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علیھ السالم(چھل داستان و چھل حدیث از حضرت امام حسن مجتبى  ) 
 
    عبدهللا صالحى

 
 
 
 پیش گفتار
 

آفرینبھ نام ھستى بخش جھان   
بھ صراط مستقیم ، والیت اھل  شكر و سپاس بى منتھا، خداى بزرگ را، كھ ما را از اّمت مرحومھ قرار داد و
 .ھدایت نمود بیت عصمت و طھارت صلوات ّهللا علیھم اجمعین
آلھ ، و بر اھل بیت عصمت و  بھترین تحیّت و درود بر روان پاك پیامبر عالى قدر اسالم صلى هللا علیھ و

رت علیھم السالم ، مخصوصا دّومین خلیفھ برطھا  . حقّش امام ابو محّمد، حسن مجتبى علیھ السالم 
 .و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اھل بیت رسالت ، كھ در حقیقت دشمنان خدا و قرآن ھستند
دگى سراسر از دوران زن نوشتارى كھ در اختیار شما خواننده گرامى قرار دارد برگرفتھ ؛ و گلچینى است
 . الھى آموزنده اّولین سبط اكبر، یكى از دو زینت بخش عرش
چھارمین معصوم و دّومین نور ھدایت و امامت كھ پیغمبر اسالم جّد بزرگوارش صلى هللا علیھ و آلھ ، در 
 :شاءن وعظمت او فرمود

میان دو -یعنى امام حسن مجتبى علیھ السالم  - خداوند متعال بھ وسیلھ او  ز اّمت مرا صلح خواھد داد و گروه ا 
 . سالمت و اءمنیت و آسایش قرار خواھند گرفت بھ واسطھ وجود با بركتش ، اّمت اسالم در
پا ایمان و تقوا، با سندھاى  و صدھا آیھ قرآن ، حدیث قدسى ، روایت در منقبت و عظمت آن امام مظلوم ، سرا
موجود مى باشدمختلف  بسیار متعّدد وارد شده است ، كھ در كتاب ھاى . 
 .و این نوشتار گوشھ اى از قطرات اقیانوس بى كران وجود جامع و كامل آن امام ھمام خواھد بود

، در جھت ھاى مختلف عقیدتى)1(كھ برگزیده و گلچینى است از ده ھا كتاب معتبر ، سیاسى ، عبادى ،  
 . ... فرھنگى اقتصادى ، اجتماعى ، اخالقى ، تربیتى و

ّره دلنشین و لّذت بخش مورد استفاده و إ فاده عموم مخصوصا جوانان عزیز قرار گیردباشد كھ این ذ . 
 و ذخیره اى باشد
(( ، ان شاء ّهللا تعالى))لیوم الیَنفَع مال و ال بَنوَن إ الّ َمن اءتَى ّهللاَ بقلٍب سلیم لى َولِوالَدّي و لِمن لھ علّىّ◌ٍ◌ حقّ   . 
 مؤ لّف
 
 
 خالصھ حاالت چھارمین معصوم ، دّومین اختر امامت



 
در شھر مدینھ ) 2(آن حضرت روز سھ شنبھ یا پنج شنبھ ، پانزدھم ماه مبارك رمضان ، سال سّوم ھجرى 

بھ جھان گشودمنّوره دیده  . 
مى باشد)) طاب ((ودر انجیل )) ُشبّر((؛ و در تورات )3))(حسن : ((نام  . 

 .َصلوات ّهللاِ َعلَْیھ ، یَوَم ُولَِد َویَْوم اْستُْشِھَد َویَْوَم یُْبَعُث َحیّا
ابو محّمد: كنیھ  . 

مجتبى ، طیّب ، سیّد، ولّى، تقّى، حّجت ، سبط، قائم ، وزیر، اءمین و: لقب   ... . 
ِ : ((نقش انگشتر ّrِ ُة اْلِعزَّ )). 

دو نفر افتخار دربانى و پیش خدمتى حضرت را كسب كردند، كھ یكى بھ: دربان  غالم رسول ّهللا  -نام سفینھ  
 . عبد الّرحمن بوده است صلى هللا علیھ و آلھ ، و دیگرى بھ نام قیس بن

4(علیھا السالم دوازده سالھ بود حضرت در حالى بھ دنیا آمد كھ مادرش ، حضرت فاطمھ زھراء ). 
دو گوسفند عقیقھ نمود، و سپس  و در ھفتمین روز والدت این نوزاد عزیز پیغمبر اسالم صلى هللا علیھ و آلھ
مرتبھ پیاده براى  25امام حسن مجتبى علیھ السالم  .صدقھ داد موى سرش را تراشید و ھم وزن آن نقره بھ فقیر
 . خانھ خدا، بھ مّكھ معظّمھ رفت انجام مراسم حّج و زیارت
 .و در طّى دو مرحلھ ، حضرت تمامى ثروت و اموال خود را بین فقراء و تھى دستان تقسیم نمود

ماه مبارك 21اّولین روز امامت آن حضرت ، مصادف با جمعھ : مّدت امامت  رمضان ، سال چھلم ھجرى  
بوده است ؛ كھ مردم با آن بزرگوار بیعت كردند و) 5( سال امامتش بھ طول انجامید 10دود ح  . 

 . حضرت در تمام دوران عمر پربركت خویش مبارزات مختلفى بر علیھ كفر و ظلم و بیدادگرى داشتھ است
بیشتر دوستان و اصحاب  گوناگونى در برابر دستگاه حاكمھ بنى امیّھ بھ سركردگى معاویھ داشت ؛ ولیكن

ایشان برخورددنیاپرست ، بھ آن حضرت خیانت كرده و با  منافقانھ داشتند؛ و در نھایِت اءمر، چون امام علیھ  
 طرفى ، ھستھ مركزى اسالم در معرض خطر قرار داشت ، ناچار اقدام بھ صلح با السالم تنھا ماند؛ و از
 .معاویھ نمود

حدود شش ماه و اءْندى پس از: و طبق آنچھ كھ موّرخین و محّدثین گفتھ اند ین حضرت و امامت آن بزرگوار، ب 
 .امضاء گردید معاویھ صلح نامھ اى بھ نفع اسالم و مسلمین

آن حضرت حدود ھشت سال در حیات جّد گرامیش ، و حدود ھشت سال و اندى ھم: مر زمان با مادر  
سال نیز در كنار پدر بزرگوارش زندگى نمود، و 37ارجمندش ، و  سال امامت و رھبریّت  10سپس قریب  

را بر عھده داشت ؛ واسالم و مسلمان ھا  سال  50تا  47در مجموع مّدت عمر پربركت آن امام مظلوم را، بین  
 .گفتھ اند

بھ  -ُجعده دختر أ شعث بن قیس كندى  -حضرت امام حسن مجتبى صلوات ّهللا علیھ ، توّسط ھمسرش : شھادت 
 .دستور و تزویر معاویھ مسموم گردید

بھ فیض شھادت  -ھجرى  53تا  50ماه صفر؛ ما بین سال  28نبھ ، یعنى ؛ روز پنج ش -و چھل روز پس از آن 
 . نایل گشت
، امام حسین علیھ السالم  امام حسن مجتبى علیھ السالم در آخرین لحظات عمر گران مایھ خویش بھ برادرش

مبادا در تشییع و تدفین جنازه ام: اظھار داشت   .خونى بر زمین ریختھ شود 
زرگوارش ، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ دفن كنند،مام مظلوم را كنار جّد ب عّده اى بھ سركردگى عایشھ ،  

بھ محّوطھ حرم حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ جلوگیرى  مسلّحانھ ھجوم آوردند و از ورود جنازه مطھّر
 .جنازه و تشییع كنندگان را تیرباران كردند نموده ؛ و آن گاه

خونى در تشییع جنازه ام ریختھ نشود،: ده بودبر اساس وصیّتى كھ حضرت فرمو بھ ناچار پیكر مقّدس آن امام  
 .بھ سمت قبرستان بقیع حركت داده و در آنجا دفن نمودند - مظلوم را كھ چندین تیر بھ آن اصابت كرده بود

مرحوم سیّد محسن اءمین تعداد پانزده دختر و ھشت پسر براى: تعداد فرزندان  یھ السالم امام حسن مجتبى عل 
 .فرزندان آن حضرت را جمعا پانزده دختر و پسر گفتھ اند بیان نموده است ، گرچھ بعضى از محّدثین تمامى

دو ركعت است ، در ھر ركعت پس از قرائت سوره حمد، بیست و پنج مرتبھ سوره توحید : نماز حضرت 
6(خوانده مى شود ). 

السالم گفتھ مى شود؛ و پسو بعد از سالم نماز، تسبیحات حضرت زھراء علیھا  از آن ، خواستھ ھا و حوایج  
 .نماید كھ ان شاء ّهللا برآورده خواھد شد مشروعھ خود را از درگاه خداوند متعال در خواست
 
 
 فرخنده میالد اّولین سبط فروزنده
 
 بھ نام ھستى بخش جھان آفرین



 موكب باد صبا بگذشت از طرف چمن
 تا چمن را پرنیاِن سبز پوشاند بھ تن
 سبزه اندر سبزه بینى ، ارغوان در ارغوان
 اللھ اندر اللھ بینى ، یاسمن در یاسمن
 ساحت بستان ز فّر سبزه شد باغ بھشت

را ز بوى نافھ شد رشك ختندامن صح  
 نقش گل را آن چنان آراست نقّاش بھار
 كز شگفتى ماندت انگشت حیرت در دھن
 وه چھ خوش بشكفتھ در گلزار زھرا نوگلى
 كز طراوت گشتھ رویش رشك گلھاى چمن
 دیده از نور جمالش روشنى یابد چو دل
 بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو من

سراید نغمھ اى بلبل آن جا ھر سپیده دم  
 در ثناى خسرو خوبان ، امام ممتَحن
 از حریم فاطمھ در نیمھ ماه صیام
 چھره ماه حسن تابیده با وجھ حسن
 میوه بستان زھراء نور چشم مصطفى
 پاره قلب علّى بن ابى طالب ، حسن
 در محیط علم و دانش آفتابى تابناك
 بر سپھر حلم و بخشش كوكبى پرتو فكن

فراشت سبط مصطفىپرچم صلح و صفا ا  
7(تا براندازد لواى كفر و آشوب و فتن  ) 

 
 
 مراسم نامگذارى و بیمھ ساختن نوزاد
 

م مى فرمایدامام سّجاد زین العابدین علیھ السال : 
ھمسرش امام علّى علیھ السالم  چون حضرت فاطمھ زھراء علیھا السالم اّولین نوزاد خود را بھ دنیا آورد، از
 .انتخاب نماید درخواست نمود تا نامى مناسب براى نوزادشان

اھم گرفتمن در این امر ھرگز بر رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ سبقت نخو: امام علّى علیھ السالم فرمود  . 
ھنگامى كھ حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ وارد منزل شد، قنداقھ نوزاد را كھ در پارچھ اى زردرنگ 
 .پیچیده شده بود، تحویل حضرتش دادند
مگر نگفتھ ام نوزاد را در پارچھ  :ھمین كھ چشم رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ بھ قنداقھ نوزاد افتاد، فرمود

س پارچھ زرد را باز نمودزرد نپیچید؛ و سپ  .و نوزاد را در پارچھ اى سفید قرار داد 
آیا اسمى برایش تعیین كرده اید؟: كرد، و فرمود -امام علّى علیھ السالم  -بعد از آن خطاب بھ پدر نوزاد   

ما بر شما سبقت! یا رسول ّهللا : حضرت علّى علیھ السالم اظھار داشت  نخواھیم گرفت ، و حضرت رسول  
و من نیز بر: ى هللا علیھ و آلھ فرمودصل  . پروردگارم سبقت نمى گیرم 

اى محّمد: در ھمین بین خداوند متعال توّسط جبرئیل علیھ السالم وحى فرستاد چون علّى بن ابى طالب براى  !
 . نوزاد را ھمنام فرزند ھارون قرار ده تو ھمانند ھارون براى موسى است ؛ پس اسم این

فرزند ھارون چھ نام داشتھ است ؟:  علیھ و آلھ پرسیدحضرت رسول صلى هللا  
ُشبَّر: جبرئیل علیھ السالم پاسخ داد  . 

زبان من عربى است و زبان ھارون ِعْبرى بوده است ، جبرئیل پاسخ داد، نام : حضرت رسول اظھار داشت 
 .او را حسن بگذارید

د اذان ؛ و در گوشو آن گاه رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ در گوش راست نوزا چپ اقامھ گفت و سپس  
این نوزاد را از تمام آفات و شرور! خداوندا: فرمود 8(شیطان رجیم در پناه تو قرار مى دھم   ). 

تا براى سالمتى و بیمھ شدن نوزاد از بالھا و حوادث: و بعداز آن دستور داد ، گوسفندى برایش عقیقھ كنند؛ و  
نماینددر بین بیچارگان و فقراء تقسیم  . 

و ھمچنین امر فرمود تا موھاى سر نوزاد را تراشیده و ھم وزن آن نقره تھیّھ كنند و بھ عنوان صدقھ بھ تھى 
9(دستان دھند ). 



 
 
 راھنمایى طفل چھار ماھھ
 
آلھ مالقات كند و با حضرت تجدید  روزى ابوسفیان وارد شھر مدینھ شد تا آن كھ با رسول خدا صلى هللا علیھ و
 . ، حضرت رسول او را نپذیرفت عھد و میثاق نماید؛ وقتى اجازه ورود خواست

واسطھ شود و رسول ّهللا صلوات ّهللا علیھ او پس ابوسفیان نزد امام علّى علیھ السالم آمد و از وى تقاضا كرد تا 
 .را بپذیرد

پیامبر خدا ھر تصمیمى كھ گرفتھ باشد از تصمیم خود باز نمى : امام امیرالمؤ منین علیھ السالم اظھار داشت 
 .گردد
آن مجلس نیز حضور داشت ،  در ھمان موقع امام حسن مجتبى علیھ السالم كھ در سنین چھار ماھگى بود و در

ا ھمان حالت كودكانھ جلو آمد و یك دست خود راب روى بینى ابوسفیان و یك دست دیگرش بر ریش او گذارد و  
اى پسر: سپس فرمود تا آن كھ نزد جّدم)) ال إ لھ إ الّ ّهللا ، محّمد رسول ّهللا : ((بگو! سخر  رسول خدا صلى  - 

تو را شفاعت كنم و آن بزرگوار تو را -هللا علیھ و آلھ  یردبپذ  . 
 .ابوسفیان از دیدن چنین جریانى متحیّر شد و ساكت ماند

ستایش خداوندى را كھ در ذّریھ: مشاھده چنین صحنھ اى شگفت آور، اظھار نمود محّمد صلى هللا علیھ و آلھ  
داد، كھ در طفولیّت این چنین حكیم و سخنور باشد و افراد را  طفلى ھمانند یحیى بن زكریّا علیھ السالم قرار

اھنمائى و بھر 10(سوى سعادت و خوشبختى ھدایت نماید  ). 
 :ھمچنین آورده اند

حكایت كند -بھ نام یَْعلى  -یكى از اصحاب پیامبر عظیم القدر اسالم صلى هللا علیھ و آلھ  : 
 . روزى آن حضرت را بھ میھمانى دعوت كرده بودند، من نیز ھمراه آن حضرت بھ راه افتادم

علیھ السالم را مشاھده كردیم كھ مشغول بازى با دیگر در بین راه ، امام حسن بّچھ ھا است ، پیغمبر خدا صلى  
حسن مجتبى علیھ السالم رفت و خواست او را در آغوش گیرد كھ  هللا علیھ و آلھ با سرعت بھ سوى فرزندش ،
 . دیگر رفت گریخت و بھ سمتى

ز سمتى بھ سمت دیگرحضرت رسول صلوات ّهللا علیھ نیز مى خندید و بھ دنبالش ا مى رفت ، تا آن كھ  
و بوسیدش ؛ سپس دستى بر سر و صورت او  سرانجام وى را در آغوش گرم خود گرفت و بھ سینھ چسبانید
 :كشید و فرمود

11.(حسن پاره تن من است و من نیز از او ھستم ؛ و خداوند دوست دارد ھر كھ او را دوست بدارد ) 
 
 
 روش ارشاد و ھدایت
 
عبدّهللا الحسین علیھ السالم از محلّى  روزى امام حسن مجتبى صلوات ّهللا علیھ بھ ھمراه برادرش ، حضرت ابا

د كھعبور مى كردند، پیرمردى را دیدن  .وضو مى گرفت ؛ ولى وضویش را صحیح انجام نمى داد 
تو خوب وضو نمى : داشت  وقتى كنار پیرمرد آمدند، امام حسن علیھ السالم خطاب بھ برادرش كرد و اظھار

تو خود ھم نمى: گیرى ؛ و او ھم بھ برادرش گفت  البتّھ این یك نزاع مصلحتى و (توانى خوب انجام دھى ،  
ى آگاهظاھرى بود، برا  .(ساختن پیرمرد 

تو بیا و وضوى! اى پیرمرد: و سپس ھردو پیرمرد را مخاطب قرار دادند و گفتند ما را تماشا كن ؛ و قضاوت  
 .مى باشد نما كھ وضوى كدام یك از ما دو نفر صحیح و درست
اكنون بگو ! رداى پیرم: داشتند و ھر دو مشغول گرفتِن وضو شدند، ھنگامى كھ وضویشان پایان یافت ، اظھار
 بود؟ وضوى كدام یك از ما دو نفر بھتر و صحیح تر

ھر دو نفر شما وضویتان خوب و صحیح است ، ولى من! عزیزانم : پیرمرد گفت  نادان و جاھل مى باشم ؛ و  
12.(یاد گرفتم ؛ و توّسط شما ھدایت و ارشاد شدم  نمى توانم درست وضو بگیرم ، ولیكن اال ن از شما ) 

مام صادق صلوات ّهللا فرمودھمچنین ا : 
آن جا مشاھده نمود، آن را از  روزى حضرت امام حسن مجتبى علیھ السالم وارد مستراح شد و تّكھ نانى را در
این نعمت الھى را : سپس تحویل غالم خود داد و فرمود روى زمین برداشت ؛ و آن را خوب تمیز كرد و
13.(ن بازگردان بیرون آمدم آن را بھ م نگھدار تا موقعى كھ ) 
 ھنگامى كھ حضرت خارج شد، از غالم تّكھ نان را درخواست كرد؟

علّت آزادى : تو در راه خدا آزاد شدى ، غالم سؤ ال كرد: آن را خوردم ، حضرت فرمود: غالم اظھار داشت 
 من چیست ؟



رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ -شنیدم ؛ و او از پدرش  -ء علیھا السالم  ھركس تّكھ نانى را : فرمود حكایت - 
 تمیز نماید و بخورد، آن تّكھ نان ، در شكمش قرار نمى گیرد مگر آن كھ در بین راه پیدا كند و آن را بردارد و
 .خداوند متعال او را از آتش جھنّم آزاد مى گرداند

14.(زاد ھستى چطور من شخصى را كھ خداوند آزادش مى نماید، خادم خود قرار دھم ، تو آ: و سپس افزود ) 
 
 
 پاسخ كودك در كالس ، از علوم مختلف
 
 :حضرت صادق آل محّمد صلوات ّهللا علیھم در ضمن بیانى مفّصل حكایت فرماید

زى یك نفر عرب بادیھ نشین بھ قصد حّج خانھ خدا حركت كرد و در حال احرامرو چند تخم كبوتر از النھ  
 .متوّجھ شد كھ در حال احرام نباید چنین مى كرد كبوتران برداشت ؛ و آن ھا را شكست و خورد، سپس

لھ كیست ؟ و منزلش كجاست و چون بھ مدینھ بازگشت از مردم سؤ ال نمود خلیفھ رسول ّهللا صلى هللا علیھ و آ
 ؟
 . او را نزد ابوبكر بردند و او پاسخ آن را مسئلھ را ندانست
آوردند و حضرت پس از مذاكراتى  و باال خره در نھایت اءعرابى را نزد امیرالمؤ منین علّى علیھ السالم

آنچھ سؤ ال دارى از آن كودكى كھ: اظھار نمود او جواب كافى را بھ در كالس نزد معلم نشستھ است بپرس كھ  
 .تو خواھد داد

، پیغمبر خدا رحلت كرد))إ نّا rّ و إ نّا إ لیھ راجعون : ((اءعرابى گفت  و دین بازیچھ افراد قرار گرفت و  
 .اطرافیان او مرتّد شده اند

خیر، چنین نیست و افكار بیھوده در خود راه: حضرت امیر علیھ السالم فرمود ھ مى مده ؛ و از این كودك آنچ 
 .خواھى سؤ ال كن تا تو را آگاه نماید

یعنى ؛ حضرت ابو محّمد حسن مجتبى علیھ السالم - وقتى اءعرابى متوّجھ كودك  شد دید قلمى بھ دست گرفتھ  - 
 .او را تشویق و تحسین نموده و بھ او آفرین مى گوید و مشغول خطّ كشیدن روى كاغذ مى باشد؛ و معلّم

اینقدر او را تعریف و تمجید! اى معلّم : و گفت  اعرابى خطاب بھ معلّم كرد و تحسین مى كنى ، كھ گویا تو  
؟!شاگردى و كودك ، استاد تو است   

تو سؤ ال خود را بیان كن و ! اى أ عرابى : اشخاصى كھ در آن جلسھ حضور داشتند خنده اى كردند و گفتند
 . پراكنده گوئى مكن

من از منزل بھ قصد حّج خارج شدم ؛ و !اى حسن ، فدایت گردم : اءعرابى گفت  پس از آن كھ احرام بستم ،  
برداشتھ و نیمرو كردم و خوردم و این خالف را از روى عمد  بھ النھ كبوتران برخورد كردم ؛ و تخم آن ھا را
 . انجام دادم و فراموشى مسئلھ

ال خود اشتباه كردى كار تو عمدى نبود و در سؤ! اى اءعرابى : حضرت مجتبى علیھ السالم فرمود  . 
بلى ، درست گفتى و من از روى نسیان و فراموشى چنین كردم ، اكنون باید چھ كنم: أ عرابى گفت   . 

