
روز مهمان تو شدم؛ و دستور داد تا هزار گوسفند و هزار دينار 
زر به او دادند. آن گاه او را نزد برادرش امام حسين{ فرستاد. 
آن حضرت نيز همان اندازه به او بخشش فرمود. سپس او را نزد 
عبد اهلل بن جعفر فرستاد او نيز عطايى همانند آنان به او داد. حلم 
و گذشت امام حسن{ چنان بود که به گفته مروان، با کوه ها 

برابرى مى کرد.

حسن{،  امام  صلح  11؛  ص   ،5 تا   3 ج  اهل البيت[،  ائمه  رحاب   فى 

ص 43

اخالق نیکو  
مردي از شام به تحريک معاويه به امام مجتبي{ ناسزا گفت. 
به  آنگاه  رسيد،  پايان  به  او  سخن  تا  صبرکرد  مجتبي{  امام 
فرمود:  و سپس  داد  او سالم  به  و  تبسمي کرد  رفت،  او  سوي 
افتاده اي.  اشتباه  در  شايد  و  هستي  غريب  مى کنم  فکر  پيرمرد! 
اگر به چيزي نيازي داري، بگو تا برآورده کنم، اگر راهنمايي 
مى خواهى، راهنمائيت کنم و اگر گرسنه اي سيرت کنم، اگر 
برهنه اي لباست دهم، و اگر نيازمندي، بي نيازت کنم، اگر جا و 
مکان نداري، مسکنت دهم، و مى توانى تا برگشتنت ميهمان من 
باشي و ... مرد شامي در برابر اين خلق عظيم شرمنده شد، گريه 
اعلم حيث  اهلل  ارضه،  في  اهلل  خليفة  انک  »اشهد  و گفت:  کرد 
يجعل رسالته؛ گواهي مى دهم که تو جانشين خدا در زمين هستي، 
خدا بهتر مى داند که رسالت خويش را کجا قرار دهد«. و سپس 
گفت: تو و پدرت نزد من مبغوض ترين افراد بوديد، ولي اکنون 

محبوب ترين افراد در نزدم هستيد.

بحاراالنوار، ج 43، ص 344، ذيل روايت 16.

چگونه ای؟  
داشت که گهگاه  بذله گو و شوخ طبعى  امام حسن{ دوست 
آن  شادى  مايه  خود  سخنان  با  و  مى رسيد  آن حضرت  خدمت 
سر  امام{  به  او  که  بود  مدتى  مى ساخت.  فراهم  را  بزرگوار 
نمى زد تا آنکه که يک روز نزد حضرت آمد. امام{ فرمود: 
»چگونه اى؟« مرد پاسخ داد: »نه چنانم که خدا دوست مى دارد، 
نه چنانم که شيطان دوست مى دارد و نه چنانم که خودم دوست 

مى دارم«.
امام حسن{ از اين حرف خنده اش گرفت و با تعجب پرسيد: 
»چرا«؟ مرد عرض کرد: »زيرا خدا دوست دارد که از او اطاعت 
کنم و نافرمانى اش نکنم که چنين نيست. شيطان هم دوست دارد 
نيز  نکنم که چنين  اطاعت  اصاًل  و  نافرمانى خدا کنم  مدام  که 
را گوش مى دهم. خودم هم دوست  نيستم و گاهى حرف خدا 

دارم که هرگز نميرم، چنين نيز نيستم و روزى بايد بميرم«.
رسول  پسر  »اى  پرسيد:  امام{  از  و  برخاست  مردى  همانجا 
خدا! چرا ما از مرگ بدمان مى آيد و آن را دوست نمى داريم«؟ 
آباد  را  دنيايتان  و  خراب  را  آخرتتان  »شما  فرمود:  حضرت 
را  خراب  جاى  به  آباد  جاى  از  رفتن  همين،  براى  و  کرده ايد 

خوش نمى داريد«.

بحاراالنوار، ج 6، ص 129؛ ج 44، صفحه 110



  نیمه ماه مبارک رمضان
اکبر،  سبط  المقاصد،  توضيح  در  )ره(  بهايى  شيخ  نقل  به  بنا 
حضرت امام حسن{ در پانزدهم ماه رمضان سال سوم هجرت 

متولّد شد.1
از آن خانه اى که خدا رخصت داده تا برافراشته و بلند قدر باشد 
و در آن نام او برده شود، پيغمبر گرامى اسالم,، ّسيد جوانان 
اهل بهشت و نوزاد عزيز اهل بيت و ِسبِط اکبر خود را در شب 
نيمه ماه مبارك رمضان سال سّوم پذيرا شد. با مژده والدت نوزاد 
فرا  را  حضرت  آن  دل  شادمانى،  و  سرور  امواج  پيغمبر,  به 
گرفت؛ و مشتاقانه و با شتاب، به خانه دختر محبوبه اش، و داماد 

گرامى اش آمد و فرمود: اى اسماء! پسرم را به من بده.2

1. توضيح المقاصد، سال 1351 ق، ص 61

2. وب سايت حوزه

او را حسن نامیدند  
نوزاد  اين  آيا  فرمود:  على{  حضرت  به  گرامى,  پيامبر 

مبارك را نام گذارده اى؟
حضرت على{ فرمود: من بر شما سبقت نمى گيرم!

و  شد  نازل  جبرئيل  وحى  بشير  که  بود  نگذشته  لحظاتى  هنوز 
را حسن  او   : پيغمبر, رساند: »سّمه حسنًا«  به  را  فرمان خدا 

نام گذار.
پيغمبر,، شخصًا براى حسن{ عقيقه کرد: و بسم اهلل گفت 

و دعا کرد.

