوگند به خدا! اگر زیر دست 

از  است  محبوب تر  من  نزد  باشید،  عافیت  در  و 
این که عزیز باشید و کشته شوید«.

6. اتهام نداشتن خط مشى ثابت توسط 
اصلی،  هدف  زیرا  نيست؛  درست  ائمه 
اسالمی،  جامعه سازی  و  پیامبر  نظام  از  حفاظت 
در سایه حفظ امامت است که طبق شرایط، به 
شیوه های مختلفی اجرا می شود. صلح یا جنگ، 
هدف نیستند تا ائمه متهم به تشتت و پراکندگی 
به هدف  بلكه شیوه های وصول  هدف ها شوند؛ 
می باشند. از این رو »اگر واقعًا امام حسن به جای 
و  می کرد  را  حسین  امام  کار  بود،  حسین  امام 
اگر امام حسین به جای امام حسن بود، کار امام 

حسن را می کرد«.
7. اين صلح، از روى روحيه سازشكارى 
این  از  و ترس و راحت كردن خود نبود. 
رو، امام در پاسخ عبداهلل بن زبیر فرمود: »گمان 
می کنی من از روی ترس و زبونی با معاویه صلح 
کردم... وای بر تو! هرگز ترس و ناتوانی در من 
راه ندارد. علت صلح من، وجود یارانی همچون 
تو بود که ادعای دوستی با من داشتند و در دل، 

نابودی مرا آرزو می کردند«.

نتيجه 

دلیل اصلی پیشنهاد صلح از سوی معاویه، 
و  بود  کم  هزینه  با  حكومت،  به  رسیدن 
سوی  از  صلح  پذیرش  در  اصلی  عامل 
فداکاری  و  همراهی  عدم  امام علیه اسالم، 
از  ناشی  که  بود  خواص  ویژه  به  مردم، 
دنیاگرایی و راحت طلبی آنان بود و به بروز 
و...  خیانت  پیمان شكنی،  چون  رفتارهایی 
تنها  موجب  رفتارها،  این  بازتاب  انجامید. 
ماندن امام، ناامیدی از وصول به هدف به 
وسیله جنگ و پذیرش ترك مخاصمه بود. 
آثار صلح )بقای نظام امامت، شیعیان، دین 
به  امام،  دستاورد  که  داد  نشان  هم   )... و 
این  بود.  معاویه  دستاورد  از  بیشتر  مراتب 
آثار، گویای این است که این صلح، کارآمد، 
برابر با پیروزی، هوشیارانه، براساس حفظ 
خط مشی اصلی و بر طبق رعایت مصالح 
در  را  آثاری  این صلح،  بود.  اسالمی  امت 
حسین  امام  حماسی  قیام  که  داشت  پی 
علیه السالم آن را تكمیل و بقای اسالم را 

تضمین کرد.

امام حسن عليه الّسالم فرمودند: 
»در شگفتم از کسی که درباره خوراکیهای خود اندیشه و تأمل می کند و لیكن 
درباره نیازمندیهای فكری و عقلی اش تأمل نمی کند، پرهیز می کند از آنچه 
معده اش را اذیت می نماید و سینه و قلب خود را از پست ترین چیزها پر می 

کند.«
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خرایج  کتاب  در  رواندی  الّدین  قطب  مرحوم 
خود آورده است :

امام علّی  از بالد روم خدمت  روزی یک نفر 
من   : داشت  اظهار  و  شد  وارد  السالم  علیه 
شهر  این  اهالی  از  و  تو  رعّیت  از  نفر  یک 

. هستم 
از  و  من  رعّیت  از  تو  خیر،  فرمود:  حضرت 
سوی  از  تو  بلكه  ؛  نیستی  شهر  این  اهالی 
برای  ال  سؤ  چند  او  و  ای  آمده  روم  پادشاه 
جواب  معاویه  چون  و  است  فرستاده  معاویه 
شده  ارجاع  من  به  دانست  نمی  را  ها  آن 

