
صلح امام حسن؛ 
درس والیت پذیری 

به تاریخ
از  معاویه  با  )ع(  حسن  امام  صلح 
دشوارترین حوادثی بود که بر ائمه 
پیامبر  رحلت  از  پس  معصومین 
اعظم )ص( از ناحیه »امت اسالمی« 
وارد شد. امام حسن )ع( بوسیله این 
صلح، با تحمل محنت طاقت فرسا به 
اهداف خود که »مراعات حکم خدا 
و قرآن و پیامبر و صالح مسلمانان« 

]1[ بود، نایل آمدند.
در جریان صلح، دوستداران حضرت 
السالم  علیه  مجتبی  حسن  امام 
و  بودند  موضع  سه  دارای  عموماً 
به  را  ایشان  اول  دسته  هستند: 
راحت طلبی و عافیت اندیشی متهم 
روی شور  از  دوم  دسته  می کردند؛ 
ای  که  می کردند  آرزو  احساس،  و 
کاش ایشان از راه شهادت، زندگی 
جمع  که  سوم  دسته  و  می یافت 
اندکی از مردم آن روزگار را شامل 

می شد، مطیع آن حضرت بودند.
دالیل صلح امام حسن )ع( به صورت 
مبسوط و مدلل در کتاب »صلح امام 
نرمش  پرشکوه ترین  )ع(،  حسن 
تاریخ« مرقوم است و در  قهرمانانه 
عنوان  به  اما  نمی گنجد  مقال  این 
چند  به  می توان  دالیل  اصلی ترین 

مورد اشاره کرد:
- حفظ عقیده

- زنده نگه داشتن شیعیان، توجه به 
آینده جریان شیعی و جلوگیری از 

نابود شدن آن
- خیانت اکثریت یاران و نزدیکان

برای  معاویه  آشکار کردن چهره   -
مردم و زمینه سازی قیام عاشورا.

البته در کنار این دالیل، مفاد عهدنامه 
امام  پیروزی  عنوان  به  می توان  را 
حسن )ع( در صلح ذکر کرد. پس از 
صلح، معاویه به سرعت مفاد عهدنامه 
را زیر پا گذاشت و بدینوسیله رفته 
رفته گرد و غبار فتنه کنار زده شد. 
فتنه ای که معاویه در طول دهه ها 
بالد  از  بر منطقه وسیعی  حکومت 
اسالمی به دلیل ناآشنایی مسلمانان 
آن منطقه با تعالیم اصیل اسالمی 
آن را ساخته و پرداخته بود و برخی 

 شرمساری 
رسول اهلل؟!

وارد  »هود«  سوره  در  شریف  آیه  در 
تاب  من  و  امرت  کما  فاستقم  است: 
معک. یعنی »استقامت کن و بر جای 
ایست آن طور که مأموری، با کسی که 
توبه کرد با تو.« و در حدیث وارد است 
که جناب رسول اهلل، صلی اهلل علیه و 
آله، فرمود: شیبتنی سوره هود لمکان 
مرا سوره  »پیر کرد  یعنی  اآلیه؛  هذه 

هود، برای خاطر این آیه.«
فداه،  روحی  آبادی،  شاه  کامل  شیخ 
در  شریف  آیه  این  اینکه  با  فرمودند 
ولی  است،  وارد  نیز  »شوری«  سوره 
بدون »و من تاب معک«، جهت اینکه 
حضرت سوره »هود« را اختصاص به 
خدای  که  است  آن  برای  دادند  ذکر 
آن  از  نیز  را  امت  استقامت  تعالی 
بزرگوار خواسته است و حضرت بیم آن 
داشت که مأموریت انجام نگیرد، و اال 
خود آن بزرگوار استقامت داشت، بلکه 
آن حضرت مظهر اسم حکیم »عدل« 

است.
از  را  خود  تو  اگر  من،  برادر  ای  پس 
مورد  و  می دانی  حضرت  آن  متابعان 
مأموریت آن ذات مقدس، بیا و نگذار 
این مأموریت خجل و  آن بزرگوار در 
و  کار زشت  واسطه  به  سرمشار شود 
عمل ناهنجار تو. تو خود مالحظه کن 
یا سایر بستگان تو کارهای  اگر اوالد 
شئون  با  که  کنند  نامناسب  زشت 
مردم  پیش  چقدر  باشد،  مخالف  تو 
بدان  می شوی؛  سرشکسته  و  خجل 
که رسول اکرم، صلی اهلل علیه و آله، و 
امیرالمؤمنین، علیه السالم، پدر حقیقی 
که  بزرگوار  آن  خود  نص  به  امت اند 
فرمود: أنا و علی أبوا هذه األمه. یعنی 
»من و علی دو پدر این امتیم«، و اگر ما 
در محضر ربوبیت حاضر کنند و حساب 
کشند در مقابل روی آن بزرگواران و 
از ما جز زشتی و بدی در نامه عمل 
نباشد، به آن بزرگوارها سخت می گذرد 
و آن ها در محضر حق تعالی و مالئکه و 
انبیا شرمسار شوند. پس، ما چه ظلمی 
بزرگ کردیم به آن ها و به چه مصیبتی 
مبتال شدیم و خدای تعالی با ما چه 