بھ تعداد تخم كبوتران كھ مصرف كرده اى ، باید: طّ كشى روى كاغذ بود فرمود شتر جوان ماّده تھیّھ كنى ؛ و  
ال آینده ھر تعداد بّچھ شترى كھ بھ دنیا آمد، آن ھا را ھدیھ س سپس آن ھا با شتر نر، جفت گیرى كنند؛ و براى
 .قرار دھى و قربانى كنى تا كفّاره آن گناه باشد كعبھ الھى

این كودك دریائى از معارف و علوم الھى است ؛ و اگر مجاز باشم خواھم گفت كھ تو خلیفھ : اءعرابى گفت 
 . رسول ّهللا باید باشى

من فرزند خلف رسول خدا ھستم ؛ و:  علیھ فرمودآن گاه حضرت مجتبى سالم ّهللا  پدرم امیرالمؤ منین علّى  
 .علیھ السالم خلیفھ بر حّق وى خواھد بود

پس ابوبكر چكاره است ؟: أ عرابى گفت   
از مردم سؤ ال كن كھ او چكاره است: فرمود  . 

شكر :در ھمین لحظھ صداى تكبیر مردم بلند شد و حضرت امیر علیھ السالم فرمود و سپاس خداوندى را كھ  
15.(داود و سلیمان علیھماالسالم قرار داده بود در فرزندم علم و حكمتى را قرار داد كھ براى حضرت ) 
 
 

ى در آغوش جبرئیل علیھ السالمسبط  
 

حكایت نماید -پسر عموى پیغمبر اسالم و امام علّى صلوات ّهللا و سالمھ علیھما  -عبدّهللا بن عبّاس  : 
روزى در محضر رسول ّهللا صلى هللا علیھ و آلھ نشستھ بودیم ، كھ حضرت فاطمھ زھراء علیھا السالم با حالت 
 .گریھ وارد شد



چرا گریان ھستى ؟! دخترم :  علیھ فرمودرسول خدا صلوات ّهللا   
از منزل -سالم ّهللا علیھما  -امروز حسن و حسین ! اى پدرجان : اظھار داشت  خارج شده اند؛ و تاكنون  

 . نیافتم برنگشتھ اند و ھر كجا بھ دنبالشان گشتم آن ھا را
كشاورزى از منزل خارج شده و  و شوھرم علّى علیھ السالم ھم ، مّدت پنج روز است كھ جھت: سپس افزود

 . ھنوز نیامده است
كھ در جمع - در این بین حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ خطاب بھ اصحاب كرد  ایشان ابوبكر و سلمان  

حركت كنید و: و فرمود -فارسى و ابوذر حضور داشتند  ببینید نوران چشمم كجا رفتھ اند، آن ھا را بیابید و  
 .نزد من بیاورید

آن ھا را : د ھفتاد نفر جھت یافتن آن دو عزیز بسیج شدند؛ ولیكن ھمگى پس از گذشت ساعتى آمدند و گفتندحدو
 . نیافتیم
آمد و دست بھ دعا بلند  حضرت رسول صلوات ّهللا علیھ بسیار غمگین و افسرده خاطر شد، پس جلوى مسجد

تو را بھ حّق ابراھیم و! خدایا: نمود و اظھار داشت  دم ، نور چشمانم و میوه ھاى قلب مرا در ھر كجا بھ حّق آ 
 ! آفتى سالم نگھ دار، یا ارحم الّراحمین ھستند از گزند ھر
ناراحت مباش ، ! یا رسول ّهللا  : و چون دعاى حضرت پایان یافت ، جبرئیل امین علیھ السالم فرود آمد و گفت
ند ملكى را ماءمور نموده تا محافظ آن ھا باشند؛ و خداو حسن و حسین در دنیا و آخرت سالم و گرامى مى
 .در قلعھ بنى نّجار در صّحت و سالم آرمیده اند باشد؛ و درحال حاضر
میكائیل و عّده اى از اصحاب بھ  لھ ، با شنیدن این خبر شادمان و خوشحال گردید و آن گاه بھ ھمراه جبرئیل و
قلعھ شدند؛ دیدند حسن ، برادرش حسین را در وقتى وارد آن  طرف حظیره و قلعھ بنى نّجار حركت كردند،
 .دو دست در گردن ھم كرده و بھ آرامى خوابیده اند آغوش گرفتھ و ھر
 .پس حضرت دو زانو كنار آن عزیزان نشست و مشغول بوسیدن آن ھا شد تا آن كھ ھر دو بیدار شدند

در آغوش  - خدا بر آنان باد  كھ سالم و صلوات - بعد از آن حضرت رسول ، حسین را و جبرئیل ، حسن را 
 .گرفتھ و از قلعھ خارج شدند

ھر كھ حسن و حسین را دشمن دارد، اھل آتش جھنّم خواھد: و سپس پیغمبر فرمود بود؛ و ھر كھ دوستدار آن  
16.(خواھد بود ھا باشد و آن ھا را عزیز و گرامى دارد، اھل بھشت ) 
 
 
 توجیھ جابر با رجعت پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ
 

آن پیرمرد صحابى كھ سالم رسول خدا صلى هللا -جابر بن عبدّهللا انصارى  علیھ و آلھ را بھ پنجمین امام ،  
حكایت نماید -د حضرت باقرالعلوم رسانی : 

جریانى بسیار عجیب از! سوگند بھ حقّانیّت خداوند و حقّانیّت رسول ّهللا  امام حسن صلوات ّهللا علیھ دیده ام ،  
 . كھ بسیار مھّم و قابل توّجھ است

بعد از آن كھ بین آن حضرت و معاویھ آن قضایاى مشھور واقع شد؛ و در: گفت  نھایت بین آن دو، صلح  
بر من بسیار سخت و گران آمد؛ و ھمھ اصحابگردید، و  واطرافیان آن حضرت نیز از این امر ناراحت و  

 :بھ خدمت حضرتش وارد شدم ، آن بزرگوار فرمود سرگردان بودند، تا آن كھ روزى
از من دلگیر و افسرده خاطر مباش و ھرگز فرموده جّدم ، رسول ّهللا ! اى جابر صلى هللا علیھ و آلھ را از یاد  

فرزندم حسن سیّد جوانان اھل: مبر، كھ فرمود بھشت است ؛ و خداوند بھ وسیلھ او بین دو گروه عظیم از  
 .نماید مسلمان ھا صلح ایجاد

منظور: این توجیھ ، آرام بخِش دردھایم نگردید و با خود گفتم : جابر گوید پیغمبر خدا صلوات ّهللا علیھ این  
ھالكت مورد نبوده است ؛ چون این حركت سبب  .مؤ منین خواھد شد 

 در ھمین لحظھ امام حسن مجتبى علیھ السالم دست خود را بر سینھ من نھاد؛ و فرمود ھنوز مشكوك ھستى ؟
آیا دوست دارى رسول ّهللا صلى هللا علیھ و آلھ را شاھد بگیرم تا مطالبى را از وى بشنوى : بلى ، فرمود: گفتم 

 ؟
یار تعّجب كردم كھ ناگاه متوّجھ شدم ،از پیشنھاد حضرت ، بس: جابر گوید زمین شكافتھ شد و از درون آن  

حمزه صلوات ّهللا علیھم ، خارج شدند و من مبھوت و  رسول خدا بھ ھمراه علّى بن ابى طالب و جعفر و
 . شدم متحیّر، بھ آن ھا خیره

جابر نسبت بھ! یا رسول ّهللا : امام حسن مجتبى علیھ السالم اظھار داشت  ز عملكرد و برخورد من با طر 
 . آگاه ترى معاویھ مشكوك شده است ؛ و تو خود از قلب او

اى: در این ھنگام پیغمبر خدا صلوات ّهللا علیھ لب بھ سخن گشود و فرمود مؤ من نخواھى بود، مگر آن ! جابر 
 . نظریّات شخصى خود را كنار گذارى كھ تسلیم ائّمھ خود باشى و افكار و



آنچھ فرزندم حسن انجام داد، تسلیم آن باش و بدان كھ! اى جابر: و سپس افزود عملكرد و كارھاى او بر حّق  
بدان آنچھ را كھ او انجام داد از طرف من و از طرف خداوند  است ؛ و او با این كار مؤ منین را زنده كرد؛ و
 . متعال بوده است

از آن مشاھده كردممن تسلیم امر شما شدم ، بعد ! یا رسول ّهللا : عرض كردم  كھ بھ سمت آسمان باال رفتند و  
17.(وارد گشتند دیدم كھ آسمان شكافتھ شد و آنان درون آن ) 
 
 
 لیست اسامى شیعھ
 

فھ یمانى حكایت كندحذی : 
كرد؛ و چون حضرت از  روزى معاویھ ، امام حسن مجتبى صلوات ّهللا و سالمھ علیھ را نزد خود احضار
 . ھمراه آن حضرت بودم مجلس معاویھ مرّخص گردید، رھسپار مدینھ شد و من نیز
واظب آن شتر بود و م در مسیر راه ، شترى جلوتر از ما حركت مى كرد؛ و حضرت بیش از ھر چیز متوّجھ
 .قائل بود و براى بارى كھ بر پشت آن شتر حمل مى شد اھمیّت بسیارى

چرا براى بار این شتر اھمیّت زیادى قائل ھستید، مگر در آن ھا چیست ؟! یاابن رسول ّهللا : عرض كردم   
داخل آن ھا دفترى وجود دارد، كھ لیست اسامى تمام شیعیان و: حضرت فرمود ھل بیت عصمت ا -دوستان ما  

در آن ثبت شده و موجود مى باشد -و طھارت  . 
فدایت گردم ، ممكن است آن را بھ من نشان دھى ، تا ببینم آیا اسم من نیز در آن لیست ھست یا : بھ ایشان گفتم 

 خیر؟
فردا صبح اّول وقت مانعى ندارد: امام علیھ السالم فرمود . 

كھ -، بھ ھمراه برادر زاده ام  پس ھنگامى كھ صبح شد و من چون سواد نداشتم او نیز ھمراه كاروان و اھل  
دو نفرى نزد حضرت آمدیم -خواندن و نوشتن بود   . 

براى چھ در این موقع آمده اید؟: امام مجتبى علیھ السالم فرمود  
براى وعده اى كھ دیروز عنایت نمودى: عرض كردم   . 

؟این كیست ، كھ او را ھمراه خود آورده اى : فرمود  
او برادر زاده ام مى باشد: گفتم  . 

بنشینید؛ و سپس بھ یكى از غالمان: امام علیھ السالم بعد از آن دستور داد آن دفترى كھ لیست : خود فرمود 
 .، بیاور اسامى شیعیان و دوستان ما در آن ثبت شده است

این نام خودم مى باشد : رد، گفت ھمین كھ آن دفتر را آورد و برادر زاده ام مقدارى از آن را مطالعھ و نگاه ك
 . كھ نوشتھ است

این ھم نام تو: نام مرا پیدا كن ؛ و او دفتر را ورق زد و چند سطرى از آن راخواند و آن گاه گفت : گفتم  . 
 . و من بسیار خوشحال و شادمان شدم

بھ درجھ رفیع شھادت نایل برادر زاده ام در ركاب امام حسین علیھ السالم شركت كرد و : حذیفھ در پایان افزود
18.(آمد ) 

 
 
 مسائل حضرت خضر و جواب امام علیھماالسالم
 
 :حضرت جواداال ئّمھ صلوات ّهللا علیھم حكایت فرماید
مجتبى ؛ و نیز سلمان فارسى وارد  روزى امیرالمؤ منین علّى علیھ السالم بھ ھمراه فرزندش ، ابو محّمد حسن
نزد ایشان اجتماع كرده ؛ و مردى خوش چھره بالباس ھاى  مسجد شدند و چون در گوشھ اى نشستند مردم
 . آنان حضور داشت آراستھ ، نیز در میان

مى خواھم سھ مسئلھ ! یا امیرالمؤ منین : علّى علیھ السالم كرد و اظھار داشت  پس او خطاب بھ امیرالمؤ منین
 از شما سؤ ال نمایم ؟

آنچھ مى خواھى سؤ ال كن: حضرت امیرالمؤ منین علیھ السالم فرمود  . 
اّول این كھ انسان مى خوابد روحش كجا مى رود؟: آن مرد گفت   

د؛ و یا متذّكر مى گردد؟دّوم آن كھ انسان چرا و چگونھ فراموش مى كن  
 و سّومین سؤ ال این است كھ بھ چھ دلیل و علّتى فرزند شبیھ بھ عمو، یا شبیھ بھ دائى خود مى شود؟

اشاره -حضرت مجتبى سالم ّهللا علیھ  -امام علّى علیھ السالم بھ فرزند خود  ! اى ابو محّمد: كرد و فرمود 
 .جواب مسائل این شخص را بیان نما



اّولین سؤ الت ، این است كھ چون خواب انسان را فرا گیرد، روح اوجواب : ود در ھوا بین زمین و آسمان در  
صاحبش حركتى كند و بیدار شود؛ پس چنانچھ خداى متعال  حال حركت ، یا سكون مى باشد تا ھنگامى كھ
جسد فاصلھ كالبد او باز مى گردد؛ وگرنھ تا مّدت زمانى معیّن بین روح و اجازه فرماید روح بھ  .خواھد افتاد 
ظرفى سرپوشیده است ،  آورى و فراموشى ، كھ چگونھ بر انسان عارض مى شود، بدان كھ قلب انسان ھمچون
مداومت نماید، دریچھ قلب او باز و روشن مى شود و  پس اگر انسان بر فرستادن صلوات بر محّمد و آل محّمد
د، ولى چنانچھ صلوات نفرستد و خوددارى كند، قلبشآشكار و ھویدا مى گرد آنچھ بخواھد در سینھ اش تاریك  
 .مى گردد و فكرش خاموش خواھد ماند
دائى خود مى شود، این است كھ  و اّما جواب سّومین سؤ ال كھ گفتى فرزند چگونھ شبیھ بھ عمو و یا شبیھ بھ
نطفھ در رحم زن قرار  خاطر و بدون اضطراب عمل نماید و اگر مرد ھنگام زناشوئى و مجامعت ، با آرامش
 .یا مادر خود خواھد شد گیرد، فرزند شبیھ پدر
 .ولى چنانچھ با اضطراب و تشویش زناشوئى و مجامعت انجام پذیرد، فرزند شبیھ بھ عمو یا دائى مى گردد

من شھادت بھ یگانگى خداوند داده و مى دھم ، و شھادت: پس آن شخص اظھار نمود بر بعثت و رسالت  
صلى هللا علیھ و آلھ داده و مى دھم و ھمچنین حضرت محّمد شھادت مى دھم كھ تو خلیفھ و جانشین بر حّق  

 .پیغمبر خدا خواھى بود
ساخت ؛ و شھادت بر امامت و  خود جارى و سپس نام مبارك یكایك ائّمھ اطھار صلوات ّهللا علھیم را بر زبان
خارج شدمسجد  والیت آن ھا داد و بعد از آن خداحافظى كرد و از . 
بھ ! اى ابو محّمد: ّهللا علیھ فرمود آن گاه امیرالمؤ منین علّى علیھ السالم بھ فرزند خود حضرت مجتبى سالم
 .خواھد شد دنبال آن مرد حركت كن ؛ و برو ببین چھ
شخص رفت ؛ و پس از  حضرت امام حسن مجتبى سالم ّهللا علیھ از پدر خود اطاعت كرد و بھ دنبال آن

مرد چون از مسجد! پدرجان : ین اظھار داشت بازگشت چن  . خارج شد، ناگھان ناپدید گشت و او را ندیدم 
آیا او را شناختى ؟: امام علّى علیھ السالم فرمود  

شما بفرمائید، كھ چھ كسى بود؟: حضرت مجتبى سالم ّهللا علیھ اظھار درشت   
19.(ضرت خضر پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ بودھمانا او ح: آن گاه امیرالمؤ منین علّى علیھ السالم فرمود ) 

 
 
 حضور حّق و باطل در كاخ پادشاه روم
 

لّى علیھ السالم و معاویة بنھنگامى كھ جنگ و لشكركشى بین امیرالمؤ منین ع ابوسفیان واقع شد، امام علّى  
مردم را بھ قتل نرسانیم ، بیا من و تو با ھم مبارزه كنیم ھر كھ  علیھ السالم پیكى بھ سوى معاویھ فرستاد كھ
 . حّق با او باشد، ولیكن معاویھ نپذیرفت غالب شد

ھ دو نفر براى یكدیگرو در این میان عّده اى براى پادشاه روم گزارش دادند ك لشكركشى كرده اند و تصمیم  
 . است جنگ و كشتار دارند، یكى از شام و دیگرى از كوفھ
و حكیم از خانواده خود را نزد او  پادشاه روم نامھ اى جداگانھ براى ھر یك فرستاد كھ ھر كدام یك نماینده عالم
م طرف خواھد بودبگوید كھ حّق با كدا بفرستد تا با استفاده از كتاب انجیل . 

را بھ سوى  - حضرت مجتبى  -پس معاویھ فرزند خود، یزید را فرستاد و امام علّى علیھ السالم نیز فرزندش 
 .پادشاه روم فرستاد
ّهللا علیھ وارد شد اظھار  ر تعظیم و تكریم كرد و دست او را بوسید، ولى موقعى كھ امام حسن مجتبى سالم

ى و نصرانى و مجوسىالحمدrّ كھ من یھود: داشت  نیستم ؛ و خورشید و ماه و ستاره و بت و گاو نمى پرستم  
جھانیان  خداپرست مى باشم ؛ و تعظیم و ستایش تنھا مخصوص خداوند متعال ، پروردگار ، بلكھ مسلمان و
 . خواھد بود، و سپس در گوشھ اى از مجلس نشست

را بھ حضور فرا خواند؛و نماینده را مرّخص كرد و بعد از گذشت دقایقى یزید  و دستور داد تا سیصد و سى  
پیامبران الھى بود، سپس یكایك آن ھا را گشود و ھر مجّسمھ  صندوقچھ آوردند كھ در ھركدام مجّسمھ یكى از
او را نمى شناسم و جواب مثبتى نمى داد؛ و بعد از آن: نشان مى داد، مى گفت  اى را كھ بھ یزید سئواالتى  

مؤ منین و كفّار مطرح كرد و یزید ھیچ جوابى نمىپیرامون ارواح   . دانست 
بدین جھت اّول یزید را فرا: ه السالم را بھ حضور خواند و اظھار داشت  خواندم تا بداند كھ ھیچ نمى داند؛ ولى  

كتاب انجیل خوانده ام كھ محّمد صلى هللا علیھ و آلھ رسول خدا است و  مى دانم كھ تو دانا ھستى ؛ چون در
 .اش علّى بن ابى طالب علیھ السالم خواھد بود؛ او پدر تو مى باشد خلیفھ

آنچھ مى خواھى از كتاب انجیل ، تورات و قرآن سؤ ال كن تا ان شاء ّهللا : حضرت مجتبى علیھ السالم فرمود
 جواب گویم ؟
و نیز مجّسمھ  مى نمود؛ یكى پس از دیگرى بھ آن حضرت نشان داد و حضرت آن ھا را با توضیح ، معّرفى



حضرت آن ھا را با صفات و خصوصیّاتشان معّرفى مى  ھائى از فرعون و سالطین گذشتھ را نشان وى داد و
علّت  مجّسمھ اى را بیرون آورد كھ وقتى حضرت آن را دید گریان شد، پادشاه روم كرد، تا آن كھ در نھایت
 گریھ امام علیھ السالم را جویا شد؟

یھ و آلھ مى باشد؛ و آن گاه پاره اى از خصوصیّاترسول خدا صلى هللا عل اخالقى و اجتماعى رسول ّهللا صلى  
 :جملھ فرمود هللا علیھ و آلھ را بیان نمود؛ و از آن
جلوگیرى مى نمود، ھمیشھ  جّدم رسول خدا مردم را بھ كارھاى خوب دستور مى داد و از كارھاى زشت

وش صحبت وانگشتر بھ دست راست مى كرد، و با ھمگان خ  .خوش برخورد بود 
بعد از آن پادشاه روم ھفت مسئلھ از حضرت مجتبى سالم ّهللا علیھ پرسید و حضرت تمامى آن ھا را بھ طور 
 .مشروح پاسخ فرمود
كسى این سؤ ال ھا را مى  : و چون پادشاه پاسخ سؤ ال ھاى خود را دریافت كرد خطاب بھ یزید كرد و گفت

و یا خلیفھ پیغمبر باشد؛ وداند كھ یا پیغمبر خدا   .یزید خاموش و سرافكنده نشستھ بود 
مجتبى علیھ السالم كرد و سپس  و پس از آن كھ مجلس خاتمھ یافت جوائز و ھدایاى ارزنده اى تقدیم امام حسن
 . پدرانشان نوشت بھ ھر یك از یزید و حضرت مجتبى نامھ اى براى

كسى خلیفھ پیغمبر مى! عاویھ اى م: و محتواى نامھ براى معاویھ چنین بود باشد كھ بھ تمام علوم و فنون آگاه  
 .بوده و داراى كماالت و معارف الھى باشد

ھمانا حقیقت: محتواى نامھ براى امیرالمؤ منین علّى علیھ السالم چنین بود اءمر و خالفت پیامبر بایستى  
ر مى باشند؛ و ھر كھ با شماھا جنگ و دیگران شایستھ ت مخصوص شما باشد؛ و پس از شما دو فرزند شما از
20.(لعنت و غضب پروردگار گرفتار خواھد شد ستیز و دشمنى نماید بھ ) 
 
 

برادرتحقیق از آھو براى یافتن   
 
 :محّدثین و موّرخین در بسیارى از كتاب ھاى تاریخى آورده اند
 .حضرت رسول بھ ھمراه علّى بن ابى طالب صلوات ّهللا علیھما براى جنگ از شھر مدینھ خارج شده بودند

از -كھ كودكى خردسال بود  - و در ھمان روزھا، امام حسین سالم ّهللا علیھ  ز منزل بیرون آمد و چون اندكى ا 
 .منزل خود مخفى كرد منزل دور شد، یك نفر یھودى او را گرفت و در
بلند شو، برو ببین برادرت  :حضرت فاطمھ زھراء علیھا السالم بھ امام حسن علیھ السالم خطاب كرد و فرمود
 . ھستم كجا رفتھ است ، دلم آشوب گشتھ و بسیار ناراحت

