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 پيش گفتار

گيرى  بهرههاست، هر مكتبى آه بتواند با  در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم و 
راى شكستن اين قدرت معطوف شد، دشمنان ب)عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 با درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى )عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
 راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى پيروان خاندان عصمت و در

نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 
ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسانى در  نهاد، تا از طريق برگزارى همايش

خدارا . دى بپردازدحوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّم
در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت

هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام
تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  حرآت نورانى و اصيل، هرچه پوياتر وبالنده

و مكتب عرفانى و زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى معارف 
 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  تواند جلوه ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

رآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت بيدارى و ح
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن و خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(و تشنه حكومت جهانى امام عصر» عصر ظهور«



اين مسير استقبال از اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در 
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

عليهم (خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

قين ارزشمند اين نهاد آه حاصل زحمات محق» مجموعه اعالم الهدايه«، با عنوان )السالم
باشد و با همت و تالش و خامه پرتوان استاد عباس جاللى به فارسى  مقدس مى

برگردانده شده است را تقديم شما عزيزان آنيم و براى مؤلفين محترم و مترجم گرانقدر، 
 .آرزوى توفيق داشته باشيم

آه در فراهم در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        معاونت فرهنگى

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  مىبا ِخَرد، حقيقت را در ; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. هدايتش برآنان فرو باريد

 . آفرينش او، آشنا ساختوى و هدف از



هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو ا(

 .اقعى همان هدايِت خداستهدايِت و: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

هدى فما قل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُي(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  شود، مگر آن آه هدايتش آنند؟ شما را چه مى تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

 ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز ويرى الذين أوتوا العلم الذى(

 )٦(;)الحميد

مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو نازل گرديده  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

راه راست آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; گاه بر او مّنت گذارد ونعمِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشت آن

 :مى فرمايد

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است يابى به اوج قله آمال، پرستش همراه بينش دست

وت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشه
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
انت آند تا حّجت ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضم

بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .راهنمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گردد

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. زمين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بود«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  بعد و همراه ـ با خلق است، به گونهحجت خدا، هماره ـ قبل و 

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد تو فقط بيم دهنده

 مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و پيامبران و جانشينانشان،
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  اين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را بر مى

 :است 

 )١٠(;)يجعل رسالَتهاهللا أعلم حيث (

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .لگو و سرمشق نيكويى بودرسول خدا به يقين براى شما ا

چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و ها و ارآان جوامع بشرى  انسان

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  العاده مقاوم، آگاه به روحّياِت طبقاِت مختلف جامعه و جريان
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،   براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان در راه تحقق اهدافى آه خداوند
ها افكندند و از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  گير آنان را با رسالِت آخرين پيام خداوند تالش پى. هيچ آوشش نياسودند
ت هدايت تكميل ساخت و امانت و مسئولّي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :هاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزارش داد آه حاصل تالش

 . به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاستعرضه رسالتى آامل.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

و آن را از دست اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار رجستهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم

 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

تحريف نادانان و امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از 



ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل
 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند  گذارم، تا زمانى آه به آن  گرانسنگ در ميان شما برجاى مى]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ) قرآن(افتيد، آن دو آتاب خدا  باشيد، هرگز به گمراهى نمى

 .ناپذيرند تا در آنار حوض آوثر بر من وارد شوند

 همان برجستگانى بودند آه پيامبر به )معليهم السال(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
لمانان حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مس; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند طى مى
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله (د و ارتقاى آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدادر جهت ايجا

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
پيشوايان دين، مردم را به سوى بدين سان، . آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

 عّزِت ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  شهادت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزه

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  حقيقى ژرف از آنآوشيم تا با پژوهش و ت ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم

آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
شريف ال وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه
 .ـ پايان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداند

 پس از )عليهم السالم(آتاب حاضر، به بررسى زندگى دومين پيشواى اهل بيت
 و چهارمين اختر سپهر عصمت و اسوه نور، امام حسن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم نبى



وى نواده رسول .  آه تمام زندگى ارزشمندش تجسم اسالم بودپردازد مى)عليه السالم(مجتبى
خدا و ساالر جوانان بهشتى و يكى از دو يادگارى است آه از دودمان نبى اآرم به يادگار 

ها دور و آنان را پاك و  مانده و از شمار خاندانى است آه خداوند، پليدى را از آن
گاران، نمادى برجسته و مشعلى پرفروغ اين امام ُهمام طى روز. پيراسته قرار داده است

 . افكن بود آيد آه ايمان و پاآى و روشنايى از وجود مبارآش پرتو به شمار مى

جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول 
ص داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف، باالخ

محقق حجة االسالم و المسلمين جناب آقاى سيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى سپاسگزارى 
آنيم و سر بر آستاِن حق بساييم آه توفيق به انجام رساندِن اين دائرة المعارف خجسته را 

 .»النصير ِنعم فإّنه َحسُبنا و«به ما ارزانى داشت، 

 معاونت فرهنگى        
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 بخش نخست

  در يك نگاه)عليه السالم(امام حسن مجتبى 

 

بيت پس از نبى  وى امام ابو محمد حسن بن على بن ابى طالب دومين پيشواى اهل
 و به اتفاق ناقالن حديث، ساالر جوانان بهشتى و يكى از دو )صلى اهللا عليه وآله(اآرم 

 .هاست  از سالله آن)صلى اهللا عليه وآله(يادگارى است آه دودمان رسول خدا 

 به )صلى اهللا عليه وآله(اين امام واال تبار از جمله چهار نور مقدسى است آه رسول اآرم 
اتفاق آنان با مسيحيان نجران به مباهله پرداخت و در زمره پيراستگانى است آه خداوند 

 است آه خداوند مردم را به )صلى اهللا عليه وآله(ها دور و از نزديكان پيامبر پليدى را از آن
و محّبت آنان فرمان داده و يكى از دو امانت گرانسنگى است آه هرآس بدانان دوستى 

ها سرپيچى آند، به گمراهى و  چنگ زند، اهل نجات و رهايى و آن آه از فرمان آن
 .انحراف آشيده خواهد شد

 نشو و نما )صلى اهللا عليه وآله(آن بزرگوار در دامان جّد بزرگوارش نبّى مكّرم اسالم 
سرچشمه زالل رسالت و اخالق و گذشت و عفو و بخشِش آن حضرت آرد و از 

 در آنار آن )صلى اهللا عليه وآله(مند گرديد و تا آخرين لحظات عمر شريف پيامبر اآرم  بهره
حضرت به سر برد و هدايت و ادب و شكوه و جاللش را به ميراِث وى نهاد و شايستگى 

رفت، به او بخشيد آه  انتظار آن مىامامت و پيشوايى را آه پس از پدر بزرگوارش 
 :جا آه فرمود بارها از اين موضوع به صراحت سخن گفته بود، آن

 

 ;»الحسن والحسين امامان قاما أو قعدا، اللهّم اّني ُاحّبهما فأحّب َمن يحّبهما«

 و به دو را دوست دارم من آن! حسن و حسين دست به قيام بزنند يا نزنند، امام و پيشوا هستند، خدايا

 .مندم ها عالقه دوستداران آن

افزون بر مجد و عظمت و اصالت ، ارج و عظمت نبوت و امامت در وجود مقدِس 
هايى را آه در جّد بزرگوار و پدر ارجمندش  مسلمانان ويژگى; اين امام گرد آمده بود

يدن اى آه د گر بودند به گونه مشاهده آرده بودند، در سيماى نورانى امام مجتبى نظاره
وى، يادآور آن دو بزرگوار بود، به همين دليل به وى عشق مىورزيدند و ارج و 



هاى زندگى و مشكالِت امور  نهادند و پس از پدر ارجمندش و در دشوارى احترامش مى
آمد به ويژه آن زمان آه مسلمانان دستخوش  دينى مسلمانان، تنها مرجع آنان به شمار مى

بارى آه نظير آن را قبًال سراغ نداشتند، گرفتار  رتحوادث و رخدادهاى تلخ و مرا
 .آمدند

اش آه در راه خدا با  ها و مراحل زندگى گيرى  در آليه موضع)عليه السالم(امام مجتبى
ترين َسمُبل  افكند، برجسته آزار و اذيت و اعمال نارواى دشمنان، دست و پنجه در مى

رترين درجه صبر و شكيبايى و بردبارى آمد و به ب فضايل بلند اخالق نبوى به شمار مى
ترين دشمن وى ـ زبان به اعتراف گشود  جا آه مروان حكم ـ سرسخت آراسته بود تا آن

اين امام بزرگوار در عفو و . و صبر و بردبارى امام مجتبى را به آوه استوار تشبيه آرد
 ساير اهل اى زبانزد مردم بود آه وى را از گذشت و آرم و بخشش و سخاوت به گونه

 .ساخت بخشش و آرم و سخاوت، متمايز مى

 )صلى اهللا عليه وآله( پس از رحلت جانسوز جّد بزرگوارش نبّى اآرم)عليه السالم(امام حسن
 و پدر )عليها السالم(تحت تربيت مادر بزرگوارش حضرت صّديقه طاهره فاطمه زهرا

 قرار )عليه السالم( طالبارجمندش سرور اوصياء و پيشواى نكوسيرتان امام على بن ابى
گرفت آه اين دو بزرگوار همواره با يغماگراِن خالفت جد امجدش در نزاع و آشمكش 

ديرى نپاييد آه دومين صفحه تاريخ زندگى او با وفات جانگداز مادرش زهراى . بودند
ها و پيش آمدهاى ناگوار، پدر ارجمندش  رنج و گرفتارى.  ورق خورد)عليها السالم(مرضيه

ى بن ابى طالب را از هرسو در احاطه داشتند و امام مجتبى در آودآى همواره عل
ها را فرو  گر اين همه رنج و محنت و گرفتارى پدر بود و تلخى و مرارت آن نظاره
هاى آن،  خورد، ولى از جنبه درك و آگاهى بر اوضاع جامعه آن روز و دگرگونى مى

يازيد، از همين  رفت، دست مى  انتظار مىبه آارهايى برتر از آن چه در آن سن از او
عليه (نسبت به امام مجتبى )صلى اهللا عليه وآله(رهگذر مردم شاهد توجه و عنايت رسول خدا 

 .بودند، آن بزرگوار از ارج و احترام خاصى ميان مسلمانان برخوردار بود)السالم

هاد و در آنار پدر  در دوران خالفت عمر، به سن جوانى پا ن)عليه السالم(امام مجتبى 
 .ارجمندش به آشنا ساختن مردم با معارف دين و حل مشكالت آنان همت گمارد

 در دوران عثمان نيز در آنار پدر بزرگوارش قرار داشت و در )عليه السالم(امام حسن 
آرد و در جهت پايان دادن به فساد و  راه پيشبرد اسالم، خالصانه تالش و فعالّيت مى

راِن خالفت عثمان پيكر امت اسالمى را رنجور ساخته بود، با پدر تباهى آه در دو
 نيز مانند ـ ديگر صحابه ـ از نحوه عملكرد )عليه السالم(امام على . تشريك مساعى داشت



داد، به همين  عثمان و آارگزارانش ناخرسند بود، ولى به آشته شدن او رضايت نمى
صالحگرانه و حكيمانه اتخاذ آردند ولى دليل خود و فرزندانش در اين راستا مواضعى ا

نشينان عثمان با دست نكشيدن از شيوه خود به متشّنج ساختن اوضاع ادامه داده و  حاشيه
 تا آن جا آه )عليه السالم(غير مستقيم مردم را به آشتن عثمان تحريك آردند و امام 

 .داد در آرام آردن اوضاع تالش آرد دستورات الهى اجازه مى

هايى آه پدر بزرگوارش به ايراد سخن   در تمام عرصه)عليه السالم(تبى امام مج
هاى آن  داد در آنار آن حضرت و در تمام جنگ پرداخت و اقداماتى آه انجام مى مى

گاه آه معرآه سخت درگرفته و بحرانى  مرد، در رآاب پدر حضور داشت و آن بزرگ
ان آارزار و ادامه جنگ شد از پدر ارجمندش درخواست اجازه حضور در ميد مى
 از بيم اين آه مبادا با شهادت فرزندانش حسن و )عليه السالم(نمود، ولى اميرمؤمنان  مى

 از ميان برود، بر عدم شرآت آن دو )صلى اهللا عليه وآله( دودمان نبى اآرم )عليه السالم(حسين
 .در جنگ و نبرد تأآيد مىورزيد

ت حيات پدر، در آنار آن بزرگوار قرار داشت،  تا آخرين لحظا)عليه السالم(امام حسن 
داد و با  ديد او را نيز رنج مى رنج و محنتى آه پدر ارجمندش از مردم عراق مى

ديد آه معاويه مبّلغان خود را براى  او با چشم خود مى. شد هاى وى نگران مى نگرانى
نده ساخته و  در سراسر آشور پراآ)عليه السالم(ناسزاگويى به پدر واال مقامش على

ها را از اطراف  فرماندهاِن سپاه پدرش را با پول و مقام فريب داده و توانسته بيشتر آن
 براى جدايى از آنان از خداى )عليه السالم( پراآنده سازد تا آنجا آه امام على )عليه السالم(امام

 و سرانجام به فيض شهادت نائل آمد] او; آرى[آند  خويش آرزوى مرگ يا شهادت مى
اى ـ آه دست از  ها و بين مردم آوفه  ميان آن همه فشارها و سختى)عليه السالم(امام حسن 

 .هاى شاميان، تنها ماند يارى پدرش شسته ـ و باقيمانده قواى خوارج و جنگ طلبى

 به خالفت و جانشينى فرزندش امام مجتبى و تسليم )عليه السالم(با تصريح اميرمؤمنان 
 مردم آوفه و مهاجر و انصار پيرامونش گرد آمده و براى احراز ميراث نبوت به وى،

 افزون بر دارا بودن )عليه السالم(امام حسن . مقام خالفت با آن بزرگوار دست بيعت دادند
دانش و تقوى و عزم و اراده و لياقت و شايستگِى خالفت، خداوند وجود مقدس او را از 

ردم آوفه و بصره در بيعت با آن امام ُهمام بر م. هرگونه عيب و پليدى مبّرا ساخته بود
يكديگر سبقت گرفتند و اهل حجاز و يمن و فارس و مردم ديگر مناطقى آه محبت 

. بيت را در دل داشته و با پدر بزرگوارش بيعت آرده بودند دست بيعت به امام دادند اهل
و هوادارانش رسيد، با تمام  به معاويه )عليه السالم(زمانى آه خبر بيعت مردم با امام مجتبى 



حيله و نيرنگى آه در اختيار داشتند، در صدد به تباهى آشاندِن بيعت و آشفته ساختِن 
 .اوضاع برآمدند

 پس از پدر بزرگوارش زمام امور را به دست گرفت و در آن )عليه السالم(امام حسن 
. امور پرداختترين شكل ممكن به اداره  فضاى آآنده از آشوب و توطئه، به شايسته

فرمانروايان خود را بر شهرها گمارد و آنان را به اجراى عدالت و نيكى و مبارزه با 
ظلم و طغيان و سرآشى سفارش فرمود و راه و روشى را آه پدر ارجمندش پيموده و 

 .گرفت شد، پى  قلمداد مى)صلى اهللا عليه وآله(ادامه روش جد بزرگوارش پيامبر اآرم 

بازى معاويه و دشمنى و خصومت   از نفاق و حقه)عليه السالم(با اين آه امام مجتبى 
آردن مظاهر جاهليت انجام داده  وى با رسالت جدش پيامبر و تالشى آه در راستاى زنده

بود، به خوبى آگاهى داشت ولى بر ضد او اعالن جنگ نكرد، مگر پس از ارسال 
ه وحدت و يكپارچگى صفوف مسلمانان فراخواند و بر هايى پياپى آه در آن وى را ب نامه

 .او اتمام حجت نمود تا عذرى براى معاويه باقى نماند

دانست آه   با معاويه مكاتبه آرد ولى به خوبى مى)عليه السالم(هرچند امام حسن 
معاويه نه تنها درخواست وى را پاسخ نخواهد گفت، بلكه در مورد وى موضعى 

عليه (گيرى گذشته او در مورد پدر بزرگوارش اميرمؤمنان  ضعتر از مو شرمانه بى

هاى خود برضد پدر ارجمنِد امام  به ويژه آه معاويه در توطئه. خواهد داشت)السالم
 به خوبى آگاهى )عليه السالم(امام حسن . هاى موقتى دست يافته بود مجتبى، به پيروزى

د، قطعًا از موضع قدرت وارد داشت آه اگر معاويه راهى براى حيله و نيرنگ نياب
بايست براى جهانيان از تمام حقد و   مى)عليه السالم(بنابراين، امام مجتبى. خواهد شد

امّيه در مورد پيامبر اآرم و  ها و حيله و نيرنگ نهانى خاندان بنى ها، دشمنى آينه
 . و اسالم و مسلمانان، پرده بردارد)عليهم السالم(بيت آن بزرگوار اهل

عليه (ه نظر به ارتباط قوى خود با بسيارى از فرماندهان سپاه امام حسنمعاوي

عليه (چنان آه آوشيد تا امام . آامًال مطمئن بود آه زمينه اين آار براى او مهياست)السالم

 را با اعطاى زر و سيم بفريبد و خالفت را پس از او در دست گيرد و افكار )السالم
 در برابر تهديدهاى معاويه )عليه السالم(ى موضع امام ول. عمومى را به انحراف بكشاند

گيرى   در موضع)عليه السالم(گونه تغييرى نيافت و معاويه دريافت آه امام حسن  هيچ
رو، براى نبرد با امام به تدارك تجهيزات  از اين. اصولى خويش سخت پايدار است

عليه (و امام مجتبى پرداخت و مطمئن بود آه جنگ به سود وى پايان خواهد پذيرفت 

 و نيروهاى مخلص و وفادارش آشته شده و يا به اسارت درخواهند آمد، ولى )السالم



آرد آن را به رخ  پيروزى و ظفرى اين چنين، از توجيهى شرعى آه معاويه تالش مى
به همين دليل معاويه ترجيح داد خود را درگير . توده مسلمانان بكشد، برخوردار نبود

 ننمايد و در اين راستا به حيله و نيرنگ و دروغ پردازى و )عليه السالم(حسن جنگ با امام 
 پس از )عليه السالم( متوسل شد و امام )عليه السالم(خريد مردم و پراآنده ساختن سپاهيان امام 

آن آه اآثريت سپاه و فرماندهانش از يارى وى دست برداشتند، و تنها گروه اندآى از 
اى جز گزينش راه صلح و  دار حضرت با او باقى مانده بودند، چارهخاندان و ياران وفا

 آشتى

به همين سبب آن بزرگوار در آن فضاى پر التهاب، براى جلوگيرى از . با معاويه نديد
عليه (بنابراين، گزينش صلح از ناحيه امام. آشفتگى بيشتر اوضاع، از خالفت چشم پوشيد

برجسته و بلنِد آيين مقدس اسالم، در اوج حكمت و  در جهت تحّقق منافع و اهداف )السالم
 .پذيرفت دورانديشى آگاهانه سياسى صورت مى

 پس از ماجراى صلح با معاويه از ناحيه آن دسته از پيروان و )عليه السالم(امام حسن 
هواداران خويش آه جام صبرشان از جور و ستم معاويه لبريز شده بود، به شدت مورد 

 را مجبور به )عليه السالم(با اين آه شرايط بسيار دشوارى آه امام نكوهش قرار گرفت 
گيرى از قدرت نمود، بر بيشتر آنان پوشيده نبود و بسيارى از  پرهيز از جنگ و آناره

اميه نسبت به اسالم و مبّلغان و  بزرگان و سران مسلمانان با آگاهى از حقد و آينه بنى
آردن انواع  هايى آه امويان در راستاى زنده شدعوتگران وفادار آن و آشنايى با تال

اى سخت  مظاهر جاهليتى آه توسط اسالم منكوب شده بود، داشتند حادثه صلح را ضربه
 .و سهمگين بر پيكر مسلمانان تلقى آردند

 با صلح مشروطى آه برقرار آرد به معاويه ميدان داد تا از )عليه السالم(ولى امام
هاى جاهلى خود پرده بردارد و ماهيت وى را به توده مسلماناِن ناآگاه،  حقيقت طرح

از همين رهگذر تا آن زمان آه اين صلح و آشتى آوس رسوايى سياست . بشناساند
اى را آه معاويه در برابر دشمنانش سپر خويش قرار داده بود به صدا  گرانه حيله

گاه آه معاويه  آمد و آن نوان يك پيروزى به شمار مى به ع)عليه السالم(درآورد، براى امام 
خود، در آشكار شدن حقيقت انحراف آميزش ايفاى نقش آرد، در واقع طرح و برنامه 

زيرا معاويه صريحًا اعالن داشت آه مبارزه و .  به موفقّيت دست يافت)عليه السالم(امام 
گرى به مسلمانان،   و سلطهيابى به حكومت جنگ او، جنبه دينى ندارد، بلكه براى دست

 .نامه وفادار نخواهد ماند است و در آينده به هيچ يك از مواد پيمان دست به اين آار زده



معاويه با اين اعالن و اقدامات بعدى آه در راستاى سرآوب خط و مشى امام 
 مندان به ترين ياران و عالقه  و فرزندان نيك خصال وى و آشتن برجسته)عليه السالم(على

 با )عليه السالم(وى انجام داد، پرده از چهره زشت و تنفرآميز اموى برگرفت و امام حسن
اين آه از محور و مرآز حكومت فاصله داشت، مسئوليت حفظ و حراست از خط و 

هواداران خويش را تحت نظارت درآورد و با رهنمودهاى . دار شد مشى پدر را عهده
ها پرداخت و در اين  رات تهديد آميز، به تقويت آنخود و بسيج اين نيروها در برابر خط

آار سبب شد آه از ناحيه دشمنان،  راستا نقشى فوق العاده مؤثر و مثبت ايفا نمود و همين
 .بيشتر زيرنظر بوده و در تنگنا قرار گيرد

 صورت )عليه السالم(هاى پياپى و مكّررى آه براى سوء قصد و ترور امام  تالش
بيم و هراس معاويه از وجود آن حضرت آه به عنوان قدرتى گرفت حاآى از  مى

ابرازگر عواطف و احساسات مردم و آگاهى رو به رشِد آنان مطرح بود، به شمار 
توانست خطر شورش بر ضد بنى اميه را نيز همراه  بسا اين قدرت مى آمد و چه مى

 مقدمه حقيقى انقالب )معليه السال(شود صلح امام حسن  رو، اگر گفته مى داشته باشد از اين
سخنى بسيار . آمد  برشمار مى)عليه السالم(برادر بزرگوارش حضرت اباعبداهللا الحسين

 .بجاست

 جهاد و مبارزه بزرگ خويش را آه در آن شرايط دشوار به )عليه السالم(امام مجتبى 
 وسيله شد، با شهادت مظلومانه خود به مراتب برتر از جهاد و مبارزه با شمشير تلقى مى

سالم و . ترين دشمنانش به او خورانده شد، تكميل ساخت زهرى آه به دست سرسخت
درود بر او در آن روز آه پا به عرصه وجود نهاد و آن روز آه فرشته شهادت را در 

 .آغوش آشيد و در آن روز آه ديگربار زنده برانگيخته خواهد شد

 

 

 

 بخش دوم

 )ه السالمعلي( نمايى از شخصيت امام حسن مجتبى

 

  در قرآن)عليه السالم(بيان جايگاه امام مجتبى . ١

 و مقام برجسته )عليه السالم(بيت مسلمانان در بيان هيچ موضوعى مانند فضايل اهل
ها از مجموعه آماالتى آه خدا اراده فرموده  علمى و معنوى آنان و برخوردارى آن

 .اند اهنگ نبودهها آراسته گردد، تا اين پايه همسو و هم بشريت بدان



بيان صريح قرآن در : اين يكدلى و اتفاق نظر به بخشى از اصول و مبانى، از جمله
بيت را  قرآن آريم به صراحت، اهل. گردد  برمى)عليهم السالم(بيت مورد جايگاه ويژه اهل

 تلّقى )صلى اهللا عليه وآله(از هرگونه پليدى پيراسته گردانده و آنان را همان نزديكان نبّى اآرم
آرده آه دوستى و محّبت آنان پاداش رسالتى است آه خداى متعال به بشريت ارزانى 

اند آه خالصانه از خدا فرمان بردند و از عذاب او هراسيدند و به  داشته و نيك خصاالنى
ترس و بيم خدا در دل، آراسته گشتند و خدا نيز بهشت جاودان و رهايى از عذاب خويش 

 .ت فرمودرا براى آنان ضمان

بيتى است آه از پليدى، پاك و  ترديد از شمار اهل  بى)عليه السالم(امام حسن مجتبى 
صلى اهللا (آن بزرگوار به صريح آيه مباهله آه در ماجراى مباهله رسول خدا. اند پيراسته

 به شمار )صلى اهللا عليه وآله( با مسيحيان نجران نازل گرديد، فرزند رسول اآرم )عليه وآله
 سوره مبارآه آل عمران ٦١آيد و قرآن آريم ياد اين حادثه تاريخى را در آيه  مى

 .جاودانه ساخت

َفَمْن َحاجَّك فيه ِمن بعِد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءآم و نساءنا و (

 )١٥(;)نساءآم و أنفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اهللا على الكاذبين

: ها بگو هرگاه پس از علم و دانشى آه به تو رسيده آسانى با تو به دشمنى و ستيز برخيزند بدان

بياييد ماو شما، فرزندان و زنان و نفوس خويش را فراخوانده و سپس يكديگر را نفرين نموده و لعنت 

 .خدا را نثار دروغگويان سازيم

د آه شأن نزول اين آيه شريف در ان ارباب حديث به طرق گوناگون روايت آرده
رسول اآرم و على و فاطمه و حسن و :  آه عبارتند از)عليهم السالم(بيت مورد اهل

در اين آيه بى ترديد امام حسن و » أبناء«نازل گشته و منظور از آلمه )عليهم السالم(حسين
 .است)عليهما السالم(امام حسين 

داد تاريخى تصريح آرده جمعى آه همراه به  در اين رخ)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 
ها در  ترين آن هاى روى زمين و گرامى اتفاق آنان مباهله انجام داد برترين انسان

 همراه با آنان به مباهله پرداخت )صلى اهللا عليه وآله(به همين دليل پيامبر اآرم . پيشگاه خدايند
هايى  من امروز با چهره «:و آشيش نجران نيز به اين واقعيت اذعان نموده و گفت

                                                           
 .٦١ية  آ/آل عمران.  ١٥



آار را عملى  رو هستم آه اگر از خدا درخواست آنند آوهى را از جا برَآَند، اين روبه
 )١٦(.»خواهد ساخت

اين ماجرا نيز همانند آيه شريف بر مقام واال و جايگاه بلند و فضيلت و برترى آنان 
ترين آفريدگان به شمار آمده و هيچ يك  داللت دارد و در پيشگاه خدا و رسول او محبوب
 .رسند نمى آناناز جهانيان در فضيلت و مقام و منزلت، به پايه 

بيت آن بزرگوار آه  قرآن آريم در مورد عصمت آسى غير از پيامبر اآرم جز اهل
 به صراحت سخن )١٧(خداوند اراده فرمود آنان را از هرگونه پليدى پيراسته گرداند،

همسران پيامبر در معنا و مفهوم هرچند مسلمانان در خصوص داخل بودن . نگفته است
اند ولى در اين آه على و زهرا و امام حسن و امام حسين  بيت، به اختالف پرداخته اهل

 )١٨(.گونه اختالفى ندارند اند، هيچ  در مقصود اين آيه مبارآه داخل)عليهم السالم(

 و )عليهم السالم(بيت توانيم به راز نهاِن وجوِب دوستى و محبت اهل از اين جا مى
ها را  آنبندى به خط و مشى آنان پى ببريم و به گفته صريح قرآن، دوستى و محبت  پاى

 به هنگام وجود )عليهم السالم( زيرا عصمِت اهل بيت )١٩(.دهيم بر ديگران ترجيح مى
هاى مختلف، بهترين دليل بر اين است آه نجات و  هاى گوناگون و خواسته جريان

يراسته، آسانى آه خداوند آنان را از پليدى پ. رهايى، در پيروى از اين گرانمايگان است
شوند و پيروانشان، از غرق شدن و هالآت رهايى  مردم را به ساحل نجات رهنمون مى

 .خواهند يافت

 )المودة في القربى( روايت آرده وقتى آيه )صلى اهللا عليه وآله(ابن عباس از نبّى اآرم 
نازل شد برخى مسلمانان، مقصود آيه شريف را از نزديكانى آه اطاعتشان بر مسلمانان 

منظور :  جويا شدند، حضرت در پاسخ فرمود)صلى اهللا عليه وآله(جب بود، از رسول خدا وا
 .]اند حسن و حسين[آيه از نزديكان، على و فاطمه و فرزندان آنان 

                                                           
، ٢/١٦٦، به تفسيرهاى جاللين، روح البيان، آشاف، بيضاوى، رازى، و صحيح ترمذى ١٢٣ ـ ١٢٢نوراالبصار .  ١٦

 . مراجعه شود٢/٢٠١ و مصابيح السنه ١/٨٥ابه، مسند احمد ، صحيح مسلم آتاب فضائل الصح٧/٦٣سنن بيهقى 
 .٣٣ آية /احزاب.  ١٧
، سنن ٤/١٠٧، مسند احمد٤، خصائص نسايى ٢/٣٣به تفسير آبير فخر رازى، تفسير نيشابورى، صحيح مسلم .  ١٨

 . مراجعه شود٥/٥٢١ و اسد الغابه ٢/٤١٦، مستدرك حاآم ١/٣٣٤، مشكل اآلثار ٢/١٥٠بيهقى  
; قل ال اسئلكم عليه اجرًا اال المودة فى القربى(فرمايد   خطاب به پيامبر خود مى٣٣خداى متعال در سوره شورا آيه .  ١٩

ما سألتكم من ( فرموده است ٤٧و در سوره سبأ آيه ) خواهم بگو جز محبت و دوستى نزديكانم از شما پاداشى نمى
 ).ام، از آِن شما باشد هرگونه پاداشى را از شما درخواست آرده; ماجر فهو لك



بيت و اخالصى آه اطاعت و  قرآن آريم در سوره مبارك دهر در بيان عظمت اهل
اين برترى و فضيلت پرداخته و عباداتشان مقرون بدان بوده، به تشريح علل و اسباب 

 :فرمايد مى

إّنا نخاف من رّبنا يومًا عبوسًا * انما نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاًء وال شكورًا (

و جزاهم بما صبروا * فوقاهم اهللا شّر ذلك اليوم ولقاهم نضرًة و سرورًا * قمطريرًا 

 )٢٠(;)جّنًة و حريرًا

ما از پروردگار * گونه پاداشى از شما نيستيم  آنيم و خواستار هيچ ما شما را به خاطر خدا اطعام مى

ها  دارد و آن خداوند آنان را از شّر آن روز نگاه مى* خويش در آن روز عبوس و سخت، بيمناآيم 

هاى  و در برابر صبر و بردبارى، بهشت و لباس* شود  را در حالى آه شاد و مسرورند، پذيرا مى

 .دارد ها ارزانى مى حرير بهشتى بدان

بنا به نقل بيشتر مفسران و محدثان، اين سوره مبارك پس از بيمارشدن حسن و 
 نذر آرد به شكرانه )عليه السالم( در حق اهل بيت نازل شد آه امام على )عليهما السالم(حسين 

از اين رو، اعضاى خانواده پس از .  سه روز روزه بگيردبهبودى آن دو بزرگوار
اى به نذر خود وفا آردند، وفايى برخوردار از  بهبودى فرزندان، به نحو بايسته

 :ترين انواع ايثار و از خودگذشتگى آه در حقشان اين آيات نازل شد برجسته

عباد اهللا عينًا يشرب بها * إّن األبرار يشربون من آأس آان مزاجها آافورًا (

 ;)يوفون بالنذر و يخافون يومًا آان شّره مستطيرًا* يفّجرونها تفجيرًا 

اى آه بندگان  از چشمه* به يقين، نيكان از جامى خواهند نوشيد آه با عطر دلپذيرى آميخته است 

آنان به نذر خود وفا * سازند  نوشند و از هرجا بخواهند آن را جارى مى خاص خدا از آن مى

 .  و از آن روز آه شّر و عذابش گسترده است بيمناآندآنند مى

هاى  خداوند به پاس اين ايثار و از خودگذشتگى و وفاى به عهد، در آخرت نعمت
فراوانى به آنان مبذول و تا قيامت پيشوايى و امامت مسلمانان را در دنيا بدانان ارزانى 

 .داشته است

 

 )صلى اهللا عليه وآله(بر نزد پيام)عليه السالم(جايگاه امام حسن. ٢

                                                           
 .، طبرى و درالمنثور مراجعه شوددر ذيل آيه مودت به تفسير آبير.  ٢٠



 به )عليهما السالم( از نوادگانش حسن و حسين )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر عظيم الشأن اسالم 
اوصافى ياد آرده آه حاآى از مقام و منزلت واالى آنان نزد اوست، از جمله اين آه آن 

 :دو بزرگوار

 )٢١(.هاى خوشبوى وى ميان اين امتند هاى بوستان نبى اآرم در دنيا و گل الف ـ گل

 )٢٢(.اند هاى روى زمين ب ـ امام حسن و امام حسين برترين انسان

 )٢٣(.اند دو، ساالر جوانان بهشتى ج ـ آن

 )٢٤(.آيند ها دست به قيام بزنند يا نزنند، امام و پيشوا به شمار مى د ـ آن

رند بيت پيامبرند آه تا قيامت از قرآن جدايى ندا هـ ـ آن دو بزرگوار از عترت و اهل
 )٢٥(.و اّمتى آه بدانان چنگ زند، هرگز به گمراهى دچار نگردد

اند آه براى آشتى نشستگان خود نجات از  و ـ اين دو امام ُهمام در شمار اهل بيتى
 )٢٦(.آنند غرق شدن را ضمانت مى

 :اند آه جّد بزرگوارشان در حق آنان فرمود دو، از جمله افرادى ز ـ آن

 ;»النجوم أمان ألهل األرض من الغرق و أهل بيتي أمان ألهل األرض ِمن االختالف«

 .بيت من موجب مصونّيت ساآنان زمين، از اختالفند ستارگان، سبب امنيت زمينيان از هالآت و اهل

اند   شده آه از آن حضرت شنيده فراوان نقل)صلى اهللا عليه وآله(ح ـ از ياران رسول خدا 
 : فرمود)عليهما السالم(درباره امام حسن و امام حسين 

 )٢٨(;» فأحّبهما و أحّب َمن ُيحّبهما)٢٧(الّلهم اّنك تعلم أّني احّبهما«

بنابراين، تو نيز آنان و دوستدارانشان را مورد . دو آگاهى تو به خوبى از عالقه من به آن! خدايا

 .محّبت خويش قرار ده

 :فرمود  شنيد مى)صلى اهللا عليه وآله(از سلمان فارسى نقل شده آه از رسول خدا

اهللا الحسن والحسين إبناي، َمن أحّبهما أحّبني و َمن أحّبني أحّبه اهللا و َمن أحّبه «
أدخله الجّنة و َمن أبغضهما ابغضني و َمن أبغضني أبغضه الّله و َمن أبغضه الّله أدخله 

 )٢٩(;النار

                                                           
 .٥٣٩، سنن ترمذى ١٨٨ / ٢صحيح بخارى .  ٢١
 .١/٦٧عيون اخبارالرضا .  ٢٢
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حسن و حسين فرزندان منند، هرآس آنان را دوست بدارد، دوستدار من است و هرآس مرا دوست 

گرداند و آسى  ، او را وارد بهشت مىبدارد، خدا دوستدار اوست و آن آس آه مورد محّبت خدا باشد

دو را به خشم آورد مرا خشمگين ساخته و آن آس آه مرا به خشم آورد، خدا بر او خشم  آه آن

 .آند گيرد و هرآس خداوند به او خشمگين گردد، او را وارد دوزخ مى مى

ى آداميك از اعضا:  پرسيدند)صلى اهللا عليه وآله(از رسول خدا «: گويد ط ـ انس مى
و همواره به دخترش » حسن و حسين«: تر است؟ فرمود خاندان شما نزدتان محبوب

ها را نزد پيامبر  وقتى فاطمه آن. »فرزندانم را نزدم فرا خوان«: فرمود فاطمه مى
 )٣٠(.آشيد بوسيد و در آغوش مى  آن دو را مى)صلى اهللا عليه وآله(آورد رسول خدا  مى

صلى اهللا (با چشم خود ديدم رسول خدا:  از ابوهريره روايت آرده آه گفتى ـ ابوحازم

 )٣١(.مكيد مكد، آب دهان حسن و حسين را مى  مانند آسى آه دانه خرما را مى)عليه وآله

 

 جايگاه وى از نگاه معاصران. ٣

 :رده آه فرمود روايت آ)صلى اهللا عليه وآله(الف ـ جابر از رسول اآرم

خداوند، من و على را در عرش به صورت دو نور آفريد و دو هزار سال قبل از آفرينش آدم ذات مقدسش 

آرديم، وقتى خداوند آدم را آفريد ما را در ُصلب وى قرار داد و سپس از ُصلبى پاك به  را تسبيح و تقديس مى

گاه از ُصلب ابراهيم به ُصلبى پاك و رحمى پاك منتقل   ُصلب ابراهيم جاى داد، آنرحمى پاك انتقال داده تا در

آرد تا در ُصلب عبدالمطلب مقرر داشت، سپس آن نور در ُصلب عبدالمطلب جدا گشت دو سوم آن در ُصلب 

 و عبداهللا و يك سوم آن در ُصلب ابوطالب قرار گرفت، پس از آن، نورى از من و على در فاطمه گردآمد

 )٣٢(.اند ترتيب، حسن و حسين دو نور از نور پروردگار جهانيان بدين

به نظر شما آن آه از ناحيه پدر و مادر و : ب ـ معاويه به مجلسيان خويش گفته بود
 آيست؟ مادر بزرگ و پدر بزرگ و عمو و عمه و دايى و خاله، از همه برتر است

 .داند اميرالمؤمنين بهتر مى: گفتند

وى، از همه برتر است چرا :  را گرفت و گفت)عليه السالم(معاويه دست حسن بن على
طالب، مادرش فاطمه دخت پيامبر، پدر بزرگ و جدش رسول  آه پدرش على ابن ابى

اش قاسم بن  اش دختر ابوطالب، دايى خدا، مادربزرگش خديجه، عمويش جعفر، عمه
 )٣٣(.است )صلى اهللا عليه وآله(اش زينب دختر نبّى اآرم خالهمحمد و 

                                                           
 .٥٤٠سنن ترمذى .  ٣٠
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ج ـ معاويه جاى ديگر نيز در برابر عمر و عاص و مروان َحَكم و زيادبن ابيه آه به 
آردند، به اين واقعيت اعتراف آرد و براى اين آه  نياى خود فخر و مباهاِت فراوان مى

 بر سخنان )عليه السالم(لد، امام حسن بن على را حاضر آرد و امام بينى آنها را به خاك بما
وقتى از مجلس بيرون رفت، معاويه . هاشم خط بطالن آشيد ها در مورد بنى نارواى آن

سزد بر آسى آه جدش رسول خدا، سرور اولين و آخرين و مادرش  مگر مى: گفت
به خدا :  سپس به حاضران گفتفاطمه بانوى بانوان جهانيان است، فخر و مباهات آنم؟ و

 )٣٤(...اگر مردم شام از اين ماجرا آگاه شوند، روزگارمان سياه است! سوگند

خبر دارى حسن بن على از : د ـ روزى مقدام بر معاويه وارد شد، معاويه بدو گفت
 دنيا رفته؟

 .بر زبان آورد...) إّنا لّله و إّنا إليه راجعون(جاع مقدام با شنيدن اين جمله، آلمه استر

 دانى؟ آيا تو فقدان حسن بن على را مصيبت مى: معاويه پرسيد

 او )صلى اهللا عليه وآله(چرا مصيبت ندانم در صورتى آه رسول خدا: مقدام در پاسخ گفت
 :فرمود نشاند و مى را در آودآى روى زانوى خود مى

 )٣٥(;»ّي رضي اهللا عنهماهذا مّني و حسين من عل«

 حسن از من است و حسين از على

پرسند  عراقيان مى! شگفتا: هـ ـ عبداهللا بن عمر در پاسخ به پرسش مردم عراق گفت
اگر شخصى در حال احرام مگسى بكشد چه حكمى دارد؟ در صورتى آه هم اينان فرزند 

را به شهادت رساندند با آن آه رسول خدا ) امام حسين ()اهللا عليه وآلهصلى (دخت نبّى اآرم 
ريحانتاى من هذه ) يا( )٣٦(;هما ريحانتاى من الدنيا«:  فرموده بود)صلى اهللا عليه وآله(

 . )٣٧(»االمة

را ديدم اشكم جارى شد، )عليه السالم(هرگاه امام حسن : گفت و ـ ابو هريره همواره مى
داد   دهانش را بر دهان حسن قرار مى)صلى اهللا عليه وآله(زيرا با چشم خود ديدم رسول اآرم 

 :فرمود و سه بار مى

 )٣٨(;»اللهّم إّني ُاحّبه فأحّبه و أحّب َمن ُيحّبه«
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: افزايد ابوهريره مى. را دوست دارم تو نيز او و دوستدارانش را دوست بدار) حسن(من او ! خدايا
با حسن چنين رفتارى آرد، همواره بدو )صلى اهللا عليه وآله(از آن زمان آه ديدم رسول خدا

 )٣٩(.مندم عالقه

 در تشييع پيكر )المعليه الس(ترين دشمنان امام حسين ز ـ وقتى مروان َحَكم سرسخت
 با شگفتى )عليه السالم(اش شرآت ُجست امام حسين  و حمل جنازه)عليه السالم(پاك امام مجتبى
در پاسخ » آنى؟ اش را حمل مى تو آه دلش را خون آردى چگونه جنازه«: به او فرمود

ها برابرى  اش با آوه آن آارها را در حق آسى روا داشتم آه صبر و بردبارى: گفت
 )٤٠(.آرد مى

وى شخصيتى پيراسته بود و ميان : گويد ح ـ ابواألسود دئلى درباره امام مجتبى مى
ترين خاندان به شمار آمده و از سرشتى پاك  ترين دودمان و بخشنده عرب از برجسته
 )٤١(.برخوردار بود

حسن بن على تنها آسى است آه هرگاه با من آغاز : گويد ط ـ عمرو بن اسحاق مى
گاه نشنيدم وى آلمه  سخن آند دوست دارم همواره سخن بگويد و ساآت نماند و هيچ

 )٤٢(.ناسزايى بر زبان آورد

 )عليه السالم(علىزنان، نظير حسن بن ! به خدا سوگند: ى ـ عبداهللا بن زبير گفته است
 )٤٣(.اند را در شكوه و وقار و مقام و منزلِت واال، نزاده

ك ـ وقتى برادرش محمد حنفّيه بر سر قبرش ايستاد تا در سوگش سخن بگويد، 
گونه آه در زندگى موجب عّزت و سربلندى ما  همان!) برادرم حسن: (اظهار داشت

 ما را شكستى، بهترين روحى بودى آه آفِن تو آن را در برگرفت بودى، با شهادتت پشت
و بهترين آفن، آفنى بود آه پيكر عزيزت را در خود جاى داد، چرا از چنين عظمتى 
برخوردار نباشى در صورتى آه تو طريق هدايت رهپويان و پيشواى تقواپيشگان و 

 آسايى؟ چهارمين ُدّر گرانمايه اصحاب

 تو را در جوار رحمت خويش قرار دهد، دست قدرت الهى به خداوند! اى ابومحمد
تو غذاى تقوا خوراند و از پستان ايمان شير نوشيدى و در پرتو مكتب اسالم پرورش 

                                                           
 .١٧١نوراالبصار .  ٣٩
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يافته و در زندگى و پس از مرگ، پاك و پيراسته بودى هرچند دلهايمان در فراق و 
 )٤٤(.ات اندوهبار است جدايى

 : در آنار مرقد مطهر برادر اظهار داشت)عليه السالم(بداهللا الحسين ل ـ ابا ع

ان آنت لتباصر الحق مظاّنه و تؤثر الّله عند التداحض في ! رحمك الّله يا ابا محّمد«

مواطن التقّية بحسن الروّية و تستشّف جليل معاظم الدنيا بعين لها حاقرة و تفيض 

رة و تردع بادرة غرب أعدائك بأيسر المؤونة عليها يدًا طاهرة األطراف، نقّية األس

عليك، وال غرَو فأنت ابن ساللة النبوة و رضيع لبان الحكمة، فإلى َرْوح و ريحان و 

 )٤٥(;»جّنِة نعيم، أعظم الّله لنا و لكم األجر عليه، و وهب لنا ولكم ُحسن األسى عنه

اين تو بودى آه حقيقت را ديدى و شناختى و در برابر . بر تو بادرحمت و درود خدا ! اى ابومحمد

ها و  دنيا و زيبايى. اى پنهانى راه خدا را برگزيدى گرايان با رفتارى نكو و مبارزه باطل

هايش را به ديده تحقير نگريستى و با دستى پاك و خاندانى پيراسته در دنيا زيستى و از آن  ناگوارى

هاى دشمنانت به آسانى دست رد نهادى و پاسخ گفتى و اين مايه  ها و خيانت گذشتى و بر فريبكارى

شگفتى نيست، زيرا تو از دودمان رسالتى و از پستان حكمت شير نوشيده و اآنون به سوى رْوح و 

اى خداى متعال پاداش تو و ما را در اين مصيبت جانكاه  ريحان و بهشت پر از نعمت الهى پرآشيده

 . ما صبر و بردبارى عنايت فرمايدبزرگ دارد و به

 

  از نگاه انديشمندان و تاريخ نگاران)عليه السالم(جايگاه امام مجتبى. ٤

عليه (الف ـ حافظ ابونعيم اصفهانى از انديشمندان قرن پنجم درباره امام مجتبى

مندان، شبيه و محبوِب  وى ساالر جوانان و اصالحگر نزديكان و عالقه: گويد مى)السالم
، سالله هدايت، هم پيمان تقواپيشگان، چهارمين اختر )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدادل 

 .اصحاب آساء فرزند بانوى بانوان، حسن بن على بن ابى طالب رضى اهللا عنهما است

توان واالتر از آسى دانست  آدام فرد را مى: ب ـ ابن عبدالبّر درباره او گفته است
رضوان و رحمت خدا .  او را سرور و ساالر ناميده است)لهصلى اهللا عليه وآ(آه رسول خدا

ورع و تقوا و فضل . باد آه انسانى بردبار، پروا پيشه و انديشمند بود) امام مجتبى(بر او 
و دانشش، او را به رها ساختن خالفت و دنيا واداشت تابه اجر و پاداش الهى دست يابد و 

مند نبودم رهبرى امت  خود پى بردم، عالقهاز آن زمان آه به سود و زيان : خود فرمود

                                                           
 .٣/٧مروج الذهب .  ٤٤
 .٢/٤٤٠حياة االمام الحسن .  ٤٥



اى آه حتى قطره خونى بر زمين بريزد، به دست   را به گونه)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 
 )٤٦(.گيرم

ابوبكر و عمر از او تجليل به عمل آورده : اش گفته و ـ حافظ ابن آثير دمشقى درباره
د و داشتن آردند و به وى ارج و احترام قائل بوده و او را دوست مى و به عظمت ياد مى
و ابن عباس هنگام سوار شدن امام حسن و امام . فدايت گرديم: گفتند همواره به او مى

گرفت و آن را براى خود نوعى نعمت  حسين بر مرآب، رآاب آن دو بزرگوار را مى
دادند مردم براى ابالغ سالم و  آرد و هرگاه آن دو طواف خانه خدا انجام مى تلقى مى

آردند آه گويى  ها به نحوى ازدحام مى پيرامون آندرود خود به آن بزرگواران 
 .خواستند ديوارهاى آعبه را درهم بشكنند مى

آن بزرگوار :  گفته است)عليه السالم(د ـ حافظ ابن عساآر شافعى در مورد امام مجتبى 
 و گل بوستان وى و يكى از سروران جوانان اهل )صلى اهللا عليه وآله(نواده رسول اآرم 

 )٤٧(...بهشت است

 نواده رسول خدا و گل بوستان وى و به ]امام مجتبى[: گويد هـ ـ حافظ سيوطى مى
گفته صريح پيامبر آخرين جانشين او و پنجمين اختر اصحاب آساء به شمار 

 )٤٨(...آيد مى

پس از نبى اآرم در مجد : گويد  مى)عليه السالم(و ـ محمد بن اسحاق درباره امام حسن 
اش فرشى   بيرون خانه)٤٩(. نرسيد)عليه السالم(و عظمت، آسى به رتبه امام حسن مجتبى 

فرمود به  شد و جلوس مى شد هرگاه حضرت از خانه خارج مى براى امام گسترده مى
شد،  ترتيب راه بسته مى آرد و بدين مسير عبور نمىاحترام آن بزرگوار هيچ آس از آن 

شد و  خاست و وارد منزل مى پا مى  به مجّرد اطالع از اين وضعّيت به)عليه السالم(امام 
آرد و  در راه مكه او را ديدم پياده حرآت مى. شد گاه عبور و مرور مردم آغاز مى آن

شد و  از مرآب خود پياده مىآرد به احترامش  در آن مسير هرآس امام را مشاهده مى
پيمود حتى سعد بن ابى وقاص را ديدم به احترام او پياده حرآت  پاى پياده راه مى

 )٥٠(.آرد مى

                                                           
پادارى احكام الهى در زمين باشد، رها  ، اگر سلطنت و حكومت براى به١٣٨٠، چاپ مصر ١/٣٨٥استيعاب .  ٤٦

از خالفت و حكومت گذشت، چون مسئوليت ) ع(نست، اين آه امام حسن توان دا آردن آن را زهد و ورع نمى
 .شرعى امام در آن شرايط چنين اقتضايى داشت

 .٧/٥مختصر تاريخ دمشق .  ٤٧
 .٧٣تاريخ الخلفاء .  ٤٨
 . مراجعه شود٢/١٤٨به مناقب ابن شهرآشوب .  ٤٩
 .٢/١٤٨ به نقل از مناقب ١٣٩الحسن المجتبى .  ٥٠



هوشى خداوند به وى : محمد بن طلحه شافعى درباره آن حضرت گفته است) ز
اش قرار داشت، اهدافش را  فزاينده و سرشار عنايت آرد تا در مشكالتى آه فرا روى

اى نافذ بخشيد آه به اصالح پايه و ارآان آيين الهى بپردازد و  روشن سازد و بدو انديشه
 )٥١(.ساخت وجود مبارآش را از انواع علوم و معارف آآنده

هاى  ترين انسان وى از برجسته: گويد مورد امام مجتبى مىح ـ سبط ابن جوزى در 
صلى اهللا عليه (اى درخشان برخوردار بود و رسول اآرم  اهل آرم و بخشش و از انديشه

 )٥٢(. شديدًا به او عشق مىورزيد)وآله

ل  ساالر جوانان اهل بهشت و گ]امام مجتبى[: ط ـ ابن اثير در حق او گفته است
 او را )صلى اهللا عليه وآله(خوشبوى بوستان نبى اآرم و شبيه آن بزرگوار بود، رسول خدا
 )٥٣(.آيد حسن ناميد و او چهارمين دّر گرانمايه اصحاب آساء به شمار مى

 

                                                           
 .٦٥مطالب السئوول .  ٥١
 .٦٥تذآرة الخواص .  ٥٢
 .٢/٩اسد الغابه .  ٥٣



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم( هايى از شخصيت امام مجتبى فضائل و جلوه

 

 عبادت

 از پدرش از جد بزرگوارش روايت آرده آه )عليه السالم(الف ـ مفّضل از امام صادق
 :فرمود

آمد،  حسن بن على بن ابى طالب پرستشگرترين، زاهدترين و برترين فرد دوران خويش به شمار مى

رفت، هرگاه از مردن و قبر و قيامت و رستخيز و عبور از پل  پياده و گاهى پاى برهنه به حج مى

شد  گريست و زمانى آه حضور در پيشگاه خداى متعال را متذآر مى آرد، مى اط ياد مىصر

رفت و هرگاه در پيشگاه خداى عزوجل به نماز  آورد و از بيم آن عرصه از هوش مى فريادى برمى

آرد از بيم، چون  لرزيد و هرزمان از بهشت و دوزخ ياد مى ايستاد بند بند اعضايش مى مى

آرد و از آتش دوزخ به او پناه  پيچيد، از خداوند درخواست بهشت مى د مىمارگزيده به خو

اى ايمان ; يا ايها الذين آمنوا(آرد و به جمله  جست و هرگاه قرآن تالوت مى مى

از همه . شد همواره در ياد و ذآر خدا ديده مى.لبيك اللهم لبيك: داشت رسيد عرضه مى مى)آورندگان

 ...دتر بو بيان راستگوتر و خوش

لرزيد و رخسارش به  گرفت اعضاى بدنش مى ب ـ هروقت آن بزرگوار وضو مى
چگونگى عارض شدن چنين حالتى بر او را از آن حضرت جويا . گراييد زردى مى

 :شدند در پاسخ فرمود

اش زرد و بند بند اعضايش به  ايستد رواست آه رنگ چهره بر آن آس در پيشگاه پروردگار عرش به

 .لرزه درآيد

گرفت و به  رسيد سر مبارآش را باال مى ج ـ امام مجتبى هر زمان به در مسجد مى
 :داشت پيشگاه خدا عرضه مى

با ! گنهكارى به درگاهت رو آورده، اى آريم! اى خداى نيكى بخش. ميهمان تو به آستانت آمده! خدايا

 )٥٤(.هاى فضل و آرمت از گناهان زشتم درگذر زيبايى

                                                           
 .٤٣/٣٣٩، بحار ٣/١٨٠مناقب .  ٥٤



يافت هرچند به انجام امورى  د ـ آن حضرت از نماز صبح آه فراغت مى
 .گفت پرداخت ولى تا طلوع خورشيد، سخن نمى مى

 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم(هـ ـ از امام محمد باقر

اش نرفته باشم،  شرم دارم، خدا را ديدار آنم و پياده به زيارت خانه:  فرمود)عليه السالم(امام مجتبى 

 )٥٥(.بار پياده از مدينه رهسپار مكه شد رو، وى بيست از اين

 دوبار، تمام )عليه السالم(حسن بن على : و ـ از على بن جذعان منقول است آه گفت
اى آه يك لنگه نعلين و  اش را در راه خدا بخشيد به گونه يمى از دارايىبار ن اموال و سه

 )٥٦(.داشت داد و يك لنگه آن را نگاه مى آفش خود را به بينوا مى

اى از معارف   روايت شده آه مجموعه)عليه السالم(دعاهاى گوناگونى از امام مجتبى 
و ُآرنش در برابر عظمتش را درخود تعالى و خشوع  و آداب نيايش با ذات مقدس بارى

 :آنيم هايى از آن دعاها اشاره مى جاى داده آه به نمونه

 :دارد  عرضه مى)عليه السالم(امام 

 اللّهم اّنك الَخَلُف من جميع َخلِقك و ليس في خلقَك َخَلٌف مثُلَك،«

و الهي َمن أحسن فبرحمتك و َمن اساء فبخطيئته فال الذي احسن استغنى عن ردفك 

 .معونتك وال الذي أساء استبدل بك و خرج من قدرتك

الهي بك عرفتك و بك اهتديُت الى أمرك ولوال انَت لم أدِر ما انت، فيا َمن هو هكذا وال 

هكذا غيره صّل على محّمد و آل محّمد و ارزقني االخالص في عملي والسعة فى 

 .رزقي

 .ر أّيامي يوم القاكاللّهم اجعل خير عملي آخره و خير عملي خواتمه و خي

ولم . إاليمان بك والتصديق برسولك: الهي اطعتك ولك المّنة عليَّ فى احّب األشياء إليك

الشرك بك والتكذيب برسولك، فاغفرلى ما بينهما يا : اعصك في ابغض األشياء إليك

 )٥٧(;»ارحم الراحمين

 .از ميان آفريدگانت تنها جانشين تويى و چون تو جانشينى ميان آنان وجود ندارد! خدايا 

آن آس آه عمل نيك انجام داد با رحمت تو بدان توفيق يافت و آن آس آه مرتكب گناه شد با ! خدايا

 تو بنابراين، نه آن آس آه آار نيك انجام داده از پشتيبانى و حمايت. خطاى خودش بدان دست يازيد

                                                           
 .٤٣/٣٣٩، بحاراالنوار ٣/١٨٠مناقب .  ٥٥
 .همان.  ٥٦
 .١٤٤مهج الدعوات .  ٥٧



بى نياز است و نه آسى آه از او بدى سر زده ديگرى را به جاى تو برگزيده و از تحت قدرتت 

 .خارج گشته است

به وسيله خودت تو را شناختم و به واسطه ذات مقدست به دستوراتت راه يافتم و اگر خود ! خدايا

ران از آن برخوردار اى آسى آه داراى اين صفات هستى و ديگ. شناختم گاه تو را نمى نبودى هيچ

 .نيستند بر محمد و خاندانش درود فرست و اخالص در عمل و روزى فراوان برايم مقرر فرما

 .پايان آارم را ختم به خير گردان و بهترين روزهايم را روز ديدار با خودت قرارده! خدايا

و و تصديق پيامبرت ترين اشياء نزد خود آه ايمان به ت از تو فرمان بردم و به عطاى محبوب! خدايا

ات بود از  بود، بر من مّنت نهادى و در تنّفرآميزترين اشياء آه شرك به تو و تكذيب رسول گرامى

گناهانى را آه در اين ميان از من سرزده ! ترين مهربانان پس اى مهربان. فرمانت سرپيچى نكردم

 .بر من ببخشاى

رفت  هاى همسرانش مى ه به خانه هرشب آ)عليه السالم(امام مجتبى : ابن آثير آورده 
برد و همواره در بستر خويش قبل از خوابيدن، تالوت  سوره مبارك آهف را با خود مى

 )٥٨(.نمود مى

 

 بردبارى و گذشت

اى معروف بود و بزرگترين  اده، به بردبارى فوق الع)عليه السالم(امام حسن مجتبى 
آمدهاى صلحش با معاويه بود آه  دليل بر آن، صبر و شكيبايى آن بزرگوار بر پى

 در آشمكش و طى آن به ناحق بر مسند )عليه السالم(همواره با پدر ارجمندش اميرمؤمنان 
  پس از ماجراى صلح، از ناحيه بهترين)عليه السالم(امام حسن . حكومت تكيه زده بود

ها قرار گرفت و با گذشت و بردبارى با آنان روبرو گرديد  ياورانش آماج انواع سرزنش
 .ها را تحمل نمود و در راه خدا انواع جور و جفا از آنان ديد ولى براى رضاى خدا آن

نقل شده روزى مروان حكم براى مردم در حضور امام مجتبى از على بن ابى طالب 
 رسيد و نزد )عليه السالم( ياد آرد و به وى ناسزا گفت، اين خبر به امام حسين )عليه السالم(

و سپس خدمت ! گويى؟ تو به على ناسزا مى! فرزند زِن آبود چشم: مروان آمد و گفت
دهد   اين انسان خبيث به پدرت دشنام مى]!برادر[: برادرش حسن رسيد و عرضه داشت

 !آنى؟  اعتراض نمىشنوى و خاموش نشسته و به او و تو مى

                                                           
 . مراجعه شود١٤٠٨، چاپ دار احياء التراث العربى ٨/٤٢به البداية والنهايه .  ٥٨



به فردى آه مسلط بر اوضاع است و :  در پاسخ برادر فرمود)عليه السالم(امام مجتبى 
است روزى  دهد، چه بگويم؟ منقول گويد و هرآار بخواهد انجام مى هرچه بخواهد مى

عليه ( را دشنام داد وقتى سخنش پايان يافت امام حسن )عليه السالم(مروان َحَكم امام مجتبى 

 :فرمود)لسالما

ات را بدهد، و اگر دروغ  اگر آن چه را گفتى راست است خداوند پاداش راستگويى
تر از بازخواسِت  گويى خداوند دروغت را آيفر دهد و آيفر الهى به مراتب سخت مى

روايت شده روزى يكى از غالمان حضرت خيانتى انجام داد آه سزاوار آيفر . من است
 .يه او دادبود و حضرت دستور به تنب

آنان آه از گناه ; والعافين عن الناس(: فرمايد قرآن مى! موالى من. غالم عرضه داشت

 . )گذرند مردم درمى

 »از تو گذشتم«: حضرت فرمود

 ).خداوند نيكوآاران را دوست دارد; واهللا يحّب المحسنين(:غالم عرض آرد

تو در راه خدا آزاد هستى و حقوقت «:  در برابر خواسته غالم فرمود)عليه السالم(امام 
 )٥٩(».را دو برابر قبل خواهم پرداخت

مردى شامى حضرت را سواره ديدار آرد و به : اند مبّرد و ابن عايشه نقل آرده
وت آرد وقتى  او را پاسخ نداد و سك)عليه السالم(امام حسن . ناسزاگويى وى پرداخت 

 جلو آمد و بر او سالم آرد و لبخندى زد و )عليه السالم(ناسزاگويى آن مرد پايان يافت امام 
 :فرمود

آنم غريبه هستى و گويى امر بر تو مشتبه شده، اگر بخواهى از تو راضى باشيم،  تصور مى! اى پيرمرد

آنيم، اگر  ات مى  باشى راهنمايىدهيم، اگر راهنمايى خواسته راضى خواهيم شد، اگر چيزى بخواهى مى

پوشانيم  گردانيم، اگر عريانى لباست مى ايى، تو را سير مى گردانيم، اگر گرسنه مرآبى خواستى سوارت مى

دهيم، اگر نيازى دارى آن را برآورده  اى پناهت مى اگر نيازمندى بى نيازت خواهيم گرداند، اگر رانده شده

تر  ت را به منزل ما بياورى و تا هنگام رفتن، مهمان باشى برايت مناسبخواهيم ساخت، اگر بار و ُبنه سفر

 .»است، زيرا ما از خانه وسيع و جاه و مال فراوانى برخورداريم

دهم آه شما جانشين خدا در  گواهى مى: مرد با شنيدن سخنان حضرت به گريه افتاد و عرضه داشت

خويش را در چه خاندانى قرار دهد، تو و پدرت داند رسالت  زمين هستى و خداوند بهتر از هرآس مى

 )٦٠(.ترين آفريدگانش پيش من هستيد منفورترين آفريدگاِن خدا نزد من بوديد، ولى اآنون محبوب

                                                           
 .٤٣/٣٥٢بحاراالنوار .  ٥٩
 .٣/١٨٤ به نقل از مناقب ١٢١العوالم .  ٦٠



 

 جود و بخشش

سخاوت واقعى اين است آه انسان بذل و بخشش را به انگيزه خير و احسان را به 
ترين مفاهيم آن در   احسان انجام دهد و اين صفت در برترين شكل و برجستهانگيزه

 تبلور داشت به همين دليل به آريم )عليه السالم(وجود مبارك ابو محمد امام حسن مجتبى 
 .اهل بيت لقب گرفت

اى را  جا براى مال و دارايى ارزشى قائل بود آه گرسنه  تا آن)عليه السالم(امام مجتبى 
 يا ُعريانى را بپوشاند يا به فرياد محرومى برسد و يا با آن، بدهِى فرد بدهكارى سير آند

هاى بزرگى براى پختن غذا  حضرت براى پذيرايى از مهماناِن خود، ديگ. را بپردازد
 .نگفت» نه«گاه در پاسخ مستمندى  هيچ: اند تدارك ديده بود و درباره آن بزرگوار گفته

گردانى؟  گاه فقيرى را مأيوس برنمى چرا هيچ:  گفته شد)معليه السال(به امام مجتبى 
 :حضرت پاسخ داد

من خود، دست نياز بر درگاه خدا دارم و به الطافش اميدوارم، به همين دليل شرم دارم از اين آه خود 

نى هاى فراوانش را بر من ارزا فقير باشم و فقيرى را مأيوس برگردانم، خداى بزرگ مرا عادت داده آه نعمت

ترسم اگر از عادتم دست بردارم خداوند  هايش را به مردم ببخشم مى ام نعمت دارد و من نيز او را عادت داده

 )٦١(.هايش محرومم گرداند نيز عادتش را از من بازدارد و از نعمت

اى از آن   سياهى گذارش افتاد آه قرص نانى مقابل خود نهاده و لقمهروزى بر غالم
 سبب )عليه السالم(افكند، امام اى را پيش سگى آه نزدش بود مى خورد و لقمه را خود مى

شرم دارم آه خود غذا بخورم و به اين : اين آار را از او پرسيد، غالم عرضه داشت
 .حيوان غذا نخورانم

مند شد وى را بر  اى ديد از اين رو، عالقه ر اين غالم صفت پسنديده د)عليه السالم(امام
. همين جا باش تا نزدت بازگردم: اش، پاداش دهد لذا به او فرمود اين آار پسنديده

آرد از مواليش  حضرت نزد موالى وى آمد و غالم و باغى را آه در آن آار مى
 )٦٢(.را به ملكّيت او درآوردخريدارى نمود و بدين وسيله غالم را آزاد و آن باغ 

عليه (روايت شده يكى از آنيزآان امام مجتبى دسته گلى به حضرت هديه آرد، امام 

أنس او را به اين آار نكوهش آرد، امام . تو در راه خدا آزاد هستى:  بدو فرمود)السالم
 : فرمود)عليه السالم(

                                                           
 .١/٢٣، طبقات آبرى ١/٣١٩ به نقل از انساب االشراف ٣١٧ ـ ١/٣١٦حياة االمام الحسن .  ٦١
 .٨/٣٨البداية والنهايه .  ٦٢



 و آان احسن منها )٦٣()و اذا ُحييتم بتحية فحّيوا بأحسن منها( :أدبنا الّله فقال تعالى«

 )٦٤(;»اعتاقها

گويند، پاسخ آن را بهتر از هرگاه به شما تحّيت (: ما تربيت يافتگان مكتب الهى هستيم، خداوند فرمود

 .گلى آه او هديه آرد، آزادى اوست بنابراين، بهتر از دسته )آن تحّيت بدهيد

مرد اين بود آه هرگاه باغ و بستانى از آسى  از جمله فضايل بلند اخالقى آن بزرگ
شد، حضرت باغ را  اش به فقر و تنگدستى دچار مى آرد و سپس فروشنده خريدارى مى

 .گرداند وى برمىبا پولش به 

اش شكوه آرد، اتفاقًا آن روز حضرت  روزى بينوايى نزدش آمد و از تهيدستى
چيزى در اختيار نداشت و اين امر بر او دشوار آمد و از برگرداندن او شرم داشت، رو 

آنم آه از آن طريق نيازت  تو را به موضوعى راهنمايى مى: به فقير آرد و فرمود
 چه موضوعى؟! فرزند رسول خدا: ا عرضه داشتبرآورده شود، مرد بينو

دختر خليفه از دنيا رفته و پدرش در غم او فوق العاده اندوهگين : حضرت فرمود
است و از هيچ آس تسليت مناسبى نشنيده تو نزد خليفه برو و با اين آلمات به او تسليت 

من بياموز تا آن آلمات را به : بگو وى نياز تو را برآورده خواهد ساخت، عرضه داشت
 .ها را به خاطر بسپارم آن

الحمد لّله الذي سترها بجلوسك على قبرها ولم يهتكها  «:به او بگو: حضرت فرمود

خداى را سپاس آه دخترت را مستور داشت و تو بر قبرش نشستى و حرمتش را ; »بجلوسها على قبرك

 .هتك نكرد آه او بر مزار تو بنشيند

خاطر سپرد و نزد خليفه آمد و با همان عبارات به او مرد فقير اين آلمات را به 
تسليت گفت و بدين وسيله حزن و اندوه خليفه برطرف شد و دستور داد به او جايزه دهند 

عليه (خير، از سخنان امام حسن: اين آلمات از خودت بود؟ گفت: و سپس از او پرسيد

ا و فصيح است و سپس راست گفتى، آن حضرت خاستگاه سخن شيو:  خليفه گفت)السالم
 )٦٥(.فرمان داد تا جايزه ديگرى نيز به او بدهند

 قبل از آن آه محرومان و بينوايان، نياز خود را ابراز )عليه السالم(امام حسن مجتبى
ساخت تا خوارى و ذّلت  ها را برطرف مى آنند و لب به ستايش وى بگشايند نياز آن

 )٦٦(.نمودار نشودپرسش بر آنان 
                                                           

 .٨٦نساء، آيه .  ٦٣
 . به نقل از خوارزمى١/٣٢٢، حياة االمام الحسن ٢/٢٣مناقب ابن شهرآشوب .  ٦٤
 .١٣٦ ـ ١٣٥نوراالبصار .  ٦٥
 .١/٣٢٥، حياة االمام الحسن ٣٢٥همان .  ٦٦



 

 فروتنى و پارسايى

تواضع و فروتنى، دليل آمال و ارج و عظمت نفِس آدمى تلقى شده و بر بزرگى و 
اش، از پدر و جّد   در اخالق نكو و پسنديده)عليه السالم(افزايد، امام حسن  عظمت انسان مى

اين راستا تاريخ، موارد زيادى را ثبت نموده آه به آرد و در  بزرگوارش پيروى مى
 :فضائل بلند اخالقى آن حضرت اشاره دارد، از جمله

 سوار بر مرآب بر جمعى تهيدست گزارش افتاد )عليه السالم(روزى امام مجتبى) الف
وقتى . خوردند هاى نانى پيش روى خود نهاده و مى آه روى زمين نشسته و پاره

بفرماييد از غذاى ما ! فرزند رسول خدا: تبى افتاد عرضه داشتندچشمشان به امام مج
خداوند  ;»ان الّله ال يحّب المستكبرين «:تناول آنيد، حضرت از مرآب فرود آمد و فرمود

 و با آنان شروع به خوردن آرد تا همگى سير شدند و به برآت متكبران را دوست ندارد
 آنان را به )عليه السالم(چنان باقى بود، سپس امام حسن   غذا هم)عليه السالم(وجود امام

 )٦٧(.ها پذيرايى نمود و لباس نو بر اندامشان پوشاند ميهمانى خود فراخواند و از آن

حضرت را . روزى بر جمعى از آودآان آه مشغول غذا خوردن بودند، گذشت) ب
ها را اجابت آرد   دعوت آن)عليه السالم(امام . ردن غذا همراه خود دعوت آردندبراى خو

و پس از غذا خوردن، آنان را به منزل خويش دعوت آرد و مورد بذل و بخشش خود 
  :قرار داد و فرمود

 هاست زيرا آنان غير از آن چه به من خوراندند چيزى در اختيار نداشتند ولى آن چه دسِت فراتر، از آن

 )٦٨(.را ما بدانان داديم، در اختيار داشتيم

اش  پيشه  به ياد جهان آخرتى آه خدا آن را براى بندگان پروا)عليه السالم(امام مجتبى 
واردى آه از جمله م. مهيا آرده بود، از لذايذ دنيوى و رزق و برق آن چشم پوشيد

توان بى رغبتى وى به خالفت را  شد مى نمودار زهد و پارسايى آن بزرگوار تلقى مى
زمانى اهمّيت اين از خودگذشتگى براى ما . نام برد آه براى رضاى خدا از آن گذشت

شود آه مالحظه آنيم تا چه پايه معاويه در پى رسيدن به تاج و تخت تالش  روشن مى
هاى ضد اخالقى فرونگذارد،   به قدرت، از آارُبرد تمام شيوهيابى آرد و براى دست مى

تنها براى جلوگيرى از خونريزى )عليه السالم(بينيم امام حسن  در صورتى آه مى
 .گيرد مسلمانان، از خالفت آناره مى

                                                           
 .٣/١٨٧ به نقل از مناقب ١٢٣عوالم العلوم .  ٦٧
 .١٦٦ به نقل از صبان در حاشيه نوراالبصار ١/٣١٣حياة االمام الحسن .  ٦٨



 ماجراى مدرك بن زياد )عليه السالم(هاى زهد و پارسايى امام مجتبى  از ديگر جلوه
برديم، ابن عباس به  وزى در باغ و بستان ابن عباس به سر مىر: گويد وى مى. است

