مجلسپازندهم

فضایل امام حسن از منظر رسول اعظم
*

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانصاری


اشاره

یکی از مباحث مهم فینی که بایسته واکـاوی اسـت ،بررسـی ابعـاف شخصـیت امـام حسـن
میباشد؛ زیرا شناخت زندگی سبط اکبر ،بهترین الگوی زندگی اسـت .ازسـویفیگـر ،شـناخت
امام ،وظیفه شیعیان است و یکی از بهترین راههای شناخت امـام حسـن  ،بررسـی سـخنان و
سیره رسول خدا فرباره ایشان است؛ چراکه حضرت جایگـاه امـام را از همـه بهتـر میفانـد.
پیامبر اکرم از ایشان بهعنوان :امام ،فرزند ،هدیه الهی ،ریحانه و روشنای قلب خوف یاف نمـوفه
است 1.این نوشتار ،سعی میکند برخی فضایل امام حسن را از فیدگاه رسول اعظم تبیـین
کند.
نامگذاری الهی

هنگامیکه امام حسن

متولد شد ،مافر بزرگوارش عرض کرف :ای علی برایش نـامی انتخـاب

* نویسنده و پژوهشگر.
 .1طبری آملی ،بشارة المصطفی لشیعة المرتضی ،ص .۳۱۱
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نما؛ اما ایشان فرموف :فر این کار ،از رسول خدا پیشی نمیگیرم .خبر به حضـرت رسـید و ایشـان
خوف را به منزل علی رسانید و آن هدیه الهی را فر آغوش گرفت و فر گوش راسـتش انان ،و فر
گوش چپش اقامه گفت و آنگاه فرموف :نامی برایش انتخاب کرفهاید؟ عرض کرفند :فر ایـن کـار،
از شما پیشی نخواهیم گرفت .پیامبر فرمـوف :مـن هـم فر ایـن امـر از خـدای متعـال پیشـی
نمیگیرم .فر این هنگام ،جبرهیل نازل شد و عرض کرف :ای رسول خـدا خـدای متعـال بـر شـما
وسی َف َس ِّمَ ا ْسم ْاانها ُْ َ
فروف فرستافه و میفرمایدَ َ« :ن َعّل ّ َ ْن َك ا َّم ْنز َلة ه ُْ َ
ون َ ْن َُ َ
ون؛ جایگـاه
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
علی نسبت به تو ،چون جایگاه هارون نسبت به موسی است .پس ،نام او را پسر هارون قـرار فه».
ُ
اسم پسر هارون ،ش َبر بوفه که فر زبان عربی «حسن» گفته میشوف .ازایـنرو ،نـام او را «حسـن»
1
نهافند.
نامگذاری امام حسن  ،الگویی است برای ما تـا فرزنـدانمان را بـا توجـه بـه بافـت فرهنگـی و
آموزههای فینی خوف نامگذاری نماییم؛ زیرا از روشهای مهم تربیت فرزند ،انتخاب اسم خوب و
زیبا برای اوست .نام زیبا ،وسیلهای برای توجه به شخصـیت فرزنـد بـوفه ،خـوبی و بـدی آن ،فر
شخصیتســازی فرزنــد اثرگــذار اســت؛ اگــر نــام او خــوب نباشــد ،ســبب رنجــش روحــی و

آزرفگی خاطر کوفک خواهد شد 2.ازاینرو ،فر روایـات ،یکـی از حقـوق فرزنـدان بـر والـدین،
انتخاب نام پسندیده شمرفه شده است .شخصی از امام صـافق

پرسـید :مـا فرزنـدانمان را بـا

نامهای شما و پدرانتان نامگذاری میکنیم .آیا این کـار ،نفعـی بـرای مـا فارف؟ حضـرت فرمـوف:
«آری ،به خدا قسم مگر فین ،چیزی جز محبت است».
امام صافق

3

فرموف« :هیچ نـوزافی بـرای مـا متولـد نمیشـوف ،مگـر اینکـه نخسـت نـام او را

«محمد» مینامیم و پس از هفت روز ،اگر خواستیم نامش را تغییر میفهیم؛ وگرنـه همـان نـام را
بر او میگذاریم».

4

امروزه ،متأسفانه برخی افراف ،نامهایی برای فرزندان خویش انتخاب میکنند که خـالف فرهنـگ
اسالمی و ایرانی است.
 .1شیخ صدوق ،األمالی ،ص.۳۱6
 .2ر.ک :محمدجواف طبسی ،حقوق فرزند در مکتب اهلبیت
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۳9۳ص .۳۱9
 .4شیخ کلینی ،الکافي ،ج  ،6ص .۳8

 ،ص .۱7

مجلس پانزدهم :فضايل امام حسن

از منظر رسول اعظم 911  .