رده و كوچھ ھاى مدینھ راامام مجتبى علیھ السالم فرمان مادرش را اطاعت ك یكى پس از دیگرى گشت و  
باغات و نخلستان ھا سرى زد؛ و ھر چھ فریاد كشید و  برادر خود را نیافت ، از شھر مدینھ بیرون رفت و بھ

یا حسین ،: گفت   .برادرجان ، عزیزم تو كجائى ؛ خبرى از او نشد 
م حسن علیھ السالمدر ھمین لحظات متوّجھ آھوئى شد كھ در حال حركت بود، اما آیا : آھو را صدا زد و فرمود 

 برادرم حسین را در این حوالى ندیدى ؟
برادرت را صالح یھودى : گفت  پس آھو بھ قدرت خدا و كرامت رسول ّهللا صلوات ّهللا علیھ ؛ بھ سخن آمد و
 . كرده است گرفتھ ؛ و او را در خانھ خود مخفى و پنھان

پس از شنیدن سخن آھو بھ سمت منزل آن یھودى آمد امام حسن مجتبى علیھ السالم یا برادرم ، : و اظھار نمود 
مادرم ، فاطمھ زھراء مى گویم كھ شب ھنگام سحر نفرین نماید  حسین را آزاد كن و تحویل من ده و یا آن كھ بھ
 .یھودى روى زمین باقى نماند و آن گاه ھیچ

مى گویم تا ھمھ شماھا را و نیز بھ پدرم ، علّى بن ابى طالب علیھ السالم نیست و نابود گرداند؛ و بھ جّدم  
تا: رسول ّهللا صلوات ّهللا علیھ مى گویم   .از خدا بخواھد كھ جان ھمھ یھودیان را بگیرد 

صالح یھودى با شنیدن چنین سخنانى از آن كودك در تعّجب و تحیّر قرار گرفت و اصل و نسب وى را جویا 
 .شد

م پدر و مادر و جّد خود، فضائلى چند نیز از ایشان بیانطور مفّصل با ذكر نا نمود؛ بھ طورى كھ قلب و فكر  
چشمانش پر از اشك گردید و درحالى كھ از بیان و  آن یھودى را روشن و بھ خود جلب كرد، سپس یھودى
 . سّن و سال سخت حیرت زده و متّعجب شده بود، بھ او مى نگریست فصاحت و بالغت كودكى در آن

پس از آن كھ خوب با خود اندیشید و محتواى بیانات حضرت مجتبى علیھ السالم و را با دقّت درك و ھضم  
پیش از آن كھ برادرت را تحویل دھم ، مى: كرد، گفت  اسالم آشنا  -سعادت بخش  -خواھم مرا بھ آئین و احكام  

 . اسالم را بپذیریم و بھ آن ایمان آورم گردانى تا توّسط شما
و احكام انسان ساز اسالم را بھ طور فشرده براى او بیان نمود؛ و صالحمعارف  یھودى مسلمان شد و آن گاه  

طبقى پر از سّكھ ھاى طال ونقره بر سر آن دو برادر ریخت و  حسین سالم ّهللا علیھ را تحویل برادرش داد و



بیچارگان تقسیم كرد را براى سالمتى ھردوى آن ھا بھ عنوان صدقھ بین فقراء و سپس آن سّكھ ھا . 
 .و بعد از آن كھ امام حسن علیھ السالم برادر خود را تحویل گرفت وى را نزد مادر خویش آورد

فرداى آن روز صالح بھ ھمراه ھفتاد نفر از خویشان و دوستان خود بھ منزل آن حضرت آمدند و ھمگى 
 .مسلمان شدند

م ّهللا علیھ ، بسیار ازو صالح ضمن عذرخواھى از جریان مخفى كردن حسین سال وى تشّكر و قدردانى كرد كھ  
 . اسالم آورده است بھ وسیلھ بیانات شیواى معجزه آساى آن كودك ،
كرد و اسالم خود را بر  ھمچنین صالح از حضرت رسول و امیرالمؤ منین صلوات ّهللا علیھما عذرخواھى
 .ایشان عرضھ كرد و تقاضاى آمرزش و بخشش نمود

علیھ السالم فرود آمد و بھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ إسپس جبرئیل  عالم كرد كھ چون صالح بھ وسیلھ  
مسلمان شد وایمان آورد، خداوند او را مورد رحمت و مغفرت  امام حسن كھ فرزند امام و برادر امام است ،

21.(خود قرار داد ) 
 
 
 نتیجھ خوشحال كردن سگ
 
زد، كھ ناگاه چشمش بھ یك  روزى امام حسن مجتبى علیھ السالم در یكى از باغستان ھاى شھر مدینھ قدم مى
ورد و یك لقمھ ھم بھ سگى كھ كنارش بود لقمھ خودش مى خ غالم سیاه چھره افتاد كھ نانى در دست دارد و یك
 .تمام شد مى داد تا آن كھ نان

چرا نان را بھ سگ دادى و مقدارى از آن را : حضرت با دیدن چنین صحنھ اى ، بھ غالم خطاب كرد و فرمود
 براى خود ذخیره نكردى ؟

زیرا چشم ھاى من از چشم ھاى ملتمسانھ سگ خجالت: غالم بھ حضرت پاسخ داد و من حیا كردم او این كشید  
 .كھ من نان بخورم و آن سگ گرسنھ بماند

ارباب تو كیست ؟: امام حسن علیھ السالم فرمود  
موالى من ابان بن عثمان است: پاسخ گفت   . 

این باغ مال چھ كسى است ؟: حضرت فرمود  
این باغ مال ارباب و موالیم مى باشد: غالم جواب داد . 

تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ از جایت برنخیزى تا من باز گردم :پس از آن حضرت اظھار داشت   . 
بن عثمان ، غالم و  سپس حضرت حركت نمود و بھ سمت ارباب غالم رفت ؛ و ضمن گفتگوھایى با اءبان
من تو را از ! اى غالم : بازگشت و بھ او فرمود ھمچنین باغ را از او خریدارى نمود؛ و سپس بھ جانب غالم

ریدمموالیت خ  . 
 .پس ناگاه غالم از جاى خود برخواست و محترمانھ ایستاد

این باغ را ھم خریدارى كردم ؛ و: سپس حضرت در ادامھ سخنان خود اظھار نمود ھم اكنون تو را در راه  
22.(بخشیدم  خداوند متعال آزاد نموده ؛ و این باغ را نیز بھ تو ) 
 
 
 آزمایش اّمت و مظلومیّت رھبر
 

پس از شھادت جانسوز موالى متّقیان امام علّى علیھ السالم ، عّده اى از مردم بھ حضور امام حسن مجتبى 
 :علیھ السالم آمده واظھار داشتند

تو خلیفھ و جانشین پدرت ھستى و ما شنونده و فرمان بر! ول ّهللا یابن رس دستورات تو مى باشیم ، ما را بر  
 .آنچھ صالح مى دانى ، راھنمائى نما

شما مردمانى دروغگو ھستید و نسبت بھ كسى كھ از من: امام علیھ السالم فرمود برتر بود بى وفائى كردید؛  
بر من باشید؟پس چگونھ مى خواھید مطیع و فرمان   و چگونھ و باكدام سابقھ اى مى توانم بھ شما اعتماد كنم ؟ !

مداین مى باشد، كھ محّل  در ھر حال اگر صداقت دارید و راست مى گوئید، وعده من و شما در نزدیكى شھر
 .تجّمع لشكر جھت رویاروئى با دشمن خواھد بود

خانھ ھاى خود پس اكثریّت آن ھا بھ امام علیھ السالم پشت كرده و بھ بازگشتند؛ و حضرت با علم و آگاھى  
 .قلیلى ھمراه حضرت روانھ شدند نسبت بھ اوضاع ، سوار مركب خود شد و عّده
! اى جماعت : اى فرمود وفائى را از آن مردمان مشاھده نمود، در ھمان مكان موعود در ضمن ایراد خطبھ

بھشماھا خواستید مرا مغرور نمائید، پس نیرنگ و حیلھ  كار گرفتید ھمان گونھ كھ با پدرم چنین كردید، شماھا  
 .شخصى كافر و ظالم خواھید جنگید، كھ ھیچ ایمان بھ خداوند و رسولش ندارد بعد از من در ركاب



او را بھ ھمراه چھار ھزار نفر  پس از آن حضرت ، شخصى را از قبیلھ ِكنده بھ عنوان فرمانده لشكر برگزید و
در سرزمین: نمود؛ و فرمود بھ میدان جنگ گسیل اءنبار توقّف كنید و تا دستورى از جانب من نیامده ، ھیچ  

 .ندھید گونھ حركتى انجام
ھزار درھم براى فرمانده لشكر  وقتى معاویھ از چنین قضیّھ اى آگاه شد، چند نفر ماءمور بھ ھمراه پانصد

اگر بھ ما ملحق شوى: فرستاد و بھ او پیام داد جا را كھ مایل باشى بھ تو واگذار مى كنیم؛ والیت ھر ك   . 
السالم خیانت كرد؛ و پول ھا را  پس فرمانده لشكر چون فردى سست ایمان و دنیاطلب بود، بھ امام مجتبى علیھ
 .خود بھ سپاه معاویھ ملحق شد گرفت و بھ ھمراه تعداد بسیارى از نیروھاى

ِكنِدى بھ من و شما خیانت! اى جماعت :چون این خبر بھ حضرت رسید اظھار نمود كرد، و اكنون براى بار  
و دنیاطلب ھستید، ولیكن شخص دیگرى را بھ جاى او  دّوم تكرار مى كنم و مى گویم كھ شما مردمان بى وفا
 . دانم او نیز چون دیگران بى وفا و خائن است مى فرستم ، با این كھ مى

بھ ھمراه چھار ھزار -  بھ نام مرادى - آن گاه شخصى را از قبیلھ بنى مراد  نفر روانھ نمود؛ و از او عھد و  
 .نیز قسم خورد كھ چون كوه ثابت و استوار باقى بماند پیمان گرفت كھ بھ مسلمین خیانت نكند و او

بھ او نیز اعتمادى : و چون لشكر آھنگ حركت نمودند تا بھ سوى جبھھ جنگ بروند، حضرت بھ آرامى فرمود
 . نیست

كر ُمرادى بھ اءنبار رسید، معاویھ دو مرتبھ ھمان برنامھو ھنگامى كھ لش ِكنِدى را براى ُمرادى نیز اجرا كرد؛  
 . را شكست و بھ لشكر معاویھ پیوست و او ھم فریب خورد و عھد و قسم خود

باز ھم: امام علیھ السالم با شنیدن خبر خیانت مرادى ، بھ پا خواست و فرمود ا مى گویم كھ شماھا صداقت و وف 
 .چگونھ ُمرادى مانند كندى عھدشكنى و خیانت كرد ندارید و عھدشكن ھستید؛ و توّجھ نمودید كھ

آن ھا خیانت كردند، لیكن ما صادقانھ با شما ھستیم و آنچھ دستور دھى ، بھ آن عمل ! یاابن رسول ّهللا : گفتند
 . مى كنیم

امر براى خودتانپس مرحلھ اى دیگر شما را مى آزمایم تا حقیقت : حضرت فرمود ثابت شود، وعده گاه من و  
جا حضور یابد؛ با این كھ مى دانم شما مردمى بى وفا و  شما در سرزمین نَُخْیلھ باشد، ھر كھ میل دارد آن
 .عھدشكن ھستید
ولى جز تعدادى اندك ، كسى  پس ھنگامى كھ حضرت وارد نخیلھ گردید و مّدت ده روز در آن جا اقامت گزید؛

ن نیامد، پس حضرت بھ كوفھ مراجعت نمودبھ آن مكا  :و بر باالى منبر رفت و فرمود 
 ! تعّجب مى كنم از گروھى بى دین و بى وفا؛ واى بر شما فریفتگان و خودفروشان
معاویھ بیفتد؛ چون شماھا را  بدانید كھ حكومت اسالمى بر بنى امیّھ حرام است ، ولى چنانچھ حكومت دست

رین ترّحمى روا نمىمخالف حكومتش بداند كمت دارد، بلكھ با شدیدترین شكنجھ ھا آزارتان مى دھد و نابودتان  
 .مى كند
سپس عّده بسیارى از مردم دنیاپرست و بى وفاى كوفھ ، نامھ ھاى متعّددى براى معاویھ بھ این مضمون 
 :فرستادند

ناگر مایل باشى ، حسن بن علّى را دست گیر نموده و برایت مى فرستیم ؛ و چو رضایت و خوشنودى معاویھ  
مظلوم سالم ّهللا علیھ حملھ كردند؛ و بھ وسیلھ شمشیر  را آگاه شدند، بر محّل سكونت و استراحت آن امام
 .آن حضرت وارد آوردند جراحاتى بر بدن مقّدس
 : بعد از این حادثھ دلخراش ، حضرت بھ ناچار نامھ اى براى معاویھ بھ این مضمون نوشت

خالفت: جّدم رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ شنیدم كھ مى فرمود با این كھ از و حكومت بر خاندان بنى امیّھ  
كھ پیش آمده است ، بھ ناچار با شرایطى براى صلح آماده ھستم ؛  حرام است ، اّما با چنین وضعیّت و موقعیّتى
23.(این اوضاع ترجیح مى دھم  و آن را بر ) 
 
 
 فلسفھ صلح یا عھدنامھ و ظھور حّجت

 
نسبت بھ قرآن و امام حسن  پس از آن كھ نیروھاى رزمى و اكثر فرماندھان لشكر اسالم در جنگ با معاویھ

اسالم و مسلمین مجبور شد با حكومت معاویھ آن ھم  نت كردند؛ و حضرت جھت مصالحمجتبى علیھ السالم خیا
 .اى را تنظیم و پذیرا گردد طبق شرائطى صلح و عھدنامھ

دوستى با اھل بیت عصمت و  پس از گذشت مّدتى از این جریان ، عّده اى از مردم كوفھ كھ مّدعى شیعھ و
علیھ السالم زخم زبان بزنند، و حضرت را بھ باد مالمت و  امام طھارت علیھم السالم بودند، شروع كردند بھ

 .سرزنش گرفتند
آیا مى ! واى بر شما: آن گاه امام مجتبى علیھ السالم خطاب بھ این اشخاص ظاھر مسلمان كرد و اظھار نمود

 دانید چرا من چنین كردم ؟



برنامھ اى بھتر و سودمندتر بود، آیا  از ھر قسم بھ خداوند، كارى كھ من انجام دادم ، براى شیعھ از ھر عملى و
 . طاعھ شما مى باشم نمى دانید كھ من امام و رھبر واجب اال

رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ  و مگر نمى دانید كھ من یكى از دو سیّد جوانان اھل بھشت مى باشم ، كھ جّدم
 ؟ بارھا در مجالس مختلف بھ آن تصریح نموده است

 . بلى ، قبول داریم: جمعیّت حاضر گفتنددر این ھنگام 
كشتى را سوراخ و معیوب  و آیا مى دانید ھنگامى كھ حضرت خضر علیھ السالم آن: حضرت در ادامھ فرمود

غالم را بھ قتل رسانید، موجب سخط و ناراحتى حضرت  نمود و نیز آن دیوار را تعمیر و اصالح كرد و آن
 گرفت ؟ موسى علیھ السالم قرار

مخفى بود، ولى در پیشگاه  چون در آن لحظھ فلسفھ و حكمت آن سھ كار براى حضرت موسى علیھ السالمآرى 
 .با عظمت پروردگار كارى صحیح و مفید بود

ھاى زمان قرار گرفتھ و مى  و آیا مى دانید كھ ما اھل بیت عصمت و طھارت در مقابل طاغوت: و سپس افزود
 سیاسى و اجتماعى ، مصلحت اندیشى كنیم ؟ انجام امور گیریم ؛ كھ باید نسبت بھ تصمیمات و

نخواھد بود، و حضرت عیسى  ولیكن بدانید ھنگام ظھور و قیام مھدى موعود، امام زمان علیھ السالم چنین
 .مى خواند مسیح علیھ السالم بھ امامت او نمازش را بھ جماعت

خواھد داشت ؛ و بعد از والدت ،  سالم را مخفىآرى خداوند متعال زمان و كیفیّت والدت مھدى موعود علیھ ال
 . ھیچكس بر او كوچك ترین حقّى نخواھد داشت از دید افراد غایب و ناشناس مى باشد؛ و

او عمرى بسیار طوالنى دارد؛ ولى در ھنگام ظھور، بھ شكل جوانى شاداب در سنین چھل سالگى خواھد 
 (24.(بود

------------------------------------------------ 
 : پاورقى ھا

قرار گرفتھ است در آخرین  فھرست نام و مشّخصات بعضى از كتاب ھایى كھ مورد استفاده این مجموعھ -1
 . مطابق با دوازدھم اسفند، سال سّوم شمسى -2 .قسمت جلد دّوم ھمین مجموعھ نفیسھ موجود مى باشد

 .446، 118: رقم حروف اءبجد كبیر چنین مى شود نام و لقب حضرت بعنوان حسن مجتبى علیھ السالم بھ -3
نموده ، كھ امام حسن مجتبى علیھ  مرحوم سیّد محسن امین با استفاده از برخى روایات و تواریخ استفاده -4

 .578 - 562، ص 1ج : الّشیعة  اءعیان: السالم شش ماھھ متولّد شده است 
 . مطابق با یازدھم بھمن ماه ، سال سى و نھم شمسى -5
 :والدت و دیگر حاالت امام حسن مجتبى علیھ السالم برگرفتھ شده است از -6

حسین بن عبدالوھّاب ، تھذیب  ، دالئل اال مامة طبرى ، مناقب ابن شھرآشوب ، عیون المعجزات1ج : الّشیعة 
یسھ ، إ مستدرك الوسائل ، جمال االسبوع ، مجموعھ نف ،44و  43ج : اال حكام شیخ طوسى ، بحاراال نوار

 . ... تذكرة الخواّص، الفصول المھّمة ، تاریخ اھل البیت و ،19ج : حقاق الحقّ 
 .دكتر رسا از شاعر محترم آقاى -7
، ص 11ج : احقاق الحق . ، بھ نقل از أ مالى صدوق و علل الشرایع 3، ح 238، ص 43ج : بحاراال نوار -8

4 - 9. 
 . ل از اصول كافى، بھ نق29، ح 257، ص 43ج : بحاراال نوار -9

 .6، ح 326، ص 43ج : ، بحاراال نوار1، ح 236، ص 1ج : الخرایج والجرایح  -10
 .66، ح 306، ص 43ج : بحاراال نوار -11
 .296، ص 2ج : حدیقة الّشیعة  -12
 . ھمین داستان با تفاوت ھایى بھ برخى دیگر از امامان معصوم علیھم السالم نیز نسبت داده شده است -13
 .295، ص 2ج : حدیقة الّشیعة  -14
 .38ص : ، ھدایة الكبرى 944، ص 3ج : ، مدینة المعاجز144، ح 354، ص 5ج : تھذیب شیخ طوسى  -15
 .302، ص 43ج : ، بحار898، ح 289، ص 3ج : ، مدینة المعاجز269ص : منتخب طریحى  -16
 .737، ح 72، ص 3ج : ، مدینة المعاجز1، ح 306ص : الثّاقب فى المناقب  -17
، ص 26ج : ، بحار اال نوار 920، ح 337، ص 3ج : ، مدینة المعاجز6، ج 172ص : بصائر الّدرجات  -18
 .190، ح 124
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 كدام بھترند، دشمنان یا دوستان ؟
 
 . پس از جریان صلح امام حسن مجتبى علیھ السالم با معاویھ ، آن حضرت مورد ضربت شمشیر قرار گرفت

در شھر مداین بھ: یكى از دوستان حضرت بھ نام زید بن وھِب َجھنى حكایت كند محضر امام علیھ السالم  
ن را در حالى دیدم كھ از شّدت دردشرفیاب شدم و ایشا یا ابن : و زخم آن شمشیر بى تابى و نالھ مى كرد، گفتم  

مردم! رسول ّهللا   متحیّر و سرگردان شده اند؛ تكلیف ما چیست ؟ 
در نظر من معاویھ از این! بھ خدا سوگند: ام حسن مجتبى علیھ السالم فرمود جمعیّت بى ایمان براى من بھتر  

خاص اّدعاى شیعھ و دوستى مرااست ، این اش دارند، ولیكن چون كركسان در انتظار مرگ من نشستھ اند،  
 .آبروى مرا نابود كرده ، اموال ما را بھ یغما بردند اینان حیثیّت و

چنانچھ از معاویھ پیمان ایمنى بگیرم ، دیگر گزندى از او! سوگند بھ خداوند بھ من و خانواده ام نخواھد رسید؛  
ھمین كار سبب شود كھ مسلمانان و و چھ بسا دیگر دوستانم از شّر او در امان بمانند؛ و در غیر این صورت  

 .با دسِت بستھ ، تحویل معاویھ خواھند داد ھمین اشخاص مرا
است كھ كوفیان مرا اسیر كرده و با  وم ، براى ھمگان و حتّى براى آیندگان سودمند مى باشد؛ و این بھتر از آن

تحویل او دھند؛ و آن وقت بادسِت بستھ  منّت مرا آزاد نماید، كھ در این صورت ، خاندان بنى ھاشم براى  
 . و خوار شده و مورد سرزنش و اھانت ھمگان قرار خواھند گرفت ھمیشھ تضعیف

آیا در چنین حالت و موقعیّتى! یا ابن رسول ّهللا : زید جھنى اظھار داشت  دوستان و شیعیان خود را ھمچون  
ھ گوسفند بدون چوپان و حامى رھا مى نمائىگل  !؟ 

من مسائلى را مى دانم كھ شماھا بھ آن! اى زید: امام علیھ السالم فرمود آگاھى ندارید، ھمانا پدرم امیرالمؤ  
زمانى فرا خوھد رسید كھ ! فرزندم : خندان دید، پس اظھار داشت  منین علیھ السالم روزى مرا شادمان و
ى ؛ و ھمگان از تو روى برگردانندببین پدرت را كشتھ . 
 .و بنى امیّھ حكومت را در دست گیرند و بیت المال را از مستحقّین قطع و بین دوستان خود تقسیم نمایند
گیرند؛ حّق پایمال شود و باطل  و در آن زمان مؤ منین ذلیل و خوار گردند؛ و فاسقان و فاجران قدرت و نیرو

د لعن و سرزنشرواج یابد؛ خوبان و نیكان مور  .قرار گرفتھ و شكنجھ شوند 
پس روزگار این چنین سپرى شود، تا شخصى از اھل بیت رسالت در آخر زمان ظاھر گردد و عدل و داد را 
 .گسترش دھد
ھاى زمین ، ھویدا و آشكار شود؛  و خداوند در آن زمان بركات آسمانى خود را بر مؤ منین فرود فرستد؛ و گنج

انى كھ آن زمان را دركو خوشا بھ حال كس 25.(نمایند  ) 
 
 
 معجزه پسر ھمچون پدر
 

ت نمایدمرحوم شیخ مفید بھ نقل از امام محّمد باقر علیھ السالم حكای : 
شما ! یاابن رسول ّهللا : گفتند روزى عّده اى از مردم حضور امام حسن مجتبى علیھ السالم آمده و بھ حضرت
برایمان آشكار ساز -كھ بسیار مھّم باشد  -السالم معجزه اى  نیز ھمچون پدرت امیرالمؤ منین علّى علیھ . 