 بدان جا آمدند و در آن باغ گشت و گذار آرده )عليهما السالم(اتفاق امام حسن و امام حسين
غذايى هم براى ! مدرك:  به من فرمود)عليه السالم(امام حسن. سپس بر لب جويبارى نشستند
رفتم و قرص نانى و مقدارى نمك و دو به سرعت ; آرى: خوردن دارى؟ عرض آردم

! مدرك: ها تناول آرد و سپس فرمود دسته پيازچه خدمت حضرت آوردم و امام از آن
چه غذاى مطبوعى بود؟ پس از آن آه امام غذا ميل آرد براى آنان بهترين انواع غذا را 

ا فراخواند و  رو به مدرك آرد و بدو فرمان داد غالمان ر)عليه السالم(آوردند، امام حسن 
اى از  برايشان غذا بياورد، مدرك آنان را صدا زد و از آن غذا خوردند و امام حتى لقمه

چرا شما از اين غذا تناول نفرموديد؟ : ها نخورد، مدرك به امام عرضه داشت آن
يى را آه قبًال برايم آوردى بيشتر دوست غذا )٦٩(;»إّن ذاك الطعام احّب عندي«: حضرت پاسخ داد

 .داشتم

 

                                                           
 .، چاپ دارالفكر٧/٢١مختصر تاريخ دمشق .  ٦٩



 



 

 

 

 

 

 

 قسمت دوم

 

 

 بخش نخست

 رشد و بالندگى

 

 بخش دوم

 مراحل زندگى

 

 بخش سوم

 زير سايه جّد و پدر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بخش نخست

 رشد و بالندگى

 

 والدت

 در نيمه ماه رمضان سال )عليه السالم(ترين گفته تاريخى، امام مجتبى  بنا به صحيح
 در )عليه السالم(پدر بزرگوارش على . سوم هجرى در شهر مدينه پا به عرصه وجود نهاد

 ازدواج نمود و امام حسن مجتبى )عليها السالم(ماه ذيحجه سال دوم هجرى با فاطمه زهرا
 )٧٠(.آيد نخستين فرزند زهرا به شمار مى

 

 والدتچگونگى 

 از مادرش فاطمه متولد شد )عليه السالم(وقتى امام حسن : از جابر روايت شده گفت
اى سفيد بپيچند،   بدانان دستور داده بود نوزاد را در پارچه)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم 

 به على عرضه داشت براى )عليها السالم(ولى او را در پارچه زردى پيچيده بودند فاطمه
من در نامگذارى فرزندم از رسول :  فرمود)عليه السالم(على . نامى برگزيننوزادمان 

 با ورود به خانه زهرا )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم . گيرم  پيشى نمى)صلى اهللا عليه وآله(خدا
نوزاد را گرفت و بوسه زد و زبان خود را در دهان او قرار داد و امام حسن زبان 

 بدانان )صلى اهللا عليه وآله(سپس پيامبر اآرم . مكيد  را مى)هللا عليه وآلهصلى ا(مبارك رسول خدا 
گاه حضرت  آن! مگر به شما نگفته بودم اين نوزاد را در پارچه زرد نپيچيد؟: فرمود

خود پارچه سفيدى خواست و نوزاد را در آن پيچيد و پارچه زرد را به آنارى افكند و 
 )عليه السالم( اقامه گفت و پس از آن به على در گوش راست او اذان و در گوش چپش

من در نامگذارى او بر شما پيشى نخواهم : اى؟ عرضه داشت نوزاد را چه ناميده: فرمود
من نيز در نام نهادن فرزندم بر پروردگار :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا. گرفت

ه جبرئيل وحى نمود آه خداى عزوجل اينك ب: رو، فرمود گيرم از اين خويش پيشى نمى
براى محمد فرزند پسرى متولد شده، نزدش فرود آى و سالم مرا به او ابالغ آن و از 

                                                           
 .١٣، العوالم ٤٤/١٣٦، بحاراالنوار ١/٥١٤آشف الغمه .  ٧٠



نسبت على به تو، نظير نسبت هارون به : ناحيه من و خود به وى تهنيت گفته و بدو بگو
جبرئيل بر رسول . موسى است، بنابراين، نوزاد خود را به نام پسر هارون نامگذارى آن

 نازل شد و از ناحيه خداى عزوجل و خود، به او تهنيت و شادباش )صلى اهللا عليه وآله(خدا
دهد او را به نام پسر هارون  خداى عزوجل تو را فرمان مى: گفت و سپس اظهار داشت
نام پسر هارون چه بوده؟ جبرئيل :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نامگذارى نما، رسول خدا

زبان من آه :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله( بوده است، پيامبر اآرم نام وى شّبر: عرضه داشت
او را حسن نامگذارى آن و بدين ترتيب : عربى است او را چه بنامم؟ عرضه داشت

 )٧١(. نوزاد را حسن ناميد)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

عليه (آن حضرت امام حسن :  روايت آرده آه)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اآرم جابر 

 )٧٢(.اند ها و زمين به احسان الهى سرپا شده  را به اين دليل حسن ناميد آه آسمان)السالم

 

 آداب و رسوم والدت

 با دست مبارك )عليه السالم( روز هفتم والدت امام مجتبى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
 :خويش براى او گوسفندى عقيقه آرد و در دعاى عقيقه فرمود

بسم اهللا، عقيقة عن الحسن، الّلهّم عظمها بعظمه و لحمها بلحمه و دمها بدمه و «

 ;شعُرها بشعره، الّلهم اجعلها وفاًء لمحّمد و آله

وان نوزاد، گوشتش به گوشت وى و خونش استخوانش به استخ! اى از حسن، خدايا به نام خدا، عقيقه

اين قربانى را موجب نگهدارى خاندان پيامبرت ! به خون او و مويش به موى وى نثار باد، خداوندا

 .»قرار ده

و حضرت يك سهم و به گفته برخى راِن گوسفند عقيقه را به قابله حسن داد و از 
را تراشيد و مويش را وزن گوشت آن قربانى به همسايگان هديه آرد و سپس سر نوزاد 

 )٧٣(.نمود و هم وزن آن نقره صدقه داد

 

 شيرخوارگى

: گويد است آه مى منقول -)صلى اهللا عليه وآله( عموى پيامبر-از ُام الفضل، همسر عباس 
در خواب ديدم عضوى از اعضاى بدن مبارآت ! اى رسول خدا: به پيامبر عرضه داشتم

                                                           
 .٨ حديث ٤٣/٢٤٠، بحاراالنوار ١٣٨، علل الشرايع ٥٧معانى االخبار .  ٧١
 .٣/١٦٦مناقب .  ٧٢
راِن گوسفند و يك ) س(، در عيون اخبار الرضا آمده است آه حضرت زهرا ٦/٣٣ به نقل از آافى ٢٢٢٠العوالم .  ٧٣

 .دينار به قابله داد



خواب نيكى :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(در دامان من قرار گرفته است، رسول اآرم 
اش را تو به عهده خواهى  اى، از فاطمه پسرى متولد خواهد شد آه سرپرستى ديده

 او را به ُاّم الفضل )صلى اهللا عليه وآله( از مادر متولد شد رسول خدا وقتى امام حسن. گرفت
، امام  داد سپرد و اين بانوى گرامى  با شيرى آه به فرزند خود ُقثم بن عباس، مى

 )٧٤(.را شير داد)عليه السالم(حسن

 

 

 ُآنيه و لقب

ولى القاب آن بزرگوار بسيار بوده است » ابومحمد «)عليه السالم(تنها ُآنيه امام مجتبى 
ها خوانده شده و  حضرت به تمام اين لقب. تقى، طّيب، زآّى، سّيد، سبط و ولّى: از جمله

ترين و  اما برجسته» تقى«هاى آن امام ُهمام  گرديد و مشهورترين لقب بر او اطالق مى
وى را بدان توصيف )صلى اهللا عليه وآله(ها به او، لقبى بود آه رسول اآرم  سزاوارترين لقب

در روايِت صحيحى آه راويان . نموده و ويژه او قرار داد و بدان موصوفش گرداند
 از »دابنى هذا، سّي«: آن حضرت فرمود. اند معتبر و مورد اعتماد از نبى اآرم نقل آرده

 .است» سّيد«)عليه السالم(هاى امام مجتبى رو، سزاوارترين لقب همين

 

 نقش انگشتر

حسبى «نقش انگشتِر حسن و حسين :  روايت شده آه فرمود)عليه السالم(از امام صادق

عليه (بر انگشتر امام حسن :  منقول است آه فرمود)عليه السالم(بوده و از امام صادق» اهللا

 )٧٥(.منّقش بوده است» العّزة هللا«)السالم

 

 شمايل

 را مشاهده آردم، حسن بن على به او )صلى اهللا عليه وآله(من رسول خدا: گويد جحيفه مى
هيچ آس بيشتر از حسن بن على به رسول خدا : از انس نقل شده گفت. شباهت داشت
 )٧٦(.شباهت نداشت

                                                           
 .١/٥٢٣، آشف الغمه ٥ و نسخه خطى العدد القويه ٢٥٥ و ٤٣/٢٤٢ به نقل از بحار ٢٣العوالم  . ٧٤
 . مراجعه شود٢٩، والعوالم ٤٣/٢٥٨، بحار ٤٧٤ و ٦/٤٧٣به آافى .  ٧٥
 .، به نقل از صحيح ترمذى٣/١٦٥، مناقب ١/٥٢٢آشف الغمه .  ٧٦



 گفته شده آه رخسار مبارآش سفيد و )عليه السالم(در توصيف امام حسن بن على 
هموار هايش  زد، گونه اى برق مى آميخته به سرخى، در چشمانش سياهى درخشنده

بود، خط باريكى از مو بر روى شكم داشت، محاسنى انبوه، موى سرش تا نرمى گوش و 
درخشيد و عضالتى ستبر داشت و فاصله شانه و  گردنش مانند ابريقى از نقره مى

با رنگ سياه . شد اش يافت نمى بازوانش زياد بود، ميان باال، نمكين، آسى به زيبايى
 )٧٧(. پيچيده و بدنى در نهايت لطافت داشتآرد، موهايش مجّعد و خضاب مى

 از ناحيه پدر و مادر و جّد بزرگوار و جّده و عمو و عّمه و )عليه السالم(امام مجتبى 
آمد تمام عناصر تربيتى را در برترين سطح  ترين فرد به شمار مى دايى و خاله، برجسته

صلى اهللا عليه (اش از دوران والدت به دست مبارِك جّدش رسول خدا  زندگى. دارا بود

اش فخر زنان جهان،  خاتم پيامبران و پدر ارجمندش سرور اوصياء و مادر گرامى)وآله
 در ظاهر و باطن، فرزند )عليه السالم(بنابراين، حسن بن على. صبغه وحيانى و الهى داشت

 و تربيت يافته مكتب وحى الهى آه هدايت و رسول اآرم و يگانه دانش آموخته وى
 .آمد رحمتش بر مردم پرتو افكن شد، به شمار مى

 

                                                           
 . مراجعه شود٣٠، العوالم ١/٥٢٥به آشف الغمه .  ٧٧



 

 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى امام مجتبى

 

، پس از شهادت پدر بزرگوارش )عليه السالم(سبط اآبر امام حسن مجتبى
ت و رهبرى مسلمانان  هجرى منصب امام٤٠ رمضان سال ٢١در )عليه السالم(اميرمؤمنان

در اين مرحله از زندگى خود بيش از هفت سال . دار شد را در سى و هفت سالگى عهده
سپرى نمود و در )صلى اهللا عليه وآله(از عمر شريف خود را با جد بزرگوارش رسول خدا 

 در آنار آن بزرگوار قرار )عليه السالم(برهه سى ساله امامت پدر بزرگوارش اميرمؤمنان 
گانه معاصر بود و در اداره امور دولت اميرمؤمنان  ت و طى اين مدت با خلفاى سهداش

 به شكلى فّعال تشريك مساعى داشت و پس از پدر ارجمندش )عليه السالم(على بن ابى طالب
 سال از ٤٨ هجرى آه ٥٠ ماه صفر سال ٢٧ يا ٢٨مشعل فروزان رهبرى الهى را تا 

 )٧٨(.ت داشتشد، در دس عمر مبارِك وى سپرى مى

 :شود بنابراين، زندگى اين امام ُهمام به دو بخش اساسى تقسيم مى

 زندگى وى قبل از امامت، آه اين بخش نيز خود به سه مرحله قابل :بخش نخست
 .بندى است تقسيم

صلى اهللا عليه ( زندگى حضرت در دوران جد بزرگوارش رسول اآرم :مرحله نخست

 .)وآله

 .اش در دوران خالفت ابوبكر و عمر و عثمان  زندگى:مرحله دوم

بن ابى   زندگى وى در دوران دولِت پدر ارجمندش اميرمؤمنان على:مرحله سوم
 .)عليه السالم(طالب

 بعد از شهادت پدر آه عصر امامت وى نيز )عليه السالم( زندگى امام حسن :بخش دوم
 :شود و مرحله تقسيم مىآيد و اين بخش مشخصًا به د به شمار مى

 .از بيعت مردم با امام، تا دوران صلح: مرحله نخست

 .پس از صلح، تا زمان شهادت: مرحله دوم

                                                           
 .١/١٥ارشاد .  ٧٨



، به بحث و بررسى بخش از قسمت دومگانه نخست را در دومين  مراحل سه
اختصاص داده پردازيم و تحقيق و بررسى بخش دوم را به بخشى مستقل و جداگانه  مى

هاى آن را آامًال تبيين  ها و ويژگى و وضعيت عصر و زمان حضرت و مشّخصه
 قبل و بعد از صلح، چشم )عليه السالم(هاى صحيح امام  گيرى خواهيم آرد تا از موضع

اندازى واقعى و منطقى ارائه داده و آن چه را اين امام به حق و شجاع و بردبار، تحقق 
ببريم چگونه آن بزرگوار با اّتخاذ مواضع اسالمى   آرده و پىبخشيد به وضوح مالحظه

ترين مرحله تاريخ اسالم، نقش به سزاى  هاى اصولى خويش توانست در مهم و حرآت
خود را ايفا نموده و به اهداف الهى خويش آه خداوند در جهت اجرا و عملى ساختن 

شواى معصوم بردوش وى ها را به عنوان پي اهداف رسالت بزرگ اسالمى مسئولّيت آن
 .نهاده بود، دست يابد

 



 

 

 

 بخش سوم

 زير سايه جّد و پدر )عليه السالم( امام مجتبى

 

 )صلى اهللا عليه وآله(در دوران رسول اآرم

 ديده به جهان )صلى اهللا عليه وآله( در دوران حيات نبّى اآرم )عليه السالم(امام حسن مجتبى 
ر شريف خود را در آنف حمايت آن بزرگوار گشود و مدت  هفت سال و نيم از عم

هاى هرچند اندك براى ساختن نمونه آوچكى از شخصيت رسول  آن سال. سپرى نمود
رسيد تا شايستگِى نشاِن   آافى به نظر مى)عليه السالم( براى امام حسن )صلى اهللا عليه وآله(خدا 

اشبهت خلقي و  «:رمودگاه آه بدو ف آن. بزرگى را آه جد بزرگوارش بدو بخشيد، بيابد

 .» تو در شمايل و اخالق شبيه من هستى]حسن جان[ ;)٧٩(ُخلقي

 شخصيتى بود آه مسئوليت هدايت و )صلى اهللا عليه وآله(ظيم الشأن اسالم پيامبر ع
مراقبت از امت اسالمى و مسئوليت تبليغ رسالت و اجراى آن و حمايت و پشتيبانى آينده 
آن را به دوش داشت و انجام اين آار را با ايجاد تعهداتى الزم در اين زمينه، عملى 

رهبرى مهمى آه در آينده، از اين آودك نورسيده ساخت زيرا او از طريق وحى به نقش 
. سازى وى براى ايفاى اين نقش، مأموريت داشت رفت، آگاه و بر آماده انتظار مى

هاى بزرگ وى  مانند و متناسب با مسئوليت اى بى ترتيب آه اين آودك را به گونه بدين
. ستگى الزم ببخشدتربيت آند و آن بزرگوار را در زمينه ارشاد و رهبرى مسلمانان شاي

اشبهَت َخلقي و «: فرمود)عليه السالم( به امام حسن )صلى اهللا عليه وآله(آن جا آه رسول اآرم

 به آن منصب الهى به شمار )عليه السالم( خود، نشاِن شايستگى و سزاوارى امام »ُخلقي
فت وصّى  پس از خال)صلى اهللا عليه وآله(آيد آه همان وراثت رسالت و خالفت نبّى اآرم مى

 .شود  تلقى مى)عليه السالم(او على بن ابى طالب

                                                           
 به نقل از ١٥، صلح امام حسن از فضل اهللا١/٥١٣، سيرة االئمة االثنى عشر حسنى ١/٦٧حياة االمام الحسن .  ٧٩

 چاپ صادر، بحار ٢/٢٢٦غزالى در احياء العلوم و در زمينه شباهت امام حسن به جد بزرگوارش به تاريخ يعقوبى، 
فصول المهمه . ، نقل آرده است١٥٤ه محقق احمدى آن را از آشف الغمه ص ، عالم٤، اعيان الشيعه ج ١٠ج 

، تاريخ الخلفاء ١٣٧، ينابيع الموده  ٤/٢٠٢، تهذيب تاريخ ابن عساآر٢٦٧، آفاية الطالب ١/٣٢٨مالكى، االصابه 
 .٢٦١، التنبيه واالشراف ١٢٧ - ١٢٦



 ايجاد فضاى مناسب براى اّمتى )صلى اهللا عليه وآله(هاى پيامبر اآرم  يكى از مسئولّيت
گاه به  ساخت در راستاى حفظ رهبرى الهى خويش، هيچ بود آه آن را ملزم مى

تن در ندهد و براى پذيرفت،  هايى آه در جهت ربودن حق مشروعش انجام مى تالش
اش بر آن استوار  هاى اعتقادى و سياسى هايى آه ديدگاه پرهيز از تباهى ارآان و پايه

بوده و اسالم سعى در ژرفا بخشيدن و تحكيم آن در نهاد مسلمانان داشت، تحت تأثير 
 .گرانه و نيز دگرگون سازى حقايق، قرار نگيرد اعمال حيله

آرد و در تأآيدات   بدان اشاره مى)صلى اهللا عليه وآله(رم از اين رو، به هدفى آه نبّى اآ
بريم   انتظار داشت، پى مى)عليهما السالم(مكّرر خود بر نقشى آه از امام حسن و برادرش

 :جا آه فرمود از جمله آن

 )٨٠(;»إّنهما امامان قاما او قعدا«

  »دست به قيام بزنند يا نزنند، امام و پيشوايند] حسن و حسين[دو  آن

 )٨١(;»انتما االمامان، وألمكّما الشفاعة«و 

 .دارد امام و پيشواييد و مادرتان از ناحيه خدا حق شفاعت] حسن و حسين[شما دوتن 

 : نيز فرمود)عليه السالم(به حسين 

تو خود سّيد و ساالرى و فرزند سّيدى و برادر سّيد و ساالر، تو خود، امام و پيشوا، ] !حسين جان[

 ٩باشى، تو پدر  دا مىفرزند امام و برادر امام هستى، تو حجت خدا، فرزند حّجت و برادر حجت خ

 )٨٢(.هاست حّجت الهى هستى آه نهمين تن، قائم آن

 : نيز فرمود)عليه السالم(درباره امام حسن 

ساالر جوانان اهل بهشت، حجت الهى بر مردم است، فرمان او فرمان من و سخنش ] امام حسن[

 )٨٣(.روى آند از من و آن آه از فرمانش سرپيچى آند، از من نيستهرآس از او پي. سخن من است

 براى ارتباط دادن امور مربوط به )صلى اهللا عليه وآله(قابل مالحظه است آه نبى اآرم 
 :فرمايد جا آه مى دو بزرگوار به خود، تأآيد دارد آن آن

 )٨٤(;»أنا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم«

                                                           
، مناقب ابن شهر ١/٢١١، علل الشرايع ٢/١٥٩، آشف الغمه ٢٢٠، ارشاد مفيد ٣٠٧البيت، از توفيق ابو علم  اهل.  ٨٠

 . و از آن به خبر مشهور ياد آرده است٣/٣٦٧آشوب 
 .١٢٩، االتحاف بحب االشراف ٥/٥٢اثبات الهداه .  ٨١
 .٥/١٢٩، اثبات الهداه ١٦٨ينابيع المودة .  ٨٢
آند  را ثابت مى) ع(يابى به رواياتى آه امامِت امام حسن  ، براى دست١٠١، امالى صدوق ٢/٣٥فرائه السمطين .  ٨٣

 و ٢٥٩ ـ ١٥٣ ـ ١٣٤ ـ ٢/١٠٤ به نقل از مناقب، و فرائد السمطين ٤٨٧ و ٤٤٣ و ٤٤٢ و ٤٤١به ينابيع المودة ص 
 به چاپ رسيده و عيون ٢٨٩ و آفاية االثر آه در پايان خرائج و جرايح٣٩در حواشى آن از منابع ذيل غاية المرام 

 . مراجعه شود٤٣/٢٤٨ و ٣٦/٢٨٣ و ٣/٣٠٣ و بحاراالنوار ٣٢، ص ٦اخبارالرضا  باب 



 آس آه باشما از در صلح و آشتى درآيد، آشتى و با آن آه با شما سر خصومت و دشمنى داشته با آن

 .باشد، دشمنم

 )صلى اهللا عليه وآله(، بر پيامبر اآرم )عليه السالم(روزى امام حسن : گويد انس بن مالك مى
 :وارد شد، خواستم او را از پيامبر دور آنم، حضرت فرمود

 و ثمرة فؤادي، فاّن من آذى هذا آذاني و َمن آذاني فقد آذى دع ابني! ويحك يا انس«

 )٨٥(;»الّله

فرزند دلبندم را به حال خود رها آن هرآس او را بيازارد مرا آزرده و آن آه مرا ! واى بر تو انس

 .بيازارد، خدا را آزرده است

 )عليهما السالم( همواره دهان امام حسن و گلوى امام حسين ) عليه وآلهصلى اهللا(رسول اآرم 
خواست اذهان مردم را به  ساخت، گويى حضرت با اين آار مى را غرق بوسه مى

ماجراى مهّمى آه به شهادت آن دو بزرگوار ارتباط داشت، متوجه گرداند و مراتب مهر 
 .دهد ها را مورد تأييد قرار از دارد و آنو محّبت متقابلى را آه با يكديگر داشتند، ابر

 به شمار )صلى اهللا عليه وآله(ترين مردم نزد رسول خدا   محبوب)عليه السالم(امام حسن 
 به امام حسن و برادرش حسين )صلى اهللا عليه وآله(آمد، بلكه عشق و عالقه رسول اآرم  مى

آرد و از منبر فرود  طع مىاى بود آه حضرت سخنرانى خود را ق  به پايه)عليه السالم(
صلى (دانستند آه نبّى اآرم همگان مى. گرفت آمد و آن دو بزرگوار را در آغوش مى مى

ها و عواطف و احساسات  گاه تابع خواسته هاى خويش، هيچ گيرى  در موضع)اهللا عليه وآله
ين شخصى نيست، بلكه بر اين بود آه مسلمانان را به عظمت و مقام و جايگاه برجسته ا

 .دو امام همام، آگاه سازد

آن چه ياد آورى شد بيانگر راز احاديث و روايات فراوانى است آه در مورد امام 
:  نقل شده است، از جمله)صلى اهللا عليه وآله( از رسول خدا )عليهما السالم(حسن و امام حسين 

 : فرمود آمده است)عليه السالم(در روايتى آه درباره امام حسن 

 )٨٦(;»إّن هذا ابني و انا احّبه فاحّبه و احّب َمن يحّبهالّلهّم «

 مندم، تو نيز او و دوستدارانش را دوست بدار حسن فرزند من است و من به او سخت عالقه! خدايا

 :نيز فرمود

 )٨٧(;»بيتي إلّى الحسن والحسين  احّب اهل«
                                                                                                                                                                      

 به نقل از جامع االصول ٣٧٠ ز ٢٦١ ز ٢٣٠ و ١٦٥، ينابيع الموده ١/٥٢، سنن ابن ماجه ٥/٦٩٩به سنن ترمذى .  ٨٤
 .و ديگر آتب مراجعه شود

 .١/٥١، سنن ابن ماجه ٢٧٤اهل بيت، از توفيق ابو علم .  ٨٥
 .٧/١٢٤، الغدير ٢٠٧ و ٢٠٦ و ٤/٢٠٥تهذيب تاريخ ابن عساآر .  ٨٦



 ...اند ترين اعضاى خاندانم نزد من حسن و حسين محبوب

 

 هاى روز مباهله پيام

 شرفياب شده و در )صلى اهللا عليه وآله(برخى از آشيشان مسيحى نجران نزد رسول خدا 
 با آن بزرگوار به بحث و مناظره پرداختند و داليلى را )عليه السالم(مورد حضرت عيسى 

ت بر آنان اقامه آرد پذيرا نشدند، سرانجام تصميم گرفتند در پيشگاه خدا مباهله آه حضر
 .انجام داده و لعنت جاودان و عذاب زود هنگامش را نثار دروغگويان سازند

قرآن آريم اين رخداد بزرگ را در اين فرموده خدا در تاريخ رسالت اسالمى ثبت 
 :آرده است

 

الحق من رّبك * خلقه ِمن تراب ثم قال له آن فيكون إن مثل عيسى عنداهللا آمثل آدم (

فَمن حاجك فيه ِمن بعد ما جاءك ِمن العلم فقل تعالوا ندع * فال تكن ِمن الممترين 

ابناءنا و ابناءآم و نساءنا و نساءآم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الّله 

 ;)٨٨()الكاذبين على

آدم است آه او را از خاك ] حضرت[عيسى در پيشگاه خداوند نظير ] حضرت[راستى مثال به (

اين موارد، حقيقتى است از جانب * موجود باش، او نيز فورًا موجود شد : آفريد و سپس بدو فرمود

هرگاه بعد از علم و دانشى آه به تو رسيده بازهم * پروردگارت بنابراين، ترديدى به خود راه مده 

بياييد ما و شما فرزندان و زنان و نفوس خود : ها بگو انى با تو به محاجه و ستيز برخيزند، بدانآس

 .)گاه مباهله انجام دهيم و لعنت خدا را نثار دروغگويان سازيم را دعوت آنيم، آن

پس از تعيين روز مباهله وقتى به منازل » أهتم«و » عاقب» «سّيد«سران مسيحيان 
اگر اين شخص با طرفدارانش با ما به مباهله پرداخت، با : كديگر گفتندخود بازگشتند به ي

ولى اگر تنها با اعضاى . او مباهله خواهيم آرد زيرا در اين صورت پيامبر نيست
خاندانش به مباهله با ما اقدام آرد حاضر به مباهله با وى نخواهيم شد زيرا اگر او 

. آند دليل بر راستگويى وى خواهد بوداعضاى خاندانش را براى انجام مباهله حاضر 
 به مباهله )عليهم السالم( به اتفاق على و فاطمه و حسن و حسين)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم 

اين مرد، : شد ها گفته آنان رفت، مسيحيان خواستار آشنايى با بيوگرافى افراد شدند بدان
                                                                                                                                                                      

، فضائل الخمسه ١١/١٥: براى دست يابى به بسيارى از اين روايات، به دو منبع قبلى مراجعه شود، سيرتنا و سّنتا.  ٨٧
من الصحاح السته، فرائد السمطين، بيان شرح حال امام حسن و امام حسين از تاريخ ابن عساآر، تحقيق محمودى، 

 .ألشراف، نوراالبصاراز انساب ا) ع(فصول المهمه مالكى، شرح حال امام حسن 
 .٦١ - ٥٩آل عمران، آيات .  ٨٨



اش فاطمه و  ، دخت گرامىپسر عمو و وصّى و داماد او على بن ابى طالب و اين زن
اند، مسيحيان با مشاهده اين صحنه پراآنده شده  اين دو نوجوان فرزندانش حسن و حسين

سازيم، و  ما خواسته شما را برآورده مى: عرضه داشتند)صلى اهللا عليه وآله(و به رسول خدا 
ه با دار و رسول اآرم در پرداخت جزي شما نيز در عوض ما را از انجام مباهله معاف

 )٨٩(آنان مصالحه آرد و به ديار خود بازگشتند

در آيه شريفه، حسن و » أبناءنا«مفسران اتفاق نظر دارند آه مقصود از 
 )٩٠(.اند حسين

 خود دليلى در فضيلت اهل آساء تلقى ]مباهله[اين ماجرا : گويد زمخشرى مى
 )٩١(.تر از آن دليلى وجود ندارد شود آه قوى مى

توان نتيجه گرفت ذيًال اشاره  مىبه مهمترين نكاتى آه از ماجراى روز مباهله 
 : شود مى

 

 هاى زنده نمونه: نخست

اى عادى نبود،   در ماجراى مباهله مسأله)عليهما السالم(حضور امام حسن و امام حسين 
: ها عبارت از اين بود آه هاى مهمى ارتباط داشت آه مهمترين آن بلكه به مفاهيم و پيام
 خود و افرادى آه شخصيت آنان را در روند آمال )صلى اهللا عليه وآله(وقتى رسول اآرم 

افزون بر اين آه اين افراد، ; آرد، آماده جانفشانى بودند رسالت، رأس هرم تلقى مى
صلى اهللا (بنابراين، امكان نداشت رسول اآرم . آمدند نزديكان آن بزرگوار نيز به شمار مى

 چنان آه سران قبايل مسيحى آه  ـ نعوذ باهللا ـ در ادعاى خويش دروغگو باشد)عليه وآله
برده و آن را مورد تأييد  براى انجام مباهله نزد آن حضرت آمده بودند نيز بدين معنا پى

 در راه رسالت )صلى اهللا عليه وآله(چنين بر جنبه از خود گذشتگى رسول خدا  هم. قرار دادند
 .داللت داردخواند،  خويش و اطمينان به رسالتى آه مردم را به سوى آن فرا مى

 

 در خدمت رسالت: دوم

                                                           
جمع زيادى از راويان و مفسران ماجراى مباهله با اهل .  مراجعه شود٩٩ - ١/٨٨، قرشى ١/١٠١به تفسير قمى .  ٨٩

 ١٩ - ١٨اند در اين خصوص به حياة السياسية لألمام الحسن ص  آساء را خالصه يا به نحو مشروح، نقل آرده
 . چاپ اعلمى مراجعه شود٣/٣٦٨سير القرآن والميزان فى تف

 و در آن آمده است آه علماء اتفاق ١١٤، حقائق التأويل ٨/٨٠، تفسير رازى ٢/٤٨٥، التبيان ٢/٤٥٢مجمع البيان .  ٩٠
 ...نظر دارند

 مراجعه ١/٢٣٨ و تفسير الميزان٩٩ به نقل از آشاف به ارشاد شيخ مفيد ١٥٣، صواعق المحرقه ١/٣٧٠آشاف .  ٩١
 .شود



ترين الگو و   را در آودآى برجسته)عليهما السالم(امام حسن و برادرش امام حسين 
اى است آه با  نمونه عينى اسالم به شمار آوردن، برخاسته از آگاهى مكتبى بى شائبه

عليهم (اطهاراين داليل، قاطعانه تأآيد دارد آه ائمه . دليل و برهان به ثبوت رسيده است

اند آه به آنان شايستگى پذيرش  اى برخوردار بوده در آودآى، از جايگاه برجسته)السالم
چنان آه تاريخ چنين . بخشيد امانت الهى و رهبرى حكيمانه و آگاهانه امت را مى

 و حضرت مهدى عجل اهللا تعالى فرجه )عليه السالم(مواردى را درباره هريك از امام جواد
بت رسانده است آن جا آه اراده الهى تعلق گرفت تا اين دو بزرگوار الشريف به ث

هاى رهبرى خويش را در دوران نخست زندگى خود، به دوش آشند و تحّمل  مسئوليت
داران دين و آيين خود و نگاهبان  چنين مسئوليتى براى آسانى آه خداوند آنان را مشعل

 .ودش بندگان خويش مقرر داشته، آار شگفتى تلقى نمى

 :فرمايد  سخن به ميان آورده و مى)عليه السالم(قرآن آريم از عيسى بن مريم 

قال إني عبدالّله آتاني الكتاب * فأشارت اليه فقالوا آيف نكّلم َمن آان في المهد صبّيًا (

 ;)و جعلني نبّيًا

 من بنده :عيسى لب به سخن گشود و گفت* چگونه با آودآى آه در گهواره است سخن بگوييم : گفتند

 .خدايم، او به من آتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است

 : فرموده است)عليه السالم(هم چنين خداى سبحان در مورد حضرت يحيى

 ;)يا يحيى خذ الكتاب بقوة و آتيناه الحكم صبّيًا(

 .آتاب خدا را با قّوت بگير و ما فرمان نبّوت را در آودآى به او داديم! اى يحيى

 در آودآى نيز در سطح بااليى از پختگى و )عليهما السالم(ن و امام حسين امام حس
هايى آه آنان را مورد توجه و  اى آه از تمام شايستگى آمال انسانى قرار داشتند به گونه

هاى افتخار فراوانى بودند آه اسالم  داد، برخوردار و شايسته نشان عنايت الهى قرار مى
ه آن دو بزرگوار عطا آرده بود تا قادر بر پذيرش بر زبان پيامبر بزرگ خدا ب

 .هاى بزرگ باشند مسئوليت

آمدند بنابراين،  از آن جا آه حاضران در مراسم مباهله شريك در دعوى به شمار مى
 نيز در دعوى و فراخوان براى اثبات مباهله )عليهم السالم(على و فاطمه و حسن و حسين

ترين فضايلى است آه خداوند آن را   از برجستهشدند و اين خود، يكى شريك تلقى مى
 )٩٢(.بيت پيامبرش قرار دارد مخصوص اهل

                                                           
 . مراجعه شود٨٤ ص ١ بخش ٣ و دالئل الصدق ٣/٢٢٤به تفسير الميزان، .  ٩٢



عليهما (انديشمندان مسلمان حضور در ماجراى مباهله را براى امام حسن و امام حسين

قضيه : گويد بو عالن يكى از پيشوايان معتزله مىا: اند از جمله فضيلت دانسته)السالم
 در آن زمان به سن بلوغ )عليه السالم(مباهله، دليل بر اين است آه امام حسن و امام حسين 

 )٩٣(.رسيده بودند، زيرا انجام مباهله از غير بالغان جايز نيست

مؤيد اين مسأله، شرآت اين دو امام همام در بيعت رضوان و گواهى آنان براى 
و .  در ماجراى نزاع وى با ابوبكر پيرامون غصب فدك است)عليها السالم(مادرشان زهرا

هاى گوناگون در قبال   در مناسبت)صلى اهللا عليه وآله(عى آه نبّى اآرمديگر سخنان و مواض
 .اين دوبزرگوار اتخاذ فرمود نيز دليل بر اين مدعاست

صلى اهللا عليه (يافت آه پيامبر اآرم اى جريان مى همه اين امور در روند برنامه

بفهماند آه مصمم بود بدين وسيله در مردم ايجاد آمادگى روحى نمايد و بدانان )وآله
 .بيت قادرند در نوجوانى مسئوليتى الهى را پذيرا شوند پيشوايان اهل

 

 هايى اجتناب ناپذير اّتخاذ سياست: سوم

 خاندان خويش را در ماجراى مباهله شرآت )صلى اهللا عليه وآله(گاه آه پيامبر اآرم  آن
 :شت از جملهاى از اهداف تربيتى و سياسى قرار دا داد، فراسوى اين حادثه مجموعه

الف ـ حضور عنصر زن در رخدادى دينى و سرنوشت ساز نظير مباهله آه در 
ترين نمونه زن مسلمان، تبلور داشت تنها   برجسته)عليها السالم(وجود مقدس فاطمه زهرا

در جهت محو و نابودى مفهوم جاهلى تنفرآميزى صورت پذيرفت آه آوچكترين ارزشى 
و را منبع شقاوت بال و مصيبت و موجب ننگ و عار و شد، بلكه ا براى زن قائل نمى

 و براى هيچ يك از آنان قابل تصور نبود آه ببينند )٩٤(آردند خواستگاه خيانت تلقى مى
زن در چنين مسأله حساس و مهّمى، بلكه مسأله مقدسى از اين دست، شرآت جويد تا چه 

ن آه شريك دعوى به شمار آيد و در جهت پابرجا ساختن مباهله فراخوانده رسد به اي
 .شود

 در ماجراى مباهله به عنوان فرزندان )عليه السالم(ب ـ حضور امام حسن و امام حسين 
 با اين آه آن دو در حقيقت فرزندان صديقه آبرى فاطمه )صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم 

آمدند، دليلى مهم محسوب شده و از مفهومى ژرف  مىبه شمار )عليها السالم(زهرا
 را آه ـ )عليهما السالم(چرا آه به داللت آيه شريفه مباهله، حسن و حسين . برخوردار است

                                                           
 .در تفسير آيه مباهله از ابو عالن نقل آرده است» البحر المحيط«اين مطلب را ابو حّيان در .  ٩٣
 .٤٧ - ٤٥ / ١الصحيح من سيرة النبى االعظم .  ٩٤



خواند زيرا آن )صلى اهللا عليه وآله(توان فرزندان رسول اآرم  فرزندن دختر پيامبرند ـ مى
اندن فرزندانش را داد، امام حسن حضرت پس از آن آه به مسيحيان نجران وعده فراخو

 افزون بر آن چه اندآى قبل بدان اشاره شد، )٩٥(.را با خود آورد)عليهما السالم(و امام حسين
 از اين آار، ريشه آن ساختن مفهوم جاهلى ميان مردم )صلى اهللا عليه وآله(هدف رسول خدا 

بود آه فرزندان واقعى را تنها، فرزندان پسر دانسته و در مورد فرزندان دختر چنين 
 .پندارى نداشتند

 در روز مباهله در جهت اصالح اين )صلى اهللا عليه وآله(اماتى آه نبى اآرم با آلّيه اقد
آنيد آه برخى، هم چنان بدان پايبند ماندند آه اين  مفهوم جاهلى انجام داد، مالحظه مى

يوصيكم الّله في اوالدآم (هاى فقهى پيرامون تفسير آيه شريف  پايبندى در بعضى نظريه

آند آه پسر دو برابر دختر  وند شما را در خصوص فرزندانتان سفارش مى خدا;األنثيين للذآر مثل حظ

خورد، آه ارث ويژه فرزندان پسر به شمار آمده و فرزندان   به چشم مى).برد ارث مى
 )٩٦(.اند دختر از آن محروم گشته

بيت از ناحيه حّكام و فرمانرواياِن قدرتمند،  با اين آه روش جبهه مخالِف اهل
شد تا پا برجا و تثبيت گردد، ولى در برابرشان مانعى استوار   شدت پشتيبانى مى به

دادن حقايق و جعل تاريخ، راه را بر آنان  وجود داشت آه به هنگام وارونه جلوه
 بود آه از برترين دالئل و براهين )عليهم السالم(يتب بست و اين همان وجود مقدس اهل مى

صلى اهللا عليه (و شواهد قرآنى و حديث متواتر برخوردار بود و نيز بيانات متعدد نبّى اآرم

ها آشنايى داشته و  بيت آه عده زيادى از صحابه آن حضرت با آن  در مورد اهل)وآله
انان ديگر انتقال يافته بود، شاهد ها را ديده و شنيده بودند و از صحابه، به مسلم آن

 .ديگرى براين مدعا بود

 از )عليهما السالم(هايى را آه در جهت نفى فرزندى حسنين سزد اندآى از تالش مى
 :گرفت، يادآور شويم رسول خدا صورت مى

دو جوان مبادا بشنوم آسى اين : روزى معاويه گفت: گويد ذآوان غالم معاويه مى. ١
 بنامد، )صلى اهللا عليه وآله(را فرزندان رسول خدا)  )عليهما السالم(امام حسن و امام حسين(

 .)عليه السالم(فرزندان على : عوض آن بگوييد

                                                           
 به نقل از ٢/٤٨٥، تبيان٣/٢١٤، تفسير نيشابورى در حاشيه تفسير طبرى ١/٣٤٧، فتح الغدير ٨/٨١تفسير رازى .  ٩٥

لبيان و تفسير قرطبى  به نقل از مجمع ا٧/١٢٢، الغدير ٢/٤٥٢، مجمع البيان  )غير از فخر رازى(ابوبكر رازى 
٤/١٠٤. 
 .٢٨ - ٢٧الحياة السياسة لالمام الحسن .  ٩٦



مدتى بعد معاويه به من فرمان داد نام فرزندانش را از حيث : دارد ذآوان اظهار مى
دان پسرانش را يادداشت آرده و از ذآر رتبه و جايگاه ثبت نمايم، من نيز پسران و فرزن

نام فرزندان دخترانش خوددارى نمودم و سپس نوشته را نزد او بردم وقتى در آن 
 !اى از يادداشت آردن نام بيشتر فرزندانم غفلت آرده! واى بر تو: نگريست گفت

 آدام فرزندان؟: ذآوان پرسيد

 آيند؟ شمار نمىمگر فرزندان فالن دخترم فرزندان من به : معاويه گفت

فرزندان دخترانت، فرزندان تو به ! اين چه سخنى است؟! خدايا: در پاسخ او گفتم
تلقى )صلى اهللا عليه وآله(آيند، ولى فرزندان فاطمه فرزندان رسول اآرم  شمار مى

 !شوند؟ نمى

هيچ آس نبايد اين سخن را از تو ! به تو چه مربوط؟ خدا مرگت بدهد: گفت
 )٩٧(.بشنود

 : در احتجاج با معاويه، فرمود)عليه السالم(امام حسن . ٢

 در ماجراى مباهله از ميان همه مردم پدرم را به عنوان نفوس و من )صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

آار با خود همراه و برادرم را به عنوان فرزندان و مادرم فاطمه را به عنوان زنان براى انجام اين 

بنابراين، ما خاندان پيامبر و گوشت و خون و روح و روان او به شمار آمده، از اوئيم و او از . ُبرد

 )٩٨(.ماست

سليمان و اّيوب و و ِمن ذريته داود و (رازى پس از يادآورى داللت اين آيه شريف . ٣

صلى اهللا عليه (خدا  بر فرزندى حسنين نسبت به رسول)و زآريا و يحيى و عيسى... يوسف

 در برابر حّجاج بن يوسف )عليه السالم(امام باقر: شود گفته مى«: گويد در تفسير آن مى)وآله
ريف به اين آيه ش)صلى اهللا عليه وآله(در مورد فرزندى حسن و حسين نسبت به رسول اآرم

 )٩٩(.استناد جست

 به عيبجويى آن )عليه السالم(اى به اميرمؤمنان  عمرو عاص با ارسال نامه. ٤
صلى اهللا عليه (حسن و حسين را فرزندان رسول خدا) على(وى : بزرگوار پرداخت و گفت

: به دشمن و فرزنِد دشمن رسول خدا بگو«: امير به فرستاده معاويه فرمود. نامد مى)وآله
نبودند، آن حضرت بدون فرزند پسر بود ) ص(اگر حسن و حسين، فرزندان رسول اآرم 
 )١٠٠(.»چنان آه پدرت عاص مدعى اين معنا شد

                                                           
 . چاپ داراالضواء٢/١٧٣الغمه اربلى آشف .  ٩٧
 .١/٢٨٦، تفسير برهان ٥٢ و ٤٨٢ به نقل از زرندى مدنى و ص ٤٧٩ينابيع الموده .  ٩٨
 . به نقل از تفسير رازى١/٢٤٧، فضائل الخمسه من الصحاح السته ١٣/٦٦تفسير رازى .  ٩٩
 »ان شانك هو االبتر «اشاره به آيه پايانى سوره آوثر. ١٠٠



هاى مختلف و موارد گوناگون اين مسأله را آشكارا   در مناسبت)السالمعليه (امام حسن 
 بسنده )صلى اهللا عليه وآله(اش به رسول خدا  بيان داشته و تنها به اظهار و اثبات فرزندى

گاه به  نكرد، بلكه طى سخنانش بر اين آه حق امامت و خالفت تنها از آِن اوست و هيچ
زيرا معاويه نه تنها از اوصاف و . فرمود أآيد مىمعاويه و امثالش نخواهد رسيد، ت

هاى ضّد آن  هاى درخور و شايسته خالفت برخوردار نبود، بلكه به ويژگى ويژگى
 .آراسته بود

 :است پرداخته امام مجتبى در موارد متعددى به ويژه در اين مورد به ايراد سخن

 :وى بى درنگ پس از شهادت پدر بزرگوارش طى سخنانى فرمود. ١

ايها الناس َمن عرفني فقد عرفني و َمن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي و أنا ابن «

 ;»النبّي و أنا ابن الوصّي

شناسد من حسن بن على و  داند و آن آس آه نمى شناسد، خود به خوبى مى هرآس مرا مى! مردم

 .فرزند نبى اآرم و فرزند وصّى او هستم

. خواست بر فراز منبر رود و سخن بگويد)السالمعليه (روزى معاويه از امام حسن . ٢
... من فرزند،:  بر منبر باال رفت و به ايراد سخن پرداخت و چنين فرمود)عليه السالم(امام 

اگر ميان زمين و آسمان در جستجوى فرزندى براى پيامبرتان باشيد : تا اين آه فرمود... من فرزند

 )١٠١(.يافتآسى را غير از من و برادرم حسين نخواهيد 

 

  بر عهدنامه ثقيف)عليهما السالم(گواهى حسنين

اى آه براى قبيله ثقيف نوشت، امام حسن و   در عهدنامه)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم 
عليهم (ن و آن دو بزرگوار را بر آن گواه گرفت و گواهى اميرمؤمنا)عليهما السالم(امام حسين 

 .را در آن ثبت نمود)السالم

صلى اهللا عليه (جنبه فقهى اين حديث اين است آه رسول خدا : گويد ابو عبيد مى

گواهى امام حسن و امام حسين را اثبات نمود و نظير آن از برخى تابعان نيز نقل شده )وآله
 ان آنانشود و سلسله و دودم گواهى آودآان ثبت مى: اند آه گفته

 مورد پذيرش بوده و عملى پسنديده است و اآنون در سّنت پيامبر نيز

 )١٠٢(.شود چنين عمل مى

                                                           
 . به نقل از عقدالفريد و مدائنى٤/١٢مناقب ابن شهرآشوب .  ١٠١
 . مراجعه شود١/٢٧٤، به ترتيب االدارية ٢٨٠ ـ ٢٧٩االموال .  ١٠٢



 به هيچ يك از صحابه دست نيافته بود آه وى )صلى اهللا عليه وآله(آيا واقعًا رسول اآرم 
بر اين عهدنامه بس مهم آه ارتباط به سرنوشت عده زيادى از مسلمانان به غير از را 

آيا زمانى آه هيئت نمايندگى ثقيف حضور پيامبر ! اين دو آودك داشت، گواه بگيرد؟
برد  سر مى اى نگاشت، حضرت تنها به شرفياب شدند و رسول خدا براى آنان عهدنامه

 ر پنج سال نياز حاصل آرد؟آه براى گواه گرفتن، به دو آودك زي

داند زيرا  اى به متون تاريخى، چنين احتمالى را فوق العاده بعيد مى اندك مراجعه
 دستور داد براى )صلى اهللا عليه وآله(اين متون به صراحت گوياى اين است آه رسول اآرم 

فرا دهند و مردم را اى زدند تا به قرآن گوش  هيئت نمايندگى ثقيف در مسجد سرا پرده
هنگام نمازگزاردن مشاهده آنند، خالدبن سعيد بن عاص در آن جمع حضور داشت و 
خالدبن وليد نويسنده آن عهدنامه نيز حاضر بود ولى با اين وصف هيچ يك بر آن نوشتار 

 )١٠٣(.گواهى ندادند

  خواست به ارج و مقام)صلى اهللا عليه وآله( آه رسول اآرم بريم از اين ماجرا پى مى

 حسنين اشاره آند و به مسلمانان بفهماند اين دو بزرگوار در

هاى مهم  هاى بسيار مهمى حتى در قراردادها و پيمان نامه جهت پذيرش مسئوليت
 سياسى نظير اين پيمان نامه به خصوص آه با قبيله ثقيف،

م و مسلمانان به نگارش درآمد، از شايستگى الزم ترين دشمنان اسال سرسخت
 .برخوردارند

 

 

  در بيعت رضوان)عليهما السالم(حضور حسنين

 در بيعت رضوان )عليهما السالم(نزد مورخان معروف است آه امام حسن و امام حسين 
 . شرآت جستند)صلى اهللا عليه وآله(حضور يافته و در بيعت با رسول اآرم 

از داليل آمال اين دو بزرگوار و حجتى آه خداوند «: گويد  مى)هقدس سر(شيخ مفيد
 با حسن و حسين بيعت )صلى اهللا عليه وآله(اختصاص به آن دو داده اين است آه رسول اآرم 

 )١٠٤(.»ها بيعت نكرده است آرد و ظاهرًا با آودآى غير از آن

است آه انجام بيعت، براى طرف ديگر الزامات و تعهداتى دربردارد تا مشخص 
هاى مشخصى را در ارتباط با آينده رسالت الهى و جامعه اسالمى پذيرا گردد  مسئوليت

                                                           
 .٤٤الحياة السياسية االمام الحسن، از عاملى .  ١٠٣
 . به نقل از ارشاد١٦، فدك از قزوينى حاشيه ٢١٩ارشاد .  ١٠٤



ها حمايت و  شود، از آن ها مى و در برابر خطرات بسيارى آه بعضًا متوجه آن
 انجام داد اين بود آه )هللا عليه وآلهصلى ا(پشتيبانى نمايد و معناى عملى آه رسول خدا 

 با اين آه آودك بودند، شايستگى و قابليت پذيرش آن )عليهما السالم(حضرت در حسنين
ها ساختند، در آن  هاى مهم و وفاى به تعهداتى آه خود را ملزم به اداى آن مسئوليت

 .ديد بزرگواران مى

 

 )عليهما السالم(پيشوايى حسن و حسين

 روايت شده درباره امام حسن و امام حسين آه در )صلى اهللا عليه وآله(سالم از نبى اآرم ا
 :آن هنگام بيش از پنج سال نداشتند فرمود

 ;)١٠٥(»الحسن والحسين امامان قاما او قعدا«

 . حسن و حسين دست به قيام بزنند يا نزنند، امام و پيشوايند

شود و  هميت و ژرفاى داللت اين حديث در معنايش مشخص مىبا اين بيان ا
 در پاسخ آسانى آه در مورد صلح وى با )عليه السالم(آنيم آه امام حسن  مالحظه مى

 .جست معاويه معترض بودند، به اين گفته استناد مى

 

 در دوران خلفا

 در دوران ابوبكر و عمر

رسالت سپرى و دوران امامت، با رحلت جانسوز پيامبر عظيم الشأن اسالم، عصر 
وى را براى )صلى اهللا عليه وآله( آه رسول اآرم )عليه السالم(به پيشوايى على ابن ابى طالب 

هاى انقالب الهى مبارك و رهبرى الهى مسلمانان، تعيين آرده بود،  پذيرش مسئوليت
ين انقالب ها را خداوند با مزيد الطاف خود بدو عطا فرمود تا ا اين مسئوليت. آغازشد

هاى جاهليت برهاند و در سايه هدايت صحيح، به سوى آمال و شكوه  مبارك را از پنجه
 .مند گردد و جالل پيش رود و از آن بهره

 دوران آودآى خويش را در زمان حيات رسول )عليهما السالم(امام حسن و امام حسين 
 نه تنها با آنان بسان )صلى اهللا عليه وآله(اآرم سپرى آردند و مالحظه آرديم آه رسول خدا 

هاى رهبرى  آرد بلكه به عنوان دو شخصيت اسالمى آه مسئوليت آودآان رفتار نمى

                                                           
 . مراجعه شود١/٢١١به علل الشرايع .  ١٠٥



بزرگى در انتظارشان بود با آنان برخورد داشت چنان آه روايات فراوانى آه از نبى 
 . رسيده به صراحت در اين خصوص سخن گفته است)صلى اهللا عليه وآله(اآرم 

دوران بالندگى و جوانى آن دو بزرگوار در سايه امامت پدر ارجمندشان و در 
عليه (شرايطى نابسامان نسبت به دولت اسالمى و اهل بيت نبوت، آغاز گرديد، زيرا على

 از عرصه رهبرى سياسى دور شده بود و آسانى به قدرت دست يافته بودند آه در )السالم
 قائل نشده و از َسِر حسد و نيز )عليهم السالم(بيت  اهلگونه سهمى براى  رهبرى امت، هيچ
 و موقعيت رهبرى الهى او، خالفت را به خود اختصاص )عليه السالم(تحقير جايگاه على

 .دادند

عليه ( مورد هجوم ناگهانى قرار گرفت و على )عليها السالم(پس از آن، خانه زهرا 

عت با ابو بكر به بند آشيده شد تا دولتى آه از هرسو مورد تهديد خطرات براى بي)السالم
 .بود، روى آرامش ببيند

 ناظر دگرگونى )عليهما السالم(در تمام اين اوضاع و احوال، امام حسن و امام حسين 
ديدند پس از مجد و عّزتى آه در دوران جدشان پيامبر  حوادث و رخدادها بوده و مى

صلى اهللا عليه (بيت پاك رسول خدا   برخوردار بودند چگونه خود و اهل)عليه وآلهصلى اهللا (اآرم 

 و فرزندانش )عليها السالم( به خوارى و ذلت آشيده شدند، در اين برهه حضرت زهرا)وآله
مواضع گوناگونى اتخاذ آردند و از همان راه و روش اسالمى آه رسول خدا بر ايشان 

ات آن حضرت، به رسالت الهى ارتباط داشت، فراتر ترسيم فرموده بود و پس از وف
 به ويژه و يا به وى و برادر )عليه السالم(جا به مواضعى آه به امام حسن  در اين. نرفتند

 .داشت اى گذرا خواهيم  ارتباط دارد، اشاره)عليه السالم(بزرگوارش امام حسين 

 

  و فدك)عليهما السالم(حسنين. ١

 حوادثى رخ داد و مخالفان، قدرت )صلى اهللا عليه وآله(سالم پس از رحلت رسول مكّرم ا
 را از )عليه السالم(را به دست گرفتند و با نصب ابوبكر به عنوان خليفه مسلمانان، على 

اش آه خداى سبحان وى را شايسته آن قرار داده بود، دور ساختند و  جايگاه طبيعى
 را از ارث پدر محروم و آن را )هللا عليه وآلهصلى ا( دخت نبى اآرم )عليها السالم(فاطمه زهرا

 در دوران زندگى به ملكّيت زهرا )صلى اهللا عليه وآله(چه را رسول خدا غصب آردند و آن
درآورده بود از آن مخّدره مصادره آردند و بين او و ابوبكر پيرامون اين موضوع بحث 

نو خواست براى اثبات جا آه ابوبكر از آن با و مناقشات فراوانى صورت گرفت تا آن
 و ام )عليهم السالم( اميرمؤمنان و حسنين )صلى اهللا عليه وآله(مدعاى خود شاهد بياورد، فاطمه 



ها را پذيرا نشد و از بازگرداندن حق  ايمن را شاهد آورد ولى ابوبكر گواهى آن
 . امتناع ورزيد)عليها السالم(زهرا

با آنكه خود، به حكم آيه ( را )عليهما السالم(ين، حسن)عليها السالم(گواه گرفتن زهراى بتول 
، عملى بود آه طبق احكام شرع مقدس اسالم و در برابر )شد تطهير معصوم تلقى مى

عليه (طالب ديدگاه مسلمانان و با تأييد سرور اوصياء اميرمؤمنان على بن ابى

گوار براى همه اين امور آامًال داللت بر شايستگى آن دو بزر. صورت پذيرفت)السالم
اداى گواهى و شهادت در چنين مناسبتى دارد، در صورتى آه آنان در آن روز بيش از 

 .هفت سال نداشتند

 در چنين قضيه بزرگى، )عليهما السالم(سپردن نقش بارزى به امام حسن و امام حسين 
 بخشيد نبود،  را نظام مى)عليهم السالم(بيت  اتفاقى و جداى از ضوابطى آه مواضع اهل

 نسبت به آندو در جهت مهّياسازى و )صلى اهللا عليه وآله(بلكه در امتداد مواضع رسول اآرم 
 .شد مى قراردادن آن بزرگواران در جايگاه طبيعى و در سطح رهبرى امت، تلقى

 

 اعتراض به ابوبكر. ٢

 در آودآى بر ابوبكر وارد شد و وى برفراز منبر )عليه السالم(روزى حسن بن على 
از منبر پدرم پايين : گفت، حضرت بر او بانگ زد و با اعتراض به او، فرمود سخن مى

راست گفتى، اين منبر پدر توست نه منبر پدر ! به خدا: ابوبكر در پاسخ امام گفت. بيا
 )١٠٦(.من

 

 

 امام و پرسش مرد صحرانشين. ٣

امامت بر دو رآن اساسى يكى لياقت و شايستگى آه علم و دانش و عصمت را شامل 
آنيم آه ائمه  رو، مالحظه مى از اين. شود و ديگرى صريح روايات، استوار است مى

ها توجه زيادى مبذول  همواره به بيان اين روايات و يادآورى و تأآيد بر آن)عليهم السالم(
هاى خود در  گيرى  در بسيارى از سخنان و موضع)السالمعليه (داشتند و امام حسن  مى

عليهم (اين زمينه توجه خاصى به بيان اين روايات داشت از جمله در مورد ائمه 

اند آه خداوند اطاعتشان را بر همگان واجب ساخته و يكى از دو امانِت گرانسنِگ   آنان آسانى:فرمود)السالم

 )١٠٧(.آيند ر مى به شما)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
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 پيوسته بر اين آه )عليهم السالم(چنين بود زيرا ائمه  در مورد علم و دانش نيز اين
وارث علم رسول خدا هستند و جفر و جامعه و ديگر را در اختيار دارند، تأآيد 

 )١٠٨(.داشتند

 از دوران )عليه السالم( در اثبات صفت علم امامت براى امام حسن )عليه السالم(امام على 
اين .  آگاه سازد)عليه السالم(آودآى وى، اهتمام ورزيد تا مسلمانان را از پايه علمى امام 

آمد و   به شمار مى)عليه السالم(عمل خود، دليلى قاطع بر امامت امام مجتبى 
ضوع را براى آسانى آه به حكومت و خالفت آوشيد اين مو مى)عليه السالم(اميرمؤمنان

چنگ انداخته و آن را به خود اختصاص دادند و صاحبان واقعى آن را از حقشان دور 
 به )عليه السالم( در توجه انظار مردم به امام حسن )عليه السالم(امام على . ساختند، ابراز نمايد

نموده و در مجالس و اى دست زد آه مردم آن را براى يكديگر نقل  آاربرد شيوه
هاى دشوار و  محافلشان از آن ياد آنند، زيرا پاسخ دادن آودآى زير ده سال به پرسش

 .آرد شد و توجهشان را به وى جلب مى اى بود آه موجب شگفتى آنان مى پيچيده، قضيه

به إسناد خود از عبادة بن صامت نقل آرده » شرح االخبار«قاضى نعمان در آتاب 
من در حال احرام تخم شتر مرغى يافتم و آن را : نشين از ابوبكر پرسيدآه مردى صحرا

 پختم و ميل آردم، آّفاره اين عمل چيست؟

پرسش بس دشوارى پرسيدى و او را به عمر ! اى مرد: ابوبكر در پاسخ وى گفت
احاله داد و عمر او را نزد عبدالرحمان بن عوف فرستاد وقتى همه از پاسخ آن پرسش 

وقتى آن . نزد آن مرد پيشانى بلند ـ يعنى اميرمؤمنان ـ نيز برو:  به آن مرد گفتنددر ماندند
پرسشت را از هريك از اين دو :  شرفياب شد، امام بدو فرمود)عليه السالم(مرد حضور امام 

 .خواهى، بپرس مى) حسن و حسين(نوجوان 

 )عليه السالم(ن امام حس:  پرسيد)عليه السالم(مرد عرب، مسأله را از امام مجتبى 
 آيا شتر دارى؟! اى مرد عرب:فرمود

 .آرى: مرد گفت

ها را با شتران نر  اى، شتر ماده مهيا آن و آن به تعدادى آه تخم شتر مرغ خورده: حضرت فرمود

آيد، در خانه گرامى خدا آه براى انجام حج به زيارتش رفته  ها به وجود مى در آميز و شترانى را آه از آن

 .انى نمابودى، قرب

ها پيش از رسيدن وقت والدت، سقط  امكان دارد برخى از ناقه:  فرمود)عليه السالم(اميرالمؤمنين 

 . آنند
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اند در تخم مرغ نيز احتمال فاسد شدن وجود  اگر شتران چنين: عرضه داشت)عليه السالم(امام حسن

را اين جوان  آن چه! مردم: در آن اثناء صدايى شنيده شد آه گفت: گويد  راوى مى»دارد
 )١٠٩(.فهميده، همان است آه سليمان بن داوود به آن پى برده است

 

 

  در شورا)عليه السالم(امام حسن. ٤

عمربن خطاب پس از زخم برداشتن آه مسأله شورا را به گونه معروف، ترتيب داد 
برخى از بزرگان انصار را در شوراى خود : به نامزدهاى عضويت در شورا چنين گفت

شرآت دهيد ولى حق رأى و دخالت در آار ندارند و حسن بن على و عبداهللا بن عباس را 
خويشاوندى داشته )صلى اهللا عليه وآله(ان با رسول خدا نيز در جمع خود داشته باشيد زيرا اين

به عنوان مشاور در شورا حضور ) فرزند عمر(ولى در شورا حق رأى ندارند و عبداهللا 
و بدين سان، افراد ياد شده در شورا حضور » يابد، او نيز حق رأى نخواهد داشت

 )١١٠(.يافتند

 حضور در جلسات شورا را پذيرفت و با حضور خود از عمر )معليه السال(امام حسن 
اعتراف گرفت آه حضرتش از جمله آسانى است آه حتى در بزرگترين و مهمترين 
ماجرايى آه امت با آن مواجه است حق مشارآت سياسى دارد تا مردم به اين قضيه پى 

ند هرچند از او ساز اظهار نظر آ ببرند و خود بتواند در آينده در مسائل سرنوشت
 .پذيرفته نشود

 

 در دوران عثمان

  در وداع ابوذر)عليه السالم(امام حسن. ١

 :امام مجتبى در مراسم توديع ابوذر فرمود

اگر نه اين بود آه وداع آنندگان بايد خاموش و بدرقه آنندگان ناگزير بايد بازگردند، سخن آوتاه ! عموجان

آوريم، اينك اين مردم بر تو چنين آارى را روا  ى چيزى بر زبان نمىهرچند حادثه تأسف بار است، ول. شد مى

ديدند پس تو دنيا را با به ياد آوردن زودگذر بودن آن، رها آن و دشوارى و سختى آن را به اميد ما بعدش 
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  را از خويشتن خشنود)صلى اهللا عليه وآله(ناديده بگير و بردبارى پيشه آن تا در روز رستخيز، رسول اآرم

 )١١١(.بيابى

 زمانى بر زبان آورد آه به اتفاق پدر و برادر و )عليه السالم(اين سخنان را امام حسن 
عمويش عقيل و پسرعمويش عبداهللا بن جعفر و ابن عباس، در بدرقه ابوذر صحابى جليل 

ه خدا و حق، جهاد و مبارزه آرد و آن همه ستم و بيداد و اهانت و رنج القدرى آه در را
به ديدار » ربذه«و مصيبت را به جان خريد تا سرانجام تنها و غريب در تبعيدگاهش 

 .معبود شتافت، شرآت جسته بود

گيرى ژرف آن حضرت در قبال اعمال نارواى خط  سخنان امام حاآى از موضع
ها را دنبال   با اين سخنان در اجراى اهدافى آه ابوذر آنوى. آيد حاآم به شمار مى

بايست فريادى سر داده شود تا اّمت  زيرا ناگزير مى. آرد، تشريك مساعى داشت مى
مسلمان را از خواب غفلت بيدار آرده و آنان را به حقيقت ماجرا و رخدادها آگاه سازد و 

اف و بر آنار از مؤاخذه و توبيخ بدانان بفهماند آه حاآم و فرمانروا براى هميشه مع
بنابراين، اگر . بلكه پشتيبان و مدافع قانون است. نبوده و فراتر از قانون نخواهد بود

حاآمى اسير نفس خود شد تا هرگونه مخالفتى را انجام داده و يا با استفاده از نقش 
از محورى خود، آن را در خدمت هواى نفس و منافع شخصى خويش قرار دهد، هريك 

تواند بلكه بر او واجب است آشكارا سخن حق را بر زبان آورد و در  آحاد مسلمانان مى
 .رفع ستم و بيداد و انحراف بكوشد

ها   و پيروان آن)عليهم السالم(از سويى، اگر شرايط آن زمان به اميرمؤمنان و حسنين 
ا آه همان نظريه دهد موضعى چون ابوذر اتخاذ آنند بايد حداقل ديدگاه خود ر اجازه نمى

گيرى بزرگ  تواند بر موضع اسالم است در آن قضيه ابراز دارند، زيرا اين آار مى
وى، ُبعدى تبليغى و ژرفايى فكرى و سياسى ببخشد و دست آوردها و نتايجى آه از آن 

 .حاصل  خواهد شد مورد حمايت قرار دهد

ه به ابوذر فرمود  در آن بحبوح)عليه السالم(با دقت در سخنانى آه امام حسن 
يابيم رفتار مخالفان با ابوذر موجب تأسف عميق آن حضرت شد و سپس با تشويق  درمى

صلى (آند و رضايت رسول اآرم  اش از او پشتيبانى مى گيرى ابوذر، وى را در موضع

چنان آه حضرت . داند و فراتر از آن خشنودى خداى سبحان را در آن مى)اهللا عليه وآله
دهد آه  هاى ابوذر بكاهد و بدو بينش صحيحى ارائه مى ار دشوارىآوشد از ب مى
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تواند شدت رنج و مصيبت او را آاهش دهد و رويارويى با مصائب و مشكالتى را  مى
 :آه در انتظار وى بود بر او آسان گرداند آن جا آه فرمود

 اميد ما بعدش ناديده دنيا را با به يادآوردن زودگذر بودن آن، رها آن و دشوارى و سختى آن را به

 .بگير

 

  در فتوحات)عليه السالم(شرآت امام حسن. ٢

ام هجرى، سعيد بن عاص به  در سال سى: به گفت برخى از تاريخ نگاران
حمله برد ساآنان آن سامان در دوران خالفت عمر با سويد بن مقرن در » طبرستان«

. آردند رده و سپس پيمان شكنىبرابر مالى آه به او پرداختند پيمان نامه صلحى ايجاد آ
سعيد بن عاص به اتفاق امام حسن و امام حسين و ابن عباس با آنان به نبرد پرداختند و 
زمانى آه مسلمانان در صدد فتح آفريقا برآمدند، عثمان سپاهى از مدينه تدارك ديد آه 
، جمعى از صحابه از جمله ابن عباس، فرزند عمر، فرزند عمرو عاص، فرزند جعفر

 هجرى ٢٦امام حسن و امام حسين و فرزند زبير در آن حضور داشتند و همگى در سال 
 )١١٢(.به همراه عبداهللا بن ابى سرح بدان سامان گسيل شدند

ها و فتوحات ـ به داليلى آه   در جنگ)عليهما السالم(ادعاى شرآت حسنين 
 .ـ مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است شمريم برمى

پذيرفت به طور عموم در جهت منافع واال  الف ـ فتوحاتى آه در آن دوران انجام مى
زيرا حّكام و فرمانروايان از آن فتوحات در مسير ; گرفت و ارزشمند اسالم انجام نمى
بردند و در  ه مىها و فرو نشاندن آتش غرورشان، بهر رسيدن به اهداف و خواسته

حقيقت فتوحات اسالمى با غنايم و گسترش نفوذى آه در پى داشت سبب خرسندى و 
آيين مقدس اسالم از ديدگاه برخى حكام و فرمانروايان جز شعارى آه . شد شعف آنان مى

 .دانستند، معناى ديگرى نداشت آن را در خدمت سلطنت و حكومت و سبب تقويت آن مى

در جهت توجه و اهتمام  فرمانروايان و هوادارانشان و آليه آسانى آه به آنان 
يابى به غنايم به حق يا ناحق،  منسوب بودند، به گردآورى اموال و دارايى و دست

: آنيم آه توانيم شواهد و ادله فراوانى ارائه دهيم، ولى تنها به اين فراز بسنده مى مى
را به خراسان گسيل داشت وى و همراهانش در آن وقتى زياد، حكم بن عمر غفارى 

; اما بعد. اى به َحَكم نوشت سامان به غنايم فراوانى دست يافتند، زياد طى نامه
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است آه سيم وزر غنيمتى را نزد وى  با نوشتن نامه به تو خواسته) معاويه(اميرالمؤمنين 
از انجام اين فرمان سر باز ها ميان مسلمانان خوددارى آنى، َحَكم  بفرستى و از تقسيم آن

هارا بين مسلمانان تقسيم آرد معاويه فردى را براى گوشمالى وى اعزام آرد و  زد، و آن
ها مدفون شد و  او را به بند آشيد و زندانى نمود و در غّل و زنجير جان سپرد و با آن

 )١١٣(.انتقام خواهم گرفت) در قيامت:(گفت

ها   آزار و اذيت مردم با گرفتن جزيه از آن)١١٤(وران خليفه دوم عمر بن خطابدر د
اى آه اسالم را پذيرفته بودند به اين  بينيم جزيه را حتى بر اهل ذّمه آغاز شد، بلكه مى

ز برده بر بهانه آه جزيه به منزله ماليت بر غالم و برده است و اسالم ماليات را ا
عمر بن عبدالعزيز با اين سياست به : نگاران ولى بنا به نقل تاريخ. نداشته، الزامى آردند

 )١١٥(.مخالفت برخاست و جزيه را از آنان برداشت

بهانه اين آه چنان آه عمربن خطاب آوشيد تا از شخصى آه اسالم آورده بود به 
: آن شخص به عمر گفت. جويى به اسالم، به دين گرويده، جزيه دريافت آند جهت پناه

اسالم پناه و ملجأمردم : راست گفتى: آيين اسالم پناه و ملجأ مردم است، عمر گفت
 و در موارد زيادى جزيه مسيحيان را افزايش داد آه معروف و مشهور )١١٦(.است
 )١١٧(.است

آرد به آنان  خالدبن وليد آه سپاهيانش را براى حمله به سرزمين عراق تشويق مى
بينيد در اين سرزمين، مواد خوراآى و نعمت، چونان زمينى پر از خاك،  آيا نمى: گفت

اگر جهاد در راه خدا و دعا در پيشگاه او را ! شود؟ به خدا سوگند فراوان يافت مى
شمرديم و جز گذران زندگى هدف ديگرى نداشتيم، جا داشت براين  زم نمىبرخود ال

منطقه يورش برده و قبل از ديگران آن را به تصرف خود درآوريم و آسانى را آه 
 . همراه با شما در جنگ و مبارزه شرآت نجستند در فقر و گرسنگى قرار دهيم

راى مردم مدينه امان نامه برخى از غالمان و بردگان مسلمانان، ب» شاهرتا«در فتح 
دادند، ولى مسلمانان پذيرا نشدند و سرانجام قضيه را با عمربن خطاب در ميان گذاشتند، 

برده مسلمان از مسلمانان به شمار آمده و امان نامه او نيز مانند امان نامه « : وى نوشت

                                                           
 .٤٤٣ ـ ٣/٤٤٢مستدرك حاآم .  ١١٣
 . به بعد١١/٢٤٥المصنف عبدالرزاق .  ١١٤
 .٢٧٤ ـ ١/٢٧٣، تاريخ تمدن اسالمى ٢٣٥تاريخ الدولة العربيه .  ١١٥
 .٦/٩٦المصنف .  ١١٦
 .٩/٢١٦سنن بيهقى .  ١١٧



 دست يابى به با اين نوشته عمر غنايمى را آه در آستانه: گويد راوى مى. مسلمانان است
 )١١٨(»...ها بوديم، از آف داديم آن

آن چه را خالدبن وليد در عبارت قبل بر زبان آورده، همه واقعّيت نيست زيرا 
رسيد بسيار اندك بود و سّد جوع آنان را  اموالى آه به طبقه مستضعف سربازان مى