تربیت الهی

از فضایل فیگر امام حسن  ،آن است که فر خاندان وحی تربیـت شـد و مربیـان وی بزرگـانی
همچون :پیامبر ،علی و فاطمه
اهلبیت

بوفند .ازسویفیگر ،از آموزههای فینـی اسـتفافه میشـوف کـه

َ َ َْ
َْ َ
ْ َ
از رحمهای مطهره به فنیا آمدهاندُ « :نوْا ِفي اْل ْصَل ِب الّش ََِ ِة َواْل ْْ َح ِم ال ُّمط َْ َاإة...

 1».همین امور ،سبب شد که امام مجتبی

تمام کمال انسـانی و الهـی را کسـب کنـد .پیـامبر

اسالم فرموف« :خداوند اسباط نبوت را به این فو (حسن وحسین) ختم نموف و نسل مرا از این
فو قرار فاف .کسی که شهرهای کفر را فتح میکند و زمین را پس از ُپرشدن از جور و ستم ،مملو از
عدل میسازف ،از نسل آنهاسـت .ایـن فو ،فرزنـدانی طـاهر و مطهرنـد و سـروران جوانـان اهـل
بهشتاند». ...

2

پیامبر

فر تربیت امام حسن

پیامبر

آورف .رسول خدا

تالش بسیاری میکرف .گویند روزی مرفی سبد خرمایی برای
پرسید :این چیست؟ هدیه است یا صدقه؟ مرف پاسخ فاف :صـدقه

است .فرموف :برای اصحاب صفه 3ببر .فر آن حال ،امام حسـن

نـزف پیـامبر

میکرف .به جهت کوفکی ،خرمایی برفاشت و فر فهان گذاشت .پیامبر

بـوف و بـازی

متوجه شد و انگشـت

خوف را فاخل فهان او کرف و خرما را بیرون کشید و فور افکنـد و فرمـوف :مـا خانـدان محمـد
صدقه نمیخوریم.

4

واسطه فیض الهی

از فیگر فضایل اهلبیت

 ،این است که مایـه نجـات مـرفم ،محـل نـزول رحمـت و برکـات

الهیاند .این امر ،امتیاز بزرگی است که تنها اهلبیت
امام علی

از آن برخورفارند .رسـول خـدا

بـه

فرموف :آنچه را امال میکـنم ،بـرای شـریکهای خـوف بنـو یس .حضـرت علـی

عرض کرف :شریکان من چه کسانی هستند ای رسول خدا؟ فرموف :شریکانت ،فرزندان توانـد کـه
امام هستند .به برکت وجوف آنهاست که بر امت من باران میبارف و فر پرتـو وجـوف آنهـا فعایشـان
 .1ابنطاووس ،اإلقبال األعمال ،ج  ،1ص .697
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱7ص .۴۴
 .3منظور گروهی از صحابه فقیر است که فر سکوی سرپوشیدهای به نام «صفه» (مکان سـایهفار) فر مسـجد پیـامبر
سکونت فاشتند.
 .4ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،6ص .۳۱
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مستجاب میگرفف .خداوند به سبب آنها بالیا را از امتم میگرفاند و بـه برکـت وجـوف ایشـان ،از
آسمان رحمت میبارف .این ،نخستین ایشان است .فر این لحظه ،با فسـت بـه حسـن
کرف .سپس ،به حسین

اشاره کرف و فرموف :فرزندان او که اماماند.

امام صافق نیز فرموفِ « :ا َن
ُ ْ َْ
َو َح ْن ُبت ُعّش ُ اْل ْْ ِض َو ِا ِع َب َُ ِت َن

1

اشـاره

َ
َْ
َْ
اْل ْش َج ُْ َو َأ ْح َن َعت ِالث َّم ُْ َو َ
اْل ْن َْ ُْ َوا َن َح ْنز ُل َغ ْ َُ َ
أ ّْم َ
َ
َ
الس َاّم ِء
ت
إ
ج
ت
إ
ّم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ 2
ع ِبد الّلَ ولو ا نِن َ ع ِبد الّلاَ؛  ...بـه سـبب مـا ،فرختـان میـوه

میفهند و میوهها به ثمر میرسند و روفها جاری میشوند و به سبب ما ابـر از آسـمان میبـارف و
گیاهان از زمین میرو یند و به واسطه بندگی ما ،خداوند پرستیده میشوف و اگر مـا نبـوفیم ،هرگـز