است .
صحیح   ، بلی   : داشت  اظهار  شخص  آن 
محرمانه  طور  به  مرا  معاویه   ، فرمودی 
شما  از  را  مسائلم  جواب  تا  فرستاد  شما  نزد 
دریافت دارم ؛ و این موضوع را کسی غیر از 

ما نمی دانست .
السالم  علیه  علّی  امیرالمؤمنین  آن  از  پس 
فرزندم  دو  این  از  خواهی  می  آنچه  فرمود: 
خواهی  دریافت  کافی  جواب  که  کن  ال  سؤ 

داشت .
موهای  که  کسی  آن  از   : گفت  شخص  آن 

؛  یعنی   - آمده  گوشهایش  روی  تا  سرش 
می  سؤال   - السالم  علیه  مجتبی  حسن 
امام  نزد  رومی  شخص  آن  چون  .و  کنم 
از  پیش  آمد،  السالم  علیه  مجتبی  حسن 
او  به  حضرت  شود،  مطرح  سخنی  که  آن 

فرمود: آمده ای تا سؤ ال کنی :
 فاصله بین حّق و باطل چیست ؟

وبین زمین و آسمان چه مقدار فاصله است 
؟

مسافت  مقدار  چه  تامغرب  مشرق  وبین 
است ؟

از دیگری محكم  و آن ده چیزی که یكی 
باشند کدامند؟ تر و سخت تر می 

مرد رومی با حالت تعّجب گفت : بلی ، سؤ 
ال های من همین ها می باشد.

این  در  السالم  علیه  مجتبی  حسن  امام 
موقع به پاسخ سؤ ال ها پرداخت و فرمود: 
بین حّق و باطل چهار انگشت است ، آنچه 
شنیدی  آنچه  و  حّق  دیدی  خود  چشم  با 

باطل است .
دعای  اندازه  به  آسمان  و  زمین  بین  فاصله 
جائی  تا  نیز  و  است  ظالم  علیه  بر  مظلوم 

ببیند. چشم  که 
به مقدار  تا مغرب  بین مشرق  فاصله  همچنین 
روز  سرعت گردش و حرکت خورشید در یک 

بود. خواهد 
و اّما جواب آن ده چیز - به این شرح است - :

دنبالش  به  و  آفرید  را  سنگ  متعال  خداوند 
را  آورد که همانا آهن سنگ  به وجود  را  آهن 

کند. می  قطعه  قطعه 
و  گداخته  را  آهن  که  آفرید  را  آتش  سپس  و 

نماید. آب می 
را  آتش  که  است  آب  آتش  از  تر  سخت  و 

کند. خاموش می 
و از آب شدیدتر، ابر می باشد که آن را حمل 

کند. منتقل می  و 
به  را  ابر  بود که  باد خواهد  نیرومندتر  ابر  از  و 

این سو، آن سو می برد.
را  باد  نیروئی است که  آن  قدرتمندتر  باد  از  و 

کند. می  کنترل 
 - عزرائیل   - الموت  ملک  شدیدتر  آن  از  و 
می  و  گیرد؛  می  را  چیز  همه  جان  که  است 

میراند.
جان  که  است  مرگ  خود  مهّمتر  آن  از  و 

رباید. نیز می  را  عزرائیل 
و  مشّیت  نیرومندتر  و  تر،  محكم  مرگ  از  و 
اراده الهی است که مرگ را برطرف می نماید 
می  زنده  را  مردگان   ، واپسین  روز  در  و   -

. گرداند 

امام  زندگانی  حدیث  و  داستان  چهل  منبع:   
صالحی عبداهلّل  السالم(  )علیه  حسن 

جواب شش موضوع مبهم
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این حرف ها حرف دل یک یا کریم است
غصه نخور ای دل خدای ما کریم است

هرگز دری را در پی روزی نكوبیم
روزی ما از روز اول با کریم است
آن که خدا ما را گدای او نوشته