يافت در صورتى آه اين طبقه،  ايان مىآرد و فوق العاده محدود بوده و به سرعت پ نمى
 .دادند توان و نيروى اصلى ماشين جنگ را تشكيل مى

يابى به  بنابراين، در بيشتر فتوحات ياد شده جنگ و نبرد مشخصًا در جهت دست
 .پذيرفت غنايم و اموال صورت مى

هاى جوانان و فرونشاندن غرورشان، از  ب ـ فرمانروايان در مسير تأمين خواسته
هاى  گرفتند، زيرا در صدد بودند آنان را براى رسيدن به منصب ن فتوحات بهره مىآ

رو، معاويه پسرش  از اين. ها را ظاهر سازند باال شايستگى الزم بخشيده و شخصيت آن
 )١١٩(.ساخت يزيد را به فرماندهى سپاهى براى حمله به برخى مناطق، مجبور مى

ها در جهت دور ساختن اعتراض آنندگان  ان، از فتوحات و آشورگشايىج ـ حاآم
: آردند به عنوان مثال هاى خود و ناراضيان از عملكردشان، استفاده مى به سياست

وقتى موج نارضايتى مردم از عثمان باال گرفت برخى از آارگزاران و مشاورانش از 
 را فراخواند تا براى رويارويى با )١٢٠(معاويه، عمر و عاص و عبداهللا بن عامر: جمله

هاى خود و درخواست مردم مبنى بر عزل و برآنارى  اعتراض مردم در قبال سياست
تر، با آنان به مشورت بپردازد، عبداهللا   وى و جايگزينى افرادى شايسته)١٢١(آارگزاران

به نظر من شما ! اى اميرالمؤمنين«: بن عامر با چنين پيشنهادى به وى، اظهار داشت
چنان در  ها را هم فرمان بده تا مردم را به خود مشغول سازد و آنمردم را به جهاد 

مناطق جنگى نگاهدارد تا تسليم تو شده و تنها در انديشه خود و اداره آردن اسب خويش 
 »...و گرفتن شپش سرشان باشند

عثمان آارگزارانش را به سر آارهايشان بازگرداند و «: افزايد در نقلى ديگر مى
هاى اعزامى  اراِن قبلى را در تنگنا قرار دهند و مردم را در جمع گروهدستور داد آارگز

                                                           
 .٢٢٣، ٥/٢٢٢المصنف .  ١١٨
 .٢/٢٢٢المحاسن والمساوى .  ١١٩
قابل مالحضه است آه افراد ياد شده به استثناى عمروعاص آه در آن زمان بر آنار شده بود، همه از آارگزاران . ١٢٠

 .آمدند عثمان به شمار مى
ها بودند، طرف مشورت خويش  انيم آه عثمان دقيقًا همان آسى را آه مردم خواستار بر آنارى آنجالب است بد. ١٢١

 .قرار داد



در ديار دشمن نگاهدارند و تصميم گرفت پرداختى آنان را تحريم آند تا از او فرمان 
 )١٢٢(».برده و بدو نيازمند گردند

 و پيشوايان حق در آن )١٢٣(د ـ جهاد ابتدايى بايد با اجازه پيشواى عادل صورت گيرد
ها را  ديدند بلكه آن هايى را نه تنها به مصلحت نمى زمان، شرآت جستن در چنين جنگ

 به عبدالملك بن عمرو، )عليه السالم(امام صادق: روايت شده. آردند سودمند نيز تلّقى نمى
 آنى؟ اند لشكرآشى نمى انت يورش بردهچرا به مناطقى آه همشهري! عبدالملك: فرمود

 منظورتان آدام مناطق است؟: عرض آردم: گويد مى

 .حده، آبادان، مصيصه و قزوين: حضرت فرمود

 .در انتظار دستور شماييم تا از شما پيروى نماييم: عرضه داشتم

اگر در اين آار خير و صالحى وجود داشت، آسى ! آرى، به خدا سوگند:  فرمود)عليه السالم(امام

 )١٢٤(.توانست بر ما پيشى گيرد نمى

 نه تنها پيروان خود را براى )عليهم السالم(تعدادى از روايات داللت دارد آه ائمه 
داشتند  ها را از اين آار بازمى آردند بلكه آن ها تشويق نمى ه جنگشرآت در اين گون

آردند و هزينه و صرف اموال و دارايى را  و حتى براى مرزبانى آنان نيز موافقت نمى
پذيرفتند، هرچند پرداخت اين هزينه را با نذر بر خود الزم  از آنان در اين راه نمى

 )١٢٥(.ساخته بودند

هاى اسالمى حمله آرد تنها دفاع از اسالم بر  ولى اگر دشمن ناگهانى به سرزمين
 در روايتى )عليه السالم( بلكه على )١٢٦(.مسلمانان واجب است نه دفاع از آن فرمانروايان

 :فرمايد مى

اليخرج المسلم فى الجهاد مع من اليؤمن على الحكم وال ينفذ في الفيء امرالّله «

 ;»عّزوجل

زيرا در چنين صورتى ; خيزند گاه مسلمانان همراه با افراد بى ايمان برضد حكومت به جهاد برنمى هيچ

وزى مؤيد اين معنا اين است آه ر. فرمان خداى عزوجل در مورد اموال غنيمتى قابل اجرا نيست
صلى اهللا عليه (را در مسجد رسول خدا )عليه السالم(عثمان بزرگان صحابه از جمله امام على 

 گرد آورد و پيرامون مسأله جنگ آفريقا با آنان به مشورت پرداخت، نظر اآثريت )وآله

                                                           
 .٣٧٤ ـ ٣/٣٧٣تاريخ طبرى .  ١٢٢
 .٥/٢٠ به بعد، آافى ١١/٣٢وسائل .  ١٢٣
 .٥/٢١، آافى ٦/١٣٤، تهذيب ١٥٠ ص ١١/٣٢، وسائل ٥/١٩، آافى ٦/١٢٧تهذيب .  ١٢٤
 .نقل از قرب االسناد به ٢٢ ـ ١١/٢١وسائل .  ١٢٥
 .٦/١٢٥، تهذيب ٥/٢١، آافى ١١/٢٢وسائل .  ١٢٦



هاى مغرض و هوسران و منحرف، انجام  اين بود آه چنين جنگى توسط انسان
 )١٢٧(.نپذيرد

 ـ بى ترديد ـ در توسعه قلمرو اسالم و گسترش آن در )عليهم السالم(بنابراين، ائمه 
سراسر گيتى عالقه فراوان داشتند، ولى شيوه و روش فتح و آشورگشايى حاآمان اشتباه 

 )١٢٨(.ساخت آور بود و اهداف مورد نظر را عملى نمى و زيان

به هرحال، تمام موارد ياد شده آافى است آه بر صّحت شرآت امام حسن و امام 
اى تيره از شك و ترديد ايجاد  هاى گرگان و آفريقا، هاله  در جنگ)عليه السالم(حسين 
ادى آه در فتح آفريقا هاى زي افزون بر اين، تعدادى از آتب تاريخى از شخصيت. نمايد

نامى به ميان )عليهما السالم(اند نام برده، ولى از امام حسن و امام حسين  شرآت داشته
آمدند آه در  هايى به شمار مى اند با اين آه اين دو بزرگوار از شخصيت نياورده

 .برد ها، سياست زمان خلفا با آب و تاب از آنان نام مى صورت شرآت در چنين عرصه

 از ورود فرزندانش حسن و )عليه السالم(مؤيد اين مطلب اين است آه امام على هـ ـ 
حسين در جنگ صفين و جمل جلوگيرى به عمل آورد، وقتى آن حضرت ديد ـ امام حسن 

 :به سرعت آماده مبارزه شده، فرمود

تم را بشكند آه اين جوان را به فرمان من نگاهداريد و از جنگيدن او جلوگيرى آنيد مبادا با شهادتش پش

 )١٢٩(. قطع شود)صلى اهللا عليه وآله(آيد با مرگ اين دو جوان يعنى حسن و حسين نسل رسول خدا دريغم مى

شود آه از وجود فرزندان زيادى  اين سخنان زمانى از آن حضرت صادر مى
دهد به همراه فرماندهى  دو اجازه مى چگونه آن حضرت به آن;  بنابراين.مند است بهره

اموى يا غير اموى به جنگ بپردازند در صورتى آه غير از آن دو، فرزندى نداشت و يا 
 !اگر داشت تعدادشان اندك بود؟

در )عليهما السالم(يابيم آه نسبِت شرآِت حسنين  از آليه مطالب ياد شده اطمينان مى
 . آن زمان، عارى از حقيقت و صّحت استهاى جنگ

 

  و محاصره عثمان)عليه السالم(امام حسن. ٣

به نقل برخى تاريخ نگاران، وقتى شورشيان خانه عثمان را به محاصره درآوردند، 

جا اعزام   فرزندش حسن و حسين را براى دفاع از او بدان)عليه السالم(امام اميرمؤمنان 

 بر در خانه عثمان در اثر )عليه السالم(امام حسن : اند ان گفتهآرد، بلكه اين عده از مورخ

                                                           
 .١٢٦فتوح ابن اعثم ترجمه فارسى .  ١٢٧
 .ررسى بيشتر دارد آه از حوصله اين آتاب بيرون استاين بحث نياز به تحقيق و ب.  ١٢٨
 .٤/٤٤  ٣٧، تاريخ طبرى حوادث سال ٢/٢١٢نهج البالغه با شرح محمد عبده .  ١٢٩



تيراندازى مردم به عثمان، زخمى شد و خون بدنش را فرا گرفت پس از آن شورشيان، 

 آشفته )عليه السالم(محاصره خانه عثمان را تنگتر آرده و او را به قتل رساندند و امام على 

و اندوهگين از راه رسيد و سيلى محكمى به صورت حسن و با قبضه شمشير به سينه 

ها   آوبيد و ديگران را مورد پرخاش قرار داد و از اين آه آن)عليهما السالم(حسين 

 )١٣٠(.ها اعتراض آرد اند و عثمان آشته شده، بدان نگاهبانى دِر خانه را بر عهده داشته

رفتار على گروهى ديگر از تاريخ نگاران با استناد به اين آه عملكرد عثمان با شيوه 

رسد اين بزرگواران موضعى مخالف  و فرزندانش بسيار فاصله داشته و بعيد به نظر مى

و جداى از مواضع ديگر صحابه گرانقدر اتخاذ آرده باشند، رخداد ياد شده را بعيد 

 از عثمان به )عليه السالم(اين دسته از مورخان در خصوص دفاع امام حسن . اند شمرده

 صرفًا براى توجيه )عليه السالم(اين عمِل امام حسن : زاينداف فرض صحت آن، مى

گيرى خود و پدرش انجام پذيرفته تا در ريختن خون عثمان شرآت نداشته باشند  موضع

 )١٣١(.و غرض ورزان، وى را به چيزى متهم نكنند

  فرزندانش را براى دفاع از)عليه السالم(ن سيد مرتضى در اين آه اميرمؤمنا

اين دو )عليه السالم(اميرمؤمنان «: گويد عثمان اعزام آرده باشد، شك و ترديد نموده و مى

 بزرگوار را بدين جهت اعزام آرد ـ البته اگر اعزام آرده باشد ـ تا

 و زنان از هتك حرمت خانواده عثمان و تعّمد در قتل او و از محروم شدن اهل و عيال

وى از رسيدن مواد خوراآى و آشاميدنى، جلوگيرى به عمل آورند نه براى اين آه از 

 )١٣٢(».درخواست مردم مبنى بر برآنارى عثمان از قدرت، ايجاد مانع نمايند

هاى   گل)معليه السال(رسد آه اميرمؤمنان  بعيد به نظر مى«: گويد عالمه حسنى مى

 را در آن گير و دار به دفاع از ستمكاران وادارد، در )صلى اهللا عليه وآله(بوستان پيامبر اآرم 

اش را سراسر وقف اجراى حق و  صورتى آه آن بزرگوار جان عزيز خود و زندگى

 )١٣٣(.»عدالت و ستاندن حق ستمديدگان آرده بود

خليفه با رفتار ناپسندى آه «: برخى پژوهشگران بر اين باورند آهدر حالى آه 

داشت سزاوار آشتن بود چرا آه آشندگان وى و آسانى آه از آشتنش خرسند بودند، 

                                                           
، انساب ٤٣ و ٤٢ و ١/٤٤، االمامة والسياسه ٣٤٥ ـ ٢/٣٤٤، مروج الذهب ١١٦ - ١١٥به صواعق المحرقه .  ١٣٠

 . مراجعه شود١٠٥، تاريخ مختصر االول ٥/٢٠٦، البدء والتاريخ ٩٥ و ٩٣ و ٧٤ و ٧٠ و ٥/٦٩االشراف 
 . مراجعه شود١١٦ ـ ١/١١٥به حياة االمام الحسن قرشى .  ١٣١
 .٨ / ٣شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  ١٣٢
 .١/٤٢٨سيرة االئمة االثنى عشر .  ١٣٣



دادند و با عقل سازگار نيست آه امام  جمعيت انبوهى از صحابه بزرگ را تشكيل مى

ها را از اين  ن ايستادگى آرده و آن در برابر اين بزرگا)عليهما السالم(حسن و امام حسين 

 )١٣٤(.»آار بازداشته باشند

 

 

 ها  نكته

نگاران آه آشندگان عثمان و آسانى را آه از آشته  الف ـ سخن اين دسته از تاريخ
ترديد ميان  اند، صحيح است ولى بى اند، صحابه بزرگوار دانسته شدن وى خرسند بوده

اند آه خود، بر عثمان  ان افرادى چون عايشه و طلحه و زبير و ديگران وجود داشتهآن
يابى به سود و بهره دنيوى،  شوريدند آن هم نه در جهت پيروزى حق، بلكه براى دست

گيرى اين افراد در حكومت امام على و بيعت با آن حضرت در پى  آه موضع چنان
 .استآشته شدن عثمان اثبات آننده اين معنا 

 سيلى به صورت حسن زد و بر سينه حسين )عليه السالم(ب ـ اين آه بيان شده امام على 
 مكّرر تأآيد فرموده بود )عليه السالم(آوبيد، مورد اتفاق همه تاريخ نگاران نيست زيرا امام 

اش را فراهم  آه آشته شدن عثمان نه سبب خرسندى وى شده و نه موجبات نگرانى
 را به آوتاهى در اجراى )عليهما السالم( از سويى آن بزرگوار حسنين )١٣٥(.ساخته است

زيرا آن دو، از جمله آسانى بودند ; ها صادر فرموده بود، متهم نساخت فرمانى آه بدان
 به ) اهللا عليه وآلهصلى(ها تصريح و نبّى اآرم آه خداوند به پاآى و منزه بودن آنان از آلودگى

 .مجد و عظمت و عشق و عالقه زايد الوصفش نسبت به آن بزرگواران تأآيد نموده بود

 هرچند خالفت )عليه السالم(اميرمؤمنان على : ج ـ در مورد دفاع از عثمان بايد گفت آه
هايى آه  ها و هتك حرمت دانست و از مخالفت عثمان را از پايه و اساس مشروع نمى

ترين راه  از هيئت حاآمه صادر شده، آامًال آگاهى داشت ولى برترين و شايستههمواره 
شده در مورد عثمان چنين  از آن حضرت نقل. دانست حِل قضيه را اين شيوه انفعالى نمى

عثمان استبداد و خودآامگى را در حكومت خود از حّد گذراند و مردم نيز بيش از حّد بيتابى و فغان : فرمود

 .آردند

نان امام بدين جهت بود آه آارُبرد اين شيوه به خصوص و آشته شدن عثمان در سخ
آرد بلكه ضرر و  اى آه اتفاق افتاد، نه تنها خدمتى به اسالم نمى آن شرايط و به گونه

                                                           
 .٥١-٥٠صلح امام حسن از آل ياسين .  ١٣٤
 . به نقل از منابعى زياد٧٧ ـ ٩/٦٩الغدير .  ١٣٥



ساخت و به طمع ورزان و غرض ورزانى آه  زيان فوق العاده سهمگينى بر آن وارد مى
د از نادانى و جهل مردم بهره برده و شعار دا در انتظار فرصت بودند ميدان مى

 .خونخواهى عثمان را سر دهند

 به آشته شدن عثمان به نحوى آه صورت پذيرفت، )عليه السالم(اگر على بن ابى طالب 
خواست دفاع و حمايت از عثمان موجب شود آه مردم در درك  تمايلى نداشت ولى نمى

رو، گاهى  از اين. فت با او، دچار اشتباه شوندواقعيِت ديدگاه امام در مورد عثمان و مخال
آرد، چنان آه  اى صريح و گاهى با اشاره ياد مى هاى هيئت حاآم به گونه از مخالفت

در پاسخ آسانى آه در مورد عثمان از او پرسشى داشتند گاهى صريح و گاهى غير 
ازه گفت آه به غرضورزان و فرصت طلبان اج صريح و يا حداقل به نحوى سخن مى

 .ها بهره جويند داد از آن سخنان محملى به دست آورده و به سود خود از آن نمى

هاى ناپسندانه و زشتى آه از ناحيه  گاه در برابر مخالفت  هيچ)عليه السالم(امام على 
نشست، بلكه همواره حقيقت را  گرفت ساآت نمى عثمان و هوادارانش صورت مى

هاى متعددى عثمان را   حضرت آوشيد در مناسبتآن. داشت هرازگاهى آشكارا بيان مى
اى آه عثمان نتوانست او را تحمل آند و از او خواست از  پند و موعظه دهد به گونه

 )١٣٦(.مدينه خارج و به سرزمين ينبع برود

تمايل به پند و : گفت به صراحت )عليه السالم(چنان آه عثمان در برابر امام حسن 
هرگاه مردم در مورد عثمان شكايتى «: هاى پدرش ندارد و دليلش اين بود آه موعظه

فرستاد وقتى اين عمل  بردند، آن حضرت فرزندش حسن را نزد عثمان مى نزد امام مى
پندارد آن چه را خود  پدرت مى: گفت گرفت، عثمان به امام حسن مى مكرر صورت مى

از ... دهيم آگاهتريم ما خود به آن چه انجام مى!  از آن آگاهى نداردداند، هيچ آس مى
...  پس از آن ماجرا فرزندش را نزد عثمان نفرستاد)عليه السالم(و على ! اين پس نزِد ما ميا

.«)١٣٧( 

 نسبت به عثمان به فرمان پدر )عليهما السالم(بدين سان، پرواضح است آه يارى حسنين 
 و آامًال هماهنگ با خط و مشى آنان آه همان خط )عليه السالم(امام على بزرگوارشان 

هاى فراوان و بسيار مهم  اسالم ناب و صحيح است، انجام پذيرفته و در شمار جانفشانى
چنان آه دليلى روشن بر دور انديشى و دقت و ! شود آنان در راه آيين اسالم تلقى مى

 .آيد به شمار مى )عليه السالم(نگرى اميرمؤمنان  ژرف

                                                           
 .٩/٦٠، الغدير ٢/٢٦١نهج البالغه، شرح عبده .  ١٣٦
 .همان.  ١٣٧



 

  زخمى شد؟)عليه السالم(آيا امام حسن. ٤

تنها مطلبى آه بايد بدان اشاره آنيم اين است آه ما در صحت موضوعى آه روايت، 
 در اثناء دفاع از عثمان يادآور شده، شك و )عليه السالم(مبنى بر زخمى شدن امام حسن 

، حسنين و يا امام حسن را به )ه السالمعلي(زيرا هرچند امكان دارد امام على ; ترديد داريم
تنهايى براى دفاع از عثمان بدانجا اعزام نموده باشد و آن دو نزد عثمان آمده و مسئوليتى 

رسد  ولى به نظر مى. ها محّول آرده بود بر او عرضه آرده باشند را آه پدرشان بدان
اشد، در اين خصوص ها از خود نشده ب عثمان آن دو را برگردانده و پذيراى دفاع آن

 آه به روشنى بيانگر اين معنا است آه به بيان يك مورد آن )١٣٨(عبارات متعددى داريم
! پسرم: فرزندش حسن را خواست و بدو فرمود)عليه السالم(آن گاه، على «: آنيم اآتفا مى

ات آنم؟ امام حسن نامه  آيا دوست دارى يارى: گويد پدرم مى: نزد عثمان برو و بدو بگو
خواهم زيرا من رسول  خير، آمك نمى: پدر را نزد عثمان برد و عثمان در پاسخ گفت

امام حسن سكوت آرد و نزد :... تا اين آه گفت....  را در خواب ديدم)صلى اهللا عليه وآله(خدا 
 )١٣٩(»عرض وى رسانيدپدر بازگشت و آن چه را عثمان گفته بود به 

 بى آن آه در جنگ شرآت جويد، بلكه به جهت )عليه السالم(آرى، شايد امام حسن 
در . اى همكارى آرده باشد اى آه مردم به او قائل بودند براى نجات عّده احترام ويژه

:  به مروان فرمود)عليه السالم(گفت و گويى آه بين او و مروان حكم صورت گرفت، امام 
اش يورش برد و او را مانند شتر ذبح آرد،  آيا تو خون آسى را آه بر عثمان در خانه«

به زمين نريختى؟ به ياد دارى آه خود در آن روز صداى گوسفند سرداده بودى و چونان 
زدى؟ آيا تو با دست خود آسى را از عثمان دور  آنيزآى پست و فرومايه فرياد مى

با پرتاب تيرى از او حمايت نمودى؟ در آن گير و دار بند بند اعضايت ساختى و يا 
گونه آه بنده و غالم از مواليش آمك  لرزيد و چشمانت را بسته بودى و آن مى
خواهد از من يارى خواستى و من تو را از آشته شدن نجات داده و به سويى بردم  مى

 ».آنى ولى اآنون معاويه را به آشتنم تحريك مى

 

 

  طرفدار عثمان بود؟)عليه السالم(آيا امام حسن. ٥

                                                           
 .١٥١ - ١٥٠حياة السياسية لالمام الحسن .  ١٣٨
 .٢/٢٢٨فتوح ابن اعثم .  ١٣٩



 ادعا )عليه السالم(هاى ناروا به امام حسن  برخى تاريخ نگاران با نسبت دادن تهمت
چه بسا در «: اند اند آه آن بزرگوار به تمام معنا عثمانى بوده است و اظهار داشته آرده

درش مطلبى را آه پدر دوست جا آه روزى در پاسخ پ عثمانى بودنش افراطى بوده تا آن
از )عليه السالم(روزى على : اند آه راويان ماجرا را چنين آورده. نداشت، بر زبان آورد

! جان حسن: آرد به او گفت آنار فرزندش حسن آه مشغول وضو گرفتن بود عبور مى
:  با اين جمالت تلخ بدو پاسخ داد و گفت)عليه السالم(امام حسن ! وضوى شاداب بگير

خداوند «:  تا اين آه گفت)١٤٠(»گرفت، آشتيد يروز مردى را آه وضوى شاداب مىد«
و در عبارتى ديگر از بالذرى منقول است » حزن و اندوهت را بر عثمان پايدار سازد

 .»گرفت آشتى وضوى شاداب مىديروز مردى را آه «: آه در پاسخ پدر گفت

اى : حسن بن على به پدر عرضه داشت«: اند آه در ماجراى ديگرى مدعى شده
عليه (من قادر به گفت وگوى با شما نيستم و سپس به گريه افتاد، على ! اميرالمؤمنين

مردم، عثمان : سخن بگو و مانند زنان ناله مكن، امام حسن به پدر گفت: بدو فرمود)السالم
ه محاصره درآوردند، به تو دستور دادم از مردم فاصله بگيرى و به مكه بروى تا را ب
ها بر سر عقل آمده و بيدار شوند اما سرپيچى آردى سپس عثمان را آشتند و من  عرب

و امروز به تو دستور دادم به : به تو فرمان دادم از مردم فاصله بگير تا اين آه گفت
 )١٤١(»... آن ديار غريب گمنام آشته شوىعراق نرو، زيرا بيم دارم آه در

. )١٤٢(شود ها استفاده مى روايات ديگرى نيز وجود دارد آه همين معنا از آن
ها آامًال  نگرد، آشفتگى آنآنيد پژوهشگرى آه با دقت در اين روايات ب مالحظه مى

توان به  برايش آشكار است تا چه رسد به اين آه فاقد شرايط پذيرش و حجت بوده و نمى
افزون بر اين، برخى پژوهشگران . صحت چنين رواياتى اعتماد و اطمينان حاصل آرد

 و حسن )عليه السالم(گونه آه مشهور است اين گفت و گو بين اميرمؤمنان  آن: اند گفته
 به )١٤٣(.بصرى آه امام در حال وضو از آنارش عبور آرد، صورت گرفته است

احتمال قوى دست جاعالن حديث در ساختن و پرداختن اين گونه روايات نقش بسزايى 
 .شود اشاره مىداشته است آه در اين خصوص به نكاتى 

توانيم بين مطالبى آه در اين جا گفته شده و بين سخنان چند سطر   چگونه مى:نخست
 امام حسن و برادرش )عليه السالم(اميرمؤمنان : جا اظهار داشتند در آن. قبل، جمع نماييم

                                                           
 . با تحقيق محمودى٣/١٢، انساب االشراف ١٧٦الفتنه الكبرى بخش على و بنوه .  ١٤٠
 .٣/٤٧٤، تاريخ طبرى ٢١٧ - ٢/٢١٦انساب االشراف .  ١٤١
 . مراجعه شود٥٤٤ - ١/٥٤٢به سيرة االئمه االثنى عشر .  ١٤٢
 . چاپ اول، دارالتعارف ـ بيروت١٢انساب االشراف با تحقيق محمودى در حاالت امام حسن .  ١٤٣



 را براى دفاع از عثمان اعزام نمود و زمانى آه از سرنوشت عثمان آگاه )عليهما السالم(
دو در انجام مأموريتشان  ت، آشفته و اندوهگين از راه رسيد و با اين پندار آه آنياف

اند به صورت حسن آه بدنش را خون فرا گرفته بود سيلى نواخت و بر  آوتاهى آرده
 !؟...سينه امام حسين قبضه شمشير آوبيد

بى  را به ارزيا)عليه السالم(هاى امام حسن  گيرى  پژوهشگرى آه آليه موضع:دوم
بنشيند مالحظه خواهد آرد آه آن بزرگوار همواره و با پافشارى زياد از پدر بزرگوارش 

آرد و در جهت مردود ساختن داليل و براهيِن  حمايت و پشتيبانى و از حق او دفاع مى
هاى جمل و صفين و در  داشت و در جنگ دشمنانش، توّجه خاصى مبذول مى

تاخت و جان عزيز خويش را در راه  شمن مىترين شرايط جنگ و نبرد بر قلب د سخت
اى آه امام  داد به گونه دفاع از پدر و حّقانيت وى در معرض خطرات بزرگى قرار مى

را به فرمان من از رفتن به ميدان ) امام حسن(اين جوان «:  به يارانش فرمود)عليه السالم(
 ».بازداريد آه با شهادتش پشتم را نشكند

بيت و حق خالفت آنان، قادر به   از حقانّيت اهل)عليه السالم(تبى در مورد دفاع امام مج
تنها به ذآر ; شمارش و بيان تمام مواضع و سخنان آن بزرگوار در اين زمينه نيستيم

 :آنيم هايى جهت اقامه دليل بر دفاِع وى از مواضع پدر بزرگوارش بسنده مى نمونه

 :الف ـ از آن بزرگوار نقل شده آه فرمود

ر و عمر تمام توجه خود را در امر خالفت مبذول داشتند در صورتى آه تمام اختيارات مربوط ابوبك

بى آن آه ما را در آن دخالتى دهند، زمام امور را به دست گرفتند و براى ما . به آن از آِن ما بود

واست آن روز آه مردم شفاعت ما را درخ! به خدا سوگند! سهمى چونان سهم جّده قرار دادند، هان

 )١٤٤(.اند دو شديدًا درگير نجات خود از غم و اندوه آنند، آن

هايش در مورد بر شمردن واجبات، از جمله  ب ـ آن امام همام در يكى از خطبه
 : فرمود)عليهم السالم(بيت  واليت اهل

 و جانشينانش نبودند شما حيران و سرگردان بوديد و با هيچ يك از احكام )صلى اهللا عليه وآله(اگر محمد

 )١٤٥(.الهى آشنا نبوديد

 

 

 :ج ـ نيز فرمود

                                                           
 .٤٩امالى مفيد .  ١٤٤
 .٥٦ و به نقل از امالى طوسى ٤٨ينابيع المودة .  ١٤٥



همگان واجب فرمانبردارى از ما مقرون به اطاعت از خداى عزوجل و رسول گرامى او بوده و بر 

اى ايمان آورندگان از خدا و رسول و ولى امر خويش فرمان بريد و اگر (: خداى متعال فرمود. است

 )١٤٦().اى به نزاع پرداختيد آن را به خدا و رسول بازگردانيد در مسأله

تعالى  ى از ناحيه ذات مقدس بار)عليه السالم(پيراسته و منّزه بودن امام حسن : سوم
 در حق آن )صلى اهللا عليه وآله(گونه آه آيه تطهير و روايات رسيده از رسول خدا  آن

بزرگوار صريح در اين معناست، از سويى اخالق بسيار نكو و پسنديده و فضايل واالى 
ترين  شود و با ساده آن حضرت بر آليه امور و سخنان ناروايى آه به وى نسبت داده مى

آشد، به  اسالمى و اخالق نيك انسانى، سازگارى ندارد، خط بطالن مىقواعد ادب واالى 
 تربيت يافته و پيش از همه سخن )عليه السالم(ويژه آسى آه در آنار پدرى چون على 

 : را درباره او به ياد داشت آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 

 ;»اّنه مع الحق والحق معه يدور معه، حيث دار«

 . »است جا بر ِگرد شمع وجودش در گردش  همراه است و حق با اوست و همهعلى با حق

شود حتى   نسبت داده مى)عليه السالم(بنابراين، اگر قرار باشد سخنانى آه به امام حسن
توان چنين آلماتى را به چهارمين گوهر  فرومايگان، تن به آن ندهند، چگونه مى
نش و اخالق و رهنمود و سير و سلوك و گرانمايه اهل آساء، نسبت داد آه در آفري

 ! بوده است؟)صلى اهللا عليه وآله(ترين مردم به رسول آرم گفتار، شبيه

 آه در آنار جّد بزرگوارش نبى )عليه السالم( آيا با عقل سازگار است امام حسن :چهارم
م نشدنى علم  آه درياى تما)عليه السالم( و پدر ارجمندش على مرتضى )صلى اهللا عليه وآله(اآرم 

هايى آه جّد و بعد از او پدرش بدو احاله  و دانش بود زيسته و از آودآى به پرسش
دهد، به گرفتن وضوى شاداب، آشنايى نداشته  ترين نحو پاسخ مى آند به شايسته مى

 باشد؟

 به تمام معنا عثمانى بود، معنايش اين بود آه آن )عليه السالم( اگر واقعًا امام حسن:پنجم
 تمام آارها و اعمال مخالف آتاب خدا و سّنت پيامبرش را آه از عثمان حضرت
چرا آه وى در ; زد، بپذيرد، در صورتى آه چنين سخنى در حق او روا نيست سرمى

 :فرمايد تعريف سياست مى

از جمله رعايت حقوق مردم اين است تا زمانى آه ولى امر خالصانه به مردم توجه دارد در 

 .»صانه عمل آنى و هرگاه از راه راست منحرف گرديد بر سرش فرياد برآورىخدمتگزارى او خال

                                                           
 .٢١ينابيع الموده .  ١٤٦



ترين مصاديق اين فرموده امام  پر واضح است آه عثمان و آارگزارانش از روشن
 .اند بودند چنان آه مدعيان عثمانى بودِن حضرت خود، به اين واقعيت تصريح آرده

 از پدر بزرگوارش خواسته مدينه )عليه السالم( روايتى آه مدعى است امام حسن :ششم
اى مناسب نيست زيرا افرادى نظير طلحه و زبير و  را ترك گويد، به هيچ وجه نظريه

گذشته از اين، مردم در آن .ديگر طمعورزان و سودجويان در انتظار چنين فرصتى بودند
دينه را ترك گويد بلكه  م)عليه السالم(شدند اميرمؤمنان  گاه راضى نمى شرايط دشوار، هيچ

 .مدتى در جاى جاى آن شهر در پى حضرت بودند تا با آن بزرگوار دست بيعت دهند

 

 

 

  در حكومت پدر)عليه السالم(نقش امام حسن

 )عليه السالم(بيعت با اميرمؤمنان. ١

توده مسلمانان با اشتياق فراوان در انتظار بودند در صورتى آه اوضاع، به آشته 
گيرى عثمان بينجامد چه آسى جانشين وى خواهد شد و در اين راستا  ارهشدن و يا آن

اى طمع رسيدن به قدرت داشتند و از آن ميان افرادى چون طلحه و زبير و عايشه،  عّده
بخشيدند و شعله افروخته را دامن  ها را توسعه مى روند رخدادها را عمق و دايره آن

داد و   از خود عشق و عالقه نشان مىزدند و در اين خصوص بيش از همه طلحه مى
آارش به جايى رسيد آه بر نتايج آن حوادث پيشى گرفت و براى خود جايگاهى دست و 

رو، با استيال يافتن  از اين. پنداشت روزگار، وى را در آن جاى خواهد داد پا آرد آه مى
يات بود، طلحه اش محاصره و در قيد ح بر بيت المال دقيقًا در زمانى آه عثمان در خانه

 .گزارد با مردم نماز مى

بى ترديد چهارتن از اعضاى باقيمانده شورا شانس بيشترى از ديگران براى اين آار 
 بيش از همه بود و مردم مدينه و خارج آن بدان حضرت )عليه السالم(داشته و سهم على 

به خوبى دادند زيرا  تمايل داشتند حتى شورشيان، به آسى غير او تمايل نشان نمى
يابى به آن سر به شورش  دانستند آن بزرگوار اهدافى را آه مردم براى دست مى

اند بر ايشان عملى خواهد ساخت و در همان زمان آگاهى داشتند آه خشم طلحه  برداشته
دو با عثمان و حاشيه نشينانش تفاوتى  و زبير براى حق و رضاى خدا نبوده بلكه آن

و زبير در قبال عثمان طى روزهاى قبل از آشته شدن گيرى طلحه  نداشتند و موضع
 .وى، بر اين معنا تأآيدداشت



از )عليه السالم(پس از يأس و نوميدى على : بالذرى در انساب األشراف آورده است
نشينى اختيار آرد و زمانى آه عثمان به قتل  سامان دادن امور بين دو گروِه درگير، خانه

راغت يافتند و پى بردند آه ناگزير بايد پيرامون امام و رسيد و مردم از ماجراى او ف
طالب است نزد آن بزرگوار  ابى پيشوايى گرد آيند، همه با اين شعار آه رهبر ما على بن

دستتان را بدهيد تا با شما بيعت نماييم، : اش وارد شدند و عرضه داشتند شتافته و به خانه
نحصر به اهل بدر است و هرآس را آه اين آار حق شما نيست، بلكه م: حضرت فرمود

ها  بدين ترتيب، آليه بدرى. بدريان به رهبرى وى رضايت دادند، خليفه خواهد بود
ما هيچ آس را ! اى ابوالحسن:  شرفياب شده و اظهار داشتند)عليه السالم(حضور امام على 
 )١٤٧(.دانيم تر به خالفت نمى از شما شايسته

 پس از )صلى اهللا عليه وآله(ياران رسول اآرم : گويد طبرى در جلد سوم تاريخش مى
مردم ! اماما:  شرفياب شده و بدو عرضه داشتند)عليه السالم(آشته شدن عثمان نزد على 

تر از شما به پيشوايى  تهناگزير بايد از پيشوايى برخوردار باشند و امروز آسى را شايس
 !سراغ نداريم

از انجام اين آار خوددارى آنيد زيرا من اگر وزير :  فرمود)عليه السالم(امام على 
تا با شما ! نه به خدا سوگند: عرض آردند. مشاورتان باشم بهتر است تا رهبرتان گردم

ى نمودند تا بيعت نكنيم از شما دست برنخواهيم داشت و هم چنان بر اين امر پافشار
صلى (ها را پذيرا شد ولى انجام بيعت را در مسجد رسول اآرم حضرت به ناچار بيعت آن

 )١٤٨(. و به رضايت همه مردم موآول نمود)اهللا عليه وآله

شدت  با اين آه از ناحيه مردم به )عليه السالم(امام : در روايت سومى آمده است آه
مردم براى قانع . مورد درخواست قرار گرفته بود بر عدم پذيرش بيعت پافشارى داشت

 به مالك اشتر آه در رأس هيئت نمايندگى آوفه قرار داشت متوسل )عليه السالم(ساختن امام 
دست مبارآتان را بدهيد تا با شما بيعت نماييم، حضرت : شدند وى به امام عرضه داشت

چنان بر  اش اصرار ورزيد و امام را در صورتى آه هم ر خواستهپذيرا نشد، مالك ب
موضعش باقى بماند به وجود آشوب و فتنه هشدار داد و پيوسته بر آن تأآيد نمود تا 

 دست )عليه السالم(سرانجام حضرت را قانع نمود و بدين ترتيب، سران و بزرگان با امام 
گاه  آن. رده و با او بيعت آردندبيعت دادند و سپس مردم از هرسو به حضرت رو آو
خداوند به داورى شورا ! مردم: زبير بپاخاست و حمد و ثناى خدا را به جا آورد و گفت

                                                           
 . تحقيق محمودى٢١٩ - ٢٠٥ام على بن ابى طالب انساب االشراف مبحث بيعت ام.  ١٤٧
 .، مؤسسه اعلمى ـ بيروت٣/٤٥٠تاريخ طبرى .  ١٤٨



براى شما راضى بود ولى شورا آه متالشى گشت به مشورت پرداخته و به رهبرى على 
 )١٤٩(.راضى شديم بنابراين، همه با او بيعت نماييد

پس از آشته شدن : از ابوثور منقول است آه گفت» االمامة والسياسه«در آتاب 
 صورت پذيرفت من در پى آن حضرت راه افتادم و )عليه السالم(عثمان وقتى بيعت با على 

 وارد يكى از )عليه السالم(امام . آردند مردم پيرامون او را گرفته و با وى بيعت مى
عيت وى را به سمت درخت نخلى برده و مانع دسترسى هاى بنى مازن شد، فشار جم باغ

ديدم مردم مچ دست امام را  نگريستم مى من به آن حضرت شد وقتى به جمعيت مى
رساندند پس از انجام بيعت، او را به  اند و دستانشان را به دست آن بزرگوار مى گرفته

نبر رفت و با دست مسجد پيامبر آوردند و طلحه نخستين آسى بود آه در مسجد برفراز م
برخى حاضران اين بيعت را به فال بد گرفتند و اظهار . فلجش با آن بزرگوار بيعت آرد

و پس از او زبير و ياران رسول ! اين بيعت دوام نخواهد يافت! به خدا سوگند: داشتند
 )١٥٠(.د دست بيعت دادن)عليه السالم( و تمام مسلمانان مدينه به امام )صلى اهللا عليه وآله(اآرم 

حضرت، موضعى را آه مسلمانان در قبال وى اتخاذ آرده و بر بيعت با آن 
بزرگوار پافشارى نشان دادند، در خطبه معروف خود شقشقّيه چنين به وصف آشيده 

 :است

ازدحام مردم چنان . ناگهان ديدم مردم چونان يال آفتار بر سرم ريختند و از هرسو به من روآوردند

بود آه حسن و حسينم در فشار جمعيت آوبيده شدند، و رداى من از دو سو پاره شد و مردم همانند 

 آردند و اى بيعت شكنى گله گوسفند پيرامونم را گرفتند وقتى زمام حكومت را به دست گرفتم، عده

اى راه سرآشى و طغيان پيش گرفتند و گويى اين سخن خداى  گروهى از دين خارج شدند و دسته

دهيم آه در زمين در  اين سراى آخرت را براى آسانى قرار مى(: سبحان را نشنيده بودند آه فرمود

 ).پى برترى جويى و فساد نيستند و سرانجام نيك از آِن پرهيزآاران خواهد بود

پردازد و   در ادامه خطبه به بيان موضع خويش نسبت به خالفت مى)عليه السالم(امام 
 :فرمايد مى

به خدايى آه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر نه اين بود آه انبوهى از جمعيت ! به هوش باشيد

ى اگر نبود اند و از اين جهت حجت تمام شده است و از سوي پيرامونم را گرفته و به ياريم قيام آرده

عهد و ميثاقى آه خداوند از عالمان و دانشمندان هر جامعه گرفته تا در برابر پرخورى ستمكاران و 

ساختم و پايان امر آن  گرسنگى ستمديدگان ساآت ننشينند،  مهار شتر خالفت را بر آوهانش رها مى

                                                           
 .٢/٧٥يعقوبى .  ١٤٩
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يتان در چشم من يافتيد آه دنيا گاه به خوبى درمى نمودم و آن را با جام آغازش سيراب مى

 .بينى بزغاله است تر از آب ارزش بى

 

سه يا پنج روز پس از آشته شدن عثمان در آن فضاى پر از فتنه و اختالف، آه 
 راهى براى فرار از بيعت نداشت، آن بزرگوار تن به بيعت داد و تمامى )عليه السالم(امام

ه مدينه وارد شده مهاجر و انصار و آسانى آه از شهرهاى آوفه و بصره و مصر ب
بودند به حضرت دست بيعت دادند و تنها اندك افرادى از قريشيان از جمله مروان حكم، 

 )١٥١(.سربرتافتند)عليه السالم(سعد وقاص و عبداهللا بن عمر از بيعت با امام 

هاشم و پيروان ديگر  ها را با بنى د آنبراى آسانى آه تاريخ خاندان اموى و برخور
اديان مورد بررسى دقيق قرار دهند، سرپيچى مروان حكم و امويان از بيعت با امام على 

سعد وقاص خود تمناى . و يا ناخرسندى از آن بيعت، براى آنان شگفت آور نخواهد بود
آرد و  اهى نمىگاه آوت خالفت داشت و اگر براى دست يابى به آن ميدان يافته بود هيچ

باره با خود در انديشه بود زيرا عمربن خطاب او را يكى از محورهاى  شايد در اين
آنم سعد، قبل از  گمان نمى. اش به او بها داده بود خالفت قرار داده و بيش از سزاوارى

آرد روزى مسلمانان او را در آنار  اين ماجرا در انديشه خالفت بوده و يا تصور مى
هند ولى پس از آن آه ديد مردم از طلحه و زبير آه برتر از او و در آوفه و على قرار د

اند در پى خالفت  بصره بين ياران رسول اآرم از جايگاهى برخوردارند، دست برداشته
» حمئه«گيرى بسنده نمود و هماهنگ با امويان آه از ناحيه مادرش  بر نيامد و به آناره

 )عليه السالم(اى آنان داشت، از بيعت با امام على با آنان خويشاوندى و سرى در سود
خوددارى آرد و در برابر امويان حتى پس از آن آه عثمان وى را از فرماندارى آوفه 
برآنار و برادرش وليد را برآن جا گمارد، موضعى مخالف اتخاذ نكرد و اميرالمؤمنين 

آه از موضع امويان و نتيجه داد آگاهى داشت چنان   بر آن چه وى انجام مى)عليه السالم(
آار طلحه و زبير و بيشتر قريشيان آگاه بود و موضع آنان را در قبال خود پس از بيعت، 

 :گونه وصف آرده بود اين

ام را قطع و جام حقم را  جويم زيرا آنان پيوند خويشاوندى در مقابله با قريش از تو يارى مى! خدايا

 .بيت خود ندارم يدم براى ستيز با آنان يار و مدافعى جز اهلگاه آه نگريستم د واژگون ساختند، آن

 :در جاى ديگر فرمود
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گاه آه آافر بودند با آنان پيكار نمودم و امروز نيز آه فريب  آن! مرا با قريش چه آار؟ به خدا سوگند

ان اند با آنان مبارزه خواهم آرد، ديروز رويارويشان قرار داشتم و امروز نيز در برابرش خورده

 .ام ايستاده

به هرحال، وقتى سعد بن ابى وقاص به بيعت فراخوانده شد هماهنگ با امويان از 
 او را به خود وانهاد و به شورشيان اجازه )عليه السالم(پذيرش آن سرباز زد و اميرمؤمنان 

نداد با او درشتى آنند و زمانى آه عبداهللا بن عمر به بيعت دعوت شد و از آن سر بر 
رت از او ضامنى خواست تا با آسى در توطئه بر ضد او همدست نشود وقتى تافت حض

: عبداهللا از معرفى ضامن خوددارى آرد، حضرت دست از او برداشت و به مردم فرمود
از پيشم برو، از : او را به خود وانهيد، خودم ضامن او هستم و سپس متوجه او شد و فرمود

 .سندت آگاهمات تا آنون از اخالق زشت و ناپ آودآى

 از همان روز  نخست تمامى امكانات )عليه السالم(با پايان پذيرفتن بيعت، اميرالمؤمنين
نشينان عثمان در همه امور دولت آه  هاى حاشيه خود را براى اصالح تبهكارى

عليه (امام . آرد دستگاههاى حكومتى را سراسر به فساد و تباهى آشانده بودند، بسيج

ترين مشكالت ضرورى آه مردم را به ستوه آورده و در  بتدا به حل مهمالزم ديد ا)السالم
ها مشكل مربوط به فرمانداران آه آن همه شورش را بر ضد خليفه قبلى به راه  رأس آن

اش خاتمه بخشيدند، بپردازد تا هرگاه از آن فراغت يافت به ديگر  انداخته و به زندگى
حالشان سودمندتر است، همت بگمارد و  و بهمشكالتى آه مردم بر حل آن تأآيد داشته 

اين آار او را از بسط و گسترش سياستى آه در دوران جديد خالفتش آن را دنبال 
 .داشت آرد، بازنمى مى

چند روز پس از خالفتش بر فراز منبر رفت تا در جمع انبوه مردِم پيرامون خود، 
بودند، باطل  ريزى آرده ايههايى آه خلفاى پيش از او بيش از بيست سال پ برخى شيوه
 و مطمئن بود عمربن ]همانند شيوه بدعت آميز عمر در تقسيم بيت المال[اعالم آند 
گاه آه در تقسيم غنايم، شخصّيت افراد و سابقه اسالم آوردن آنان را مالك  خطاب آن

 قرار داد، بيش از آن چه به اجراى مبانى اسالم بينديشد، در انديشه منافع شخصى خويش
بوده است و زمانى آه عثمان بن عفان، دست خاندان خويش را بازگذاشت تا او را 
بازيچه دست خود قرار داده و در زمين تباهى و فساد به وجود آورند، در حقيقت نژاد 



پرستى جاهلى و روح آينه توزى اموى را نسبت به اسالم آه هيچ آسى را به حساب 
 )١٥٢(.بخشد، زنده آرد ديگرى امتيازى نمى

 

  از آوفيان)عليه السالم(يارى خواهى امام على. ٢

با اعالن تمّرد و سرپيچى معاويه از حكومت امام على و نپذيرفتن بيعت آن حضرت، 
گير و دار آه در تدبير امور  مهياى رويارويى با وى شد و در همان )عليه السالم(امام 
آوشيد بدو خبر رسيد برخى از مردم مكه به تحريك طلحه و زبير و عايشه و  مى

حضرت از . اند هواداران اموى آنان به بهانه خونخواهى عثمان دست به شورش زده
ها را بيش از خطر معاويه و  اختالف و پراآندگى صفوف مسلمانان نگران و خطر آن

را بيش از تبهكارى او تشخيص داد، به همين دليل با خود انديشيد اگر ها  تبهكارى آن
فورًا در خاموش ساختن اين آشوب و غائله نكوشد، دامنه آن به سرعت گسترش يافته و 

 .تمّرد و اختالف، فزونى خواهد يافت

از اين رو، آماده حرآت به سوى آنان شد و باقيمانده شايستگان مهاجر و انصار به 
 آمر همت بستند و به سرعت از شهر خارج شد تا قبل از ورود طلحه و زبير اش يارى

وقتى به ربذه . به يكى از شهرها و به تباهى آشاندن آن سامان، با آنان رويارو گردند
رسيدند خبر ورود نيروهاى مخالف به بصره و حوادثى آه در آن شهر رخ داده بود، به 

روز در منطقه ربذه به سامان دادن امور سپاهيان خود  چند )عليه السالم(امام . آنان رسيد
ها را به يارى  پرداخت و با اعزام فرستادگانى نزد مردم آوفه از آنان آمك خواست و آن

. خويش فراخواند تا همراه با او دست به قيام زده و آتش فتنه و آشوب را خاموش سازند
اى بدان   جعفر را همراه با نامهبكر و محمدبن سان، فرستادگان خود، محمدبن ابى بدين

 :در آن نامه آمده بود. سامان اعزام نمود

من شما را به فرمانروايى اين شهرها گماردم و اينك براى حوادثى آه رخ داده از شما يارى 

سويمان حرآت نماييد، ما جويم، يار و ياور آيين الهى باشيد و از ما حمايت و پشتيبانى آرده و به  مى

تنها در انديشه اصالح امور هستيم تا مردم در آنار يكديگر برادرانه زندگى آنند آسانى آه بدين آار 

اند و هرآس از آن ناخرسند باشد، با حق مخالفت آرده  مند بوده و آن را برگزينند دوستدار حق عالقه

 )١٥٣(.و آن را ناديده گرفته است

 را به ابوموسى اشعرى فرماندار آوفه عرضه )عليه السالم(فرستادگان، نامه امام على 
گونه عكس العمل مثبتى از او نديدند بلكه مالحظه آردند وى مردم را  آردند، نه تنها هيچ

                                                           
 . مراجعه شود٣٩٣ ـ ٣٩٠ / ١به سيرة االئمة االثنى عشر از سيد هاشم معروف حسنى .  ١٥٢
 .٣٩٤ و ٣/٣٩٣طبرى .  ١٥٣



دارد و با توجيه آينه و  شان منصرف و از لبيك گفتن به نداى خليفه، بازمى از تصميم
بيعت عثمان هنوز در گردن من و امام شماست، اگر ! به خدا سوگند«: عناد خويش گفت

يافت، با هيچ   از آشتن قاتالن عثمان فراغت نمى]امام[ناگزير از جنگ نبوديم تا وى 
 )١٥٤(»...جنگيديم آس نمى

د اشعرى اى به عنوان سومين فرستاده نز  هاشم ِمرقال را با نامه)عليه السالم(امام على 
 :اعزام نمود آه در آن نامه آمده بود

من هاشم را به جانب تو فرستادم تا مردم را بسيج آند بنابراين، همه را مهياى نبرد آن، زيرا ! اآنون

 .من تو را والى آوفه قرار دادم آه در اقامه حق ياورم باشى

عليه ( به اماماى ولى اشعرى بر تمّرد و نافرمانى خود پافشارى آرد و هاشم طى نامه

 . وى را در جريان شكست و ناآامى خود در مأموريت محوله و اعزامش، قرار داد)السالم

 

 )عليه السالم(اعزام امام مجتبى. ٣

 با آگاهى از پافشارى ابوموسى بر موضع خود و ناآامى )عليه السالم(امام على 
اى  مار ياسر همراه با نامه را به اتفاق ع)عليه السالم(فرستادگانش، فرزند خود امام حسن 

حضرت در آن نامه ابوموسى را از منصب خود برآنار و قرضة . به آوفه اعزام نمود
 :در آن نامه آمده بود. بن آعب را جايگزين وى ساخت

 

اما بعد، من پنداشتم از َسَمِت فرمانروايى آه خداوند در آن برايت سهمى قرار نداده آنار روى و از فرمانم 

اآنون حسن بن على و عمار ياسر را بدان سامان اعزام نمودم تا مردم را بسيج نمايند و قرضة . كنىسرپيچى ن

ام با تو  بن آعب را به فرمانروايى آوفه منصوب آردم اگر اين آار را انجام ندهى به حسن فرمان داده

 )١٥٥(.بجنگد

 به آوفه، مردم دسته دسته پيرامون آن بزرگوار گرد )معليه السال(با ورود امام حسن
آمدند و مراتب اطاعت و فرمانبردارى و پيروى خالصانه خود را از آن حضرت ابراز 

 برآنارى فرمانرواى متمّرد و تعيين قرضة بن آعب را به )عليه السالم(داشتند، امام مجتبى
 موضع خويش اصرار و جاى او آشكارا اعالن داشت، ولى ابوموسى هم چنان بر

داد و رو به عمار آرد و سخن از آشته شدن عثمان به ميان آورد تا  پافشارى نشان مى
اى به دست آورد تا مردم را از  در اين گفت و گو راه فرارى براى خود بيابد و بهانه

                                                           
 .٣٩٤ و ٣/٣٩٣طبرى .  ١٥٤
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تو نيز به صف ! ابو يقظان«: از اين رو، به عمار گفت.  بازدارد)عليه السالم(يارى امام 
عمار » مخالفان پيوستى و بر اميرالمؤمنين عثمان شوريدى و همكار جنايتكاران شدى؟

 .»ام و بى جهت به من ناسزا مگو من چنين آارى نكرده«: بدو پاسخ داد

 آه از هدف اشعرى آگاه بود رشته نزاع را قطع آرد و به او )عليه السالم(امام حسن 
 حضرت براى زدودن روح سازى؟  پراآنده مىچرا مردم را از اطراف ما! ابوموسى: فرمود

! به خدا سوگند! ابوموسى: تبهكارى و آينه و عناد از ابوموسى بانرمى و ماليمت بدو فرمود

 .ما جز اصالح امور مردم هدفى نداريم و هيچ آس مانند اميرالمؤمنين از باطل وحشت ندارد

 

ولى آن آس آه گويى،  راست مى; پدر و مادرم فدايت: ابوموسى عرضه داشت
 .گيرد بايد امين باشد طرف مشورت قرار مى

 .است آرى، همين گونه:  فرمود)عليه السالم(امام 

به زودى : فرمود  شنيدم مى)صلى اهللا عليه وآله(از رسول خدا : ابوموسى اظهار داشت
آردن است ها دست به قيام نزند بهتر از قيام  هايى رخ خواهد داد، هرآس در آن آشوب

و هرآس قيام نمايد بهتر از آن است آه دست به حرآت و جنبش بزند و پياده از سواره 
خداى عزوجل ما را با يكديگر برادر قرار داده است و اموال و خونمان را . برتر است

يا اّيها الذين آمنوا ال تأآلوا اموالكم بينكم بالباطل (: بر يكديگر حرام ساخته و فرموده است

! اى اهل ايمان )١٥٦(;)ان تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتلوا انفسكم اّن الّله آان بكم رحيمًااال 

اموال يكديگر را به باطل نخوريد مگر در داد و ستد با رضايت خودتان و دست به آشتار يكديگر نزنيد آه 

هرآس )١٥٧(;)منًا متعمدًا فجزاءه جهنممن يقتل مؤ(:  و نيز فرمودخداوند نسبت به شما مهربان است

 .مؤمنى را از روى عمد بكشد پاداش او جهنم است

تو واقعًا اين سخن را از «: هاى ابوموسى گفت عمار در اعتراض به ياوه گويى
 .»نهم آرى، دستانم را به گروگان سخنم مى«: ابوموسى گفت» !رسول خدا شنيدى؟

 از اين سخن )صلى اهللا عليه وآله(منظور رسول خدا «:  آرد و گفتعمار، رو به مردم
 )١٥٨(.»باشد ابوموسى بوده است، زيرا در خانه نشستن او بهتر از قيامش مى

 : در جمع مردم به ايراد سخن پرداخت و فرمود)عليه السالم(امام حسن 
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ان في مسير اميرالمؤمنين علّي بن ابي طالب و رؤوس العرب، قد آ! اّيها الناس[«

وقد آان من طلحة والزبير بعد بيعتهما و خروجهما بعائشه ما قد بلغكم، و تعلمون اّن 

الّله الرجال قّوامين على  التالشى، و ِمن اجل ذلك جعل النساء و ضعف رأيهّن الى وْهن

وت أن يكون فيَمن أقبل معه ِمن المهاجرين النساء وأيم الّله لولم ينصره منكم احد لرج

 )١٥٩(;]»و االنصار آفايًة فانصروا الّله ينصرآم

هاى درخشان و سران عرب  شما به خوبى آگاهيد آه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب و چهره! مردم

شكستند و به همراه عايشه آيند و اطالع داريد آه طلحه و زبير پيمان بيعت  به سوى آوفه مى

ها آگاه هستيد به همين دليل  شما از ناتوانى زنان و ضعف انديشه آن. پيشواى خود شوريدند بر

حتى اگر يك تن به يارى امام نشتابد ! خداوند مردان را بر زنان چيرگى بخشيده است، به خدا سوگند

اى شكست دشمن آافى باشند، آنند بر اميد آن دارم مهاجران و انصارى آه وى را همراهى مى

 .»بنابراين، آيين خدا را يارى نماييد تا خداوند ياريتان آند

ابوموسى، همچنان بر موضع خود پافشارى داشت و موجبات دلسردى مردم را 
عليه (امام حسن. داشت  باز مى)عليه السالم(ها را از قيام و يارى امام  آرد و آن فراهم مى

مادرت به عزايت بنشيند از فرمانروايى حكومت ما آناره گرفته : بدو فرمود با نكوهش اشعرى )السالم

 . و از منبرمان فاصله بگير

 :گاه طى سخنانى فرمود آن

البته در اين راستا دعوت پيشواى خود را پاسخ مثبت دهيد و به يارى برادران خود بشتابيد، ! مردم

اگر زمام امور را خردمندان و ! به خدا سوگند. افرادى هستند آه به يارى وى آمتر همت بندند

بنابراين، دعوت ما . فرزانگان برعهده گيرند براى حال و آينده بهتر و سرانجامى نيك خواهد داشت

عليه (اميرمؤمنان. رى دهيدهايى آه براى ما و شما پيش آمده ما را يا را بپذيريد و در گرفتارى

آورم  ام يا ستمكارم يا ستمديده، ولى خدا را به يادتان مى پا خاسته اآنون آه من به: فرمايد مى)السالم

ام آند و اگر  پندارد يارى هرآس بخواهد حق خدا را رعايت آند بايد به پاخيزد، اگر مرا مظلوم مى

طلحه و زبير نخستين آسانى بودند آه ! دا سوگنديابد بگيرد و آيفر دهد، به خ ظالم و ستمكار مى

 ]گناهم چه بود[دست بيعت به من دادند و اولين افرادى بودند آه پيمان شكنى نموده و خيانت ورزيدند 

اآنون به پاخيزيد ! آه چنين آردند؟ آيا مالى را اندوخته و يا حكمى از احكام خدا را تغيير دادم؟ مردم

 )١٦٠(.ها بازداريد  سفارش آرده و از زشتىو مردم را به آارهاى نيك

                                                           
 .٤٣٨، ٤٣٧، ١/٤٣٦همان .  ١٥٩
١٦٠  . 



پاسخ مثبت دادند، ولى مالك اشتر آار )عليه السالم(مردم با جان و دل به نداى امام حسن
ديد آه ابوموسى با خوارى و ذلت و قدرتى درهم شكسته، از  را آن زمان پايان يافته مى

آاخ فرمانروايى را به رو، با جمعى از هوادارانش  شهر بيرون رانده شود، از اين
آه پابرجا گشت )عليه السالم(آار امام. محاصره درآورده و ابوموسى را از آن بيرون راندند

 :ها را براى جهاد و مبارزه دعوت آرد و فرمود با مردم سخن گفت و آن

آنم، هريك از شما تمايل دارد مرا همراهى آند سواره و يا از  من فردا صبح حرآت مى! مردم

 .حرآت آند) با قايق(آب طريق 

قيس بن سعد آه از شادى .  را پذيرا شدند)عليه السالم(انبوه جمعيت، خواسته امام حسن 
 :گنجيد، اشعارى بدين شرح سرود ديدن اين منظره در پوست خود نمى

گان هاى دلسردآنند گويى خداوند به آوفيان پاداش خير عنايت آند آه به يارى دين خدا برخاستند و به ياوه

اعتنايى نكردند و اظهار داشتند على، برترين شخصيت است آه عوض از پيمان شكنان به پيشوايى او 

عمدًا همسر پيامبر را به عرصه نبرد آشاندند و ساربان، او را به آرامى سوار ) طلحه و زبير(دو  آن. خرسنديم

 )١٦١(.جا آورد بر جمل بدان

فه به حرآت درآمد و هزاران تن با ميل و رغبت به يارى موج جمعيت يكباره از آو
ذى « گسيل شدند تا به منطقه )عليه السالم( شتافتند و به فرماندهى امام حسن )عليه السالم(امام 
برد، ديدار نمودند و   آه در آن ديار به سرمى)عليه السالم(رسيده و با اميرالمؤمنين » قار

هاى پيگير وى قدرانى به  ان گشت و از تالشحضرت از موفقيت فرزندش حسن شادم
 .عمل آورد

 

 )عليه السالم(رويارويى دو سپاه و سخنان امام مجتبى. ٤

به حرآت درآمدند و با طى مسير، به منطقه » ذى قار« از )عليه السالم(سپاهيان امام 
اى به عايشه وى را به جلوگيرى از خونريزى  ه رسيدند، حضرت طى نام)١٦٢(»زاويه«

اى به طلحه و زبير، آنان  و حفظ وحدت و يكپارچگى مسلمانان فراخواند و با ارسال نامه
 ميان مردم دست بردارند )١٦٣(را به آرامش دعوت آرد و از آنان خواست از ايجاد تفرقه

 پاسخ مثبت نداده و بر ايستادگى و )عليه السالم(آنان به نداى حق طلبانه امامولى هيچ يك از 
 .دادند نبرد با آن حضرت، پافشارى نشان
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آرد  عبداهللا بن زبير بيش از همه، مردم را به آشوب و بلوا و خونريزى تحريك مى
 آرامش به  جهت برقرارى صلح و)عليه السالم(و تمام ابزار و وسايلى را آه اميرالمؤمنين 

آار گرفت، از ميان برد و در جمع انبوه مردم بصره به سخن پرداخت و آنان را به 
بن ابى طالب،  على! مردم«گذرد  جنگ دعوت آرد آه سخنانش عينًا از نظرتان مى

عثمان خليفه برحق را آشت، سپس به تدارك سپاه پرداخت و به سويتان لشكرآشى آرد 
اآنون مردانه به خونخواهى خليفه خود . ن را از شما بستاندتا بر شما مسّلط شود و شهرتا

به پاخيزيد و از حريم خويش مراقبت نماييد و براى دفاع از زنان و فرزندان و فاميل و 
شويد آوفيان وارد شهر شما شوند؟ بر آنان  آيا راضى مى. خويشاوندان، مبارزه آنيد

. اند نان بجنگيد، زيرا به جنگ شما آمدهبا آ. ايد خشم بگيريد زيرا مورد خشم قرار گرفته
خواهد تنها خود زمام امور را به دست داشته باشد، به خدا  على مى! به هوش باشيد

 )١٦٤(.»آشاند اگر بر شما پيروز شود، دين و دنياى شما را به تباهى مى! سوگند

 رسيد حضرت به فرزندش )عليه السالم(خبر سخنرانى عبداهللا بن زبير به اميرمؤمنان 
 به ايراد سخن )عليه السالم( اشاره آرد تا بدو پاسخ دهد، امام مجتبى )عليه السالم(امام حسن 

 :پرداخت و با حمد و ثناى الهى فرمود

 شما مهاجران و انصار و ديگر سخنان ابن زبير به گوشمان رسيد او پدرم را قاتل عثمان دانست

آرد و  گفت و با چه نامى از او ياد مى مسلمانان به خوبى آگاهيد آه زبير درباره عثمان چه مى

ساخت؟ طلحه در آن هنگام آه هنوز عثمان در قيد حيات بود و بر بيت المالش  چگونه او را متهم مى

ه قتل او متهم سازند و به ناسزاگويى وى دهند پدرم را ب حمله برد، اآنون چگونه به خود اجازه مى

 .بپردازند؟ اگر ما نيز بخواهيم، ناسزايشان بگوييم بر اين آار قادريم

پدرش ) بدانيد( زمام امور مردم را از آنان ربوده )عليه السالم(على: ابن زبير در سخنانش گفته است

 پدرش اين بود آه با بيش از هر آس ديگر مسئول اين حادثه است زيرا برترين حجت و دليل

 دست بيعت داد ولى با دل بيعت نكرد او به ظاهر اقرار به بيعت نمود ولى با )عليه السالم(على

ديگران دمخور بود، اگر بر اين ادعايش دليل و حجت دارد اقامه آند ولى چه برهان و دليلى 

 تواند داشته باشد؟ مى

لى ورود حق پرستان بر باطل گرايان چه و! شود وى، از ورود آوفيان به بصره شگفت زده مى

و ) عايشه(جاى شگفتى است؟ ما با هواداران عثمان سر جنگ نداريم  ولى با شخص جمل سوار 

 .جنگيم پيروانش مى

                                                           
 .١/٤٤٤حياة االمام الحسن از قرشى . ١٦٤



 

  پس از جنگ جمل)عليه السالم(حضور امام على . ٥

  يك ماه در بصره درنگ فرمود و سپس آن)عليه السالم(پس از پايان جنگ اميرمؤمنان 
جا را به قصد آوفه ترك گفت و عبداهللا بن عباس را به فرمانروايى آن شهر گمارد 

معاويه و ( قبل از حرآت به سوى صفين و نبرد با قاسطين )عليه السالم(اميرالمؤمنين 
چند ماه در آوفه اقامت گزيد و طى اين مدت به تعيين وظائف و ) هوادارانش
ن دادن امور مردم پرداخت و در اين فاصله هاى فرمانروايان و سر و ساما مسئوليت

هايى رد و بدل  ميان او و معاويه و ديگر آسانى آه از خالفتش سر برتافته بودند، نامه
 .شد

 

 )عليه السالم(سخنرانى امام حسن . ٦

به نقل روايتى پرداخته آه » العدد«در آتاب ) رضوان اهللا تعالى عليه(عالمه مجلسى 
 را به عجز و ناتوانى از اقامه دليل و )عليه السالم(آوفه امام حسن اشاره دارد برخى مردم 

حجت و عدم قدرت بر سخنرانى، متهم ساختند و شايد اين روايت مربوط به همين برهه 
 را )عليه السالم( با شنيدن اين اتهامات، فرزندش امام حسن)عليه السالم(اميرالمؤمنين . باشد

م آوفه به ايراد سخن بپردازد تا بر اين پندارهاى غلط طلبيد و از او خواست در جمع مرد
درخواست پدر را لبيك گفت و در جمع انبوه آوفيان )عليه السالم(امام حسن. خط بطالن بكشد

 :سخنرانى آتشينى ايراد نمود آه در آن آمده است

اندان از خداى خويش خرد بياموزيد خداى عزوجل حضرت آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خ! مردم

اند و خداوند شنوا و  عمران را بر جهانيان برگزيد، دودمانى آه بعضى از بر خى ديگر گرفته شده

ما دودمان آدم و خانواده نوح و برگزيدگان ابراهيم و سالله اسماعيل و خاندان محمديم، ما . آگاه است

و درخت زيتونيم آه نسبت به شما چونان آسمان برافراشته و زمين گردش آننده و خورشيد درخشان 

صلى اهللا (نه شرقى است و نه غربى، درختى آه روغنش برآت يافت و ريشه و اصلش رسول خدا

آن آس آه به . ما ميوه همان درختيم! به خدا سوگند.  بود)عليه السالم(اش على  و شاخه)عليه وآله

ى آنند، در آتش جهنم اى از آن بياويزد از عذاب الهى نجات يافته و آسانى آه از آن سرپيچ شاخه

 .درخواهند افتاد

برفراز )عليه السالم(، امام اميرالمؤمنين)عليه السالم(با پايان پذيرفتن سخنان امام حسن 
 :منبر رفت و فرمود



 )١٦٥(;»أثَبْت على القوم حجتك واوجبت عليهم طاعتك، فويٌل لَمن خالفك! يابن رسول اهللا«

حجت و برهان خويش را بر مردم اقامه نمودى، اطاعت خويش را بر آنان واجب ! خدااى فرزند رسول 

 .ساختى واى بر آن آس آه از تو فرمان نبرد

 

 

 امام مهياى نبرد با معاويه . ٧

 جهت برقرارى صلح و )عليه السالم(وقتى آليه ابزار و وسائلى آه امام اميرمؤمنان
 معاويه هم چنان به ستيز با حكومت قانونى و آشتى به آار برده به ناآامى انجاميد و

براندازى خالفت اسالمى و بازگرداندن آداب و رسوم جاهليت پافشارى نشان داد و به 
آماده نبرد با او شد و )عليه السالم(صفين لشكرآشى آرد و فرات را اشغال نمود، امام 

بودند، فرا خواند و بدانان نيروهايى را آه از مهاجران و انصار به يارى وى شتافته 
 : فرمود

شما انسان هايى نيك انديش و بسيار بردبار و شكيباييد و همواره حق بر زبانتان جارى است، ! مردم

دهيد، ميمون و خجسته است، اآنون تصميم داريم به سمت دشمن حرآت آنيم، در  آنچه را انجام مى

 .اين زمينه نظر خود را اعالن داريد

عمار ياسر، سهل بن حنيف، : هاى بزرگ اسالمى نظير  شخصيتعده زيادى از
مالك اشتر، قيس بن سعد، عدى بن حاتم و هاشم بن عتبه به پا خاسته و پشتيبانى خود را 

 در حرآت به سمت دشمن و رويارويى با آنان اعالم )عليه السالم(از تصميم امام 
 )١٦٦(.داشتند

 : خطابه مهمى ايراد نمود آه در آن فرمود)عليه السالم(در اين هنگام امام حسن

الّله الحمدلّله ال اله غيره وحده الشريك له، وُاثني عليه بما هو أهله، اّن ممّا عّظم «
عليكم من حقه و أسبغ عليكم ِمن نعمه ما اليحصى ذآره واليؤّدي شكره واليبلغه صفة 
والقول ونحن اّنما غضبنا لّله ولكم، فاّنه مّن علينا بما هو أهله أن نشكر فيه آالءه 
وبالءه وغماءه قوًال يصعد إلى اهللا فيه الرضا، و تنتشر فيه عارفة الصدق، يصدق الّله 

نستوجب فيه المزيد ِمن رّبنا، قوًال يزيد واليبيد، فاّنه لم يجتمع قوم قّط على فيه قولنا و
أمر واحد اال اشتد أمرهم، واستحكمت عقدتهم، فاحتشدوا في قتال عدّوآم معاويه و 
جنوده، فانه قد حضر والتخاذلوا فاّن الخذالن يقطع نياط القلب، واّن االقدام على 

                                                           
 .٤٣/٣٥٨بحاراالنوار . ١٦٥
 . سخنانى آه در تأييد و پشتيبانى امام بيان شده، آمده است٥٧ ـ ٢/٥٢در آتاب زندگانى اميرالمؤمنين . ١٦٦



 األسنة نجدة وعصمة

 ;»متنع قوم قّظ رفع الّله عنهم العلة وآفاهم جوائح الذلة، وهداهم معالم الملةألّنه لم ي

سپاس خداوندى را آه معبودى جز او نيست و شريكى ندارد و او را چنان آه سزاواراست ستايش 

هاى فراوانى را آه به شما  آنم، به راستى حق بزرگى را آه خداوند به شما عنايت آرده و نعمت مى

ما به . شته، قابل شمارش نيست و سپاس و شكرش ادا نگردد و در توصيف و بيان نگنجدارزانى دا

خاطر خدا و در جهت مصالح شما خشم گرفتيم، زيرا خداوند بر ما مّنت نهاده تا شكرگزار وى شويم 

ها و بخشش هايش خشنودى و رضاى او را به دست آوريم، تا نشانه راستين  ها و آزمون و در نعمت

تر از  ميان ما گسترش يابد و خداوند ما را در آن راستگو شمارد تا سزاوار نعمتى فزونحق در 

جانب پروردگار خود شويم، گفتارى آه نعمت را افزون آند و آن را به تباهى نكشاند، امور هر ملتى 

جا آه به اتحاد و همبستگى دست يافت استحكام يافته و به قدرت رسيدند و پيوندشان استوار و پابر

بنابراين، براى نبرد با دشمن خود معاويه و سپاهيانش بسيج شويد زيرا اينك آماده نبرد با . گرديد

ها  شماست مبادا دست از يارى و پشتيبانى يكديگر برداريد آه اين عمل سبب گسستن رشته پيوند دل