خداوند پرستیده نمیشوف.
گرچه امروزه از سوی برخی از افراف ،نامهربانیهایی علیـه اهـلبیـت صـورت میگیـرف ،امـا
حقیقت این است که همه انسانهای جهان مدیون اهلبیت هسـتند؛ زیـرا اینـان سـر سـفره
نعمت آن بزرگواران نشسـتهاند .اگـر اینـان نبوفنـد ،انسـانها مـورف رحمـت و فـیض الهـی قـرار
نمیگرفتند .از سوی فیگر ،هدایت و رستگاری مرفم نیز فر سایه هدایت اهلبیت میباشـد.
اینان کشتی نجات بشر میباشند؛ چنانکه زمخشری با نکر روایتی از پیـامبر بـه ایـن مطلـب
ْ ُ
َْ ُ
اشاره نموفه استَ « :ف ط َّم ُة َا ْْ َج ُة َق ّْلبي َو ْاا َن َه َّم َّم َإ ُة ُف َؤ ِاُي َو َا ْع ُّل َْ ُن ُ
وْ َا ََ ِإي َواْل ِئ َّمة َِ ْن ُول ِد َه أ ََ َنا ُء
ِ
ِ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
3
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َْ ِاي َو َح ْب ََ ّْم ُد ٌوُ َا ْ َن َُ َو ا ْ ن خّل ِق َِ َ ِن اعتَ َم ِا ِْ ْم نج َوَن تَّل عنْ ْم ه َاوى؛ فاطمـه ،عصـاره و
خون قلب من است و پسران وی ،میوه فل من میباشند و همسرش ،نور چشم من است و امامان
از فرزندان فاطمه ،امینهای خدای من هستند .آنان طناب آویختـه بـین خـدا و مـرفم میباشـند.
هرکس به آنان چنگ آویزف ،نجات مییابد و هرکس از آنان رویگرفاند ،سقوط خواهد نموف».
فر این حدیث ،فرزندان فاطمه ـ ازجمله امام حسن ـ امینهای خدا و حبلالله (ریسـمان
الهی) معرفی گرفیده است .گرچه احافیث فیگری نیز به این مضمون وجوف فارف ،اما ویژگی ایـن
روایت آن است که یکی از علمای بزرگ اهلسنت ،مانند زمخشری آن را نقل نموفه اسـت؛ ایـن
حدیث ،بهروشـنی بیـانگر فضـایل محـوری عتـرت اسـت و نیـز از امامـت فرزنـدان حضـرت
فاطمه سخن میگوید که خاستگاه باور تشیع را شکل میفهد.
 .1شیخ صدوق ،األمالي ،ص .۴۳9
 .2شیخ کلیني ،الکافی ،ج  ،۳ص .۳۴۴
 .3اسماعیل انصاری زنجانی ،الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء  ،ج  ،۱ص .111

مجلس پانزدهم :فضايل امام حسن

از منظر رسول اعظم 911  .

دوستی

از فیگر ویژگیهای مهم امام حسن  ،محبت رسول اعظم

به وی میباشد .حضرت بارهـا

به این امر تصریح کرفه ،بر آن پافشاری نموفه است؛ تا آنجا که محبت به اهلبیت

رسالت فانسته است 1.فر روایات متعدفی نیز فوسـتی اهلبیـت
حسنین

 ،محبت به شخص رسول خدا

حسن  ،فوستی رسول خدا

 ،بـهخصـوص محبـت بـه

شمرفه شـده اسـت و گـاهی فقـط فوسـتی امـام

به حساب آمده است.

زیدبنارقم میگوید :نزف رسول خدا
حسن و حسین

را پـافاش

فر مسجد نشسته بوفم که فاطمـه زهـرا

فرحـالیکـه

با وی بوفند ،از منزل خوف خارج شد و به سوی خانه رسول خـدا

رفـت.

ََ َ
َ
سر مبارکش را به سوی من بلند کرف و فرموفَ « :و ََ ْن أ َح َب ُْ ْم فق ْد أ َح َب ِناي َو ََ ْان

آنگاه رسول خدا

َ َ َ ََ َ َ َ
أ ْاغّض ُْ ْم فق ْد أ ْاغّض ِني؛ هرکس اینها را فوست بدارف ،مرا فوست فاشته و هرکس ایشـان را فشـمن
2

بدارف ،مرا فشمن فاشته است ».همو فرموف« :هرکس آن فو را فوست بـدارف ،همانـا مـرا فوسـت

فاشته و هرکس آن فو را فشمن بدارف ،همانا مرا فشمن فاشته است».
پس از شهافت علی  ،امام حسن

3

بر منبر رفـت و بـا مـرفم سـخن گفـت .مـرفی از میـان

جمعیت برخاست و گفت :من خوف پیامبر

را فیدم که حسن را بر فامـن خـوف نشـانده بـوف و

میفرموف :هرکس مرا فوست فارف ،باید که او (حسن) را فوست بدارف حاضران این موضوع را بـه
غایبان برسانند .اگر فرمان پیامبر
جای خوف نشست.