یک چشمه یک دریا نه یک دنیا کریم است
امشب شب تغییر در ضرب المثل هاست

هر چه گدا کاهل بود، آقا کریم است

آنها که رزق عشق من را می نویسند
بر سینه ام نام حسن را می نویسند

تا حس کنی حّی علی خیرالعمل را
آغاز کن با یا حسن بیت الغزل را

از شوق ُحسن َخلق و ُحسن ُخلقش امشب
سجده برآور خالق عّزوجل را

ارث شجاعت را به او داده پیمبر
میدان نبیند بعد از او این گونه یل را
روزی که پرچم را به دوش او نهادند

یكباره پایان داد غوغای جمل را
با صلح او اسالم تا امروز مانده

کافر مشو این حرف های مستدل را

گرچه از او مظلوم تر عالم ندارد
محسن عرب خالقیهرکس که او را دارد اصاًل غم ندارد

پیچ و خم تردید به زبان قلم

پاسخ به شبهه ای پیرامون امام حسن علیه السالم

پرسش : 
دارایي  تمام  بار  دو  ـ  السالم  علیه  ـ  امام حسن 
خود را در راه خدا بخشید. آیا این کار با آیه 67 
اسراف  از  پرهیز  به  »که  فرقان  مبارکه  سوره 
»هر  روایت  با  و  مي کند«  سفارش  بخشش  در 
کس بیش از حد ببخشد و محتاج شود دعایش 

مستجاب نمي شود« منافات ندارد؟
پاسخ : 

در  بار  ـ دو  السالم  ـ علیه  امام حسن  اینكه  در 
خدا  راه  در  را  خود  اموال  تمام  خود  عمر  طول 
صرف کرده شكي نیست در کتاب سیره پیشوایان 
از  پس  سیوطي  الخلفاء  تاریخ  کتاب  از  نقل  به 
فضائل  و  اخالقي  امتیازات  از  تمجید  و  تعریف 
انساني فراوان امام حسن مجتبي ـ علیه السالم ـ 

اینگونه آمده است که: 
عمر  در طول  ـ  السالم  علیه  ـ  مجتبي  حضرت 
خود دوبار تمام اموال و دارائي خود را در راه خدا 
خرج کرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم 
نمود. نصف آن را براي خود نگه داشت و نصف 

دیگر را در راه خدا بخشید.
به غیر از موارد فوق آن حضرت گاهي مبالغ قابل 
به  مي بخشید،  مستمندان  به  جا  یک  را  توجهي 
طوري که مایة شگفتي واقع مي شد. نكتة چنین 
حضرت  که  است  این  چشمگیري  بخشش هاي 
مجتبي ـ علیه السالم ـ با این کار براي همیشه 
شخص فقیر را بي نیاز مي ساخت و او مي توانست 
با این مبلغ تمام احتیاجات خود را برطرف نموده 
احیانًا  و  بدهد  تشكیل  آبرومندانه اي  زندگي  و 
تهیه  خود  براي  سرمایه اي 
نمي دید  روا  امام  نماید. 
یک  خرج  که  ناچیزي  مبلغ 
روز فقیر را به سختي تأمین 
داده شود و  به وي  مي کند، 
مي شود  ناگزیر  او  نتیجه  در 
روز  هر  روزي  تأمین  براي 
سوي  به  احتیاج  دست  خود 

این و آن دراز کند.
سه  سوال  به  پاسخ  براي 
و  مساوات  مواسات،  واژه: 
مي کنیم.  بررسي  را  ایثار 
اموال و  از  اندکي  اگر کسي 
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دارایي خود را به یک شخص نیازمند ببخشد 
مساوي  طور  به  را  خود  اموال  اگر   ، مواسات 
نهایت  در  و  ،مساوات  تقسیم کند  فقیر  فرد  با 
به  را  خود  دارایي  و  اموال  تمام  شخص  اگر 
فرد محتاج داده و او را بر خود مقدم کند در 
ادامة  است.در  کرده  ایثار  شخص  این  اینجا 
این بحث سؤالي مطرح مي شود که چه کسي 
کسي  چه  و  کند  مساوات  یا  مواسات  باید 