داوند شود و پايمردى در نبرد و پيكار ضامن هميارى و جلوگيرى از شكست است، زيرا خ مى

ها و  رهاند و در محنت مردمى را آه از خود پايدارى نشان دهند از ضعف و سستى و ناتوانى مى

هاى ديانت رهنمونشان  دهد و به نشانه ها را مورد حمايت قرار مى هاى خوارى و ذلت آن دشوارى

 .گرداند مى

 )١٦٧(والحرب يكفيك ِمن أنفاسهاجرع *** والصلح تأخذ منه مارضيت به 

 سراسر، دعوت به وحدت و يكپارچگى و )عليه السالم(سخنان فصيح و بليغ امام 
هميارى در جهت نبرد و مبارزه با سرآشان و زورگويان بود و مردم به درخواست امام 
يا پاسخ مثبت داده و به سرعت خويش را براى يارى حق و دفاع از آيين مقدس اسالم، مه

 .ساختند

 

 نبرد صفين . ٨

 تالش فراوانى انجام داد تا از )عليه السالم(هر دو سپاه در صفين گردآمدند و امام على
هاى آن بزرگوار بى نتيجه ماند و ناگزير  بروز جنگ با معاويه پرهيز شود ولى تالش

ان و چندين ماه به طول انجاميد و طى آن هزاران تن از مسلمان. وارد عرصه آارزار شد
 .طلبى معاويه شدند مؤمنان قربانى قدرت

                                                           
 .١/٢٨٣هج البالغه ابن ابى الحديد شرح ن. ١٦٧



تاريخ نگاران . اى ايفا نمود  در جنگ صفين نقش بسيار برجسته)عليه السالم(امام حسن 
 صفوف لشكريانش را آراست و )عليه السالم(هنگامى آه امام على بن ابى طالب : اند آورده

 و عبداهللا بن جعفر )يهما السالمعل(فرماندهى جناح راست سپاه را به امام حسن و امام حسين 
را بيازمايد، از اين رو، )عليه السالم( معاويه خواست امام حسن )١٦٨(.و مسلم بن عقيل سپرد

عبيد اهللا بن عمر را نزد او فرستاد تا با وعده خالفت به او وى را بفريبد، شايد از يارى 
آارى به شما :  سوى حضرت رفت و عرضه داشتپدرش دست بردارد، عبيد اهللا به

 .دارم

 چه آارى؟: حضرت فرمود

پدرت قريشيان را از اول تا آخر از دم تيغ گذراند و مردم از او «: عبيد اهللا گفت
گيرى تا تو را به  ها به دل دارند، آيا حاضرى زمام امور را خود به دست آينه

  )١٦٩(.»!زمامدارى برگزينيم؟

چنين آارى  هيچ گاه انجام ! به خدا سوگند:  در آمال قاطعيت فرمود)عليه السالم(امام حسن 

 : سپس افزود»پذيرفتنى نيست

لكأنّي أنظر إليك مقتوال في يومك أو غدك، أما ان الشيطان قد زين لك وخدعك حتى «

سيصرعك الّله و يبطحك أخرجك مخلقا بالخلوق وترى نساء اهل الشام موقفك و 

 »)١٧٠(;لوجهك قتيًال

بينم، شيطان فريبت داده و چنان تو را زينت  گويى امروز يا فردا تو را در ميدان جنگ آشته مى

اى تا زنان شام با ديدنت فريفته تو شوند ولى به زودى  بخشيده آه خود را آراسته و معطر ساخته

 .ه خاك هالآت خواهد افكندخداوند تو را ب

عبيداهللا با ناآامى در مأموريتش مأيوس و درمانده نزد معاويه بازگشت و او را در 
 )١٧١(».است او پسر پدرش«: قرار داد و معاويه گفت)عليه السالم(جريان سخنان امام حسن 

همان روز عبيداهللا به طرفدارى از معاويه به ميدان جنگ رفت، پس از اندآى توسط 
 از ميدان آارزار عبور )عليه السالم(وقتى امام حسن . مردى از قبيله َهْمدان به قتل رسيد

اش را در چشم او فرو برده و افسار  اى تكيه زده و نيزه نمود، مردى را ديد بر جنازه
ببينيد اين مرد :  به اطرافيانش فرمود)عليه السالم(امام . سته استاسبش را به پاى او ب

                                                           
 .٣/١٦٨مناقب ابن شهر آشوب . ١٦٨
 .١/٤٩٢ن حياة االمام الحس. ١٦٩
 .١/٤٩٢حياة االمام الحسن . ١٧٠
 .١/٤٩٢حياة االمام الحسن . ١٧١



آيست؟ همراهان به حضرت اطالع دادند آه وى مردى از قبيله همدان و شخص مقتول، 
 )١٧٢(.عبيد اهللا بن عمر است

شود   تلقى مى)عليه السالم(پر واضح است آه اين رخداد از جمله آرامات امام حسن 
بل از وقوع ماجرا از سرنوشت عبيداهللا خبر داده و وى را از سرانجام زيرا حضرت ق

 . يافت ذلت بارش، آگاه ساخته بود و اين ماجرا به اين سرعت تحقق

 

 )عليه السالم(جلوگيرى از نبرد امام حسن  . ٩

رويارويى در جنگ صفين حالتى يكنواخت نداشت، گاهى به صورت درگيرى و 
پذيرفت و گاهى دو لشكر آامال با يكديگر در   انجام مىجنگ و گريز ميان دو سپاه

عليه (در نخستين رويارويى آه جنبه درگيرى آامل داشت امام على . آويختند مى

 : فرزندش حسن را مهياى حمله به صفوف سپاهيان شام ديد، به اطرافيانش فرمود)السالم

آيد با مرگ   پشتم را بكشند، زيرا دريغم مىاين جوان را به فرمان من از جنگ باز داريد مبادا با شهادتش

 . قطع شود)صلى اهللا عليه وآله(دودمان رسول خدا) يعنى حسن و حسين(اين دو جوان 

 

  و حكميت)عليه السالم(امام حسن . ١٠

 و لشكريان معاويه و )عليه السالم(پس از گذشت چند ماه از رويارويى سپاه امام على 
 دو طرف شد، سپاهيان حق، به فرماندهى هاى فراوانى آه متوجه خسارت

 در آستانه پيروزى و پايان دادن به خونريزى شديدى آه معاويه )عليه السالم(اميرالمؤمنين
ولى عمرو عاص لشكريان . آن را در پيكر امت اسالم به وجود آورد، قرار گرفتند

ها را بر نيزه  نمعاويه را از شكست حتمى نجات داد و آن زمانى بود آه سپاه معاويه قرآ
آرده و خواستار حكميت قرآن بين طرفين شدند و آن گاه آه جمعى از جنگجويان، امام 

 را تحت فشار زياد قرار دادند حضرت به ناچار پذيراى حكميت شد، )عليه السالم(على 
اينان افرادى بودند آه در اثر جهل و نادانى تحت تأثير نيرنگ و فريب عمروعاص قرار 

ان آه منافقان و فرصت طلبان با حمايت و پشتيبانى از افراد نادان، خواستار گرفتند چن
 .شدند)عليه السالم(وارد آردن فشار بيشتر آنان بر امام مظلوم 

با فريب خوردن ابوموسى اشعرى ـ نماينده عراقيان ـ با حيله عمروعاص ـ نماينده 
 را بر امام تحميل آرده شاميان ـ در ماجراى حكميت، آن دسته از افرادى آه حكميت

                                                           
 .همان. ١٧٢



رو، متوجه امام شده  از اين. بودند به اشتباه بزرگى آه در آن گرفتار آمدند، پى بردند
واز او خواستند آليه تعهداتى را آه در اثر فشار آنان امضاء نموده، لغو آند و جنگ با 

ّيت، فراتر از آن، اظهار داشتند آه حضرت با پذيرفتن حكم. معاويه را از سر بگيرد
را آه سبب آشفتگى ديگر و » الحكم اال الّله«مرتكب اشتباه شده است به همين دليل، شعار 

 . شد، سر دادند)عليه السالم(فاجعه جديدى بين لشكريان امام على 

بدين .  جلوگيرى از وقوع حادثه را ضرورى دانست)عليه السالم(از اين جا بود آه امام 
ترتيب، فردى را آه از هر جهت مورد اطمينان و احترام مردم بود فرا خواند تا در 

اى باشد آه با دليل و برهان بر حكم ابوموسى  مورد آنان سخن بگويد و سخنانش به گونه
اشعرى خط بطالن بكشد و مشروعيت اصل حكميت را براى آنان روشن سازد، امام 

پاخيز و  به! فرزندم: ن را براى اين آار برگزيد و بدو فرمود فرزندش امام حس)عليه السالم(
 .و عمرو عاص سخن بگو) ابوموسى اشعرى(درباره اين دو تن، عبداهللا بن قيس 

 :هاى منبر باال رفت و فرمود پاخاست و بر چوب  به)عليه السالم(امام مجتبى 

دو انتخاب شده بودند آه فقط  ينبه راستى آه شما در باره اين دومرد فراوان سخن گفتيد، ا! مردم

طبق آتاب خدا حكم آننده نه از روى هواى نفس، ولى برعكس به هواى نفس حكم آردند نه به آتاب 

توان او را حكم ناميد، بلكه وى محكوم است و عبداهللا بن قيس  خدا و آسى آه چنين باشد نمى

با پدرش : ت، مرتكب سه اشتباه شدآنگاه آه خالفت را براى عبداهللا بن عمر مقرر داش) ابوموسى(

آرد، زيرا عمر به اين آار راضى نشد و حتى پسر خود را از اعضاى شورا نيز  عمر مخالفت

 .قرارنداد

 .با خود عبداهللا در اين مورد مشورت نكرد: دوم

رانند، در  مهاجران و انصارى آه حكومت را سرپا نموده و به وسيله آن بر مردم حكومت مى: سوم

صلى اهللا عليه (اره نظرى ارائه ندادند ولى اصل حكميت داراى مشروعيت است چرا آه نبى اآرماين ب

 سعد بن معاذ را در ماجراى بنى قريظه حكم قرار داد و او نيز طبق رضاى خدا حكم آرد، )وآله

 بدان حكميت رضايت )صلى اهللا عليه وآله(ترديدى نيست اگر مخالفت آرده بود، رسول خدا

 )١٧٣(.داد نمى

ترين نقاط حساسى آه   در سخنرانى بسيار مناسب خود مهم)عليه السالم(امام حسن
داد ارائه نمود و روشن ساخت  محور نزاع و مشاجره و منع فتنه و آشوب را تشكيل مى

ى شود اگر بر مبناى حق حكم آند از گفتارش پيرو آسى آه براى حكميت انتخاب مى
ها و  دهد و تسليم خواسته اش، به خصومت و دشمنى پايان مى شود و نظريه مى

                                                           
 .٥٣٢ ـ ١/٥٣٠حياة االمام الحسن . ١٧٣



شود و ابوموسى در حكميتش تسليم حق نبود بلكه با پيروى از هواى  تمايالت فاسد نمى
نفس خويش عبداهللا بن عمر را آانديد خالفت نمود در صورتى آه پدرش عمر وى را 

ين آه شرط اساسى انتخاب، اتفاق نظر مهاجر و افزون بر ا. شايسته خالفت ندانسته بود
در )عليه السالم(انصار در آن گزينش بود آه چنين چيزى نيز حاصل نشد چنان آه امام 

قريظه به دستور رسول اآرم  سخنان خويش با استناد به حكميت سعد بن معاذ در بنى
ن بر آمده بودند اشاره  به مشروعيت حكميت، آه خوارج در مقام انكار آ)صلى اهللا عليه وآله(

 .فرمود

 

 )عليه السالم( به فرزندش حسن)عليه السالم(وصيت اميرالمؤمنين . ١١

» حاضرين«اى به نام   در بازگشت از صفين در منطقه)عليه السالم(امام اميرالمؤمنين 
هاى   عنوان فرمود آه درس)عليه السالم(وصيت مهمى خطاب به فرزندش امام حسن 

 .ردارداى در ب ارزنده

من الوالد الفان، المقّر للزمان المدبر العمر ، المستسلم للدنيا، الساآن مساآن الموتى . ١

والظاعن عنها غدًا الى المولود المؤمل ما الُيدرك السالك سبيل َمن قد هلك، غرض األسقام، و 

 ...رهينة األيام و رمية المصائب

 

فان فيما تبّينت من إدبار الدنيا عنى، و جموح الدهر علّى، واقبال اآلخرة الى، ; اما بعد. ٢

ما يزعنى عن ذآر من سواى، واالهتمام بما ورائى غير انى حيث تقرد بى دون هموم الناس 

هم نفسى فصدفنى رأيى وصرفنى عن هواى وصّرح لى محض أمرى فأفضى بى الى جد 

ال يشوبه آذب و وجدتك بعضى بل وجدتك آلى حتى آأّن شيئًا لو اليكون فيه لعب وصدق 

اصابك أصابنى، وآاّن الموت لو أتاك أتانى فعنانى من أمرك ما يعنينى من أمر نفسى، فكتبت 

 .اليك آتابى مستظهرًا به ان أنا بقيُت لك او فنيت

 

االعتصام بحبله  ولزوم أمره وعمارة قلبك بذآره و- اى بنى -فانى اوصيك بتقوى اهللا . ٣

 و اى سبب أوثق من سبب بينك وبين اهللا ان أنت أخذت به؟

 

 



هاى روزگار است و عمر خويش را پشت سر  وصيتى است از پدرى فانى، او آه پذيراى دشوارى. ١

نكوهشگر دنيا و ساآن ديار مردگان، آه فردا از آن سفر خواهد آرد، به . نهاده و تسليم زمانه گشته است

برد و بدان دست نخواهد يافت و طى آننده راهى است آه رهروانش   در آرزوى چيزى به سر مىفرزندى آه

سپرى آه آماج تيرهاى مصيبت و اندوه . به هالآت رسيدند، هدف تيرهاى بيمارى، و گروگان گذر زمان است

 .است

 

خرت به خود، من از پشت آردن دنيا به خود و سرآشى روزگار بر خويش و روى آوردن آ; اما بعد. ٢

دريافتم آه بايد ديگران را رها سازم و به خود بپردازم و تمام هّمت خويش را در آار آخرت به آار گيرم 

هرچند در انديشه مردم هستم، در خود نيز بينديشم و غم خود نيز بخورم، اين انديشه مرا بازگرداند و از 

 روشن ساخت و در نتيجه مرا به تالشى جّدى هاى َنْفس بازداشت و حقيقت آارم را برايم پيروى خواسته

برانگيخت آه بازيچه نبود، با حقيقتى آشنا ساخت آه در آن دروغى راه نداشت، من تو را پاره تن خود، بلكه 

تمام وجود خودم يافتم، چنان آه اگر آسيبى به تو رسد گويى به من رسيده و اگر مرگ به سراغت آيد گويى به 

 رو، آار تو را چون آار خويشتن پنداشتم و بدين منظور اين سفارش را نوشتم تا برايت از اين. سراغ من آمده

 .گاهى باشد، زنده باشم يا نباشم تكيه

تو را به پرواى از خدا و مالزمت دستورات او و آباد آردن د ل خود، به ياد وى و چنگ زدن ! پسرم. ٣

اى آه ميان تو و خداست، استوارتر  نى از رشتهآنم، آدام رشته اگر بدان چنگ ز به ريسمانش سفارش مى

 است؟

 



أحي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقّوه باليقين، ونّوره بالحكمة وذّلله بذآر الموت . ٤

وقّرره بالفناء وبّصره فجائع الدنيا وحّذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي واأليام وأعرض 

 َمن آان قبلك ِمن األولينعليه أخبار الماضين وذّآره بما اصاب 

 و سر في ديارهم واثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، واين حّلوا ونزلوا، فانك

تجدهم قد انتقلوا عن األحبة، وحّلوا ديارالغربة وآأنك عن قليل قد صرت آأحدهم، فأصلح 

 .مثواك، والتبع أخرتك بدنياك ودع القول فيما التعرف والخطاب فيما لم ُتكّلف

 

وخض الغمرات للحق حيث آان، وتفقه فى الدين، وعّود نفسك التصّبر على المكروه . ٥

ونعم الخُلق التصّبر في الحق، وألجى نفسك في أمورك آّلها الى الهك، فاّنك تلجئها الى آهف 

 .حريز ومانع عزيز

 

 هو المميت، فتفّهم يا ُبنّي وصّيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، و أن الخالق. ٦

و أن الُمفنى هو الُمعيد، و أّن المبتلي هو المعافي، وأّن الدنيا لم تكن لتستقّر إّال على ما جعلها 

فاعتصم بالذي ... الّله عليه ِمن النعماء واالبتالء والجزاء في المعاد، او ما شاء مّما التعلم

 .كخلقك ورزقك وسّواك، وليكن له تعّبدك، واليه رغبتك، ومنه شفقت

 

 

دلت را با موعظه زنده نما و با بى رغبتى به دنيا آن را بميران و سرآوب آن، با يقين، آن را قوى . ٤

ساز و با حكمت، روشن آن و با ياد مرگ، آن را فروتن و خوار گردان، آن را در اقرار به فناى هر چيزى 

ها و  انه و زشتى دگرگونى شبهاى زم و از هجوم دشوارى. اش ببخش وادار و در فجايع دنيوى، بينايى

روزها، بر حذرش دار و سرگذشت گذشتگان را به او ارائه بده و آن چه را بر سر دنياى تو آمده به آن يادآور 

ها و آثارشان عبورنما و نيك بنگر آه چه آردند و از آجا رفتند و در آجا فرود آمدند و  در شهرها و خانه. شو

واهى يافت آه آنان از ميان دوستان رفتند و به سراى غربت درآمدند و گويى اگر چنين آنى درخ! منزل گزيدند

ات را نيكو ساز و آخرتت را  بنابراين، جايگاه هميشگى. ديرى نپايد آه تو نيز به يكى از آنان تبديل خواهى شد

 .ات نيست َدم مزن دانى سخن مگو و از آن چه بر عهده از آن چه نمى. به دنياى خويش سودا مكن

 



خويشتن را در اموِر . ها و مشكالِت حق وارد شو و دين را عميقانه درياب در گرداب دشوارى. ٥

شود، خود را  ناخوشايند به صبر و بردبارى عادت بده، آه صبر در راه حق، از اخالق نكو و پسنديده تلّقى مى

توار و در پناه نگاهبانى قدرتمند، در همه آارها در پناه خداى خويش قرار ده آه اگر چنين آنى به پناهگاهى اس

 .اى درآمده

 

سفارش و وصّيتم را به خوبى درك آن و بدان آه مرگ از آن آسى است آه حيات از آِن اوست ! پسرم. ٦

گرداند و گرفتارآننده همان آسى  ميراند و فنا آننده همان است آه باز مى و آفريننده، همان آسى است آه مى

ها و بالها و پاداش روز جزا  دنيا جز بر آن حال آه خدا آن را مقرر داشته با نعمت. بخشد است آه عافيت مى

پس به خدايى آه تو را آفريده و روزى داده ... يابد دانيم، استقرار نمى و ديگر امورى آه او خواسته و ما نمى

 .و بيم ات از او باشدو اندامى نيكو بخشيده پناه آور، بندگى ات بايد براى او و توّجه به سمت و سوى وى 

 



 )صلى اهللا عليه وآله(واعلم يا ُبنّي أّن احدًا لم ينبئ عن الّله سبحانه آما أنبأ عنه الرسول. ٧

 وإن -فارَض به رائدًا، و إلى النجاة قائدًا، فإّني لم آُلك نصيحًة فإّنك لن تبلغ في النظر لنفسك 

 . مبلغ نظري لك-اجتهدت 

 

واعلم يا ُبنّي أنه لو آان لرّبك شريك ألتتك ُرسُله، ولرأيَت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت . ٨

افعاله و صفاته، ولكّنه اله واحد آما وصف نفسه، اليضاده في ملكه أحد، واليزول ابدًا ولم 

ته بإحاطة اّول قبل األشياء بال َاولّية، وآخر بعد األشياء بالنهاية، َعُظم عن أن تثبت ربوبّي.يزل

 .قلب او بصر

 

فإذا عرفت ذلك فافعل آما ينبغي لمثلك أن يفعله في ِصَغر خطره وقّلة مقدرته وآثرة . ٩

عجزه، وعظيم حاجته الى رّبه، في طلب طاعته، والخشية ِمن عقوبته، والشفقة من عقوبته، 

 .والشفقة ِمن سخطه، فإّنه لم يأمرك إّال بَحَسن ولم ينهك إّال عن قبيح

 

يا ُبنّى اجعل َنفسك ميزانًا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحّب لنفسك، . ... ١٠

واآره له ما تكره لها، وال َتظلم آما ال ُتحّب أن ُتظلم، وأحسن آما تحّب أن ُيحسن إليك، 

واستقبح من نفسك ما تستقبحه ِمن غيرك، و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك وال 

 .لك   تعلم و إّن قّل ما تعلم، والتقل ما ال تحّب أن يقالتقْل ما ال

 

بنابراين، به او خشنود . بدان هيچ آس از خدا آن گونه آه پيامبر ما خبر داده، اطالع نداده است! پسرم. ٧

شو تا پيشوا و رهنمونگر تو به سوى نجات و رهايى باشد آه من از نصيحت به تو آوتاهى نكردم و تو در 

 .انديشم، نخواهى رسيد  به مقدارى آه من در حق تو مى- هر چند بكوشى - براى خود ات انديشه

 

آمدند و آثار ُملك و  بدان اگر پروردگارت شريكى داشت، فرستادگان آن شريك به سويت مى! پسرم. ٨

 همان شناختى اّما او خدايى يگانه و بى همتاست، آردى و آارها و صفاتش را مى پادشاهى او را مشاهده مى

آسى در قلمرو حكومتش بر ضّد او وجود ندارد، همواره هست و . گونه آه خويشتن را وصف نموده است

خدايى آه اّول است پيش از هر چيز، بى آن آه او را اولّيتى باشد و آخر است پس از هر . هميشه بوده است

 .اى فرا گيرد تش را دلى يا ديدهتر از آن است آه ربوبّي بزرگ. چيز، بى آن آه از نهايتى برخوردار باشد



 

اآنون آه بر اين حقيقت آگاه شدى چنان عمل نما آه فردى نظير تو آه از منزلتى آوچك و نيرويى . ٩

در اطاعت او و ترس از عذاب و . اندك برخوردارى و ناتوانى ات بسيار و نيازت به پروردگارت زياد است

 .ها، نهى آرده است  را تنها به نيكى فرمان داد و تنها از زشتىآند زيرا خداوند تو هراس از خشم او، عمل مى

 

پسندى براى ديگران نيز بپسند  خود را ميزان ميان ديگران قرار ده، آن چه را براى خود مى! پسرم. ١٠

پسندى براى ديگران نيز مپسند همان گونه آه دوست ندارى به تو ستم روا شود تو  و آن چه را براى خود نمى

خواهى به تو نيكى شود تو نيز به ديگران نيكى آن، آارى را  ه ديگران ستم روا مدار و همان گونه آه مىنيز ب

از مردم براى خود به همان خشنود باش آه از خود . شمارى از خود نيز زشت شمار آه از ديگران زشت مى

پسندى  باشد و آن چه را نمىدانى مگو، هرچند دانسته هايت اندك  آن چه را نمى. در حق آنان خشنود هستى

 .ات بگويند تو نيز در حق ديگران مگو درباره

واعلم أّن االعجاب ضدالصواب، وآفة األلباب، فاسَع في آدحك و ال تكن خازنًا لغيرك . ١١

 .واذا أنت هديت لقصدك فكن اخشع ما تكون لرّبك

 

ي الدعا، وتكّفل لك واعلم أّن الذي بيده خزائن السماوات واألرض قد أذن لك ف. ... ١٢

 .باالجابة، وأمرك ان تسألُه ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه َمن يحجبك عنه

 

ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى استفتحت . ... ١٣

العطّية على بالدعاء أبواب نعمته، واستمطرت شآبيب رحمته، فال ُيقّنطك إبطاء اجابته، فإّن 

قدر النّية، ورّبما ُاخّرت  عنك اإلجابة ليكون ذلك أعظم ألجر السائل، وأجزل لعطاء اآلمل، 

ورّبما سألت الشيء فال تؤتاه، واوتيَت خيرًا منه عاجًال او آجًال او ُصرف عنك لما هو خير لك، 

لك جماله، وُينفى عنك فلُرّب أمر قد طلبته فيه هالك دينك لو ُاوتيته فلتكن مسألتك فيما يبقى 

 .تبقى له وباله، فالمال اليبقى لك وال

 

أآثر من ذآر الموت، و ذآر ما تهُجم عليه، وُتقضي بعد الموت إليه حتى ! يا ُبنّى. ... ١٤

يأتيك وقد أخذت منه حذرك، وشددت له أزرك، واليأتيك بغتًة فيبهرك، واّياك أن تغتّر بما ترى 

 وتكالبهم عليها، فقد نبأك الّله عنها، وَنَعْت هي لك عن نفسها، من إخالد اهل الدنيا اليها،



وتكّشفْت لك عن مساويها، فإّنما أهلها آالب عاوية، وسباع ضارية، يهّر بعضها على بعض، 

 .ويأآل عزيزها ذليلها، ويقهر آبيرها صغيرها

شاباش، اّما سخت آو. بدان آه خودپسندى، خالف راِه صواب و آفِت عقل و خرد آدمى است. ١١

 .هرگاه راه خويش را يافتى در برابر پروردگارت بيش از هر زمان، فروتنى نما. دار ديگران مباش خزانه

 

اجابت آن را ها و زمين به دست اوست به تو اجازه دعا داده و  هاى آسمان خدايى آه گنجينه! بدان. ١٢

بر عهده گرفته است و تو را فرمان داده آه از او بخواهى تا به تو ببخشد و از او رحمت درخواست آنى تا 

 .است ميان خود و تو حاجب و دربانى قرار نداده. مشمول رحمتت گرداند

 

 تا از او خداوند آليدهاى گنجينه هايش را در دستان تو نهاده است چرا آه به تو اجازه داده. ... ١٣

توانى درهاى نعمتش را با دعا بگشايى و ريزش باران رحمتش را  بنابراين، هرگاه بخواهى مى. بخواهى

درخواست آنى، پس تأخير در اجابت دعا تو را نوميد نكند، زيرا عطا و بخشش خداوند به اندازه نّيت است چه 

چه بسا چيزى . تر گردد و عطاى آرزومند افزونبسا در اجابت دعايت تأخير اندازد، تا پاداش دعاآننده بيشتر 

اى و به تو ندهند ولى بهتر از آن را در دنيا يا آخرت به تو خواهند داد و يا مصلحت تو در آن بوده  را خواسته

. شود آه آن را از تو دريغ دارند چه بسا چيزى از خداوند بخواهى آه اگر عطايت آند موجب تباهى دينت مى

اش برايت بماند ِوْزر و وبال آن از تو دور باشد آه نه  ه از خد اوند چيزى را بخواه آه زيبايىبنابراين، هموار

 .ماند و نه تو براى ثروت ماندنى هستى ثروت براى تو مى

 

رسى، فراوان  گيرى و پس از مرگ بدان مى مرگ و موقعيتى را آه ناگهان در آن قرار مى! پسرم. ١٤

 آمد براى آن مهيا باشى و بار خويش را بسته باشى نه آن آه مرگ ناگهان به ياد آن تا چون مرگ به سراغت

ها بر سر دنيا تو را بفريبد آه خداوند  سراغت آيد و تو را مغلوب سازد مبادا دلبستگى دنياپرستان و آشاآش آن

شتى هايش را تو را از حال دنيا آگاه آرده است و دنيا نيز تو را از نابودى و مرگ خويش باخبر ساخته، ز

مانند آه برخى بر  دنياپرستان به سگانى عوعو آننده و درندگان خون آشامى مى. برايت آشكار نموده است

خورد و آن بزرگ است بر  آشند و آن آه نيرومند است ناتوان را مى بعضى ديگر از روى خشم، زوزه مى

 .آند آوچكترش غلبه مى

 

ك، ولن تعدو أجلك، وأّنك فى سبيل َمن آان قبلك، واعلم يقينًا أّنك لن تبلغ أَمَل. ... ١٥

فّخفض فى الطلب، وأجمل فى المكتسب، فإّنه ُرّب طلب قد جّر إلى َحَرب فليس آل طالب 

بمرزوق، والآل مجمل بمحروم، واآِرم نفسك عن آل دنّية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإّنك لن 

 .تعتاض بما تبذل من نفسك عوضًا

 



يرك وقد جعلك الّله ُحّرًا، وما خيُر خير الُينال إّال بشّر، ويسر الُينال إّال والتكن عبد غ. ١٦

 واياك أْن ُتوجف بك مطايا الطمع، فتوردك مناهل الهلكة،. بعسر

 وإن استطعَت أّال يكون بينك وبين الّله ذونعمة فافعل، فأّنك مدرك َقْسَمَك،

 .آرم من الكثير من َخلِقه وإن آان ُآّل منهوآخذ سهَمك، وإّن اليسير من الّله سبحانه اعظم وأ

 

واليكن أهلك أشقى الخلق بك، والترغبّن فيمن زهد عنك، واليكونّن أخوك أقوى . ... ١٧

على قطيعتك منك على صلته، والتكونّن على اإلساءة اقوى منك على اإلحسان، واليكبرنَّ عليك 

 .اء َمن سّرك أن تسوءهظلم َمن ظلمك، فاّنه يسعى فى مضّرته ونفعك، وليس جز

 

 

 

با جزم و يقين بدان آه هرگز به آرزويت نخواهى رسيد و از اجلت فراتر نروى و در همان راِه . ١٥

بنابراين، در دنياطلبى آرام باش و با نيكويى به آسب و آار بپرداز، زيرا چه بسا . پيشنيان گام برمى دارى

اى  اى را روزى دهند و هر مداراآننده نه نيست آه هر آوشندهاين گو. اى انجامد تالشى آه به نابودى سرمايه

نفس خويش را گرامى دار و از هر پستى و فرومايگى دور نگاهدار، هرچند تو را به . را محروم سازند

دهى عوضى دريافت  زيرا در برابر آن چه از بزرگوارى خويش از دست مى. هاى فراوان رساند نعمت

 .نخواهى آرد

 

خيرى آه جز با شّر به دست نيايد و آسايشى آه جز با . گرى مباش آه خداوند تو را آزاد آفريدبنده دي. ١٦

 !سختى فراهم نگردد، چه خيرى دربردارد؟

اگر توانستى . از سوار شدن بر مرآب حرص و آزمندى آه تو را به آبشخورهاى هالآت ببرند، بپرهيز

 آار را به انجام برسان زيرا سرانجام به آن چه نصيب صاحب نعمتى را ميان خود و خدايت قرار ندهى، اين

تر و  توست خواهى رسيد و سهمت را خواهى گرفت و اندك نعمتى آه از جانب خداى سبحان باشد بزرگ

 .ها از آِن خداست هاى فراوانى است آه از غير خدا برسد، گرچه همه نعمت تر از نعمت گرامى

 

آنند رغبت  به آسى آه از تو دورى مى. ترين مردم به شمار آيند ختات به سبب تو بدب مبادا خانواده. ١٧

نشان بده، مبادا برادرت درگسستن از تو و پيوستن به او، تواناتر از تو و در بدى آردن، توانش بيش از تو، در 



 از ستم آسى آه بر تو ستم روا داشت نگران مباش، زيرا او به زيان خويش و به سود تو. نيكى آردن باشد

 .پاداش آسى آه تو را شادمان آرد آن نيست آه اندوهگينش سازى. آوشد مى

 

 

 

رزق تطلبه ورزق يطلبك، فِاّن أنت لم تأته أتاك، ما : أّن الرزق رزقان! واعلم يا ُبنّي. ١٨

به مثواك وإن إّنما لك من دنياك ما اصلحت ! أقبح الخضوع عند الحاجة، والجفاء، عند البغي

آنت جازعًا على ما تفّلت من يديك، فاجزع على آّل ما لم يصل إليك، استدل على ما لم يكن بما 

قد آان، فان األمور أشباه، وال تكونّن مّمن التنفعه الِعَظة إّال إذا بالغت فى إيالمه، فإّن العاقل 

 .يّتعظ باآلداب والبهائم التّتعظ إّال بالضرب

 

 اهللا دينك وُدنياك، وأسألُه خير القضاء لك في العاجلة واآلجلة والدنيا استوَدِع. ... ١٩

 ;»واآلخرة والسالم

 



يكى آن است آه تو در پى آن هستى و يكى آن آه تو را : رزق و روزى دوگونه است! پسرم بدان. ١٨

 نياز و ستم به وقت چه زشت است فروتنى به هنگام. جويد آه اگر به سويش نروى نيز به نزد تو خواهد آمد مى

آنى، اگر براى آن چه از آف  سود و بهره تو از دنيا همان است آه با آن آخرتت را اصالح مى. توانگرى

بر آن چه نبوده به آن چه . اى نيز ناله و فرياد برآور پس، براى آن چه به دست نياورده. آنى اى ناله مى داده

ديگرند، از آن دسته از مردم مباش آه پند و اندرز، سودشان بوده استدالل آن، زيرا امور دنيا شبيه به يك

گيرد و چارپايان جز با ضرب  نرساند مگر آن گاه آه او را شديدًا به رنج آورى آه خردمند، با تربيت پند مى

 .گيرند تازيانه پند نمى

 

ا و آخرت برايت دين و دنيايت را به خدا بسپار و از او بهترين تقدير را در امروز و فردا و دني. ١٩

 .آنم، و السالم درخواست مى

 



 

 )عليه السالم(جنگ نهروان و نقشه آشتن اميرالمؤمنين. ١٢

زدند، سرانجام به  نفاق  و سرپيچى برخى افراد نادان آه به ظاهر َدم از ديندارى مى
از فرمان آن )عليه السالم(هاى بزرگى از لشكريان اميرالمؤمنين  جايى رسيد آه مجموعه

 )عليه السالم(رگوار سربرتافتند، بلكه اين مارقان پافراتر نهاده و حكم به تكفير آن حضرتبز
 .نمودند

هاى  را مرآز فعالّيت» نهروان«پس از جناياتى آه مارقين در عراق مرتكب شدند 
 ناگزير شد به سوى آنان به حرآت )عليه السالم(متمّردانه و سرپيچى خود قرار دادند و امام 

حضرت پس از باز آردن باب مذاآره و گفت و گو و اتمام حّجت بر آنان، به . درآيد
توزى و آفر خويش پافشارى داشتند، اعالن جنگ داد و  آسانى آه بر انحراف و آينه

عبدالرحمان بن ملجم . شمار بقّيه را از َدِم تيغ گذراند بدين ترتيب، به جز افرادى انگشت
اى آورآورانه نسبت به امام مظلوم شيعيان على  همرادى آه دلى سرشار از بغض و آين

وى .  داشت از جمله افراد اندآى بود آه از صحنه جنگ نهروان گريخته بودند)عليه السالم(
 را طراحى آرده و در پايان و پس از هماهنگى با )عليه السالم(نهانى نقشه َقتل اميرمؤمنان 

 نوزدهم ماه رمضان المبارك سال اى از خوارج و منافقان آوفه، توانست در شب عده
 امام را ترور نمايد و - مسجد آوفه -هجرى در محراب عبادت و در خانه خدا ) ٤٠(

 . به خداى آعبه، رستگار شدم;»فزُت و رّب الكعبه«: نداى جاودان على در آفاق طنين افكند آه

 

 

 

 

 شب شهادت . ١٣

ست به قصد مناجات و راز و نياز با  قبل از دميدن پگاه فجر خوا)عليه السالم(امام على 
هاى موجود در حياط منزل  خداى خويش در مسجد آوفه از خانه بيرون رود، مرغابى

 هديه شده بودند در برابر حضرت فرياد برآوردند و آن )عليه السالم(آه به امام حسن 
بينى آرد و  بزرگوار از فرياد آنان وقوع رخداد بزرگ و مصيبت جانكاهى را پيش

 .دارد قدرتى برتر از قدرت خدا نيست، فريادهايى آه ناله هايى را در پى: رمودف



 به سمِت در خانه آه از چوب درخت خرما ساخته شده )عليه السالم(امام اميرمؤمنان 
بود آمد و خواست آن را بگشايد، بر او دشوار آمد، در را از پاشنه بر َآند و ردايش از 

 :آرد آن را محكم بست  الى آه اين اشعار را زمزمه مىدوش مبارك وى افتاد، و در ح

آمرت را براى مرگ محكم بربند آه مرگ قطعًا به سراغت خواهد آمد و آن گاه آه به سراغت آمد از آن 

 )١٧٤(.بيم به خود راه مده

پدر :  سراسيمه از خروج پدر در آن سحرگاه، بدو عرضه داشت)عليه السالم(امام حسن 

 روى؟ چرا اين وقت شب از خانه بيرون مى! جان

 .امشب خوابى ديدم آه مرا به اين آار واداشت;  پاسخ داد)عليه السالم(اميرالمؤمنين 

 . خيراست، چه خوابى ديديد آن را برايم بازگو فرما: عرض آرد)عليه السالم(امام مجتبى 

خواب ديدم جبرئيل از آسمان بر آوه ابوقبيس :  در پاسخ فرزندش فرمود)عليه السالم(امام على 

ها چونان خاآستر نرم و از  ها را بر هم زد، سنگ فرود آمد و دو سنگ برداشت و بر روى بام آعبه برد و آن

 .هاى مكه و مدينه را فرا گرفت ه ذّرات آن همه خانهاى آ هم پاشيده شد به گونه

 تعبير اين خواب چيست؟! پدر:  پرسيد)عليه السالم(امام حسن 

شود و عزا و ماتم آشته  اگر تعبيرش ظاهر شود پدرت آشته مى:  فرمود)عليه السالم(اميرمؤمنان 

 .نشاند شدن او همه مردم مكه و مدينه را در سوك مى

! پدر:  بى قرار و سراسيمه از جا جست و با صدايى آرام و پراندوه از پدر پرسيد)لسالمعليه ا(امام حسن 

 دهد؟ اين فاجعه آى رخ مى

وما تدري نفس ماذا (: فرمايد خداى متعال در قرآن مى«:  فرمود)عليه السالم(امام على 

  )١٧٥()تكسب غدًا وما تدري نفس بأّي ارض تموت

 ولى )رود داند در چه سرزمينى از دنيا مى آورد و آسى نمى داند فردا چه به دست مى  نمىهيچ آس(

اين حادثه در دهه آخر ماه رمضان اتفاق خواهد افتاد و قاتل : فرمود)صلى اهللا عليه وآله(حبيب من پيامبر اآرم

 .است من ابن ملجم

 .شناسى وى را بكش مىاآنون آه قاتل خود را :  عرضه داشت)عليه السالم(امام حسن 

قبل از جنايت، قصاص جايز نيست و هنوز او آارى انجام :  فرمود)عليه السالم(اميرالمؤمنين 

اى  فرزندش را سوگند داده تا به بستر خود باز گردد و امام حسن نيز چاره )عليه السالم(امام على. »است نداده

 )١٧٦(.جز اطاعت فرمان پدر نداشت
                                                           

١٧٤ . 
 فإّن الموت القيكا*** اشدد حيازيمك للموت 
 اذا حّل بواديكا*** وال تجزع من الموت 

 .٣٤ آية /سوره لقمان. ١٧٥



 

 

 

 

 در آنار پيكر مجروح پدر . ١٤

 به مسجد آوفه رسيد و آن فاجعه بزرگ به دست )عليه السالم(اميرمؤمنان 
مردم آوفه با شنيدن خبر اين مصيبِت جانكاه، به . ها اتفاق افتاد شقاوتمندترين انسان

ت آردند و امام  به سرعت به سمت مسجد حرآ)عليه السالم(مسجد شتافتند و فرزندان امام 
 قبل از همه به مسجد رسيده و پدر را در محراب عبادت در خون خود )عليه السالم(حسن 

غلتان ديد آه چهره و محاسن مبارآش از خونش خضاب گشته بود و گروهى پيرامونش 
آردند وقتى چشم اميرالمؤمنين به فرزندش  حلقه زده و وى را براى اداى نماز مهيا مى

امام خود با اين آه خون از بدن . او دستور داد با مردم نماز بگزاردحسن افتاد به 
 .مبارآش جارى بود نمازش را نشسته به جا آورد

:  پس از اداى نماز سر پدر را به دامن گرفت و از او پرسيد)عليه السالم(امام حسن 
: رمود در پاسخ ف)عليه السالم(جنايت پيشه با تو چنين آرد؟ اميرالمؤمنين آدام! پدر

 .عبدالرحمن بن ملجم

 از آدام سو گريخت؟:  پرسيد)عليه السالم(امام مجتبى 

نيازى به تعقيب او نيست به زودى از اين در به شما :  فرمود)عليه السالم(اميرمؤمنان 
ديرى نپاييد آه ابن ملجم تبهكار را سر . اشاره فرمود» ِآنده«وارد خواهد شد و بر باب 

ايستاد، )عليه السالم(همان در به حضور آوردند، در برابر امام حسن برهنه و دست بسته از 
تو اميرمؤمنان و پيشواى مسلمانان را آشتى؟ اين ! ملعون: امام به آن جنايتكار فرمود

 پاداش خيرخواهى وى در حق تو بود آه پناهت داد و به خود نزديك ساخت؟

: ا صدايى آرام به قاتلش فرمود چشمان مبارآش را گشود و ب)عليه السالم(اميرمؤمنان 

اى سخت آفريدى و حادثه بزرگى به وجود آوردى، آيا من در حق تو آن همه مهربانى نكردم  فاجعه! ابن ملجم

 !آيا اين پاداش خدمات من بود؟! و در عطا و بخشش تو را بر ديگران مقدم نداشتم؟

يكى و احسان نمايد و  به فرزندش حسن سفارش فرمود به او ن)عليه السالم(سپس امام 
 .با اسيرت مدارا آن و بر او ترّحم نما و مهربان باش! پسرم: فرمود

                                                                                                                                                                      
 .٥٨٨ ـ ١/٥٥٧حياة االمام الحسن . ١٧٦



اين ملعون تو را آشت و ما را در سوگت عزادار ! پدر:  عرضه داشت)عليه السالم(امام حسن

 .فرمايى با او مهربانى آنيم؟ ساخت، مى

خانداِن عفو و بخششيم، از هر چه ما ! پسرم: ، در پاسخ فرزند فرمود)عليه السالم(اميرمؤمنان

نوشى به او بنوشان، اگر من از دنيا رفتم به قصاص خونم وى  خورى به اسيرت بخوران و از آن چه مى مى

حتى سگ گزنده را ُمثله : فرمود مى)صلى اهللا عليه وآله(را بكش ولى مبادا او را ُمثله آنى آه شنيدم پيامبر اآرم

نم با او چه آنم و خود، از هر آس به عفو و بخشش او سزاوارترم، زيرا ما دا اگر زنده ماندم مى. نكنيد

 )١٧٧(.بخشاييم و در حق او بزرگوارى مىورزيم خاندانى هستيم آه گناهكار را مى

:  با دلى پر از غم و اندوه نگاهى به پدر آرد و عرضه داشت)عليه السالم(امام حسن 

پس از تو به چه آسى دل خوش آنيم؟ مصيبت جانسوز شما درست همانند مصيبت از آف دادن جدمان ! پدر

 .پيامبر است

دلت را ! سرم پ: امام حسن را دربر گرفت و تسكين داد و فرمود)عليه السالم(اميرمؤمنان 

 .با صبر و شكيبايى به خدا بسپار و پاداش خود و برادرانت را در مصيبتم بزرگ گرداند

 گروهى از پزشكان را براى مداواى پدر بزرگوارش گردآورد )عليه السالم(امام حسن 
 آه در علوم پزشكى سرآمد تيم معالج به شمار )١٧٨(از جمله اثير بن عمرو سكونى

شكاف وى ُشِش تازه گوسفندى خواست و تاِر نازآى را از آن جدا آرد و داخل . آمد مى
هاى مغز سر  زخم سر امام نمود و سپس در آن دميد و زمانى آن را بيرون آورد، ذّره

اثير بن . حضرت در آن مشاهده شد زيرا ضربت دشمن به مغز مبارآش رسيده بود
 آرد و با آلماتى حاآى از يأس و نوميدى )عليه السالم(عمرو، با پريشانى رو به امام 

 )١٧٩(.وصّيت فرما آه زخم شما مداوا ندارد!  اى اميرمؤمنان :عرضه داشت

لغزيد و قلبش در آتشى از  هايش مى  آه قطرات اشك بر گونه)عليه السالم(امام حسن 
پشتم را شكستى ! پدر: سوخت، رو به پدر آرد و با صدايى آرام عرضه داشت اندوه مى

 توانم تو را با اين حالت ببينم؟ چگونه مى

 مبارآش را گشود و حسن را سراپا غم و اندوه يافت، به آرامى و نرمى امام چشمان
از امروز به بعد بر پدرت غم مخور و گريه و زارى مكن، امروز با جّدت پيامبر ! پسرم: بدو پاسخ داد

                                                           
عليه (يادآورى شد از آتاب زندگانى امام حسن مجتبى » در آنار پيكر مجروح پدر«آليه مطالبى آه با عنوان . ١٧٧

 .قل شد ن١٥٤ - ١٥٣) السالم
آرد و داراى  هاى صعب العالج را مداوا مى اثير بن عمرو سكونى از پزشكان ماهر و حاذقى بود آه بيمارى. ١٧٨

 .آرسى تدريس بود و صحراى اثير، بدو منسوب است
 .٢/٦٢استيعاب . ١٧٩



ات خديجه و مادرت زهرا ديدار خواهم آرد و فرشتگان لحظه به لحظه در انتظار ورود پدرت  اآرم و جّده

 .بنابراين، بر من اندوهگين مباش و گريه مكن. هستند

زهر شمشير ابن ملجم تبهكار در خون مبارك حضرت اثر آرد و رنگ چهره 
نازنينش به زردى گراييد و در آن حالت از َنْفسى آرام و دلى شادماْن برخوردار بود و 

پيشگاه نگريست و به  هاى آسمان مى به آرانه. اى از ياد و نام خدا غافل نماند لحظه
همراهى پيامبران و ! خدايا: داشت آرد و عرضه مى خداى عزوجل تضرع و زارى مى

 .دارم اوصياى آنان و برترين درجات بهشتى را از تو مسألت

 پس از اين سخنان از هوش رفت و قلب امام حسن از شدت )عليه السالم(اميرالمؤمينن
شك فرو باريد و قطراتى از آن بر اندوه گداخت و تا آن جا آه مژگانش يارى داد سيالب ا

چهره مبارك پدر چكيد، امام ديدگانش را گشود وقتى امام حسن را به آن حالت ديد او را 
گريه ! گريى؟ از امروز به بعد بر پدرت غم و اندوهى نيست، پسرم چرا مى! پسرم: تسكين داد و فرمود

 .به شهادت خواهد رسيدشوى و برادرت حسين با شمشير  مكن، تو نيز با زهر شهيد مى

 

 )عليه السالم(هاى اميرمؤمنان آخرين وصيت . ١٥

هاى   فرزندانش را به فضايل اخالقى سفارش فرمود و نمونه)عليه السالم(آن گاه امام 
اى از زندگى بدانان  هاى ارزنده ها ارائه و درس اى از فضايل انسانى بدان برجسته
يش را نخست متوجه فرزندانش حسن و آن بزگوار اندرزهاى ارزشمند خو. آموخت

 :حسين و سپس ساير فرزندان و تمام مسلمانان نموده و فرمود

 .ُاوصيكما بتقوى اهللا وان التبغيا الدنيا وان بغتكما«

 والتأسفا على شيء منها زوي عنكما،

 .وقوال للحق واعمال لألجر

 .وآونا للظالم خصمًا وللمظلوم عونا

وَمن بلغه آتابي بتقوى اهللا ونظم أمرآم وصالح ذات أوصيكما وجميع ولدي وأهلي 

صالح ذات البين أفضل من عامة :  يقول)صلى اهللا عليه وآله(بينكم، فاني سمعت جدآم

 .الصالة والصيام

 .الّله الّله في االيتام، فال تغبوا افواههم و اليضيعوا بحضرتكم

 .صي بهم حتى ظنّنا أّنه سيوّرثهموالّله الّله فى جيرانكم فاّنهم وصية نبّيكم، ما زال ُيو

 .والّله الّله فى القرآن اليسبقكم بالعمل به غيرآم

 .والّله الّله فى الصالة فاّنها عمود دينكم



 .و الّله الّله فى بيت رّبكم، التخلوه ما بقيتم فانه ان ترك لم تناظروا

 .والّله الّله فى الجهاد باموالكم وانفسكم والسنتكم في سبيل اهللا

 .عليكم بالتواصل والتباذل، واياآم والتدابر والتقاطعو

التترآوا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتول عليكم شرارآم ثم تدعون 

 ;»فاليستجاب لكم

در پى دنيا مباشيد هر چند . آنم شما را به پرهيزآارى و ترس از نافرمانى خدا سفارش مى! فرزندانم

 .دنيا در پى شما باشد

 .يه دنيا را از دست داديد، اندوهگين نشويداگر سرما

 .سخن حق بگوييد و در برابر دريافت پاداش آخرت آار آنيد

 .دشمن ستمكاران و يار ستمديدگان باشيد

رسد را به تقواى الهى و رعايت نظم در آارها  شما و فرزندانم و هر آس اين وصيت نامه به او مى

: فرمود شنيدم مى)صلى اهللا عليه وآله(آنم زيرا از جدتان رسول خدا و اصالح بين جامعه سفارش مى

 .ثواب اصالح بين مردم، از يك سال نماز و روزه برتر است

شما را به خدا، شما را به خدا، به يتيمان توجه آنيد، دهانشان را از غذا خالى نگذاريد و نزد خود 

 .خوارشان نگردانيد

به همسايگان توجه داشته باشيد آه پيامبرتان درباره آنان سفارش ! شما را به خدا، شما را به خدا

درباره رعايت حق همسايه آن قدر به من سفارش شد آه گمان بردم همسايه «: فرمود آرد و مى مى

 .برد از انسان ارث نيز مى

اتش در مورد قرآن بكوشيد و نگذاريد ديگران قبل از شما به دستور! شما را به خدا، شما را به خدا

 .عمل آنند

 .به نماز اهميت بدهيد آه ستون دين شماست! شما را به خدا، شما را به خدا

در رفتن به سوى خانه خداى خود اهتمام داشته باشيد، مبادا دور آن را ! شما را به خدا، شما را به خدا

 .خالى بگذاريد زيرا اگر چنين شود مهلت زندگى نخواهيديافت

ها و زبان هايتان در راه  ها و جان در جهاد و مبارزه، با سرمايه! ه خداشما را به خدا، شما را ب

 .خدا، آوتاهى نكنيد

بر شما باد به يكديگر بپيونديد و يكپارچه شويد و ببخشيد و ببخشاييد و مبادا با يكديگر قطع رابطه 

 .آرده و پشت به هم نماييد

نيد بدخوترين مردم بر شما حاآميت خواهند امر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد، اگر چنين آ

 . يافت و دعاهايتان مستجاب نخواهد شد



 :آن گاه خاندان و دودمانش را مخاطب قرار داد و فرمود

ال الفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل ! يا بنى عبدالمطلب«

اذا أنا متُّ من ضربة اميرالمؤمنين قتل اميرالمؤمنين أال التقتلن بي اال قاتلي، انظروا 

 )صلى اهللا عليه وآله(هذه فاضربوه ضربة بضربة وال يمّثل بالرجل فاني سمعت رسول الّله

 )١٨٠(;»اياآم والمثلة ولو بالكلب العقور: يقول

ن آشته شد در خون مبادا به اين بهانه آه اميرالمؤمنين آشته شد اميرالمؤمني! اى فرزندان عبدالمطلب

بردبارى و شكيبايى آنيد، . من، غير از قاتلم آسى را بكشيد مسلمان فرو افتيد مبادا به قصاص خون

اش نكنيد  اگر بر اثر ضربت او از دنيا رفتم وى را با يك ضربت در برابر يك ضربت بكشيد، و مثله

آن گاه » ه سگ گزنده نيز جايز نيستحتى ُمثل: فرمود شنيدم مى)صلى اهللا عليه وآله(آه از پيامبر خدا

 را در مورد نشر معارف دين و برپادارى شعائر آن سفارش ويژه )عليه السالم(فرزندش امام حسن

 .آرد 

 :و فرمود

بتقوى اهللا واقام الصالة لوقتها، وايتاء الزآاة عند محّلها، و حسن ! أوصيك اى بنى«

لذنب وآظم الغيظ وصلة الرحم، الوضوء، فاّنه الصالة اال بطهور واوصيك بغفر ا

والحلم عن الجاهل والتفّقه فى الدين، والتثّبت فى األمر والتعاهد للقرآن وحسن الجوار 

 )١٨١(;»واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجتناب الفواحش

ا آور و زآات را آنم نماز را سر وقت آن به ج تو را به تقوا و پرهيزآارى سفارش مى! پسرم

تو را سفارش . وضويى نيك و شاداب بگير آه نماز بدون طهارت صحيح نيست. هنگامش بپرداز

هاى مردم درگذرى، خشم خود را فروبنشان و با خويشاوندانت رابطه  آنم از گناهان و لغزش مى

 آارها بر آارهاى افراد جاهل و نادان شكيبايى آن و در دين، ژرف بينديش، در. برقرار ساز

پايدارى نما، با قرآن هم پيمان باش به همسايه نيكى آن، مردم را به آارهاى نيك وادار و از آارهاى 

 .ناپسند نهى آن و از آارهاى زشت بپرهيز

گرد )عليه السالم(در بيستم ماه رمضان، انبوه جمعيت پيرامون خانه امام امير مؤمنان 
اجازه ورود بودند، حضرت به همه آنان آمده و براى عيادت از آن بزرگوار خواهان 

 :اجازه ورود داد وقتى همه نشستند رو به آنان آرد و فرمود

 ;»سلونى قبل ان تفقدونى خففوا سؤالكم لمصيبة امامكم«

                                                           
 .٣/٨٥شرح نهج البالغه محمد عبده . ١٨٠
 .٣/١٧٠تاريخ ابن اثير . ١٨١



خواهيد بپرسيد ولى براى رعايت حال پيشواى خود پرسش هايتان را  قبل از آنكه مرا نيابيد هرچه مى

 .آوتاه و سبك بپرسيد

و مردم با توجه به درد شديد و شدت جراحت حضرت از پرسش، خوددارى 
 )١٨٢(.آردند

 

 )عليه السالم(تصريح امير مؤمنان به خالفت امام حسن . ١٦

 دريافت به زودى دنيا را وداع گفته و در جوار )عليه السالم(زمانى آه اميرالمؤمنين
پروردگار قرار خواهد گرفت، خالفت و امامت را به فرزندش حسن سپرده و وى را پس 
از خود پيشوا قرار داد تا مسلمانان در آليه امور خويش به وى رجوع آنند و شيعيان در 

به )عليه السالم(اميرمؤمنان) ره(بنا به نقل آلينى. اين خصوص يكپارچه و متحد باشند
 و محمد حنفيه و تمام فرزندان و سران )عليه السالم(حسين فرزندش حسن وصّيت نمود و 

شيعه و خاندان خويش را بر وصيت خود گواه گرفت آن گاه آتاب و سالح را به حسن 
 :سپرد و به او فرمود

 به من فرمان داده تا تو را وصى خود قرار دهم و آتب و سالحم را )صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم! پسرم

 مرا وصى خود قرار داد و آتب و سالح خويش را )صلى اهللا عليه وآله(همان گونه آه رسول خدابه تو بسپارم 

ها را به  هاى مرگ را در خود ديدى اين امانت به من سپرد و به من دستور داد به تو فرمان دهم هرگاه نشانه

 .برادرت حسين بسپار

توانى قاتل را  گر خواستى مىولّى خون، تويى ا! پسرم: نيز روايت شده آه آن حضرت فرمود

 )١٨٣(.ببخشى و اگر خواستى او را قصاص نمايى، تنها با يك ضربت به جاى يك ضربت او را بكش

 

 در جوار معبود. ١٧

درد و رنج جراحتى آه :  سفارشات خود را آه به پايان رساند)عليه السالم(امام 
آرد و فراوان  حضرت آيات قرآن آريم را تالوت مىرا در پى داشت فزونى يافت  مرگ

وقتى آه لحظه شهادت مقّدر شده فرا رسيد آخرين جمالتى آه . نمود دعا و استغفار مى
 عمل آنندگان بايد اين گونه عمل ;)لمثل هذا فليعمل العاملون(بر زبان آورد اين آيه شريف بود 

 به بهشت )عليه السالم( اميرمؤمنان پس از تالوت اين آيه، مرغ روح پاك و مطهرنمايند
. جاودان پر آشيد و در جوار معبود آرميد و آن لطف الهى به جايگاه اصلى اش بازگشت
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وجود مقدس اميرمؤمنان نورى بود آه خداوند آن را آفريد تا وسيله آن سياهى و تيره 
 .ها را درنوردد هاى ظلمت گى

 آمدو معارف و احكام دين به با شهادت حضرت پايه و اساس عدالت به لرزه در
 .افول گراييد و يار و ياور ضعيفان و پناه غريبان و پدر يتيمان از جهان رخت بر بست

 

 تجهيز و مراسم دفن. ١٨

 به تجهيز پيكر پاك و مطهر پدر بزگوار خويش پرداخت )عليه السالم(امام حسن مجتبى 
با گذشتن پاسى از شب به اتفاق و آن را غسل داده با حنوط معطر ساخت و در آفن نهاد، 

اى از خاندان و ياران با وفايش، آن بدن مقدس را به جايگاه ابدى اش انتقال داده و  عده
در نجف اشرف به خاك سپرد آه امروز آعبه آمال زائران و شيفتگان و قرارگاه مؤمنان 

آسپارى  پس از خا)عليه السالم(و پروا پيشگان و مكتب دانش پژوهان است امام حسن 
 پريشان خاطر و با دلى پر از غم و اندوه به خانه )عليه السالم(نازنين پيكر امير مؤمنان 

 )١٨٤(.بازگشت
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 بخش نخست

 )عليه السالم(عصر امام حسن مجتبى

 

 و نافرمانى آن بزگوار )عليه السالم(حرآت خوارج با شوريدن بر اميرالمؤمنين 
گونه امتيازى بر ديگر نافرمانان آن حضرت نظير طلحه و زبير و معاويه و  هيچ

. اين گروه مانند معاويه و طلحه و زبير از هدفى ويژه برخوردار نبودند. ديگران نداشت
با اين آه خوارج در آغاز، : اند مطالبى آه تاريخ نگاران به خوارج نسبت داده و گفته

عليه ( بوده و پيرامون حكميت با امام به نزاع برخاستند ـ و امام )عليه السالم(اران امام طرفد

خود را به نتيجه حكميت ملزم ندانست، اگر صحيح باشد ـ دليل بر اين است آه اين )السالم
اى قرار داشتند و قربانى توطئه گران بر ضد  افراد در آمال سادگى و بى انديشه

عليه ( شده و قصد فتنه انگيزى در سپاه حضرت داشتند تا امام )ه السالمعلي(اميرالمؤمنين 

آشته شدن خوارج، آثار .  را از نبرد با معاويه باز دارند و خود بر او بتازند)السالم
نامطلوبى در روان جمع زيادى از ياران حضرت به جاى نهاد زيرا قربانيان اين جنگ 

 اگر آشته شدن خوارج در روان بستگان آنان وابسته به عشاير آوفه و بصره بودند و
تأثير داشت جاى شگفتى نبود زيرا هر خويشاوندى با از آف دادن نزديكان خود چنين 

 .احساسى را خواهد داشت

وقتى اميرالمؤمنين به آار خوارج پايان داد، ضعف و سستى، عدم همكارى و 
نگ با معاويه با وى همراه اختالف ميان يارانش راه يافت، از آنان خواست تا براى ج

اى جز عدم همراهى و اختالف  شوند و مكرر در جمع آنان سخن گفت، ولى نتيجه
هاى ما از تير  از بس جنگيديم، ترآش: گفتند آنان در پاسخ امام مى. نصيب وى نشد

دست هايمان خسته، سرنيزه هايمان آند و شمشيرهايمان شكست، به ما فرصت بده . خالى
جددا مهيا آنيم و با قدرت بيشتر بر دشمن بتازيم، حضرت مدتى همين شيوه تا خود را م

خواند، ولى  را ادامه داد و هراز گاهى آنان را براى حضور در اردوگاه ُنَخْيله فرا مى



جز افرادى اندك آه حضورشان تأثير چندانى نداشت، آسى به نداى حضرت پاسخ مثبت 
 )١٨٥(.نداد

از سويى، اشعث بن قيس و شبث ِرْبعى و امثال آنان قصدى جز تخريب و ايجاد 
روح عدم همكارى در دلها، نداشتند و در اذهان لشكريان وانمود آرده بودند آه على نيز 

ها  آن  برخورد نمايد و از آنان درگذرد، زيرابايست مانند عثمان، با نهروانيان مى
اين سخن را اشعث در . شد افرادى اندك بوده و از ناحيه آنان خطرى متوجه على نمى

، بر زبان آورد تا دل خويشان و )عليه السالم(جهت ايجاد شكاف در صفوف لشكريان امام
 .هاى خوارج را پر از آينه و دشمنى على سازد بستگان آشته

اشعث بين مردم منتشر شد و بر ضعف و سستى و اختالف و پراآندگى آنان سخنان 
افزود و به معاويه فرصت داد تا با بزرگان و سران آنان بيش از پيش تماس برقرار آند 

ها و اميد و آرزوها بود و در  فرستاد و حاوى وعده نامه هايى آه معاويه به آنان مى
هاى زياد ترجيح  ى فورى، آه اندآش را بر وعدههاي آش ها، هدايا و پيش آنار آن وعده

فرستاد و با اين آار توانست آنان را خريدارى آرده و بر امام و  دادند، نزدشان مى مى
زدند و در دل از  اى بيگانه سازد، آه با زبان، دم از اطاعت او مى پيشوايشان به گونه

 .داشتند او نافرمانى آرده و دست از يارى اش بر مى

ان توطئه گر توانستند، معاويه را به آرزو و آمالش برسانند و روند حرآت عراقي
ها و مشكالتى   را به شكست وا دارند و بر سر راه آن بزرگوار دشوارى)عليه السالم(امام 

. ها بار دوم از رويارويى با شاميان بازبماند ايجاد آنند آه حضرت با سرگرم شدن به آن
نرسيده بود آه بقاياى شكست خوردگان از بيشتر نواحى هنوز جنگ نهروان به پايان 

نبرد نهروان ميان خانوارها و قبايل، مشكالتى به بار آورد آه به . عراق پديدار شدند
گرى آه در سر سوداى  آسانى فراموش شدنى نبود، به ويژه دست خيانت پيشگان توطئه
 را مورد حمايت قرار معاويه داشتند، با پشتيبانى مالى و ساز و برگ جنگى، آنان

ساخت، بدين سان،  دادند و گاهى يك تن، صد يا دويست جنگجو را با خود همراه مى مى
ناگزير شد، يكى از ياران خويش را با گروهى جنگجو براى )عليه السالم(اميرالمؤمنين

سرآوب متمردان اعزام نمايد، اين گروه پس از آشتار و آواره ساختن آنان به آوفه باز 
شتند و هنوز استقرار نيافته بودند آه گروهى ديگر از متمردان سربه آشوب بر گ مى
 .داشتند مى
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شد، تا اين آه خريت بن  پس از جنگ نهروان ماجرا به همين منوال سپرى مى
به خدا : راشد، دست به شورش زد، و قبل از فتنه انگيزى، نزد امام آمد و بدو گفت

گذارم زيرا تو به حكميت  ه پشت سرت نماز مىبرم و ن نه از تو فرمان مى! سوگند
 .راضى شدى و از راه حق باز ماندى

در اين صورت از خداى خود نافرمانى آرده و عهد و :  بدو فرمود)عليه السالم(امام 
رسانى و او را به مناظره فرا خواند،  اى و تنها به خود زيان مى پيمان خويش را شكسته

هم گشت، حضرت پذيرفت و بدو سفارش فرمود به فردا نزدت باز خوا: خريت گفت
آسى آزار نرساند و به خون و اموال و نواميس مردم تعدى روا ندارد و سپس از نزد 

بردند وى به  اش بنى ناجيه از او فرمان مى قبيله. امام بيرون رفت و ديگر باز نگشت
ودى و مسلمان اتفاق گروهى از هوادارانش در تاريكى شب در مسير خود به دو مرد يه

برخوردند و مسلمان را آشتند و يهودى شبانه نزد اميرالمؤمنين به عراق بازگشت و وى 
اى ماجرا را به اطالع اميرمؤمنان  را در جريان آار آنان قرار داد و فرمانروا طى نامه

 . رساند)عليه السالم(

، خريت حضرت جمعى از يارانش را بدان سامان گسيل داشت و به آنان دستور داد
و هوادارانش را به اطاعت درآورند و در صورت نپذيرفتن، با آنان بستيزند، بدين 

اى در  اى صورت گرفت آه نتيجه ترتيب، ميان آنان و خريت و طرفداران وى مناظره
 از آنان خواستند قاتالن فرد مسلمان را تحويل )عليه السالم(بر نداشت ياران اميرمؤمنان 

ارى آرده و بر جنگ پافشارى آردند و ميان دو طرف ها خود دهند، ولى آن
نيروهاى ديگرى به سوى آنان )عليه السالم(هاى خونينى رخ داد، اميرالمؤمنين  درگيرى

اى به عبداهللا بن عباس فرمانرواى بصره، به وى دستور تعقيب  اعزام نمود و طى نامه
آرد و گاهى   مىرا ها را صادر فرمود، خريت، گاهى ادعاى خونخواهى عثمان آن

 .داد  را مورد اعتراض قرار مى)عليه السالم(حكمّيت على 

سرانجام خريت وجمعى از هوادارانش آشته شدند و پانصد تن از آنان به اسارت در 
آوردند، آنان را بر مصقله بن  آمدند و سپاهيان در مسيرى آه اسيران را به آوفه مى

ها عبور دادند، اسيران از   بر يكى از استان)السالمعليه (هبيره شييانى فرمانرواى امام على 
او آمك خواستند، آن گونه آه برخى روايات مدعى است وى دلش به حال آنان سوخت و 

بدين . آنها را از فرمانده لشكر خريدارى آرد آه بهاى آنان را طى اقساطى پرداخت نمايد
اهى نمود و زمانى آه عبداهللا ترتيب، آنان را آزاد ساخت ولى در پرداخت بهاى آنان آوت

اگر من بيش از اين : بن عباس از او درخواست پرداخت آن مبالغ را نمود در پاسخ گفت



آرد سپس نزد معاويه گريخت و  مبلغ را نيز از عثمان خواسته بودم، از من دريغ نمى
ر خواست د معاويه از او چونان فاتحان آشورگشا استقبال به عمل آورد و آن چه را مى

 .اختيارش قرار داد

از اين . مصقله دوست داشت برادرش نعيم بن هبيره را به سمت معاويه جذب آند
اى به نعيم  آرد نامه رو، توسط مردى از مسيحيان تغلب، آه براى معاويه جاسوسى مى

نوشت، ولى هنوز به آوفه نرسيده بود رازش فاش گرديد و توسط ياران اميرالمؤمنين 
 .ستگير شده و دستش را قطع آردند د)عليه السالم(

نافرمانان از اطاعت اميرمؤمنان و آسانى آه در توطئه و اغتشاش آفرينى در آليه 
ها متوسل شدند تا  قلمرو دولت با آنان همدستى داشتند، به بسيارى از اين حادثه آفرينى

ند وى، از قدرت امام درداخل بكاهند و حضرت را از پرداختن به معاويه و اعمال ناپس
 .به خود مشغول دارند

بعيد نيست آه مصقله در نهان با متمردان در ارتباط بوده است و پافشارى وى بر 
ها از بند اسارت در برابر مبلغى آه از پرداخت آن عاجز و ناتوان بود، چنان  آزادى آن

تواند انگيزه انسانى  رسد، نمى آه در نخستين نگرش به اين قبيل حوادث، به نظر مى
اش احساس مسؤلّيت وى از گروهى بود آه خود و آنان يك هدف  بلكه انگيزه. داشته باشد

مصقله با . خواست آردند و هر گاه نياز به يارى داشت از آنان آمك مى را دنبال مى
چنين استقبالى از معاويه روبرو شد، زيرا او خود در فساد و تباهى و اغتشاش و ايجاد 

خريب گرانى را آه سبب آن همه رنج و محنت براى على هرج و مرج شرآت داشت و ت
اينان با راه . ها آفريدند، مورد حمايت خويش قرار داد شدند و بر سر راهش دشوارى

 .يافتن به درباره فرزند هند در پى گشايش و راه نجاتى براى خود برآمدند

 خبر رسيد آه مصقله به شام گريخته است، تنها )عليه السالم(وقتى به اميرالمؤمنين 
خداوند او را بكشد چرا دست به اين آار زد؟ چون آزادگان عمل آرد و نظير : فرمود

 )١٨٦(.اش داد بردگان فرارى شد و سپس حضرت دستور به تخريب خانه

مله به روستاها و شهرهاى هم جوار فضاى داخلى عراق به معاويه فرصت داد، با ح
با شام دست به آشتار و غارت و چپاول بزند و مرزبانان را بى آن آه آسى از او 
جلوگيرى آند و يا عامل بازدارنده دينى مانع وى شود، مورد آزار و اذيت قرار دهد و 
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اران فرا  عراقيان را به يارى برادران خويش و تعقيب تجاوزآ)عليه السالم(اميرالمؤمنين 
 .شنيد خواند ولى از آنان پاسخ دلخواه نمى مى

معاويه به . لشكريان معاويه به فرماندهى ُبسر بن ارطاة به حجاز و يمن يورش بردند
نظمى و ايجاد  او سفارش آرد از آاربرد هرگونه عملى آه موجب هرج و مرج و بى

با اجراى دستورات شود، آوتاهى نورزد بسر بن ارطاة  ترس و بيم در آن سامان مى
معاويه در مسير خود به مدينه خونريزى را به سرحد خود رساند و به هتك حرمت مردم 
پرداخته و به نواميش مردم اهانت روا داشت و اموال آنان را به يغما برد و هنگامى آه 

جمع بى . به مدينه رسيد، با مردم آن ديار از هرگونه اهانت و درشتى فرو نگذارد
مردم آن شهر را از دم تيغ گذراند و ساير مردم را به بيعت با معاويه مجبور شمارى از 

با انتشار خبر جنايات بسر بن ارطاة در يمن، ترس و بيم اين شهر را فرا گرفت . ساخت
 بر يمن، از آن شهر گريخت وقتى )عليه السالم(و عبداهللا بن عباس فرمانرواى اميرالمؤمنين 

ست دست به آشتار و غارت و ويرانى زد و دو آودك از عبيد بسر وارد يمن شد تا توان
اهللا بن عباس را در آغوش مادرشان سر بريد آه مادر، از ديدن اين صحنه به جنون 

آرد تا از غم و اندوه آنان جان  دچار شد و همواره بر آن دو نوحه سرايى و گريه مى
  )١٨٧(.سپرد

مله به مصر و جامه عمل پوشاندن به آرزوى گرانمايه عمروعاص معاويه براى ح
وقتى خبر اين لشكرآشى به . سپاه ديگرى تدارك ديده و فرماندهى آن را به عمرو سپرد

 رسيد، مردم آوفه را به يارى برادران مصرى خود فرا خواند، )عليه السالم(اميرالمؤمنين 
 جمعى )عليه السالم(از اصرار فراوان امامولى به خواسته امام پاسخ مثبت ندادند و پس 

دعوتش را پذيرا شدند و ديرى نپاييد آه به حضرت خبر رسيد عمروعاص با تسلط يافتن 
بر مصر فرمانرواى آن، محمد بن ابوبكر را به شهادت رسانده و پس از ُمثله آردن بدن 

دن مالك بن حرث  با مأموريت دا)عليه السالم(او، پيكرش را در آتش سوخته است، امام 
 .اشتر وى را به فرمانروايى مصر گمارد تا آن شهر را از دست اشغالگران، آزاد آند

مالك، انسانى مصّمم، نيرومند و از ياران وفادار : بنا به نقل تاريخ نگاران
 و ديگران در حق )عليه السالم(رفت و بنا به گفته امام   به شمار مى)عليه السالم(اميرمؤمنان 