ھ امامت من مطمئن خواھید شد؟ و آیا ایمان خواھید آیا پس از دیدن معجزه ب: امام مجتبى علیھ السالم فرمود
 آورد؟

بلى ، اعتقاد و ایمان مى آوریم ؛ و دیگر ھیچ شّك و شبھ اى وجود نخواھد داشت: گفتند  . 
بلى: آیا پدرم را مى شناسید؟ ھمگى گفتند: حضرت فرمود  . 

افراد مشاھده كردند كھ امیرالمؤ  در این ھنگام ، حضرت پرده اى را كھ آویزان بود كنار زد؛ پس ناگھان تمام
 .منین علّى علیھ السالم نشستھ بود

آیا او را مى شناسید؟: سپس امام حسن مجتبى علیھ السالم خطاب بھ جمعیّت كرد و فرمود  



بلى ، این موالى ما امیرالمؤ منین علّى علیھ السالم است ؛ و ما: گفتند ایمان آوردیم و شھادت مى دھیم كھ تو  
ّجت بر حّق خداوند ھستى ؛ وولّى و ح  .امام و جانشین پدرت خواھى بود 

ما شاھد و گواه ھستیم كھ جنابعالى ، پدرت: و پس از آن اظھار داشتند امیرالمؤ منین علّى علیھ السالم را پس  
طورى كھ آن حضرت ، رسول ّهللا صلى هللا علیھ و آلھ را پس از رحلتش  از مرگش بھ ما نشان دادى ، ھمان

مسجد در  .قُبا بھ ابوبكر و عمر نمایاند 
مگر این آیھ شریفھ قرآن را نخوانده ونشنیده اید كھ ! واى بر حال شما: امام حسن مجتبى علیھ السالم فرمود

 :خداوند متعال مى فرماید
(( 26()).َوال تَقُولُوا لَِمْن یُْقتَُل في َسبیِل ّهللا اءْمواتا بَْل اءْحیاُء َولِكْن ال تَْشُعُرون  ) 
آن ھائى را كھ در راه خدا بھ شھادت رسیدند، مپندارید كھ مرده اند؛ بلكھ آنان زنده و جاوید مى باشند ولى شما 
 .درك نمى كنید
 .البتّھ این حالت مختّص كشتھ شدگان فى سبیل ّهللا است ، كھ در ھمھ جا حاضر و ناظر خواھند بود

رسالت و نبّوت چھ تصّوراتى دارید و چھ مى اندیشید؟ شماھا درباره ما اھل بیت: سپس در پایان افزود  
ما بھ تو ایمان آوردیم و مطمئن شدیم كھ تو امام و خلیفھ بر حّق رسول ّهللا صلى هللا ! یاابن رسول ّهللا : گفتند

27.(علیھ و آلھ ھستى  ) 
 
 
 روئیدن رطب بر نخل خشكیده
 
 :امام جعفر صادق علیھ السالم فرمود
، بعضى از افرادى كھ  حضرت امام حسن مجتبى صلوات ّهللا علیھ در یكى از سفرھاى خود براى حّج عمره

راھى مى كردندمعتقد بھ امامت زبیر بودند؛ حضرت را ھم . 
مكان درخت خرماى خشكیده  پس كاروانیان در مسیر راه خود، در محلّى جھت استراحت فرود آمدند؛ و در آن
 .بود اى وجود داشت كھ در اءثر بى آبى و تشنگى خشك شده
حضرت كنار آن درخت خرما رفت و نشست ، در این اثنا یكى از افراد كاروان بھ آن حضرت نزدیك حضرت 

كنارش نشست شد؛ و  . 
خود را باال كرد و پس از  بعد از آن كھ مقدارى استراحت كردند، آن شخص كھ معتقد بھ امامت زبیر بود سر

اى كاش این: نگاھى بھ شاخھ ھاى خشكیده نخل ، گفت  نخل رطب مى داشت ؛ و مقدارى از آن را میل مى  
 . كردیم

القھ بھ آن دارى ؟آیا اشتھا و ع: امام حسن مجتبى علیھ السالم فرمود  
آرى ، پس حضرت دست ھاى مبارك خود را بھ سوى آسمان بلند كرد و دعائى را : آن شخص زبیرى گفت 

 .زمزمھ نمود
ناگھان در یك چشم بھ ھم زدن ، نخل خشكیده ؛ سبز و شاداب گردید و در ھمان حال رطب ھاى بسیارى بر آن 
 .روئید

ود و كاروانیان از او شتر كرایھدر ھمین موقع ساربانى كھ ھمراه قافلھ ب كرده بودند، ھنگامى كھ این كرامت و  
این سحر و جادوى عجیبى است: گفت  معجزه را دید، در كمال حیرت و تعّجب  !! 

خیر، چنین نیست ؛ بلكھ دعاى فرزند پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ است كھ مستجاب : امام علیھ السالم فرمود
 .گردید

انى كھ ھمراه حضرت بودند، ھمگى از آن خرماھاى تازه خوردندو سپس افراد كارو . 
28.(و آن درخت تا مّدت ھا سبز و خّرم بود و مردمان رھگذر از خرماھاى آن استفاده مى كردند ) 

 
 
 نصیحت فرزند جھت یارى برادر
 
ّهللا و سالمھ علیھ ،  در جریان صحراى سوزان كربال و شھادت اصحاب و یاران باوفاى امام حسین صلوات

نیز -فرزند امام حسن مجتبى علیھ السالم  - حضرت قاسم  حضور داشت و چندین مرتبھ از عموى خود  
ولى حضرت نپذیرفتتقاضاى رزم كرد؛   . 

كرد، كھ چرا ھمھ یاران بھ  حضرت قاسم كھ نوجوان بود، بسیار افسرده و غمگین در گوشھ اى نشست و گریھ
است ، كھ ناگاه بھ یاد نوشتھ اى افتاد كھ پدرش امام  فیض سعادت و شھادت مى رسند ولى او محروم مانده
دبر بازویش بستھ و فرموده بو حسن مجتبى علیھ السالم : 
 .ھرگاه بسیار غمگین شدى ، آن را باز كن و بخوان و بھ آنچھ در آن نوشتھ شده است عمل نما



سال ھا از عمر من گذشتھ است ؛ و ھرگز این چنین ناراحت و غمگین نشده ام ، پس نوشتھ را : با خود گفت 
 :از بازوى خود گشود و در آن خواند

ه در كربال دیدى كھ دشمنان ،تو را سفارش مى كنم ، ھرگا! فرزندم ، قاسم  اطراف عمویت حسین علیھ السالم  
لحظھ اى درنگ مكن ؛ و با دشمنان خدا و دشمنان رسولش جھاد  را محاصره كرده و قصِد جان او را دارند،
 . جان خویش دریغ مكن كن و از ایثارِ 
یت و اجازه او را بھ دست رضا اگر عمویت بھ تو اجازه رفتن بھ میدان رزم ندھد، التماس و اصرار كن تا
 . تاءمین كنى آورى و سعادت و خوشبختى ھمیشگى را براى خود
امام  -عموى مظلومش  حضرت قاسم پس از خواندن نامھ ، سریع از جاى خود برخاست و شتابان بھ سوى

آمد و با حالت گریھ ، آن نوشتھ را -حسین علیھ السالم   .تقدیم عمویش كرد 
لسالم گریھ ملتمسانھ برادرزاده ؛ و نوشتھ برادر خویشچون امام حسین علیھ ا را مشاھده نمود، گریست و  

برادرزاده ام ، قاسم: سپس نفس عمیقى كشید و فرمود این سفارش پدرت را مى پذیرم ؛ و آن گاه او را نزد  ! 
و - پسر عّمھ اش  - عون  برد -عمویش  -حضرت اباالفضل العبّاس   . 

اھنى تمیز گرفت و بر اندام قاسم پوشاند و عمامھ اى بر سرش بست ؛ و بعد از و سپس از خواھرش زینب پیر
 .آن او را روانھ میدان نمود

آیا از غضب و سخط: حضرت قاسم نزد فرمانده لشگر عمر سعد رفت ؛ و فرمود خداوند نمى ترسى كھ با  
 !كنى ؟ عمویم حسین علیھ السالم این چنین جنگ و كارزار مى

خدا شرم و حیا نمى كنى ؟و آیا از رسول  ! 
مطیع امر یزید گردید تا از شما دست برداریم: عمر سعد ملعون گفت   . 

خداوند تو را بدبخت نماید، تو چگونھ مّدعى اسالم ھستى در حالى كھ با آل رسول جنگ : حضرت قاسم فرمود
 .! مى كنى

را محاصرهو چون بھ لشگر حملھ كرد و عّده اى را بھ ھالكت رسانید، اطراف وى  كردند؛ و ھركس بھ نوعى  
وارد ساخت كھ در نھایت بھ فیض شھادت نائل  ضربھ اى از تیر، شمشیر و سنگ بر آن نوجوان عزیز

29.(آمد ) 
 
 
 رسوائى توطئھ گر و زن شدن یك مرد
 
روزى َعمرو بن عاص نزد معاویة بن ابى سفیان آمد؛ و پس از بدگوئى بسیار از امام حسن مجتبى صلوات ّهللا 
 : و سالمھ علیھ ، گفت
؛ رود، خیلى خوب است  حسن بن علّى مردى خجول و كم حرف است ، اگر بتوانى كارى كنى كھ باالى منبر
 .آید و مردم نسبت بھ او بدبین و بى اعتماد شوند چون نمى تواند سخنرانى كند و با شرمندگى از منبر فرود
چنانچھ : حسن علیھ السالم گفت  بھ ھمین جھت معاویھ جلسھ مفّصلى با حضور انبوه مردم تشكیل داد و بھ امام
 موعظھ فرمائى ؟ ممكن باشد باالى منبر بروى و قدرى ما را

ت پیشنھاد معاویھ را پذیرفت و باالى منبر رفت ؛ و پس از حمد و ثناى الھى و تحیّت و درود بر جّد حضر
 :بزرگوارش ، فرمود
من حسن ، فرزند ساقى كوثر، علّى بن ابى طالب ؛ و فرزند سرور زنان عالم ، فاطمھ دختر رسول ّهللا مى 
 . باشم

و بالغت بیان نمود؛ و تمام چشم ھا و افكار را متوّجھ و سپس آن حضرت ، خطبھ اى مفّصل در كمال فصاحت 
 . خود ساخت

مجتبى سالم - ناگاه معاویھ بھ وحشت افتاد و در وسط خطبھ و سخنرانى حضرت  اى ابو : گفت  -ّهللا علیھ  
این سخنان را كنار بگذار و پیرامون! محّمد  .اوصاف خرماى تازه اندكى سخن بگو 

و اّما رطب ، پس ھمانا وزش باد آن را بى: فرمودحضرت با صراحت و خونسردى ،  محتوا مى سازد،  
گوارا مى گرداند؛ و سپس بھ ادامھ مطالب  گرماى خورشید آن را مى پزد، و خنكى شب آن را خوش طعم و
 . قبل پرداخت
لذا  كنند و آشوبى برپا شود، در این ھنگام معاویھ سخت بھ وحشت افتاد، كھ مبادا مردم بر علیھ او شورش

آنچھ گفتى كافى است! اى ابو محّمد: دستور داد  . ، از منبر فرود آى 
آیا گمان كرده اى با این حرف ھا مى توانى خلیفھ شوى ؟: و چون حضرت از منبر فرود آمد، معاویھ گفت  ! 

 .بدان كھ ھرگز بھ چنین آرزوئى نخواھى رسید
و سیره و -قرآن  -ا خلیفھ كسى است كھ بھ كتاب خد! اى معاویھ : حضرت فرمود روش رسول خدا عمل  

بر جامعھ ، مسلّط شود و یك لّذت و آسایش  نماید، نھ آن كھ با ظلم و جور و تعطیل احكام و حدود الھى



 .زودگذرى را براى خود تاءمین كند
ؤ منین ناسزا گشوده و بھ امیرالم در این میان كھ مرد جوانى از بنى امیّھ در آن مجلس حضور داشت ، دھان بھ
 .بسیار توھین و جسارت كرد علّى و امام حسن مجتبى صلوات ّهللا علیھ

خداوندا، نعمتى را كھ بھ او: پس حضرت دست بھ دعا بلند نمود و اظھار داشت  داده اى ، دگرگون ساز و او  
 . گردان را براى عبرت و بیدارى دیگران تبدیل بھ زن

ان مردى در او نیست ، ریش وناگھان آن جوان متوّجھ خود شد كھ دیگر نش محاسنش بھ یك باره فرو ریخت ؛  
 . و عورتش ھمانند عورت زنان مبّدل گشت

تو زن ھستى در مجلس مردان چھ مى كنى ، این جا جاى تو : در این لحظھ حضرت بھ او خطاب كرد و فرمود
 . نیست

ست كھو ھنگامى كھ مجلس خاتمھ یافت و امام حسن مجتبى سالم ّهللا علیھ خوا از مجلس خارج شود، عمرو بن  
كھ بھ نظر - عاص جلو آمد و از حضرت چند سؤ ال  پرسید؛ و حضرت یكایك آن سؤ ال  - خودش مشكل بود  

 .و سپس از مجلس خارج شد ھا را بى تاءّمل پاسخ داد؛
فسادى عجیب بر پاكردى و مردم شام را بھ فتنھ! اى عمرو:معاویھ بھ عمرو گفت  در جواب كشاندى ؛ عمرو  

ناراحت مباش ، مردم شام با تو: بھ معاویھ گفت  ھستند و تا زمانى كھ آنھا را سیر نگھ دارى از تو حمایت مى  
 .كنند
گردید، بعد از گذشت چند  جوان اءموى كھ بھ شكل زن تبدیل شد و خبرش در شھر شام و دیگر شھرھا منتشر
بى علیھ السالم آمد و بسیار گریست و از آن حضرت مجت روز از این واقعھ ، ھمسر آن جوان نزد امام حسن
 ھمانند دیگر مردھا بھ حالت طبیعى خود باز گردد؟ درخواست كرد تا شوھرش
و در نھایت ، دل حضرت بھ حال ھمسر آن جوان سوخت و بھ درگاه خداوند دعا نمود و آن جوان اءموى بھ 

30(حالت اّول خود بازگشت  ). 
 
 
 زن شدن مردى در قبال توھین
 
 : حضرت امام جعفر صادق صلوات ّهللا علیھ حكایت نموده است

مردم حضور داشت ، كھ یكى از افراد آن  روزى امام حسن مجتبى علیھ السالم در جمعى از اقشار مختلف
 : مجلس گفت

شما كھ این قدر قدرت دارید و مى توانید با دعا معاویھ! یابن رسول ّهللا  را نابود كنید و زمین عراق و شام را  
زن تبدیل بھ مرد شود؛ و یا مرد، زن گردد، چرا این ھمھ ظلم ھاى  جابھ جا نمائید؛ و حتّى كارى كنید كھ

رامعاویھ   !تحّمل كرده و سكوت مى نمایید؟ 
یعنى ؛  -این شخص : گفت  ناگاه یكى از دوستان معاویھ كھ در آن جمع حاضر بود؛ با حالت تمسخر و توھین

كارى نمى تواند -امام حسن مجتبى علیھ السالم   .انجام دھد، چون او توان چنین كارھائى را ندارد 
از اھالى شام بود خطاب كرد ودر ھمین حال حضرت بھ آن دوست معاویھ كھ  تو خجالت نمى كشى كھ : فرمود 

 . بنشین در بین مردھا نشستھ اى ، بلند شو و جاى دیگر
ناگھان مرد شامى متوّجھ: امام صادق علیھ السالم در ادامھ فرمایش خود افزود شد كھ بھ ھیئت زنان در آمده  

 . است ؛ و دیگر عالمت مردى در او نیست
جتبى علیھ السالم بھ آن مرد شامى كھ تبدیل بھ زن شد، فرمودسپس امام حسن م اینك ھمسرت بھ جاى تو مرد  :

 .خنثى آبستن خواھى شد گردید؛ و او با تو ھمبستر مى شود و تو یك فرزند
مجتبى علیھ السالم آمدند  چند روزى پس از گذشت از این ماجرا، ھر دوى آن مرد و زن شامى نزد امام حسن
 .و از كردار و رفتار خود پشیمان شده و توبھ كردند
مغفرت نمود؛ و ھر دوى آن ھا  و حضرت در حّق آن ھا دعا كرد و از خداوند متعال ، براى آنان در خواست

31.(بھ دعاى حضرت ، بھ حالت اّولشان باز گشتند ) 
 
 
 خبر دادن از غیب در كودكى
 
 :حضرت ابوجعفر امام محّمد باقر صلوات ّهللا و سالمھ علیھ حكایت فرماید

اران خویشروزى حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ در جمع عّده اى از اصحاب و ی حضور داشت ، كھ  
كھ با سكینھ و وقار خاّصى گام بر مى داشتھ و بھ  ناگھان چشم حاضران بھ امام حسن مجتبى سالم هللا علیھ افتاد
 .جمع مى آمد سمت جّد بزرگوارش ، در آن



 .ھمین كھ رسول خدا چشمش بر او افتاد، تبّسمى نمود
جّدش رسول ّهللا صلوات ّهللا علیھ حركت مى كند بنگرید، ھمانند: در این ھنگام بالل حبشى گفت  . 

ھمانا جبرئیل و میكائیل راھنما و نگھدار او ھستند: پیغمبر خدا فرمود . 
حضرت رسول خطاب بھ  و چون حضرت مجتبى وارد بر آن جمع شد ھمھ بھ احترام وى از جاى برخاستند؛ و

تو میوه و ثمره من! حسن جان : فرزندش كرد و اظھار داشت  ، حبیب و نور چشم من و پاره تن و قلب من  
 . ... مى باشى ؛ و

وارد شد و بدون آن كھ سالم - بیابان نشین  -در ھمین بین یك نفر اءعرابى  محّمد : كند، از حاضران پرسید 
 صلى هللا علیھ و آلھ كدام یك از شما است ؟

از او چھ مى خواھى ؟: اصحاب گفتند  
آرام باشید و سپس خود را معّرفى نمود: ، بھ یاران خود فرمودحضرت رسول صلوات ّهللا علیھ  . 

من ھمیشھ مخالف و دشمن تو بوده و ھستم: اءعرابى گفت   . 
حضرت تبّسمى نمود؛ ولى اصحاب ناراحت و خمشگین شدند، حضرت رسول بھ اصحاب دو مرتبھ بھ آنان 
 .اشاره نمود كھ آرام باشید

بر بر حّق؛ و فرستاده خداوند ھستى عالئم و نشانھ ھائى را براى من ظاھر اگر تو پیغم: اءعرابى اظھار داشت 
 . گردان

چنانچھ مایل باشى ، خبر دھم كھ تو چھ وقت و چگونھ از منزل و دیار خود خارج شده اى ؟: حضرت فرمود  
 و نیز خبر دھم كھ تو در بین خانواده خود و دیگر آشنایان و خویشانت چھ شھرتى دارى ؟

كھ اگر مایل باشى ، یكى از اعضاى بدن من تو را بھ آنچھ خواستھ باشى ، خبر دھد و یا آن . 
مگر عضو انسان ھم سخن مى گوید؟: اعرابى گفت  ! 

بر خیز و اءعرابى را قانع ساز! اى حسن : بلى ، و سپس اظھار داشت : حضرت فرمود . 
پیشنھاد جّدش را پذیرفتو چون حضرت مجتبى علیھ السالم ، با این كھ كودكى خردسال بود؛   . 

آیا پیغمبر نمى تواند كارى انجام دھد كھ بھ كودك خود واگذار مى نماید؟: اعرابى گفت  ! 
پس از آن حضرت مجتبى سالم ّهللا علیھ لب بھ سخن گشود و چند بیت شعر خواند؛ و سپس خطاب بھ اءعرابى 
 :كرد و فرمود

ا دوستى و شادمانى و ایمان بیرون خواھى رفتھمانا تو با كینھ و عداوت وارد شدى ؛ لیكن ب  . 
اءحسنت ، سخنان خود را ادامھ ده: اءعرابى تبّسمى كرد و گفت   . 