ایثار؟ 
در  خود  اموال  بخشش  با  که  کسي  مسلمًا 
خواهد  مجبور  و  گشته  محتاج  زماني  اندك 
سوي  به  دست  خود  نیاز  رفع  براي  شد 
ایثار  شخصي  چنین  براي  کند  دراز  دیگران 

کردن، عین اسراف کردن است. 
خواهد  صادق  افرادي  براي  فقط  کردن  ایثار 
وقت  هیچ  دیگر  خویش  همت  با  که  بود 

شد.  نخواهند  دیگران  محتاج 
درست است که در آیه مورد نظر )فرقان/67( 
از  پرهیز  به  نیز  و  اعتدال  و  میانه روي  به 
نظر  در  باید  اما  است  شده  پرداخته  اسراف 
داشت این آیه در صدد بیان اوصاف بندگاني 
به  عمل  و  تقوي  با  میخواهند  که  است 
یابند  تقرب  احدیت  درگاه  به  الهي  فرامین 
امامان معصوم ـ علیهم السالم ـ  نه در مورد 
که حسابشان جداست انسان هر اندازه که به 
اندازه  همان  به  باشد  نزدیک تر  احدیت  ذات 
سایرین  به  نسبت  دیني  امور  اجراي  در  باید 

باشد. پیش قدم تر 
اکرم  پیامبر  مرتبت  ختمي  براي حضرت  مثاًل 
شب  نماز  ـ  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلي  ـ 
به صورت  بندگان  براي سایر  ولي  بود  واجب 
مواردي  دیگر  از طرف   . بیان شده  استحباب 
جایي  تا  عادي  مردم  براي  انفاق  همچون 

مشقت  و  سختي  به  خود  که  دارد  فضیلت 
نیفتند ولي براي معصومین ـ علیهم السالم ـ 
اینگونه نیست. آن بزرگواران چه بسیار وقت ها 
و  براي سائل مي دادند  بود  خانه  در  آنچه  هر 
مي نهادند  بالین  بر  سر  گرسنه  شكم  با  خود 
حضرت  زندگي  تاریخ  دوران  در  آن  نمونه  و 
حضرت  است.  بسیار  ـ  السالم  علیه  ـ  علي 
علي ـ علیه السالم ـ با دست مبارك خویش 
نخلستان هایي ایجاد مي نمود ولي با این همه 
بود.  گرسنه  اوقات  اکثر  و  نخورد  سیر  روزي 
اهل  از  گرسنگي  رفع  تا  مي کرد  قرض  پولي 
خانه خود کند ولي چون سائلي را مي دید آن 
و  بر خود  را  او  و  به سائل مي بخشید  را  پول 
خانواده خود ترجیح مي داد. سه روز پشت سر 
هم روزه گرفتند و در موقع افطار در هر یک 
اسیري  و  یتیم  و  مسكین  ترتیب  به  شبها  از 
خود  اینكه  با  و  درآوردند  صدا  به  را  خانه  در 
مي بردند  سر  به  گرسنگي  در  بچه هایشان  و 
با آب افطار کرده و گرده هاي نان را به آنان 
اگر این عمل آن حضرت مورد رضاي  دادند. 
شأن  در  اتي  هل  سورة  هرگز  نبود  الهي 
اهل بیت ـ علیهم السالم ـ نازل نمي شد. اگر 
آنها چنین بذل و بخششي و چنین بي توجهي 
براي  نمي توانستند  نداشتند  را  دنیا  مادیات  به 
ما اسوه باشند اسوه بودنشان براي خاطر این 
در  لذا  بود  فوق العاده  کارهایشان  که  است 
نازل  قرآن  از  آیاتي  آنها  ستایش  و  آنها  شأن 
کریم  به  ـ  السالم  علیه  ـ  حسن  امام  شد. 