صلى (نقش وى نسبت به اميرمؤمنان، نظير نقش اميرالمؤمنين نسبت به رسول اآرممالك، 

 .بود)اهللا عليه وآله
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 مالك اشتر را به فرمانروايى )عليه السالم(وقتى به معاويه خبر رسيد آه امام على 
مصر منصوب آرده است، مضطرب و پريشان گشت و ترس و بيم وى بر هواداران و 

اى طوالنى، توانست براى بيرون  نى يافت و پس از انديشهنيروهاى مرزدارش، فزو
ازاين رو، با فريب يكى از . رفتن از بحرانى آه وى را احاطه آرده بود، راهى بيابد

زيست، از وى خواستار  هواداران خويش با مال و ثروت آه در مسير مالك اشتر مى
د آمد، شخص ياد شده وى وقتى مالك به آن منطقه رسيد و در آن جا فرو. ترور مالك شد

را باخوراندن عسل زهرآلودى آه براى اجراى طرح ونقشه معاويه تدارك ديده بود 
 )١٨٨(.مسموم ساخت و در اثر آن مالك به شهادت رسيد

پسر خاله معاويه با اين شگرد در جهت رهايى از دشمنان خويش پيروز گشت، او 
بن خالدبن وليد و سعد ابى وقاص و امام مجتبى  حذيفه و عبدالرحمان ابى خود، محمدبن

آرد و   را به همين شيوه از سر راه برداشت و گاهى به اين عمل افتخار مى)عليه السالم(
 . گيرد خداوند لشكريانى از عسل دارد آه به وسيله آن براى اوليائش، انتقام مى: مى گفت

عليه (هاى تحت قلمرو حكومت اميرالمؤمنين  ل عراق و سرزميندر داخ

آمد، حضرت از سرآوب هر جمع  ها يكى پس از ديگرى به وجود مى حادثه)السالم
شد و هر بخشى را سامان  يافت، دچار آشوب و فتنه ديگرى مى متمّردى آه فراغت مى

ود آه معاويه به تحقير داد، در بخش ديگرى بلوا به پا مى شد وآار به جايى رسيده ب مى
  )١٨٩(. شخصيت امام مى پرداخت

 بااين آه پيرامون خويش و در مرزهاى آشور خود )عليه السالم(از سويى، ياران امام 
 اموال و خارج آنها شاهد اشغال برخى از شهرهاى بزرگ و قتل و آدم آشى و چپاول

 پافشارى داشته و با تفرقه افكنى و )عليه السالم(مردم بودند، ولى در اختالف با امام 
 آنان را براى نبرد )عليه السالم(هرگاه امام . طلبى وتن آسايى بودند پراآندگى در پى راحت

يافتند و هر زمان آنان را فرامى خواند، پاسخ مثبت نميداند و  آرد حضور نمى بسيج مى
هاى واهى نظير گرماى تابستان و سرماى زمستان تعلل مىورزيدند و خشم و  هانهبه ب

اى آه  ها در جهت رضاى حق يادين، يا آوارگان و مستضعفان نبود، به گونه غضب آن
نمود و گاهى  ها، آرزوى مرگ و آشته شدن مى  براى خالصى از شر آن)عليه السالم(امام 

ترين افراد اين  شقى: فرمود گريست و مى اده بود، مىدر فراق افراد باوفايى آه از آف د

 .  خيزد تا محاسنم را از خون سرم خضاب آند امت آى به پا مى
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آرد، معاويه با او از در معامله و داد و ستد در آمده، درهم بدهد و دينار  و آرزو مى
و سرانجام اش را بستاند و يك تن شامى عوض دهد  بستاند، ده تن از ياران عراقى

خويش را مهيا ساخت تا با همفكران، خاندان، قبيله و يارانش، به )عليه السالم(اميرالمؤمنين 
جنگ معاويه رود، و در آنار آنان به مبارزه بپردازد تا در راه حق و عدالت به ديدار 

شائبه سخن گويد و پيامدهاى ناشى از ضعف و  خداى خويش نايل گردد و با آنان بى
 )١٩٠(.نمايد دم همياريشان را به آن ها گوشزدسستى و ع

اى آه امام اتخاذ آرد، در مردم مؤثر واقع شد  رسد، تصميم قاطعانه به نظر مى
واطمينان يافتند آه آن بزرگوار خود و خاندان و ياران خاصش به نبرد معاويه خواهد 

لكه ننگى بر تارك آنان خواهد نشست و اگر وى را با اين رفت، اگر چنين شود تا ابد 
هاى بعدى قرار خواهند   اش بشويند، مورد مذّمت نسل حال رها آرده ودست از يارى

ها به امام پاسخ مناسب داده و هر يك از آنان با گردآوردن  از اين رو، سران آن. گرفت
در راه خدا فراخوانده و تا پاى قبيله خويش، از هر سو يكديگر را براى مبارزه و جهاد 

 )عليه السالم(جان با او پيمان بستند به نحوى آه مسأله جنگ سخن روز مردم شد و امام 
فرستادگانى را نزد فرمانروايان خويش به مناطق مختلف اعزام و از آنان خواست به 
همراه لشكريان و جنگجويان خود، با شرآت در نبرد، وى را در جنگ با معاويه 

 .مراهى آننده

هاى خود در نخيله شتافته و در انتظار پايان يافتن ماه رمضان سال  مردم به اردوگاه
 هجرى به سر بردند و اميرالمؤمنين زيادبن حفصه را با جمعى از يارانش به عنوان ٤٠

پيشقراوالن سپاه اعزام و خود و سپاهيانش منتظر پايان يافتن ماه مبارك رمضان ماندند 
هاى اّولين و  دست تقدير بر او و عراقيان پنجه در افكند و شقاوتمندترين انسانتا اينكه 

 آخرين در پگاه نوزدهم آن ماه

 آه حضرت در خانه خدا به پيشگاه الهى در نيايش و نماز بود، با ضربتى

 از شمشير زهرآلود فرق مبارك وى را شكافت و در محراب عبادت در

 )١٩١(.شد  به خداى آعبه، على رستگار;»ُت و رّب الكعبةفز«: خون خويش غلطان شد و فرمود
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 بخش دوم

 )عليه السالم(مواضع و دستاوردهاى امام

    

  مبحث نخست از بيعت تا صلح

  در روز شهادت پدر )عليه السالم(سخنان امام مجتبى . ١

 فرداى آن شبى آه پدر بزرگوارش )عليه السالم(امام حسن :  نگارانبه گفته بيشتر تاريخ
 :به خاك سپرده شد، در جمع مردم به ايراد سخن پرداخت و فرمود

در چنين شبى قرآن نازل گرديد و عيسى بن مريم به آسمان برده شد و يوشع بن نون به قتل ! مردم

هيچ يك از اوصياى قبل و بعد از پدرم ! گندبه خدا سو. رسيد و پدرم نيز در اين شب به شهادت رسيد

او را با گروهى )صلى اهللا عليه وآله(هرگاه رسول خدا. گيرند براى ورود به بهشت، بر او پيشى نمى

جنگيدند،  فرستاد، جبرئيل در سمت راست و ميكائيل در سمت چپ او مى از جنگاوران به نبرد مى

د درهم از اضافه صدقاتى آه آن را جهت خريد وى زر و سيمى از خود به جاى ننهاد، جز هفتص

 )١٩٢(. اش ذخيره آرده بود خدمتگزارى براى خانواده

 : اين سخنرانى را چنين آورده است» ارشاد« در )قدس سره(شيخ مفيد

ابو مخنف لوط بن يحيى، از اشعث بن سوار، از ابواسحاق سبيعى و ديگران « 
 به شهادت رسيد، امام )عليه السالم( آن شب آه اميرالمؤمنين فرداى: روايت آرده آه گفتند

 به ايراد سخن پرداخت و پس از حمد و ثناى الهى و صلوات و درود به )عليه السالم(حسن 
 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم 

و به پايه او در چنين شبى مردى دنيا را وداع گفت آه اولين و آخرين در عمل، از او پيشى نگرفته 

آرد و با جان خويش از او   مبارزه مى)صلى اهللا عليه وآله(رسند، وى در رآاب رسول خدا نمى

سپرد، جبرئيل از  پرچم مبارزه را به او مى )صلى اهللا عليه وآله(هرگاه رسول خدا. نمود محافظت مى

با آفايت او فتح و آردند، تا خداوند به دست  سمت راست و ميكائيل از سمت چپ وى را حمايت مى

 در شبى آه )عليه السالم(پدر بزرگوارم على. گشت آرد، از ميدان نبرد باز نمى پيروزى نصيب نمى

عيسى بن مريم به آسمان برده شد و يوشع بن نون وّصى حضرت موسى دنيا را وداع گفت، به 
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ات آه آن را و از خود زر و سيمى به جاى ننهاد جز هفتصد درهم از اضافه صدق. شهادت رسيد

 .اش ذخيره آرده بود جهت خريد خدمتگذارى براى خانواده

سپس اشك در چشمانش حلقه زد و گريست و مردم با او به گريه افتادند، سپس 
 :فرمود

منم، فرزند پيامبر، مژده دهنده و بيم دهنده و فرزند آسى آه به اذن پروردگار،مردم را به سوى او 

 . ام روزان الهىخواند و فرزند مشعل ف فرا مى

ها دور و آنان را منزه و پيراسته قرار داده است از  من از خاندانى هستم آه خداوند پليدى را از آن

:( خاندانى آه خداوند دوستى و محبتشان را در آتاب خويش بر همگان واجب ساخته و فرموده است

خواهم و هر   شما پاداشى نمىمن جز ابراز عالقه و محبت به نزديكانم از: بدانان بگو! اى پيامبر

 منظور از آار نيك، -سپس فرمود -  )١٩٣()افزاييم آس آار نيكى انجام دهد بر نيكى اش مى
 )١٩٤(.است دوستى و محبت ما اهل بيت

 

  )عليه السالم(بيعت با امام حسن. ٢

، عبيد اهللا بن عباس از ميان برخاست و  )عليه السالم(باپايان يافتن سخنان امام حسن 

اين شخص فرزند پيامبر شما و ! مردم« :مسلمانان را به انجام بيعت مهيا ساخت و گفت

مردم به اين » بنابراين، به پاخيزيد و با او دست بيعت دهيد. ين امامتان مى باشدجانش

درخواست مبارك پاسخ مثبت داده و با صداى بلند مراتب اطاعت خويش و خرسندى و 

او محبوب دل ماست و حق او « :رضايت و فرمانبردارى خود را اعالن داشته و گفتند

 و بدين سان، در روز )١٩٥(»تراست  همه شايستهبر ما واجب و به خالفت و جانشينى از

 بيعت صورت )عليه السالم( هجرى، باامام مجتبى ٤٠جمعه بيست و يكم رمضان سال 

از منبرفرود آمد و آارگزاران خويش را سازماندهى )عليه السالم( آن گاه امام)١٩٦(.گرفت

ن و به آارهاى خويش سرو سامان بخشيد و عبد الّله بن عباس آرد و سران لشكر را تعيي

 )١٩٧(.را به بصره اعزام نمود

                                                           
 . ٢٣شورى آيه . ١٩٣
اين روايت عالوه بر ارشاد، درامالى طوسى و تفسير فرات نقل شده وبسيارى از آتب اهل سنت، نظير آن را نقل . ١٩٤

 . مراجعه شود١٩٣ ـ ١٨٢ / ١١اند، به ملحقات احقاق الحق  آرده
  ٣٤مقاتل الطالبيين . ١٩٥
 . ١٥ / ٤ارشاد . ١٩٦
  ١٣٥٨مقاتل الطالبيين چاپ مكتبه الحيدريه ـ نجف . ١٤ / ٤اعيان الشيعة . ١٩٧



 در نخستين ابتكار خويش، مستمرى جنگجويان را افزايش )عليه السالم(حسن بن على 

عليه (ر روز جنگ جمل نيز انجام داده بود و امام حسنداد، اين عمل را پدر بزرگوارش د

ديگر )عليه السالم( با به خالفت رسيدن خويش آن را عملى ساخت و پس از امام حسن )السالم

 .دادند خلفا نيز، شيوه وى را ادامه

 

 

 

 )عليه السالم(قصاص قاتل اميرالمؤمنين. ٣

پذيرفت، حضرت دستور روزى آه مردم دست بيعت به امام دادند و بيعت پايان 
را داد، وقتى او را مقابل امام مجتبى آوردند، از حضرت  احضار عبدالرحمان بن مجلم

پدرم به من : فرمود)عليه السالم(پدرت درباره من چه دستورى داده است ؟ امام حسن : پرسيد

سپس وى را .  )١٩٨(دستور داد تا غير از قاتلش آسى را نكشم، شكمت را سير آنم و به تو احسان نمايم
 .گردن زد ولى او را ُمثله نكرد

 

 )عليه السالم(مبارزات امام حسن . ٤

 مستمرى جنگجويان را آه - )عليه السالم(پيش از اين، ياد آور شديم آه امام حسن 
نيروهايش خواهان آن بودند، افزايش داد ـ اين موضوع تاريخى حاآى از تصميم جدى 
امام بر جنگ و تأآيد بر رويارويى با معاويه است، چنان آه اين معنا از پرداختن امام به 

 )١٩٩(.ها، به خوبى روشن است اصالح امور لشكريان و سروسامان دادن وضعيت آن

 در برابر معاويه موضعى بسيار قاطع اّتخاذ فرمود، زيرا )عليه السالم(امام حسن 
 و بيعت مردم با امام )عليه السالم(معاويه به مجرد اطالع يافتن از شهادت اميرالمؤمنين 

يگرى را از بنى َقين به ، دو جاسوس يكى از قبيله ِحْمَير به آوفه و د)عليه السالم(حسن 
بصره اعزام آرد تا اطالعات و اخبار را در اختيار او قرار دهند و امور را بر امام 

 از جريان آگاه شد، دستور داد مرد حميرى را از قبيله )عليه السالم(آشفته سازند امام حسن 
 زدند، و لّحام در آوفه بيرون برانند، بالفاصله اخراج شد سپس فرمان داد او را گردن
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اى به بصره دستور اخراج جاسوس بنى قين را از قبيله بنى ُسليم صادر  طى نامه
 )٢٠٠(. فرمود، وى نيز اخراج و گردن زده شد

 :اى بدين مضمون به معاويه نوشت  نامه)عليه السالم(گاه امام  آن

، گويى سر ستيز دارى و من در اين قضيه اى تو با جاسوسانى آه بر من گمارده! اما بعد، معاويه

اطالع يافتم آه چونان . ترديدى ندارم، در انتظار چنين نبردى باش، به خواست خدا عملى خواهد شد

آن آس آه از ميان ما : اى، مثال تو نظير سخن شاعر است آه گفت بى خردان، زبان به ناسزا گشوده

آورد، به آنان آه  بح، شب را به روز مىرفته، نظير همان آسى است آه براى رسيدن به ص

مهياى فرد ديگرى : خواستار رفتارى بر خالف شيوه آسى هستند آه از ميان ما رخت بربسته بگو

 )٢٠١(.باش مانند گذشته

شد و  در حقيقت اين رخداد، زنگ خطر و تهديدى براى معاويه به جنگ تلقى مى
 )عليه السالم(امام حسن. آميز وى را بر آوفه نقش بر آب ساخت خواب و خيال تسلط صلح

در پاسخ نامه ديگرى از معاويه آه در آن به صلح و آشتى اشاره آرده و از امام خواسته 
بود به او دست بيعت دهد، تا مقام واليت عهدى را بدو بسپارد، به موضع قوى امام و 

 را )عليه السالم(آوشيد تاامام  عاويه مىهايى آه م اعتنايى وى به چنين پست و مقام بى
 : فرمايد حضرت در آن نامه مى. بريم مجذوب خود سازد، پى مى

ات خوددارى  ات از پاسخ دادن به نامه ات به دستم رسيد و از بيم غرور و سرآشى نامه! اما بعد، معاويه

به گفته ابوالفرج و )٢٠٢(.مبنابراين، از حق پيروى آن آه پى خواهى برد من اهل حّقم، والسال. آردم
شد و سبب آن اين بود   و معاويه رد وبدل)عليه السالم(ديگران بيش از پنج نامه ميان امام 
جويان پاسخ مثبت  هاى خاصى، به نداى حق و حق آه معاويه با برخوردارى از گرايش

 )عليه السالم(پس از شهادت اميرالمؤمنين ها،  بلكه اين گرايش. نداده و بدان اعتقاد نداشت
ترين  فزونى يافت، زيرا طمع رسيدن به خالفت آه از ديدگاه اسالم، وى فاقد ساده

 . گرفت ها و شرايط آن بود، در وى قوت ويژگى

چنان آه تكليف ايجاب .  همان شيوه پدر را ادامه داد)عليه السالم(با اين همه، امام حسن 
هاى متعددى در اين چارچوب به  از اين رو، نامه. ام حجت نمايدآرد بر دشمن اتم مى

ترين  در اين جا جامع.هاى ناپسند وى آگاهى داشت معاويه فرستاد با اين آه از گرايش
 :شويم نامه حضرت را يادآور مى
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ستايم آه خدايى  از حسن بن على اميرالمؤمنين به معاويه پسر ابوسفيان، سالم بر تو، خدايى را مى

ز او نيست، امابعد، خداى جّل جالله محمد را به عنوان رحمت جهانيان و منت مؤمنان و همه مردم ج

 .)تا هر انسان زنده را بيم دهد، و حق را بر آافران استوار سازد(برانگيخت 

هاى الهى را به مردم رساند و به اجراى دستورات وى   نيز رسالت)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

و بى آن آه در تبليغ رسالت آوتاهى و سستى ورزيده باشد، او را در جوار رحمت خويش پرداخت 

قريش . آشاند خداوند به واسطه وجود مقدس وى، حق را آشكار و شرك را به نابودى مى. قرار داد

ولى آن ) اين قرآن يادى براى تو و قوم توست:( را به وى اختصاصى ويژه عطا آرد و بدو فرمود

قريشيان . ورشيد وجودش به غروب گراييد، اعراب در مورد جانشينى او به اختالف افتادندگاه آه خ

ما از قبيله و دودمان و دوستان او هستيم و شما از شايستگى اختالف بر سر جانشينى : اظهار داشتند

ردند اعراب سخن قريش را پذيرا شده و پى ب.  برخوردار نيستيد)صلى اهللا عليه وآله(و حق رسول خدا

تر است از اين  ها بر آسانى آه بر سر خالفت با آنان به مخالفت برخيزند، قوى آه حجت و دليل آن

 .رو، به دعوتشان پاسخ مثبت داده و زمام امور را به آنان سپردند

پس از آن ما نيز، به همان دليل آه قريش بر اعراب اتمام حجت آرد، استناد جستيم ولى آنان همانند 

قريش به دليل خويشاوندى با پيامبر، امر خالفت را از .  به ما، انصاف رارعايت نكردنداعراب نسبت

 و دوستداران او، با قريش )صلى اهللا عليه وآله(اعراب گرفتند، ولى آن گاه آه ما اهل بيت رسول خدا

اختند و به احتجاج پرداختيم و از آنان خواستيم با ما از در انصاف در آيند، ما را از حقمان دور س

ولى ميعاد ما، پيشگاه . همگى بر جور و ستم و دشمنى و به تنگنا آشاندن ما با يكديگر همدست شدند

 .الهى است آه دوست و ياور ماست

جاى بسى شگفتى است آه گروهى هر چند داراى فضيلت و سابقه در اسالم، بر ما بتازند و حق ما و 

 ما بستانند، ولى ما از بيم اينكه مبادا منافقان و احزاب  را از)صلى اهللا عليه وآله(خالفت رسول اآرم

اى ايجاد آنند و به اين بهانه دست به تبهكارى بزنند، از اختالف  فرصتى يافته و بر پيكر اسالم رخنه

 . و ستيز با آنان دست برداشتيم

ز شايسته براى همه شگفت آور است آه تو در پى چنگ انداختن به مقامى هستى آه هرگ! اى معاويه

تو از . اى آن نيستى، نه در دين فضيلتى شناخته شده دارى و نه از خود اثر سودمندى به جاى نهاده

و قرآن به  )صلى اهللا عليه وآله(ترين دشمن رسول خدا همان دار و دسته احزاب و فرزند سرسخت

 برد آه به زودى خواهى مرد وپى خواهى. خداوند تو را حسابرسى خواهد آرد. آيى شمار مى

آنى و خداوند آيفر  به زودى خداى خويش را ديدار مى! به خدا سوگند. سرانجام نيك از آن آيست

 . آردارت را خواهد داد و خدا نسبت به بندگانش ستمكار نيست



 در آن روز آه روح پاآش به جنان پر آشيد و روزى آه )عليه السالم(درود و رحمت خدا بر على

وقتى آن بزرگوار به . شود بر او منت نهاد، و آن روز آه ديگر بار زنده مىخداوند با پذيرش اسالم 

شهادت رسيد، مسلمانان پس از او مرا به خالفت برگزيدند، از خدا مسألت دارم در اين دنياى گذران 

)! اى معاويه.(چيزى به من نبخشد آه روز رستاخيز، در پيش گاه حق، از رحمت و آرامتش بكاهد

نويسم آه بين من و خدا، عذرى درباره تو باقى نماند و بر تو اتمام  دان جهت برايت مىاين نامه را ب

. اى به مصلحت مسلمانان آوشيده. اى فراوان خواهى برد حجت شود اگر پذيراى حق شوى بهره

ات بردار و مانند ساير مسلمانان با من دست بيعت بده، تو خود  بنابراين، دست از ستمكارى هميشگى

از خدا . گاه خدا و نزد هر مسلمان خداجويى، از همه به خالفت سزاوارترم نى آه من در پيشدا مى

اگر خدا را با دستان ! به خدا سوگند. پروا آن و از سرآشى دست بردار و خون مسلمانان را مريز

به . آغشته به خون آنان ديدار آنى، خيرى بيش از پاداش خونريزى است نصيب تو نخواهد شد

 درآى و تسليم شو و با حق جويان و آنان آه از تو به خالفت شايسته ترند، دست و پنجه اطاعت

ميفكن تا خداوند آتش جنگ را فرو نشاد و مسلمانان را يكدل و يكپارچه و ميانشان صلح و اشتى 

اگر در سرآشى ات هم چنان پافشارى داشته باشى، به همراه مسلمانان آهنگ تو . برقرار سازد

رد و به محاآمه ات خواهم آشاند، تا خدايى آه برترين داورهاست، ميان ما داورى خواهم آ

 )٢٠٣(.نمايد

 :در پاسخ معاويه به نامه امام چنين آمده است

ام در آار اين  توبه خوبى آگاهى آه قلمرو حكومت من از تو بيشتر و تجربه... «
 تو بزرگترم و تو در آن چه از من درخواست آردى تر است در سن، از مردم افزون

بنابراين، به اطاعت من گردن بنه پس از من . سزاوارترى آه به من پاسخ مثبت دهى
از بيت المال عراق هر مبلغ آه بخواهى در اختيار توست آن را به . خالفت از آن توست
، پشتوانه هزينه ماليات هر يك از شهرهاى عراق را انتخاب آنى. هر آجا خواهى ببر

آسى . زندگى تو خواهد بود آه نماينده ات آن را ستانده و هر سال نزد تو خواهد آورد
حق اهانت به تو ندارد، و بدون مشورت تو آارى انجام نخواهد پذيرفت و در هر آارى 

 )٢٠٤(...آه با انجام آن در پى اطاعت خدا باشى، نافرمانى تو نخواهد شد

در اين نامه به روشنى به تصوير آشده شده آه مقام خالفت مقدس الهى از ديدگاه 
پردازد نه از اموال  معاويه آاالى قابل خريدارى است آه بهاى آن را از بيت المال مى

 تخطى )صلى اهللا عليه وآله(مخصوص معاويه و در آن تأآيد شده آه از فرمان رسول اآرم 
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زيرا خداوند به پيامبر خود دستور داد پيشوايان اهل بيت . ه و پا فراتر نهاده استآرد
 . را جانشين خويش گردانده و پس از خود به پيشوايى مردم منصوب نمايد)عليهم السالم(

 

 )عليه السالم(حرآت معاويه به عراق و موضع امام. ٥

 آارگزارانش از آنان هايى به معاويه به بسيج لشكريان خود پرداخت و طى نامه
وى در يكى از نامه هايش به . خواست در جنگ با عراق وى را همراهى آنند

آارگزاران خود يادآور شد آه بزرگان و سران آوفه با نامه نگارى به وى، براى خود و 
اگر اين مطلب صحيح باشد، . اند عشاير نواحى خويش از او درخواست امان نامه آرده

اى آه در آن آوفيان دست از يارى امام  تين حرآت ناجوانمردانهتوان آن را نخس مى
 . برداشتند، دانست)عليه السالم(حسن 

اى آه معاويه آن را به يك مضمون براى همه آارگزاران و  در بخشى از نامه
اما بعد، سپاس خدايى را آه دشمنان شما و قاتالن «: فرمانروايانش فرستاد آمده است

خداوند با لطف خود مردى از بندگانش را به سراغ على بن . فه شما را نابود ساختخلي
ابيطالب فرستاد و او را ترور آرده و از پا درآورد و هوادارانش دچار تفرقه و 

هاى اشراف و بزرگان و سران آوفه آه به  نامه. پراآندگى شده و به اختالف افتادند
اآنون به مجرد . درخواست امان نامه آرده بودنددست ما رسيد، براى خود و عشايرشان 

رسيدن اين نامه به دست شما، تمام تالش خود را به آار گيريد و با آليه سربازان و 
سپاس خداى را آه انتقام خود را گرفتيد و به آرزوى . تجهيزات خود به سوى من بشتابيد

 )٢٠٥(»...خود نايل آمديد و خداوند، سرآشان و دشمنان را نابود ساخت

با رسيدن اين نامه، آارگزاران و فرمانداران معاويه، به تحريك مردم پرداخته و 
صلى اهللا عليه (آنان را براى حضور و آمادگى در جنگ با گل رخشنده و نواده رسول اآرم 

پيوست، آه از آليه تشويق و ترغيب آردند و در اندك مدتى سپاهى گران به معاويه )وآله
 .تجهيزات برخوردار بود

معاويه با آن نيروى سهمگين فريب خورده و آزمندى آه برايش فراهم آمد، پيشروى 
خود را به سوى عراق آغاز آرد و خود شخصًا فرماندهى لشكريان را بر عهده گرفت و 

باز و تعداد شصت هزار سر. ضحاك بن قيس فهرى را در پايتخت جانشين خود قرار داد
آن چه مهم به نظر . (آردند اى بيش از اين مقدار، معاويه را همراهى مى به گفته

                                                           
 .٣٩ ـ ٣٨مقاتل الطالبيين . ٢٠٥



اين سپاه با هر تعدادى، تسليم گفته معاويه و مطيع دستورات وى ) رسد اين است آه مى
معاويه با اين لشكر انبوه بيابان و صحرا در نورديد، وقتى . و مجرى خواسته هايش بودند

در آن جا درنگ آرد و به سامان دادن امور سپاهيانش .  رسيد)٢٠٦(به منطقه پل منبج
 )٢٠٧(...پرداخت

 با آگاهى از حرآت معاويه به سمت عراق، مردم )عليه السالم(از سويى امام حسن 
و حضور در آارزار با معاويه برانگيخت و با اعزام حجر بن عدى وى آوفه را به جهاد 

را مأموريت داد تا به آارگزاران و مردم دستور دهد خود را آماده حرآت سازند و 
عليه (اعالن نمود و مردم بى درنگ اجتماع آردند و امام حسن» الصالة جامعة«منادى 

  .ندازه دلخواهت گرد آمدند، مرا خبر آن هرگاه ديدى مردم به ا:  به منادى فرمود)السالم

سعيد بن قيس همدانى حضور امام شرفياب شد و عرضه ) پس از گردهمايى مردم(
توانيد تشريف فرما شويد، حضرت با حضور در آن جمع، برفراز منبر رفت  مى. داشت

 )٢٠٨(:و حمد و ثناى خدا را به جاى آورد و فرمود

اما بعد، خداى سبحان جهاد را بر آفريدگانش واجب ساخت و ان را اآراه ناميد، سپس به مؤمنان 

تا بر امورى آه از آن اآراه ! مردم) بردبارى پيشه آنيد آه خداوند با بردباران است: (مبارز فرمود

ام معاويه خبر يافته  شنيده. دست نخواهيد يافتداريد، صبر و شكيبايى نكنيد، به آن چه دوست داريد 

بنابراين، شما نيز رهسپار . ما تصميم حمله به او داريم به همين دليل خود را مهياى نبرد آرده است

 )٢٠٩(...هاى خود در ُنَخْيله شويد، خداوند ما را مشمول رحمت خويش قرار دهد اردوگاه

 .سكوت آردند)ليه السالمع(مردم در پاسخ امام 

 

 

 نكوهش موضع عدم همكارى. ٦

 از مردم خواست با حضور در اردوگاهشان، )عليه السالم(آرى، آن گاه آه امام مجتبى 
نخيله، به نداى وى پاسخ دهند، آنان با سكوت خود در قبال رهبر و پيشواى خويش، چنين 

سو دل هايشان را بيم   و آنموضع عدم همكارى اتخاذ آردند و با نگريستن به اين سو
: عدى بن حاتم طايى با مشاهده اين وضعيت به پا خاست و اظهار داشت. فرا گرفت

از پيشواى خود و فرزند ! چه رفتار زشت و ناپسندى! من، پسر حاتم هستم، سبحان اهللا«
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بريد؟ سخن پردازان شهر آه زبان هايى چونان شمشير برنده  دخت پيامبرتان فرمان نمى
زنند، آجايند؟ آيا از عذاب  ند و هرگاه روز عمل شود چون روبهان دست به حيله مىدار

 »الهى و ننگ و عار اين رفتار پروا نداريد؟

خداوند به واسطه وجود مقدست «:  آرد و عرضه داشت)عليه السالم(سپس رو به امام 
دهد تا رفت مردم را به رشد و هدايت رهنمود گردد و از گزندها مصون دارد و توفيق  

و برگشتت ستوده باشد، سخنان گهربارت را شنيديم و دستوراتت را دريافتيم و به آن چه 
هر آس . شتابم اآنون خود، به اردوگاهم مى! فرمودى و نظر دارى گردن نهاديم، اماما

سپس رهسپار گرديد و از مسجد خارج » ام حرآت آند عالقه دارد به من بپيوندد در پى
 آه در آن نزديكى بود سوار شد، و به سمت نخيله به حرآت در آمد و و بر مرآب خود

عدى بن حاتم نخستين . داند، بدو پيوندد به غالمش دستور داد هرگونه آه خود صالح مى
 )٢١٠(.آسى بود آه در اردوگاه لشكريان حضور يافت

يس رياحى، زياد بن صعصعه آن گاه قيس بن سعد بن عباده انصارى و معقل بن ق
تيمى به پا خاسته و مردم را به شدت مورد نكوهش و مالمت قرار داده و آنان را به 
حضور در جنگ، ترغيب نمودند و مانند عدى بن حاتم، به نداى رهبر پاسخ مثبت و 

 .فرمانش را پذيرا شد

 : بدانان فرمود)عليه السالم(امام حسن 

من همواره شما را به . داوند شما را مشمول رحمت خويش قرار دهدشما در گفتارتان راستگوييد خ

 .خداوند به شما پاداش عنايت آند. شناسم صداقت در نيت و وفادارى و اطاعت و محبت واقعى نسبت به ما مى

عليه (امام . سپس از منبر فرود آمد و مردم از مسجد بيرون رفته و آماده حرآت شدند

 نيز با جانشين قرار دادن مغيرة بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بر آوفه، )السالم
رهسپار اردوگاهش شد، و به مغيره دستور داد مردم را براى حضور در اردوگاه تشويق 
و به سوى وى اعزام نمايد، او نيز با ترغيب مردم آنان را مهياى حرآت نمودهو لشكرى 

 با سپاهى گران و تجهيزاتى مناسب، به حرآت در آمده تا )عليه السالم(انبوه گرد آمد و امام
 .به نخيله رسيد

بدين سان، حرآت سپاه آغاز گرديد، ولى اين بار انگيزه حرآت آنان اختيارى و از 
سر آوتاهى و بى ميلى ناشى از طبيعت موضع عدم همكارى شان نبود اگر حضور 

قعيت دگرگون و عوامل و اسباب برگزيدگان نيك انديش و مجموعه اهل ايمان نبود، مو

                                                           
 .٢٠ - ٤/١٩اعيان الشيعه . ٢١٠



رسيد ولى موضع پر صالبت برخاسته از ايمان اين  ضعف به سرعت به پيروزى مى
افراد آه گوش به فرمان رهبر داشتند و پيروى از او را الزم و وى را به خالفت 

دانستند، از قدرتمندترين عواملى بود آه همبستگى و اطاعت را حفظ و در  سزاوارتر مى
 .اط و شور و هيجان ايجادآردها نش آن

 

 )عليه السالم(هاى فكرى مخالف،  در سپاه امام وجود جريان . ٧

هاى   از ترآيبى شگفت آور تشكيل يافته بود و در آن جريان)عليه السالم(سپاهيان امام 
چشم انداز، آن را به فكرى گوناگون و عناصر مخالف يكديگر وجود داشت آه در يك 

 :توان تقسيم بندى آرد چند گروه مى

 اينان آسانى بودند آه از اطاعت امام خارج شده و با وى به ستيزه :الف ـ خوارج
برخاستند و پرچم مخالفت برافراشته و با او به خصومت و دشمنى پرداختند و وجود 

از اين رو، براى جنگ با . ندپنداشت  را راه حّلى ميانه مى)عليه السالم(مقدس امام حسن 
ساخت و شتابزده  اى اين افراد را آشفته مى معاويه به امام پيوستند، رخ دادن اندك شبهه

عليه (آردند و مالحظه خواهيم آرد آه بعدها چگونه بر سر امام حسن  در آن داورى مى

 . ريختند)السالم

 

 :ب ـ طرفداران حكومت اسالمى، آه خود بر دو قسم بودند

ها   آسانى آه در حكومت آوفه به مطامعى آه در خواب و خيال و آرزوى آن.١
داشتند و در پى فرصتى بودند تا  بودند، نرسيدند، طرفدارى از حكومت شام را نهان مى

 .با يورش به حكومت آوفه، زمام امور را به معاويه بسپارند

هاى شخصى  هاى ديرينه خود و يا خواسته آسانى آه به خاطر آينه توزى . ٢
بعد از اين به خيانت اين افراد و نامه . نسبت به حكومت آوفه، دشمنى مىورزيدند

آوشيدند خود را به دربار وى  ها با معاويه پى خواهيم برد آه چگونه مى نگارى آن
 .نزديك و در حكومتش به نوايى برسند

خوردار  اينان از روشى مشخص و يا خط و مشى ويژه و مستقلى بر:ج ـ متزلزالن
يافت  طلبى و از هر جناحى آه به پيروزى دست مى بلكه هدفشان عافيت. نبودند

اين گروه از نزديك در انتظار بودند آه امور به آام چه آسى خواهد . انتظاراتى داشتند
 .انجاميد تا به همان سو گرايش يابند

 .آشفت اى يا اقليمى آنان را بر مى د ـ گروهى آه برخى تعّصبات قبيله

 .هـ ـ فرومايگانى آه در مواضع خود بر پايه و اساسى ثابت، پايبند نبودند



دادند و ندايشان در جمع ديگر   آه اقليتى نيك انديش را تشكيل مىو ـ مؤمنان وفادارى
 .رسيد گشت و به جايى نمى صداهاى مخالف و درگير با يكديگر نهان مى

جموعه هايى ترآيب يافته بود آه يك هدف  از سلسله م)عليه السالم(بنابراين، سپاه امام 
آردند، به همين دليل در معرض پراآندگى و فروپاشى قرار داشت و اندك  را دنبال نمى

اى را بر باد دهد هر  توانست هرگونه طرح و نقشه حرآتى در جهت تفرقه و جدايى، مى
اهميت )ه السالمعلي(چند رهبر طراح آن در برترين پايه حكمت و تدبير قرار داشت و امام 

وجود چنين حالتى را در ترآيب سپاه خود آه عوامل تفرقه و جدايى را با خود داشت، به 
 .خوبى احساس آرده بود

به سخنى آه » المالحم والفتن«سيد بن طاووس ـ رضوان اهللا تعالى عليه ـ در آتاب 
 عدم اطمينان آامل  نقل شده اشاره آرده آه اين گفته حاآى از)عليه السالم(از امام مجتبى 

باشد و از گوياترين سخنانى است آه حضرت در اين   به سپاهيان خود مى)عليه السالم(امام 
راستا آن را فاش ساخت، آن گاه آه طى سخنانى سپاهيانش را در مدائن مخاطب قرار 

 :داد و فرمود

ت ولى امروز دنياتان در آن گاه آه رهسپار جنگ صفين شده بوديد، دينتان در برابر دنياتان قرار داش

گرييد و  ها مى هاى صفين آه بر آن مقابل دينتان قرار دارد، شما دو نوع آشته داديد، آشته

ايد، ساير مردم آه دست از يارى ما  ها از ما برآمده هاى نهروان آه در صدد انتقام خون آن آشته

 )٢١١(.زدند برداشتند وگريه آنندگان نيز دست به شورش

 

 داشت و با )عليه السالم(معاويه با آشنايى آاملى آه به نقاط ضعف سپاهيان امام حسن 
اى پرداخت، آه  استفاده از اين موقعيت و به اقتضاى شرايط موجود، به طرح نقشه

به اين ترتيب آه امام را به صلح فرا . توانست به نزاع بين امام و معاويه پايان دهد مى
پذيراى آن )عليه السالم(هر شروط دلخواه آن حضرت را بپذيرد آه اگر امام بخواند وبه ظا

شود، دام هايى آه بر سر راه فرماندهان و سران سپاه حضرت تنيده است، براى 
رسيده و امام را در برابر عمل انجام  جلوگيرى از برخورد دو سپاه آافى به نظر مى

 .دارد شده، به رضايت وا مى

 

 )عليه السالم(سپاه امام حسنطاليه داران . ٨

                                                           
 .٧٠ن صلح امام حس. ٢١١



با درنگى در آن منطقه به .  با سپاه خويش به نخيله رسيد)عليه السالم(امام حسن 
دير «سازماندهى لشكريانش پرداخت، آن گاه از آن جا به حرآت درآمده تا به 

رسيد در آن جا سه روز اقامت گزيد تا سربازانى آه عقب مانده بودند به » عبدالرحمان
حضرت براى آسب اطالع از دشمن و زمين گير آردن آن به اعزام طاليه . ندنداو بپيو

رسيد از  اين افراد را آه تعدادشان به دوازده هزارتن مى. داران سپاه خويش پرداخت
ترين عناصر سپاهش برگزيد و فرماندهى آل لشكر را  ميان با وفاترين ياران و برجسته

د و قبل از حرآت، وى با سخنانى ارزشمند او را به پسر عمويش عبيد اهللا بن عباس سپر
 : چنين سفارش فرمود

دوازده هزارتن از جنگاوران عرب و قاريان مصر را به همراهت اعزام نمودم، آنان را ! پسر عمو جان

در مورد آنان متواضع و . گسيل دار و به نرمى و ماليمت با آنان سخن بگو و با چهره گشاده با آنان روبرو شو

. اند آنها را به خود نزديك گردان، زيرا آنان باقيمانده ياران مورد اعتماد پدرم اميرالمؤمنين. تن باشفرو

سپاهيان را از رود فرات عبور ده تا زمانى آه با معاويه روبروگردى هرگاه با او رويارو شدى، وى را هم 

ات را در  گزارش آار روزانه.  آردات حرآت خواهم چنان نگاهدار تا من نزد تو آيم، زيرا به زودى در پى

با معاويه آه روبرو .  به مشورت بنشين- قيس بن سعد بن ُعباده و پسرش سعيد-اختيارم قرار ده و با اين دو تن 

اگر . شدى با او نجنگى تا او جنگ را آغاز آرده و با تو بستيزد آه در اين صورت با او به مبارزه بپرداز

گيرد و در صورت شهادت وى پسرش سعيد  عد فرماندهى سپاه را بر عهده مىشهادت نصيب تو شد قيس بن س

 .پذيراى اين مسئوليت خواهد شد

 

 خيانت فرمانده لشكر. ٩

 رسيد و در آن جا اردو زد و با دشمن )٢١٢(»َمسِكن«عبيد اهللا بن عباس به منطقه 
هاى فتنه و آشوب به خوبى پديدار و دسيسه آارى  در اين جا بود آه نشانه. روبرو شد

طلبانى آه خود را در زيرا با وجود منافقان و راحت . معاويه به اردوگاه امام راه يافت
امام «: سپاه حضرت جا زده بودند زمينه را آامًال مناسب ديد و اين شايعه دروغ آه

آند، بنابراين شما   در مورد صلح و آشتى با معاويه نامه نگارى مى)عليه السالم(حسن 
 .همه جا منتشر شد» دهيد؟ مردم چرا خود را به آشتن مى

شفته گرديد و در مورد صدق و آذب اين شايعه وضعّيت در برابر فرمانده لشكر آ
اى  دانستند و عّده برخى آن را درست و برخى دروغ مى. ميان لشكريان همهمه افتاد

                                                           
مروان و  هجرى نبرد بين عبد الملك ٧٢در ساحل رودخانه دجيل آه در سال » آوانا«اى در نزديكى  منطقه. ٢١٢

 .مصعب بن زبير در آنجا رخ داد



آوشيدند به هر طريق ممكن آن را اثبات نمايند و عبيداهللا فرمانده لشكر تالشى در  مى
زيرا . انجام ندادجهت اطمينان يافتن از دروغ بودن شايعه و دور از واقعيت بودن آن 

 در آن زمان به اعزام فرستادگان خود به اطراف و اآناف و تدارك )عليه السالم(امام مجتبى
نيرو مشغول بود تا به طاليه دارانش بپيوندند و براى جنگ با معاويه با وى مكاتبه داشت 

آرد ولى در خصوص صلح  هاى آتشين خود مردم را به نبرد تشويق مى و با سخنرانى
 .اى انجام داد و نه هرگز در آن زمان چنين پندارى داشت آشتى نه مكاتبهو 

فرمانده لشكر دچار حيرت و سرگردانى شد و در خود فرورفت و در سرنوشت 
خويش به انديشه افتاد و از خوددارى آوفيان مبنى بر حضور در ميدان آارزار و درنگ 

از اين رو پنداشت در . ه آگاهى داشتو آوتاهى آنان از پاسخ دادن به نداى جهاد و مبارز
موقعّيتى چندان حساس قرار ندارد و آن دسته از طاليه داران سپاه آوفه آه با انبوه 

اند، در برابر اين سپاه گران توان مقاومت ندارند و قادر  لشكريان شام رويارو شده
 و سرگردانى و عبيداهللا بن عباس در حيرت. نيستند در جنگى نابرابر با آنان درگير شوند

ها حاوى  اين نامه. هاى معاويه به دستش رسيد برد آه نامه خواب و خيال به سر مى
طلبى ابن عباس  بينى و رياست عوامل نيرنگ و فريبى بود آه دقيقًا بر حس خود بزرگ

 .نهاد و معاويه به خوبى از نقاط ضعف عبيد اهللا بن عباس آگاهى داشت انگشت مى

حسن در مورد صلح، با من مكاتبه ) امام(«)! ابن عباس: (ه بوددر نامه معاويه آمد
نموده و زمام حكومت را به من سپرده اگر به اطاعت من درآمدى آه چه بهتر، در غير 

و براى انجام اين آار يك ميليون درهم » اين صورت تو را به اطاعتم درخواهم آورد
 .)٢١٣(براى ابن عباس اختصاص داد

شيوه معاويه در جنگ با دشمنانش استفاده از نقاط ضعف آنان بود و براى ايجاد خلل 
 .شد اى متوسل مى در تصميم و اراده آنها و به ضعف آشاندن قدرتشان به هر وسيله

بدين سان، عبيد اهللا بن عباس با بازگشت به خويش، نداى خيانت پيشگان را لبيك 
تمنا به سوى قاتل فرزندان خويش دراز آرد و لعنت تاريخ را براى خويش گفت و دست 
او، خود خواسته بود تا بدين پايه در ورطه سقوط افتد و شب هنگام، . به يادگار نهاد

دهد،  شكست خورده و با خوارى و ذلتى آه هيچ آزادمرد شرافتمندى بدان تن در نمى
 .زير چتر حمايت معاويه قرار گرفت

                                                           
 .١٦/٤٢ن ابى الحديد شرح نهج البالغه، اب. ٢١٣



 فرمانده خويش را از دست )عليه السالم(ار شدن فروغ صبحگاهى، اردوگاه امام با پديد
گنجيدند و  منافقان وسازشكاران از اين رخداد، از شادى در پوست خود نمى. داده بود

 همچنان بر )عليه السالم(چشمان ياران مخلص و باوفاى حضرت اشكباران بود، و امام حسن
 .دانست عاويه را ضرورى مىموضع قوى خود باقى و نبرد با م

 بشورند، ولى قيس بن )عليه السالم(بر امام » َمسِكن«چيزى نمانده بود آه سپاهيان در 
 او را در صورت عدم حضور )عليه السالم(سعد ُعباده فرمانده با ايمان و مقاومى آه امام 

 تا عبيد اهللا بن عباس در رده فرماندهى، جانشين وى قرار داده بود، سخت آوشيد
باقيمانده روحيه لشكريان را آه در اثر فرار فرمانده، از دست رفته بود حفظ و بين 

 :از اين رو، به پا خاست و اظهار داشت. ها و آحاد سپاه ايجاد همبستگى نمايد مجموعه

وى، پدر و برادرش . نهراسيد، آارى آه اين فرد انجام داد بر شما گران نيايد! مردم
در جنگ )صلى اهللا عليه وآله(پدرش عموى رسول خدا. همراه نداشتندحتى يك روز خيرى به 
ابواليسر آعب بن عمرو انصارى وى را اسير و نزد رسول . بدر به جنگ پيامبر آمد

پيامبر اسالم فديه او را گرفت و ميان مسلمانان تقسيم آرد و .  آورد)صلى اهللا عليه وآله(اآرم
وال وى و اموال مسلمانان را به سرقت برد و با برادرش را بر مصر فرمانروايى داد، ام

) عبيد اهللا(ها را براى خود حالل پنداشت و اين شخص  ها آنيزك خريدارى آرد و آن آن
را بر يمن گمارد و وى نيز از بيم بسربن ارطاة گريخت و فرزندانش را رها آرد و 

 .)٢١٤(آشته شدند و اآنون دست به اين آار زد

پروا سخن گفت  بدين گونه، قيس با پايدارى در موضع خود و با ايمان به هدفش بى
و با آلماتى تمسخرآميز و زننده آه حاآى از گذشته نامطلوب عبيداهللا و روحيه پست او 

 .بود نياى وى را به باد انتقاد گرفت آه باعث سقوط وى در اين ورطه هولناك شد

ت و همه يك صدا و با هيجان و پرشور فرياد سخنان قيس در دل شنوندگان نشس
 .»)٢١٥(سپاس آه او را از بين ما بيرون بردى! خدايا«زدند 

قيس توانست در آن موقعيت بس دردناآى آه در آستانه سقوط قرار داشت حالتى از 
عزم و اراده در مردم به وجود آورد و بدين سان، نظم و آرامش بر لشكريان سايه افكند 

 .ردم به حضور فرمانده جديد خود در آنار خويش اطمينان يافتندو م

 

  )عليه السالم(هاى پياپى در لشكر امام  خيانت. ١٠

                                                           
 .٣٥مقاتل الطالبيين . ٢١٤
 .همان. ٢١٥



ها را  اى از رنج و اندوه دل هاله. خبر تسليم شدن عبيد اهللا به دشمن، به مدائن رسيد
راد وفادارش ترين ياران و اف  احساس نمود از ناحيه نزديك)عليه السالم(فراگرفت و امام 

مورد طعنه و نكوهش قرار دارد و از ديگر سو، خبر نامه نگارى برخى از سران و 
فرماندهان لشكر به معاويه و درخواست امان نامه از او براى خود و عشاير ناحيه 

ها در مورد امان نامه و وعده مال و منال نيز،  خويش و مكاتبه معاويه با بعضى از آن
 .)٢١٦( رسيد)عليه السالم(به امام

معاويه نزد هر يك از عمرو بن حريث، اشعث بن قيس، حجار بن أبجر و «: نقل شده
حسن را ) امام(هر يك از شما : َشَبث بن ِرْبعى، جاسوسانى فرستاد و بدانان وعده داد

آشتيد يكصد هزار درهم و يكى از لشكرهاى شام و دخترى از دخترانم را پيشكش 
 .»واهيد داشتخ

 رسيد، حضرت زره به تن آرد و آن را زير لباس مخفى )عليه السالم(اين خبر به امام 
. يافت ساخت و همواره با رعايت احتياط جز با پوشيدن زره، در نماز حضور نمى

روزى يكى از مخالفان به سوى او تيرى پرتاب آرد آه با وجود زره، به بدن مبارآش 
 )٢١٧(.اصابت نكرد

: از آن جمله. ها يكى پس از ديگرى در لشكريان امام پديدار شد بدين ترتيب، خيانت
 چهارهزار جنگجو را به فرماندهى مردى ِآْندى به سوى معاويه )عليه السالم(حسن ) امام(«

اى  فرود آمد، معاويه با فرستادن پانصدهزار درهم بر» انبار«فرستاد وقتى در منطقه 
فرمانده به همراه دويست تن . وى فرمانروايى برخى مناطق و جزيره را به او وعده داد

از افراد ويژه خويش، به معاويه پيوست و پس از او مردى را از قبيله مراد بدان سامان 
اعزام نمود وى آه سوگند بزرگ يادآرده بود دست به چنين آارى نزند، مانند فرمانده 

 قبًال به لشكريان خبر داده بود آه اين فرمانده )عليه السالم(حسن ) ماما(نخست عمل آرد و 
 .»)٢١٨(نيز نظير اّولى عمل خواهد آرد

هاى پى در پى، هم چنان با   در برابر اين همه رنج وگرفتارى)عليه السالم(امام حسن 
 .حفظ آرامش خود، مراقب اوضاع بود آه سرانجام، آار به آجا خواهيد آشيد
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ابن عباس به تنهايى نگريخته بلكه عّده زيادى از . آيد آن چه از متون تاريخى برمى
اند و فضاى سرشار از بدبختى و يأس  سران و فرماندهان لشكر نيز او را همراهى آرده

 .تواند مزيد بر علت باشد و نوميدى از امكان پيروزى امام بر دشمنش نيز مى

عليه (بدين سان، اخبار فرار فرماندهان و سران ويژه سپاه، پياپى به امام 

گريختن اين عده از فرماندهان، فرار تعداد زيادى از سربازان را نيز به . رسيد مى)السالم
اى در لشكريان  اى آه سبب نافرمانى و هرج و مرج گسترده دنبال داشت به گونه

 .حضرت شد

اش، شماره فراريان سپاه به سوى  ار عبيد اهللا و افراد ويژهپس از فر: به گفته يعقوبى
معاويه، با اعزام : گويد وى مى. معاويه رو به افزايش نهاده و به هشت هزار تن رسيد

بدين ترتيب، هشت . اى نزد عبيد اهللا بن عباس، يك ميليون درهم به او وعده داد فرستاده
وستند و قيس بن سعد هم چنان براى جنگ هزار تن از طرفداران ابن عباس به معاويه پي

 .»)٢١٩(با معاويه مصمم ماند

را دوازده هزار تن بدانيم، فراريانى آه از » َمسِكن«اگر تعداد لشكريان حاضر در 
دادند و اين تعداد درصد  اين سپاه به معاويه پيوستند، دو سوم آن جمعّيت را تشكيل مى

در صورتى آه تعداد لشكريانى آه معاويه آنان را براى نبرد با . دآم زيادى به شمار مى
گشت و هزاران  آرد به شصت هزار تن بالغ مى  فرماندهى مى)عليه السالم(امام حسن 

 .شد  نيز به اين تعداد افزوده مى)عليه السالم(نيروى فرارى لشكر امام حسن 

ده دردآور بود آه هر اى سهمگين و باليى فوق العا در حقيقت، اين عمل ضربه
زايى به بار آورد آه بخش بزرگى  شكست و فاجعه وحشت قدرتى در برابر آن درهم مى

 .از مسؤليت آن را عبيد اهللا بن عباس در برابر خدا و تاريخ بر عهده داشت

توان فهميد اين است آه در مجالس و محافل  آن چه را از اين فرار دسته جمعى مى
آارانه،   در جهت اعمال خيانت)عليه السالم(هاى سپاه امام  جمعى از سران و شخصيت

 . گرفت توطئه صورت مى

توان فرار هشت هزار تن جنگجو را  در غير اين صورت با آدام معيار منطقى مى
آيا اين عمل از . از لشكرى آه در اندك مدتى مهياى نبرد شده بود تفسير و توجيه نمود

 نه و حساب شده ناشى نبوده است؟اى خائنا اى قبلى و نقشه انديشه
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 براى خارج شدن از بن بستى آه در اثر آن روحيه لشكريانش )عليه السالم(امام حسن 
ها متزلزل گرديد، به ويژه  در هم شكست و در مدائن توان و قدرت آن» َمسِكن«در 

 داد، در پى زمانى آه نابرابرى تعداد سپاه خود و لشكريان دشمن را مد نظر قرار مى
 .جويى پرداخت يافتن راهى برآمده و به چاره

 تنها بيست هزار نفر را )عليه السالم(، لشكريان امام )٢٢٠(بنا به نقل منابع تاريخى 
دادند و پس از خيانت عبيد اهللا و مالحظه پيوستن هزاران تن از آنها به معاويه  تشكيل مى

معيارها و محاسبات . پنجم سپاه دشمن بودند يك )عليه السالم(سپاهيان امام » مسكن«در 
افزون بر اين آه بنا به گفته . شود نظامى وضعيتى اين چنين، شكستى بزرگ تلقى مى

اى از سربازان حضرت در مدائن گريختند اين عده در صورت  برخى منابع، عده
در اين ها به حضور  يابى به غنيمت  و طمع دست)عليه السالم(پيروزى سپاهيان امام حسن 

آردند ولى با احساس برترى نظامى و  سپاه رغبت نشان داده و لشكريان را همراهى مى
 .تجهيزات و نفرات طرف مقابل، فرار را بر قرار ترجيح دادند

هايى دروغ آه معاويه براى در هم شكستن باقيمانده روحيه لشكريان امام در  شايعه
در اين جا . ود آه بر آشفتگى اوضاع افزودها دامن زد، از امورى ب َمسِكن و مدائن بدان

 )عليه السالم(ها بر روحيه عمومى سربازان امام حسن  به برخى از شايعات و نيز تأثير آن
 :آنيم در مدائن و َمسِكن اشاره مى

معاويه با تمام تبهكارى و مكر و حيله آوشيد تا در سپاه آوفه رخنه ايجاد آند و توان 
برد، حاآى از آشنايى  دروغ هايى آه به آار مى.  بكشاندها را به ضعف و قدرت آن

فرستاد تا  جاسوسانى را به اردوگاه مدائن مى. دقيق وى در ساخته و پرداختن آنها بود
قيس بن سعد، فرمانده سپاه َمسِكن پس از فرار ابن عباس، با معاويه از ... «: شايع آنند

 »)٢٢١(...است در صلح و آشتى درآمده و به او پيوسته

حسن با ) امام(آرد تا به آنان بگويد  ديگرى را به اردوگاه قيس در َمسِكن اعزام مى
 »)٢٢٢(...معاويه مصالحه آرده و بدو پاسخ مثبت داده است

آشته قيس بن سعد ! بهوش باشيد... «: اى انتشار يافت آه آن گاه در مدائن شايعه
 حمله ور شده و )عليه السالم(شد، همگى پراآنده شويد، سربازان به سراپرده امام حسن 

اموال او را به غارت برده حتى زيرانداز او را از زير پايش آشيدند و خشم و نفرت 
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از اين رو، به دژ سفيد مدائن، وارد . ها بيمناك شد حضرت از آنان افزايش يافت و از آن
 »)٢٢٣(گرديد

آمد، بر هر  بدين سان، موج شايعاتى آه با پليدى و مكر و حيله معاويه به وجود مى
دو جناح سپاه مدائن و مسكن سايه افكند و باقيمانده همبستگى خويش را از دست دادند، و 

طلبى آه در پى آشفتگى اوضاع  هاى زيادى از فرومايگان آشوب سبب شد در مجموعه
 .بين اطاعت و نافرمانى از ثبات برخوردار نبودند، تزلزل ايجاد نمايدبوده و 

رفت چه تأثيرى از خود به  از شايعاتى آه در سپاه مدائن به وجود آمد، انتظار مى
آه قيس را در پايه او » َمسِكن«جاى نهد؟ با اين آه سربازان به خوبى از خيانت فرمانده 

و ) قيس(اين، چرا سربازان شايعه خيانت فرمانده دوم بنابر. پنداشتند با اطالع بودند نمى
از اين » َمسِكن«يا خبر آشته شدنش را باور نكنند؟ از سويى تأثيرپذيرى لشكريان 

ها نيز قبًال به خيانت فرمانده خود دچار شده  شايعات آمتر از سپاه مدائن نبود، زيرا آن
 . بودند

دم شام مرآب از ُمغيرة بن شعبه و در آشاآش اين رخدادها هيئتى به نمايندگى مر
هاى مردم عراق بودند، حضور  عبداهللا بن آريز و عبد الّرحمان بن حكم آه حامل نامه

هاى عراقيان و مقاصد شوم   رسيدند تا آن بزرگورا در جريان نامه)عليه السالم(امام مجتبى 
مناسب، برخى از يارانش، آه براى شعله ور ساختن آتش فتنه و آشوب در فرصتى 

اين هيئت، . اند قرار دهند  راه يافته)عليه السالم(داوطلبانه در صفوف لشكريان امام 
حضرت آه خود بر مقاصد شوم .  پراآندند)عليه السالم(هاى مردم عراق را مقابل امام  نامه

در اين . اش افزوده نشد طلبى يارانش آگاهى داشت، چيزى بر يقين و روحيه آشوب
عليه (و امضاى افراد، به روشنى و به صراحت در برابر ديدگان امامها دست خط  نامه

 .قرار داشت)السالم

بدين ترتيب، از ناحيه معاويه صلح و آشتى با شروطى آه امام خود، آن را مناسب 
خواست بدانان پاسخى دهد آه  دانست بر او عرضه گرديد، ولى حضرت نمى مى

اى  ر دادن پاسخ بسيار دقيق عمل آرد به گونههاى معاويه را بر آورده سازد و د خواسته
آه از سخنان حضرت به پذيرش صلح و يا مطلبى اشاره به صلح، پى نبردند، بلكه 

ها پرداخت و به پرستش خداى عّز و جل و آن چه به صالح  حضرت به پند و اندرز آن
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 و در حق آنان و مسلمانان بود، فراخوانده و به امورى آه در قبال آن در پيشگاه خدا
 .گرفتند، يادآورشان ساخت رسول او مورد پرسش قرار مى

وقتى مغيره و رفقايش نخستين نقش سناريويى را آه حيله معاويه در واداشتن امام به 
 را در برابر )عليه السالم(صلح، به آار گرفته بود، شكست خورده يافتند و امام راستگو

افتند به اجراى دومين بخش از سلسله هاى قوى همچنان ثابت قدم و استوار ي توطئه
هايى آه از ناحيه معاويه تدارك ديده شده بود، پرداختند، هر چند در دراز مدت  تالش

نتيجه دهد يا حداقل اثرى نامطلوب به جاى بنهد آه بر بغرج بودن موقعيت امام بيفزايد، 
 .گرچه به واسطه آن نتوان امام را به صلح و آشتى واداشت

 را به قصد اردوگاه لشكر آه در انتظار نتايج )عليه السالم(گاه امام  اقامتاين هيئت، 
اى آه مردم  يكى از اعضاى هيئت با صداى بلند به گونه. گفتوگوها بودند، ترك گفتند

خداى متعال، خون مسلمانان را به برآت وجود فرزند رسول خدا، «: بشوند اعالن داشت
 »)٢٢٤(...رت به صلح و آشتى پاسخ مثبت دادحفظ نمود و آشوب را فرونشاند و حض

بدين سان، اين افراد به بهترين وجه ممكن نقش خود را بازى آرده و فضايى پر 
هاى  التهاب از فاجعه و مصيبت آفريدند آه در پى آن، اوضاع به تيرگى انجاميد و توده

هاى  لشكريان، تزلزل يافت و نشانهآشوب و بلوا، دستخوش انفجار و اتحاد و همبستگى 
اين چه غائله و مصيبتى بود آه مغيره و رفقايش، . رنج و مصيبت در افق پديدار گشت

 آتش آن را شعله ور ساختند؟

 

  )عليه السالم(سوء قصد به جان امام حسن. ١١

نيافت، بلكه رنج و مصيبت امام حسن ع در مورد لشكريانش، در همين جا پايان 
منحرفان و خوارج، نقشه قتل او را آشيدند و حضرتش سه بار مورد هجوم 

 .ها قرار گرفت تروريست

در حال نماز، شخصى به سوى او تيراندازى آرد آه در بدن مبارآش هيچ گونه . ١
 .)٢٢٥(اثر نكرد

به گفته شيخ . ضرت فرو بردجراح بن سنان، نيزه خود را در ران مبارك آن ح. ٢
 براى پى بردن به مراتب اطاعت يارانش و بصيرت )عليه السالم(امام حسن ): ره(مفيد 
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. )٢٢٦(آامل به امور خود آنان را آزمود و دستور داد منادى اعالن دارد، الصلوة جامعة
 :وقتى مردم گرد آمدند حضرت در جمع آنان به ايراد سخن پرداخت و فرمود

اميد آن دارم آه به لطف و مّنت الهى، نسبت به بندگانش در پند و اندرز به ! اما بعد، به خدا سوگند

هيچ گاه آينه مسلمانى رابه دل نگرفتم و انديشه شوم و بال و . تر باشم شما از هر آس ديگرى صادق

اّتحاد و همبستگى هرچند خوشايندتان نباشد، ! به هوش باشيد. ى براى مردم، در سر نپروراندمبدبخت

. من به مصالح شما از خودتان آگاه ترم! آگاه باشيد. از پراآندگى و تفرقه برايتان ارزشمندتر است

ار دهد و بنابراين، با فرمانم مخالفت نورزيد و خداوند من و شما را مورد رحمت و غفران خويش قر

 .به آن چه محبت و رضايش در آن است رهنمون گردد

به نظر شما منظورش چيست؟ و برخى با : گفتند مردم به يكديگر نگاه آرده و مى
او تصميم دارد با معاويه از در صلح و آشتى درآيد ! به خدا سوگند: هيجان اظهار داشتند

 !ر شده استاين مرد آاف! و خالفت را به او بسپارد، به خدا سوگند

 يورش بردند و اموالش را چپاول و )عليه السالم(پس از اين سخنان، به سراپرده امام 
سپس عبد الّرحمان بن عبيد اهللا بن جعال ازدى عباى . اش را از زير پايش آشيدند سجاده

امام را از دوش مبارآش آشيد و حضرت با حمايل شمشير بدون عبا در جاى خود 
ب خويش را خواست و بر آن سوار شد، عده زيادى از ياران سپس مرآ. نشسته بود

وفادار و پيروانش وى را در ميان گرفته و از سوء قصد دشمن نسبت به او جلوگيرى به 
 .عمل آوردند

قبايل ربيعه و َهْمدان را به يارى ام فراخوانيد، يارانش با فرا خوانده : حضرت فرمود
عليه (ا از اطراف حضرت پراآنده ساختند، امام شدن، پيرامون امام حلقه زده و مردم ر

هايى از مردم نيز وى را همراهى آردند،   از آن مكان رهسپار و ديگر مجموعه)السالم
اى  سر نيزه» جراح بن سنان«آرد، مردى از قبيله أسد، به نام  وقتى از ساباط عبور مى

آيا تو نيز مانند !  حسناى! اهللا اآبر: بر دست، با گرفتن لگام استِر حضرت، فرياد زد
اى؟ سپس سر نيزه را در ران حضرت فرو برد و آن را شكافت و به  پدرت مشرك شده

 به گردن او در آويخت و هر دو به زمين افتادند، )عليه السالم(استخوان رسيد، امام حسن 
ا از بر جست و نيزه ر» عبداهللا بن خطل طائى« به نام )عليه السالم(مردى از هواداران امام

يكى ديگر از ياران » ظبيان بن عماره«. دست وى گرفت و شكمش را با آن پاره آرد
حضرت بينى آن مرد را بريد و در اثر آن جان داد، فرد سومى آه باوى همكارى 

                                                           
 .شد اين اصطالح براى دعوت مردم به اجتماع و گردهمايى بزرگ، اعالن مى. ٢٢٦



 را بر تختى به )عليه السالم(آرد دستگير و به قتل رسيد و بدن مجروح امام مجتبى  مى
 )٢٢٧(»...مدائن انتقال دادند

 )٢٢٨(.اين بار به هنگام نماز، وى را با خنجر مجروح ساختند. ٣

 

 )عليه السالم(گيرى امام حسن  موضع. ١٢

 در امور مردم انديشيد، با )عليه السالم(وقتى امام حسن «): ره(به گفته شيخ مفيد 
 مقاصد شومى آه در دل اش دست شسته و با بصيرت آامل پى برد آه مردم از يارى

دارند، به ناسزاگويى و تكفير او پرداخته و خونش را حالل و اموالش را به يغما بردند و 
تنها از شر و فتنه پيروان خاص خود و هواداران پدر بزرگوارش در امان بود و اين 

اى  رو، معاويه طى نامه از اين. جمعيت توان مقاومت در برابر سربازان شام را نداشت
ها متعهد  هاى يارانش را آه در آن وى را به آتش بس و برقرارى صلح فراخواند و نامه

شده بود، خون امام را بريزند و او را به معاويه تسليم آنند، برايش فرستاد و يادآور شد 
در صورتى آه امام به اين درخواست پاسخ مثبت دهد، اجراى شروط زيادى را برخود 

ها،  نامه مطرح آرد، آه در صورت وفاى به آن را در آن پيمانالزم بشمرد، و بندهايى 
برد آه معاويه  ها مطمئن نشد و پى بدان)عليه السالم(شد، ولى امام منافع عموم ملحوظ مى

بدين وسيله تصميم فريب و ترور وى را دارد، ولى به جهت پايان دادن به جنگ و 
گونه آه در توصيف يارانش يادآور زيرا همان. اجراى آتش بس، ناگريز به پذيرش آن شد

شديم، آنان حق وى را نشناختند و بر او شوريده و سر مخالفت برداشتند و بسيارى از 
ها خون وى را حالل شمرده و درصدد تسليم او به دشمن برآمدند و پسرعمويش از  آن

يارى وى دست برداشت و به دشمن او پيوست و اآثريت مردم دنيا را به آخرت ترجيح 
 )٢٢٩(»دادند

 

 علل و نتايج صلح: مبحث دوم

 در آن با معاوية بن ابوسفيان از در صلح )عليه السالم(اى آه امام حسن مجتبى  مرحله
و آشتى درآمد، يكى از دشوارترين، بغرنجترين، حساسترين و دردآورترين مراحل 

صلى اهللا عليه (اآرم اندان نبىآمد، بلكه سراسر زندگى خ زندگى آن حضرت به شمار مى

 با توجه به موضع قهرمانانه اين امام معصوم )عليه السالم(صلح امام حسن .  چنين بود)وآله
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ها و اعتراضات و توجهات گوناگونى آه طى قرون گذشته، حتى عصر  و دگرگونى
ترين رخدادهاى تاريخ اسالم تلقى  حاضر، در اين زمينه صورت پذيرفته، از مهم

هاى متعددى  پژوهشگران مسلمان در تشريح و تجزيه و تحليل اين صلح، آتاب. ودش مى
 .اند اند و دوست و دشمن در اين زمينه داورى آرده به نگارش درآورده

پژوهشگرانى فرزانه و معاصر، نظير مرحوم شيخ محمد حسين آاشف الغطاء و 
 و )عليه السالم(ام مجتبى شيخ راضى آل ياسين، شيخ باقر شريف قرشى، در بيان زندگى ام

صلحى آه حضرت در جهت حفظ و حراست از دين اسالم بدان تن در داد، دست به 
 .اند اى زده تأليف آتب بسيار ارزنده

اآنون سخن را با بيان نكاتى تاريخى در مورد اين صلح آغاز، سپس به نقل سخنان 
اسوى پذيرش صلح وى همت  در علل و اسباب نهفته فر)عليه السالم(گهربار امام مجتبى 

 .گاه به تجزيه و تحليل آن خواهيم پرداخت گماريم و آن مى

 

 اتمام حّجت

ها و نفاق لشكريان و   آه شاهد خيانت)عليه السالم(امام حسن مجتبى; به گفته موّرخان
رويارويى با اطرافيان خود بود، افزون بر آن آه اميدى بر پايدارى و استقامت آنان در 

هاى آنان پرده برداشته شد، ولى امام  دشمن نداشت و با اين آه از آز و طمع و خواسته
 : جهت اتمام حّجت بر آنان، در جمعشان به ايراد سخن پرداخت و فرمود)عليه السالم(

 هايى آه در برابر آشتن من به شما داده عمل نخواهد معاويه به وعده! به خدا سوگند! واى بر شما

تصّور من اين است آه حتى اگر دست در دست معاويه نهم و تسليمش شوم، اجازه نخواهد داد . آرد

البته من به تنهايى قادرم خداى عزوجل را .  عمل آنم)صلى اهللا عليه وآله(من به آيين جّدم رسول خدا 

ان ايستاده و ها چون گداي هاى فرزندان آن بينم فرزندانتان بر در خانه پرستش آنم ولى گويى مى

ها را خداوند به آنان ارزانى داشته است و بنى  تقاضاى آب و نان دارند در صورتى آه اين نعمت

با انجام اين اعمال ناپسند از رحمت خدا . آنند اميه حتى از دادن آب و نان نيز به آنان خوددارى مى

 )٢٣٠(.»اهندگشتدور باشند و مرگشان باد، ستمكاران پى خواهند ُبرد آه به آجا بازخو

 ديگر بار، پيش از پذيرش پيشنهاد صلِح معاويه براى آگاهى از )عليه السالم(امام 
نظرات و مقاصد يارانش، با آنان اتمام حجت نمود و پس از حمد و ثناى خداى متعال 

 :فرمود
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، بلكه با توان و  ، ما را از نبرد شاميان بازنداشت خوارى و ذلت و تعداد اندك سپاه! به خدا سوگند

ها فرتوت گشت و به  جنگيديم ولى اين توان و بردبارى با پديدآمدن دشمنى بردبارى با آنان مى

نزد شما مقدم بر رفتيد دينتان در  گاه آه شما همراه با ما به جنگ صفين مى ناشكيبايى تبديل شد، آن

در آن زمان هر يك پشتيبان يكديگر بوديم . باشد دنيايتان بود ولى اآنون دنياى شما مقدم بر دينتان مى

اى در صفين آه بر  ، آشته شما اينك ميان دو آشته قرار داريد. ايد ولى امروز بر ضد ما قيام آرده

آنان آه بر . ايد ها برخاسته اهى آناى در نهروان آه به خونخو آنيد و آشته آن گريه و زارى مى

اند، دست به  ، دست از يارى شستند و آسانى آه به خونخواهى برخاسته گريند هاى صفين مى آشته

 .اند طلبى زده شورش و آشوب

 :، پيشنهاد صلح معاويه را، بر آنان عرضه آرد و فرمود پس از آن

اگر ! لندى و افتخارى است و نه انصاف، يارانمعاويه ما را به پيشنهادى فراخوانده آه در آن نه سرب

، پيشنهادش را بپذيريم و بر آن صبر و بردبارى آنيم و اگر پذيراى  دهيد واقعًا زندگى را ترجيح مى

 )٢٣١(.، و معاويه را به محاآمه الهى بكشانيم ، جانمان را در راه خدا نثار آنيم شهادتيد

خواهيم بمانيم و  ما مى: مردم يكصدا اعالن داشتند«: يدافزا راوى مى
 .)٢٣٢(آنيم زندگى

 

 پذيرش صلح

 راهى جز پذيرش صلح باقى نماند و خالفت را در )عليه السالم(در برابر امام حسن
 با دّقت در بندها و مواد پيمان نامه صلح، روشن. مقطعى از زمان به معاويه وانهاد