معامله خواهد کرد؟
چهل حدیث، صفحه 172
نویسنده: امام خمینی )ره(
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خاهن  دوست

شاخصسرمقاله

اگر بیماری نبود 
اگر مرگ نبود و

اگر فقر نبود هیچکدام ما به پروردگار 
سر خم نمیکردیم .

خوشا به حال آنان که در زمان وفور 
نعمت خدا را فراموش نمي کنند و 
سرکشی  تعالی  حق  ذات  برابر  در 

نمي کنند.
حجت االسالم بایرامی، در مراسم بزرگداشت 
شهدای مدافعین حرم
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 مراسمات مختلف سخنرانی و عزاداری به مناسبت 
ماه محرم و صفر

 بزرگداشت شهدای مدافع حرم در 22 آبان ماه

 گاهنامه 
»خانه دوست«

زیر نظر شورای سیاستگذاری
سردبیر:

 قاسم صفایی نژاد
هیئت تحریریه:

 حسین بشیری، محمد نجار
عکاس:

حسین بشیری

نشانی:
  نازی آباد – خیابان شهید اکبرمشهدی 

 میدان پارس  
مسجد امام حسن مجتبی علیه السالم

یک نکته

قصد داریم تا تعامالت و ارتباطات مسجد با نمازگزاران و مردم محله را افزایش 
دهیم. برنامه های مسجد از طریق وبالگ، کانال تلگرام و کاربری اینستاگرام از قبل 
اطالع رسانی خواهد شد و پس از اتمام برنامه، گزارش و مستندات صوتی یا 

ویدئویی آن بایگانی خواهد شد. آدرس های ما را در فضای مجازی در تصویر زیر می بینید.
 از انتقادات و پیشنهادات شما استقبال می نماییم.

از مردم که با پیامبر )ص( و اهل بیت 
مکرم ایشان آشنایی کافی نداشتند، 
فکر می کردند اسالم همان است که 
معاویه معرفی می کند. گرد و غبار 
با روی کار آمدن یزید  فتنه ای که 
شرابخوار و میمون باز به کلی از بین 
رفت و باعث بیداری اسالمی گردید.

امام  صلح  از  شیعیان  که  درسی 
مجتبی )ع( باید بیاموزند، این است 
که مخصوصا در زمان فتنه، در امر 
ولی خدا نباید تشکیک کرد و باید 
در صلح و جنگ بدون چون و چرا از 
ایشان تبعیت کرد. همیشه در تاریخ 
اسالم انسان هایی بوده و هستند که 
از رهبر خود پیشی گرفته و افراط 
کرده اند و دسته ای دیگر که بخاطر 
شک و شبهه ها عقب مانده اند. این 
تضعیف  باعث  همواره  دسته  دو 
جبهه اسالمی و موجب سوءاستفاده 

دشمنان اسالم از آن ها بوده اند.
همانطور که پس از انقالب اسالمی 
وجود  گروه هایی  و  افراد  نیز  ایران 
داشته و دارند که در زمانی که ولی 
فقیه با گفتار و کردار خود سعی بر 
شناساندن چهره واقعی منافقین به 

را  ایشان  دارند،  را  مردم  عموم 
متهم به سازش می کنند و زمانی 
شده  آشکار  منافقین  چهره  که 
است و عزم بر اجرای احکام الهی 
است، ایشان را متهم به تندروی!

که  زمانی  و  آخرالزمان  دوره  در 
فتنه ها سخت و شدیدتر خواهند 
این  بر  ما  همت  تمام  باید  شد 
باشد تا دشمن را حتی در لباس 
که  شناختی  بشناسیم.  دوست 
بیش از همه نیاز به بصیرت دارد 
ضلع  سه  دارای  که  بصیرتی  و 
است: »هوشمندی، شناخت دین 

خدا و تقوا.«
قاسم صفایی نژاد

 ]1[- صلح امام حسن )ع(، پرشکوه ترین 
نرمش قهرمانانه تاریخ؛ گفتار نخست. 