تو در شبى بسیار تاریك ، كھ باد سختى مى وزید: ّهللا علیھ ضمن سخنى فرمود و ابر متراكمى ھمھ جا را فرا  
د و صاعقھ اى شدید تو را سخت بھ وحشت انداخت راه بادى تن گرفتھ بود از منزل خود خارج شدى ؛ و در بین
 . حالتى بھ راه خود ادامھ دادى ، تا بھ این جا رسیدى ؛ و با یك چنین

این حرف ھا و مطالب را چگونھ و از كجا مى دانى ؟! اى كودك : اءعرابى با حالت تعّجب گفت  ! 
ظاھرا تو ھم علم غیب مى ! ن بوده اى آن قدر بى پرده و صریح سخن مى گوئى ، كھ گویا در ھمھ جا ھمراه م

 !دانى ؟
شناخت من در مورد شما اشتباه بوده است ، من از عقیده قبلى: و سپس افزود خود دست برداشتم ، ھم اكنون از  

 . ایمان آورم شما مى خواھم كھ اسالم را بھ من بیاموزى تا
و شھادت بر یگانگى خداوند؛ و رسالت رسولش  ؛))ّهللا اكبر: ((بگو: حضرت مجتبى سالم ّهللا علیھ اظھار نمود

 . بده ، تا رستگار شوى
شھادت مى دھم كھ خدائى جز خداى یگانھ وجود: اعرابى پذیرفت و اظھار داشت  ندارد و او بى شریك و بى  

دمحّمد صلى هللا علیھ و آلھ بنده و پیغمبر خداى یكتا مى باش مانند است ؛ و ھمچنین شھادت مى دھم براین كھ . 
آورد، تمامى اصحاب و نیز  و چون أ عرابى توّسط سبط اكبر، حضرت مجتبى صلوات ّهللا علیھ اسالم و ایمان
 .شادمان شدند خود حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ خوشحال و
 .و آن گاه پیامبر خدا، آیاتى چند از قرآن ؛ و بعضى از احكام سعادت بخش الھى را بھ آن اعرابى تعلیم نمود

عد از این جریان ، ھرگاه اصحاب و انصار، امام حسن مجتبى علیھ السالم راب : مى دیدند بھ یكدیگر مى گفتند 
32.(علوم خود را بھ او عنایت نموده است  خداوند متعال تمام خوبى ھا وكماالت و اسرار ) 
 
 
 تقاضاى فرزند بھ جاى قیمت روغن
 
 :حضرت صادق آل محّمد صلوات ّهللا علیھم حكایت فرماید
چون با پاى برھنھ راه را مى پیمود،  سن مجتبى علیھ السالم از مدینھ با پاى پیاده ، عازم مّكھ معظّمھ گردید؛ و

اھایش آسیب دیده و متوّرم شد، بھ طورىپ كھ در مسیر راه بھ سختى قدم برمى داشت ، بھ حضرت پیشنھاد  



 .چنانچھ سوار شوى ناراحتى پاھایت برطرف خواھد شد داده شد كھ
ھمین كھ بھ: خیر، من قصد كرده ام كھ پیاده بروم ؛ و سپس افزود: حضرت فرمود اّولین منزل برسیم ، مردى  

وارد خواھد شد و او روغنى ھمراه خود سیاه پوست دارد كھ براى ورم و ناراحتى پا مفید و درمان كننده است  
 .روغن ھر قیمتى را كھ گفت قبول كنید ؛ پس ھنگام دریافت

در این نزدیكى منزلى نیست كھ كسى بیاید و روغن ! یاابن رسول ّهللا : بعضى از ھمراھان حضرت گفتند
 !بفروشد؟

چرا، منزل نزدیك است و روغن فروش نیز خواھد آمد: الم فرمودامام علیھ الس . 
در ھمین منزل : و چون مقدار مسافتى كوتاه بھ راه خود ادامھ دادند، بھ منزلى رسیدند؛ حضرت فرمود

 . استراحت مى كنیم
پا  در ھمین بین ، مردى سیاه پوست وارد آن منزل شد، ھمراھان حضرت از او تقاضاى روغن براى ناراحتى

 كردند؟
روغن براى چھ كسى مى خواھید؟: آن مرد گفت   

براى امام حسن مجتبى فرزند امیرالمؤ منین عل处ّعلیھماالسالم مى خواھیم: پاسخ دادند  . 
من باید خدمت آن حضرت شرفیاب شوم و خودم روغن را تحویل ایشان دھم: مرد سیاه پوست گفت   . 

من! یاابن رسول ّهللا : عرضھ داشت روغن فروش بر حضرت وارد شد، سالم كرد و  غالم شما ھستم ، این  
خواھم ، جز آن كھ تقاضامندم از خداوند متعال  روغن در اختیار شما باشد و من در ازاى آن چیزى نمى
 دوستدار شما اھل بیت رسالت ؛ و نیكوكار بھ من عطا گرداند؟ بخواھید تا فرزندى پسر،

بھ خانھ ات بازگرد؛: گرفت و بھ او فرمودامام مجتبى علیھ السالم روغن را  مطمئن باش كھ خداوند فرزند  
خود را با آن روغن ماساژ داد و ناراحتى ورم آن كامالً  پسرى بھ تو عطا خواھد نمود؛ و سپس پاھاى مبارك
 .خوب و برطرف گردید
حمل كرده است ،  وضع اّما مرد سیاه پوست ؛ چون بھ منزل آمد، دید ھمسرش نوزادى پسر، صحیح و سالم
السالم بازگشت ؛ و چون بھ آن حضرت ملحق شد  پس بسیار خوشحال شد و بھ سمت امام حسن مجتبى علیھ

33.(تشّكر و قدردانى كرد ) 
 
 
 اشتھاى خربزه و فرود بھ ھمراه گالبى
 

حكایت نماید -ابا عبدّهللا الحسین سالم ّهللا علیھما  -حضرت سّجاد زین العابدین بھ نقل از پدر بزرگوارش  : 
گردید، نزد جّدمان رسول  وزى برادرم حسن مجتبى صلوات ّهللا علیھ مریض شد؛ و چون ناراحتیش برطرف

كھ در مسجد نشستھ بود - علیھ و آلھ خدا صلى هللا رفت و خود را روى سینھ آن بزرگوار انداخت و حضرت  - 
جّدت ، فدایت باد، چھ چیز میل دارى ؟: و فرمود رسول او را در آغوش گرفت  

من خربزه مى خواھم: برادرم گفت   . 
اد؛د را زیر بال جبرئیل علیھ السالم نھاد و آن را بھ طرف سقف مسجد حركت د و جبرئیل علیھ السالم پرواز  

حالى كھ یك گوشھ از پیراھن خود را جمع كرده بود،  كرد؛ و چون لحظاتى كوتاه سپرى شد بازگشت ، در
و  هللا علیھ و آلھ رسید، دامان خود را گشود و در آن دو خربزه و دو عدد اءنار وقتى نزد حضرت رسول صلى
 . دو عدد گالبى و دو عدد سیب وجود داشت
 : پیامبر خدا با دیدن آن میوه ھا تبّسمى نمود و اظھار داشت

الحمدrّ ، كھ خداوند شما را ھمانند خوبان بنى اسرائیل قرار داد و برایتان نعمت ھاى الھى و میوه ھاى بھشتى 
 .فرستاده مى شود
این میوه ھا را بھ : مودداد و فر آن گاه جبرئیل علیھ السالم میوه ھا را تحویل امام حسن مجتبى علیھ السالم
 .برادرت تناول نمائید منزل بِبَر؛ و با جّدت ، پدرت ، مادرت و
آن ھا را تناول مى كردیم ولى  حضرت مجتبى سالم ّهللا علیھ میوه ھا را بھ منزل آورد؛ و ھر روز مقدارى از
پایان یافت پس از این كھ خربزه را میل كردیم تمام نمى شد تا آن كھ رسول خدا رحلت نمود؛ و  . 
و ھمین كھ امیرالمؤ منین علّى  و چون حضرت فاطمھ زھراء علیھا السالم رحلت نمود، انار نیز بھ پایان رسید؛
 .علیھ السالم رحلت نمود، گالبى ھم تمام گردید
 :سپس امام حسین علیھ السالم افزود

سترو ھنگامى كھ برادرم روزھاى آخر عمرش را سپرى مى نمود، من بر بالین ب برادرم امام حسن مجتبى  
كھ آخرین میوه  - شد؛ و در نھایت یكى دیگر از سیب ھا  علیھ السالم نشستھ بودم كھ یكى از آن دو سیب تمام

براى من -بھشتى بود  34.(باقى ماند  ) 



 
 
 زنده نمودن دو مرده گنھكار
 

از آن حضرت  -كھ از راویان حدیث و از اصحاب امام صادق صلوات ّهللا و سالمھ علیھ است  -علّى بن رئاب 
 :روایت كند

چھ: روزى شخصى بھ حضور شریف امام حسن مجتبى علیھ السالم وارد شد و گفت  ضرت موسى چیزى ح 
 ناتوان كرد؟ علیھ السالم را در مقابل حضرت خضر علیھ السالم عاجز و

مھّمترین آن ، مسئلھ كنز آن دو برادر: امام مجتبى سالم ّهللا علیھ فرمود یتیم بود؛ و سپس حضرت دست خود  
 : داشت را بر شانھ آن شخص تازه وارد نھاد و اظھار
 . آرام باش و خوب مشاھده و دقّت كن

ى بر زمین سائید، ناگاه زمین شكافتھ شد و دو نفر انسان غبار آلود، دردك حالى كھ روى تختھ سنگى قرار  
بھ مشام مى رسید، ظاھر گشتند، در حالى كھ بھ گردن ھر یك از  گرفتھ بودند و از آن ھا بوى تعفّن بسیار بدى
 .بزرگ بستھ شده و سر ھر زنجیر در دست ماءمورى بود آن ھا زنجیرى

صلى هللا علیھ و آلھ! یا محّمد! یا محّمد: ھر یك از آن دو نفر فریاد مى كشید و  . 
دروغ گفتید؛ و دروغ مى گوئید: و در مقابل ھر یك از دو ماءمور بھ اسیر خود مى گفت  . 

این ! اى زمین : فرمود پس از آن امام حسن مجتبى صلوات ّهللا و سالمھ علیھ بھ زمین خطاب كرد و
را در خود فرو بِبَر تا روزى كھ وعده الھىدورغگویان  فرا رسد، كھ ھرگز تاءخیر و تقّدمى در آن نخواھد  

 .بود؛ فرا خواھد رسید
صلوات ّهللا  -و آن روز موعود، روز ظھور و خروج حضرت مھدى ، قائم آل محّمد  و سالمھ علیھم اجمعین ؛  
مى باشد كھ -و عجّل ّهللا تعالى فى فرجھ الّشریف  واھد رسیدفرا خ  . 

ھنگامى كھ آن مرد، چنین صحنھ: سپس امام صادق علیھ السالم در ادامھ افزود اى را مشاھده كرد با خود گفت  
این سحر و جادو بود؛ و چون خواست آن را:  براى دیگران بازگو كند، زبانش الل شد و دیگر نتوانست سخنى  

35.(جارى كند بر زبان خود ) 
 
 
 پاداش ھدیھ و علم آموزى
 
 :امام حسن عسكرى علیھ السالم حكایت نماید

دیم كردروزى شخصى از دوستان امام حسن مجتبى علیھ السالم ھدیھ اى بھ محضر آن حضرت تق . 
من نیز مى خواھم محبّت تو را جبران : امام مجتبى علیھ السالم ھدیھ را تحویل گرفت ؛ و سپس اظھار داشت 

 : نمایم ، كدامین برایت بھتر است
 آیا ھدیھ اى كھ ارزش آن بیست برابر ھدیھ تو است ، تقدیم دارم ؟

ستاى شما ساكنیا آن كھ علمى رابھ تو بیاموزم تا بر آن شخص ناصبى كھ در رو است ، غالب و پیروز آیى و  
 مؤ منین آن دیار را شادمان گردانى ؟
 .ضمنا انتخاب ھر كدام با خودت مى باشد
و چنانچھ بھترین را انتخاب كنى ھر دو را بھ تو خواھم داد و اگر بدترین را برگزینى باز ھم تو را در انتخاب 
 . ھر یك آزاد مى گذارم

مرا علمى بیاموز تا بھ واسطھ! یاابن رسول ّهللا :  دوست حضرت در پاسخ گفت آن در قبال آن ناصبى احتجاج  
شّر او نجات یابند كھ ھمانا ارزش آن بیشتر از بیست ھزار درھم  كنم و بر او پیروز آیم و مؤ منین از حیرت و
 . خواھد داشت

است ؛ و بلكھ ارزشمندتر از تمام دنیا ارزش آن چندین برابر بیست ھزار درھم : امام مجتبى علیھ السالم فرمود
 .مى باشد
 .سپس علمى را بھ او آموخت ؛ و ھمچنین بیست ھزار درھم نیز بھ عنوان ھدیھ تقدیم او نمود

آن شخص خداحافظى: امام حسن عسكرى علیھ السالم در ادامھ فرمایش خود افزود كرد و رفت ؛ و پس از  
ز شد و خبرمناظره و احتجاج با آن ناصبى بر او پیرو در ھمھ جا منتشر  -شیعھ بر ناصبى  -این پیروزى  

 .گردید
بھترین و بیشترین سود را برده  :ر دیگر كھ محضر امام مجتبى علیھ السالم شرفیاب شد حضرت بھ او فرمود

دوستى و خوشنودى خداوند و رسولش و اھل: اى  بیت علیھم السالم او را براى خود تاءمین كردى و نیز  
و مؤ منین از مالئكھ 36.(تو شادمان گردیدند، نوِش جان و گوارایت باد  ) 



 
 
 عكس العمل در قبال توھین و استھزاء
 

علیھ السالم حكایت فرمایدامام محّمد باقر  : 
ناگاه شخصى در حالى كھ  روزى امام حسن مجتبى علیھ السالم جلوى منزل خود روى سّكوئى نشستھ بود،
 . سالم بر تو كھ مؤ منین را ذلیل و خوار گرداندى : سوار االغ بود وارد شد و بھ آن حضرت چنین گفت

در قضاوت: اظھار نمودامام مجتبى علیھ السالم بدون توّجھ بھ توھین او،  خویش عجلھ نكن ، پیاده شو، بیا  
 . نمائیم بنشین تا قدرى استراحت كنى و با ھم صحبت
السالم حركت كرد، وقتى نزدیك  پس آن شخص از االغ خود پیاده شد؛ و آرام آرام بھ سوى امام مجتبى علیھ

چھ: حضرت رسید، امام علیھ السالم بھ او فرمود  گفتى ؟ 
الّسالم علیك ، یا ُمِذلَّ المؤ منین: فتم گ: جواب داد  . 

این موضوع را از كجا و چگونھ دانستى ؟: حضرت فرمود  
چون كھ خالفت و امارت مسلمین در دستان تو بود و آن را رھاكردى و بھ: گفت  یعنى ؛  -این ظالم متجاوز  

سپردى كھ روش و سیره اش خالف دستور -معاویھ   . الھى است 
وّجھ و دقّت كن تا برایت توضیح دھمت: حضرت فرمود  : 

از پدرم علّى بن ابى طالب ، امیرالمؤ منین علیھ السالم شنیدم كھ او از رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ این 
 :مطلب را نقل نمود
 . روزگار سپرى نمى گردد مگر آن كھ شخصى پرخور و بى باك بر این اّمت والیت كند؛ و او معاویھ است

محبّت و عالقھ نسبت بھ شما اھل بیت رسالت چگونھ است ؟ : از امام مجتبى علیھ السالم پرسید پس آن شخص
 و چھ اءثرى دارد؟

عصمت و طھارت - محبّت و عالقھ نسبت بھ ما اھل بیت ! بھ خدا قسم : فرمود در تمام امور و  -علیھم السالم  
 . باشیم حاالت سودمند است ، گرچھ اسیر دست ظالمان

سبب آمرزش گناھان مى -اھل بیت رسالت  - محبّت و دوستى با ما : فزودو سپس ا گردد؛ ھمان طورى كھ  
موجب ریزش برگ درختان است - در فصل پائیز  - وزش باد   .(37) 

 
 
 برخورد سازنده در قبال استھزاء جاھل
 
با معاویھ بھ حضرت خیانت  پس از آن كھ عّده بسیارى از یاران و اصحاب امام مجتبى علیھ السالم در جنگ
 .اسالم و مسلمین با معاویھ صلح نماید كردند و امام علیھ السالم مجبور شد بھ جھت مصالح

رد مسجد النّبى صلى هللا علیھ و آلھ شد، عّده اى از بنىروزى آن حضرت وا امیّھ را دید كھ ھر كدام بھ گونھ  
 .مورد استھزاء قرار داده اند اى بھ آن حضرت زخم زبان مى زنند و او را
كھ كوچكترین برخوردى با آن بى  وقتى امام مجتبى صلوات ّهللا علیھ چنین صحنھ اى را مشاھده نمود، بدون آن

ن نماید، دو ركعت نماز بھ جاى آورد، وخردا  :سپس افراد حاضر را مورد خطاب قرار داد و فرمود 
شماھا روزى را حاكم و مالك نمى  !دم ؛ و استھزاء و مسخره كردن شما را متوّجھ شدم ، قسم بھ خداوند یكتا
ماه و سالى را حاكم آن مّدت را حاكم خواھیم شد؛ و شما،  شوید مگر آن كھ ما اھل بیت رسالت دو برابر
 . كھ ما نیز دو برابر آن را بر شما حكومت مى نمائیم نخواھید شد مگر آن
اندازه اى برخورداریم ؛ اّما شما  ولى بدانید كھ ما در حكومت و حاكمیّت شما آسایش داشتھ و از امكانات آن تا
داشتگونھ آسایش و بھره اى نخواھید  در حكومت ما ھیچ جایگاھى ندارید و ھیچ  . 

چگونھ: در این لحظھ یكى از شوندگان بلند شد و بھ آن حضرت خطاب كرد و گفت  چنین باشد، در حالى كھ  
 !ھا ھستید؟ شما سخاوتمندترین ، مھربان ترین و دلسوزترین انسان
 :امام حسن مجتبى علیھ السالم در جواب چنین اظھار نمود

حّق ما را غصب كرده اند؛ وبراى آن كھ بنى امیّھ با حیلھ و سیاست شیطانى  ھمانا مكر و نیرنگ شیطان ثابت  
 .خواھد بود و پابرجا نمى باشد؛ بلكھ متزلزل و ضعیف

براساس معیار سیاست الھى واحكام قرآن ، با -ما اھل بیت رسالت  -ولیكن ما  بنى امیّھ مخالف و دشمن بوده و  
 -یعنى ؛ سیاست الھى و احكام قرآن  -بر ھمین معیار خواھد بود؛ و  ھستیم ؛ و این سیاست الھى قوى و استوار
38.(امیّھ برخورد خواھیم كرد بابنى ) 
 
 



 دریافت ھدیھ از طاغوت
 

عفر صادق صلوات ّهللا و سالمھ علیھ حكایت فرمایدامام ج : 
عبدهللا بن جعفر -روزى امام حسن مجتبى علیھ السالم در حضور شوھر خواھرش  بھ برادر خود حضرت  - 

این طاغوت حاكم: ابا عبدّهللا الحسین علیھ السالم فرمود اّول ماه ، ھدایائى را  -یعنى ؛ معاویھ بن ابى سفیان  - 
ھدبراى ما خوا  .فرستاد 

حال تكلیف ما چیست ؟ و با آن ھدایا چھ باید كرد؟: حسین علیھ السالم اظھار نمود  
من بدھى سنگینى برعھده ام قرار: امام حسن مجتبى سالم ّهللا علیھ فرمود گرفتھ ، بھ طورى كھ تمام فكرم را بھ  

د، در اّولین فرصت قرض خود را متعال خواست و ھدایایى برایم رسی خود مشغول كرده است ، چنانچھ خداوند
 . نمایم پرداخت مى
مجتبى سالم ّهللا علیھ ؛ و نھصد  پس چون اّول ماه فرا رسید، معاویھ مبلغ یك میلیون درھم براى امام حسن
 .پانصد ھزار درھم جھت عبدّهللا بن جعفر ارسال كرد ھزار درھم براى امام حسین علیھ السالم ؛ و

علیھ آن مبلغ را دریافت نمود و قبل از ھر كارى بدھكارى ھاى خود را پرداخت نمودامام مجتبى سالم ّهللا  . 
پرداخت نمود؛ و مقدارى ھم بین  و امام حسین علیھ السالم نیز ششصد ھزار درھم آن را بابت بدھى ھاى خود
ك بھ مراجعین باقى مانده اش را جھت مخارج روزانھ منزل و كم اعضاء خانواده و دیگر دوستان تقسیم كرد و
 .اختصاص داد و تھیدستان
ھزار درھم برایش باقى ماند كھ آن  و اّما عبدّهللا بن جعفر نیز تمام بدھى ھاى خود را پرداخت كرد؛ و مقدار یك
و ھمین كھ ماءمور نزد معاویھ مراجعت كرد گزارش  .ارجاع داد ھا را توّسط ھمان ماءمور براى معاویھ
39.(عاویھ تعریف كردم كاملى از جریان را براى ) 
 
 
 پذیرائى از ھفتاد میھمان و سخن آھو
 
 :یكى از اصحاب امام حسن مجتبى صلوات ّهللا علیھ حكایت كند
 .روزى آن حضرت از شھر مدینھ منّوره عازم شھر شام شد

بھ ھمراه حضرت حركت كردیم - كھ تعداد آن ھا ھفتاد نفر بود  -من نیز با عّده اى   . 
 . امام علیھ السالم ھنگام حركت ، روزه بود و ھیچگونھ آذوقھ و زاد و توشھ اى ھمراه خود برنداشتھ بودیم

، خورشید غروب كرد و نماز مغرب و عشاء را چون مقدارى از مسافت را پیمودیم بھ امامت آن حضرت  
 . خواندیم ؛ و بعد از نماز، حضرت دست بھ دعا برداشت
كھ درى از آسمان گشوده شد و  و ھنگامى كھ دعایش بھ درگاه خداوند متعال پایان یافت ، ناگاه متوّجھ شدیم
یاء خوراكى بود، وارد شدندمیوه و اش مالئكھ الھى بھ ھمراه زنبیل ھایى كھ پر از . 
مجتبى علیھ السالم چیدند؛ و  و سپس آن غذاھاى داغ و لذیذ؛ و ھمچنین میوه ھا را جلوى میھمانان امام حسن
 . ھا میل كردیم ھمھ ما بھ ھمراه آن حضرت از آن غذاھا و میوه

م و خستھ و گرسنھ شده بودیم و چون بسیار خوش طعم و لذیذ بود؛ و از جھتى ما نیز راه زیادى را پیموده بودی
 . ، طبیعى بود كھ زیاد خوردیم
ولى بدون آن كھ چیزى از غذاھا و میوه ھا كم شده باشد، مالئكھ ھا آن ھا را جمع كرده و بھ آسمان باال 

40.(بردند ) 
 :ھمچنین آورده اند
ھمراه عّده اى از  روزى بھ :یكى از راویان حدیث و از اصحاب امام حسن مجتبى علیھ السالم حكایت كند
 . نشستھ و مشغول صحبت بودیم دوستان در خارج از شھر مدینھ ، كنار آن حضرت
 .ناگھان گلھ آھوانى را در بیابان مشاھده كردیم كھ دستھ جمعى در حال عبور بودند

یھ السالم را حضرت مجتبى سالم ّهللا علیھ فریادى بر آن ھا كشید؛ و تمامى آن ھا با نداى لبیّك ، فریاد امام عل
 .پاسخ گفتند و ایستادند
 .پس از آن حضرت بھ آھوھا اجازه حركت داد و آن ھا بھ راه خود ادامھ دادند و رفتند

این ھا حیواناتى وحشى بودند؛ و! یاابن رسول ّهللا : جمعیّت اظھار داشتند این كرامتى ، زمینى بود؛ چنانچھ  
نى باشدآسما ممكن باشد كرامتى بر ما ارائھ فرما كھ . 
تمام خانھ ھاى شھر مدینھ را فرا  رد؛ و ناگھان گوشھ اى از آسمان شكافتھ شد و نورى فرود آمد كھ روشنائیش
حركتى عجیب در ساختمان ھا ظاھر گشت كھ تمامى افراد  گرفت و پس از آن بھ وسیلھ آن نور زلزلھ و
است ، ھمین معجزه  دیگر بس !  یاابن رسول ّهللا : امام علیھ السالم گفتند وحشت زده شدند؛ و بھ ما راكفایت  
 .خود باز گردد كرد و ایمان آوردیم ؛ اكنون دستور بده تا اوضاع بھ حالت طبیعى



ما: پس امام حسن مجتبى علیھ السالم جمعیّت را مخاطب قرار داد و فرمود اھل بیت عصمت و طھارت  - 
اّول ھمھ اشیاء و آخر ھمھ امور ھستیم - علیھم السالم   . 