گونه امتيازى براى معاويه قائل نشد و او را به عنوان  شود آه آن بزرگوار هيچ مى
، بلكه رهبرى اّمت را حق قانونى خويش  خليفه و فرماندار مسلمانان به رسمّيت نشناخت

 .آشيد ، خط بطالن دانست و بر ادعاهاى معاويه در اين زمينه

 

 

 مواد پيمان نامه

اند تا در  ن نامه صلح به صراحت مطلبى يادآور نشدهمنابع تاريخى، پيرامون پيما
هاى  ، به ويژه در دوره خصوص پايان يافتن يكى از مراحل بسيار مهّم تاريخ اسالم
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، سندى تاريخى تلّقى شود وعّلتى در خور مالحظه و معقول نيز براى اين  نخست
 .بينيم انگارى نمى آوتاهى و سهل

تون تاريخى در اين زمينه پرداخته و از بيان منابع گوناگون به بيان برخى از م
توان آيفّيت شروطى را آه  بعضى خوددارى آرده است آه از مجموع اين مطالب مى

برخى پژوهشگران با تنظيم .  در صلح با معاويه پيشنهاد آرد، ترسيم نمود)عليه السالم(امام
ا نيز به همان نحو به بيان اند، م ها را در قالب موادى پنجگانه يادآور شده ، آن اين مواد

ها  اى به نقل آن ها خواهيم پرداخت و با تكيه بر آن، از بيان نام منابعى آه حاشيه آن
 :، مواد ياد شده به اين شرح است)٢٣٣(پرداخته خوددارى مىورزيم

واگذارى خالفت به معاويه مشروط به اين آه بر مبناى قرآن و سّنت رسول . ١
 . و شيوه خلفاى شايسته عمل نمايد)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

اى براى آن  برسد و اگر حادثه)ه السالمعلي(، خالفت به امام حسن پس از معاويه. ٢
 پذيراى اين مسئوليت گردد و معاويه )عليه السالم(حضرت رخ داد برادر بزرگوارش حسين
 .حق سپردن خالفت را به ديگرى ندارد

 در قنوت نماز بردارد و از )عليه السالم(معاويه، دست از ناسزاگويى اميرالمؤمنين . ٣
 .ياد نكندجز به نيكى )عليه السالم(على

موجودى پنج ميليون درهمى بيت المال آوفه بايد استثناء شود و واگذارى خالفت  . ٤
عليه (معاويه بايد متعّهد شود ساالنه دو ميليون درهم براى امام حسن. گردد شامل آن نمى

 بفرستد و در هدايا و بخشش، خاندان بنى هاشم را بر خاندان عبد شمس برترى داده )السالم
ميان فرزندان هر يك از مسلمانانى آه در جنگ جمل و ) دار بگرد(راج دار ابجر و از خ

 .اند، يك ميليون درهم تقسيم نمايد به شهادت رسيده)عليه السالم(صّفين در رآاب اميرمؤمنان

،  يمنمردم در هر آجا و از هر نژادى اعّم از سرزمين شام و عراق و حجاز و  . ٥
هاى آنان بگذرد و هيچ مسلمانى  در آرامش و امنّيت آامل بسر برند و معاويه از لغزش

. اى به دل نداشته باشد اش، تحت پيگرد قرار ندهد و از عراقيان آينه را به جرم گذشته
هيچ . ، از امنيت برخوردار باشند  در هر جا به سربرند)عليه السالم(ياران امير المؤمنين

بر )عليه السالم(وان آن حضرت نبايد ناسزاگويد و ياران و طرفداران امام علىآس به پير
، هيچ گونه تعقيبى در مورد آنان  جان و اموال و زنان و فرزندان خويش ايمن باشند

ها نداشته باشد و هر آس به حق خود برسد و  صورت نگيرد و آسى حق تعّرض به آن
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به عهده معاويه )عليه السالم( امير المؤمنينمسئوليت عواقب هر گونه تعّرضى به ياران
 .باشد

صلى ( و هيچ يك از خاندان نبّى اآرم)عليهما السالم(نسبت به امام حسن و برادرش حسين

اى در نهان و آشكار صورت نپذيرد و هيچ يك از طرفداران حضرت  توطئه)اهللا عليه وآله
 .را در سراسر گيتى از معاويه بيمناك نسازند

شگران ماده چهارم اين پيمان نامه را به اين عنوان آه با مقام و منزلت برخى پژوه
اند آه با   سازگار نيست ساخته و پرداخته امويان يا عباسيان دانسته)عليه السالم(امام مجتبى

 )عليه السالم(به ويژه امام حسن مجتبى)عليهم السالم(اند چهره مقدس اهل بيت اين آار خواسته
 . واهللا أعلم)٢٣٤(.را مخدوش سازند

ها را به عنوان پايه و اساس  اى بود آه تاريخ آن مطالب ياد شده مواد پنجگانه
 و معاويه به دست داده است و يا حداقل مبناى )عليه السالم(قرارداد صلح ميان امام حسن

 .دهد ، تشكيل مى نمود بر معاويه امالء )عليه السالم(شروطى را آه امام

 

 علل و اسباب صلح به روايت تاريخ

به سند خود از ابو سعيد عقيص » علل الشرايع« در )رضي اهللا عنه(شيخ صدوق . ١
 جويا شد با اين آه حضرت از بر حق بودن خود )عليه السالم(روايت آرده آه از امام حسن

ح آن بزرگوار با معاويه ، چه چيز سبب صل و گمراهى و ستمگرى معاويه آگاهى داشت
 شد؟

آيا من حّجت خدا بر بندگانش و پيشواى آنان پس از پدرم ! ابو سعيد:  به او پاسخ داد)عليه السالم(امام

 ؟ آيم به شمار نمى

 .، همين گونه است آرى: عرض آردم: گويد ابو سعيد مى

 : فرمود)عليه السالم(امام

حسن و حسين :  در باره من و برادرم فرمود) عليه وآلهصلى اهللا(آيامن همان فردى نيستم آه رسول اآرم

 ؟ ، امام و پيشوايند دست به قيام بزنند يا نزنند

 .آرى چنين است: عرض آردم

 :حضرت فرمود
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عّلة مصالحتي لمعاوية علة ! فأنا إذن امام لوقمُت، وأنا امام إذا قعدُت، يا أبا سعيد«

،  ألهل مكة حين انصرف من الحديبيةمصالحة رسول اهللا لبني ُضمرة وبني أشجع و

اذا آنُت امامًا من ! ، يا أبا سعيد اولئك آّفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه آّفار بالتأويل

، وإن آان  قبل اهللا تعالى ذآره لم يجب أن ُيسّفه رأيي فيما أتيُته من مهادنة أو محاربة

لّما خرق السفينة وقتل الغالم  )المعليه الس(وجه الحكمة فيما أتيته ُملتبسًا، أالترى الخضر

فعله؟ الشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره )عليه السالم(وأقام الجدار سخط موسى

، ولوال ما أتيُت لما ُترك من   ، سخطتم علّي بجهلكم بوجه الحكمة فيه  هكذا أنا. فرضي

 )٢٣٥(،»شيعتنا على وجه األرض احٌد إّال ُقتل

سبب ! ابو سعيد. بنابراين، من اگر دست به قيام بزنم يا نزنم از مقام امامت و پيشوايى برخوردارم

با قبايل ُضمره و )صلى اهللا عليه وآله(مصالحه من با معاويه دقيقًا همان علت مصالحه رسول اآرم

فر مىورزيدند ، با اين تفاوت آه مردم مكه به قرآن آ اشجع و مردم مكه در بازگشت از حديبيه است

،  اگر من از سوى خداى متعال! ابو سعيد. ولى معاويه و هوادارانش به تأويل و تفسير قرآن آافرند

، هر چند راز و  ، نبايد تشخيص من در صلح يا جنگ بى اهمّيت و ناچيز تلّقى شود امام و پيشوا باشم

 )عليه السالم(ى حضرت خضرآن مالحظه نمى. ام بر مردم پوشيده باشد حكمت آارى آه انجام داده

، مورد خشم  زمانى آه آشتى را سوراخ آرد و آن نوجوان را به قتل رساند و ديوار را مرّمت نمود

موسى قرار گرفت؟ سببش اين بود آه راز و حكمت ماجرا بر موسى پوشيده بود ولى زمانى آه 

، شما  من نيز چنينم. ند شد، موسى از آن آارها خرس  وى را در جريان قرار داد)عليه السالم(خضر

اگر اين آار را انجام . ايد خبريد بر من خشم گرفته ام بى چون از راز و رمز آارى آه من انجام داده

 .شدند ماند و همه قتل عام مى اى روى زمين باقى نمى نداده بودم شيعه

 روايت )عليه السالم( مجتبى شبيه اين سبب را از امام)٢٣٦(»احتجاج«طبرسى در 
 .است آرده

در )عليه السالم(پس از مجروح شدن امام مجتبى: زيد بن وهب ُجهنى آورده است . ٢
 .، چه موضعى اتخاذ خواهدآرد ، از آن حضرت پرسيدم در اين شرايط مدائن

 : پاسخ داد)عليه السالم(امام

عى پيروى از منند ولى در صدد آشتنم دانم آه مد معاويه را بهتر از افرادى مى! به خدا سوگند

اگر با معاويه درگير شوم، ! به خدا سوگند. ام را چپاول آردند و اموالم را ستاندند ، زندگى برآمدند

اگر با عّزت و شرف تن به ! به خدا سوگند. همين افراد گردنم را گرفته و مرا تسليم وى خواهند آرد
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مرا به اسارت گرفته و به قتل برساند و يا بر من مّنت بنهد صلح با معاويه بدهم بهتر از آن است آه 

آه اين آار تا پايان دنيا لكه ننگ و عارى بر تارك بنى هاشم بماند و معاويه و دودمانش همواره بر 

 )٢٣٧(.زنده و مرده ما مّنت داشته باشند

در )عليه السالم(، امام حسن وفه آمدوقتى معاويه به آ: گويد ُسليم بن قيس هاللى مى . ٣
 :حضور وى بر فراز منبر رفت و پس از حمد و ثناى خداوند چنين فرمود

. بينم معاويه مدعى شده آه من او را شايسته خالفت دانسته ولى در خودم چنين شايستگى نمى! مردم

 از خود مردم ) عليه وآلهصلى اهللا(و بر زبان نبّى اآرم) قرآن(، من در آتاب الهى  معاويه دروغ گفته

اگر مردم به من دست بيعت بدهند و اطاعتم آرده و از من حمايت ! به خدا سوگند. به آنان سزاوارترم

، اى  آسمان، باران خويش و زمين برآات خود را بر آنان ارزانى خواهد داشت و تو. و پشتيبانى آنند

هرگاه اّمتى :  فرموده است) اهللا عليه وآلهصلى(رسول خدا.پروراندى  طمع خالفت در سر نمى! معاويه

زمام امور خود را به مردى بسپارند آه برتر از او را ميان خود سراغ داشته باشند، امورشان 

 )٢٣٨(.، تا به سرنوشت گوساله پرستان دچار شوند همواره رو به تباهى خواهد رفت

 آورده آه )عليه السالم(در مورد صلح امام حسن» ينابيع المودة«عالمه قندوزى در  . ٤
 :اى ايراد آرد آه در آن آمده است حضرت در جمع مردم خطبه

 هداآم بجّدي وأنقذآم من - جّل ذآره وعّز اسمه -اّيها الناس لقد علمتم أن اهللا «

، وأن  ، وآّثرآم به بعد القّلة الذّلة، وأعّزآم به بعد   ، وخّلصكم من الجهالة الضاللة

، وقد آنتم  ، فنظرُت لصالح األمة وقطع الفتنة معاوية نازعني حّقًا هو لي دونه

، فرأيت أن ُاسالم   بايعتموني على أن ُتسالموا َمن سالمني وتحاربوا َمن حاربني

ن ، وقد صالحته و رأيت أن حقن الدماء خيٌر م  معاوية وأضع الحرب بيني وبينه

وإن أدري لعّله فتنة لكم ومتاع الى ( )٢٣٩(، ولم أرد بذلك إّال صالحكم وبقاءآم  سفكها

 ;)٢٤٠(»)حين

صلى اهللا (شما به خوبى آگاهيد آه خداى عز وجل شما را به وسيله جّد بزرگوارم رسول خدا! مردم

 هدايت نمود و از گمراهى نجات داد و از جهل و نادانى رهايى بخشيد و پس از خوارى و )عليه وآله

معاويه با من در مورد حقى در نزاع و آشمكش . ، عّزت عطا آرد و تعداد اندآتان را فزونى داد ذّلت

. من به مصلحت مسلمانان و از بين رفتن فتنه و آشوب انديشيدم. است آه حق من است نه حق معاويه

شما با اين شرط با من دست بيعت داديد آه با هر آه از در صلح با من در آيد، صلح آنيد و با هر 
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، تشخيص دادم با معاويه مصالحه آنم و جنگ  از اين رو. ، نبرد نماييد آس سر جنگ با من داشت 

 از ريختن خون به همين دليل با او از در صلح درآمدم و ديدم جلوگيرى. بين خود و او را پايان بخشم

دانم شايد  نمى(مسلمانان بهتر از خونريزى است و در اين آار فقط به مصلحت و بقاى شما انديشيدم  

 .)گيرى تا مدتى معّين است اين آار آزمايشى براى شما و مايه بهره

 آمده است آه حجر بن عدى پس - رحمة اهللا عليه - در روايتى از سيد مرتضى  . ٥
، مؤمنان را  شما: ، با اعتراض به آن حضرت گفت  با صلح)يه السالمعل(از موافقت امام
 : در پاسخ حجر فرمود)عليه السالم(امام حسن» رو سياه آردى

، دوست داشته باشد و يا ديدگاهش نظير تو  گونه نيست آه هر آسى آن چه را تو دوست دارى اين

 .ام دادم، من اين آار را تنها به جهت در امان ماندن شما انج باشد

 با اعتراض به صلحى آه )عليه السالم(سيد مرتضى سپس اشاره آرده آه پيروان امام
آن بزرگوار انجام داد مراتب تأسف خود را از تصميم آن حضرت ابراز نمودند از جمله 

، در  از بيعت شما با معاويه همواره در شگفتيم«: سليمان بن ُصَرد خزاعى به امام گفت
 هزار جنگجو از مردم آوفه با خود دارى آه همه مستمرى صورتى آه شما چهل

همين تعداد را نيز فرزندان و . اند هايشان آماده ايستاده آنند و بر در خانه دريافت مى
طرفداران شما از مردم بصره و حجاز نيز به اين عده . دهند شان تشكيل مى پيروان

مه، نه تعّهدى براى خود گرفتى و نه گذشته از اين، شما در اين پيمان نا. شوند افزوده مى
اى بنابر اين الزم  اآنون آه به انجام اين آار همت گمارده. ها سهمى از عطايا و بخشش

هاى مشرق و مغرب را بر معاويه گواه بگيرى و با نوشتارى از او تعهد  بود شخصيت
 بود، ولى ، در اين صورت آار بر ما آسانتر بگيرى آه پس از وى خالفت از آن تو باشد

ها وفا ننمود و پس از امضاى  معاويه شروطى را بين تو و خود بر قرار آرد آه بدان
 :درنگ در حضور همگان اعالم آرد قرار داد، بى

ام آه آتش جنگ فرونشيند و فتنه و  هايى داده ام و وعده من شروطى را پذيرفته«
فت بخشيد همه اين شروط را ها بخوابد و آن گاه آه خداوند ما را يكپارچگى و ُال آشوب

 .»نهم زيرپا مى

معاويه در اين سخنان منظورى غير از شما و قرار داد صلح ميان ! به خدا سوگند
اگر دوست دارى آارها را از . ، پيمان شكنى نمود خود و شما نداشت و بدين ترتيب

ازه بده آيى به من اج آن گاه آه به آوفه مى. سربگيرى، خود را نهانى مهياى جنگ نما
فرمانرواى معاويه را از آن سامان بيرون برانم و آشكارا وى را بر آنار سازم و خود 



ساير افراد نيز مانند . »، خداوند خيانت پيشگان را دوست ندارد ، او را عزل نما نيز
 .سليمان سخن گفتند

 : به او پاسخ داد)عليه السالم(امام

حزم في أمر الدنيا أعمل، ولسلطانها أرآض ، فلو آنت بال  انتم شيعتنا وأهل موّدتنا«

، وال أشد شكيمة وال أمضى عزيمًة ولكّني   ، ما آان معاويه بأبأس مّني بأسًا  وانصب

، وما أردت بما فعلُت إّال حقن الدماء فارضوا بقضاء اهللا وسّلموا  أرى غير ما رأيتم

 )٢٤١(;»ألمره والزموا بيوتكم وأمسكوا

 پرداختم آوشاتر واليقتر من اگر به دنيا مى. شما پيروان و دوستداران ما هستيد

 گاه استوارتر و جّديتر و سخت آوشتر از من معاويه هيچ. از ديگران بودم

 است، ولى ديدگاه من غير از نظريه شماست من با آارى آه انجام دادم نبوده

بنابراين، شما نيز به قضاى الهى تن در دهيد و . آورمتنها خواستم از خونريزى جلوگيرى به عمل 

 .زمام خود را به او بسپاريد و در خانه هايتان بنشينيد و سكوت اختيار آنيد

 

 

 دو تحليل در علل صلح

 نخستين تحليل

ها با   نوشت و حضرت را در آن)عليه السالم(هايى آه به امام حسن  معاويه طى نامه
طلب است  ، فردى اصالح واند، آوشيد تا وانمود آند خودهرگونه شرطى، به صلح فراخ

 .آند و مردم را به صلح و آرامش دعوت مى

پژوهشگران بر اين باورند آه سخنرانى صلح جويانه معاويه در راستاى درهم 
اى آه با   فوق العاده مؤثر بوده به گونه)عليه السالم(آوبيدن و به ضعف آشاندن قدرت امام

، وضعيتى ايجاد آرد آه حضرت راهى جز تن دادن به صلح و  ضاعبحرانى ساختن او
 .سازش نداشت

به )عليه السالم(امام حسن«: گويد شيخ محمد حسين آل آاشف الغطاء در اين زمينه مى
، اوضاع  اين نتيجه رسيد آه اگر صلح را نپذيرد و بر جنگ و ستيز پافشارى نشان دهد

 :از دو حالت خارج نخواهد بود
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، هر چند شرائط و اوضاع  خورد ر اين عرضه غالب و معاويه شكست مىيا وى د
ساخت ولى به فرض وقوع آن آيا جز داد  آن زمان چنين موضوعى را شبه محال مى

خواهى مردم از بنى ُامّيه نتيجه ديگرى در برداشت آه در اين صورت امويان در 
 )عليه السالم(اگر فرضًا امام حسن،  شدند بنابر اين گر مى بدترين مظاهر مظلوم نمايى جلوه

، در چنين موقعيتى آن بزرگوار چه موضعى را بايد اّتخاذ  را پيروز ميدان بدانيم
 آرد؟ مى

، نخستين سخنى آه همه بر زبان  شد  با شكست مواجه مى)عليه السالم(ولى اگر امام
 خويشتن را با دست خود به ورطه هالآت )عليه السالم(امام حسن: آوردند اين بود آه مى

، چرا آه معاويه وى را به صلحى فراخوانده بود آه در صورت پذيرش آن از  انداخت
شد اّما حضرت پذيراى آن نشد و به ستيز پرداخت  ريختن خون مسلمانان جلوگيرى مى

 ابو بايست در انتظار حوادثى دردناك باشد و در اين صورت معاويه و و چنين فردى مى
سفيان در خيانت به اسالم و بازگرداندن مردم، به جاهلّيت نخستين و پرستش الت و 

، به اهداف خود دست يافته بودند و معاويه يك تن از اهل بيت را زنده  ُعّزى
 در پذيرش صلح به مراتب از ديگران )عليه السالم(، بلكه ديدگاه امام حسن گذاشت نمى

 اين آه غالب باشد يا مغلوب و يا آن آه مردم را درگير دقيقتر بود زيرا حضرت قبل از
، با پذيرش صلح خواست  جنگى سازد و به خونريزى آه ناخوشايند شان بوده وادارد

 .»آوس رسوايى معاويه را به صدا در آورده و ُخبث طينت وى را آشكار سازد

مار معاويه به ظاهر مسلمان آه در واقع و حقيقت، دشمن سرسخت اسالم به ش
ها به پدر   نظير گرايش آن)عليه السالم(آمد از بيم گرايش مردم به امام حسن مى

به همين دليل امام . فريفت ، مردم را مى ، با پوششى ظاهرى از اسالم بزرگوارش
عرصه را براى او بازگذاشت تا آن چه را در باطن نهان دارد آشكار )عليه السالم(مجتبى
 .سازد

، معاويه در جمع انبوه مسلمانان بر منبر قرار  به مجّرد تصويب پيمان نامه صلح
، با شما  من در جهت اين آه شما روزه بگيريد و نماز به پا داريد«: گرفت و گفت

 !!»..نجنگيدم

؟ و به   در صلح خود با معاويه چگونه رفتار آرد)عليه السالم(امام حسن! مالحظه آنيد
هايش را در هم آوبيد تا حق،  هاى وى را نقش بر آب و خيال بافى ش، آليه تال چه نحو

 .آشكار و باطل، به نابودى آشيده شد و باطل گرايان زيان ديدند



 واجب  بود چنانكه )عليه السالم(، صلح در چنان شرايطى بر امام حسن بدين ترتيب
تعّين )ليه السالمع(در شرايط خاص خود بر برادر بزرگوارش امام حسين» يزيد«شورش بر 

 .داشت

 و شهادت امام - آه معاويه را به فضاحت آشاند - )عليه السالم(اگر صلح امام حسن
 آه يزيد را به ورطه سقوط سوق داده و به سرعت به دولت ننگين )عليه السالم(حسين

، بر باد  هاى جّد بزرگوارشان در يك چشم به هم زدن ، نبود تالش ابوسفيانى پايان داد
، دين قلع  ، دين خيانت و فسق و فجور ، به دين خاندان ابو سفيان رفت و آيين اسالم مى

 .شد ، تبديل مى و قمع شايستگان و بر سرآار آوردن ستمكاران فاسق

 )عليه السالم( مانند برادر بزرگوارش حسين)عليه السالم(چرا امام مجتبى: اگر گفته شود
گاه   نيز به خوبى آگاهى داشت آه هيچ)عليه السالم(راه شهادت را برنگزيد زيرا امام حسين
 بر يزيد پيروزى نظامى نخواهد يافت؟

 :پاسخ اين است آه

، معاويه تظاهر به اسالم  افزون بر زيرآى معاويه و حماقت و نادانى پسرش يزيد
 .پرداخت آرد و يزيد آشكارا به فسق و فجور مى مى

 در راه رسيدن به پيروزى درخشان ) السالمعليه(خيانت آوفيان در مورد امام حسين . ٢
شد  وخيانت همين مردم در مورد  آميز تلقى مى اش براى وى گامى موفقيت تاريخى

بر سر راه اجراى ) مسكن و مدائن( در )عليه السالم(برادر ارجمندش امام حسن مجتبى
شكنى ماجراى بيعت . آمد ، مانع بسيار دشوارى به شمار مى عمليات جهاد و مبارزه
، صورت   پيش از آمادگى آن حضرت براى جنگ)عليه السالم(مردم آوفه با امام حسين

آرايى  به همين دليل، آن روز آه سپاهيان اندآش براى نبرد با دشمن صف. پذيرفت
، از هرگونه  آند آردند به عنوان لشكريان امام و پيشوايى آه اهداف وااليى را دنبال مى

 )٢٤٢(. بودندشائبه زيانبارى پيراسته

 

 

 تحليل دوم

معاويه مدت بيست سال در دوران خليفه دوم و سوم با تحكيم پايه و ارآان حكومت 
هاى حكومتى تسلط و نفوذ بيابد و اين راستا با مردم از در تمّلق  خود توانست بر دستگاه

 .ه طمع واداشت و فريفتو چاپلوسى درآمد و آنان را ب

                                                           
 .٣٧٢ - ٣٧١صلح امام حسن از شيخ راضى آل ياسين  .   ٢٤٢



، پرآوازه  آردند و در سايه اسالم ، خواص شام همه از او پشتيبانى مى از اين رو
شد و در ساير آشورها نيز به عنوان فردى از قريش و خاندان پيامبر و از ياران آن 

اى آه در مناطق ياد شده از نخستين مسلمانان  ، معروف شد به گونه حضرت
 .، مشهورتر گشت ، عمار و مقداد و امثال آنان  ذراى چون ابو برجسته

جان گرفت و آشكارا با نام بنى هاشم بر » بنى امّيه«بدين گونه، يك بار ديگر 
هاشميان چيره شده و در نهان به نيرنگ و فريب آنان پرداختند و بى پروا و گستاخ 

 را با پيشكش همراه با حرآت زمان با زيرآى خود در پى فريب مردم برآمدند و خواص
ها را براى خيانت  فراوان از اموال مسلمانان و گماردن بر مراآزى آه خداوند آن

 .آردند ، خريدارى پيشگانى نظير آنان قرار نداده بود

گيرى از مظاهر فتح و پيروزى و آسب رضايت و  با بهره» بنى اميه«حاآميت 
شياطين به احكام اسالم نفوذ خشنودى خليفگان بازيرآى معاويه پا برجا مانده و چونان 

اى نهانى دست به خيانت و تباهى زد تا يك بار ديگر زندگى و جامعه را  آرد و به گونه
دينى را به شيوه جاهلى و بر اساس  به جاهليتى برگرداند آه نزاع و آشمكش و آفر و بى

ن در يابى به منافع خويش و جنگ اندازى بر آ اى آه بنى اميه براى دست طرح و نقشه
 )٢٤٣(.، گسترش دهد جهت حفظ امتيازاتشان در پى آن بودند

توده مردم از اين ماجرا آگاهى نداشتند زيرا قانون متداول و رايج در اسالم يعنى 
سرپوش نهاده بود به » بنى اميه«انگيز   بر آارهاى نفرت-بخشايد  اسالم گذشته را مى

 بنى اميه را مورد عفو قرار داد و به )صلى اهللا عليه وآله(ويژه پس از آن آه رسول اآرم
، اينان را به خود نزديك ساختند و در شهرها به  ، خلفاء تأليف قلوبشان پرداخت

ها بخشيدند آه به ديگر فرمانروايان  فرمانروايى بر مردم برگزيدند و اختياراتى بدان
، مدت بيست سال بى آن آه از آارهاى زشت خود دست  بدين ترتيب. يش نداده بودندخو

برداشته و يا آسى آنان را از اين قبيل آارها باز دارد، سلطه خود را بر شام گسترش 
 .بخشيدند

داشت و  خليفه دوم در مورد برخى فرمانروايان خود مراقبت زيادى معمول مى
گاه مانعى بر سر راه  داد و در اين راستا هيچ ار نمىبعضى را دقيقًا مورد حساب  قر

ده هزار درهم » قنسرين«وقتى با خبر شد خالد بن وليد فرمانرواى وى بر . ديد خود نمى
                                                           

براى آشنايى به خصومت و دشمنى معاويه و رنج و سخت هايى آه آفريد و حدود الهى را تعطيل و دستورات  .   ٢٤٣
ها را خريدارى آرد و فساد و فسق و فجور و گستاخى و ساخته و پرداخته  دين را به تحريف آشاند و مردم و دين آن

 -  ١٤٥ / ٢، به آتاب حياة االمام الحسن  آردن احاديث و روايات و ديگر آارهاى زشت و ناپسندى آه وى انجام داد
 . مراجعه شود٢١٠



دستان خالد را » بالل حبشى«و «به اشعث بخشيده دستور دستگيرى وى را صادر آرد 
ن سران حكومت و اش محكم بست و در مسجد جامع حمص در برابر ديدگا با عمامه

، سر برهنه روى يك پا نگاه داشت تا خليفه از او  هاى بزرگ مردمى ديگر شخصيت
بپرسد ده هزار درهمى را آه به اشعث پرداخته از اموال شخصى او بوده يا از اموال 

، اسراف است و خداوند اسراف آاران را  مسلمانان؟ آه اگر از اموال شخصى وى بوده
ز اموال مسلمانان بوده در حق آنان خيانت ورزيده است و خداوند دوست ندارد و اگر ا

سپس او را بر آنار آرد و تا زنده بود به فرمانروايى . پيشگان را دشمن دارد خيانت
 .نگمارد

رفتار عمر با آارگزارانش نظير آارى بود آه در مورد خالد و ابو هريره انجام داد 
اى متناقض با خليفه  ولى معاويه با اين آه شيوه. دو اهل تحقيق با اين موارد آشنايى دارن
داشت و  آيد و خليفه را از انجام هيچ آارى باز نمى داشت از ارادتمندان او به شمار مى

نه فرمانت «: داد و چه بسا به او گفته بود گونه حسابرسى در مورد وى انجام نمى هيچ
ه، انجام آارها را به رأى و نظريه خليف» دارم دهم و نه تو را از انجام آارى باز مى مى

، مراقبت شديد و حسابرسى دقيق خليفه دوم تنها به  بنابر اين. خود معاويه وا نهاده بود
 -شد، زيرا معاويه  برخى از آارگزارانش اختصاص داشت و همه را يكسان شامل نمى

 تمايالت  با برخوردارى از آزادى عمل آامل طبق دلخواه و-فرمانرواى خليفه بر شام 
 .آرد خواست عمل مى خود هرگونه مى

، معاويه را به طغيان و سرآشى واداشت و او را بر اجراى  همين آزادى عمل
در مورد )عليهما السالم(خود مصّمم ساخت و امام حسن و امام حسين» اموى«هاى  طرح

 اين زيرآى و مكر و نيرنگ معاويه در برابر خطرى بزرگ قرار داشتند زيرا معاويه با
از . تاخت داد بر نور حق به نام حق مى آار اسالم را به نام اسالم مورد تهديد قرار مى

، در برابر دو راه قرار داشتند آه راه  دو بزرگوار در جهت دفع اين خطر ، آن اين رو
، لذا هر دو به اين نتيجه  پايدارى و مقاومت و يا سازش: سومى برايشان وجود نداشت

ترديد صفوف  بى)عليه السالم( پايدارى و مقاومت در دوران امام حسنرسيده بودند آه
، آه مردم را به سوى خداى عز وجل و راه راست او  مدافعان از دين و مسلمانان

 .گردند در آام خود فرو خواهد برد رهنمون مى

 به مصلحت ديد آه معاويه را در سرآشى و )عليه السالم(به همين دليل، امام حسن
، بيازمايد ولى در قرار داد  طغيانش وانهد و او را به وسيله حكومتى آه در آرزويش بود

صلح از او تعهد گرفت آه در رفتار خود و هوادارانش به هيچ وجه از قرآن و سّنت 



پافراترننهند و هيچ يك از شيعيان را در مورد خطايى آه با همگرايى امويان مرتكب 
 و مانند ديگر مسلمانان از ارج و عظمت و حقوق خويش شود مورد پيگرد قرار ندهند

دانست معاويه به   به خوبى مى)عليه السالم(ديگر شروطى آه امام حسن... مند باشند و بهره
 .ها بر خواهد آمد آند و در صدد نقض آن ها عمل نمى هيچ يك از آن

» بنى اميه« باز  با اين آار خواست نقاب از چهره فريبكار و نيرنگ)عليه السالم(امام
بر گرفته و از مظاهر انحرافى معاويه پرده بردارد تا بدين وسيله او و ديگر سران 

، ظاهر  اى اسالم در دلشان راه نيافته بود همانند دوران جاهليتشان آه لحظه» اموى«
، اندآى از آينه توزى  هاى اسالم گردند زيرا اينان شورشيانى بودند آه الطاف و موهبت

 .حد و احزاب را از يادشان نبرده بودبدر وُا

آمد آه  به هر حال، اين شيوه، انقالبى توفنده در قالب صلح و آشتى به شمار مى
 چنين چيزى ايجاب )عليه السالم(راهى جز آن وجود نداشت و شرايط زمان امام حسن

ه آرد زيرا حق با باطل در آميخته بود و زمينه تسّلط و سرآشى و طغيان در آن ب مى
نه آغازگر آن طرح )عليه السالم(صورت مسلحانه و خطر آفرين فراهم آمد آه امام مجتبى

آمد بلكه اين حق را با ارث به دست آورد و سپس  اش به شمار مى ، نه پايان دهنده بود
 از )عليهم السالم( نيز مانند ساير پيشوايان اين خاندان)عليه السالم(، امام حسن به ميراث نهاد

گرفت و با اين طرح در آزمون قرار  يا سكوت خود از رسالت الهى رهنمون مىقيام و 
 گرفت و با صبر و بردبارى و

 در راه رضاى خدا تسليم آن گشت و پيروزمندان و پيراسته از آن امتحان

 .خارج گرديد

اى فراهم شد تا در مسير معاويه از   زمينه)عليه السالم(با اين صلح براى امام حسن
برد بر او بشورد و وى را  اى آه وى گمان نمى  آمينى قرار دهد و از ناحيهوجود خود

از پا در آورد و توانست پيروزى امويان را با مواد انفجارآميز خود بنى اميه درهم بشكند 
 .و ظفر و پيروزى آنان را جور و جفا و آثارشان را بر باد دهد

ديرى نپاييد آه نخستين بمب آارگذارى شده در مواد قرارداد صلح با سرمستى 
، آن گاه آه لشكريان عراق را به سپاه  ، به انفجار انجاميد اش معاويه از فتح و پيروزى

به ! اى مردم عراق: خود در ُنخيله ضميمه ساخت و در جمع آنان، چنين اظهار داشت
ه نماز روآوريد و روزه بگيريد و زآات بپردازيد با من بدين جهت آه شما ب! خدا سوگند

، بلكه به انگيزه دست يافتن به حاآميت بر شما مبارزه آردم و خداوند اين  شما نجنگيدم



هم اآنون هرگونه ! هوش باشيد ، به نعمت را با وجود ناخرسندى شما به من عنايت آرد
 )٢٤٤(»نهم ام زيرپا مى امتيازى را به حسن بن على داده

، سياست معاويه همراه با هر عمل خالف و مخالف قرآن و سّنت، نظير  از آن پس
،  گناهان و هتك نواميس مردم و چپاول اموال و به بند آشيدن آزاد مردان آشتار بى

ا با تحميل فرزند هرزه و گستاخ خويش بر معاويه اعمال ننگين خويش ر. جريان يافت
مسلمانان پايان داد تا دين و دنياى مسلمانان را به تباهى بكشاند آه حادثه جانسوز آربال 

توان  و ماجراى روز حّره و به سنگ بستن خانه آعبه در مكه با عراده و منجنيق را مى
 .شرمانه وى تلقى آرد از جمله آارهاى بى

، از طرح و   مهم به نظر ميرسد اين است آه رخداد حوادثبه هر ترتيب، آن چه
، مهمترين عملى آه   پرده برداشت و آن را آشكار ساخت)عليه السالم(برنامه امام حسن

 انجام داد بر گرفتن نقاب از چهره اين ددصفتان بود تا از اجراى نقشه شوم )عليه السالم(امام
،  آشيده بودند)صلى اهللا عليه وآله(ش رسول خدااى آه براى نابودى رسالت جد و مكر و حيله

ها آنار  جلوگيرى نمايد و حضرت در اين راستا به خواسته خويش دست يافت و پرده
 .والحمد هللا رب العالمين. رفت و چهره بنى اميه براى همگان افشا گرديد

 را بدان  فراهم آمد تا قرآن )عليه السالم(بدين سان، زمينه قيام برادر بزرگوارش حسين
 .تفسير نمايد و حضرت را در آن قيام، درس آموِز اهل خرد قرار دهد

دادند و   هر يك دو روى يك رسالت را نشان مى)عليهما السالم(امام حسن و امام حسين
، در آن رسالت از جايگاه خود بر خوردار و در زمان خويش در يكى از  هر آدام

هاى اين رسالت و جانفشانى در راه  جام مسئوليتمراحل آن قرار داشتند و در اقدام به ان
 از بذل جان عزيز خويش دريغ نكرد و )عليه السالم(گاه امام حسن هيچ. آن مساوى بودند

، از برادرش سخاوتمندتر   در ايثار و از خود گذشتگى در راه خدا)عليه السالم(امام حسين
اى ساآت  صه جهاد و مبارزه، آن را براى ورود به عر ، بلكه با حفظ جان خويش نبود

، شهادت در آربال قبل از آن آه  ، مهّيا ساخت و آن گاه آه زمان مناسب فرارسيد و آرام
شد و ماجراى روز ساباط براى آاوشگران اهل  حسينى باشد شهادتى حسنى تلّقى مى

تر از روز عاشورا بود زيرا  ، داراى معانى ژرف ، در زمينه جانفشانى و ايثار خرد
 در ايفاى نقش انسانى شكيبا و بردبار در تحّمل ناماليمات )عليه السالم(ورى امام مجتبىدال

، تبلور داشت و  ها و در قالب شخصيت فروتنى آه به قيامى دست نزد بود و دشوارى

                                                           
 .١٩٢ / ٢، تاريخ يعقوبى  ١٦ / ٤، شرح نهج البالغه  ٢٨٥صلح امام حسن .    ٢٤٤



آمد،  شهادت، در صحنه عاشورا نخست حسنى و در مرحله دوم حسينى به شمار مى
 به پختگى و آمال مطلوب خود رسيد و )عليه السالم(سنزيرا نتايج آن قيام توسط امام ح

 .مقدماتش توسط آن بزرگوار فراهم آمد

، بنى اميه را در آن پايه از  مردم پس از حادثه ساباط و آربال با دقت در رخدادها
هاى خشن و فرو مايه و ستم پيشه  عصبيتى جاهلى و پليدى يافتند آه نه تنها تمام عصبّيت

ها براى اسالم و مسلمانان به مراتب آمتر از خطر  ، بلكه خطر آن ندرس ها نمى بدان
 )٢٤٥(.آمد بنى اميه به شمار مى

 

 خالصه بحث

 بياِن گذراى علل و اسباب صلح

تى آشيده شدند ، به ضعف و سس هاى معاويه  در اثر دسيسه)عليه السالم(ياران امام . ١
در چنين . و دست از يارى حضرت برداشته و از فرمان آن بزرگوار سرپيچى نمودند

بخشيد بلكه در برابر حمله و نيرنگ  وضعّيتى نه تنها پايدارى و مقاومت سودى نمى
بايست با  مى)عليه السالم(، نابودى و شكست خط مكتب اهل بيت حتمى بود و امام معاويه

اى آه حيله و نيرنگ معاويه به آن سايه افكنده بود  ، آن را در جامعه حفاظت از اين خط
 .به رشد و آمال سوق دهد

شهادت آن بزرگوار و خاندان و ياران با وفاى وى )عليه السالم(شكست سپاهيان امام . ٢
ماندند و يا با  هاى معاويه باقى مى را به دنبال داشت و يا به اسارت درآمده و در زندان

ها مّنت  ، بر آن ، آنان را آزاد و در قبال آزادى در موضع ضعف قرار داشتندآن آه 
 .آمد نهادند آه همه اين نتايج ناپسند به شمار مى مى

توان براى آن توجيهى  اگر بر شهادت، اثرى شرعى زود يا دير مترتب نباشد نمى
 .امل آن بينجامد و نابودى آ)عليه السالم(يافت به ويژه اگر به از ميان بردن خط امام

حفظ و نگاهدارى مجموعه معتقد به حقانّيت اهل بيت از خطر قلع و قمع گسترده  . ٣
بنى امّيه و احراز باقى بودن امويان بر حقد و آينه بنى هاشم و هواداران آنان چنان آه 

 .رخدادهاى خونبار تاريخ اسالم آن را به اثبات رسانده است

، سودى  جلوگيرى از خونريزى مسلمانان در آن جا آه نبرد با گروه سرآشان. ٤
 .بخشيد نمى

                                                           
 .به مقدمه صلح امام حسن از شيخ راضى آل ياسين مراجعه شود .   ٢٤٥



پرده برداشتن از واقعّيت طرح و نقشه جاهلى بنى امّيه و مصون ساختن  . ٥
، زمينه تسلط نو جوانان بنى امّيه را در به دست  ، زيرا خالفت مسلمانان بر ضّد آنان

ه بازى گرفتن سرنوشت نظام اسالمى و مصادره انقالب گيرى زمام امور مسلمانان و ب
 . مهيا ساخته بود)صلى اهللا عليه وآله(مبارك نبّى اآرم

ضرورت فراهم آوردن شرايط مناسبى آه بتوان از موضع قدرت با آفر و نفاق  . ٦
 .، به ستيز برخاست نهان

اتخاذ )ه السالمعلي(اى آه امام معصوم علل واقعى موجود در فراسوى موضع خداپسندانه
هاى بعدى  آرده بود بر بسيارى از مردم معاصر با آن رخداد و بر بعضى از نسل

سطحى نگر و يا فريب خوردگانى آه تحت تأثير موضوعات غير واقعى قرار گرفته 
آميزى  هاى خصومت ، ولى اين حوادث پس از صلح و سياست ، پوشيده ماند بود بودند

هاى جبران ناپذيرى آه بر پيكر  آردند و زيان ى دنبال مىآه معاويه و ساير حّكام امو
 )عليه السالم(، از برخى راز و رمزهاى موضع امام مجتبى اسالم و مسلمانان وارد ساخت

 .پرده برداشت

 

 

 )پس از صلح تا شهادت(مبحث سوم 

 گردهمايى آوفه

دآمدن در  و معاويه جهت گر)عليه السالم(پس از امضاى قرارداد صلح بين امام حسن
يك مكان، با يكديگر به توافق رسيدند تا اين ديدار اجراى عملى صلح به شمار آيد و هر 
يك در مقابل جمعى از مردم با سپردن تعهدات خود به طرف مقابل و لزوم پاى بندى و 

براى اين آار آوفه را برگزيده و آهنگ آن ديار نمودند و سيلى . عمل به آن آشنا گردند
هاى  ، با ترك اردوگاه دادند بيشتر حاضران را سربازان طرفين تشكيل مىاز مردم آه 

، با ميل يا  خود براى حضور در روز تاريخى نحسى آه بر تارك آوفه ثبت شد
 .، گردهم آمدند ميلى بى

، تا به سخنان دو تن از خطيبان  مردم به سمت مسجد جامع شهر فراخوانده شدند
عليه (بديهى بود آه معاويه بر امام حسن.  فرادهندامضاء آننده قرارداد صلح، گوش



و در )٢٤٦(پيشى گيرد و بر منبر باال رود و چنين نيز آرد و بر فراز منبر نشست)السالم
اى طوالنى بيان آرد آه منابع تاريخى تنها به ذآر فقرات مهمى از آن  جمع مردم خطابه

پيروان هر پيامبرى آه پس از او به اختالف ! ، مردم اما بعد«: اند، از جمله پرداخته
معاويه پس : گويد راوى مى» افتادند، سرانجام، باطل گرايان بر اهل حقشان چيره گشت

مگر «: ، بى درنگ گفت از اين سخن پى برد آه به زيان خويش سخن گفته از اين رو
 :و نيز افزود» اين امت آه اهل حق آن بر باطل گرايانش پيروز شدند

، من آه به  جنگم پنداريد با شما بر سرنماز و زآات و حج مى آيا مى! ردم آوفهم«
دانم شما اهل نماز و زآات و حج هستيد؟ ولى براى دست يابى به حاآميت و  خوبى مى

تسلط بر شما به جنگتان آمدم و اآنون با اين آه شما ناخرسنديد خداوند اين موهبت را به 
هر خونى آه در اين آشوب و بلوا ريخته شود به ! شيدبه هوش با! من عطا آرده است

ام زيرا پا  متعهد شده) )عليه السالم(امام حسن(هدر رفته است و هرگونه شرطى را به 
 )٢٤٧(»..نهم مى

معاويه : گفتابوالفرج اصفهانى به اسناد خود از حبيب بن ابى ثابت روايت آرده آه 
 به ناسزا ياد آرد و سپس به امام حسن اسائه ادب )عليه السالم(، از على در اين خطابه

 )٢٤٨(.نمود

اى غّرا و  ، خطابه  به پاخاست و در اين موقعيت حساس)عليه السالم(آن گاه امام حسن
 مدارك وضعيت موجود ميان مردم و ترين اسناد و طوالنى ايراد آرد آه يكى از پسنديده

 در اين )عليه السالم(امام. آيد  به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله(، پس از وفات رسول خدا اهل بيت
ها را به دوستى و  خطابه به پند و اندرز مسلمانان پرداخت و در ابتداى سخنانش آن

خطابه به محبت و آسب رضاى خدا و وحدت و يكپارچگى دعوت آرد و در اواسط 
و در پايان . موقعيت خاندان خويش بلكه موقعيت پيامبران خدا را بر ايشان يادآور شد

ها و  ، بدترين دشنام سخنانش بى آن آه صريحًا معاويه را نا سزا گويد با شيوه بالغتش
 )٢٤٩(:فرمود از آن جمله. ناسزاها را نثار وى ساخت

 

                                                           
، هر آس به  غير ايستاده سخنى بگويد) صلى اهللا عليه وآله(گاه نديدم رسول خدا هيچ: گويد جابر بن سمره مى .   ٢٤٦

 ٧٥: اين روايت را جزايرى در آيات األحكام» ، به آن حضرت دروغ بسته است گفته تو گفت پيامبر نشسته سخن مى
 .»، ظاهرًا معاويه نخستين آسى است آه نشسته خطبه خواند نقل آرده است

 . از مدائنى٢٨٥صلح امام حسن  .   ٢٤٧
 .١٦ / ٤شرح نهج البالغه  .   ٢٤٨
 آورده ٢٨٩ - ٢٨٦» )عليه السالم(صلح امام حسن«در آتاب متن آامل اين خطبه را شيخ راضى آل ياسين  .   ٢٤٩

 .است



، وُامي فاطمة  انا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية و ابوك صخر! اّيها الذاآر علّيًا«

،  وأمك هند، وجدي رسول اهللا وجدك عتبة بن ربيعة، وجّدتي خديجة وجدتك ُفَتيلة

 ;»  ، وأقدمنا آفرًا ونفاقا قديمًا وحديثًافلعن اهللا أخملنا ذآرًا واألمنا حسبًا وشرنا 

، تو معاويه و پدرت صخر  من حسنم و پدرم على است! دهى اى آسى آه پدرم على را دشنام مى

 و جد تو عتبه بن )صلى اهللا عليه وآله(، جد من رسول خدا ، مادر من فاطمه و مادر تو هند است است

،  ، لعنت خدا بر آن آس آه شهرتش از ما آمتر استجّده من خديجه و جّده تو ُفتيله . ربيعه است

 .اش در گذشته و حال افزونتر و آفر و نفاقش ريشه دارتر است دودمانش از ما پست تر، تبهكارى

 

 مخالفان صلح

  قيس بن سعد بن ُعباده-الف 

 در )عليه السالم( معروف بود و اميرمؤمنان)عليهم السالم(قيس به دوستى و محبت اهل بيت
قيس با  شنيدن خبر امضاى . ز خالفت خويش وى را به فرمانروايى مصر گماردآغا

، موجى از غم و اندوه دلش را فراگرفت و   و معاويه)عليه السالم(قرارداد بين امام حسن
 .، ولى سرانجام به آوفه بازگشت گردابى از نگرانى و پريشانى او را احاطه آرد

، او را وعده  اى به قيس ، طى نامه معاويه پس از آن آه عبيداهللا بن عباس را فريفت
ديدار من و تو ! نه به خدا سوگند«: قيس در پاسخ او نوشت. پست و مقام داد و تهديد نمود

ر آشفت و در معاويه از اين پاسخ قاطع ب. )٢٥٠(»..تنها با شمشير و نيزه ميّسر است
اما «: در آن نامه آمده بود. اى ديگر وى را به باد ناسزا گرفته و به مرگ تهديد آرد نامه
اندازى و در آن چه آه به تو سودى  اى آه خود را به زحمت مى ، تو يهود زاده بعد

، اگر دوستانت در اين  افكنى آشانى و به هالآت مى ، خود را به بدبختى مى ندارد
دهند و واگر  نهند و فريبت مى ، تو را به آنارى مى وزى دست يابندجنگ به پير

، پدرت نيز با آمانى  دشمنانت پيروز گردند تو را گوشمالى داده و به قتل خواهند رساند
در ميان مردم تفرقه انداخت و جدايى . آرد و تيرش هدفى نداشت بدون زه تيراندازى مى

اش وى را خوار ساختند و سرانجام در ناحيه  يله، تا اين آه قوم و قب هايى پديد آورد
 )٢٥١(.حوران در غربت و تنهايى جان سپرد، و السالم

، با اآراه و ناخرسندى  ، تو خودت بتى و فرزند بتى اما بعد«: قيس بدو پاسخ داد
هت از دين بيرون اسالم را پذيرفتى و ميان مسلمانان تفرقه و جدايى انداختى و به دلخوا

                                                           
 .٢٦٧ / ٢حياة االمام الحسن  .   ٢٥٠
 .٢٦٨ - ٢٦٧  ٢ج/ همان .  ٢٥١



نفاق افكنى تو چيز . اى به تو نبخشيد رفتى و خداوند دينت را پذيرا نشد و از اسالم بهره
، تو تا توانستى با خدا و پيامبر جنگيدى و در زمره دارودسته مشرآان  اى نيست تازه

درآمدى و با خدا و پيامبر و مؤمنان همواره به مبارزه برخواستى از پدرم به بدى ياد 
او نيز از آمان زه دارش به سوى دشمنان دين تير پرتاب ! ، به جان خودم سوگند آردى
اش  شناختند و به پايه اش برخاستند آه جايگاهش را نمى آرد و آسانى به مبارزه مى
دانى و همه مردم  ، ولى خودت خوب مى تو من را يهودى زاده خواندى. رسيدند نمى
 ى بوديم آه تو آن را درك آردى و ازدانند آه من و پدرم دشمن دين مى

   و به آن- يعنى شرك -ياران دينى بوديم آه تو از آن بيرون رفتى 

 )٢٥٢(.، والسالم گراييدى

،  وقتى معاويه شنيد قيس به آوفه بازگشته او را براى بيعت با خود به حضور طلبيد
 خويش پيمان بسته بود آه ديدار او با معاويه جز با ولى قيس پذيرا نشد زيرا او با خداى
اى  ، به همين دليل معاويه دستور داد شمشير و نيزه شمشير و نيزه ميّسر نخواهد بود

، آه  بياورند تا ميان خود و قيس بنهد و قيس سوگند خود را بى آن آه آفاره دهد بشكند
 )٢٥٣(.قيس در آن اجتماع حضور يافت و با معاويه بيعت آرد

 

  حجر بن عدى-ب 

 و از نيك )عليه السالم( و اميرمؤمنان)صلى اهللا عليه وآله(وى از ياران بزرگ رسول خدا
و » أسد الغابة«آمد و به گفته ابن اثير جزرى در  مردان برجسته زمان خود به شمار مى

اى رسيد آه دعايش مستجاب  ، حجر بن عدى در تقرب به پيشگاه خدا به پايه ديگراننيز 
يكى از روستاهاى شام به دستور معاويه » مرج عذراء«شد و سرانجام در منطقه  مى

توسط جالدانش به شهادت رسيد و شهادتش موجى از اعتراضات مردم را نسبت به 
اى آه عايشه و ديگران نيز اين  گونه، به  هاى غلط معاويه به دنبال داشت سياست

 )٢٥٤(.جنايت را محكوم آردند

 و پدر بزرگوارش )عليه السالم(نسبت به امام حسن» ُحجر«با وجود عشق و محبتى آه 
ها وى را به  ، تأّثرات و نگرانى ، ولى زمانى آه قرارداد صلح انجام پذيرفت مىورزيد

 را )عليه السالم(، امام به همين سبب، در برابر معاويه. دى آشاندتاريكى يأس و نومي

                                                           
 .٢٦٨حياة االمام الحسن  .   ٢٥٢
 .براى شرح بيشتر به  مقاتل الطالبيين و حياة االمام الحسن مراجعه شود .   ٢٥٣
 .٣٨٦ / ١اسد الغابة  .   ٢٥٤



آردم در آن روز از دنيا بروى و ما  آرزو مى! به خدا سوگند«: مخاطب قرارداد و گفت
، زيرا ما شكست خورده و حسرت زده  نيز با تو بميريم و چنين روزى را شاهد نباشيم

 .»گردند دمانى و پيروزى بازمىگرديم و دشمنان ما با شا به شهر خود باز مى

 را پر از رنج و اندوه ساخت و به )عليه السالم(دل امام» حجر«، سخنان  به گفته مداينى
تشريح » حجر«پاخاست و پس از خلوت شدن مسجد علت و سبب صلح خود را براى 

 :آرد و فرمود

، هر انسانى آن چه را تو دوست دارى دوست ندارد و  سخنت را در مجلس معاويه شنيدم! اى حجر

ديدگاهش چون ديدگاه تو نيست آن چه را من انجام دادم تنها براى حفظ جان شما بود و خداى متعال 

 )٢٥٥(.هر روز در شأن و آارى است

 

 بن حاتمعدى . ج

. آمد  به شمار مى)عليهم السالم(عدى از دالور مردان مسلمان و ارادتمندان به اهل بيت
عليه (فشرد به امام نقل شده وى در پى ماجراى صلح آه حزن و اندوه قلبش را مى

 :عرضه داشت)السالم

تو ما . بودم، مرده  آاش قبل از آن آه شاهد آن ماجرا باشم! اى فرزند رسول خدا«
از حقى آه بر آن بوديم دست . را از عدل و داد خارج و به جور و ستم وارد ساختى

تن به پستى و ذّلت داديم و . گريختيم وارد گشتيم آشيديم و در باطلى آه از آن مى
 :به او پاسخ داد)عليه السالم(امام» خوارى و ذلتى را آه در شأن ما نبود پذيرا شديم

، نخواستم آنان  ن جا آه ديدم بيشتر مردم تمايل به صلح دارند و از جنگ گريزانندمن از آ! اى عدى

ها در وقت مناسبى  ، به مصلحت ديدم اين جنگ از اين رو. را به آارى آه از آن ناخرسندند وادارم

 )٢٥٦(.»است ، زيرا خداوند هر روز در شأن و آارى انجام پذيريد

 

  ُمسّيب بن َنَجبة و سليمان بن ُصَرد-د 

 معروف بودند و )عليهم السالم(اين دو بزرگوار به دوستى و محبت و ارادت به اهل بيت
 رسيدند و عرضه )عليه السالم(از انجام صلح رنجيده شده و با حزن و اندوه خدمت امام

ين آه چهل هزار با ا! شگفتى ما از آارى آه شما انجام دادى پايان ندارد«: داشتند
، با  ، غير از مردم بصره و حجاز در رآاب تو حاضر بودند جنگجو تنها از آوفه
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نظرت ; ماترى«:  به مسّيب فرمود)عليه السالم(امام» معاويه از در صلح و آشتى در آمدى
 »چيست؟

،  نظر من اين است آه شما به حالت قبل از جنگ بازگردى: مسّيب عرض آرد
 .ن شكنى آرده استزيرا معاويه پيما

 : در پاسخ وى فرمود)عليه السالم(امام

 ...)٢٥٧(دادم بر حيله و نيرنگ خيرى مترّتب نيست، اگر خواسته بودم اين آار را انجام مى

اگر من با ! مسّيب:  در پاسخ وى فرمود)عليه السالم(در روايت ديگرى آمده است آه امام

، ولى من  ، از من پايدارتر و شكيباتر نبود ، هرگز معاويه در جنگ و نبرد رى آه انجام دادم درپى دنيا بودمآا

 )٢٥٨(.، تا به جان يكديگر نيفتيد صالح شما را در نظر گرفتم

 

 

 به سوى مدينه

را به قصد  ميم گرفت عراق پس از چند روز اقامت در آوفه تص)عليه السالم(امام حسن
 ترك گويد و يارانش را از تصميم و قصد خود )صلى اهللا عليه وآله(مدينه جدش رسول خدا

، مسّيب بن نجبه فزارى و ظبيان بن ُعماره  وقتى اين خبر همه جا پيچيد. آگاه ساخت
امام رو به آنان آرد و . تميمى براى خدا حافظى حضور آن بزرگوار شرفياب شدند

 :دفرمو

، بر اين  ، اگر همه مردم بخواهند قضاى او را دگرگون سازند سپاس خدايى را آه فرمانش چيره است

 .آوشند تا دوستى ما را به خود جلب آنند با تمام توان مى! به خدا سوگند... آار قادر نخواهند بود

، حضرت   درخواست آردند در آوفه بماند)عليه السالم(مسّيب و ظبيان از امام
 )٢٥٩(.راهى براى اين آار وجود ندارد :خواست آنان را پذيرا نشده و فرموددر

صلى اهللا (اش رهسپار مدينه جدش رسول خدا  به اتفاق خانواده)عليه السالم(آن گاه آه امام

، در مراسم  فاى با تأس ، گروهى گريه آنان و دسته ، آليه اقشار مردم بود)عليه وآله
 )٢٦٠(.توديع و خدا حافظى آن بزرگوار حضور يافتند

به حرآت درآمد ولى هنوز از آوفه فاصله نگرفته بود آه )عليه السالم(آاروان امام
خوارج فرستاده معاويه به آن حضرت رسيد تا او را به آوفه بازگرداند و با گروهى از 
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 از بازگشت امتناع ورزيد و به معاويه )عليه السالم(، امام آه بر او شوريده بودند بجنگند
بينى دست از تو  آردم اين آه مى ، از تو شروع مى دادم با مسلمانى بستيزم  اگر ترجيح مى:نوشت

 )٢٦١(.»ام به جهت مصلحت مسلمانان و جلوگيرى از ريختن خون آنان است برداشته

 )عليه السالم(، وقتى مردم از تشريف فرمايى امام  به مدينه رسيد)عليه السالم(آاروان امام
، همه به استقبال آن حضرت شتافتند و بدين وسيله خير و برآت به آنان رو  آگاه شدند

شهادت ، ديارشان را سعادت و رحمت فرار گرفت و خير و برآاتى آه از هنگام  آورد
 .، يك بار ديگر به آنان بازگشت  از آنان قطع شده بود)عليه السالم(جانسوز اميرمؤمنان

 همراه با برادران و خانواده خويش وارد مدينه شد و ده سال در )عليه السالم(امام حسن
آن سامان اقامت گزيد و جاى جاى آن ديار را از الطاف و مراحم و مهر و محبت و 

 :داشت خت آه به برخى از آن امور نگاهى گذرا خواهيمبردبارى سرشار سا

 

 مرجعيت علمى و دينى

 در تربيت جمع زيادى از دانشوران )عليه السالم(مرجعّيت علمى و دينى امام مجتبى
تجّسم يافت و با انحرافات دينى آه دين و آيين الهى را دستخوش تغيير و دگرگونى ساخته 

صلى اهللا عليه (ئه دگرگون ساختن سنت شريف نبى اآرم، به مخالفت برخاست و از توط بود

 آه معاويه از طريق فعال نمودن گردونه جعل روايات و جلوگيرى از تدوين احاديث )وآله
 .، جلوگيرى به عمل آورد  براى آن طرح و برنامه ريخته بود)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 

 مكتب امام و فعاليت علمى

 در مدينه دست به ايجاد مكتب بزرگ خويش زد و در نشر )عليه السالم(امام حسن
بسيارى از . فرهنگ معارف اسالم در جامعه اسالمى، فوق العاده به تالش پرداخت

عليه (، به اين مكتب گرايش يافتند و امام دانشمندان بزرگ و محدثان و راويان برجسته

آه عقل و خرد جامعه را  آنان را براى انجام رسالت اصالح گرانه جاويد خود )السالم
، بهترين يارو ياور به شمار  ساخت روحى بيدار مى بخشيد و از غفلت و بى تبلور مى

اند  آورد آه موّرخان نام برخى از شاگردان و راويان حديث آن بزرگوار را ياد آورد شده
 :از جمله
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،  ، عال بن عبد الرحمن ، سويد بن غفلة ، مسّيب بن َنَجبة فرزندش حسن مثنى
، ابو الجوزا، عيسى بن مأمون بن  ، جابر بن خلد ، اصبغ بن نباتة ، مبيرة بن برآم شعبى
، طحرب  ، ابومريم قيس ثقفى ، ابو يحيى عمير بن سعيد نخعى ، نفالة بن مأموم زرارة
، سفين بن ليل و  ، عبد الرحمان بن عوف ، اسحاق بن يسار پدر محمد بن اسحاق عجلي

، به فروغ وجود   شهر مدينه)٢٦٢(.توان نام برد  همه آوفى بودند مىعمرو بن قيس را آه
درخشيد و در علم و دانش و ادب و فرهنگ و  اين اختران علم و دانش و راويان مى

 .آمد ، بارورترين شهرهاى اسالم به شمار مى معارف

 همان گونه آه مسئولّيت نشر علم و دانش را در مدينه به عهده )عليه السالم(حسنامام 
، مردم را به فضايل اخالقى و انجام آارهاى نيك و آراسته شدن به سنت نبى  داشت
اى آه  اين امام هُمام مشعل فروزان اخالق پسنديده. خواند  فرا مى)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 براى اصالح و تهذيب جامعه به ارمغان آورده )صلى اهللا عليه وآله(جّد بزرگوارش رسول خدا
اى بود آه حتى نسبت  فضايل بلند اخالقى امام مجتبى به گونه. ، پر فروغ نگاه داشت بود

وقتى اطالع يافت وليد . داشت ، نيكى و احسان روا مى به دشمنان و مخالفان خويش نيز
ه وليد به آينه توزى و بغض اهل بيت معروف بن عقبه مبتال به بيمارى شده با اين آ

وقتى امام در جاى خود قرار گرفت وليد در .  به عيادت وى رفت)عليه السالم(، امام بود
من از امورى آه بين خود و تمام مردم وجود داشته به «: مقابل او به پا خاست و گفت

 توبه نخواهم آنم جز آن چه بين من و پدرت بوده آه از آن پيشگاه خدا توبه مى
 )٢٦٣(».آرد

، بلكه هدايايى نيز   از وى رو گرداند و با وى مقابله به مثل نكرد)عليه السالم(امام
 )٢٦٤(.برايش فرستاد

 

 مرجعيت اجتماعى

 در مهربانى و احسان و نيكى به مستمندان )عليه السالم(مرجعيت اجتماعى امام مجتبى
،  ، براى رهايى از چنگال ظلم و ستم و آزار و اذيت امويان و پناه دادن به پناه جويان

 .تجّلى يافت
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  مهربانى با مستمندان-الف 

نمود آن   نسبت به فقرا و تهيدستان فوق العاده نيكى و احسان مى)عليه السالم(امام حسن
بخشيد و با نيكى و احسان خويش دلشان را سرشار از سرور و  ان مىچه را داشت به آن

 : آمده است آه)عليه السالم(، در مورد آرم و بخشش امام حسن آرد شادى مى

. اى بنويس و به ما بده نياز خود را در نامه: نيازمندى بدو مراجعه آرد حضرت به او فرمود

،   چه را خواسته بود به او بدهندآن شخص چنين آرد و حضرت دستور داد دو برابر آن
 :يكى از حاضران عرضه داشت

؟ حضرت به او  اين نامه براى اين فرد چه برآاتى به دنبال داشت! اى پسر پيامبر
 :پاسخ داد

دانى  آيا نمى. ، چرا آه او ما را شايسته انجام آار نيك دانست برآت اين نامه براى ما بيشتر است

، بدو احسان  زيرا اگر پس از اعالن نياز. است شخص انجام پذيردآار نيك بايد پيش از درخو

، در حقيقت به بهاى آبرويش تمام شده و شايد اين فرد نيازمند شب را ميان اميدوارى و  نمايى

، با دل شكستگى به  شود نوميدى با اضطراب به سربرده و نداند چگونه نيازش برآورده مى

،  لرزد ، اندامش مى آيد آن گاه آه نزد تو مى. رور و آاميابى؟ رسد يا با شادى و س اش مى خواسته

، اين آبروريزى از احسانى آه  ، اگر نيازش را در قبال آبرويش بر آورده ساختى دلش ترسان است

 .شود ، برايش گرانتر تمام مى دريافت آرده است

، پناه زنان بى سرپرست و يتيمان   حامى مستمندان و محرومان)عليه السالم(امام مجتبى
اى از آثاِر آرم و بخشش و احسان آن بزرگوار آه در بخشش و  پيش از اين نمونه. بود

 .، از نظرتان گذشت سخاوت ضرب المثل شده

 

  پناهجويى به امام-ب 

، براى  ) عليه وآلهصلى اهللا( در مدينه مرآز رسالت جدش رسول خدا)عليه السالم(امام حسن
اوقات . شد ناپذير تلقى مى پناه جويان به آن حضرت، دژى استوار و پناهگاهى شكست

شريف خود را به برآوردن نياز مردم و برداشتن ستم و ظلم و بيداد از آنان مصروف 
 .داشت مى

، به  ، مورد ستم و بيداد قرار گرفته بود سرح آه از ناحيه زياد سعيد بن ابى
سعيد به دوستى و محبت اهل : به گفته راويان. ، امام او را پناه داد ناه آوردحضرت پ

، به همين دليل زياد او را تحت پيگرد قرار داد و جهت پناه   معروف بود)عليهم السالم(بيت
، به سراغ  ، زياد با اطالع يافتن از ماجرا  به مدينه گريخت)عليه السالم(جستن به امام حسن



يشان را ويران و  ها را زندانى و خانه ان و همسر سعيد رفت و آنبرادر و فرزند
، اين آار   از قضيه آگاه شد)عليه السالم(، وقتى امام حسن اموالش را مصادره آرد

، سعيد را امان دهد و  اى به زياد به او دستور داد العاده بر او گران آمد و طى نامه فوق
 )٢٦٥(.نا آند و اموالش را به وى بازگردانداش را ب زن و فرزندانش را آزاد و خانه

 

 مرجعيت سياسى

 از موضع قدرت با معاويه از در صلح درآمد چنان آه در متن )عليه السالم(امام حسن
رسد  مى)عليه السالم(قرارداد صلح به صراحت آمده آه خالفت پس از معاويه به امام حسن

 .اى به آارببرد ر باره امام حادثه ناگوارى به بار آورد و مكر و حيلهو نبايد د

 محور مخالفت و قدرتى به شمار آيد آه )عليه السالم(، طبيعى بود آه امام بنابر اين
به . ها را تيره و تار سازد حكومت بنى اميه و معاويه را در آامشان تلخ و زندگى آن

ها و  ها و در نامه  با حّكام و اطرافيان آن)عليه السالم(همين دليل در دعاها و ديدارهاى امام
 .بينيم آه در امور ذيل متبلور است هاى آن حضرت تالش سياسى روشنى مى خطابه

گرفت و رفتار  ها را پى مى  حضرت بر اوضاع و رخدادها مراقبت و آن-الف 
و نهى از منكر ها را امر به معروف  ، آن حّكام و آارگزاران آنان را زير نظر داشت

، دست از تعقيب سعيد بن  اش به زياد از او خواست ، چنان آه در نامه نمود مى
اش از  ، حبيب بن مسلمه را در مورد فرمانبردارى سرح بردارد و هنگام طواف ابى

 )٢٦٦(.معاويه مورد نكوهش قرارداد

هاى سياسى منّظمى برخوردار بود آه در   از فعاليت)عليه السالم( امام مجتبى-ب 
ها به  هاى نمايندگى مخالفان و توجيه و راهنمايى آنان و دعوت آن استقبال از هيئت

، تجسم  گيرى و انتظار صدور فرمان امام در وقت مناسب صبر و بردبارى و تصميم
آنان چنان آه همواره بر نقش رهبرى اهل بيت و شايستگى خالفت و پيشوايى . يافت مى

 .نيز تأآيد داشت

 در مدت اقامت خويش در )عليه السالم(دآتر طه حسين بر اين باور است آه امام حسن
مدينه دست به تشكيل حزب سياسى زده و شخصًا رياسِت آن را بر عهده داشته و به 

 .، آن را جهت داده است تناسب شرايط آن زمان
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م و يا سرپوش نهادن بر  با اين آه نظام حاآم، سعى در جلب رضايت اما-ج 
، حضرت هيچ گاه به ارآان آن نظام  ها داشت هاى وى و يا محكوم ساختن آن فعاليت

 .تمايل نشان نداد

 زمانى تبلور يافت آه حضرت به )عليه السالم(گيرى امام اين بخش از موضع
و واقعيت ها را فاش ساخت  هاى آن خويشاوندى سببى امويان تن در نداد و طرح و نقشه

، آشكارا بيان داشت و اين حقيقت به  ، و بى لياقتى معاويه را به خالفت انحرافى آنان
روشنى در مناظرات حضرت با معاويه و اطرافيانش در مدينه و دمشق به طور يكسان 

 .آنيم اى بسنده مى ، به اشاره گر شد آه در بيان مواضع آن بزرگوار جلوه

 

 

 

 انرّد خويشاوندى سببى اموي

، به عزت و سربلندى  معاويه خواست با برقرارى خويشاوندى سببى با بنى هاشم
، به مروان حَكم فرمانروايش بر مدينه نوشت آه زينب دختر عبد  از اين رو. دست يابد

اى آه پدرش تعيين نمايد و پرداختن بدهى وى به هر  اهللا بن جعفر را با هر مهريه
، براى يزيد  و آشتى ميان بنى هاشم و بنى اميهاى آه باشد و ايجاد صلح  اندازه

، وقتى عبداهللا نزد مروان  مروان شخصى را در پى عبداهللا فرستاد. خواستگارى آند
عبداهللا در پاسخ . ، وى در مورد خواستگارى دخترش با او به گفت و گو پرداخت آمد

، از او  ست ا)عليه السالم(امور مربوط به زنان ما در دست حسن بن على: وى گفت
مروان نزد امام شرفياب و دختر عبداهللا بن جعفر را از او خواستگارى . خواستگارى نما

مروان بيرون شتافت و .  براى اين آار هر آس را دوست دارى جمع آن: حضرت فرمود. آرد
بنى هاشم و بنى اميه را به يك اندازه گرد آورد و در جمع آنان سخن گفت و موضوعى 

 . مطرح آرده بود براى حضرت تبيين آردرا آه معاويه

 : بعد از حمد و ثناى الهى بدو چنين پاسخ داد)عليه السالم(امام

آه ما از سنت ) اين را بدان(،  آن چه را در مورد تعيين مهريه دختر عبداهللا توسط پدرش عنوان آردى

در مورد پرداخت .  رو گردان نيستيم)٢٦٧( در مورد مهريه خانواده و دخترانش)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

اند و نسبت به صلح و  پرداخته، سخن گفتى بگو ببينم از آى تا آنون زنان ما بدهى پدرانشان را  بدهى پدرش
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ما به خاطر خدا و در راه رضاى او با شما دشمنى داريم و براى دنيا هيچ ) بايد بدانى آه(،  آشتى ميان دو گروه

 ...گاه با شما از در صلح و آشتى در نخواهيم آمد

 : در پايان سخنانش فرمود)عليه السالم(امام

ازدواج پسر عمويش قاسم فرزند محمد بن جعفر درآوريم ومن نظر ما بر اين قرار گرفت آه زينب را به 

اى را آه در مدينه دارم و معاويه حاضر شد در قبال آن ده هزار دينار  او را به عقد وى در آورده و مزرعه

 .، مهريه وى قراردادم بپردازد

، وقتى نامه به  اى به معاويه وى را از جريان با اطالع ساخت مروان طى نامه
، دست رد بر سينه ما نهادند ولى  ما از آنان خواستگارى آرديم«: ه رسيد گفتمعاوي
 )٢٦٨(.شديم ها را پذيرا مى ، آن ها اگر از ما خواستگارى آرده بودند آن

 

 موضع امام در قبال معاويه و طرفدارانش

  با معاويه در مدينه-الف 

دينه با مشاهده ارج و احترام و پذيرايى مردم از امام ، معاويه در م به نقل خوارزمى
، ابواألسود  از اين رو.  نگران شده و اين موضوع برايش ناخوشايند آمد)عليه السالم(حسن

دوئلى و ضّحاك بن قيس فهرى را خواست و با آنان در مورد چگونگى عيب جويى از 
له به مقام و جايگاه حضرت اهانت ، تا بدين وسي  به مشورت پرداخت)عليه السالم(امام حسن

،  رواداشته و در برابر ديدگان انبوه مردم از ارزش و اهميت منزلت آن بزرگوار بكاهد
البته تصميم امير «: آه ابواألسود وى را از انجام اين آار بر حذر داشت و بدو گفت