شد.  معروف  اهل بیت 
 بنابراین، در اعمال عبادي و دیني نیز هرگز 
بیان  انسان هاي عادي  نباید آنچه را در مورد 
ـ  السالم  علیهم  ـ  معصومین  مورد  در  شده، 
نیز چنین است.  بالعكس آن  و  بدانیم  صادق 

تاریخ، دو زانو نشسته است و چهار چشم مي نگرد به 
تخته سیاه کالس تو. چه حرف ها داري برایمان! بر این 

تخته سیاه، چه درس ها نوشته اي سفید تا یادگار بماند.
بنویس براي ثبت تاریخ؛ بنویس که صلح را برگزیدي 
تا نفس هاي آخر، حق و حقیقت نمیرد، تا آفتاب، زیر 

پوسته هاي ابر قرار نگیرد!
بنویس تا تاریخ بداند که کارد به استخوان تشیع رسیده 
بود. و ضربه اي کافي بود تا زانوي دین بشكند! بنویس 

دور و برم کفتارها بودند و الشخورها و آماده تا جان 
دادن میراث نبوت را به چشم ببینند و میوه هاي آن را 

بچینند.
گلوي آهوان، زیر چكمه هاي صیاد بود و سر کبوتران، در 
مشت شكارچیان بي رحم. بنویس که لجاجت من کافي 

بود تا نسل مؤمنان راستین منقرض شود!
بنویس من صلح را براي خودم نمي خواستم؛ براي 

شیعه مي خواستم تا امضاي پیامبر پاي امامت اوالد علي 
محفوظ بماند.

بنویس یارانم گریختند، بنویس سردارانم آب پاکي بر 
دست افتخارات خودشان ریختند، بنویس حق را به باطل 

آمیختند! 
بنویس براي تاریخ... که ما دو برادر بودیم با یک آرمان؛ 
بنویس پیامبر به من آموخت که بعضي وقت ها شجاعت 
در ابراز خشم نیست؛ در نگه داشتن خشم است. بنویس 

من یک بازوي پیامبر بودم تا صلح را هدیه بیاورم؛ 
حسین، یک بازوي دیگر پیامبر بود تا شهادت را هدیه 
بیاورد. بنویس صلح حسن)ع( و شهادت حسین)ع(، دو 

خط موازي اند؛ دو دایره متقارن تا هندسه چند ضلعي 

اسالم را به اثبات برسانند.
جنگ، هدف نیست؛ کلیدي است تا روزنه هاي بسته را 

بگشاید. خداوند همه ما را فراخوانده است که برگردیم به 
الِم«. شهر صلح و آسایش؛ »َواهللُ َیْدُعو اِلي دارِالسَّ

خداوند، نه فساد را دوست دارد و نه به راه انداختن 
جویبار خون را. بنویس من عقالنیت را در صلح حدیبیه 

آموخته ام و به گفتار رسول اهللـ  که آمده تا کتاب و 
حكمت بیاموزدـ  اقتدا خواهم کرد. بنویس ما خانواده 

عشقیم؛ خانواده عقیده و جهاد؛ مجاهده را اگر با منطق 
فصیح نشد، با صلح قهرمانانه؛ اگر با صلح قهرمانانه نشد، 
با شمشیر شهادت؛ اگر با شمشیر شهادت نشد، با دعاي 
روشن گر و اگر با دعاي روشن گر نشد، با تحمل زندان 

ادامه خواهیم داد.
بنویس ما خانواده عشقیم؛ سر بر آستان دستورهاي الهي 

نهاده؛ اگر او اراده کند،  برمي خیزیم؛ اگر او را اراده کند، 
ساکت خواهیم نشست.

بنویس ما خانواده عشقیم که جانمان، که مالمان، که 
آبرویمان، که تمام آنچه داریم و نداریم، براي خداست؛ 

براي خدا از هر چه باشد خواهیم گذشت.
کیسه هاي زر، سرخ شده اند از روي تو. دینار و درهم 
به قطره هاي باران مي ماند که باید بچكد؛ باید بریزد 

بر سفره هاي گرسنه، بر دست هاي نیازمند. این تواضع 
نیست که به تو آبرو داده است؛ این تویي که به تواضع 

آبرو داده اي. این زهد نیست که به تو آبرو داده است؛ این 
تویي که به زهد آبرو داده اي. این بخشش نیست که به 
تو آبرو داده است؛ این تویي که به بخشش آبرو داده اي..
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