نویسنده: شیخ راضی آل یاسین؛ مترجم: 
سید علی حسینی خامنه ای

* این کتاب در کتابخانه شهید مطهری 
مسجد امام حسن مجتبی علیه السالم 

موجود است.

برگزاری هیئت انصارالحسین)ع( در مسجد بمدت 13 شب

دسته سینه زنی هیئت انصارالحسین در ظهر عاشورا

برگزاری عزاداری ظهر عاشورا

دسته سینه زنی هیئت انصارالحسین در ظهر عاشورا

فجر  دهه  که  بعدی  شماره  در 
امام  با  مصاحبه  می شود  منتشر 

جماعت محترم مسجد را بخوانید.



مصاحبه اختصاصی با پدر شهید یاسری؛

هشت برابر حاجیان، زائر حسین علیه السالم شدند!اسالم با خون پیروز شده نه با زرق و برق و ثروت

  از آقا مهدی برای ما بگویید. 
مهدی سال 47 در تهران به دنیا اومد، 
سال 65 عازم جبهه شد، زمان زیادی 
نگذشته بود از رفتن به جبهه اش که 
فکه  در  آوردند،  رو  شهادتش  خبر 

شهید شد.
مجاهدتی  هم  انقالب  از  قبل   

داشتند؟
بله، پیک پخش می کرد. ما می گفتیم 
می کشند؛  رو  تو  نکن،  را  کار  این 

می گفت منو نمی تونن بگیرن.
 رفتار شهیدتان در خانه با شما 

و مادرش چگونه بود؟ 
ذاتاً بچه خوبی بود ولی ظاهراً مقداری 
شیطنت داشت. )با خنده( اهل شوخی 
و این حرف ها بود )خنده ممتد( با هم 

رفیق بودیم، مشکلی نداشتیم.
فاکتور  مهدی  آقا  تربیت  در   
اهمیت  آن  به  که  مهمی 

می دادید، چه بود؟ 
آوردن رزق حالل سر سفره. 

هم  کمک  شما  به  شهیدتان   
می کند؟ 

خسته،  و  بودم  تنها  که  روز  یک 
جنسی از بازار خریده بودم یکی از 
این باربرهای بازار تنه محکمی بهم 
در  اشکم  ناراحت شدم...  زد، خیلی 

اومد، مهدی شب اومد تو خوابم گفت 
بابا من باهاتم و همیشه کنارتم.

برای  میشه  تنگ  دلتون   
شهیدتون چی کار می کنید؟

صبر، توکل... در راه خدا رفته اند پس 
باز  را  کربال  راه  رفتند  خوشحالم... 
کنند... االن به خواسته شون رسیدند.
 تا حاال به شما الهام هم کرده اند؟

بله، همیشه احساسش می کنم. در 
زمان بعد انقالب و سال های جنگ 
ملت درهم بودند، یعنی منافقین و 
مردم عادی و همه و همه قاطی بودن؛ 
داشت  یکی  بودیم  جایی  روز  یک 
کودکان  دارد  معنی  »چه  می گفت: 
و  را می برند جبهه  و 15 ساله   14
آنها رو قتل عام می کنند و می گویند 
شهید شده اند.« دلم از این صحبت ها 

گرفت، خیلی ناراحت شدم...
خوابم  به  برادرم  بچه  و  پسرم  شب 
بود.  تنشون  تکاوری  لباس  اومدند، 
خیلی باوقار بودند. )مکث( گفتم کجا 
دارید میرید؟ گفتند »داریم میریم از 
حرم اباعبدهلل محافظت کنیم، گفت 
امام  حرم  از  حفاظت  هدفمان  ما 

حسین )ع( است.« 
شهیدتان  با  آخرتان  دیدار   

یادتان می آید؟ 

با  می خواستم  که  زمانی  آن  بله، 
خیابان  در  کنم،  خداحافظی  پسرم 
امام خمینی متوجه شدم مهدی من 
شهید میشه. خداحافظی که کردیم، 
روی خودمو به طرف جماران کردم 
و به آسمون نگاه کردم؛ گفتم: خدایا 
اینکه یک بچه است اگر هزار تا هم 
خمینی  چشم  گوشه  فدای  باشه 
می کنم به خاطر اسالم و نوامیس و 
مملکت... اسالم با خون پیروز شده نه 