مير ، زيرا ا دانم ، ولى من چنين آارى را به صالح شما نمى المؤمنين برتر است
گذارند و براى  المؤمنين در باره او هر چه بگويد مردم آن را به حساب حسادت شما مى

 .شوند او احترام و عظمتى بيشتر قائل مى

حسن جوانى راستگو و حاضر جواب است و پاسخ ) امام! (اى امير المؤمنين
ايت را آوبد و ناروايى ه دهد و استخوان پايت را در هم مى گفتارت را به استوارى مى

شود و برايت زيان  ، در اين صورت سخنان تو به سود او تمام مى سازد آشكار مى
فراوانى همراه خواهد داشت، مگر اينكه در ادب او عيبى بيابى و يا در نژادش انحرافى 

هايى ُمبّراست و به درست انديشى و صراحت و رسايى  ، اما او از چنين نقص پيدا آنى
، داراى تبارى بزرگ و واالست و از عنصرى پاك بر  ستسخن، ميان عرب مشهور ا

 .»بنابراين، بهتر است امير المومنين دست به چنين آارى نزند. خواردارست
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، زيرا آدام عيب و  ابواألسود به درستى سخن گفت و معاويه را پند و اندرز داد
ر دهد؟ نقص در امام وجود داشت آه معاويه بخواهد وى را با آن مورد عيجويى قرا

ولى ضحاك بن .  به گفته قرآن حكيم از هرگونه پليدى و عيب منزه بود)عليه السالم(امام
اى بر عكس ابو األسود به معاويه ارائه داد و او را در ناسزاگويى به امام و  قيس نظريه

 :، تحريك آرد و به او گفت فخر فروشى بر او

اى عمل آن و  ميم گرفتهبا امام حسن همان گونه آه تص! اى امير المؤمنين«
ات قراردهى و به  ، زيرا اگر او را آماج تيرهاى گفته ات را از او باز مدار حمله

 .»، چونان شتر پير و فرتوت خوار گشته و تسليم تو خواهد شد استوارى بدو پاسخ گويى

، با فرا رسيدن روز جمعه بر فراز منبر رفت و پس  معاويه نظر ضحاك را پسنديد
، امير المؤمنين پيشواى مسلمانان على بن ابى   ثناى خدا و صلوات بر پيامبرشاز حمد و

 : را به ناسزا ياد آرد و به عيبجويى او پرداخت و سپس گفت)عليه السالم(طالب

، نابخرد و نادانند، زندگانى تيره و  انديشند گروهى از قريش آودآانه مى! مردم«
، شيطان بر سرهايشان نشسته و  دهد تارى دارند و تنگناى روزگار آزارشان مى

 .هايشان را به آار گرفته است زبان

ها  ، آن هايشان النه آرده و تخم گذارده است و گلوگاهشان را گرفته شيطان در سينه
را به خطا آارى واداشته است و آارهاى زشت را در برابرشان زينت داده و در مسير 

ناه و دشمنى و دروغ و بهتان راهنمايى هدايت، آورشان ساخته است و به تجاوز و گ
، رفيق  و آسى آه با شيطان همراه باشد(اند  ها با شيطان شريك و رفيق آن. آرده است

ها بس است و خداوند بهترين  شيطان براى تربيت آن) پليدى براى خود برگزيده است
 .»يار و آمك آار است

لى خروشان جهيد و به افتراها و  با شنيدن اين سخنان بسان سي)عليه السالم(امام حسن
 :هاى معاويه پاسخ داد و فرمود گويى ياوه

، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي  من عرفني فقد عرفني! اّيها الناس«

، أنا ابن السراج  ، أنا ابن َمن جعلت له األرض مسجدًا وطهورًا ، أنا ابن نبّي اهللا طالب

،   ، وامام المّتقين  ، أنا ابن خاتم النبّيين وسّيد المرسلين  ير، أنا ابن البشير النذ المنير

، أنا ابن َمن بعث رحمًة   ، أنا ابن َمن بعث الى الجن واالنس ورسول رّب العالمين

 ;  »للعالمين

داند من آيستم و آن آه نشناخته خود را به او معرفى  ، به خوبى مى شناسد آن آس آه مرا مى! مردم

، فرزند آسى آه  هستم)صلى اهللا عليه وآله(ن على بن ابى طالب، فرزند پيامبر خدامن حسن ب. آنم مى



، من فرزند پيامبر  ام من فرزند مشعل فروزان الهى. گاه و پاآيزه قرارداده شد زمين برايش سجده

 ، من فرزند خاتم پيامبران، سرور مسلمانان و پيشواى پرواپيشگان و فرستاده مژده دهنده و بيم رسانم

، من  ها برانگيخته شد ، من فرزند پيامبرى هستم آه به سوى جّنيان و انسان پروردگار جهانيانم

 .، براى جهانيان است ام آه رحمت فرزند آسى

برآمد و )عليه السالم(سخنان امام مجتبى بر معاويه دشوار آمد و در صدد قطع سخن امام
 .»در باره خرما نيز سخن بگو! حسن«: گفت

 :  در حين ايراد سخن فرمود)عليه السالم(امام

پزد و آن  ، به وسيله حرارت خورشيد مى سازد ، باد، خرما را بارور مى به آورى چشمت! معاويه

 .  آند را شب تازه و خوشبو مى

 :آن گاه سخنانش را در معرفى خود پى گرفت و فرمود

ن أّول َمن ينفض رأسه من ، أنا اب  ، أنا ابن الشفيع المطاع أنا ابن مستجاب الدعوة«

، أنا  التراب ويقرع باب الجنة وأنا ابن َمن قاتلت المالئكة معه ولم تقاتل مع نبّي قبله

 ;» ، أنا ابن َمن ذّلت له قريش رغمًا ابن َمن نصر على األحزاب

شفاعتش پذيرفته شده ام آه  ، من فرزند آسى ام آه دعايش به درگاه خدا پذيرفته است من فرزند آسى

آورد و در بهشت را  ، من فرزند نخستين آسى هستم آه در قيامت سراز قبر برون مى است

من فرزند آسى هستم آه فرشتگان در رآابش جنگيدند و همراه هيچ پيامبرى پيش از او . آوبد مى

 من فرزند .هاى مخالف و دشمن پيروز گشت ام آه بر تمام گروه من فرزند آسى. نجنگيده بودند

 .، ناگزير به آئينش تن در داد آسى هستم آه قريش

تو خود را «:  به خشم آمد و برجست و فرياد زد)عليه السالم(معاويه از سخنان امام
 .»ستايى يابى به خالفت مى براى دست

 :داد  با بيان ويژگى آسى آه شايستگى خالفت دارد بدو پاسخ)عليه السالم(امام

، نه آن آس آه به مخالفت با  است آه به آتاب خدا و روش پيامبر رفتار آندخالفت، شايسته آسى 

ماند آه به زور  ، زيرا چنين فردى به آسى مى آتاب خدا برخيزد و سّنت پيامبر را به تعطيلى بكشاند

ملكى را به چنگ آورد و از آن بهره بگيرد و سپس از دستش برود و سنگينى جرمش به دوش وى 

 .باقى بماند

حتى يك تن «: غرور معاويه درهم شكست و با توسل به فريبكارى گفت) در اين جا(
 .»مند نباشد ها و بخشندگى ما بهره ميان قريش نيست آه از نعمت

 : به او پاسخ داد و فرمود)عليه السالم(امام

 .رساندى ، آسى آه پس از خوارى به وسيله او عّزت يافتى و ناچيز بودنت را به فراونى آرى



 گويى آيانند؟ منظورت از افرادى آه مى! حسن: عاويه پرسيدم

 .ها را بشناسى خواهى آن  آسانى آه نمى:حضرت فرمود

 :، سخنانش را ادامه داد و فرمود آن گاه امام در معرفى خود به جامعه

، أنا ابن َمن  ، أنا ابن َمن ساد الورى آرمًا ونبًال أنا ابن َمن ساد قريشًا شابًا وآهًال«

، أنا ابن َمن رضاه   ، والفضل السابق ، والفرع الباسق اد أهل الدنيا بالجود الصادقس

 ;  »، فهل لك أن تساميه يا معاوية؟ رضى اهللا وسخطه سخطه

، آن  ام آه بر پير و جوان قريش پيشوا بود و در آرامت بر همه مردم برترى داشت من فرزند آسى

آمد و در  اى بارور به شمار مى ، شاخه هان بودآس آه در راستى و بخشندگى سرآمد مردم ج

، خشنودى خدا و  اش من پسر آن آسى هستم آه خشنودى. ها بر ديگران پيشى داشت برترى

 دانى؟ آيا تو خود را برتر از او مى! اى معاويه. ، خشم خداست خشمش

 .رسم ، من به اين پايه نمى ، خير سخنت درست است: معاويه گفت

 : فرمود)السالمعليه (امام حسن

گرا به زيان افتاد و  ، آن آس آه به حق گراييد پشيمان نگشت و باطل حق روشن است و باطل تاريك

 .شناسند حقيقت را درست انديشان مى

روز خوش نبيند آن آس آه به تو : اش گفت گرى معاويه طبق عادت حيله
 )٢٦٩(.ناسزاگويد

 

  در دمشق-ب 

 در دمشق بر معاويه وارد شده، )عليه السالم(تاريخ نگاران در بيان اين آه امام حسن
، يك   در آن سامان)عليه السالم(همداستانند، ولى اختالفشان در اين است آه آيا حضور امام

دى مترتب نيست آن چه البته بر بحث و بررسى اين مسأله سو. بار اتفاق افتاده يا بيشتر
از چشم . رسد بررسى راز و رمز سفر آن حضرت به آن ديار است مهم به نظر مى

و پرده )عليهم السالم( از اين سفر جز نشر مكتب اهل بيت)عليه السالم(، هدف امام انداز ما
اى آه معاويه آن را به گمراهى آشانده  برداشتن از واقعيت امر امويان در برابر جامعه

دليل بر اين معنا از . توانست باشد ، چيز ديگرى نمى ز راه صحيح بيرون برده بودو ا
، پيداست زيرا حضرت   و مناظراتى آه با معاويه داشته)عليه السالم(هاى امام گيرى موضع

 .بدين وسيله وى را رسوا ساخت
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ويه انجام  براى گرفتن هداياى معا)عليه السالم(اى آه بر اين باورند سفر امام ولى دسته
توان به  اند آه به هيچ وجه نمى ، به يكى از روايات جعلى استناد جسته شده از ديدگاه ما
 به عزت نفس و جوانمردى و عظمت معروف بود و )عليه السالم(، زيرا امام آن استناد آرد

هاى حاصلخيزى در مدينه آه درآمد آالنى  ، آن بزرگوار با دارا بودن زمين از سويى
، حقوقى آه از ناحيه مسلمانان شايسته و نكوآار به  ، افزون بر آن رت داشتبراى حض

 .ساخت نياز مى ، وى را از هداياى معاويه بى رسيد آن حضرت مى

 آن )عليه السالم(، امام  رسيد به فرض اگر اموالى از طرف معاويه به آن حضرت مى
 آه آن حضرت از آن اموال در روايت آمده. آرد اش هزينه نمى را براى خود و خانواده

 )٢٧٠(.داشت گيرند، بر نمى حتى به مقدار ارزش علفى آه چهارپايان به دهان مى

 هيچ گاه )عليهما السالم(امام حسن و امام حسين: فرمايد  مى)عليه السالم(امام موسى بن جعفر

 )٢٧١(.پذيرفتند هاى اهدايى معاويه پسر ابو سفيان را نمى جايزه

 در دمشق، شاهد روآوردن مردم به آن )عليه السالم(معاويه آه در مدت اقامت امام حسن
عناصر مخالف ، دست به تشكيل مجالس مملّو از  حضرت و پذيرايى از آن بزرگوار بود

، وليد  ، مروان حكم ، مغيرة بن شعبة عمرو عاص:  نظير)عليهم السالم(و دشمنان اهل بيت
، زد و آنان را به ناسزاگويى و اهانت به گل  ، زياد بن ابيه و عبداهللا بن زبير بن عقبة

ى  تحريك آرد تا او را از چشم مردم بيندازد و درد)صلى اهللا عليه وآله(خوشبوى رسول خدا
، بدين وسيله  هاى قريش به دل داشت را آه از فرزند فاتح و قهرمان درهم شكننده بت

، با سخنان تلخ و ناروا به ساحت مقدس امام  اين اراذل و اوباش فرومايه. تسكين دهد
 با منطقى آوبنده و بيانى رسا )عليه السالم(ولى امام. داشتند  اهانت روا مى)عليه السالم(مجتبى

 در همه )عليه السالم(امام.داشت  ها را به سكوت وا مى اسخ دندان شكن داده و آنبه آنان پ
، با خوارى و شكست مواجه  گشت و دشمنان عاجز و ناتوانش مناظراتش پيروز مى

 .شدند مى

 

 نخستين مناظره

عليه (امام حسن» !حسن من از تو بهترم«: روزى معاويه رو به امام آرد و گفت

چون مردم اطراف من : معاويه گفت هند، تو به چه دليل از من بهترى؟ پسر :فرمود)السالم
 .اند و اطراف تو آسى نيست گردآمده
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 : به او فرمود)عليه السالم(امام

آسانى آه . ، از راه بسيار ناپسندى براى خود امتياز تراشيدى اى پسر هند جگر خوار! هيهات

، نافرمان خدا  آنان آه مطيع تواند. اند يا با بى ميلى اند يا با عالقه به سويت آمده اطراف تو گردآمده

،  گويم من از تو بهترم من هرگز نمى. هستند و آسانى آه مجبورند، به دستور آتاب خدا معذورند

ها  ، زيرا خداوند همان گونه آه مرا از پليدى زيرا در تو اصًال خيرى نيست آه من از تو فراتر باشم

 )٢٧٢(.است ها محروم ساخته يز از فضيلت، تو را ن پيراسته ساخته

 

 مناظره دوم

اى صورت گرفت و شايد از هيجان  در محفلى ديگر ميان امام و معاويه مناظره
. داخته است به شمار آيد آه تاريخ به بيان آن پر)عليه السالم(هاى امام انگيزترين گردهمائى

عمرو : در اين مجلس چهار تن از ارآان نظام معاويه و ترويجگران جاهليت وى نظير
، گرد آمده و  ، مغيرة بن شعبه سفيان ، عتبة بن ابى معيط ، وليد بن عقبه بن ابى عاص

 را احضار آند تا وى را ناسزا گفته و او را )عليه السالم(از معاويه خواستند امام حسن
گيرى علم و   و بهره)عليه السالم(، زيرا گردآمدن مردم پيرامون امام  قرار دهندمورد اهانت

 .، براى آنان ناخوشايند بود دانش و احكام دين از آن حضرت

 بفرستد و به )عليه السالم(معاويه حاضر نشد آسى را در پى امام: شود گفته مى
، از مقام و  اه نزد من آمدهرگ! ، به خدا سوگند دست به اين آار نزنيد«: دوستانش گفت

، از همه  حسن) امام: (، و افزود ام ام به دست وى بيمناك شده ، و از رسوايى جايگاه او
 .ولى سرانجام او را واداشتند تا در پى امام بفرستد» بنى هاشم زبان آورتر است

 .د، در باره او و شما به انصاف رفتار خواهم آر اگر در پى او بفرستم: معاويه گفت

 آيا بيم دارى باطل او بر حق ما چيره شود؟: عمرو عاص گفت

،  من در پى او فرستادم تا به او بگويم همه سخنانش را ابراز بدارد: معاويه گفت
تواند از آنان عيب جويى آند و ننگ  ولى بدانيد آنان اهل بيت رسول خدايند و آسى نمى

 .چسبد و عار به آنان نمى

پدرت عثمان را :  مورد هجوم قرار دهيد و به وى بگوييدولى او را با سخن خودش
 .، خرسند نبود آشت و از خالفت خلفاى پيش از خود
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، وقتى   فرستاد و او را نزد خود فراخواند)عليه السالم(آن گاه معاويه آسى را نزد امام
من :  حضور يافت معاويه وى را ارج و احترام نهاد و بدو عرضه داشت)عليه السالم(امام
خواستم تو را به اين مجلس فراخوانم ولى اين جمع حاضر مرا بدين آار واداشتند و  نمى

ما تو را به اين مجلس . ها به انصاف رفتار خواهم آرد اآنون من ميان تو و آن
، بدانان   آشته شده و قاتل او پدر توستفراخوانديم تا ثابت نماييم آه عثمان مظلومانه

توانى همه سخنانت را  ، مى از اين آه در اين محل تنها هستى نگران مباش. پاسخ بده
 .ابراز نمايى

 را شديدًا به باد )عليه السالم(در آغاز عمرو عاص شروع به سخن آرد و اميرمؤمنان
توانست   پرداخت و تا مى)لسالمعليه ا(دشنام و ناسزاگرفت و سپس به ناسزاگويى امام حسن

 :، از جمله گفت به وى اهانت رواداشت

، تو آه از عقل و انديشه برخوردار  رسد پندارى خالفت به تو مى تو مى! حسن«
 »...، ما تو را به اين جا فرا خوانديم تا تو و پدرت را به باد فحش و ناسزا بگيريم نيستى

ز ريشه و تبار خود پرده برداشت و بنى سپس وليد بن عقبة به زشتى سخن گفت و ا
 .هاشم را به ناسزا گرفت

سفيان به سخن درآمد و حقد و آينه توزى و فرو مايگى اش را  آن گاه عبتة بن ابى
، خونشان را به  ، بدترين مردم بود پدرت در  قريش! حسن«: آشكار ساخت و گفت

، زندگان را  بانش بلند بود، شمشير و ز ها را ُبريد زمين ريخت، رشته خويشاوندى آن
اّما در مورد خالفتى آه به آن دل . داشت آشت و از مردگان نيز دست بر نمى مى
، نه حق انتقاد از آن را دارى و نه در ميراث بردن از آن بر ديگران برترى  اى بسته
 .»دارى

 خدا به«:  را دشنام داد و گفت)عليه السالم(پس از او مغيره بن شعبه سخن گفت و على
آنم و نه در داورى از آسى  من على را نه در برابر خيانتى عيبجويى مى! سوگند

عليه (آن گاه سكوت آردند و امام» طرفدارى آرده است، ولى او عثمان را آشته است

  :لب به سخن گشود و فرمود)السالم

 زيرا به فحش ، ، بلكه اين تويى آه مرا به باد ناسزاگرفتى اينان مرا دشنام ندادند! معاويه

ظلم و ستمى آه بر ما . اى و هم چنان بر اخالق نا پسندت باقى هستى اى و بدانديش بوده خوگرفته

اآنون پا سخت را ! معاويه. دارى به جهت دشمنى است آه با رسول خدا و خاندانش دارى روا مى

، سخن خواهم  بايد بگويم، من آمتر از آن چه در حق شما  البته بدانيد. بشنو و اطرافيانت نيز بشنوند

 .گفت



 آن گاه به مقايسه جايگاه پدر بزرگوارش و موقعيت معاويه و )عليه السالم(امام حسن
 :پدر او پرداخت و فرمود

نخستين آسى ) ايد آه امروز او را به ناسزاگرفته(آيا پدرم ! دهم شما را به خدا سوگند مى! اى گروه

 به )صلى اهللا عليه وآله(و پدرت از آسانى بوديد آه پيامبر اآرم! نبود آه ايمان آورد؟ و تو اى معاويه

داشتيد و به اسالم تظاهر  ، در دل، آفر خود را نهان مى خاطر تأليف قلوب رهايتان ساخت

 .آرديد و مجذوب مال و منال بوديد مى

 دست آيا پدرم نبود آه در جنگ بدر پرچم رسول خدا را بر دوش داشت و پرچم آفر در آن روز به

، پرچم پيامبر خدا  معاويه و پدرش بود و آن گاه آه پدرم در جنگ ُاحد و احزاب با شما پنجه درافكند

خداوند در همه اين نبردها پدرم  را . را با خود داشت و پرچم شرك و آفر در دست تو و پدرت بود

و سخن او را به بر خصم زبون پيروز ساخت و حجتش را آشكار نمود و دين و آئينش را يارى داد 

 ».، و از تو و پدرت خشمگين بود ها از على راضى و خرسند ، و در همه اين عرصه تصديق آورد

 فضايل برجسته پدرش را برشمرد و به بيان احاديثى آه از )عليه السالم(امام مجتبى
هاى   در باره او وارد شده بود پرداخت و از عرصه)صلى اهللا عليه وآله(زبان رسول خدا

، ياد  ها يارى و دشمنان را به خاك ذّلت نشاند آارزارى آه پدر ارجمندش دين را در آن
 :آرد و سپس فرمود

به ياد دارى روزى آه پدرت در جنگ احزاب بر شتر سرخ مويى سوار بود و مردم را بر ! معاويه

راندى و برادرت عتبه آه در اين جا حاضر است  ن شتر را مىآرد و تو آ ضد پيامبر تحريك مى

شخص سواره و ! خدايا«:  با مشاهده شما فرمود)صلى اهللا عليه وآله(آشيد و رسول خدا مهار آن را مى

 »!سوق دهنده و مهار گيرنده را مورد لعنت خود قرار ده

اى به بنى خزيمه  م گرفت نامه تصمي)صلى اهللا عليه وآله(به ياد دارى زمانى آه پيامبر! معاويه

 نفرينت نمود تا قيامت گرسنه )صلى اهللا عليه وآله(، در پى تو فرستاد و تو نيامدى و رسول خدا بفرستد

 .هيچ گاه شكم او را سير نگردان! خدايا«: بمانى و عرضه داشت

ى اهللا صل( پس از آن به بيان برخى رفتار ابو سفيان با پيامبر خدا)عليه السالم(امام حسن

 ابو سفيان را لعنت آرده )صلى اهللا عليه وآله(اى آه رسول اآرم  و موارد هفتگانه)عليه وآله
، رو به عمرو عاص آرد و بدو  ، پرداخت و پس از پايان سخنانش در مورد معاويه بود

 :فرمود



ها ادعاى پدرى تو را  ت و همه آن، َنَسب تو بين پنج تن مشترك اس )٢٧٣(اما تو اى پسر نابغه

ترين فردشان به پدرى تو برگزيده شد و همين  ترين و فرومايه ، پست اند و سرانجام عاص داشته

اّن (: اش نازل آرد من دشمن محمد بى دودمانم و خداوند اين آيه را در باره: پدر تو بود آه گفت

جنگيدى )صلى اهللا عليه وآله(ّدم رسول خداها با ج تو در همه معرآه! فرزند عاص)شانئك هو األبتر

و او را در مكه به تمسخر و استهزاء گرفتى و مورد اذيت و آزار قراردادى و در حقش حيله و 

 .نيرنگ نمودى و از همه مردم بيشتر به تكذيبش پرداختى و با او دشمنى ورزيدى

و يارانش را از او باز ستانده و ، تا جعفر بن ابى طالب  سپس به قصد ديدار با نجاشى به حبشه رفتى

، ولى در اين سفر آه تيرت به سنگ خورد و خداوند تو را مأيوسانه باز  به مشرآان مكه تحويل دهى

گرداند و دروغت را آشكار آرد و حّدى را آه قرار بود بر تو جارى شود به گردن رفيقت عمارة بن 

تو از همان . داوند تو و رفيقت را رسوا آردوليد انداختى و از او نزد نجاشى بدگويى آردى ولى خ

 .دوران جاهليت و نيز ظهور اسالم با بنى هاشم دشمنى مىورزى

آميز گفتى و رسول   هفتاد بيت شعر اهانت)صلى اهللا عليه وآله(تو در عيب جويى از رسول خدا

! خدايا. من نيستدانم و پيشه شاعرى، شايسته  من شعر نمى! خدايا: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 .، هزار بار او را لعنت آن در برابر هر حرفى از اشعارش

اين تو بودى آه در همه جا آتش فتنه را بر ضد او )! بدان(ولى آن چه در باره عثمان گفتى 

من ابو عبداهللا هستم و ، آن گاه به فلسطين گريختى و چون خبر مرگش به تو رسيد گفتى  برافروختى

هر جراحتى را با سرانگشتم مى شكافم و سپس خود را به دامان معاويه افكندى و دين خود را به 

. آنيم ات مؤاخذه مى ات نكوهش و نه در مورد دوستى ، ما نه تو را درباره دشمنى دنياى او فروختى

 ...از مرگش خشمگين شدىتو نه عثمان را در زنده بودنش يارى آردى و نه ! به خدا سوگند

 :آن گاه رو به وليد آرد و فرمود

، زيرا او پدرت را در برابر ديدگان رسول  آنم تو را به دشمنى با على سرزنش نمى! به خدا سوگند

ات آه در حالت مستى با مردم   به هالآت رساند و تو را به جرم شرابخورى)صلى اهللا عليه وآله(خدا

و على را مؤمن به .تو آسى هستى آه خداوند در قرآن فاسقت ناميد. نه زد، هشتاد تازيا نمازگزاردى

 ...آن گاه بر على فخر فروختى. شمار آورد

 :سپس امام متوجه عتبة پسر ابو سفيان شد و بدو فرمود

نه خردى دارى آه به تو پاسخ گويم و نه فهمى دارى آه با تو گفت ! به خدا سوگند! و تو اى عتبه

عقل . ه خيرى در توست آه به آن اميدى باشد و نه شرى دارى آه از آن بايد پرهيز آرد، ن وگو نمايم
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رسد و  اگر على را در برابر همگان دشنام دهى زيانى به او نمى. تو و عقل آنيزت به يك اندازه است

ستر ، چرا آن مرد لحيانى را آه در ب اين آه مرا تهديد به قتل آردى اگر از چنين قدرتى برخوردارى

، نكوهش آنم؟ آه  چگونه تو را به دشمنى و آينه توزى با على.. ؟ ، نكشتى همسرت خوابيده بود

ات وليد را در جنگ بدر به هالآت رساند و در آشتن جّدت عتبه با حمزه همكارى آرد و تو را  دايى

 .ها را يك جا از پاى درآورد از برادرت حنظله جدا ساخت و آن

 :بن شعبه آرد و با وى چنين سخن گفتآن گاه رو به ُمغيره 

!.. به خدا سوگند.. شايستگى حضور و سخن گفتن در اين جا و نظير آن را ندارى! ولى تو اى مغيره

، زيرا حد زنا آارى هنوز بر تو باقى است و عمر بر تو  ات براى ما ارزشى ندارد ناسزاگويى

صلى اهللا عليه ( اين تو بودى آه از رسول خدا.اجراى حّد نكرد و خداوند او را بازخواست خواهد نمود

اگر : ؟ حضرت فرمود تواند نگاه آند خواهد با او ازدواج آند مى پرسيدى آيا مرد به زنى آه مى)وآله

 به اين )صلى اهللا عليه وآله(بيان اين شرط از ناحيه رسول خدا. ، مانعى ندارد قصد زنا نداشته باشد

 .تو زناآارىدانست  دليل بود آه به خوبى مى

آه خداى متعال ) توجه داشته باش(فروشى  در اين آه با افتخار رسيدن به حكومت بر ما فخر مى

ها با  گماريم و آن ، تبهكاران را بر آن مى هرگاه بخواهيم مردم سرزمينى را نابود سازيم(: فرمود

 .)سازيم شوند و آن گاه سرنگونشان مى فسق و فجور خود شايسته عذاب مى

،   برخاست و عبايش را برگرفت تا از آن جا بيرون رود)عليه السالم(از آن امامپس 
تو شاهد ! اى امير المؤمنين: عمرو عاص دامان حضرت را گرفت و به معاويه گفت

معاويه . خواهم بر او حد قذف جارى آنى ، از تو مى بودى آه حسن چه نسبتى به من داد
عليه (و عمرو دست از امام.. ندهد، خدا جزاى خيرت  رهايش آن: بدو گفت

 .برداشت)السالم

به شما نگفتم توان بحث و مناقشه با او را : معاويه رو به اطرافيانش آرد و گفت
ام  خانه! ، به خدا سوگند نداريد و شما را از دشنام به او باز داشتم ولى سخنم را نپذيرفتيد

ند به سبب بدانديشى شما و پذيرا ، خداو ، از پيشم برويد را بر من تيره و تار نموديد
 .، رسوايتان ساخت نشدن نظر خير انديشانه من

، به  مان بر اختصار  آه با وجود سعى)عليه السالم(نظير امام مجتبى  گفتوگوى بى
ما به بيان نكات اساسى آه الزم .شكلى طوالنى آن را يادآور شديم به پايان رسيد 

، پرداختيم تا با چهره واقعى  نندگان محترم قرار دهيمها را در اختيار خوا دانستيم آن مى
هاى اخالقى راه شيطان را در پيش  گرى آه با ناديده گرفتن آليه ارزش دارو دسته سلطه

 .، شناخته شود گرفتند



، با تزريق توان و قدرت جديدى در نيروهاى مخالف   با اين گفت وگو)عليه السالم(امام
ها ايجاد نمود و از واقعيت مرارتبارى آه با تسلط  ن، بسزايى در آ حكومت، تأثير

، براى مسلمانان پرده برداشت،  حاآمانى از اين قبيل، حكومت اسالمى را فرا گرفته بود
، داراى انحراف بوده و تحت تأثير رسومات جاهلى خويش قرار  حّكامى آه از ريشه

ان آمبودهاى شخصيتى تلقى داشتند و اسالم از ديدگاه آنان وسيله تسلط بر مردم و جبر
 .شد شد آه بر ايشان مقدر شده بود زيرا بار سنگين ناخوشايند آن بى مانند تلقى مى مى

 با اين آار ثابت آرد آه همواره بر موضع استوار خويش آه )عليه السالم(امام حسن
هر چند شرايط . ، باقى است اش با جاهلّيت اموى را از آن جا آغاز آرده بود مبارزه

، شمشير درنيام آند و مرحله جنگ را پشت سر  دشوار و رنج آورش او را واداشت
،  اى آه گوش باطل گرايان را آرساخته بود ، زيرا امكان نداشت فرياد حق طلبانه بنهد

 .آميز دشمنان به وادى نابودى سپرد هاى انحراف ميان انبوهى از ياوه گويى

 آه ادامه حرآت جدش - پيشبرد آئين الهى  در مسير)عليه السالم(بدين ترتيب، امام
 گام برداشت و حفظ و حراست از اصول و مبانى اصيلى آه -پيامبر عظيم الشأن بود 

، بر عهده آن حضرت قرار داشت تا نام و ياد خدا  رسالت الهى در خصوص آن آمده بود
 .در سراسر گيتى طنين افكن شود

 

 ))عليه السالم(هادت امام حسنسرنوشت مواد پيمان نامه و ش(مبحث چهارم 

 پيمان شكنى معاويه

خالفت )عليه السالم(همان گونه آه گذشت در نخستين بند قرار داد صلح آمده بود آه امام
را به معاويه واگذارد مشروط به اين آه طبق آتاب الهى و سّنت نبى اآرم و شيوه خلفاى 

 .شايسته عمل نمايد

،   با اين آه از ناحيه ياران وفاداراش به شدت تحت فشار قرار داشت)عليه السالم(امام
خواست در تغيير و تبديل شروط خود  بر سرپيمان خود باقى ماند در صورتى آه اگر مى

شد و معاويه به هيچ يك از شروطى  ، زيرا واگذارى خالفت مشروط تلقى مى آزاد بود
 .، وفا نكرد آه متعهد شده بود

بر اين آه به بند نخست قرارداد عمل نكرد در مورد بند دوم آن آه معاويه افزون 
قرار بود خالفت پس از امام حسن در اختيار امام حسين قرار گيرد و معاويه حق 
جانشينى آسى را پس از خود نداشته باشد، همه مورخان اتفاق نظر دارند آه معاويه نه 



، در مقام نقض   پسرش يزيد بعد از خودتنها به اين شرط وفا نكرد بلكه با جانشين نمودن
 )٢٧٤(.آن قرار داد بر آمد

عليه ( آه برداشته شدن ناسزاگويى به امام على- وفاى به بند سوم پيمان نامه صلح 

 بر - در آن قيد شده بود )عليه السالم(، به ويژه در حضور امام حسن به طور آلى)السالم
، رآنى اساسى به شمار   زيرا ناسزاى به على از نظر معاوبه.معاويه دشوار آمد

رفت آه با تكيه بر آن بتواند مردم را از بنى هاشم دور آند و در سفارشات و  مى
 )٢٧٥(.هاى خود به آار گزارانش بر اين اصل تأآيد آرده بود بخشنامه

مردم بصره از انتقال خراج ابجر : ، گفته شده آه در مورد اجراى بند چهارم قرارداد
 : جلوگيرى به عمل آورده و اظهار داشتند)عليه السالم(نزد امام حسن) دارابگرد(

 )٢٧٧(. و اين آار به دستور معاويه انجام پذيرفت)٢٧٦(اين غنيمت تعلق به ما دارد

عليه (، به ويژه امنّيت پيروان على ، با قيد امنّيت همگانى در بند پنجم قرارداد صلح

هاى آن دو  آمده بود آه معاويه حق ندارد نسبت به وجود مقدس حسنين و خانواده)السالم
 .اى به وجود آورد ، آشكار يا نهان، دست به توطئه بزند و غائله بزرگوار

، سخنان فراوانى دارند آه برخى به  ران در باره موضوع اين بند قراردادتاريخ نگا
، پرداخته و  شرح حوادث ناگوارى آه شيعيان در زمان معاويه از حكام اموى ديدند

، و ياران اميرمؤمنان  هاى ممتاز بعضى به امور شخصى و به آزار و شكنجه شخصيت
 به ويژه در قبال امام حسن و امام حسين هاى معاويه ارتباط دارد و برخى بيانگر خيانت

 )٢٧٨(.باشد مى

تاريخ نگاران همه بر اين معنا تأآيد دارند آه بندهاى پنجگانه قرارداد صلح از ناحيه 
ها و سوگندهايى آه وى ياد   با عهد و پيماناى آه متناسب ، هيچ گاه به گونه معاويه

اى  ، ولى مسلمانان را به طور عام و پيروان اهل بيت را به گونه ، رعايت نشد آرده بود
، نخستين سر جدا  ها و اعمال زشت و ننگينى مورد تعّرض قرارداد ، با بدعت خاص

نخستين فردى . ه شدشده در اسالم از شيعيان  بودآه به دستور معاويه در شهرها گرداند
 .، از شيعيان بودآه به فرمان معاويه صورت گرفت آه در اسالم زنده به گور شد
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نخستين زنى آه در اسالم زندانى شد از شيعيان بود و به دستور معاويه به زندان 
، نخستين مجموعه شهدا در اسالم آه نخست به بند آشيده شده و سپس آشته  افكنده شد

معاويه آليه بندهاى .  بودند و به دستور معاويه به شهادت رسيدند، از شيعيان شدند
هاى محكمى  قرارداد را ناديده گرفت و سوگندهاى شديد خود را شكست و عهد و پيمان

آجاى اين خالفت را . ، نقض نمود ها با خدا عهد آرده بود آه در عدم شكستن آن
 !؟  توان دينى ناميد مى

، باقى ماند و  همه دقيقتر و داراى حساسّيت بيشترى بودآخرين بند قرار داد آه از 
آرد صريحًا به مبارزه با قرآن برخاسته  اگر معاويه نسبت به اين بند قرارداد تخّطى مى

، بر اين قضيه  از اين رو. آرد  اعالن جنگ مى)صلى اهللا عليه وآله(و مستقيمًا با رسول خدا
اش آه  ، ماهيت اموى دن جام صبرشهشت سال صبر و تحمل آرد و پس از لبريز ش

آرد و دست به جنايتى زد آه  آرد، وى را تحريك حقيقتًا او را فرزند ابوسفيان قلمداد مى
اين عمل ننگين نخستين . مردم را در مورد جنايات قبل از آن به فراموشى واداشت

 خيانتى خوارى و ذلت وارد بر عرب به شمار آمده، و طبيعتًا دورترين بند قرارداد از
تر به  ، اين بند را شايسته شد خيانتى آه شرايط و اوضاع و احوال حاآم بر آن تلقى مى

اين عمل پس از خلع سالح و ملتزم ساختن دشمن جهت وفاى به . ساخت رعايت مى
 .، انجام پذيرفت عهد، شرارت بارترين جنايتى بود آه در تاريخ سراسر جرم معاويه

 

 )عليه السالم(توطئه معاويه بر ضد امام

معاويه آوشيده بود خالفت را سلطنتى فسادانگيز قرار داده و ميان فرزندانش به 
وى تمام تالش خود را به آار گرفت و اموال هنگفتى را در اين راستا هزينه . ميراث نهد

در قيد )عليه السالم(اش نخواهد رسيد، زيرا حسن بن على آرد ولى احساس آرد به خواسته
و مسلمانان در انتظار حكومت دادگر و الطاف گسترده اويند از اين رو، حيات بوده 

، سعد  ، به همان ترتيبى آه قبًال مالك اشتر  گرفت)عليه السالم(تصميم به ترور امام مجتبى
 .بود بن ابى وقاص و ديگران را از سر راه برداشته

اى نزد  هر آشنده، چندين بار ز  در دمشق)عليه السالم(معاويه در زمان حضور امام
اى به پادشاه روم با  اش نرسيد تا اين آه طى نامه حضرت فرستاد ولى به خواسته

پادشاه روم از فرستادن چنين . اى درخواست آرد اصرار و پافشارى از او زهر آشنده
، قصد دارد فردى را آه در  زهرى خوددارى آرد ولى زمانى آه معاويه به او فهماند

، دست به شورش زده   درهم شكستن ارآان شرك و آفر و جاهليتسرزمين تهامه براى



. ، توانست به آن زهر آشنده دست يابد ، به قتل برساند و پادشاه اهل آتاب را تهديد آرده
، سبب شد آه روح الگوپذيرى را در  ، جنايتى آه پدر به آن دست يا زيد بدين سان

، يعنى به  ترين جنايت تاريخ اسالمطلبى پسر برانگيزد تا هر دو در اجراى بزرگ جاه
» تنها واسطه«، تشريك مساعى و در قطع  شهادت رساندن دو ساالر جوانان اهل بهشت

جنايت به اين معنا . ، با يكديگر همكارى داشته باشند )صلى اهللا عليه وآله(نسل رسول خدا
 با امتداد تاريخى )صلى اهللا عليه وآله(مستقيمًا به نابودى آشاندن حيات و زندگى رسول خدا

 .آمد اش به شمار مى

 !!! به مقام خالفت مسلمانان دست يافتند-  با اين همه فجايع -هر دو قاتل ;  آرى

 !!!، اگر خلفاى آن از اين قماش باشند واى به اسالم

اى را در قتل و آشتار براى او پسنديده جلوه داد آه  زيرآى ادعايى معاويه شيوه
فردى زيرك و آار «و آن يكى » جوانى مغرور«او . يافتپسرش يزيد بدان دست ن

، اطمينان  اگر ابوسفيان تا دوران اين دو فرزندش زنده مانده بود!!! بود» آزموده
ها نقشى را آه وى در آرزوى آن براى بنى اميه بود به خوبى اجرا  يافت آه آن مى
 .اند آرده

 

 

 

 )عليه السالم(آيفيت شهادت امام حسن

 يكى از همسران -معاويه از مروان حَكم خواست تا جعده دختر اشعث بن قيس ِآْندى 
 )عليه السالم( به خوراندن زهر آغشته با عسل به امام مجتبى)٢٧٩(»ماء رومه«امام را در 

 درآورد و ، جعده را به ازدواج يزيد وادارد آه اگر امام در اثر اين زهر از دنيا رفت
 .يكصد هزار درهم بدو پيشكش دهد

 منافق معروفى آه بين دو بار اسالم -جعده از آن جهت آه دختر اشعث بن قيس 
ترين فردى بود آه پذيراى  ، از نظر روحى نزديك ، به ارتداد آشيده شد آوردن خود

 .چنين معامله شومى شد

 : فرمود)عليه السالم(امام صادق
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 )عليه السالم( خون امير المؤمنين شرآت داشت و دخترش جعده به امام حسناشعث بن قيس در ريختن

 )٢٨٠(.جست شرآت)عليه السالم(زهر خورانيد و پسرش محمد در ريختن خون حسين

 ٢٨ روز پنجشنبه )عليه السالم(اش رسيد و امام حسن ، معاويه به خواسته بدين ترتيب
 . هجرى در مدينه به شهادت رسيد٥٠ يا ٤٩صفر سال 

، سرنوشت امتى را تغيير داد و مسلمانان را در  معاويه با انجام اين عمل ننگين
گردابى از بال و مصيبت غرق ساخت و خود و فرزندانش را در انتقام جويى و جنگ 

خرين سطرش ، قرارداد صلح را تا آ ستيزها و آودتاها غوطهور ساخت و بدين سان
 .زيرپا نهاد

، آارگر افتاد و  عسلى آه معاويه به من خورانيد:  در آستانه شهادت فرمود)عليه السالم(امام حسن

 )٢٨١(.، و نه در گفتارش صادق بود نه به وعده هايش عمل آرد! به خدا سوگند. او به آرزويش رسيد

. سيد و اجراى طرح مسمومّيت امام را به وى اطالع دادپيك مروان به معاويه ر
 نتوانست از ابراز شادى خوددارى آند )عليه السالم(معاويه از شنيدن خبر شهادت امام حسن

برد با شنيدن اين خبر تكبير گفت و آاخ نشينان نيز همراه  وى در آاخ سبزش به سر مى
، نيز با شنيدن صداى تكبير  شتندبا وى تكبير سردادند و مردمى آه در مسجد حضور دا

، در همين اثناء فاخته دختر قرظه بن عمرو بن نوفل بن عبد  آاخ نشينان تكبير گفتند
امير : از پنجره اتاقش به درون آاخ نگريست و به معاويه گفت) همسر معاويه(مناف 

،  گنجى خدا تو را شاد گرداند چه شده آه از خوشحالى در پوست خود نمى! المؤمنين
فاخته با شنيدن اين سخن، آلمه .ام خبر آشته شدن حسن بن على را شنيده: معاويه گفت

ساالر : را بر زبان آورد و سپس به گريه افتاد و گفت)اّنا هللا وإّنا اليه راجعون(استرجاع 
 )٢٨٢(. به شهادت رسيد)صلى اهللا عليه وآله(مسلمانان و فرزند دخت گرامى رسول خدا

 به وسيله زهر به )عليه السالم(در مورد سوء قصد معاويه به وجود مقدس امام حسن
 )٢٨٣(.، مطالب فراوانى وجود دارد ترين رخدادهاى تاريخى عنوان يكى از روشن
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 آخرين سفارشات

  سفارش به جنادة-الف 

 نزد حضرت )عليه السالم(صحابى جليل القدر جنادة بن ابو اميه براى عيادت امام حسن
به من پندى ! افرزند رسول خد: شرف حضور يافت و متوجه امام شد و عرضه داشت

 :بده

،  برد  با اين آه از درد و ناراحتى مسموميت به شدت رنج مى)عليه السالم(امام حسن
سخنانى گهربار و گرانبها و ارزشمندتر از گوهر به جناده هديه آرد و در حقيقت از راز 

 :و رمز امامت خويش پرده برداشت و فرمود

، واعلم أّنك تطلب الدنيا   ول أجلك، وحّصل زادك قبل حل  استعد لسفرك! يا جنادة«

 .والموت يطلبك

 .وال تحمل هّم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه

، واعلم اّن   واعلم اّنك ال تكسب من المال شيئًا فوق قوتك اّال آنت فيه خازنًا لغيرك

 .الدنيا في حاللها حساب وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب

، وان  ، فإن آان حالًال آنت قد زهدت فيه ة الميتة، خذ منها ما يكفيكفأنزل الدنيا بمنزل

، وإن آان العقاب فالعقاب  آان حرامًا لم يكن فيه وزر فأخذت منه آما أخذت من الميتة

 .  يسير

 . ، واعمل آلخرتك آأّنك تموت غدًا واعمل لدنياك آأّنك تعيش أبدًا

وإذا أردت عّزًا بال عشيرة وهيبة بال سلطان فاخرج من ذّل معصية اهللا الى عّز طاعة 

،  ، وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب َمن اذا صحبته زانك  اهللا عّز وجّل

، واْن ُصلت  ، وإذا أردت منه معونة أعانك وإْن ُقلت صّدق قولك وإذا أخذت منه صانك

، وإْن رأى منك  ، وإن بدت منك ثلمة سّدها ك بفضل مّدهاشّد صولتك واْن مددت يد

، واْن نزلت بك إحدى الملّمات  ، وإْن سكت عنه ابتدأك ، وإْن سألت أعطاك حسنة عّدها

واساك من ال تأتيك منه البوائق وال تختلف عليك منه الطرائق، وال يخذلك عند 

 ; )٢٨٤(»، وان تنازعتما منقسمًا آثرك  الحقائق

آماده سفر آخرت باش و قبل از مرگ توشه اين راه را مهّيا آن و بدان آه تو در پى دنيا هستى ! جناده

 .و مرگ در جستجوى توست
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 .برى به خود راه مده دغدغه فردايى را آه هنوز نيامده بر روزى آه در آن به سر مى

 .آورى ، براى ديگران فراهم مى آورىو بدان هر چه بيشتر از بهره خود گرد

هاى شبهه ناك آن  و در گردآورى. و بدان آه در حالل دنيا حساب و در حرامش آيفر است

 .بازخواست وجود خواهد داشت

، آه اگر حالل باشد  دارايى دنيا را به الشه گنديده مردارى بدان و به اندازه نيازت از آن بهره بگير

اى و اگر حرام باشد سنگينى گناهت آمتر  اى و قناعت آرده داشتهبه ميزان ضرورت از آن بر

 .خواهد بود

براى گذراندن دنيايت چنان بكوش آه گويى هميشه زنده خواهى ماند و براى آخرتت چنان دقيق باش 

 .آه گويى فردا خواهى ُمرد

ى و ذلت ، از خوار خواهى بدون آمك بستگانت به عزت برسى و بدون قدرت حكومت يابى اگر مى

 .اش رو آور نافرمانى خدا به عزت فرمانبردارى

، با آسى دوستى نما آه دمسازى وى برايت افتخار باشد و همواره  اگر قصد انتخاب همنشينى دارى

، سخنت را تصديق آند و بر شكوه و  ات دهد از تو نگاهبانى آند و اگر از او آمك خواستى يارى

به تو عطا آند و اگر خاموش بمانى با تو آغاز سخن آند و در جاللت بيفزايد و آن چه را بخواهى 

هاى گوناگون بر تو نتازد و تو را  ها يارو ياورت باشد و رنجى از او به تو نرسد و از راه گرفتارى

 .ها بر خود مقدم بدارد به خوارى و ذلت نكشاند و در بهره مندى

و غلبه آرد و ناله امام بيمارى حضرت شدت يافت و درد بر ا) پس از اين سخنان(
اى فرزند رسول : بلند شد، يكى از عيادت آنندگان رو به حضرت آرد و عرضه داشت

و )عليه السالم( و پدر ارجمندتان على)صلى اهللا عليه وآله(مگر جد بزرگوار شما رسول خدا! خدا
؟ بنابر   نيست و خود ساالر جوانان اهل بهشت نيستى)عليها السالم(مادر گرامى شما فاطمه

 اين نالهوفغانتان براى چيست؟

 : حضرت با صدايى آرام به او پاسخ داد

 )٢٨٥(.وحشت از لحظه ورود بر خداى خود و ديگرى جدايى از عزيزان;  آنم براى دو چيز گريه مى

 

 )عليه السالم( وصيت به امام حسين-ب 
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 آن حضرت )عليه السالم( حال امام و وخيم شدن با افزايش درد ناشى از مسموميت

، متن وصيت  برادرش حسين را خواست و بدو وصيت آرد و ودايع امامت را بدو سپرد

 : بدين شرح است)عليه السالم(امام مجتبى

، أوصى اّنه يشهد أن ال اله اّال  هذا ما أوصى به الحسن بن علّي إلى أخيه الحسين«

، وال وّلي له  ، ال شريك له في الملك  حق عبادته، وأّنه يعبده ، وحده ال شريك له اهللا

، َمن  من الذّل واّنه خلق آل شيء فقّدره تقديرًا واّنه أولى من عبده وأحّق َمن حمد

 .، وَمن تاب اليه اهتدى ، وَمن عصاه غوى أطاعه رشد

،  ، ان تصفح عن مسيئهم  فاّني أوصيك يا حسين بمن خلفت من اهلي وولدي أهل بيتك

 . ، وتكون لهم خلفًا و والدًا  من محسنهموتقبل 

، فان أبوا عليك   فإّني أحّق به وببيته)صلى اهللا عليه وآله(وان تدفنني مع رسول اهللا

 )صلى اهللا عليه وآله(فأنشدك اهللا وبالقرابة التي قّرب اهللا منك والرحم الماّسة من رسول اهللا

فتخصمهم )صلى اهللا عليه وآله(هللان ال يهراق من أمري محجمة من دم حتى تلقي رسول ا

 )٢٨٦(»;وتخبره بما آان من أمر الناس الينا

دهد معبودى جز خداى  گواهى مى: گويد ، آه مى اين وصيت حسن بن على به برادرش حسين است

همتايى ندارد و به خاطر ضعف و ذلت از يگانه و بى همتا نيست و او را آن گونه آه بايد پرستيده و 

اش آفريده و براى همه چيز اندازه  او همه چيز را به توانايى. حامى و سرپرستى بر خوردار نيست

هر آس از او . تر است خداوند از هر آس به عبادت سزاوارتر و به پرستش شايسته. قرارداده است

آرد به گمراهى دچار گرديد و هر آس توبه به اش  ، هدايت يافت و آن آس آه نافرمانى فرمان برد

 .، به سعادت راه يافته است پيشگاهش ببرد

، به  آنم و خاندان و فرزندان خود و شما را من تو را به مراقبت از بازماندگان سفارش مى! حسين

ن هايشان را بپذير و براى آنا ها را ببخش و نيكى ، آن ها خطايى سرزد ، اگر از آن سپارم تو مى

 .بازمانده و پدرى مهربان باش

، آه از هر آس ديگر به رسول خدا  به خاك بسپار)صلى اهللا عليه وآله(مرا در آنار جدم رسول خدا

، تو  ، اگر دشمنان از اين آار جلوگيرى آردند اش به وى سزاوارترم نزديكتر و براى دفن در خانه

 )صلى اهللا عليه وآله(به خدا و به مقامى آه در نزد او دارى و به خويشاوندى نزديكت به رسول خدارا 
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، تا خود به ديدار پيامبر بروى و از  دهم اجازه ندهى قطره خونى در اين راه ريخته شود سوگند مى

 .، آگاه سازى آنان شكايت آنى و او را از آن چه مردم با ما انجام دادند

 

  به محمد حنفيه)عليه السالم(ت امام  وصي-ج 

فرمان داد برادرش محمد حنفيه را به ) غالم خود( به قنبر )عليه السالم(امام حسن 

محمد با مشاهده قنبر وحشت . حضورش فرا خواند، قنبر به سرعت خود را به وى رساند

 .خير باشد: زده شد و اظهار داشت

 ».را درياب) ام حسنام! (ابو محمد«: قنبر به آرامى به او گفت

اى آه از شدت  محمد سراسيمه و وحشت زده دوان دوان حرآت آرد به گونه

، رنگ از چهره  نگرانى بند آفشش را نبسته بود، هنگامى آه بر برادرش وارد شد

امام . مبارآش پريده و رخسارش به زردى گراييده بود و اعضاى بدنش به لرزه افتاد

 : فرمودحسن نگاهى به محمد انداخت و

، زيرا سخنى بايد بشنوى آه مردگان از آن زنده شوند و  تو نبايد اآنون غايب باشى! بنشين! محمد

هاى تار و ظلمانى  ، علم و دانش را در نهاد خويش قرار دهيد و براى شب زندگان جان دهند

خى ديگر تر از بر ، درخشنده هايى روشنى بخش باشيد، زيرا روشنايى پرتو برخى از روزها مشعل

دانى آه خداى بزرگ فرزندان ابراهيم را پيشواى مردم قرارداد و برخى را بر بعضى  آيا نمى. است

صلى (؟ تو به خوبى آگاهى آه خداوند حضرت محمد ديگر برترى بخشيد و بر داود زبور نازل آرد

بيم ! علىاى محمد بن . را از ميان فرزندان ابراهيم مخصوص رسالت خويش ساخت)اهللا عليه وآله

آافران پس از (: ، خداى متعال فرمود ، صفت آافران است ، ولى حسد دارم آه مبتال به حسدشوى

اى .خداوند شيطان را بر تو مسلط نسازد )، حسادت مىورزند آن آه حقيقت برايشان روشن شد

 ؟ ام برايت بازگو آنم ات از پدر شنيده آيا دوست دارى آن چه را در باره! محمد بن على

 . آرى: محمد عرضه داشت

 : فرمود)عليه السالم(امام مجتبى

خواهد در دنيا و آخرت با من سر  هر آس مى: فرمود شنيدم پدر بزرگوارت در جنگ بصره مى

توانم در باره تو آن گاه آه  اگر بخواهم مى! ، اى محمد ، محمد را دوست بدارد دوستى داشته باشد

 .، خبر دهم در پشت پدر بودى

،  شود دانى آه حسين بن على پس از مرگ من آن گاه آه روح از پيكرم جدا مى آيا مى! داى محم

،  ؟ حسين اين مقام را آه به اراده پروردگار و به حكم وراثت پيامبر مقدر شده امام پس از من است

ت داند آه شما بهترين بندگان او هستيد به همين جه آند خدا مى از ميراث پدر و مادرش احراز مى



نيز على را انتخاب آرد و على )صلى اهللا عليه وآله( را از شما برگزيد و محمد)صلى اهللا عليه وآله(محمد

 .گزينم مرا به امامت برگزيد و اآنون من حسين را براى امامت برمى

محمد به پاخاست و مراتب اطاعت و فرمانبردارى خود را نسبت به برادر ابراز 
 )٢٨٧(.نمود

 

 به سوى دوست

 به وخامت گراييد و دردش شدت يافت و در آستانه احتضار قرار )عليه السالم(حال امام
، رو به  است اش باقى نمانده ، از زندگى گرانمايه برد آه دقايقى بيش گرفت و پى

 . ها را بنگرم مرا به حيات خانه ببريد تا ملكوت آسمان: اش آرد و فرمود اعضاى خانواده

، سربه آسمان برداشت و با  او را به حيات خانه بردند چون اندآى آرامش يافت

 :داشت تضّرع وزارى با خداى خود به راز و نياز پرداخت و عرضه

تر از آن در اختيار  ، جانى آه چيزى گرانمايه دارم جان خود را به پيشگاهت عرضه مى! خدايا

 .همدمم باش و در تنهايى قبر، تنهايم مگذاربه هنگام مرگ ! ، خدايا ندارم

اش  باره ها و سوء قصدهايى را آه معاويه در ها و پيمان شكنى سپس فريبكارى

 : داشت در نظر آورد و فرمود

، به پيمانش وفا نكرد و  به خدا سوگند. ، آارگر افتاد عسل زهر آلودى آه معاويه به من خوراند

 )٢٨٨(.سخنى به راستى و حقيقت نگفت

 

 به تالوت آيات قرآن حكيم پرداخت و با معبود خويش در نيايش و راز )عليه السالم(امام

روان مقدسى به رفيق اعلى پيوست . و نياز بود تا روح پاآش به بهشت جاودان پر آشيد

، در بردبارى و بخشندگى و دانش و دوستى و مهربانى بر  ير او در گذشته و آيندهآه نظ

 .افق حيات ندرخشيد

، بردبارترين مسلمانان و پيشواى جوانان بهشتى و گل خوشبوى پيامبر  بدين ترتيب

، جهان از فقدانش در تاريكى فرو   از دنيا رفت)صلى اهللا عليه وآله(و نور ديده رسول خدا

 )٢٨٩(.خرت به فروغ مقدمش روشنى يافترفت و آ
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االمامة  هـ رخ داده و خطيب بغدادى در تاريخ خود و ابن قتيبه در ٤٩التهذيب شهادت آن بزرگوار در سال 



ابو . هاى بنى هاشم و مردم مدينه بلند شد شيون وزارى و فرياد آه و فغان از خانه

رساند و با )صلى اهللا عليه وآله(، شتابان خود را به مسجد رسول خدا هريره گريان و سراسيمه

، همه گريان   از دنيا رفتمحبوب دل پيامبر خدا! اى مردم«،  زد صداى بلند فرياد مى

 .)٢٩٠(»شويد

،  ساآنان مدينه. ها راه يافت ها را آزرده آرد و غم و اندوه به جان سخنان وى دل

اى با شيون وافغان و  ، سراسيمه و سردرگم وعده اى ناله آنان گروهى خاموش و دسته

ها و  از غم و اندوه براى از دست دادن پيشواى بزرگشان آه در سختىبا دل هايى پر 

عليه (، شتابان خود را به خانه امام ها، ملجأ و پناهشان بود ها و مصيبت دشوارى

 .رساندند)السالم

 

 تجهيز و تشييع

، على بن  ، عبدالرحمان بن جعفر  با همكارى عبداهللا بن عباس)عليه السالم(سيد الشهداء

 به تجهيز پيكر )عليه السالم(، و برادرانش محمد حنفيه و ابو الفضل العباس  بن عباسعبداهللا

نازنين برادر پرداخت و بدن مبارك او را غسل داد و آفن نمود و حنوط آرد و تا 

، آن گاه آه از  اش اشك فروباريد ، َبرَغم عزيز از دست داده داد مژگانش يارى مى

عليه (، دستور داد پيكر مقدس امام حسن  فراغت يافتتجهيز جسم مبارك و مقدس برادر

 .)٢٩١( انتقال دهند)صلى اهللا عليه وآله( را براى نماز گزاردن به مسجد رسول خدا)السالم

اى با شكوه برگزار   به اندازه)عليه السالم(مراسم تشييع بدن عزيز و مطهر امام حسن

بنى هاشم . ى در مرآز اسالم و مدينه رسول خدا سراغ نداشتگرديد آه نظير آن را آس

افرادى را به مناطق عوالى و روستاهاى اطراف مدينه اعزام آردند تا مردم را از 

، همه مردم پس از آگاهى به مدينه رو آوردند تا   آگاه سازند)عليه السالم(شهادت امام مجتبى

مند  بهره)عليه السالم(ظمت اماماز فيض حضور در مراسم تشييع پيكر پاك و با ع

 )٢٩٢(.گردند

                                                                                                                                                                      
 ٢٥، برخى آن را  در ماه شهادت حضرت نيز اختالف وجود دارد. اند  هجرى دانسته٥١، آن را در سال  والسياسة

دانند چنان آه در   هـ مى٤٥اى شهادت حضرت را روز دهم محرم سال   صفر و عده٢٨ربيع األول و جمعى 
 .را هفتم ماه صفر بيان آرده است)  السالمعليه(اى ديگر شهادت امام حسن  آمده است گفته٢٦ص » المسامرات«
 .٢٢٧ / ٤، تاريخ ابن عساآر  ٣٠١ / ٢تهذيب التهذيب  .   ٢٩٠
 .٨٠ / ٤اعيان الشيعة  .   ٢٩١
 .٢٢٨ / ٨تاريخ ابن عساآر  .   ٢٩٢



 :گويد ثعلبة بن مالك در وصف انبوه جمعيت تشييع آننده مى

 خود شاهد بودم آه پيكر مطهرش در بقيع به خاك )عليه السالم(روز شهادت امام حسن«

 )٢٩٣(».فتادا شد به زمين نمى سپرده شد و اگر سوزنى به زمين افكنده مى

 .اى بود آه بقيع گنجايش آن رانداشت ازدحام انبوه جمعيت تشييع آننده به اندازه

 

 مراسم دفن و فتنه انگيزى عايشه

مروان حكم و همدستان بنى اميه وى ترديدى نداشتند آه بنى هاشم پيكر پاك امام 

 به خاك خواهند )صلى اهللا عليه وآله(اآرم را در جوار قبر مطهر رسول )عليه السالم(مجتبى

 جنازه مقدس )عليه السالم(وقتى امام حسين. از اين رو، گردهم آمده و مسلح شدند. سپرد

 به حرآت در آورد تا با جد )صلى اهللا عليه وآله(برادر را به سمت مرقد مقدس رسول خدا

آشيدند و عايشه نيز ، افراد مسلح در برابر آنان صف  بزرگوارش تجديد عهدى بنمايد

خواهيد آسى را آه من  چرا مى: گفت سوار بر استرى به آنان پيوست و همواره مى

چه بسا جنگى آه بهتر از : ؟ و مروان اظهار داشت ام  آنيد ، وارد خانه دوست ندارم

، چرا بايد عثمان در دورترين نقطه شهر ولى حسن در جوار پيامبر  صلح و آرامش باشد

، من دست به   چنين چيزى امكان ندارد و اگر آسى دست به اين آار بزند!؟  دفن شود

 .شمشير خواهم برد

چيزى نمانده بود آه ميان بنى هاشم و بنى اميه درگيرى ايجاد شود آه ابن عباس با 

،  اى بازگرد از همان راهى آه آمده! مروان: پيشدستى خود را به مروان رساند و گفت

،  دفن آنيم)صلى اهللا عليه وآله( ساالرمان را در جوار مرقد رسول خداما قصد نداريم پيشوا و

اش را بر قبر مطهر طواف داده و سپس طبق  خواهيم براى تجديد پيمان، جنازه بلكه مى

اش فاطمه بنت اسد به خاك  وصيت آن حضرت به بقيع بازگردانده و در جوار جده

رده بود در جوار مرقد مطهر پيامبر مدفون  وصيت آ)عليه السالم(بسپاريم و اگر امام مجتبى

تر از آن هستى آه ما را از اين آار  دانستى آه ناتوان ، امروز به خوبى مى گردد

، ولى آن بزرگوار نسبت به خدا و رسول و حرمت مرقد مطهرش از همه  بازدارى

، چنان آه ديگران دست به  آگاهتر بوده آه نسبت به آنان بى حرمتى صورت نگيرد

                                                           
 .٣٣٠ / ١اإلصابة  .   ٢٩٣



آنايه از دفن خليفه اول و دوم در (اش شدند  حرمتى زده و بدون اجازه وارد خانه ىب

 ).خانه پيامبر

يك روز بر استر ! ، چه شرم آور وه: ابن عباس سپس رو به عايشه آرد و بد و گفت

شوى و تصميم دارى نور خدا را خاموش سازى و با اولياء  و روزى بر شتر سوار مى

، راحت و آسوده شدى و به  ، از آن چه بيمناك بودى ات برگرد نه، به خا خدا در آويزى

، هر چند به طول انجامد  ، خداوند اهل بيت را به پيروزى خواهد رساند آرزويت رسيدى

 : فرمود)عليه السالم(و امام حسين

نكرده بود قطره اگر عهد و پيمان حسن در جلوگيرى از خونريزى نبود و اگر وصيت ! به خدا سوگند

، شما عهد و پيمانى  گذرانديم دانستيد آه شما را از دم تيغ مى ، مى خونى در اين رابطه ريخته نشود

، خط  ها شده بوديد را آه ميان ما و شما بود، ناديده گرفتيد و بر شروطى آه متعهد به عمل به آن

 .بطالن آشيديد

 را به بقيع انتقال داده و در جوار )عليه السالم(، جنازه مطهر امام حسن بدين ترتيب

 )٢٩٤(.سپردند ، به خاك  بنت اسد بن بنى هاشم بن عبد مناف)عليها السالم(اش فاطمه جده

 :گفت  آنار قبر برادر ايستاد و در سوگ آن عزيز زهرا چنين)عليه السالم(امام حسين

، ان آنت لتباصر الحّق مظاّنه وتؤثر اهللا عند التداحض في   اهللا يا أبا محمدرحمك«

، وتفيض  ، وتستشف جليل معاظم الدنيا بعين لها حاقرة مواطن التقية بحسن الروية

، وتردع بادرة غرب أعدائك بأيسر المؤونة  ، نقية األسرة عليها يدًا طاهرة األطراف

،  ، فالى َرْوح وَرْيحان النبّوة و رضيع لبان الحكمة، وال غرو فأنت ابن ساللة   عليك

 )٢٩٥(;»، ووهب لنا ولكم حسن األسى عنه ، أعظم اهللا لنا ولكم األجر عليه  وجّنة ونعيم

اين تو بودى آه حقيقت را ديدى و شناختى و در برابر باطل ! رحمت و درود خدا بر تو اى ابو محمد

هايش  ها و ناگواريى دنيا و زيبايى. ، راه خدا را برگزيدى اى پنهانى ان با روشى نكو و مبارزهگراي

، در دنيا زيستى و از آن گذشتى و  را به ديده تحقير نگريستى و با دستى پاك و خاندانى پيراسته

زيرا تو ; تفريب آارى و خيانت دشمنانت را به آسانى رد آردى و پاسخ گفتى و اين مايه شگفتى نيس

اى و اآنون به سوى روح و ريحان و بهشت پر از  از دودمان رسالتى و از پستان حكمت شير نوشيده

، بزرگ دارد و به ما صبر و  نعمت پرآشيدى خداى متعال پاداش تو و ما را در اين سوك و مصيبت

 .بردبارى عنايت فرمايد

                                                           
 .٢٦٨ به نقل از آفاية الطالب ٤٩٩ / ٢حياة االمام الحسن  .   ٢٩٤
 .٥٠٠ / ٢حياة االمام الحسن  .   ٢٩٥



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(ميراث علمى امام مجتبى

 

  در چشم اندازى آلى)عليه السالم(ميراث امام.  ١

 نيز مانند پدر ارجمند و جد بزرگوارش رهبرى الهى به شمار )عليه السالم(امام مجتبى

اى آوتاه و پر معنا و داراى  توان در جمله هاى رهبرى وى را مى آمد آه مسئوليت مى

سته از اين فرموده آه برخا» ارشاد و هدايت به فرمان خداى متعال«ابعاد گوناگون 

 .، عنوان آرد اوست

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصالة وايتاء الزآاة (

 ;)وآانوا لنا عابدين

آردند و انجام آارهاى نيك و  و آنان را پيشوايانى قرار داديم آه به فرمان ما مردم را هدايت مى

 .آردند ها وحى آرديم و تنها ما را عبادت مى  به آنبرپاداشتن نماز و اداى زآات را

پذيرد در تبيين دين الهى و عرضه آردن  هدايتى آه به فرمان خداى سبحان انجام مى

جزئيات احكام آلى و يا مطلق آن آه در قرآن و بيان رسول معظم اسالم بدان تصريح 

گر  ، جلوه)اهللا عليه وآلهصلى (شده و نيز در تفسير قرآن آريم و تشريح اهداف رسول اآرم

 .است

هدايت در اجرا و عملى ساختن احكام خداى متعال ميان مسلمانان و حفظ و حراست 

، در  گر دين و احكام الهى از هرگونه تحريف و تغيير و تبديلى آه گمراهان انحراف

 .، متجّلى است صدد به وجود آوردن آن هستند

ش از آن آه انقالبى اجتماعى يا اقتصادى انقالبى آه اسالم بزرگ به وجود آورد پي

عليهم (آنيد اهل بيت ، اگر مالحظه مى بنابر اين. شد ، انقالبى فرهنگى تلّقى مى باشد

هاى رسالت   خود را وقف تربيت و تهذيب مسلمانان بر اساس معارف و ارزش)السالم

ن صريح قرآن اين بزرگواران با عنايت به بيا. ، جاى شگفتى نيست دهند الهى قرار مى

 خود را ادامه دهنده راه او و حامى )عليه السالم(در تشريح اهداف رسالت و پيامبرى آه امام



ها و زحمات آن  داند آه نتايج تالش مى» دولتى«و » امت» «رسالت«و سرپرست 

پيامبر گرامى است، نخستين وظيفه و مسئوليت خويش را تربيت و تهذيب مسلمانان 

 )صلى اهللا عليه وآله(عال با بيان اهداف رسالت و مسئوليت نبّى اآرم، خداى مت دانند مى

 :فرمايد مى

 )٢٩٦()يتلوا عليهم آياته ويزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

اّما به علل و اسبابى دينى و مكتبى چشم از خالفت پوشيد، )عليه السالم(اگر امام مجتبى

صلى (صحنه را تهى نگذاشت و به جاهليت گرايان اجازه به يغما بردن ميراث رسول اآرم

، بلكه مالحظه خواهيد آرد آه آن بزرگوار به تربيت پايگاهى همت  را نداد)اهللا عليه وآله

گمارد آه زيربناى دولت به شمار آمده و احكام دين بر مبناى آن به اجرا و عمل در 

 .آمد مى

 طى سخنان گهربار خود براى مسلمانان در قالب )عليه السالم(امام حسن مجتبى

هاى گوناگون معارف به  ، نامه و يا رواياتى آه در بخش ، مناظره ، سفارش خطابه

 .، ميراث فكرى و علمى پر بارى را به يادگار نهاده است دست ما رسيده

 و گستردگى دامنه علم و )لسالمعليه ا(اين سخنان حاآى از توّجهات همه جانبه امام
اى  دانش و احاطه و آگاهى آن بزرگوار به نيازهاى مسلمانان در دوران پرآشوب و فتنه

زيست و مسلمانان با آن دست به گريبان بودند و اندك  است آه حضرت در آن مى
، آسى از حقيقت اين مرحله و  افرادى آه مورد توجه و حمايت الهى قرار داشتند

 .هاى آن آگاهى نداشتنيازمند

، گلچينى از مفاهيم  )عليه السالم(اآنون ضمن ارائه نمايى از توجهات علمى امام مجتبى
هاى وااليى را آه بر زبان آن بزرگوار جارى شده و با سخنان بليغ خويش بدان  و ارزش

، بر  اشاره فرموده است و يا در تهذيب و تربيت شاگردان و يارانش تبلور يافته
 .ريمگي مى

 

 دانش و ِخرد . ٢

 در تشويق به آسب علم و دانش و چگونگى آن و شيوه بالنده )عليه السالم( امام)الف
 :ساختنش فرمود

 ;)٢٩٧(»تعّلموا العلم فإنكم صغار في القوم وآبارهم غدًا ومن لم يحفظ منكم فليكتب« .١
                                                           

 .٢، آيه  جمعه .   ٢٩٦
 .١٤٢الفصول المهمة ابن صّباغ مالكى  .   ٢٩٧



، آودك هستيد ولى فردا از بزرگان آنان به شمار  ه شما امروز در جمع مردمدر پى آسب دانش برآييد آ

 .، آن را يادداشت نماييد هر يك از شما قادر نيستيد مطلبى را حفظ آنيد. خواهيد آمد

 ;)٢٩٨( »ُحسن السؤال نصف العلم« . ٢

 .، نيمى از دانش است پرسش مناسب

 ;)٢٩٩(»تعلم  ِعلَم غيرك فتكون قد أتقنت علمك وعلمت مالمعّلم الناس وتعّلم«. ٣

هاى دانش خود را تحكيم نموده و آن  ، با اين آار پايه به مردم دانش بياموز و از دانش ديگران بهره بگير

 .اى دانى فراگرفته چه را نيز نمى

 ، »َقَطع العلم عذر المتعّلمين«. ٤

 .دانش پژوهان را از ميان برداشته است، عذر  دانش

 .، پناه سالمت است يقين; » اليقين معاذ السالمة«. ٥

 )٣٠٠(;»، فاّن التفّكر أبو آل خير وأّمه أوصيكم بتقوى اهللا وادامة التفّكر«. ٦

، ريشه هر آار نيك و پسنديده به  ، زيرا انديشه آنم شما را به پيروى از خدا و انديشه مستمر سفارش مى

 .آيد شمار مى

با )عليه السالم(، از همين رهگذر امام  عقل و ِخرد پايه و اساس علم و دانش است)ب
ا به تصوير ، آن ر بيان لوازم و آثار علمى آن و درجه اهّميت و نقش ِخرد در آمال آدمى

 :فرمايد آشيده و چنين مى

 . عقل و ِخرد نگاهبان رازهاى دل است;)٣٠١(»العقل حفظ القلب آّل ما استرعيته «.١

، ورأس  ال أدب لمن ال عقل له، وال موّدة لمن ال هّمة له، وال حياء لمن ال دين له«. ٢

 ;» دة الداَرْين، وَمن حرم العقل حرمهما جميعًاالعقل معاشرة الناس بالجميل، وبالعقل تدرك سعا

آن آس آه از عقل و خرد برخوردار نيست فاقد ادب و فرهنگ است و آسى آه هّمت و اراده ندارد از 