4

فر این احافیث ،به امت پیامبر

نبوف ،فر این باره به هیچکس سـخنی نمـیگفتم .سـپس ،فر
فو معیار مهم سفارش شده است:

اول :فوستی امام حسن  ،فوستی رسول خدا
رسول خدا

باشد ،باید فوستفار امام حسن

فانسـته شـده و فر نتیجـه ،هرکـه فوسـتفار
نیز باشد.

فوم :بغض و فشمنی با امام حسن  ،بغض و فشمنی با رسول خدا

شمرفه شده است.

این فو معیار ،خط بطالنی است بر خلفای بنیامیه و مانند آنها ،مثل وهابیت که فر طـول تـاریخ
ُ س َ س َُ س َ َ ً َ س
سُ
کم َعل سیه أ سجرا إال ال َم َو َف َة في الق سربی».
 .13شورا ،آیه « :23قل ال أسئل
 .2شیخ صدوق ،کمال الدين وتمام النعمة ،ج  ،۳ص .169
 .3ابنشهرآشوب ،مناقب آل أبيطالب  ،ج  ،۱ص .۱81
 .4ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،6ص .۳1
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ََ
علم فشمنی با اهلبیت
حسن

را به فوش کشیدهاند .ازاینروست که پیامبر

نیز اشاره نموفه است .ابنعباس میگوید :رسول خدا

به سزای بغض امـام

فرموف :فر شب معراج فیـدم

ْ
َ ْ
ُ َ
َ َ َ َ
ٌ
که بر فر بهشت نوشته بوف« :ا َِل ََ َِا الّل ََُّ َِ َُ ،مد َْ ُسول الّل ََِ ،ع ِّليٌ َح ِب ا ُ الّل ِاَ ،ال َِ َس ُان َوال ُِ َسا ْ ُن
َ ُ َ
ْ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ
َصف َوة الّل َِ ،ف ِط َّمة أ ََة الّل ََِ ،عّلی َا ِغ ِّض ِْ ْم ل ْع َنة الّلَ؛ 1معبوفی جز خدا نیست .محمد رسـول خـدا،

و علی حبیب خدا ،و حسن و حسین برگزیده خدا ،و فاطمه کنیز خدا میباشند .کسانی که بغض

آنها را فاشته باشند ،لعنت خداوند بر آنها باف».
علم الهی

از جمله کسانی که از رسول خدا
پیامبر

روایت نقل میکند ،امام حسن

است .ایشان فر حیـات

فه سال فاشت و با فریافت گفتههای پیامبر که گاهی آیات وحی و گاهی روایـات بـوف،

آنها را کسب نموفه ،به فیگران انتقال میفاف.
امام حسن

با شنیدن آیاتی که بر رسول خدا

فروف میآمد ،بیفرنگ به منزل آمـده و آنهـا را
شـده بـوف.

برای مافرش فاطمه زهرا

قراهت میکرف .این مسئله ،باعث تعجب امیر مؤمنـان

آورفهاند که امام مجتبی

هفت ساله بوف که به همراه پیامبر فر مسجد حضور مییافـت و آنگـاه

که آیات جدید بـر او نـازل میشـد ،همانهـا را از زبـان جـدش میشـنید و آنگـاه کـه بـه خانـه
بازمیگشت ،برای مافرش فاطمه تالوت میکرف؛ بـهگونـهایکـه هرگـاه امیـر مؤمنـان وارف خانـه
میشد ،مالحظه میکرف آیات جدیدی که بر پیامبر نازل گرفیده ،نزف فاطمه است .وقتـی مـاجرا را
از آن حضرت جویا میشد ،فاطمه میفرموف :از فرزنـدت حسـن شـنیدم .بـدین جهـت ،روزی
علی

زوفتر به خانه آمد و از فید فرزندش پنهان گشت تا آیات جدید را که بر پیامبر نازل شـده،

بار فیگر از فرزندش بشنوف .امام حسن

وارف خانه شد و همینکه خواست آیـات قـرآن را بـرای

مافرش بخواند ،زبانش به لکنت افتاف و از خواندن سریع باز ماند .مافرش شگفتزفه شـد .امـام
حسن

گفت :مافر ،تعجب نکن گویا شخصیت بزرگی فر خانه است که با شـنیدن سـخنانم،

مرا از سخنگفتن بازمیفارف .فر این هنگام ،امیر مؤمنان
حسن را فر آغوش گرفت و بوسید.