 و ما قبل از آفرینش دنیا؛ و بلكھ قبل از تمام موجودات جھان آفریده شده ایم و تا آخر دنیا نیز جاوید خواھیم بود
و ما اگر بخواھیم مى توانیم در امور طبیعت با اءمر و نھى تصّرف نمائیم و در آن ھا دگرگونى بھ وجود آوریم 

).41 ) 
 
 
 ترور توّسط جیره خواران مزدور
 
مجتبى علیھ السالم را در برابر  معاویھ براى والیت عھدى فرزندش یزید؛ و گرفتن بیعت از مردم ، امام حسن

ى محكم مى دانستسیاست شوم خود، ھمچون سدّ   . 
چون عمرو بن حریث ،  بھ ھمین جھت دسیسھ اى را براى ترور آن حضرت تنظیم كرد، تا توّسط مزدورانى
 ...اشعث بن قیس ، حجر بن حارث ، شیث بن ربعى و
 .امام مجتبى علیھ السالم غافل گیر و ترور گردد

دویست ھزار ھر یك از شما او را ترور نماید كھ كشتھ شود: و بھ آنان گفت  درھم و فرماندھى یكى از لشكرھا  
 . از دخترانم را نیز در اختیارش قرار مى دھم را بھ او واگذار مى نمایم ؛ و ھمچنین یكى
اقامھ نماز، زره و كاله  و چون گزارش چنین توطئھ اى بھ حضرت رسید، بعد از آن براى آمدن بھ مسجد و

تى راُخود مى پوشید و مسائل احتیاطى و أ منیّ   .رعایت مى نمود 
نماز سر مبارك حضرت را  ولیكن آن دشمنان و مخالفان دین ، از مكر خویش دست برنداشتھ و در اءثناء
 .و اءثرى نكرد مخفیانھ ھدف تیر قرار دادند، ولى تیرشان بھ خطا رفت

ى علیھ السالم و روزى دیگر با خنجرى مسموم بر آن حضرت حملھ بردند؛ در این حملھ بدن عزیز امام مجتب
 .مجروح گردید
و پس از آن كھ حضرت را بھ منزل آوردند، حضرت در جمع اصحاب كھ آن منافقین مزدور نیز حضور 
 :داشتند، چنین فرمود
ھمانا معاویھ بھ آنچھ وعده داده است وفا نمى كند؛ و جوائزى را كھ براى كشتن و ترور من تعیین كرده است ، 
 .پرداخت نخواھد كرد

من مطمئن ھستم كھ اگر تسلیم معاویھ شوم ، باز ھم او بھانھ: ضرت افزودسپس ح اى دیگر خواھد گرفت و  
 .مانع از عمل كردن بھ دین جّدم خواھد شد
امیّھ از گرسنگى و تشنگى گدائى  و من مى بینم كھ در آینده اى نزدیك فرزندان شما مزدوران ، در خانھ بنى

آن ھانمایند و آن ھا دست رّد بر سینھ   .گزارند؛ و ناامیدشان كنند 
42.(زود باشد كھ ستمگران جزاى اعمال و كردار خود را دریابند: و در پایان فرمایش خود فرمود ) 

 :ھمچنین آورده اند
فرزند بزرگوار آن  -ھا با  پس از آن كھ امیرالمؤ منین امام علّى علیھ السالم بھ شھادت رسید؛ و مسلمان

علیھ السالم بیعت كردند امام حسن مجتبى -حضرت  . 
فرستاد تا جاسوس معاویھ باشد و  و چون معاویھ از این جریان آگاه شد، یك نفر را بھ نام حمیر بھ شھر كوفھ
 .علیھ حضرت مجتبى علیھ السالم شورانده و تحریك نماید ضمن ایجاد تفرقھ و جّوسازى ، مردم را بر

ره فرستادھمچنین شخصى را بھ ھمین منظور نیز بھ شھر بص . 
را از شھر كوفھ اخراج كرده و  چون امام مجتبى علیھ السالم از دسیسھ معاویھ آگاه شد، دستور داد تا حمیرى
 .سپس او را در خارج شھر كوفھ گردن زنند
دستور داد تا از شھر بصره اخراج  و پس از آن دّومین خراب كار معاویھ را كھ از طایفھ بنى سلیم بود، نیز

او را پس از آن كھ اخراج كردندنمایند؛ و  43.(در بیرون شھر بصره محكوم بھ اعدام ؛ و گردن زنند  ) 
 
 
 جواب تسلیت یا ھوشدار باش
 

م شیخ مفید بھ طور مستند از امام جعفر صادق علیھ السالم آورده استمرحو  : 
دوستان و عالقھ مندان آن حضرت ،  یكى از دختران امام حسن مجتبى علیھ السالم وفات یافت ؛ و عّده اى از
 .نامھ تسلیتى براى آن بزرگوار ارسال داشتند

میز شما نسبت بھ فوتنامھ تسلیت آ: ت آن ھا، ضمن نامھ اى چنین مرقوم فرمود دخترم بھ این جانب رسید؛  
؛ و در ھر حال راضى بھ قضا و قدر الھى خواھم بود؛ و  من این فاجعھ را در پیشگاه خداوند محسوب مى دارم



 . بالھائى كھ از طرف خداوند متعال مى رسد، صبور و شكرگذار مى باشم در برابر مصائب و
خراش است ؛ ولى با اندك تحّمل و تدبّر، رنج این سختى ھا آسان و اگر چھ داغ این گونھ مصائب سخت و دل

 .ساده مى گردد
بر مى چیند و كبوتر مرگ آن  و چون این فرزندان ُگلى در باغ زندگى ھستند كھ دست غّدار روزگار آن ھا را
 .جانشین آن ھا مى گرداند ھا را مى رباید؛ و عّده اى دیگر را جایگزین و

از كالبدشان پرواز نماید، در اردوگاه و لشكرگاه امواتو ھنگامى كھ روح  سكونت مى یابند؛ با ھمسایگانى كھ  
 .جوار مى گردند ھیچ آشنائى و دوستى با ھم نداشتھ اند ھم
بازدیدى دارند و نھ كسى مى  اجسادشان بدون حركت و بدون روح در زیر خاك ھا آرمیده است ؛ و نھ دید و

دیدار داشتھ باشدتواند با آن ھا مالقات و  . 
ابدى آرمیده اند، منزلى كھ بسیار  آنان دوستان و آشنایان را بھ غم خود گرفتار كرده اند؛ و خود در منزلگاھى
 .ندارند وحشتناك است ؛ و بھ جز مور و خاك مونسى

44.(ّسالم آرى آن ھا رفتند و در چنان مسكنى ُسكنى گزیده اند؛ و دیگران نیز بھ آن ھا ملحق خواھند شد، وال ) 
 
 
 ترس از مرگ بھ جھت تخریب خانھ

 
 :حضرت صادق آل محّمد صلوات ّهللا علیھم حكایت فرماید

دیدار آن حضرت مى آمد و نیز  السالم دوستى شوخ طبع داشت كھ مرتّب بھ مالقات و امام حسن مجتبى علیھ
 .و ھیچ خبرى از این شخص نشد در جلسات شركت مى كرد، تا آن كھ مّدتى گذشت ؛

كھ پس از گذشت چند روزى ،  حضرت از این جریان متّعجب شد و از اطرافیان جویاى احوال او گردید، تا آن
 .ھ مالقات امام علیھ السالم آمدمجّددا آن شخص ب

اى ، در چھ حالت و  چند روزى است كھ بھ این جا نیامده: حضرت جویاى احوال او شد و بھ او فرمود
 آمده بود؟ وضعیّتى ھستى ؟ آیا مشكل و ناراحتى خاّصى برایت پیش

ھ را دوست دارم ، بھ آن كھ آنچ در حالتى قرار گرفتھ ام! یاابن رسول ّهللا : آن شخص در پاسخ اظھار داشت 
انجام نمى دھم ؛ و آنچھ را ھم كھ شیطان مى خواھد برآورده  دست نمى یابم ؛ و آنچھ را خداوند دوست دارد

 . نمى كنم
 . یعنى چھ ؟ منظورت چیست ؟ توضیح بده: امام حسن مجتبى علیھ السالم تبّسمى نمود و فرمود

من بنده و مطیع و فرمان بر او باشم و معصیت او را نكنم  چون خداوند متعال دوست دارد كھ: آن شخص گفت 
 . ؛ و من چنین نیستم

و شیطان دوست دارد كھ من در ھمھ كارھایم معصیت خدا را نمایم و نسبت بھ دستورات خداوند مخالفت و 
 . سرپیچى كنم و من چنین نیستم

 .زنده باشم ، كھ ھرگز چنین نخواھد بودو ھمچنین من مرگ را دوست ندارم ؛ بلكھ عالقھ دارم ھمیشھ سالم و 
چرا ما از مرگ ! ّهللا  یاابن رسول: در این ھنگام یكى از اشخاصى كھ در آن مجلس حضور داشت ، گفت 

 ؟ ترسناك ھستیم و آن را دوست نداریم ؛ و گریزان ھستیم
د و آخرت را تخریب و چون شما دنیاى خود را تعمیر و آباد كرده ای: امام حسن مجتبى علیھ السالم فرمود

 .ویران ساختھ اید
محلّى كھ آن را آباد كرده و  این امر طبیعى است كھ چون ھیچ انسانى دوست ندارد از منزل و: و سپس افزود

برداشتھ و چشم پوشى كند و بھ محلّى خراب و نامساعد برود،  بھ ظاھر آراستھ و مجھّز است ، از آن دست
 (45.(مقّربین الھى نمى بیند زمره مؤ منین و چون خود را در
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 یثار پیرزن و عكس العمل امام
 
بھ  -عبدّهللا بن جعفر  - روزى امام حسن مجتبى و برادرش حسین علیھمالسالم بھ ھمراھى شوھر خواھرشان
 .قصد مّكھ و انجام مراسم حّج از شھر مدینھ خارج شدند

ى آن ھا پایان یافت و آنان تشنھ و گرسنھ گشتند؛ ودر مسیر راه آذوقھ خوراك ھمین طور بھ راه خویش ادامھ  
ما تشنھ ایم ، آیا : در كنار آن مشاھده كردند، بھ او گفتند دادند تا بھ سیاه چادرى نزدیك شدند، پیرزنى را
 نوشیدنى دارى ؟

هبلى ، بعد از آن ھر سھ نفر از َمركب ھاى خود پیاد: پیرزن عرضھ داشت  شدند؛ و پیرزن بُزى را كھ جلوى  
 : داد و گفت سیاه چادر خود بستھ بود، بھ میھمانان نشان
 .خودتان شیر آن را بدوشید و استفاده نمائید

آیا خوراكى دارى كھ ما را از گرسنگى نجات دھى ؟: میھمانان گفتند  
و آماده كند تا برایتان كباب نمایم ؛ و  من فقط ھمین حیوان را دارم ، یكى از خودتان آن را ذبح نماید: پاسخ داد

 .آن را میل كنید
آماده شدن تحویل پیرزن داد؛ و او ھم  لذا یكى از آن سھ نفر گوسفند را سر برید و پوست آن را َكْنْد؛ و پس از
 .نھاد؛ و آن ھا تناول نمودند آن را طبخ نمود و جلوى میھمانان عزیز

ما از خانواده قریش: د و بروند گفتندو ھنگامى كھ خواستند خداحافظى نماین ھستیم ؛ و اكنون قصد مّكھ داریم ،  
 .جبران لطف تو را خواھیم كرد چنانچھ از این مسیر بازگشتیم ، حتما
ھمسر خود را مورد سرزنش و  پس از رفتن میھمانان ناخوانده ، شوھر پیرزن آمد؛ و چون از جریان آگاه شد،

نى كھ نمى شناختى ،توبیخ قرار داد كھ چرا از كسا  !پذیرائى كردى ؟ 
رفتند، پیرزن از كوچھ بنى  و این جریان گذشت ، تا آن كھ سخت در مضیقھ قرار گرفتند؛ و بھ شھر مدینھ
جلوى خانھ اش روى سّكوئى نشستھ بود، پیرزن را  ھاشم حركت مى كرد، امام حسن مجتبى علیھ السالم
 . شناخت

م خود را بھ دنبال آن پیرزن فرستاد، وقتى پیرزن نزد حضرت آمد حضرت مجتبى علیھ السالم فورا غال
آیا مرا مى شناسى ؟: فرمود  

خیر: عرضھ داشت  . 
من آن میھمان تو ھستم كھ در فالن روز بھ: امام علیھ السالم اظھار نمود ھمراه دو نفر دیگر بر تو وارد شدیم  

ات دادىگرسنگى و تشنگى نج ؛ و تو بھ ما خدمت كردى و ما را از  . 
من بھ جھت خوشنودى خدا بھ شما خدمت كردم ؛ و انتظار ! پدر و مادرم فداى تو باد: پیرزن عرضھ داشت 



 . چیزى نداشتم
تحویلش گردد و سپس او را بھ  حضرت دستور داد تا تعدادى گوسفند و یك ھزار دینار بھ پاس ایثار پیرزن

و شوھر خواھرش -حسین علیھ السالم  -برادر خود  معّرفى نمود؛ و آن ھا ھم بھ ھمان مقدار بھ  -عبدّهللا  - 
46.(نمودند پیرزن كمك ) 
 
 
 فائده گذشت و مالطفت
 

دیثى حكایت كندابن عبّاس ضمن ح : 
 . روزى جمعى از بنى امیّھ در محلّى نشستھ بودند و در جمع ایشان یك نفر از اھالى شام نیز حضور داشت
عبور مى كردند، مرد شامى بھ  و امام حسن مجتبى علیھ السالم بھ ھمراه عّده اى از بنى ھاشم از آن محلّ 

این ھا چھ كسانى ھستند، كھ: دوستان خود گفت  ن ھیبت و وقارى حركت مى كنند؟با چنی  ! 
او حسن ، پسر علّى بن ابى طالب علیھ السالم است ؛ و ھمراھان او از بنى ھاشم مى باشند: گفتند . 

حركت نمود؛ و چون نزدیك  مرد شامى از جاى برخاست و بھ سمت امام حسن مجتبى علیھ السالم و ھمراھانش
؟آیا تو حسن ، پسر علّى ھستى : حضرت رسید گفت  ! 

بلى: حضرت سالم ّهللا علیھ با آرامش و متانت فرمود  . 
دوست دارى ھمان راھى را بروى كھ پدرت رفت ؟: مرد شامى گفت   

آیا مى دانى كھ پدرم چھ سوابق درخشانى داشت ؟! واى بر تو: حضرت فرمود ! 
ر بود و تو نیز خداوند تو را ھمنشین پدرت گرداند، چون پدرت كاف: مرد شامى با خشونت و جسارت گفت 

 . ھمانند او كافر ھستى و دین ندارى
 در این لحظھ ، یكى از ھمراھان حضرت سیلى محكمى بھ صورت مرد شامى زد و او را نقش بر زمین ساخت
. 
نمود؛ و سپس بھ ھمراھان  امام حسن علیھ السالم فورا عباى خود را روى مرد شامى انداخت و از او حمایت

ف من مرّخص ھستید، بروید درشما از طر: خود فرمود  . مسجد نماز گذارید تا من بیایم 
از رفع خستگى و خوردن  پس از آن امام علیھ السالم دست مرد شامى را گرفت و او رابھ منزل آورد و پس
 .نمود غذا، یك دست لباس نیز بھ او ھدیھ داد و سپس روانھ اش

او دشمن شما بود، نباید چنین ! ا ابن رسول ّهللا ی: بعضى از اصحاب بھ حضرت مجتبى علیھ السالم گفتند
 .محبّتى در حّق او شود

من ناموس و آبروى خود و دوستانم را با مال دنیا خریدارى كردم: حضرت فرمود  . 
پس از آن كھ مرد شامى رفت ، بھ طور: ھمچنین در ادامھ روایت آمده است  مكّرر از او مى شنیدند كھ مى  

بھتر و محبوب تر از حسنروى زمین كسى : گفت  47.(بن علّى علیھما السالم وجود ندارد  ) 
 
 
 جّن حامى گمشدگان با خدا
 

حكایت فرماید امام جعفر صادق علیھ السالم : 
زھراء بھ ھمراه امام  حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ مختصر ناراحتى جسمى بر او عارض شد، فاطمھ
ایشان را در حالى مشاھده كردند كھ در بستر آرمیده  حسن و حسین علیھم السالم بھ دیدار آن حضرت آمدند؛ و
حضرت نشستندرسول ّهللا ؛ و حسین سمت چپ آن  بود، امام حسن سمت راست . 
السالم بھ دو فرزندش گفت  و چون مّدتى بھ طول انجامید و حضرت رسول بیدار نگشت ، فاطمھ زھراء علیھا

جّدتان خواب است ، برخیزید تا بھ! عزیزانم :   . منزل برویم ؛ و ھرگاه بیدار گردد شما را مى آورم 
ما ھمین جا خواھیم ماند: آن دو برادر اظھار داشتند . 

ھرا علیھا السالم برخاست و از منزل خارج شد؛ و حسین بر بازوى چپ وحضرت ز حسن بر بازوى راست  
مادرشان را ندیدند و ھنوز رسول خدا در بستر  جّدشان خوابیدند؛ و چون ساعتى بگذشت ، بیدار گشتند ولى
 .حركت كرده تا بھ منزل خود بروند خویش آرمیده بود، برخاستند و

ابرى بود و صداى رعد و برق زیادى بھ گوش مى رسید؛ آن شب بسیار تاریك و ھمین كھ امام حسن بھ ھمراه  
خارج شدند، نورى از آسمان ظاھر گردید؛ و ایشان با  برادرش حسین علیھما السالم از منزل رسول خدا
 .نور بھ سوى منزل خود روانھ گردیدند استفاده از روشنائى آن

ه منزل را گم كرده و بھ باغى رسیدند؛ وولى آن دو كودك خردسال در مسیر، را چون خستھ شده بودند، در  
 .دست در گردن یكدیگر انداختھ و خوابیدند كنار ھمان باغ در گوشھ اى نشستند و پس از لحظھ اى



ھمین كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ از خواب بیدار شد، عایشھ تمام جریان را براى آن حضرت تعریف 
 .كرد

دو نور دیده ام كجایند؟! خدایا: ت از جاى برخاست و اظھار داشت ناگاه حضر آن ھا گرسنھ و تشنھ ! خدایا !
تو حافظ و نگھبان ایشان! خداوندا! كجا رفتند؟  . باش 

و حسین دست در گریبان  و سپس براى یافتن آن دو عزیز حركت نمود؛ و چون بھ آن باغ رسید، دید كھ حسن
؛ و باران شدیدى شروع بھیكدیگر كرده و خوابیده اند باریدن كرده بود؛ ولیكن حتّى قطره اى بر این دو برادر  

 .نریختھ بود
ناگھان چشم حضرت بر مار بسیار بزرگى افتاد كھ داراى دو بال بود، و بالھاى خود را ھمانند چتر و سایبان 
 .بر آن دو برادر گشوده بود

ھ اى نمود، چون مار متوّجھدر این ھنگام پیغمبر خدا نزدیك مار آمد؛ و سرف آن حضرت شد، بھ سخن آمد و  
تو شاھد باش كھ من این دو فرزند! خدایا: گفت  رسول خدا را محافظت كردم و آن ھا را صحیح و سالم تحویل  

 . جّدشان دادم
تو كھ ھستى ؟! اى مار: حضرت رسول صلوات ّهللا علیھ اظھار نمود  

؛ كھ براى حراست و حفاظت این دو كودك ماءمور شده بودممن از طایفھ جنّیان ھستم : پاسخ داد  . 
برگرفت و یكى را بر شانھ  پس از آن حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ ، حسن و حسین علیھما السالم را در
 . روانھ گشت راست و دیگرى را بر شانھ چپ نھاد؛ و بھ سمت منزل

ھمراه یكى دو نفر ازر راه امیرالمؤ منین علّى علیھما السالم ، كھ بھ  اصحاب مى آمدند، بھ حضرت رسول  
شانھ راست و حسین بر شانھ چپ آن حضرت سوار مى  برخورد نموده و چون مشاھده كردند كھ حسن بر

یا رسول ّهللا : باشند، گفتند  یكى از آن دو عزیز را بھ ما بده تا بیاوریم ؟ ! 
ل ھستى روى شانھ پدرت بروى ؟مای: حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ بھ حسن فرمود  

خیر، اگر بر شانھ تو سوار باشم بیشتر دوست دارم ؛ و حسین نیز چنین اظھار داشت: گفت   . 
مقدارى خرما برایشان آورد و  پس آن دو عزیز را با ھمان حالت بھ منزل نزد مادرشان آورد، آن گاه مادرشان
اتاق بیرون رفت ؛ و رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ  از میل نمودند، بعد از آن حضرت زھرا علیھا السالم

اكنون بلند: فرمود  شوید و با ھم كشتى بگیرید 
و چون مشغول كشتى گرفتن شدند مادرشان آمد و دید رسول خدا حسن را ترغیب و تشویق مى نماید كھ بر 
 .حسین پیروز آید

ى ؟چرا بزرگتر را بر علیھ كوچكتر تحریك مى نمائ! پدرجان : گفت  ! 
48.(جبرئیل حسین را ترغیب مى نماید و من نیز حسن را ترغیب وتحریك مى نمایم : حضرت رسول فرمود ) 

 
 

ھمجواب شش موضوع مب  
 
 : مرحوم قطب الّدین رواندى در كتاب خرایج خود آورده است

من یك نفر از رعیّت تو و : روزى یك نفر از بالد روم خدمت امام علّى علیھ السالم وارد شد و اظھار داشت 
 . از اھالى این شھر ھستم

خیر، تو از رعیّت من و از اھالى این شھر نیستى ؛ بلكھ تو از: حضرت فرمود دشاه روم آمده اى و او سوى پا 
 . معاویھ جواب آن ھا را نمى دانست بھ من ارجاع شده است چند سؤ ال براى معاویھ فرستاده است و چون

بلى ، صحیح فرمودى ، معاویھ مرا بھ طور محرمانھ نزد: آن شخص اظھار داشت  شما فرستاد تا جواب  
ر از ما نمى دانستغی مسائلم را از شما دریافت دارم ؛ و این موضوع را كسى  . 