برترين درجه خردمندى . ، دين ندارد ، آسى آه شرم و حيا ندارد ارزش دوستى و محّبت برخوردار نيست

، آن آس آه از خرد  آيد ، خوشبختى دنيا و آخرت به دست مى ، به وسيله عقل و خرد رفتار نيك با مردم است

 .، از خوشبختى دنيا و آخرت نيز محروم خواهد بود محروم باشد

 .خورد ، فريب نمى  هر آس از عقل و ِخرد پندگيرد;  »ال يغش العقل َمن استنصحه«. ٣

 

 قرآن آريم . ٣

                                                           
 .١١٠نور األبصار  .   ٢٩٨
 .٣٧األئمة االثنى عشر  .   ٢٩٩
 .٣٤٦ - ٣٤٣ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣٠٠
 .٣٥٧ / ١همان  .   ٣٠١



 در بيان حقيقت قرآن و رسالت و اهداف و فضيلت آن و )عليه السالم( امام مجتبى)الف
 :فرمايد نحوه سيراب شدن از سرچشمه زالل بيكرانش مى

، فلُيجل جال بضوئه ولُيلجم الصفة  ان هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور«. ١
 )٣٠٢(;»آما يمشي المستنير في الظلمات بالنور،   ، فاّن التفكير حياة قلب البصير قلَبه

، بايد دل را  بنابر اين. يابد اش بهبود مى ها به راهنمايى درخشد و دل هاى هدايت مى در اين قرآن چراغ

ماند و راه  ها به وسيله انديشه صحيح، روشن مى دل. اتش استوار آردبه فروغ تابناآش روشن و به دستور

 .گذرند ها مى يابد هم چنان آه رهروان، در پرتو نور از تاريكى مى

مابقى من هذه الدنيا بّقية غير هذا القرآن فاتخذوه امامًا، وإّن أحق الناس بالقرآن  « .٢
 )٣٠٣(;»ل به وإن آان يقرؤهَمن عمل به وإن لم يحفظه، وأبعدهم عنه من لم يعم

سزاوارترين مردم به قرآن آسى . ، آن را پيشواى خودگردانيد از اين دنيا اثرى غير از قرآن باقى نمانده

است آه بدان عمل آند هر چند حافظ آن نباشد و آن آه از همه دورتر از قرآن است آسى است آه به قرآن 

 .نكند هر چند آن را قرائت نمايدعمل 

، ولن تمّسكوا   واعلموا علمًا يقينًا أّنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الُهدى..«. ٣

،  ، ولن تتلوا الكتاب حّق تالوته حّتى تعرفوا الذي حّرفه بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه
،  ة على اهللا ورأيتم آيف يهوى من يهوى، عرفتم البدع والتكّلف ورأيتم الفري  فإذا عرفتم ذلك

، والتمسوا ذلك عند أهله فاّنهم خاّصة نور يستضاء بهم وأئمة   وال يجهلّنكم الذين ال يعلمون
 )٣٠٤(;»، بهم عيش العلم وموت الجهل  يقتدى بهم

ايد  را آه آنار نهاده ، تقوا را نخواهيد شناخت و تا قرآنى ا نفهميدبه يقين بدايند آه شما تا وصف هدايت ر

، هر گز به پيمان قرآن تمسك نخواهيد جست و تا آسانى آه قرآن را تحريف آردند برايتان شناخته  نشناسيد

عت و ، بد ، هرگاه به همه امور ياد شده آگاه شديد ، آن را آن گونه آه بايد تالوت نخواهيد آرد شده نباشند

دانيد آن آس آه به ورطه سقوط  ايد و مى ايد و به دروغ بستن بر خدا و تحريف، پى برده زورگويى را شناخته

، آن را نزد اهلش جستجو آنيد  ، شما را به جهل و نادانى نكشانند ، افراد نادان افتاده چگونه سقوط آرده است

اند آه بايد از  ، پيشوايانى شود ز آنان آسب نور مى، و ا آنها آسانى هستند آه مخصوصان به نور افشانى اند

 .شود ها دانش جاودان و جهل به نابودى آشيده مى به واسطه وجود آن. ها پيروى آرد آن

،   ، ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه  آتاب اهللا فيه تفصيل آّل شيء...«. ٤

، فأطيعونا فإطاعتنا مفروضة   نتيّقن حقائقه، بل   ، ال ُيخطئنا تأويله والمعّول عليه في آل شيء
 ;  »..إذا آانت بطاعة اهللا والرسول وأولى األمر مقرونة

                                                           
 . به نقل از آشف الغمة و ارشاد القلوب٣٤٧ - ٣٤٦ / ١حياة االمام الحسن دراسة تحليلة  .   ٣٠٢
 .٣٤٧ - ٣٤٦ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣٠٣
 . به نقل از تحف العقول٣٦٠ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣٠٤



، هر  شرح و تفصيل هر چيزى آمده است و در آن هيچ گونه باطلى راه ندارد) قرآن(در آتاب الهى 

، از ما  بنابر اين. ن داريمشويم و به حقايق آن يقي چيزى استناد به قرآن دارد ما در تأويلش دچار اشتباه نمى

، بر همگان واجب  اطاعت آنيد زيرا اطاعت  ما چون به اطاعت خدا و رسول و اولى األمر مقرون است

 .است

 

اند   را يادآورشده)عليه السالم(هايى از تفسير قرآن امام مجتبى  تاريخ نگاران نمونه)ب
 :گذرد آه فرازهايى از آن از نظرتان مى

وشاهد ( شد تا تفسير آيه شريف )صلى اهللا عليه وآله(مردى وارد مسجد رسول خدا«

، آن جا سه تن را مشاهده آرد آه پيرامون هر يك گروهى از  را از آسى بپرسد)ومشهود
 با آنان سخن )صلى اهللا عليه وآله(هايش از رسول خدا اند و درباره شنيده مردم حلقه زده

، يعنى روز  شاهد: ، پاسخ داد ها پرسيد هود را از يك تن آنمعناى شاهد و مش. گويد مى
 .، يعنى روز عرفه جمعه و مشهود

، يعنى روز جمعه و مشهود  شاهد: ، به وى پاسخ داد همين معنا را از ديگرى پرسيد
 .يعنى روز عيد قربان

  و مشهود)صلى اهللا عليه وآله(شاهد رسول خدا: وى در پاسخ گفت: از نفر سوم پرسيد
و )يا أّيها الّنبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبّشرًا ونذيرًا(روز قيامت است به دليل اين فرموده خدا

 .)ذلك يوم مشهود(: در مورد قيامت فرمود

 ؟ اين سه تن آيانند: مرد پرسيد
حسن بن : عبداهللا بن عمر و سوم: ، دوم عبداهللا بن عباس: نفر اّول: به او گفته شد

 .)٣٠٥(على بن ابى طالب است

 را مورد بررسى )عليه السالم(ها و پند واندرزهاى امام مجتبى آسانى آه به دقت خطابه
خوبى براى وى ، به   به آيات قرآن حكيم)عليه السالم(، استدالل و استناد دقيق امام قرار دهد

ملموس و حاآى از احاطه و آگاهى آن بزرگوار به مراد و منظور و رازو رمز اين آيات 
هاى بعدى سخنان حضرت مالحظه  ها را در بيان بخش هايى از آن است آه نمونه
 .خواهيد آرد

 

 حديث و سيره . ٤

                                                           
 .١٦ به نقل از فصول المهمه ابن صّباغ مالكى ٣٦٢ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣٠٥



ول  به گسترش احاديث و سيره و فضايل اخالقى رس)عليه السالم(امام حسن مجتبى
اى از احاديثى را آه آن امام  ، اآنون گزيده اى داشت  عنايت ويژه)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 :شويم ، يادآور مى  روايت آرده)صلى اهللا عليه وآله(واالمقام از جد بزرگوارش رسول خدا

ان ، وارد آردن سرور شادمانى در دل برادر مسلم شود از جمله امورى آه سبب بخشش گناهان مى . ١

 .توست

اگر به دستوراتى آه : ، بهشت را برايت ضمانت خواهم آرد سه چيز را برايم تضمين آن! مسلمان. ٢

اى و اگر به آن چه خداوند به تو  ، پرستشكارى انسان به شمار رفته در قرآن بر تو واجب شده عمل نمايى

ترين  ، پرواپيشه هى دورى آنى، بى نيازترين فرد هستى و اگر از محّرمات ال ، قناعت آنى روزى داده

 ...شخص تلقى خواهى شد

، خداوند بدنش را از آتش   آن آس آه پس از اداى نماز صبح تا طلوع آفتاب بر سجاده خود بنشيند .٣

 .دارد دوزخ نگاه مى

 .رسد هر آجا حضور داريد بر من درود بفرستيد آه درودتان به من مى . ٤

 رسيد و از حضرت درخواست آمك )صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرمزنى به اتفاق دو آودآش خدمت  . ٥

هاى خرما را به يكى از  ، آن زن هر يك از دانه  دانه خرما به او داد٣ )صلى اهللا عليه وآله(آرد رسول خدا

 ، مادرشان دانه باقيمانده خرما را نيز دو آودآان پس از خوردن خرما به دست مادر نگاه آردند. فرزندانش داد

با ترحمى آه اين زن نسبت :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(، پيامبر اآرم نيمه ساخت و نصف آن را به هر يك داد

 .به فرزندان خويش انجام داد خداوند وى را مورد رحمت خويش قرار داد

، واآفني من  ، وآمن روعتي  اللهّم أقلني عثرتي«: اين دعا  از آن حضرت نقل شده . ٦

 ;  »...نصرني على َمن ظلمني وأرني ثأري منه، وا  بغى علّي

آنان را آه با من به ستيز . هايم در گذر و ترس و وحشتم را به امنيت تبديل گردان از لغزش! خدايا

 ...برخاستند به آيفر برسان و بر آسانى آه به من ستم روا داشتند پيروزم گردان و انتقام مرا از آنان بگير

 در نشر و گسترش سيره و رفتار و فضايل اخالقى نبّى )عليه السالم(امام مجتبى
داشت و گاهى اين فضايل را به نقل از  توجه فراوان مبذول مى)صلى اهللا عليه وآله(اآرم
عليها (اش هند بن ابى هاله تميمى پسرخوانده رسول خدا و برادر ناتنى حضرت زهرا دايى

، بيان  آشيد  دقيقًا به وصف مى آه صفات پسنديده و فضايل اخالقى پيامبر را)السالم
را به توصيف )صلى اهللا عليه وآله(، شخصيت نبى اآرم از جمله مواردى آه هند. داشت مى

 :گذرد آورده از نظرتان مى

هيچ گونه . رسيد و پيوسته در انديشه بود همواره اندوهناك به نظر مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

، هرگاه لب به سخن  ، سكوتى طوالنى داشت گفت م سخن نمى، جز در موارد الز راحتى نداشت



اى آه مقصود را بيان آرده  سخنانش آوتاه و پر معنا بود به گونه. گفت گشود به آرامى سخن مى مى

از اخالقى نكو و پسنديده بر خوردار بود و خشونت و درشتى . و سخن زائد در آن وجود نداشت

، هيچ  شمرد ها را ناچيز نمى آرد و آن ندك به عظمت ياد مىهاى الهى هر چند ا از نعمت. نداشت

. ساخت ، وى را خشمگين نمى دنيا و امور مربوط به آن. نمود آس را سرزنش يا نكوهش نمى

آرد با تمام آف دست اشاره  دريارى حق از هيچ چيز پروا نداشت هر گاه با دستش اشاره مى

گفت  آرد و هرگاه سخن مى ا را پشت و رو مىه ، دست شد نمود و هر زمان شگفت زده مى مى

زد و هنگامى  آرد و انگشت ابهام دست چپ را به آف دست راست مى ها را به هم متصل مى آن

. نهاد ، چشمانش را بر هم مى گشت گرداند و زمانى آه شادمان مى گرفت رو بر مى آه خشم مى

 .شد هاى تگرگ نمايان مى ير دانهاش حالت تبّسم و لبخند داشت و دندانهايش نظ بيشتر خنده

.  به اين سيره و شيوه مبارك فوق العاده توجه و اهتمام داشت)عليه السالم(امام حسن
 دست پرورده و شاگرد و داماد و برادر )عليه السالم(روزى از پدر ارجمندش على مرتضى

آرم و ، همدوش پيامبر ا هاى رسالت الهى رسول خدا آه در تحمل بار سنگين مسئوليت
صلى (، خواست سيره و رفتار رسول خدا ، يار وهمدمش بود قبل از بعثت تا زمان رحلت

در پاسخ به پرسش فرزندش )عليه السالم(، اميرمؤمنان  را برايش توصيف آند)اهللا عليه وآله
 را براى )صلى اهللا عليه وآله( الگوى آاملى از راه و روش نبى اآرم)عليه السالم(امام حسن
 :، ارائه داد و فرمود نى آه خواهان پيروى از آن بزرگوارندمسلمانا

،  آرد ، اوقات خويش را به سه بخش تقسيم مى آمد پيامبر گرامى اسالم هر گاه به منزل خود مى

، قسمتى براى امور خانواده و بخشى را به خود  بخشى براى راز و نياز با پروردگار جّل جالله

برد و  ربوط به شخص وى بود براى اداره امور مردم به آار مىقسمتى را آه م. داد اختصاص مى

داد و اين اوقات را صرف  به خواص ياران دستوراتى براى رسيدگى به آارهاى عمومى ديگران مى

 اين بود در آن جا آه به امور امت )صلى اهللا عليه وآله(شيوه رسول خدا. نمود آارهاى ديگر نمى

ها در امور  داد و اوقات را به تناسب آگاهى بيشتر آن ا برترى مى، اهل فضل و دانش ر پرداخت مى

هاى متعددى  اى نيازها و خواسته ، بعضى دو خواسته و عّده برخى يك نياز. آرد ، تقسيم مى دينى

ها را به اصالح آمبودهاى امورشان سرگرم  شد و آن داشتند و به رسيدگى امور آنان مشغول مى

حاضران به غايبان : فرمود آرد و مى صلحت آنان بود برايشان بيان مىنمود و آن چه را به م مى

نياز آسانى را آه به من دسترسى ندارند به من اطالع دهيد زيرا هر آس نياز افراد ناتوان . برسانند

، خداوند در روز قيامت او را ثابت قدم نگاه  را نزد صاحب قدرتى آه دسترسى به او ندارد ببرد

و از آسى غير او . شد ور آن بزرگوار غير از اين گونه سخنان چيزى ابراز نمىدر حض. دارد مى

يافتند جز با چشيدن  ، آسانى آه براى آسب علم و فضيلت حضور وى تشّرف مى شد پذيرفته نمى



، ديگران را رهنمون  رفتند و خود ، از آن جا بيرون نمى حالوت و شيرنى بيان آن حضرت

 .گشتند مى

در سخن گفتن )صلى اهللا عليه وآله(از پدر بزرگوارم پرسيدم رسول خدا:  فرمود) السالمعليه(امام حسن

 .؟ بود چگونه

 :پدرم فرمود

، با مردم  داشت زبان خود را از سخن بيهوده و غير ضرورى باز مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

شد  ميلى احترام قائل مىساخت به بزرگ هر فا ها را از خود دور نمى الفت و مهربانى داشت و آن

ها  داشت و بى آن آه نسبت به آن ، همواره مردم را بر حذر مى گرداند و او را بر فاميلش حاآم مى

آرد و از وضعّيت  ، از ياران خود ديدار مى ، مراقب خويشتن بود ترشرويى و بد ُخلقى انجام دهد

آرد و  ده را تحسين و تقويت مى، آار پسندي آرد ، پرسش مى گذشت ها مى مردم و آن چه بر آن

، از احوال  در آارها معتدل و ميانه رو بود. دانست آار ناپسند را نكوهش آرده و بى اعتبار مى

در ابراز حق آوتاهى . ها غفلت آنند و يا به سوى باطل آشيده شوند شد مبادا آه آن مردم غافل نمى

، بزرگترين  گمارد ن مردم را به آارها مىتري ، خير خواه نمود آرد و از آن تجاوز نيز نمى نمى

ترين آنان  ها از ديدگاه رسول خدا آسانى بودند آه بيش از ديگران موعظه پذيرفته و برجسته آن

 ...داشتند آمدند آه در مورد ديگران خيرخواهى و حمايت بيشترى مبذول مى افرادى به شمار مى

 ؟  پيامبر اآرم در نشستن چگونه بوداز پدرم پرسيدم:  فرمود)عليه السالم(امام مجتبى
 :فرمود

در هر مجلسى با ياد و نام خدا نشست و برخاست داشت و در مجالس، )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

،  فرمود گرفت و ديگران را نيز از چنين آارى نهى مى اى در نظر نمى براى خويش جاى ويژه

نشست و به ديگران نيز  جاى خالى بود مىشد در آخر مجلس آه  هرگاه وارد مجلس جمعى مى

اى آه هر يك  نمود به گونه ، به تمام اهل مجلس احترام و توجه مى داد چنين رفتار آنند دستور مى

اى  ، هر آس از او خواسته ترين فرد نزد آن حضرت هستند پنداشتند گرامى از حاضران با خود مى

يا به بيان خوش و شيرين آن حضرت راضى گشت و  داشت با حاجت روا شده از نزدش خارج مى

، از  دانستند اى ماليم بود آه همگان او را چونان پدرى مهربان مى اخالق نكويش به اندازه. شد مى

 .نظر حق همه در نزدش مساوى بودند

شد  ، در حضور وى صداها بلند نمى مجلس او مجلس حلم و بردبارى و حيا و صداقت و امانت بود

، در جاى ديگرى  زد آمد و اگر از آسى خطا و لغزشى سر مى حرمتى به عمل نمىو از آسى هتك 

شد و اهل مجلس در مقام عدالت با يكديگر به عدالت و انصاف و احسان رفتار آرده و به  بازگو نمى

، نسبت به يكديگر تواضع و فروتنى داشتند و پيران سالخورده  آردند تقوا و پرهيزآارى سفارش مى



، نيازمندان را بر خود مقدم شمرده و غريبان را  نمودند  و با آوچكترها مهربانى مىرا احترام

 .آردند نگهدارى مى

رفتار پيامبر با مجلسيانش ) از پدر ارجمندم پرسيدم(:  عرضه داشت )عليه السالم(امام مجتبى

 چگونه بود؟

 :وى فرمود

گشاده رو و از اخالقى خوش برخوردار و از درشتخويى و داد و فرياد )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

، از  آرد و اگر چيزى مطابق ميل آن بزرگوار نبود ديگران را زياد مدح و ستايش نمى. بر آنار بود

: آرد از سه چيز دورى مى. شدند اى آه مردم از او مأيوس و نوميد مى نمود به گونه آن تغافل مى

هيچ گاه آسى را : آرد و سخنان بى فايده و در باره مردم از سه چيز پرهيز مى، پرگويى  مجادله

آرد و عيب آسى را  ، از لغزش وخطاى آسى جستجو نمى داد مورد مذّمت و سرزنش قرار نمى

گفت و هرگاه لب به سخن  رفت سخن نمى ، جز درجايى آه اميد ثواب مى نمود ابراز و آشكار نمى

دادند آن چنان ساآت بودند گويى  ه زير افكنده و به سخنش گوش فرا مى، حاضران سر ب گشود مى

، در  آردند ، ديگران آغاز سخن مى شد پرنده بر سرشان نشسته بود و هرگاه حضرت ساآت مى

گفت  ، اگر فردى از اهل مجلس سخن مى آردند حضورش بر سر هر موضوعى بحث و جدل نمى

،  گفت رسيد و هر آس سخنى داشت به نوبت سخن مى ن مىآردند تا سخن او به پايا همه سكوت مى

، او  شدند خنديد و اگر از چيزى شگفت زده مى شد او نيز مى اگر مطلبى سبب خنده اهل مجلس مى

آرد و بر گفتار اشخاص غريب تازه واردى آه بى ادبانه با آن  نيز شگفت زده شده و تعّجب مى

 .آردند را جذب مى داد تا جايى آه يارانش آنان  مىگفتند، صبر و بردبارى نشان حضرت سخن مى

 هرگز ثنا و ستايش آسى را در حق خود پذيرا نبود مگر اين آه ثناى )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

آرد مگر اين آه از حّد  شد و سخن آسى را قطع نمى او به عنوان تشكر از آن حضرت تلقى مى

، سخنش را قطع  ا با نهى آردن و يا برخاستن از مجلسنمود آه در اين صورت ي معمول تجاوز مى

 .آرد مى

سكوت حضرت : به پدر بزرگوارم عرض آردم:  فرمود)عليه السالم(امام مجتبى
 چگونه بود؟

، بر  ، بر حذر بر حلم و بردبارى: در چهار وجه متبلور بود)صلى اهللا عليه وآله(سكوت پيامبر خدا

نگريست  اى بود آه همه مردم را به يك چشم مى  در تقدير به گونهسكوت. ، بر تفّكر و انديشه تقدير

داد و سكوتش در تفّكر چنان بود آه در باره چيزهايى باقى  و به گفتار همه به يك نحو گوش مى

 :پذيرفت و سكوت حضرت در َحذر به چهار گونه صورت مى. انديشيد ، مى ماندنى و امور فناناپذير



امور زشت و ناپسند را ترك آند تا مردم نيز از . ديگران از او پيروى آنندآار نيك را انجام دهد تا

به آارهايى اقدام .در امورى آه مصلحت مسلمانان در آن بود تالش آند.انجام آن خوددارى نمايند

 )٣٠٦(.باشد نمايد آه خير دنيا و آخرت مردم را در پى داشته

 

 اعتقادات . ٥

 توحيد. ١

دستور داد در مسجد آوفه براى )عليه السالم( به فرزندش امام مجتبى)عليه السالم(امام على

 : برفراز منبر رفت و فرمود)عليه السالم(، امام حسن مردم سخن بگويد

، الخالق بغير  ، القائم بغير آلفة ، والدائم بغير تكوين الحمد هللا الواحد بغير تشبيه«

، لم يزل قديمًا في  ، العزيز  ، المعروف بغير محدود ، والموصوف بغير غاية منصبة

، فليس   ، وخضعت الرقاب لقدرته ، وذهلت العقول لعّزته ، ردعت القلوب لهيبته القدم

، وال يفصح الواصفون  ، وال يبلغ الناس ُآنه جالله لغ جبروتهيخطر على قلب بشر مب

، أعلم  ، وال تبلغه العلماء بألبابها وال أهل التفّكر بتدابير امورها منهم ِلُكنه عظمته

 )٣٠٧(;...، ُيدرك األبصار وهو اللطيف الخبير خلقه به اّلذى بالحّد ال يصفه

، آن آه بدون تكّلف  ، خداى ابدى بدون خلقت و آفريده شدن كتايى را آه شبيهى نداردستايش خداى ي

،  هيچ رنجى آفريده و موصوف بى نهايت هايش را بى ، آفريدگارى آه آفريده و رنجى موجوداست

ها از بيم و  ، آن آه دل ، توانا و ابدى توان تصور آرد هايش نمى آن آه حّد و مرزى براى نيكى

، همه در برابر قدرتش خاضع  لرزان است و ِخردها در برابر عّزتش واله و حيران اندهراسش 

، هيچ انسانى به حقيقت  آند ، حّد و اندازه قدرت و توانش بر قلب هيچ بشرى خطور نمى گشته

 توانند به وصف آشند و ، ژرفاى عظمتش را نمى ، توصيفگران رسد جاللش نمى

آگاهترين . ، بدو راه نيابند بدو نرسند و انديشمندان با تدبير آارهايشاندانشمندان با عقل و خرد خود 

بيند و مهربان  ها را مى ، او همه چشم اش آسى است آه خدا را به حد و مرزى توصيف نكند آفريده

 .»و آگاه است

اى فرزند رسول :  شرفياب شد و عرضه داشت)عليه السالم(مردى حضور امام مجتبى

،  بينم اى برايم وصف نما آه گويى او را مى ، خداوند را به گونه )يه وآلهصلى اهللا عل(خدا
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 لحظاتى سر مبارك خود را به زير افكند و سپس آن را باال گرفت و )عليه السالم(امام حسن

 :بدو پاسخ داد

، وال قبل مدرك وال بعد محدود وال   الحمد هللا الذي لم يكن له اّول معلوم وال آخر متناه«

، فال تدرك العقول   ، وال اختالف صفة فيتناهى  ، وال شخص فيتجّزأ ّتىأمر بح

، وال بدئ   متى: ، صفته فيقول ، وال األلباب وأذهانها ، وال الفكر وخطراتها واوهامها

، خلق الخلق فكان بديئًا  ، وال تارك فهّال  ، وال باطن فيما ، وال ظاهر على ما  مّما

، ذلك اهللا رب  ، وأراد ما استزاد  ، وفعل ما أراد  دع ما ابتدأ، وابت  ، ابتدأ ما ابتدع بديعًا

 )٣٠٨(;»العالمين

توان قبل و بعدى تصور نمود و  سزد آه آغاز و پايانى ندارد و براى آن نمى ستايش خدايى را مى

، از اختالف صفاتى برخوردار نيست آه  پذير باشد ا تجزيه، تشّخصى ندارد ت حدودى را معّين آرد

ها و  ها و انديشه ، ِخردها و تخّيالت آن بنابر اين. حدود هر يك ديگرى را محدود و متناهى آند

. ها از درك صفات خداوندى عاجزند هاى نورانى و تصورات آن هاى فكرى و نيز عقل تراوش

ز آغاز گرديد و بر چه چيزى ظهور و بروز پيدا آرد و در توان گفت در چه زمانى و از چه چي نمى

او هرگز وانهاده نشده تا از وجودش ) باطن چيزى قرار نگرفته است(،  چه چيزى نمايان گرديد

اند، به وجود  ها و پديدهاى تازه و اشياء نو پيدا و موجوداتى را آه نبوده ، وى آفريده پرسش شود

، اوست خداوندى  ، انجام داد وآنچه را خواست فزونى بخشيد ه بود، آن چه را خود اراده آرد آورد

 .آه آفريدگار من و آفريدگار جهانيان است

 

 ابطال جبر . ٢

 درخواست آردند نظر )عليه السالم(اى از امام مجتبى گروهى از مردم بصره طى نامه

ها چنين مرقوم  ن در پاسخ آ)عليه السالم(، امام مبارك خويش را در مورد جبر اعالن نمايد

 :فرمود

، آافر است و آن آس آه گناه خود را بر عهده خدا  آسى آه به خدا و قضا و قَدرش ايمان نياورد

، خدا را  آند و آسى به قهر و غلبه هيچ آس خدا را از سر جبر اطاعت نمى. ، فاجر است بداند

ردم داده و به نيروهايى آه ، زيرا خداوند مالك همه چيزهايى است آه به م نمايد نافرمانى نمى

ها نيست و اگر از فرمانش  ، مانع آن بنابراين، اگر از او فرمان بردند. ها بخشيده تواناست بدان
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،  ، چرا آه اگر خداوند مردم را به اطاعت خود مجبور نمايد سازد ها را مجبور نمى ، آن سربپيچند

ها را عذاب نمايد و اگر آنان را به  ند نبايد آناز پاداش بر خوردار نيستند و اگر به گناه مجبورشان آ

از اين . ، بلكه در باره بندگان خود مشّيتى نهان دارد گرايد حال خود وانهد قدرتش به ناتوانى مى

ها  ، حّجت خدا بر آن اش نمودند ها مّنت دارد و اگر نافرمانى ، بر آن ، اگر از او اطاعت آردند رو

 )٣٠٩(.تمام است

 

 تشريح صفات خدا . ٣

: داد ؟ حضرت پاسخ  پرسيد معناى جواد چيست)عليه السالم(شخصى از امام مجتبى

فرمايد چه از ، خدا جواد و بخشنده است چه به بندگانش عطا  اگر منظورت آفريدگار جهان است

اى چيزى عطا آند آن چيز از آن بنده نبوده و اگر منع فرمايد  ، زيرا اگر به بنده ها دريغ آند آن

 )٣١٠(.، از او دريغ آرده است چيزى را آه از آن بنده نيست

 

 )عليهم السالم(واليت اهل بيت . ٦

ريح حقيقت َثقلين و موقعيت هر يك نسبت به  در تش)عليه السالم(امام حسن مجتبى. ١

 :ديگرى فرمود

، ولن تمسكوا  واعلموا علمًا يقينًا أّنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى.. «

حتى تعرفوا الذي ، ولن تتلوا الكتاب حق تالوته  بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه

، ورأيتم آيف   ، ورأيتم الفرية على اهللا ، عرفتم البدع والتكّلف ، فاذا عرفتم ذلك حّرفه

، وال يجهلّنكم الذين ال يعلمون والتمسوا ذلك عند اهله فإّنهم خاّصة  يهوي من يهوي

، وهم الذين أخبرآم   نور يستضاء بهم وأئّمًة يقتدى بهم عيش العلم وموت الجهل

، ال يخالفون   ، وظاهرهم عن باطنهم ، وحكم منطقهم عن صمتهم م عن علمهمحلمه

إّن : (، ومضى فيهم من اهللا حكم ، وقد خلت لهم من اهللا لسابقة  الحق وال يختلفون فيه

 ;)٣١١()في ذلك لذآرى للذاآرين

 ، تقوا را نخواهيد شناخت  هدايت را نفهميدبه يقين بدانيد آه شما تا وصف

 ، هرگز به پيمان قرآن تمسك نخواهيد ايد نشناسيد و تا قرآنى را آه آنار نهاده

، آن را  ، آن گونه آه بايد اند برايتان شناخته شده نباشند جست و تا آسانى آه قرآن را تحريف آرده
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ايد و  ، بدعت و زورگويى را شناخته گاه گشتيد، هرگاه به همه موارد ياد شده آ تالوت نخواهيد آرد

دانيد آن آس آه به ورطه سقوط افتاده  ايد و مى به دروغ بستن بر خدا و تحريف قرآن پى برده

آن را نزد اهلش جستجو . ، شما را به جهل و نادانى نكشانند ، افراد نادان چگونه سقوط آرده است

،  شود  و از آنان آسب نور مى اند ور افشانى، آنان آسانى هستند آه مخصوصان به ن آنيد

، جاودان ماندن علم و دانش و نابودى جهل به واسطه  ها پيروى آرد اند آه بايد از آن پيشوايانى

ها دليل  سازد و خموشى آن ، حلمشان شما را به پايه علم و دانش آنان آگاه مى هاست وجود آن

، با حق مخالف نيستند ودر آن اختالف ندارند  گويد گفتارشان است و ظاهرشان از باطنشان سخن مى

به . (ها روشى مقرر شده است و حكم الهى در باره آنان امضاء گرديده است و از خداوند در باره آن

 ).، يادآورى خواهد بود راستى اين مطلب براى ياد آوران

و خاندان ابراهيم و خاندان علم و موفقيت را از پروردگار خود بياموزيد خداى عز وجل آدم و نوح . ٢

، خاندان نوح و  ، ما دودمان آدم بنابراين. ، از دودمان يكديگرند ، برخى عمران را بر جهانيان برگزيد

برگزيدگان ابراهيم و سالله پاك اسماعيل و خاندان محمديم و ميان شما بسان  آسمان بر افراشته و زمين 

نظير درخت زيتون نه شرقى و نه غربى آه روغنش برآت . نيمما گسترده و خورشيد تابان و نور افشان مى

، هر آس به  ما ميوه آن درختيم! شاخه آن و به خدا سوگند)عليه السالم(، اصل آن درخت و على پيامبر. يافت

 )٣١٢(.، به آتش دوزخ سقوط آرده است ، رهايى يافته و آن آس آه نافرمانى آند اى از آن چنگ زند شاخه

 :اى پس از حمد و ثناى الهى فرمود  با ايراد خطابه)عليه السالم(امام مجتبى. ٣

به راستى خداى سبحان هر پيامبرى را مبعوث نمود برايش خليفه و جانشين و ياوران و خاندانى 

آند هر آس در حق ما اهل بيت آوتاهى ! برگزيد، سوگند به آن آس آه محمد را به پيامبرى برگزيد

، اعمالش را ناقص خواهد گذاشت و هر چند دولتى بر ضد ما حاآمّيت يابد  خداوند به همان مقدار

 )٣١٣(.)و ديرى نپايد آه خبر آن را قطعًا دريافت آنيد(اش از آن ما خواهد بود  ولى فرجام

 :و نيز فرمود . ٤

، وأهل بيته الطاهرون    األقربون، وعترة رسول اهللا  نحن حزب اهللا المفلحون«
فأطيعونا فإطاعتنا ... الطّيبون وأحد الثقلين الذين خّلفهما رسول اهللا والثاني آتاب اهللا

 ;)٣١٤(»..، اذ آانت بطاعة اهللا والرسول وأولي األمر مقرونة  مفروضة

 و اهل بيت پاك و پيراسته او و )صلى اهللا عليه وآله(، عترت و نزديكان نبّى اآرم ما حزب رستگار خدا

ها را به وديعه نهاد و  آن )صلى اهللا عليه وآله(يكى از دو امانت گران سنگى هستيم آه رسول خدا

زيرا اطاعت ما چون به اطاعت از خدا و رسول و ; ، از ما فرمان ببريد بنابر اين.. همتاى قرآنيم

 .است  بر همگان واجب، باشد ، مقرون مى اولى األمر
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اى به بيان فلسفه تشريع احكام و ارتباط آن به   طى خطابه)عليه السالم(امام حسن . ٥
 :پرداخت و فرمود)عليهم السالم(واليت اهل بيت

، شما حيران و سرگردان  و جانشينان وى نبودند)صلى اهللا عليه وآله(اگر پيامبر اآرم حضرت محمد

 ؟ اى غير از در آن وارد شويد توانيد به خانه ، آيا مى لهى آگاهى نداشتيدبوده به هيچ يك از واجبات ا

 پس از استدالل بر آمال دين و تمام نعمت الهى و اشاره به حقوق )عليه السالم(امام
اولياء خدا و نقش اداى اين حقوق در سالمت و رشد زندگى و بيان اين آه بخيل واقعى 

 :فرمود..  پيامبر بخل بورزدآسى است آه نسبت به دوستى و محّبت

من از نور الهى آفريده شدم و اهل : فرمود شنيدم مى)صلى اهللا عليه وآله(از جد بزرگوارم رسول خدا

بيتم از نور من خلق شدند و دوستانشان از نور آنان به عرصه آفرينش آمدند و ساير مردم از نور 

 )٣١٥(.آنان آفريده شدند

 

 )عليه السالم(مژده ظهور مهدى منتظر . ٧

 پس از صلح با معاويه آه مردم حضور وى رسيده و زبان )عليه السالم(امام مجتبى . ١
 :، فرمود گشودند به مالمت و نكوهش آن بزرگوار مى

،  آند  ما اهل بيت زير سلطه و حاآمّيت ستم پيشگان دورانش زندگى مىدانيد آه هر يك از آيا نمى

خداوند والدت آن . گزارد سرش نماز مى آه عيسى روح اهللا پشت )عليه السالم(قائم) حضرت(جز 

، بيعتى را از  بزرگوار را نهان ساخت و وجود مقدسش را در پرده غيب قرار داد تا به هنگام ظهور

خداى . ترين آنيزان است اشد وى نهمين فرزند برادرم حسين و فرزند برجستهآسى برگردن نداشته ب

گرداند و سپس به قدرت خود وى را در چهره مردى  متعال عمر او را در دوران غيبتش طوالنى مى

 )٣١٦(.سازد آمتر از چهل سال ظاهر مى

 از )عليه السالم( با نقل روايتى از پدر بزرگوارش امير مؤمنان)عليه السالم(امام حسن. ٢
 :حكمرانى معاويه و بدعت گذارى آنان و ستيز با دشمنانشان خبر داده تا آن جا آه فرمود

، شخصى  خبرى از مردم تا اين آه خداوند در آخر الزمان و دوران سخت و دشوارى، و در حال بى

، يارانش را حافظ است و با  دهد انگيزد و او را با فرشتگانش مورد حمايت قرار مى را بر مى

ناگزير همه سر به . بخشد گرداند و بر ساآنان زمين سيطره مى معجزات خود وى را پيروز مى

ت او در نمايد سراسر گيتى به اطاع نهند زمين را پر از عدل و داد و نور و برهان مى فرمان او مى

شود و در سايه  آورد و هر انسان تبهكارى درستكار مى ، هر آافرى بدو ايمان مى آيند مى

روياند و آسمان  زمين گياهانش را مى. رسانند حكومتش، درندگان نسبت به يكديگر آزارى نمى
                                                           

 .١٥١ / ٣، به نقل از ينابيع المودة  ٣٦٥ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣١٥
 .مراجعه شود ١٦٥ / ٣جهت آشنايى به منابع اين حديث به معجم احاديث االمام المهدي  .   ٣١٦



، بر شرق و غرب جهان چهل  گردند هاى زمين برايش آشكار مى ريزد گنج را فرو مى برآاتش

، سعادتمند آسى است آه دورانش را درك آرده و به سخنانش گوش  حكمرانى خواهد آردسال 

 )٣١٧(.فرادهد

 

 اخالق و تربيت . ٨

 :فرمود  شنيدم مى)عليه السالم(از امام مجتبى: گويد جابر مى

، وحسن   السائل، واعطاء  ، وصدق البأس صدق اللسان: مكارم األخالق عشرة«
، ومعرفة الحق  ، والتذّمم على الجار ، وصلة الرحم  ، والمكافأة بالصنائع الخلق

 )٣١٨(;»، ورأسهن الحياء ، وقرى الضيف للصاحب

، پاداش نيك در ازاى  ، نيك خويى ، بخشندگى ، درستكارى راستگويى: فضايل اخالقى ده گونه است

شناسى، مهمان نوازى و  ، حق ، حمايت از همسايگان ، پيوند و ارتباط با خويشاندان تهآار شايس

 .، شرم و حياست سرآمد همه اين امور

هاى پدر بزرگوارش على   در پاسخ به پرسش)عليه السالم(امام حسن مجتبى
اى از آن را  اى از فضائل اخالقى پرداخته آه گزيده به بيان مجموعه)عليه السالم(مرتضى

 :شويم ياد آور مى

 .فع زشتى با نيكويى؟ د سداد چيست . ١

 .)٣١٩(خدمت به همسايگان و برداشتن سختى از آنان؟  شرافت چيست . ٢

، از اموالش به نحو شايسته استفاده آند  استآن آه داراى عفت و پاآدامنى ؟  جوانمرد آيست . ٣

 )٣٢٠().، استفاده مناسب از اموال، بلند سالم آردن و دوستى و محّبت با مردم به امور دينى خود رسيدن(

 .بخشندگى در نادارى و دارايى؟  سخاوت چيست . ٤

 . همراهى در سختى و خوشى؟ برادرى چيست . ٥

 . توجه به تقوا و پارسايى در دنيا؟ غنيمت چيست . ٦

 .فروبردن خشم و زمام نفس را در دست داشتن؟  شكيبايى چيست. ٧

، غناى  نيازى ، زيرا بى خواهد هر چند اندك خشنود بودن به آن چه خدا مى؟  نيازى چيست بى . ٨

 .نفس است

 .سختكوشى و مبارزه با نيرومندان؟  نيرومندى چيست . ٩

                                                           
 .١٦٧ / ٣معجم أحاديث االمام المهدي  .   ٣١٧
 .٢٠٦ / ٢تاريخ اليعقوبي  .   ٣١٨
 .٣٤٣ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣١٩
 .٢٠٢تاريخ يعقوبى  .   ٣٢٠



، انسان ساآت همواره آسوده و  ها پوشاندن عيب ديگران و زيبا جلوه دادن آن؟  سكوت چيست . ١٠

 .)٣٢١(همدمش در آرامش است

 .، عطاآنى و از جرم درگذرى  در غرامت؟ بزرگوارى در چيست . ١١

 )٣٢٢(.هاى آن ، يا نگاهدارى نهان رى رازهاى دلنگاهدا؟  عقل و ِخَرد چيست . ١٢

 .ها و انجام آار نيك  ترك زشتى؟ ستايش چيست . ١٣

 .آرامش هميشگى و نرمخويى با بزرگان و برآنارى از بدگمانى مردم؟  استوارى چيست . ١٤

انجام آارهاى نيك و اطعام در ، داوطلب بودن در  بخشش قبل از خواهش؟  َآَرم چيست . ١٥

 )٣٢٣(.قحطى

 )٣٢٤(.ها  حمايت از همسايه و همكارى در پيشامدها و شكيبايى در سختى؟ همراهى چيست . ١٦

 در آمال روانى و بدون زحمت به مجموعه ديگرى از )عليه السالم(امام مجتبى
اى از آن را  رجمندش در مورد رذائل اخالقى پاسخ داد آه گزيدههاى پدر ا پرسش

 :مالحظه خواهيد آرد

 .اندك بخشيدن و گفتار ناهنجار؟  پستى و فرومايگى چيست . ١

 .آن آه شكر نعمت نكنى؟  نا آسى چيست . ٢

 . آن چه در آف دارى شرف بدانى و آن چه انفاق آنى تلف شمارى؟ بخل چيست . ٣

 . دليرى بر دوست و گريز از دشمن؟ ترس چيست . ٤

 . آزمندى بر هر چيز؟ فقر چيست . ٥

 . هماوردى با نيرومندان؟ دليرى چيست . ٦

 .شود  در سخنى آه به تو مربوط نمى؟ دشوارى در چيست. ٧

 . در افتادن با رهبر و در برابرش بلند سخن گفتن؟ آج خويى چيست . ٨

 . پيروى از پست فطرتان و همنشينى با گمراهان؟ نادانى چيست . ٩

 . به مسجد نرفتن و پيروى از تبهكاران؟ غفلت چيست . ١٠

 )٣٢٥(.دهند اى آه به تو مى از آف دادن بهره؟  گى چيست بى بهره . ١١

 )٣٢٦(.هايش شريك نيستند آس آه ديگران در خوشىآن ؟  بدترين مردم آيست . ١٢

،   با بيان اصل و ريشه آارهاى خالف اخالق و اعمال ناپسند)عليه السالم(امام
 :فرمايد مى

                                                           
 . به نقل از مطالب السؤول٢٤٥) حسن مصطفوى(امام مجتبى  .   ٣٢١
 .٣٤٣ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣٢٢
 .٣٤٥ - ٣٤٤همان  .   ٣٢٣
 .٣٤١ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣٢٤
 .٣٩ / ٨ به نقل از تاريخ ابن آثير ٣٤٤ - ٣٤١ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣٢٥
 .٢٠٢ / ٢تاريخ اليعقوبى  .   ٣٢٦



 .، حسد ، حرص تكّبر: هالآت مردم در سه چيز است

 .ن قرارگرفتموجب تباهى دين است و شيطان به دليل تكّبرش مورد لع: تكّبر

 .دشمن جان آدمى است و موجب رانده شدن حضرت آدم از بهشت شد: حرص

 )٣٢٧(.شد ، هابيل توسط قابيل آشته آشاند و در اثر حسد ها مى آدمى را به زشتى: حسد

 

 

 پندهايى حكيمانه. ٩

 : در تعريف تقوا و تشويق مردم به آن فرمود)عليه السالم(امام حسن مجتبى . ١

، لحظات مرگ شما را در آتاب مشّيت خود  خداوند شما را بيهوده نيافريده و به بازيچه نگرفته است

آن چه را خداوند . خويش را بشناسدنگاشت و روزى شما را تقسيم آرد تا هر آس مقام و منزلت 

توشه دنياى . ، به فرد خواهد رسيد و هر چه را از آن بازداشته بدان دست نخواهد يافت تقدير آرده

، به سپاس خود تشويق  شما را مهيا ساخته و براى عبادت و پرستش خويش به شما فرصت داده است

به تقوا و پارسايى سفارش فرموده است تقوا و ترغيب و ذآر و ياد خود را بر شما واجب گردانده و 

را آخرين وسيله خشنودى خويش ساخته وآن را دروازه بازگشت و توبه و سرآمد حكمت و ارزش 

خداوند در قرآن فرموده . يابند پرواپيشگان به وسيله تقوا به سعادت دست مى. ، قرار داد هر عمل

، به نعمت تقواى  پرهيزآاران(: ودهو فرم)سعادت و رهايى از آن پرهيزآاران است(: است

، اى بندگان  بنابراين)شوند ها نرسيده و اندوهگين نمى يابند و هر گز بدى به آن خويش رهايى مى

ها رهانيده و در  ، خدا او را از فتنه از نافرمانى خداوند بپرهيزيد و بدانيد هر آس تقوا پيشه آند! خدا

آورد و حّجت او را  ، وسيله رشد و آمالش را فراهم مى دهد آارهايش مورد حمايت خويش قرار مى

سازد و با پيامبران و  اش را برآورده مى گرداند و خواسته اش را درخشان مى پيروز و چهره

،  اند ها نعمت ارزانى داشته و همراهانى نيكو خصال راستگويان و شهدا و شايستگانى آه بدان

 )٣٢٨(.گرداند محشور مى

اى فرزند :  شرفياب شد و عرضه داشت)عليه السالم(ثروتمندى خدمت امام حسن . ٢
 :، بيم دارم حضرت به او فرمود من از مرگ! )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

اگر آن را ،  ات را پشت سر نهاده و از آن بهره نگرفتى بيم تو از مرگ بدين جهت است آه دارايى

 )٣٢٩(.پيش فرستاده بودى از پيوستن به آن شادمان بودى

                                                           
 . به نقل از نور األبصار٣٤٥ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣٢٧
 .٥٥تحف العقول  .   ٣٢٨
 .٢٠٢ / ٢تاريخ يعقوبى  .   ٣٢٩



 :حضرت در زمينه آسب روزى فرمود. ٣

، فإّن ابتغاء  ، وال تشكل على القدر اشكال المستسلم ال تجاهد الطلب جهاد الغالب«

، وال  ّفة بدافعة رزقًا، وليست الع ، واإلجمال في الطلب من العّفة الفضل من الُسّنة

 )٣٣٠(;»، واستعمال الحرص استعمال المآثم  ، فإّن الرزق مقسوم الحرص بجالب فضًال

در آسب روزى با چيره دستى مكوش و به اتكاى تقدير تسليم مشو و از آار باز نايست آه جستجوى 

منى هرگز روزى انسان را نابود ، پاآدا ، سّنت خداست و آم خواهى از پاآدامنى است روزى

، موجب گناهكارى  افزايد و آزمندى آند و هرگز حرص و طمع بر مقدار روزى تقسيم شده نمى نمى

 .است

 :، فرمود در مورد تشويق مردم در پايبندى رفتن به مساجد. ٤

دگار از آيات محكم پرور: ، به يكى از اين هشت امتياز نائل شود آسى آه همواره به مسجد برود

، از جانب خدا رحمتى نصيبش  ، دانش تازه فراگيرد ، دوستى بيابد آه به او سود رساند بهره گيرد

، بياموزد و از بيم خدا و شرم  ، آالمى آه او را از هالآت برهاند آموز بشنود ، سخنى هدايت گردد

 )٣٣١(.از مردم مرتكب گناه نشود

 :فرمايد  با تعيين دقيق و جامع حد و مرز سياست مى)عليه السالم(مام مجتبىا. ٥

فرائضى : حق خدا آن است.، در آن رعايت شود سياست اين است آه حقوق خدا و زندگان و مردگان

 .آه خواسته انجام شود و از گناهانى آه نهى آرده دورى شود

دران دينى خود انجام دهى و از خدمت به وظائف خود را نسبت به برا: حق مردم در اين است آه

آند تو نيز به درستى و خالصانه  مردم بازنمانى و هم چنان آه زمامدار با توبه درستى رفتار مى

، در برابر او ايستادگى آن و بر سرش فرياد  برايش عمل آن و هرگاه از راه راست منحرف شد

 .برآور

، زيرا  ن بگويى و از آارهاى بدشان چشم بپوشىهاى آنان سخ از خوبى: حق مردگان اين است آه

 )٣٣٢(.ها نيز پروردگارى دارند آه به حسابشان رسيدگى خواهد فرمود آن

 

 سخنان پربار و گرانبها

 .آن آس آه در پى عبادت است براى آن پاك و پيراسته گردد . ١

 .اند ، آليد پاداش ها مصيبت . ٢

                                                           
 .٥٥تحف العقول  .   ٣٣٠
 .٣ / ٣عيون األخبار از ابن قتيبة  .   ٣٣١
 .٣٥١ / ١حياة االمام الحسن  .   ٣٣٢



اگر آن را سپاس گفتى گنج است و اگر .  ، از جهتى گنج و از سويى ديگر بدبختى است متنع . ٣

 .آفران نعمت آردى بالى جان خواهد بود

 .، بدتر از مصيبت است بدخويى . ٤

 .آند ، خود را آماده مى آن آس آه سفر دور آخرت را به ياد آورد . ٥

 .تر است ، از آتش آسان پذيرش ننگ و عار . ٦

 .بهترين دارايى آن است آه آبروى انسان را حفظ آند. ٧

 .گردد گذرد و دير باز مى ، زود مى فرصت . ٨

 .، آزاد است و اگر وعده داد درگرو آن است تا بدان وفا آند انسان تا وعده نداده . ٩

منزله اش بودى و به آن دست نيافتى به  ، آن چه را در دنيا در پى ، دنيا را رسوا آرد مرگ . ١٠

 .آارى قرار ده آه در ذهنت نگذشته است

 .نيازمندى بهتر است از اين آه دست نياز نزد ناآسان ببرى . ١١

 

 

 فقه و احكام دين. ١٠

دار بوديم با حسن بن  عصر يكى از روزها آه روزه: گويد عاصم بن ضمره مى . ١
 ريز جارى و هاى زديم و آب فرات روى شن  در ساحل فرات قدم مى)عليه السالم(على

 :فرمود)عليه السالم(، حسن بن على زد و ما نيز تشنه بوديم ، آب زالل موج مى روان بود

 . آردم داشتم آب تنى مى اگر لنگى مى

 . آنم من لنگم را به شما تقديم مى: به او عرض آردم

 ؟ پوشى خودت چه مى:حضرت فرمود

 . آنم عريان آب تنى مى: عرضه داشتم

صلى اهللا (، زيرا من از رسول خدا اين همان چيزى است آه خوشايند من نيست: فرمود)عليه السالم(امام

ها شرم  ها، سازندگانى از فرشته وجود دارد از آن در آب نيز مانند بناآنندگان خانه: فرمود شنيدم مى)عليه وآله

 )٣٣٣(.، بدون لنگ وارد نشويد  آب شويدها ارج بنهيد و احترام قائل شويد و هرگاه خواستيد وارد آنيد و بدان

 :نيز فرمود. ٢

 به ما فرمان داده تا در عيد فطر و قربان زيباترين لباس را بپوشيم و با )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

، هفت  قربانىاى آه گاو  ترين گوسفند را قربانى آنيم به گونه ، خود را خوشبوسازيم و فربه بهترين عطر

 )٣٣٤(.ساله و گوسفند ده ساله باشد و بلند تكبير بگوييم و با وقار و سكينه باشيم
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 : فرمود)عليه السالم(امام مجتبى. ٣

،   ، وعافني فيمن عافيت رّب اهدني فيمن هديت: عّلمني رسول اهللا قنوت الوتر«

، إّنك تقضي وال  ، وِقني شّر ما قضيت  أعطيت، وبارك لي فيما وتوّلني فيمن توّليت

 )٣٣٥(;رّبنا وتعاليت) تبارآت(، إّنه ال يذل من واليت  ُيقضى عليك

! پروردگارا:  به من آموخت آه در قنوت نماز وتر اين دعا را بخوانم)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

ها عافيت دادى  ، آنان را هدايت فرمودى و آن گونه آه به آن مرا به راه آسانى هدايت آن آه خود

ها را دوست داشتى و در آن چه به  مرا نيز عافيت عنايت فرما و مرا دوست بدار به همان نحو آه آن

،  اى نگاهدار ، برآت عنايت آن و مرا از شر و آسيب هر آن چه برايم مقّدر آرده من ارزانى داشتى

آسى آه تو ! ، پروردگارا به راستى تو حاآم بر همه اشياء هستى و هيچ چيز بر تو غالب نخواهد بود

 .»اى شود و تو منزه و بلند مرتبه ، خوار و ذليل نمى او را دوست بدارى

اگر نمازهاى )٣٣٦(;»اذا اضّرت النوافل بالفريضة فاترآوها«: فرمود)عليه السالم(امام حسن . ٤

 .ها را ترك آن ، آن زنند مستحبى به نمازهاى واجب لطمه مى

 .است ، تنها پس از ازدواج انجام پذيرفتنى طالق)٣٣٧(;»ال طالق إّال من بعد نكاح«:نيز فرمود . ٥

 

 )عليه السالم(دعاهاى امام مجتبى . ١١

 دعاهاى گوناگون و حاالت مختلفى از تضّرع و )عليهما السالم(از امام حسن بن على
زارى به پيشگاه خدا نقل شده آه داللت بر ارتباط قوى آن حضرت به ذات مقدس بارى 

 :شود ها يادآورى مى اى از آن تعالى دارد آه نمونه

 با حالتى از خضوع و خشوع در پيشگاه خداوند در قنوت )عليه السالم(امام مجتبى. ١
 :خواند نمازش اين دعا را مى

، وتّمت  ، سبقت مشيئتك ، وبعونه يعتصم المكلوم يا من بسلطانه ينتصر المظلوم«

 . ، وبما تمضيه خبير  ، وأنت على آّل شيء قدير آلمتك

، وتقّطعت  ، ضّلت فيك الفهوم  يا حاضر آل غيب وعالم آّل سّر وملجأ آّل مضطّر

 . دونك العلوم

، وعنه  ، وفيه حكيم ، قد ترى ما أنت به عليم  ، الدائم الدّيوم قّيومأنت اهللا الحّي ال

 . حليم
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 .، والعون على آّفه غير ضائق وأنت القادر على آشفه

، وأخفيت   ، وقد ابنت عن عقود آّل قوم ، آما عن مشيئتك مصدره وإليك مرجع آّل أمر

، وحملت العقول ما   ، وأّخرت ما ال فوت عليك فيه ، وأمضيت ما قضيت سرائر آخرين

 .، ليهلك من هلك عن بّينة ويحيى من حّي عن بّينة  تحّملت في غيبك

 .، وعليك التوّآل ، وأنت المستعان  ، األحد البصير وإّنك أنت اهللا السميع العليم

، وترى تخاذل  ، وتعلم االختالل  ، تشهد األنفعال  ، لك األمر آّله  وأنت ولّي من توّليت

،   ، وحطام عقباه حميم آن حهم الى ما جنحوا اليه من عاجل فان، وجنو  أهل الخبال

، وبك  وخلوى من النصار وانفرادي عن الظهار... ، وارتداد َمن ارتد وقعوَد من قعد

 .، وعليك أتوّآل ، وبحبلك استمسك أعتصم

، وبقيُت  ، حتى انفّل حّدي ، وال منعُت وجدي اللهّم فقد تعلم أّني ما ذخرُت جهدي

، فاتبعت طريق من تقّدمني في آّف العادية وتسكين الطاغية عن دماء أهل  وحدي

،  ، فكنت آكظمهم أآظم ، وحرسُت ما حرسه اوليائي من أمر آخرتي ودنياي المشايعة

، وأنت ناصر  ، وبميسهم أّتسم حتى يأتي نصرك  ، ولطريقتهم أتسّنم وبنظامهم انتظم

 .، ونأى الوقت عن افناء األضداد ، وإّن بعد المدى عن المرتاد الحق وعونه

، وأعم عن   ، وامزجهم مع النصاب في سرمد العذاب اللهّم صّل على محّمد وآل محّمد

،   ، وسكعهم في غمرات لذاتهم حتى تأخذهم البغتة وهم غافلون  الرشد أبصارهم

، والعلم الذي  تبطش بها) التي(، واليد   ، بالحق الذي تظهره وسحرة وهم نائمون

 )٣٣٨(;»..، إّنك آريم عليم هتبدي

رسد و شخص دردمند به آمك و يارى او چنگ  اى خدايى آه به سلطنتش ستمديده به پيروزى مى

، اراده و مشيت تو بر همه چيز سبقت دارد و فرمانت تمام گشته است و تو بر انجام هر  زند مى

 . آارى توانا و به آن چه انجام دهى آگاهى

ها در شناخت تو حيران  فهم و درك. ى حاضر هر غيب و داناى هر پوشيده و پناهگاه هر درماندها

 . ها در برابرت ناقص و نارساست است و علم

دانى به  ، تو خود آن چه را مى اى آه آغازى ندارد و هميشگى و ازلى هستى تو آن خداى زنده

 .، بردبارى دانى و بدان دانا و نسبت به آن خوبى مى

،  و بى آن آه در تنگنا قرارگيرى از توان و قدرت آشف آن و در جهت جلوگيرى از آن

 .برخوردارى
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، چنانچه آغازش از مشّيت تو سرچشمه گرفته است و تويى آه از  بازگشت هر چيز به سوى توست

 و اى اهداف قلبى هر گروه و جمعيتى پرده برداشته و راز و رمز دل گروهى ديگر را پنهان داشته

اى و آن  اى و هر چه را از ميان رفتنى نبوده به تأخير انداخته اى اجرا نموده هر چه را فرمان داده

ها از روى دليل نابود گردند  اى تا نابود شدنى اى بر ِخردها بار نموده چه را در غيب خويش داشته

 .، با دليل زنده گردد و هر آه زنده شود

تويى آن خدايى آه همه از تو آمك جويند و بر تو توّآل . تا و بينايىبه راستى آه تو شنوا و دانا و يك

 . نمايند

، هر انفعالى را تو  ، همه آارها از توست تو سرپرست هر آسى هستى آه او را سرپرستى آنى

دنياى زودگذر فانى و گواهى و به هر اختالفى آگاهى و يارى ندادن نا دانان و تمايل آنان را به 

آنى  تو خود مالحظه مى. ، خود شاهدى هاى اندآى آه پى آمدش آب جوشان پر حرارت است نعمت

اى از دين بيرون رفتند و بى يار و ياور ماندم و در تنهائيم از  آه ياران دست از ياريم برداشته وعّده

 .آنم زنم و بر تو توآل مى  مىجويم و به ريسمان حمايتت چنگ به تو پناه مى;  پشتيبان و ياور

تو خود به خوبى آگاهى آه من از تالش و آوشش خود دريغ نورزيده و از آن خوددارى نكردم ! خدايا

، در جلوگيرى از دشمن و درهم شكستن طغيان اين طاغى،  از اين رو. تا اين آه بى يار و تنها ماندم

 امور دنيا و آخرتم همان گونه آه اولياى من ، در از ريختن خون شيعيان، از نياى خود پيروى آردم

، خشم خود را فرو بردم و به نظام  ، مراقبت نمودم و همانند فروخوردن خشمشان حراست آردند

ها استفاده آردم تا آن  ، از رهنمودهاى آن ها آارهايم را سرو سامان بخشيدم و به راه آنان رفتم آن

، هر چند زمان طول آشد و نابود آردن   و آمك آار آنگاه آه يارى تو فرارسد آه تويى ياور حق

 .دشمنان به تأخير افتد

بر محمد و دودمانش درود فرست و دشمنانم را با ناصبان در عذاب هميشگى قرين و ممزوج ! خدايا

ها  ها و خوشى گردان چشمانشان را از رشد و هدايت آور نما و در درياهاى متراآم لّذت

خبر و فريب خورده و در  ى آه ناگهان جانشان را بستانى و خود شان در بىسرگردانشان آن تا وقت

، به حقى آه آن را پيروزگردانى و دست قدرتى آه بدان برگيرى و دانشى آه آشكارش  خواب باشند

 .سازى آه تو بزرگوار و دانايى

بنى امّيه  از حّكام )عليه السالم(، آثار رنج و گرفتارى آه امام در آخرين فقرات اين دعا
ديده به خوبى ملموس است آه او از خدا مسئلت نمود بنى امّيه را در ازاى حرمت شكنى 

 . به آيفر عمل خويش برساند)صلى اهللا عليه وآله(از او و از رسول اآرم



، ستم پيشگان و  شويم  با دعايى آه ذيًال ياد آور مى)عليه السالم(امام حسن . ٢
ها، خود بر  خواست با به هالآت رساندن آن و از خدا مىآرد  تجاوزآاران را نفرين مى

 :داشت آنان مسلط شود و عرضه مى

 . ، وحجرًا محجورًا الّلهم ياَمن جعل بين البحرين حاجزًا وبرزخًا«

، وآيف أضام وعليك  ، آيف أخاف وأنت أملي ، يا علّي المكان يا ذا القّوة والسلطان

 .  مّتكلي

، وأّيدني بنصرك إليك ألجأ    وأظهرني على أعدائي بأمرك، فغّطني من أعدائك بسترك

 . ونحوك الملتجأ

، والمرِسل  ، يا آافي أهل الحرم من أصحاب الفيل فاجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا

 .، إرم من عاداني بالتنكيل  ، ترميهم بحجارة من سّجيل  عليهم طيرًا أبابيل

، والتوفيق لما ُتحّب   صر على األعداء، والن اللهّم إّني أسألك الشفاء من آل داء

 . وترضى

،   ، وبك استعفي ، بك استشفي  يا اله السماء واألرض وما بينهما وما تحت الثرى

 )٣٣٩(;»وعليك أتوّآل فيسكفيكهم اهللا وهو السميع العليم

 .رىاى خدايى آه ميان دو دريا حائل و برزخ و مانع غير قابل نفوذ قرار دا

چگونه بيم داشته . ، اى آن آه جايگاهت بس واال و با عظمت است اى خداى صاحب قدرت و سلطنت

 ؟ ؟ چگونه مورد ستم قرار گيرم آه تكيه گاهم تو هستى باشم آه اميدم تويى

پس مرا به وسيله پوشش خود از دشمانت نهان دار و به فرمانت بر دشمنان پيروزم گردان و به يارى 

 .جويم و پناهگاه تنها تويى ، آه به تو پناه مى ك نماخود مرا آم

را از حمله اصحاب فيل رهاندى و پرندگان ) آعبه(، اى آن آه اهل حرم  درآارم گشايش مقرر فرما

 .، دشمنانم را هالك نما با آيفر خويش. ابابيل را با سنگ هايى از سّجيل بر سرشان فرو فرستادى

آنم و پيروزى بر دشمنان و توفيق انجام آن چه را تو  شفاى هر دردى را از تو درخواست مى! خدايا

 .، از تو مسئلت دارم شوى دوست دارى و از آن خشنود مى

، به نام و ياد تو و آمك تو  ، معبودش تويى ها و زير زمين است آن چه در آسمان و زمين و ميان آن

، آنان را  ، به راستى خداوند آنم خواهم و بر تو توّآل مى عافيت مىات  جويم و به يارى شفا مى

 .آفايت خواهد نمود و او شنوا و داناست
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 )عليه السالم(شخصيت ادبى امام مجتبى. ١٢

اى به   طى نامه-هاى معاصر امام  ترين شخصّيت  يكى از برجسته-حسن بصرى 
اما «: گويد وار پرداخته و مىهاى ادبى و فرهنگى آن بزرگ آن حضرت به معرفى جنبه

هاى  هاى نجات امت در درياهاى متالطم و مشعل به راستى شما بنى هاشم آشتى;  بعد
مانيد آه ايمان آورندگان در آن نشستند و  ايد يا به آشتى نوح مى فروزان پرآوازه

اآنون اين نامه را بدين جهت ! ، اى فرزند رسول خدا مسلمانان در آن نجات يافتند
دارم آه در معنا و مفهوم َقَدر اختالف داريم و در موضوع  ورتان تقديم مىحض

، از شما خواستاريم ديدگاه خويش و پدران بزرگوارتان را براى  استطاعت سرگردانيم
، زيرا دانش شما از علم الهى گرفته شده و شما حّجت مردميد و خداوند  ما بيان فرماييد

و از دودمانى هستيد آه از يكديگريد ; ) بعض واهللا سميع عليمذّريًة بعضها من(حّجت بر شماست 

 )٣٤٠(و خداشنوا داناست

آن روز آه معاويه به پيشنهاد عمرو عاص آوشيد براى آشكار ساختن عدم توانايى 
 به سخن گفتن، خطابه حضرت را قطع آند تا مردم شيفته بالغت آن )عليه السالم(امام مجتبى

 )٣٤١(.، توانايى در هنر و بالغِت امام بر همگان متجّلى گشت گوار نشوندبزر

هاى نظامى دوران پدر   در ساختار خطابه)عليه السالم(چنان آه يادآور شديم امام حسن
ت ، سهم بسزايى داشت و در سخنان آن حضرت دّق ارجمندش و بعد از آن

 .ساختارعبارات و پيوستگى عناصر آهنگ و بيان را به وضوح مالحظه آرديم

 با عباراتى آوتاه و پر معنا از امتياز خاصى )عليه السالم(ها و مكاتبات امام مجتبى نامه
، يكى به معاويه و ديگرى به  اى از آن را در دو نامه حضرت برخوردار بود آه نمونه

امام در پاسخ نخستين . توان يافت يك بيش از دو سطر نبودند مى، آه هر  زياد بن ابيه
 :، مرقوم فرمود  آه دو تن جاسوس بر حضرت گماشته بود-  معاويه -فرد 

، گويى دوست دارى خود را درگير نبرد  اى تو دست به اعزام جاسوس زده!) معاويه(;  اما بعد

ام آه  ، خبر يافته  در انتظار آن باش، به خواست خدا ، من در اين موضوع ترديدى ندارم سازى

 )٣٤٢(.اى چون نابخردان به شماتت پرداخته

، آه يكى از افراد با ايمان را مورد   طى نامه ديگرى به زياد بن ابيه)عليه السالم(امام
زياد در . ، از او درخواست نمود دست از او بردارد آزار و اذّيت و پيگرد قرار داده بود

                                                           
 .٢٣١تحف العقول  .   ٣٤٠
 . مراجعه شود٣٠٠ - ٣٩٨ / ٢به حياة االمام الحسن  .   ٣٤١
 .١٨٩ارشاد شيخ مفيد  .   ٣٤٢



از زياد «: اى به اين مضمون به آن حضرت نوشت  نامه)عليه السالم(پاسخ نامه امام حسن
، در آن نامه قبل از من  ات بدستم رسيد نامه;  ، اما بعد سفيان به حسن بن فاطمه ابى بن

، در صورتى آه من حاآم و فرمانروا هستم و تو دست نياز به  خود را ستوده بودى
 )٣٤٣(»اى سمت من آورده

، حاآى از احساس بيمار گونه عقده  پر واضح است آه مضمون اين نامه زياد
عليه (، او خود را به ابو سفيان و امام حسن حقارت و آمبود شخصيت وى بوده است

 دو سطر  در)عليه السالم(ولى امام مجتبى.  دهد  نسبت مى)عليها السالم(را به فاطمه زهرا)السالم
، حضرت  آند دهد آه به آلىّ  شخصيت او را متالشى مى اى به وى پاسخ مى به گونه

 :بدو مرقوم فرمود

صلى اهللا عليه (، فإّن رسول اهللا ، اما بعد من الحسن بن فاطمة الى زياد بن سمّية«

 )٣٤٤(;»الولد للفراش وللعاهر الحَجر: قال)وآله

، از  فرزند: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم;  ، اما بعد از حسن پسر فاطمه به زياد پسر سمّيه

 .است و زناآار بايد سنگسار شود) شوهر(آِن صاحب پسر 

 

 شعر و ادب

قل للمقيم بغير دار : ، فرمود  پيرامون يادآورى مرگ)عليه السالم(امام حسن مجتبى. ١

 وّدع األحّبةحان الرحيل ف*** إقامة 

 صاروا جميعًا في القبور تربة*** إّن الذين لقيتهم وصحبتهم 

،  زمان آوچ فرارسيده: اند بگو به آنان آه در اين سراى ناپايدار اقامت گزيده: يعنى
، اآنون در دل  ، اجساد همه آسانى را آه ديدى و همراهشان بودى دوستان را وداع نما

 .اند قبرها به خاك تبديل شده

 :در مورد بى رغبتى به دنيا فرمود. ٢

 وشربة من قراح الماء تكفيني*** لكسرة من خسيس الخبز تشبعني 

 حيًا وإن مّت تكفيني لتكفيني*** وطمرة من رقيق الثوب تسترني 

اى از آب گوا را سيرابم  آند و جرعه پاره نان خشك و خشنى مرا سير مى: يعنى
پوشاند و آن گاه آه از دنيا  ، بدنم را مى بى پيرايهام لباسى ساده و  ، تا زنده سازد مى

 .رفتم همان لباس براى آفنم آافى است

                                                           
 .٣ / ٢جمهرة الرسائل  .   ٣٤٣
 .٣٧همان  .   ٣٤٤



 :در مورد سخاوت فرمود. ٣

 هللا يقرأ في آتاب محكم*** إّن السخاء على العباد فريضة 

 وأعّد للبخالء نار جهّنم*** وعد العباد األسخياء جنانه 

 )٣٤٥(فليس ذاك بمسلمللراغبين *** من آان ال تندى يداه بنائل 

اى الهى است و در قرآن حكيم از آن ياد شده  بخشندگى بر بندگان فريضه: يعنى
، خداوند بندگان بخشنده و سخاوتمندش را وعده بهشت داده و آتش جهّنم را براى  است

، او را  از نكندآن آس آه دست بخشندگى به سوى نيازمندان در. بخيالن مهيا آرده است
 .توان خواند مسلمان نمى

، عمرو عاص در مجلس معاويه وى را ناسزا گفته  آن گاه آه به وى خبر رسيد. ٤
 :، فرمود است

 بشتمي والمأل مّنا شهوُد؟ *** أتأمر يا معاوَي عبد سهم

 ُفقد علمت قريش ماتريد*** إذا أخذت مجالسها قريش 
 لضغن ما يزول ومايبيُد؟*** أأنت تظّل تشتمني سفاهًا 

 به َمن قد تسامى أو تكيُد؟*** فهل لك من أب آأبي تسامى 

 رسول اهللا إن ُذآر الجدوُد*** وال جدٌّ آجّدي يابن حرب 

 إذا ما حّصل الحسب التليُد *** وال ُاّم آاّمي في قريش

 وال مثلى ينهنهه الوعيُد *** فما مثلي تهّكم يابن حرب

 )٣٤٦(يشيب لهولها الطفل الوليد*** ُامورًا فمهًال ال تهّيج بنا 

دهى آه مرا در حضور مردم ناسزا  آيا عبد سهم را فرمان مى! اى معاويه: يعنى
ها چه منظورى  دانى آه آن آورند و تو مى ؟ هنگامى آه قريش مجالس فراهم مى بگويد
. اى آه هميشه از ما بدل دارى ، با آينه گويى  مى؟ تو از روى نادانى به من ناسزا دارند

! بازى؟ اى پسر حرب ، يا نيرنگ مى آيا تو مانند من پدرى دارى آه به او افتخار آنى
اگر اجداد معرفى شوند تو جّدى مانند جّد من ندارى آه فرستاده خداست و مانند مادر 

! ، اى پسر حرب ولد شود، مادرى در قريش نيست آه فرزندان شرافتمندى از او مت من
. توانى سرزنش آنى و نه آسى چون من از تهديد بيم دارد مى نه آسى نظير من را

 .خاموش باش و دست به آارى مزن آه از بيم آن آودآان پير شوند

 :نيازى از مردم فرمود در بى. ٥

                                                           
 .٩٥ / ١٠بحار األنوار  .   ٣٤٥
 .٢٦٠ / ٢حياة االمام الحسن  .   ٣٤٦



 ِتغَن عن الكاذب والصادق*** ِ اغَن عن المخلوق بالخالق
 ِفليس غير اهللا بالرازق*** واسترزق الرحمن من فضله 

 فليس بالرحمن بالواثق*** من ظّن أّن الناس يغنونه 

 )٣٤٧(زّلت به النعالن من حالق*** َمن ظّن أن الرزق من آسبه 

، تا از هر دروغگو و  ها بى نياز شو ، از آفريده با وجود آفريدگار توانا: يعنى
تنها از فضل و عنايت خداى مهربان درخواست روزى آن آه . تگويى بى نياز باشىراس

نياز خواهند  آن آس آه گمان برد مردم او را بى. غير از خدا آسى روزى رسان نيست
آسى آه تصّور آند رزق و روزى را تنها از راه آسب . اعتماد است ساخت، به خدا بى
 . لغزيده است، از اوج بلندى آورد و آار به دست مى

 

 

                                                           
 .١٧٥نور األبصار  .   ٣٤٧
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