2

 .1شیخ طوسی ،األمالي ،ص .۱66
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۴۱ص .۱۱8

از محل اختفا بیرون آمـد و فرزنـدش

مجلس پانزدهم :فضايل امام حسن

کسب علم امام حسن

از پیامبر

از منظر رسول اعظم 989  .

ازیکسو ،و عنایت علم خـدافافی ازسـویفیگـر ،سـبب

شد که امام به باالترین مقام علمی برسد .حذیفةبنیمان نقـل کـرفه اسـت :روزی پیـامبر
اطراف مدینه به همراه گروهی از اصحاب ،همانند علی  ،نشسته بوف که امام حسن
آنها آمد .پیامبر

فر

بـه نـزف

نظری به او انداخت و فرموف :این جبرهیل است که حسن را راهنمایی میکنـد

و این میکاهیل است که وی را محافظت مینماید .این حسن ،فرزند و نفس پاک و یکی از اضالع
من است .پدر به فدای این حسن باف
سپس ،پیامبر

برخاست و ما هم برخاستیم .آنگاه حضرت فست امام حسن

را گرفت و بـه

راه افتاف و ما نیز با حضرت راه افتافیم و بعد فرموف :این حسـن ،بعـد از مـن راهنمـای مسـلمانان
هدایتشده خواهد بوف .این حسن ،هدیه پرورفگار عالم به من اسـت .ایـن حسـن ،از مـن خبـر
میفهد .آثار و فین مرا به مرفم معرفی کرفه ،سنت مرا زنده میکند.
هنوز سخن پیامبر اسالم

تمام نشده بوف که عربی بافیهنشین ،فرحالیکـه عصـای خـوف را بـه

زمین میکشید ،به سوی ما آمد .وقتی چشم پیامبر

به او افتاف ،فرمـوف :ایـن مـرف کـه میآیـد،

سخن خشنی به شما میگوید .وی فرباره اموری از شما جویا خواهد شـد .هنگـامی کـه عـرب
وارف شد ،بدون اینکه سالم کند ،گفت :کدامیک از شـما محمـد اسـت؟ مـا گفتـیم :منظـور تـو
ً
چیست؟ فر این هنگام ،رسول خدا فرموف :آرام باشید آنگـاه او گفـت :ای محمـد مـن قـبال
کینه تو را فر فل فاشتم و اکنون که تو را فیـدم ،کینـه تـو را بیشـتر فر فل گـرفتم .پیـامبر خـدا
لبخندی زف؛ ولی ما خواستیم او را تنبیه کنیم؛ اما پیامبر

فرموف :سـاکت باشـید سـپس عـرب

گفت :ای محمد تو گمان فاری که پیامبری؟ فر صورتی که به انبیا فروغ میبنـدی و هـیچ فلیـل
نداری؟ رسول اکرم

فرموف :چه منظـوری فاری؟ گفـت :اگـر فلیـل فاری ،بیـاور پیـامبر

فرموف :آیا فوست فاری یکی از اعضای من به تو خبر فهد؟ او گفت :مگر عضو انسان هم سخن
میگوید؟ پیامبر

فرموف :آری .سـپس ،حضـرت بـه امـام حسـن

گفتوگو کن] او به امام حسن

به نظر حقارت نگریست و گفت :پیامبر خوفش برنمیخیـزف و

کوفکی را بلند میکند تا با من سخن گوید رسول خدا
گفت .امام حسن

فرمـوف :برخیـز [و بـا او

به او فرموف :حسن جواب تو را خواهد

بر آن مرف سبقت گرفت و فرموف :آرام باش آنگاه این اشعار را سروف.

«تو از شخصی کوفن و فرزند کوفن نپرسیدی؛ بلکه از شخص فانشمندی جویا شدی و تو بسیار
نافانی .اگر تو نافانی ،شفای نافانی تو نزف من است؛ مافامی که شخص سؤالکننده بپرسـد .تـو از
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فریای علمی پرسش میکنی که فلوها نمیتوانند آن را تقسیم کنند .این علم و فانش ،ارثی اسـت
که رسول خدا

[نزف ما] به یافگار نهافه است».