بحاراالنوار: ج 43، ص 238؛ ملحقات احقاق الحق، ج 10، ص 492

تفسیر قرآن  
در تفسير آيه 3 سوره بروج، متحير مانده بود. به مسجد آمد، از 
روز  شاهد،  يعني چه؟ گفت:  مشهود  و  شاهد  پرسيد:  نفر  يک 

جمعه است و مشهود، روز عرفه. از مرد ديگري پرسيد. او گفت: 
ماند.  متحير  قربان.  است و مشهود، روز عيد  شاهد، روز جمعه 
کودکي گوشه مسجد بود. به دلش افتاد که از او بپرسد. شنيد: 
نخوانده اي  قيامت است. مگر  شاهد، رسول خدا و مشهود، روز 
که خداوند درباره رسولش مى فرمايد: »اي پيامبر! ما تو را گواه 
و بشارتگر و هشداردهنده فرستاديم«.)احزاب:45( و نيز درباره 
براي  را  مردم  که  است  روزي  روز،  »آن  مى فرمايد:  قيامت 
در آن[ حاضر  ]جملگي  است که  و روزي  مى آورند  آن گرد 

مى شوند«. )هود:103(
مرد پرسيد: اين کودك که از همه بهتر و درست تر پاسخ داد، 

کيست؟ گفتند: حسن بن على{.

نشريه ديدار آشنا، شهريور و مهر 1387، ص 6.

اعتکاف و خدمت رسانی  
ابن عباس مي گويد: همراه با امام حسن{ در مسجدالحرام بودم، 
آن بزرگوار معتکف بود و در همان حال دور خانه خدا طواف 
من  از  فالني  آمد و گفت:  نزد وي  شيعيانش  از  يکي  مي کرد، 
طلبکار است، اگر مقدور است از او مهلت بخواهيد، زيرا مرا به 

زندان تهديد مي کند.
ابن عباس مي گويد: امام طواف را قطع کرد و همراه وي حرکت 
حال  در  که  کرده اي  فراموش  آيا  پيامبر!  فرزند  گفتم:  کرد. 
شنيدم  پدرم  از  من  ولي  مي دانم  آري  فرمود:  هستي؟  اعتکاف 
برادر  حاجت  »هرکس  که:  شنيدم  پيامبر,  از  مي فرمود:  که 
خداي  سال  هزار  نه  که  است  کسي  بسان  برآورد،  را  مؤمنش 
را عبادت کرده است، عبادتي که روزها در حال روزه باشد و 

شب ها در حال نماز«.

مسند االمام المجتبي، ص 672.

سخنی حکیمانه  
عابد  نگهدار،  پاك  را  خود  الهى  حرام هاى  از  آدم!  فرزند  اى 
نياز  بى  باش،  کرده  تقسيم  خدا  آنچه  به  راضى  بود.  خواهى 
خواهى  مسلمان  کن،  رفتار  خوب  همسايگانت  با  بود.  خواهى 
رفتار  تو  با  رفتار کن که دوست دارى  با مردم همانگونه  بود. 
کنند، عادل خواهى بود. در برابر شما، اقوامى بودند که اموالى 
گرد آوردند، بناهايى ساختند، آرزوهاى طوالنى داشتند اما آنچه 
فراهم آوردند، بى فايده ماند، کارهايشان فريب و بى پايه شد و 
که  روزى  از  آدم!  فرزند  اى  مقبره گرديد.  سکونت گاهايشان، 
از مادر زاده شدى، يکسره در نابودى عمرت تالش مى کنى. از 
توست  پيش روى  آنچه  براى  توشه اى  توست،  اختيار  در  آنچه 
فراهم ساز. مؤمن زاد و توشه بر مى دارد، کافر به عيش مى پردازد.

نزهه الّناظر و تنبيه الخاطر: ص 79، ح 33، بحاراألنوار: ج 78، ص 112.

جود و بخشش  
روزى امام حسن{ و امام حسين{ وعبداهلل بن جعفر به راه 
حج مى رفتند. توشه و تنخواه آنان گم شد. گرسنه و تشنه به خيمه 
اى رسيدند که پير زنى در آن زندگى مى کرد. از او آب طلبيدند. 
و  بياميزيد  با آب  را  بدوشيد و شير آن  را  اين گوسفند  گفت 
همين  گفت  خواستند.  غذا  او  از  سپس  کردند.  چنين  بياشاميد. 
را  گوسفند  آنان  از  يکى  بخوريد.  و  بُکشيد  داريم  را  گوسفند 
بريان کرد و همه خوردند  از گوشت آن مقدارى  ذبح کرد و 
و سپس همانجا به خواب رفتند. هنگام رفتن به پير زن گفتند: 
ما از قريشيم به حج مى رويم. چون بازگشتيم نزد ما بيا، با تو به 
نيکى رفتار خواهيم کرد؛ و رفتند. شوهر زن که آمد و از جريان 
خبر يافت، گفت : واى بر تو گوسفند مرا براى مردمى ناشناس 
گذشت  روزگارى  بودند؟  قريش  از  مى گويى  آنگاه  مى کشى 
و کار بر پير زن سخت شد، از آن محل کوچ کرد و به مدينه 
عبورش افتاد. امام حسن{ او را ديد و شناخت. پيش رفت و 
گفت : مرا مى شناسى؟ گفت نه. گفت : من همانم که در فالن 