آنچھ مى خواھى از این دو فرزندم سؤ ال كن كھ جواب كافى : پس از آن امیرالمؤ منین علّى علیھ السالم فرمود
 . دریافت خواھى داشت

سؤ  -یعنى ؛ حسن مجتبى علیھ السالم  - از آن كسى كھ موھاى سرش تا روى گوشھایش آمده : آن شخص گفت 
 . ال مى كنم

رومى نزد امام حسن مجتبى علیھ السالم آمد، پیش از آن كھ سخنى و چون آن شخص مطرح شود، حضرت بھ  
فاصلھ بین حّق و باطل: آمده اى تا سؤ ال كنى : او فرمود  چیست ؟ 

 و بین زمین و آسمان چھ مقدار فاصلھ است ؟
 و بین مشرق تا مغرب چھ مقدار مسافت است ؟

ت ؟چیس - یعنى ؛ رنگین كمان  - و قوس و قزح   
 و خنثى بھ چھ كسى گفتھ مى شود؟
 و آن ده چیزى كھ یكى از دیگرى محكم تر و سخت تر مى باشند كدامند؟



بلى ، سؤ ال ھاى من ھمین ھا مى باشد: مرد رومى با حالت تعّجب گفت  . 
گشت بین حّق و باطل چھار ان :امام حسن مجتبى علیھ السالم در این موقع بھ پاسخ سؤ ال ھا پرداخت و فرمود
 . باطل است است ، آنچھ با چشم خود دیدى حّق و آنچھ شنیدى
 .فاصلھ بین زمین و آسمان بھ اندازه دعاى مظلوم بر علیھ ظالم است و نیز تا جائى كھ چشم ببیند
 .ھمچنین فاصلھ بین مشرق تا مغرب بھ مقدار سرعت گردش و حركت خورشید در یك روز خواھد بود

المتى است از طرف خداوند رحمان براى در اءمانقوس ع: و اّما قوس و قزح  ماندن موجودات زمین از  
 . است غرق شدن و دیگر حوادث مشابھ آن ؛ و قزح نام شیطان
ھیچ نشانھ اى نداشتھ باشد، یا  و اّما خنثى بھ شخصى گفتھ مى شود كھ معلوم نباشد مرد است یا زن ، كھ اگر

مىھر دو نشانھ را موجود باشد بھ او گفتھ  ادرار كن ، پس اگر ادرارش بھ سمت جلو یا باال بود مرد : شود 
 .این صورت در حكم زن خواھد بود است و در غیر

بھ این شرح است -و اّما جواب آن ده چیز   - : 
 .خداوند متعال سنگ را آفرید و بھ دنبالش آھن را بھ وجود آورد كھ ھمانا آھن سنگ را قطعھ قطعھ مى كند

فرید كھ آھن را گداختھ و آب مى نمایدو سپس آتش را آ . 
 .و سخت تر از آتش آب است كھ آتش را خاموش مى كند
 .و از آب شدیدتر، ابر مى باشد كھ آن را حمل و منتقل مى كند
 .و از ابر نیرومندتر باد خواھد بود كھ ابر را بھ این سو، آن سو مى برد

ل مى كندو از باد قدرتمندتر آن نیروئى است كھ باد را كنتر . 
است كھ جان ھمھ چیز را مى گیرد؛ و مى میراند -عزرائیل  -و از آن شدیدتر ملك الموت  . 

 .و از آن مھّمتر خود مرگ است كھ جان عزرائیل را نیز مى رباید
و در روز واپسین  -نماید  و از مرگ محكم تر، و نیرومندتر مشیّت و اراده الھى است كھ مرگ را برطرف مى

49.( -ا زنده مى گرداند ، مردگان ر ) 
 
 
 مجازات زن بدكاره با كنیز
 

صلوات ّهللا علیھما حكایت نمایدمحّمد بن مسلم بھ نقل از حضرت باقرالعلوم ؛ و از صادق آل محّمد  : 
السالم نشستھ بود كھ عّده اى  روزى امام حسن مجتبى علیھ السالم در منزل پدرش امیرالمؤ منین علّى علیھ

ما امیرالمؤ منین را مى: وارد شدند و گفتند چھ خواستھ : امام حسن مجتبى علیھ السالم بھ آنان فرمود . خواھیم 
 اى دارید؟

راى ما پیش آمده است مى خواھیم آن را حّل نموده و پاسخ فرمایدمشكلى ب: گفتند . 
مطلب خود را بگوئید؟: حضرت فرمود  

مردى با ھمسر خود مجامعت نموده است ؛ و پس از آن ھمان زن با: اظھار داشتند كنیز خود مالعبھ و مساحقھ  
ن جھت كنیز آبستن مى باشد، حال قرار گرفتھ ؛ و بھ ھمی كرد و ھم اكنون نطفھ مرد توسّط زن در رحم كنیز
 چیست ؟ بفرمائید حكم آن ھا

مطلب ، بسیار مشكل است و تنھا حالّل آن: امام حسن مجتبى علیھ السالم فرمود پدرم علّى علیھ السالم مى  
و درست بود؛ پس خداوند متعال مرا كمك كرده و از  باشد، با این حال جواب آن را مى گویم ، اگر صحیح

كھ از پدرم فراعلومى است   . گرفتھ ام 
و چنانچھ صحیح نبود خودم اشتباه كرده ام و از خداى سبحان خواستارم كھ مرا از خطا مصون فرماید، ان شاء 
 . ّهللا تعالى

در مرحلھ اّول زن باید مھرالمثل كنیز را: آن گاه در پاسخ سؤ ال چنین فرمود كھ دختر بوده و آبستن شده است  
نگام زایمان بكارت او ازبپردازد، چون بھ ھ  .بین مى رود 

را انجام داده  -زناى محصنھ  - پس از آن زن را باید سنگسار كنند؛ چون شوھر داشتھ و چنان عمل زشتى 
 . است
پدرش كھ صاحب نطفھ باشد تحویل دھند  و اّما نسبت بھ كنیز باید صبر نمایند تا زایمان نماید؛ و بعد بّچھ را بھ

بر آن كنیز جارى شودو سپس حّد مساحقھ  . 
جمعیّت با شنیدن این جواب ، از حضور امام حسن مجتبى: محّمد بن مسلم گوید علیھ السالم خارج شدند و در  

مالقات كردند؛ پس جریان خود را و نیز پاسخ امام مجتبى علیھ  بین راه امیرالمؤ منین علّى علیھ السالم را
 .برایش بازگو نمودند السالم را

بھ درستى كھ پیش من جوابى بیش از آنچھ: علیھ السالم فرمود امام علىّ  فرزندم حسن مجتبى براى شما بیان  
50.(صحیح و كاملى رابراى شما بیان نموده است  نموده است ، نخواھد بود؛ و فرزندم جواب ) 



 
 
 نصایحى سعادت بخش در لحظاتى حّساس
 
 :جنادة بن أ بى امیّھ كھ یكى از دوستان حضرت امام حسن مجتبى علیھ السالم است حكایت كند
فیاب شدم ، ایشان شر ھنگامى كھ حضرت را مسموم كرده بودند، در آخرین لحظات عمر شریفش ، بھ حضور
حضرت نشستم ؛ پس از لحظھ اى دیدم كھ خون بھ  دیدم جلوى آن حضرت طشتى نھاده بودند، كنار بستر آن
 نماید، ھمراه پاره ھاى جگر استفراغ مى

چرا خودتان را معالجھ و درمان نمى كنید؟: أ فسوس خوردم و با حالت غم و اندوه گفتم  ! 
مگر مى شود مرگ را معالجھ كرد؟! اى بنده خدا :حضرت بھ سختى لب بھ سخن گشود و فرمود ! 

؛ ھمھ ما از سوى خدا آمده و بھ سوى او باز خواھیم گشت))انّا rّ وانّا الیھ راجعون : ((گفتم   . 
رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ با ما عھد بست كھ! بھ خدا سوگند: رمود دوازده نفر مسئولیّت إ مامت و والیت  

اھند گرفت كھ ھمگىاّمت را بھ دوش خو از فرزندان امام علّى و فاطمھ زھراء علیھما السالم مى باشند؛ و ھر  
 .وسیلھ زھر مسموم و یا بھ وسیلھ شمشیر كشتھ خواھند شد یك بھ

چنانچھ ممكن باشد مرا موعظھ و نصیحتى بفرما كھ برایم سودمند باشد؟! یاابن رسول ّهللا : عرضھ داشتم   
مھیّا باش براى سفرى كھ در پیش دارى و زاد و توشھ مورد نیازت را فراھم : سالم فرمودامام مجتبى علیھما ال

 .ساز
تو دنیا را مى طلبى ولى غافلى از این كھ مرگ ھر لحظھ بھ دنبال تو است! آگاه باش   . 

اى تو بیش از سھمیّھ و قوت خود از دنیا بھره اى نمى برى ؛ و ھر چھ زحمت بكشى بر! توّجھ داشتھ باش 
 .دیگران ذخیره خواھى كرد

آنچھ از دنیا بھ دست مى آورى ، اگر حالل باشد باید محاسبھ شود،! آگاه باش  واگر حرام باشد عقاب و عذاب  
 . مؤ اخذه مى گردى دارد، و چنانچھ از راه مشكوك و شبھھ ناك باشد

آن بھره گیرى پس سعى كن دنیا را ھمچون مردارى بدانى كھ فقط بھ مقدار نیاز و ضرورت از  ... . 
دارى ؛ و براى آخرت  و براى امور دنیویت طورى برنامھ ریزى كن كھ گوئى یك زندگى جاوید و ھمیشگى
 . از دنیا خواھى رفت خویش بھ گونھ اى باش مثل آن كھ ھمین فردا خواھى مرد و

ستو بدان كھ عّزت و سعادت ھر فردى در گرو پیروى از دستورات خدا و معصیت نكردن ا  . 
پس از آن ؛ نَفَِس حضرت ، قطع و چھره مباركش بھ گونھ اى زرد شد كھ تمام حاضران وحشت زده شدند و 

51.(گریستند ) 
 
 

آپارتمان سبز و قرمز دو  
 
 :محّدثین و موّرخین آورده ند
مى نمود و زھر، تمام  چون امام حسن مجتبى صلوات ّهللا و سالمھ علیھ روزھاى آخر عمر خویش را سپرى
 .متمایل گشتھ بود وجودش را فرا گرفتھ بود و چھره مباركش بھ رنگ سبز

و حضور داشت ؛ كھ ناگاهو در این ھنگام برادرش حسین سالم ّهللا علیھ كنار ا امام حسن علیھ السالم گریان  
چرا رنگ صورتت دگرگون و: شد، حسین اظھار داشت   سبز شده است ؛ و چرا گریان ھستى ؟ 

ھم اكنون بھ یاد سخنى از جّدم رسول خدا افتادم ؛ و ناگھان دست در گردن ھم انداختھ و ! اى برادر: فرمود
 .مّدتى گریستند

سین سالم ّهللا علیھ پرسید جّدم چھ فرموده است ؟پس از آن امام ح  
آن ھنگامى كھ بھ معراج رفتم و در بھشت: در ضمن سخنانى فرمود: پاسخ داد وارد شدم و جایگاه مؤ منین را  

جلب توّجھ ساخت كھ یكى از آن ھا زبرجِد سبز رنگ و  مشاھده كردم ، دو قصر بسیار زیبا و عظیم مرا
 .بود دیگرى از یاقوِت قرمز

این دو قصر زیبا براى چھ كسانى است ؟: از جبرئیل پرسیدم   
یكى از آن ھا براى حسن و آن دیگرى از براى حسین مى باشد: جبرئیل اظھار داشت  . 

پس چرا ھر دو یك رنگ نیستند؟! اى برادر، جبرئیل : گفتم   
ى ؟چرا حرف نمى زنى و جواب مرا نمى دھ: ساكت ماند و جوابى نگفت ، پرسیدم   

شرم دارم از این كھ سخنى بر زبان آورم: گفت   . 
 .پس او را بھ خداوند متعال سوگند دادم كھ علّت آن را بیان نماید

آن ساختمانى كھ سبز رنگ است براى حسن ساختھ شده ، چون او را بھ: پاسخ داد وسیلھ زھر مسموم مى كنند  



 .و ھنگام رحلت رنگ بدن مباركش سبز خواھد شد
رى كھ قرمز مى باشد براى حسین تھیّھ شده ، چون او را بھ قتل مى رسانند و سرو آن دیگ و صورت و بدن  

 .مقّدسش آغشتھ بھ خون خواھد شد
و در این لحظھ امام حسن مجتبى و برادرش حسین سالم ّهللا علیھما و تمام كسانى كھ در آن مجلس حضور 

52.(داشتند سخت گریستند ) 
 
 
 در آخرین لحظات ، در فكر ھدایت
 
عمرو بن اسحاق كھ یكى از اصحاب حضرت ابومحّمد امام حسن مجتبى صلوات هللا و سالمھ علیھ مى باشد، 
 :حكایت كند

وزى من بھ ھمراه یكى از دوستانم جھت عیادت آن حضرت بھ محضر شریف ایشان شرفیاب گشتیمر  . 
و چون اندك زمانى نشستیم ، جویاى حال و احوال آن امام مظلوم علیھ السالم شدیم ، كھ حضرت بھ من خطاب 
 :نمود و فرمود

آنچھ نیاز دارى سؤ ال كن ؟! یا ابن اسحاق   
حال شما مساعد نیست ، ھرگاه نقاھت شما! ّهللا یاابن رسول : عرض كردم  برطرف شد و سالمتى خود را باز  

 . یافتى مسائل خود را مطرح مى نمائیم
پس از گذشت  در ھمین موقع حضرت از جاى خود برخاست و جھت رفع حاجت از اتاق خارج گشت و

پیش از آن كھ مرا از دست بدھى ،: لحظاتى كھ مراجعت نمود؛ فرمود مى خواھى سؤ ال كن آنچھ   . 
ان شاء ّهللا پس از آن كھ عافیت و سالمتى خود را باز یافتى ، اگر سؤ الى داشتم بھ عرض عالى مى : گفتم 

 . رسانم
دشمنان چندین مرتبھ مرا زھر خورانیده اند؛ لیكن: در این ھنگام حضرت فرمود این بار بھ جھت شّدت زھر  

زى از مرگجگرم متالشى شده است و دیگر مرا گری  . نیست 
ناگاه حال حضرت وخیم گشت ؛ و لختھ ھاى خون قى و: عمرو بن اسحاق گوید استفراغ مى نمود؛ و من دیگر  

 .اندكى بیارامد نتوانستیم بنشینیم ، لذا مرّخص شدم تا آن حضرت
رت سخت ؛ و دیدم كھ حض فرداى آن روز دوباره جھت مالقات و دیدار بھ حضور آن امام مظلوم شرفیاب شدم
بالین بسترش غمگین و افسرده حال نشستھ بود و اظھار  بھ خود مى پیچد و مى نالد و حسین علیھ السالم بر

چھ كسى! برادرم : داشت   با تو چنین كرد؟ 
آیا مى خواھى از قاتل من : امام حسن مجتبى سالم ّهللا علیھ با سختى لب بھ سخن گشود؛ و در جواب فرمود

صش كنى ؟انتقام بگیرى و قصا  
بلى: برادرش حسین علیھ السالم ، پاسخ داد  . 

خداوند متعال از ھمھ خالیق قوى تر و: امام مجتبى سالم ّهللا علیھ فرمود عالم تر است ؛ و من دوست ندارم كھ  
53.(زمین ریختھ شود بھ خاطر من ، شخصى كشتھ گردد و خونى بر ) 
 
 
 پیش بینى خطر در تشییع جنازه
 
 :محّمد بن مسلم بھ نقل از امام محّمد باقر صلوات ّهللا و سالمھ علیھ حكایت نماید

رحلت در چھره وى امام حسن مجتبى علیھ السالم فرا رسید و آثار شھادت و نمایان شد، وصایاى امامت را بھ  
تو را بھ چند نكتھ مھّم ! برادرم ، حسین : تحویل داد و اظھار داشت  برادرش ابا عبدهللا الحسین علیھ السالم
 . توصیھ مى كنم ؛ و از تو مى خواھم كھ بھ آن ھا اھمیّت دھى سفارش و

دنم پرواز كرد و مرا آماده دفنھنگامى كھ روح از ب: و سپس چنین اظھار داشت  كردى ، قبل از ھر چیز  
 . علیھ و آلھ بِبَرى ، تا با او تجدید عھد نمایم جنازه ام را نزد قبر مطّھر جّدم رسول ّهللا صلى هللا
جنازه ام برگردان بھ سوى قبرستان  و بعد از آن نزد قبر مادرم فاطمھ زھراء علیھا السالم نیز بِبَر، پس از آن

؛ و مرا در آنجا دفن نما بقیع . 
ناگوار خواھد بود، بھ جھت  چون عایشھ مصیبت بزرگى بر من وارد مى كند كھ بسیار براى مؤ منین سخت و
اھل بیت عصمت و طھارت دارد، بنابر این مواظب كینھ و  آن كھ عایشھ دشمنى سرسختى با رسول خدا و با ما
 .حسادت ھاى او باشید

پس از آن كھ امام حسن مجتبى علیھ السالم: الم افزودسپس امام باقر علیھ الس بھ شھادت رسید؛ و اصحاب و  
 .نماز حضرت رسول بردند؛ و بر جنازه اش نماز گذاردند یاران ، جنازه مطھّرش را غسل داده و بر جایگاه



ر رسول مسجد و قبر مطھّ  و آن ھنگام كھ خواستند پیكر مقّدسش را براى وداع با جّد بزرگوارش ، بھ سمت
عایشھ سریع بھ او خبر دادند كھ جنازه را بھ سمت قبر  گرامى اسالم صلوات ّهللا علیھ حركت دھند، ماءمورین
 .خواھند او راكنار پیغمبر اسالم دفن كنند مطھّر مى برند و مى
ادكنان كنندگان حملھ كردند؛ و فری عایشھ سوار بر قاطرى شده و بھ ھمراه عّده اى دیگر بر جنازه و تشییع

جنازه نباید وارد حرم گردد، چون: گفتند  . من در آن خانھ سھیم ھستم 
تو و پدرت از قدیم! اى عایشھ : در این ھنگام امام حسین علیھ السالم فرمود اال یّام حرمت رسول خدا را  

 .گوى كردار و برخوردھاى خود باشید  شكستید؛ و بدانید كھ فرداى قیامت باید پاسخ
54.(جنازه مقّدس را بھ سمت قبرستان بقیع حركت دادند و در آن جا دفن كردند و پس از آن ، ) 

آن امام مظلوم را ھدف  و روایات در این باره مختلف است و در بسیارى از احادیث آمده است كھ جنازه
 .امام ھمام اصابت كرد تیرھاى خویش قرار دادند و چند تیر بر پیكر مقّدس آن
 
 
 در مصائب امام حسن مجتبى علیھ السالم
 
 بیا بنشین دمى خواھر، كنار بسترم امشب
 نظر كن حالت محزون و چشمان ترم امشب

لحظھ اى از غم حسینم را بگو آید، كنارم  
 كھ گویم درد دل با یادگار مادرم امشب
 بھار عمرم آخر شد، خزان از زھر ملعونھ
 ز ظلم اوست بى تاب و توان در بسترم امشب
 نظر كن خواھرا اكنون ، ببین حال پریشانم
 زجا برخیز و ُرْو طشتى بیاور در برم امشب
 بیا خواھر دم آخر، مرا دیگر حاللم كن

نّت نزد جّد اطھرم امشبكھ مھمانم بھ ج  
 شدم راحت من ، لیكن دچار غم شود قاسم

55(بھ كفر آن جوان ، بى َكُس و بى یاورم امشب  ) 
 ھرگز دلى ز غم چو دل مجتبى نسوخت
 ور سوخت اجنبى دگر از آشنا نسوخت
 ھر گلشنى كھ سوخت ز باد سموم سوخت
 از باد نوبھارى و نسیم صبا نسوخت