سپس ،حضرت افامه فاف :گرچه تو زبانفرازی نموفی و از حد خویشتن تجـاوز کـرفی ،ولـی فر
عین حال ،با خواست خدای علیم ،با ایمان کامل بازخواهی گشت.
آن مرف پس از اینکه لبخندی زف ،گفت :چه میگویی؟ امام حسن
خوف گرف آمده ،به گفتوگو پرفاختید و گمان کرفید محمد

به او فرموف :آری ،تو با قـوم

بدون فرزند اسـت و بیشـتر عـرب

کینه وی را فر فل فارف و کسی نیست که خونخواه محمد باشد .تو گمان کرفی که کشنده محمـد
خواهی بوف و پول خون آن حضرت را قبیلهات خواهند فاف .نفس تو ،تو را به این عمل وافار کـرف.
تو عصای خوف را به فست گرفتهای که با آن ،پیامبر اسالم

را بکشی؛ ولـی ایـن کـار بـرای تـو

فشوار شد و چشمت این بینایی را نداشت و تو اکنون بدین منظور نزف ما آمدهای که مبـافا ایـن راز
فاش شوف؛ اما به طرف خیر آمدهای .من اکنون تو را از سفری کـه آمـدهای ،آگـاه مـیکنم .تـو فر
هوای روشنی از خانه خارج شدی که ناگاه باف بسیار شدیدی وزید و تاریکی آسمان را فرا گرفـت.
آنگاه تو نظیر یک اسب شدی که اگر جلو بروف ،گرفنش زفه میشوف و اگـر برگـرفف ،پـی خواهـد
شد .صدای پای هیچکس و هیچزنگی را نمیشنیدی .ابرهـا بـر تـو احاطـه نمـوفه و سـتارگان از
نظرت غایب شده بوفند .راه را به وسیله ستارهای که طلوع کرفه و با فانشی که راهنما باشـد ،پیـدا
نمیکرفی .هرگاه مقداری راه طی میکرفی ،میفیدی فر یک بیابان بیپایـان هسـتی .هرچـه بـر
خوف اجحاف مینموفی و بر فراز تپه و بلندی میرفتی ،میفیدی راه خوف را فور کرفهای .بافهـای
شدید میخواستند تو را از پای فرآورند .یک باف صرصر و برق جهندهای را فر راه فیدی و تپـههای
آن بیابان ،تو را به وحشت انداخته ،سنگریزهها تو را خسته کرفه بوفند .وقتـی بـه خـوف آمـدی کـه
فیدی نزف ما آمدهای و چشمت به جمال ما روشن و قلبت باز و آه و نالهات برطرف شد.
اعرابی گفت :ای پسر این مطلب را از کجا میگویی؟ تو زنگ قلب مرا زفوفی .گویـا تـو بـا مـن
بوفهای .هیچ موضوعی از من نزف تو مخفی نیست .گویا علم غیـب فاری؟ سـپس عـرض کـرف:
اسالم چیست؟ امام حسن
َ

ُ

أ َن َُ َِ َّمدا َع ْب ُد ُِ َو َْ ُسولَ».

َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َْ
فرموف« :الّل َُ أ َب ُإ أش َْ ُد أ ْن ا َِل ََ َِا الّل َُ َو ْح َد ُِ ا ش ِإ حك ل ُاَ َو أش َاْ ُد

آن اعرابی اسالم آورف و آنگاه رسول خدا

قسمتی از قرآن را به وی آموخت .او گفت :ای رسول

خدا اجازه میفهی من نزف قبیلهام بازگرفم و ایشان را از حافثه آگـاه کـنم؟ پیـامبر خـدا

بـه او

مجلس پانزدهم :فضايل امام حسن

از منظر رسول اعظم 983  .

اجازه فاف .او رفت و با گروهی از قبیله خویش گفتوگو کرف و بیشتر آنها اسـالم آورفنـد .پـس از
این حافثه ،هرگاه نظر مرفم به امام حسن
هیچکس از مرفم فافه نشده است.