با زرق و برق و ثروت.
  انتظار شما از جوانان این نسل 

چیست؟
زمان شاه وضع اختناق بود، االن که 
کامپیوتر،  کتاب،  دارید:  چیز  همه 
اینترنت، مساجد و هیئت ها در هر 
جایی می تونید بجنگید با دشمنان 

اسالم، همه جا برای خدمت است.
به  را  بقیه جوانان  باید  شما جوانان 
مسجد  چرا  بکشید،  مسجد  سمت 
شده فقط جای پیرمردها! بروید عیب 

کار را پیدا کنید...
امروز  اجتماعی  شرایط  از    

کشورمون راضی هستید؟ 
امر به معروف ضعیفه، مشکل می شود 

امر به معروف کرد.
اتفاقی مثل  اگر  به نظر شما    

به  خانواده ها  بیفته،  جنگ 
به  را  خود  فرزندان  راحتی 

جبهه  می فرستند؟ 
شده  بیشتر  مال طلبی  و  دنیاطلبی 
که  مهمه  هم  نکته  این  اما  است، 
خداوند در قرآن می فرماید. »اسالم از 
ما است و ما حافظ اسالم هستیم.« 
به نظر من مردم همیشه در خدمت 

اسالم هستند.
و  شور  همان  با  مردم  یعنی   
و  کشورشون  از  سابق  حال 

آرمان هاشون دفاع می کنند؟
نه عیوباتی هم هست، اعمال بعضی 
مدیران رده باالیی باعث شده مردم 
از انقالب سرد بشوند، نباید این طوری 

باشد.
  میشه بیشتر توضیح بدید؟
همه چیز را نباید گفت. )خنده( 

 حاج آقا میشه در آخر برای ما 
دعا کنید.

زندگی  حسینی  همیشه  امیدوارم 
کنید و حسینی هم از دنیا بروید.

مصاحبه گر: محمد نجارصادقی 
عکاس و فیلمبردار: حسین بشیری 
هماهنگی: رسول مشهدی 

اربعین  روز  پیاده روی  از   
بفرمایید. 

ما هر سال با تعدادی از دوستان این 
سفر را انجام می دهیم، البته امسال 
کنم  فکر  شدیم،  بیشتر  هم  باز 
تعطیل  مسجد  پیش رو  سال های 
بشه. ما بعد از چهار روز پیاده روی 
به کربال رسیدیم، صبح ها 300 تا 
ستون و ظهرها 200 ستون حدوداً 

روزی 5 کیلومتر.
و  عراقی ها  مهمان نوازی  از   

موکب ها بفرمایید. 
کردند،  مهمان نوازی  خوب  خیلی 
است  حیف  گذاشتند.  تمام  سنگ 
مشهد  در  را  عراقی  عرب های  ما 
نداریم،  خوبی  برخورد  می بینیم 
عراقی ها عاشق ایرانی ها هستند حتی 
احترامی که می گذارند بیشتر از ملل 
دیگر است. حتی وقتی می خواستیم 
بخوابیم از ما می پرسیدن چه ساعتی 
صبح بیدار می شوید که صبحانه تان 

را آماده کنیم.
 مشکالت دیگری جز سختی 
مسیر در این سفر نداشتید؟ 

سفر  این  از  جزئی  مسیر  سختی 
مشکل  بزرگ ترین  اما  است، 
چادرهای شهرداری بود، ما را صبح 
میخواستن  زیارت  از  قبل  اربعین 
شروع  زود  خیلی  بیرون.  بندازند 

کردن به جمع کردن چادرها، باید 
بازنگری بشود روی نحوه مدیریت 

چادرهای شهرداری.
خاطره به خصوصی از پیاده روی 

اربعین امسال دارید؟
کفش پاک کردن بچه ها! بچه هایی 
پولی  بود  مشخص  که  بودن 
نداشتن با یک دستمال کاغذی و 
مقداری آب دنبال زائران می رفتند 
تمیز می کردن،  را  و کفش هاشون 

واقعاً منقلب شدم. 
 اولین دعایی که وقتی به حرم 
امام حسین )ع( رسیدید، چه 

بود؟
امام زمان )عج( را از خدا  فرج آقا 

خواستم.
حوزه  در  ما  آخر  سؤال   
مسجد  در  شما  مسئولیت 
است، شما به عنوان مسئول 
عمران مسجد اقدام جدیدی 

پیش رو دارید؟ 
به امید خدا تا چند روز دیگر کتابخانه 
تمام  کارهاشون  صندوق  دفتر  و 
می شود. مسئله دیگر هم آشپزخانه 
دلیل  به  است  پشت بام مسجد  در 
اینکه سازه مسجد قدیمی است فعاًل 
منتظر نظر کارشناسان هستیم، البته 
ساخت  هزینه های  محترمی  خّیر 

آشپزخانه را قبول کرده است.