ان گداختچندان دلش ز سرزنش دوست  
 كز دشمنان زھر بد و ھر ناسزا نسوخت
 ھرگز برادرى بھ عزاى برادرى
 در روزگار چون شھ گلگون قبا نسوخت
 آن دم كھ سوخت حاصل دوران ز سوز دھر
 در حیرتم كھ خرمن گردون چرا نسوخت
 تا شد روان عالم امكان ز تن روان

56(جنبنده اى نماند كزین ماجرا نسوخت  ) 
 
 
 پنج درس ارزنده و آموزنده
 
من از تو بھتر و برتر : روزى معاویھ ، امام حسن مجتبى علیھ السالم را مورد خطاب قرار داد و گفت  - 1
 . ھستم

آیا دلیل و شاھدى بر مّدعاى خود دارى ؟: حضرت فرمود  
بلى ؛ چون اكثریّت مردم موافق با من ھستند و اطراف من: معاویھ پاسخ داد رفت و آمد دارند، در حالى كھ  

 .ھیچ كسى با تو نیست مگر افرادى اندك و ناچیز
گرفتھ اند، دو دستھ اندافرادى ھم كھ اطراف تو قرار : امام مجتبى علیھ السالم اظھار داشت  : 

 .یك دستھ فرمان بر و مطیع ، و دستھ اى ناچار و مضطّر مى باشند
رسول و معصیت كار ھستند؛ و  پس آن ھائى كھ از روى میل و رغبت پیرو تو مى باشند، ھمانا مخالف خدا و



 .پیشگاه خدا معذور خواھند بود آن ھائى كھ از روى ناچارى با تو مى باشند، در
من نمى گویم از تو بھترم ، زیرا فضایل پسندیده اى! اى معاویھ : فزودسپس ا در تو وجود ندارد، ھمان طورى  

معنویت پاك گردانده است ؛ و مرا از زشتى ھا و رذائل پاك و  كھ خداوند تو را بھ جھت كارھایت از فضائل و
 (57). منّزه ساختھ است
 : در روایات متعّددى وارد شده است - 2

امام حسن علیھ السالم مى خواست وضوء بگیرد و آماده نماز شود، رنگ ھرگاه چھره اش دگرگون و زرد مى  
 پرسیدند؟ گشت و لرزه بر اندامش مى افتاد، و چون علّت آن را

در حقیقت ھر كھ بخواھد بھ درگاه خداوند متعال برود و با او سخن و راز و نیاز گوید باید چنین حالتى : فرمود
58.(ا شودبرایش پید ) 

آن حضرت آمد،  روزى حضرت امام مجتبى علیھ السالم مشغول خوردن غذا بود، كھ سگى نزدیك - 3
 . انداخت حضرت یك لقمھ خود تناول مى نمود و یك لقمھ نیز جلوى سگ مى

سگ حیوانى كثیف و نجس است ، اجازه فرما آن را از این جا دور كنیم ؟! یابن رسول ّهللا : اصحاب گفتند  
آزادش بگذارید، این سگ گرسنھ است و من از خدا شرم: امام علیھ السالم فرمود دارم كھ غذا بخورم و  

59.(بماند حیوانى گرسنھ بھ من نگاه ملتمسانھ كند و محروم  :بھ نقل از زید بن ارقم آورده اند - 4 (
خود گرفت ؛ و در دست روزى پیغمبر اسالم صلى هللا علیھ و آلھ در مجلسى ھفت عدد سنگ ریزه در دست 

 .حضرت تسبیح گفتند
 .آن گاه امام حسن مجتبى علیھ السالم ، نیز آن سنگ ریزه ھا را در دست گرفت و نیز تسبیح خدا گفتند
اى و حرفى از آن ھا  پس بعضى افراد حاضر در مجلس ، ھمان ریگ ھا را در دست گرفتند؛ ولى ھیچ كلمھ

ال كردند؟ شنیده نشد، ھنگامى كھ علّت آن را سؤ این سنگ ریزه ھا تسبیح خدا نمى گویند، : حضرت فرمود 
60(پیامبر و یا وصّى او باشد؛ و اراده تسبیح نماید مگر آن كھ در دست ) 
 :بسیارى از موّرخین و محّدثین حكایت كرده اند - 5

د فرا خواندروزى امام حسن مجتبى صلوات ّهللا علیھ در میان جمعى از اصحاب ، مارھائى را بھ نزد خو . 
و آن ھا را یكى پس از دیگرى مى گرفت و بر اطراف مچ دست و گردن خود مى پیچید؛ و سپس رھایشان مى 
 .نمود تا بروند

حضور داشت ، گفت -كھ در آن مجلس  -ھمین بین شخصى از خانواده عمر بن خطّاب  این كھ ھنر نیست ،  : 
از من ھم مى توانم چنین كارى را انجام دھم ؛ و یكى چون خواست بر دست خود بپیچد؛  مارھا را گرفت و 

61.(در ھمان حالت آن شخص عمرى بھ ھالكت رسید ناگھان مار، نیشى بھ او زد و ) 
 
 
 در مدح و منقبت دّومین اختر فرزنده امامت
 
 بت غم عشق تو تا یار دل زار من است
 بھتر از خلد برین گوشھ بیت الحزن است
 نھ غم ُحور و نھ اندیشھ جنّت دارم
 از زمانى كھ مرا بر سر كویت وطن است
 قّصھ عشق من و ُحسن تو اى مایھ ناز

تنقل ھر مجلس و زینْت ِده ھر انجمن اس  
 بعد از این یاد، كس از لیلى و مجنون نكند
 ُحْسن اگر ُحْسن تو و عشق اگر عشق من است
 توئى آن یوسف ثانى كھ ز یك جلوه ُحسن
 محو دیدار تو صد یوسف گل پیرھن است
 از پى دیدن رخسار تو موساى كلیم
 سال ھا بر سر كویت بھ عصا تكیھ زن است
 آدم و نوح و سلیمان و مسیحا و خلیل

ھ را ِمھر والى تو بھ گردن رسن استھم  
 خلق گویند بھ من ، دلبر و معشوق تو كیست
 كھ تو را در غم او این ھمھ رنج و ِمَحن است
 چھ بگویم كھ نم از یم نتوان گفت كھ آن ماه جبین
 سرو سیمین بدن و خسرو شیرین سخن است
 ثمر باغ رسالت ، گھر بحر وجود



ستوالى ُملك والیت ، ولّى مؤ تمن ا  
 اّولین سبط و دّوم حّجت و سیّم ساالر
 چارمین عصمت حّق و یكى از پنج تن است
 نام نامیّش حسن ، خلق گرامیّش حسن
 پاى تا فرق حسن ، بلكھ حسن در حسن است
 روى حسن موى حسن بوى حسن خوى حسن

62(یك جھان جوھر ُحسن است كھ در یك بدن است  ) 
 
 
 چھل حدیث گھربار منتخب

 
 : اَل اال ماُم اْلَحَسُن اْلُمجتبى علیھ الصلوة الّسالم

 (63.(َمْن َعبََدّهللاَ، عبََّدّهللاُ لَھُ ُكلَّ َشْىءٍ  - 1
 : ترجمھ

 .ھر كسى كھ خداوند را عبادت و اطاعت كند، خداى متعال ھمھ چیزھا را مطیع او گرداند: مودفر
ُم، اَوْ  َونَْحُن َرْیحانَتا َرُسوِل ّهللاِ، َوَسیِّدا: قاَل علیھ السالم  - 2 ُم َعلَْینا  َشباِب اءْھِل اْلَجنِّة، فَلََعَن ّهللاُ َمْن یَتَقَدَّ یُقَدِّ
 (64.(اََحدا

 : ترجمھ
برادرش امام حسین  یعنى حضرت و -و ما دو نفر : ه دنبالھ وصیّتش در حضور جمعى از اءصحاب فرمود

و دو سرور جوانان اھل بھشت ھستیم ، پس خدا لعنت  ریحانھ رسول ّهللا صلى هللا علیھ و آلھ -علیھما السالم 
 .پیشقدم شود یا دیگرى را بر ما مقّدم دارد كند كسى را كھ بر ما

نُوَب ِمْن بَنى: َل علیھ السالم قا - 3  (65.(آَدم ، َكما یُساقِطُ الّریُح اْلَوَرَق ِمَن الشََّجرِ  َو إ ّن ُحبَّنا لَیُساقِطُ الذُّ
 : ترجمھ
از نامھ  -سبب ریزش گناھان ) آلھ  اھل بیت رسول ّهللا صلى هللا علیھ و(ھمانا محبّت و دوستى با ما : فرمود
 .برگ درختان را مى ریزد رى كھ وزش باد،مى شود، ھمان طو - اعمال 

لُوَن، َوال یُْدِرُكھُ اَءْالَّ◌ِخُرونَ : قاَل علیھ السالم  - 4  (66.(لَقَْد فاَرقَُكْم َرُجٌل بِاْال ْمِس لَْم یَسبِْقھُ اْال وَّ
 : ترجمھ

 :پس از شھادت پدرش امیرالمؤ منین علّى علیھ السالم ، در جمع اصحاب فرمود
شماھا رفت كھ در گذشتھ مانند او نیامده است ، و كسى در آینده نمى تواند ھم تراز او قرار شخصى از میان 

 .گیرد
لةٌ َوإ ّما ُمؤ َجلَّةٌ : قاَل علیھ السالم  - 5  (67.(َمْن قََرَء اْلقُْرآَن كانَْت لَھُ َدْعَوةٌ ُمجابَةٌ، إ ّما ُمَعجَّ

 : ترجمھ
دعایش سریع مستجاب  - باشد  اگر مصلحت -ت نماید، در پایان آن قرائ - با دقّت  -كسى كھ قرآن را : فرمود

 .مى گردد در آینده مستجاب -و اگر مصلحت نباشد  - خواھد شد 
ُدورِ : قاَل علیھ السالم  - 6  (68.(إ ّن ھَذا الْقُْرآَن فیِھ َمصابیُح النُّوِر َوِشفاُء الصُّ

 : ترجمھ
سوى نور و سعادت موجود است و این قرآن شفاى دل ھا و  ھمانا در این قرآن چراغ ھاى ھدایت بھ: فرمود

 . سینھ ھا است
 (69.(َمَن َصلّى ، فََجلََس فى ُمَصالّه إ لى طُلُوِع الّشمِس كاَن لَھُ َسْترا ِمَن النّارِ : قاَل علیھ السالم  - 7

 : ترجمھ
طلوع كند، برایش پوششى از  را بھ خواند و در جایگاه خود بنشیند تا خورشید - صبح  - ھر كھ نماز : فرمود

 .آتش خواھد بود
قَْوٌم  لَِخْلقِِھ، فَیَْستَبِقُوَن فیِھ بِطاَعتِِھ إِلى َمْرضاتِِھ، فََسبَقَ  إ نَّ ّهللاَ َجَعَل َشْھَر َرَمضاَن ِمْضمارا:قاَل علیھ السالم  - 8

َر آَخُروَن فَخابُوا  (70.(فَفَاُزوا، َوقَصَّ
 : ترجمھ
 .ماه رمضان را براى بندگان خود میدان مسابقھ قرار داد خداوند متعال: فرمود

سبقت خواھند گرفت و  پس عّده اى در آن ماه با اطاعت و عبادت بھ سعادت و خوشنودى الھى از یكدیگر
 .نمایند گروھى از روى بى توّجھى و سھل انگارى خسارت و ضرر مى

 آیَةً ُمْحَكَمةً، اَءخاً ُمْستَفادا، َوِعْلما: اءصاَب إ ْحدى ثَمانٍ  ى اْلَمْسِجدِ َمْن اءداَم اْال ْختِالَف إ لَ : قاَل علیھ السالم  - 9
نُوِب َحیاًء اَوْ  ُمْستَْطَرفا، َوَرْحَمةً ُمْنتَِظَرةً، َوَكلَِمةً تَُدلُّھُ َعلَى دى ، َوتَْرَك الذُّ هُ َعْن الرَّ  (71.(َخْشیَةً  اْلھُدى ، اَْو تَُردُّ



 : ترجمھ
، -براى معرفت  -ونشانھ اى  برھان: مسجد قرار دھد یكى از ھشت فایده شاملش مى گرددخود را در  - ت 

رحمت و محبّت عمومى ، سخن و مطلبى كھ او را ھدایت  دوست و برادرى سودمند، دانش واطالعاتى جامع ،
 . در ترك گناه بھ جھت شرم از مردم و یا بھ جھت ترس از عقاب - جبارى  توفیق إ - گر باشد، 

 ِعقاَل لِسانِِھ، َو فَتََق َمراتَِق ِذْھنِِھ، َو َسرَّ ما َوَجَد ِمنَ  َمْن أ ْكثََر ُمجالَِسة اْلُعلَماِء اءْطلَقَ : قاَل علیھ السالم  - 10
یاَدِة فى نَْفِسِھ، َوكانَْت لَھُ َوالیَةٌ لِما یَْعلَُم، َو إ  (72.(فاَدةٌ لِما تََعلَّمَ  الزِّ

 : ترجمھ
آزاد و روشن خواھد شد، و ذھن  علماء بسیار مجالست نماید، سخنش و بیانش در بیان حقایقھر كھ با : فرمود

معلوماتش افزوده مى گردد و بھ سادگى مى تواند دیگران را ھدایت  و اندیشھ اش باز و توسعھ مى یابد و بر
 .نماید

 (73.(ِحْفظَھُ فَاْكتُبُوهُ َو َضُعوهُ فى بُیُوتُِكمْ  تََعلَُّموا الِْعْلَم، فَإ ْن لَْم تَْستَطیُعوا: قاَل علیھ السالم  - 11
 : ترجمھ
در حافظھ خود نگھ دارید، ثبت  فرا گیرید، و چنانچھ نتوانستید آنرا -از ھر طریقى  -علم و دانش را : فرمود

 .قرار دھید -مطمئن  در جاى -كنید و بنویسید و در منازل خود 
ْنیا َزِھَد فیھاَمْن َعَرَف : قاَل علیھ السالم  - 12  (74.(ّهللاَ اءَحبَّھُ، َو َمْن َعَرَف الدُّ
 : ترجمھ
او را دوست دارد و كسى كھ دنیا را بشناسد آن را رھا ) در عمل و گفتار(ھركس خدا را بشناسد، : فرمود

 .خواھد كرد
. ْبلیسُ  َسُد؛ فَاْلِكْبُر ھَالُك الّدیِن،، َوبِِھ لُِعَن إَواْلِحْرُص، َواْلحَ  اَْلِكْبُر،: ھَالُك الَْمْرِء فى ثَالثٍ : قاَل علیھ السالم  - 13

 .اْلَجنَّةِ  َواْلِحْرُص َعُدّو النَّْفِس، َوبِِھ َخَرَج آَدُم ِمنَ 
وِء، َوِمْنھُ قَتََل قابیُل ھابیلَ   (75.(َواْلَحَسُد رائُِد السُّ

 : ترجمھ
 .حرص ، حسدتكبّر، : ھالكت و نابودى دین و ایمان ھر شخص در سھ چیز است 

 .با آن ھمھ عبادت ملعون گردید - تكبّر سبب نابودى دین و ایمان شخص مى باشد و بھ وسیلھ تكبّر شیطان 
حرص و طمع دشمن شخصیّت انسان است ، ھمان طورى كھ حضرت آدم علیھ السالم بھ وسیلھ آن از بھشت 

 .خارج شد
 .برادر خود ھابیل را بھ قتل رساند حسد سبب ھمھ خالف ھا و زشتى ھا است و بھ ھمان جھت قابیل

باِطالً  ما َراَءْیَت بََعْینَِك فَھَُو اْلَحقُّ َوقَْد تَْسَمُع بِاُءُذنَْیكَ  بَْیَن اْلَحقِّ َواْلباِطِل اءْربَُع اءصابِع ،: قاَل علیھ السالم  - 14
 (76.(َكثیرا

 : ترجمھ
ببینى حّق است ؛ و آنچھ را شنیدى  را با چشم خودبین حّق و باطل چھار انگشت فاصلھ است ، آنچھ كھ : فرمود

 .باشد یا آن كھ برایت نقل كنند چھ بسا باطل
 (77.(اءْلعاُر اءْھَوُن ِمَن النّارِ : قاَل علیھ السالم  - 15
 : ترجمھ
 .سرزنش و ننگ شمردن مردم انسان را، آسان تر است از معصیت و گناھى كھ موجب آتش جھنّم شود: فرمود
 (78.(إ ذا لَقى اءَحُدُكْم اءخاهُ فَْلیُقَبِّْل َمْوِضَع النُّوِر ِمْن َجْبھَتِھِ : علیھ السالم  قالَ  - 16
 : ترجمھ
 .خود را مالقات نمود، باید پیشانى و سجده گاه او را ببوسد -و دوست  -وقتى انسان برادر مؤ من : فرمود
َم بَْینَُكمْ  َعبَثا، َولَْیسَ  إ نَّ ّهللاَ لَْم یَْخلُْقُكمْ : قاَل علیھ السالم  - 17 َمعائَِشُكْم، لِیَْعِرَف  بِتاِرِكُكْم ُسًدى ، َكتََب آجالَُكْم، َوقَسَّ

 (79.(لَھُ اءصابَھُ، َوما ُصِرَف َعْنھُ فَلَْن یُصیبَھُ  ُكلُّ ذى لُبٍّ َمْنِزلَتَھُ، واءنَّ ماقََدرَ 
 : ترجمھ
 . رض نیافریده و شما را آزاد، رھا نكرده استخداوند شما انسان ھا را بیھوده و بدون غ: فرمود

بندى و تقسیم شده است  لحظات آخر عمر ھر یك معیّن و ثبت مى باشد، نیازمندى ھا و روزى ھركس سھمیّھ
 .گردد تا آن كھ موقعیّت و منزلت شعور و درك اشخاص شناختھ

ْھَرِة، َكساهُ ّهللاُ : قاَل علیھ السالم  - 18  (80.( یَْوَم اْلقِیاَمِة ثَْوبا ِمَن النّارِ َمَن لَبَِس ثَْوَب الشُّ
 : ترجمھ
بپوشد، روز قیامت خداوند،  -... و انگشت نما، از جھت رنگ ، دوخت ، مد و  -ھركس لباس شھرت : فرمود

 .او را لباس آتشین خواھد پوشاند
ُجلُ : َعِن اْلبُْخِل؟ فَقالَ : ُسئَِل علیھ السالم  - 19  (81.(ما اءْنفَقَھُ تَلَفا، َوما اءْمَسَكھُ َشَرفا ھَُو اءْن یَرَى الرَّ
 : ترجمھ



 :از حضرت پیرامون بخل سؤ ال شد؟ در جواب فرمود
كھ از دست داده و تلف شده است  معناى آن چنین است كھ انسان آنچھ را بھ دیگرى كمك و انفاق كند فكر نماید

اقى مى ماند و موجب شخصیّت و شرافت او خواھد كند برایش ب و آنچھ را ذخیره كرده و نگھ داشتھ است خیال
 .بود

نا، َوَكْنُس اْلفِناء، َوَغْسُل اْال ناء َمْجلَبَةٌ لِْلِغناء: قاَل علیھ السالم  - 20  (82:(تَْرُك الزِّ
 : ترجمھ
انجام ندادن زنا، جاروب و نظافت كردن راھرو و درب منزل ، و شستن ظروف سبب رفاه و بى : فرمود

 .گرددنیازى مى 
یاَسةُ اءْن تَْرعى ُحقُوَق ّهللاِ، َوُحقُوَق اْال ْحیاِء، َوُحقُوَق اْال ْمواتِ :قاَل علیھ السالم  - 21  (83.(السِّ
سیاست آن است كھ حقوق خداوند و حقوق موجودات زنده و حقوق  -مفھوم و معناى  -: فرمود v: ترجمھ

 . مردگان را رعایت كنى
 (84.(تَشاَوَر قَْوٌم إ الّ ھُُدوا إ لى ُرْشِدِھمْ  ما: قاَل علیھ السالم  - 22
 : ترجمھ
با یكدیگر مشورت نكرده  - ... اجتماعى ، سیاسى ، اقتصادى ، فرھنگى و -ھیچ گروھى در كارھاى : فرمود

 .رسیده اند... اند مگر آن كھ بھ رشد فكرى و عملى و
فیھِ : قاَل علیھ السالم  - 23 ْكُر َمَع النِّْعَمِة، َوالّصْبُر َعلَى النّاِزلَةِ : اَْلَخْیُر الَّذى ال َشرَّ  (85.(اءلشُّ
 : ترجمھ
آن خوبى كھ شّر و آفتى در آن نباشد شكر در مقابل نعمت ھا و صبر و شكیبائى در برابر سختى ھا : فرمود
 . است

َك، فَُخْذ ِمّما فى یََدْیَك لِماُمْنُذ َسقَطْ  یَاْبَن آَدٍم، لَْم تََزْل فى ھَْدِم ُعْمِركَ : قاَل علیھ السالم  - 24 بَْیَن  َت ِمْن بَْطِن اُمِّ
 (86.(یََدْیكَ 

 : ترجمھ
ھستى ، پس از آنچھ دارى براى  اى فرزند آدم از موقعى كھ بھ دنیا آمده اى در حال گذراندن عمرت: فرمود

 .ذخیره نما) قبر و قیامت (آینده ات 
ْن یُْؤِمْنَك َحتّى تَْلتَقِى اْلَخْوفَ إ نَّ َمْن َخَوفَّ : قاَل علیھ السالم  - 25  (87.(َك َحتّى تَْبلَُغ اْال ْمَن، َخْیٌر ِممَّ
 : ترجمھ
و بیدار شوى ، بھتر است از آن  ھشدار دھد تا آگاه -در برابر عیب ھا و كم بودھا  -ھمانا كسى تو را : فرمود

 .دعیب ھایت افزوده گرد كسى كھ فقط تو را تعریف و تمجید كند تا بر
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