1

میافتاف ،میگفتند :به حسن مقامی فافه شده کـه بـه

شهامت و شجاعت

از خصوصیات مهم امام حسن  ،شجاعت است .متأسفانه برخی تصور کرفنـد کـه شـجاعت
امام حسن کمتر از امامان فیگر بوف و فر میدان نبـرف ،شـجاعت الزم را نداشـت و بـه همـین
َ
جهت ،زمام امور را به معاویه سپرف .این ،پنداری باطل اسـت .امـام علـی فرمـوف« :ا َلساَ ُء
َ
َ ُ َ ُ َ ٌَ َ
حّضا ُاع َْ ال ّّلااَ ُساابِ َن َُ فا َّمن َأح َبا ُاَ َو َ
اَت َِ َنا ُاَ؛ 2ســخاوت و شــجاعت،
َوالّشااج عة غإا ِئااز شااإحفة،
خصلتهای واالیی هستند که خداوند سبحان آن فو را ،فر وجوف هرکس که فوستش فاشـته و او
را آزموفه باشد ،میگذارف».
البته این نیاز ،تا حدوف بسیاری به مسئولیت افراف بستگی فارف و هرچه مسـئولیت خطیرتـر باشـد،
نیاز به فریافلی بیشتر است .به همین رو ،رهبر جامعه باید فریـافلتـرین باشـد تـا فر اقـدامات و
ُ
تصمیمگیریهای خرف و کالن ،از خطـرات احتمـالی واهمـه نداشـته باشـد .ازایـنرو ،فر متـون
اسالمی ،شجاعت همچون علم ،از ویژگیهای رهبری شمرفه شده است .امام علـی فرمـوف:
ُ ُ
« َو ْااَ ُم حج ُ ْأن َ
حكون ع ِلّم ا َح ْج َْ َوشج ع ا ْحنك ؛ 3امام ،بایـد فانشـمندی فانـا و شـجاعی
ِ
نترس باشد».
ناگفته نماند که معنـای شـجاعت ،تنهـا جنـگنمـوفن فر میـدان نبـرف نیسـت؛ گـاهی مصـداق
شجاعت ،فر تصمیمگیری کالن و فداکرفن مصـالح و آبـروی فـرفی بـرای عمـوم مـرفم اسـت.
رعایت این امر ،شجاعانه و خرفمندانهترین استراتژیای است که از سوی رهبران فلسـوز اتخـان
میشوف؛ زیرا آنان هیچگاه مصالح عمـومی را فـدای مصـالح فـرفی و گروهـی نمیکننـد .امـام
حسن نیز برای جلوگیری از خونریزی ،حفظ اسالم و رعایت مصالح مسلمانان ،تن به صلح
فاف؛ چنانکه خوف فرموف« :من صلح را پذیرفتم تـا از خـونریـزی جلـوگیری کـنم 4». ...ایـن فر
 .1همان ،ص  ۱۱۱ـ .۱۱۴
 .2تمیمی آمدی ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ج  ،1ص .66
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،16ص .۳71
 .4رسول جعفریان ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،ص .۳66
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حالی است که صلح امام خاری فر چشم و استخوانی فر گلوی آن بزرگوار بوف .عبدالحسـین
شرفالدین مینویسد« :صلح امام حسن با معاویه ،از فشـوارترین حـوافثی بـوف کـه امامـان
اهلبیت پس از رسول اکرم از ناحیه این امت بدان فچار شدند .امـام حسـن بـا ایـن
صلح ،آنچنان محنت طاقتفرسایی را متحمل شد که هیچکس جز به کمک خدا قافر بر تحمل
آن نیست؛ لیکن او از این آزمایش ...سربلند و پیروز بیرون آمد ».نمونه این شـجاعت را میتـوان
فر امام راحل جستوجو کرف که از پذیرش قطعنامه  ،6۱6با تعبیر نوشیدن زهر یاف کرف.
بنـابراین ،چگونـه امکـان فارف امــام حسـن

کـه امـام و رهبــر جامعـه اسـت ،شـجاع نباشــد.

تصمیمگیری امام مبنی بر صلح ،مصداق بـارز شـجاعت اسـت؛ زیـرا صـلح ایشـان ،مـذمت و
زخمزبانهای بسیاری را فر پی فاشت؛ چنانکه بعد از صلح ،برخـی حضـرت را مـذل مـؤمنین
خواندند .بنابراین ،برفباری فر برابر اهانتها و مشکالت ،مهمتـرین مصـداق شـجاعت اسـت.
ْ

َ

ٌ

امام علی

فرموفَ « :وال ََ ْب ُإ شج َعة؛ صبر ،گونهای از شجاعت است».