سفر  این  برای  انگیزه ات  از   
برامون بگو.

انگیزه ام برمیگرده به عهدی که 6 
سال پیش بستم، 6 ساله اربعین ها 

مهمان امام حسینم.
 مسیر پیاده روی سخت نبود؟ 
چرا، واقعاً سخت که بود. ولی چون 
دشواری ها  تمام  داشتیم  هدف 

برامون آسان میشد. 
پیاده روی  این  ویژه  حس  از   
برای کسانی که تا حاال اونجا 

نبودند بگو.
حقیقت من هر چی بگم نمیتونم 
لطف و صفای این حرکت عظیم را 
توضیح بدم. به نظر من فقط باید 
به  مبتال  هم  آنها  تا  کنند  تجربه 

معنویت زیاد این پیاده روی بشوند.
راضی  موکب ها  پذیرایی  از   

بودید؟
و  زائرین  به  موکب ها  عشق  درک 
به حسب اون به امام حسین )ع( 
خیلی سخته. با تمام وجودشون، با 
تمام هستی شان در خدمت زائرین 

هستند.
 پیاده روی اربعین چه تأثیری 
شخصی ات  زندگی  روی 

گذاشت؟ 
من امروز کل زندگی خودمو تحت 
تأثیر پیاده روی اربعین می بینم، هر 
مسیر  دشواری  و  سختی  به  وقت 
زندگی می رسم می دانم که بعد این 

سختی ها رفاه و راحتی است.
 اولین دعایی که وقتی حرم را 

دیدی چه بود؟ 
فی  توفیق الشهاده  اللهم الرزقنی 

سبیلک. 
 نکته آخر 

به نظر من یکی از جلوه های هدایت 
امام حسین )ع( و کشتی نجات بودن 
این حضرت همین مسئله بود که از 
تمام اقشار جامعه در این پیاده روی 
حضور داشتند، افرادی بودند که در 
تهران مشهور به کارهای خالف و 
این چیزها بودند، اما در پیاده روی 
متواضعانه و خالصانه در کنار بقیه 

راه می رفتند.

خنده های نیش دار پدر شهید پس از تعریف های من از او و فرزندش تنها یک پیام داشت، اینکه هیچ وقت از کسی که برای خدا کاری کرده است، تعریف نکنم. 
دست خودم نیست هنوز کاسبی به مدل اخالص را یاد نگرفته ام، آخر من از نسل کاسبی بردـ برد هستم، یاد نگرفته ام با خدا نمیشه معامله کرد. یاد نگرفته ام 

تمام وجودم را بدهم و بی ادعا لبخند بزنم و بگویم هر چه خدا بخواهد یعنی چه.
فیلم کامل گفت وگو با پدر شهید یاسری را می توانید در وبالگ مسجد ببینید.

کربال ... اربعین .... چهلمین روز عزاي امامي از جنس حریر و فوالد، بالغ بر 26 میلیون نفر جمعیت در بین الحرمین، آشیان کرده اند، روي زمین، کنار 
پیاده رو، در حاشیه  خیابان ... ُگله به ُگله، گل کاشتند این مشتاقان غم بي پایان آن نیمروز خونین که سرشت و سرنوشت بندگي و آزادگي را در دست 

دارد. محتشم کجاست که قناري غمزده  شعر خود را با بند هاي بریده این حماسه  حسیني، ترکیب کند؟
26 میلیون نفر از سراسر جهان، خبرنگار بُرناترین مبارزان جبهه  جوانمردي شده اند. شنیدي چه گفتم؟ 26 میلیون نفر، یعني 8 برابر تعداد حاجیان 

خانه  خدا در هر سال!
این است حق الزحمه  امامي که کعبه را با خود به کربال برد، با قرباني فرزند، باالتر از مقام ابراهیم )ع( ایستاد و خیمه هاي پریشان صبر، آهنگ طواف 

نساء او شد...
به سراغ دو تن از زائران اربعین امام حسین علیه السالم رفتیم. با ما این گفت وگوها را بخوانید. 

مصاحبه با محمدحسین کاظمی، کربالیی جوان مسجد مصاحبه با رضا یارمحمدی، از نمازگزاران کربالیی مسجد 