َ
َ َ َ
شاید بر این اساس باشد که پیامبر فرموفْ « :اا َنا َي َهاه ِان َِ ََ ََا ِن ق ََا أ ْو ق َع َادا؛ 1ایـن فو فرزنـدم،

حسن و حسین ،هر فو اماماند؛ خواه قیام کنند و یا سکوت نمایند ».مهمتر از همـه اینکـه صـلح
امام فواید ارزشمندی فاشت .ازاینرو ،پیامبر
ْ

َ
َ
فرموفَ « :و َِ َن ْاا ِني َهها َسا ِ ٌد ُح َْا ِّل ُ ،الّل ُاَ ِا ِاَ َاا ْ َن

ِف َئ َت ْ ِن َِ َن ال ُّم ْس ِّل ِّم ن؛ 2خداوند به فست او ،بین فو گروه مسلمان ،صلح برقرار خواهد کرف».
امام حسن حتی بعد از صلح نیز شجاعت و شهامت خوف را به نمـایش گذاشـت .معاویـه فر
زمان خالفت خوف با فسیسههای گوناگون بر مناطق اسالمی مسلط شده بوف؛ آنگونهکـه خـوف را
بیرقیب میفانست؛ چراکه حضرت علی به شهافت رسیده بـوف و امـام حسـن را نیـز فر
مدینه به انزوا کشانده بوفند .فر این ایام ،معاویه سفری به حجاز کرف و فر این سفر ،به مدینـه وارف
شد و فر مسجد سخنرانی کرف .هنگام سخنرانی ،به ناسزاگو یی و فهنکجی به مقام امام علـی
پرفاخت .امام حسن فر بین سخنرانی معاویه ،برخاست و پس از حمد و ثنا فرمـوف :خداونـد
هیچ پیامبری را به پیامبری مبعوث نکرف ،مگر اینکه فر فوفمان او وصی قـرار فاف و هـیچ پیـامبری
نبوف ،مگر اینکه فشمنی از مجرمان فاشت و بیگمان ،علی وصی رسول خدا بـوف و مـن
پسر همین علی هستم؛ اما تو [ای معاویه ] پسر صخر هستی و جد تـو ،حـرب اسـت؛ ولـی
 .1شیخ مفید ،اإلرشاد ،ج  ،1ص .۱9
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مجلس پانزدهم :فضايل امام حسن

از منظر رسول اعظم 981  .

است .مافر تو ،هند است و مافر من ،حضرت فاطمـه

اسـت .جـده

جد من ،رسول خدا
من ،حضرت خدیجه
َْ َ ْ
َوأخ َّمّل َن ُِ إا؛ 2پس ،خداوند لعنت کند آن کس را که فر بین ما از نظر حسب و شرافت خـانوافگی
پست است و پیشتاز کفر بوفه و غافل از یاف خدا است ».همه حاضران فر مسـجد گفتنـد :آمـین.
معاویه سرافکنده شد و سخن خوف را فیگر افامه نداف و از منبر پایین آمد.
َ َْ َ
ََ 1
ُْ
َْ َ
است و جده تو ،نثیله اسـت ؛ «فّل َع َان الّل ُاَ أْل ََ َنا َح َساب َوأقاد ََ َن فاإا

مظلومیت

یکی از ابعاف زندگی امام حسـن  ،مظلومیـت ایشـان اسـت؛ زیـرا فر زمـان حیـات و بعـد از
شهافت ،به حضرت اهانت شد و جنازه ایشان را تیر بـاران نموفنـد .از همـه مهمتـر اینکـه مـرفم
چندان با مظلومیت ایشان آشنا نیستند .همین امر ،سبب شده است که عزافاری برای ایشان کمتـر
انجام شوف .این ،فر حالی است که رسول خدا از مظلومیت و شـهافت ایشـان خبـر فاف و از
پیروان خویش خواست برای امام حسن گریه کنند و به زیارت ایشان بروند .حضرت فرمـوف:
« ...هنگامی که من به حسن نظر کرفم ،به یـاف آن مصـایب و سـختیها افتـافم کـه بعـد از مـن
خواهد فید وضع حسن همچنان خواهد بوف ،تا اینکه به وسیله زهر کشته خواهد شـد .فر همـان
موقع است که مالهکه و آسمانهای هفتگانه برای شهافت و هـر چیـز بـرای مظلومیـت حسـن
گریه میکنند؛ حتی پرندگان هوا و ماهیان فریا .هرکسی برای حسنم گریـه کنـد ،چشـمش فر آن
روزی که چشمها کور میشوند ،نابینا نخواهد شد .کسی که برای او غمگین شـوف ،قلـبش فر آن
روزی که همه قلبها محزون میگرفند ،انـدوهناک نخواهـد شـد .هرکسـی حسـنم را فر بقیـع
3
زیارت کند ،قدم او فر آن روزی که قدمها فر صراط میلغزند ،لغزش نخواهد یافت».
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